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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมและกระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์พลทหารกองประจ าการใหม่ มณฑลทหารบกที่ 42 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมจากหน่วยฝึก
ทหารใหม่ สัมภาษณ์พลทหารกองประจ าการผลัด 2/57 ช่วง พ.ย.57-ธ.ค.57 และศึกษากระบวนการ
ท างานสังคมสงเคราะห์จากผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ผลการศึกษาพบว่าสวัสดิการสังคมส าหรับพลทหารกอง
ประจ าการใหม่อยู่ในรูปแบบปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่จ าเป็น กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ในการดูแลพลทหารให้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและปูองกันโรค การให้ค าปรึกษา 
และการท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย รูปแบบสวัสดิการสังคมมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับพลทหารกอง
ประจ าการใหมมี่การจัดให้อย่างเหมาะสม หน่วยฝึกทหารควรเพ่ิมการปฐมนิเทศและการปรับสภาพร่างกาย
และจิตใจก่อนการฝึกทหารใหม่ หน่วยงานทางทหารจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีความจ าเป็นส าหรับพล
ทหารกองประจ าการใหม่ การบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทยค์วรเพิ่มการท างานเชิงรุกในการท างาน
ปูองกัน ฟ้ืนฟูโรคและให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้นายสิบเสนารักษ์ 
มีทัศนคติที่ด ีและมีความรู้ในการคัดแยกพลทหารกองประจ าการที่ปุวยได้เบื้องต้น  
ค าส าคัญ: สวัสดิการสังคม  กระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  พลทหารกองประจ าการใหม่ 
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mailto:suranatchookaew@gmail.com


การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

662 | P a g e  
 

Abstract 
The study of social welfare and medical services and public health. The medical 

social work of private soldiers 42th militarycircle. This research method based on qualitative. 
The study of document and related research. The tools used in qualitative research are in-
depth interview of during November 2014-December 2014. Interviews data of a new private 
soldiers. The results showed social welfare is fundamental to life and study the processes of 
social worker services.medical social work processes in the model the right to medical 
treatment, promotion and disease prevention, counseling and social work individually. 
Summary of the results of research and meta-model of social welfare and medical services 
for private soldiers is complies with the requirements of the private soldiers. The social work 
services for disease prevention and rehabilitation and integrating teach educate about the 
right to medical treatment.Coaches should encourage a positive attitude and with knowledge 
of the disease of segregation. Coaches have to take care of first aid.  
Keywords: Social Welfare, Process Medical Social Work, a New of Private Soldiers 
 
บทน า 
 กระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้ทหารใหม่ได้รับบริการทาง
การแพทย์อย่างเหมาะสม ส าหรับพลทหารกองประจ าการการด้วยแล้วนั้น งานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
และการให้ค าปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์เป็นรูปแบบหลักท่ีใช้ในกระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์เพ่ือให้
ทหารใหม่มีส่วนร่วมเสริมสร้างสังคมสุขภาพ ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ
สังคมได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืน แต่ทว่าสถานพยาบาลหรือระบบการสาธารณสุขในหน่วยงานทหารนั้นมีบริบทที่แตกต่างกับระบบ
สาธารณสุขทั่วไป เนื่องจากมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความต่าง รูปแบบนโยบายและการบริหารงานตามภารกิจ
และวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันกับสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสถานพยาบาลทหาร 
สังกัดกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหมมีวิสัยทัศน์ในการจัดบริการด้านสาธารสุขให้กับทหารและ
ครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม ด้านระบบสุขภาพและสาธารณสุขในองค์กรทหาร
จึงมีลักษณะที่จ าเพาะเจาะจงและมีความส าคัญ อนึ่งการศึกษาและงานวิจัยในเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น
การศึกษาและการวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่ 
 สวัสดิการสังคมและบริการด้านการแพทย์ในพลทหารกองประจ าการใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่  
42 มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายและการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการด้าน
ระบบสาธารณสุขให้มีความเพียงพอและเหมาะสม จากสถิติพบว่าพลทหารกองประจ าการใหม่ค่ายเสนา
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ณรงค์ในแต่ละผลัดมีประมาณ 300-350 นาย (แผนกสรรพก าลัง มณฑลทหารบกที่ 42, 2557) ใน
ระยะเวลาการฝึกภาคสนามห้วง 3 เดือนแรก พบว่าโอกาสที่พลทหารกองประจ าการได้รับการบาดเจ็บมีสูง 
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มีค่อนข้างต่ า เนื่องจากนโยบาย
ของหน่วยฝึกท่ียังขาดความรู้ในด้านการคัดกรองและระบบดูแลสุขภาพพลทหารกองประจ าการในด้านการ
ปูองกันและฟ้ืนฟูยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน (แผนกทะเบียนการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์, 2557) 

ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ข้อมูลเชิงประชากร คือ พลทหารกองประจ าการใหม่ผลัดที่ 2/57 สังกัดมณฑลทหารบกที่ 42 หน่วย
ฝึกทหารใหม่และครูฝึก เจ้าหน้าที่บริการด้านงานสังคมสงเคราะห์ และข้อมูลเชิงเนื้อหา คือ กระบวนการ
จัดสวัสดิการสังคมและบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับพลทหารกองประจ าการ พบว่าพล
ทหารกองประจ าการในระยะเวลาการฝึกภาคสนามในระยะเวลา 3 เดือนแรกได้รับการบาดเจ็บมีสูงกว่าพล
ทหารกองประจ าการที่ฝึกเสร็จแล้วประจ าหน่วยทหารต่าง ๆ (แผนกเวชกรรมปูองกัน โรงพยาบาลค่าย
เสนาณรงค์, 2557) และมีการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลและบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ต่ า 
เนื่องจากขาดนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการคัดกรองและระบบดูแลสุขภาพพลทหารกองประจ าการด้านการ
ปูองกันและฟ้ืนฟู รวมถึงการถูกกดทับและบีบขับด้วยระบบการฝึกของครูฝึกทหาร ดังนั้นการวิจัยนี้จะ
ศึกษาถึงสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับทหารกองประจ าการใหม่ เพ่ือพัฒนา
ระบบงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมพลทหารกองประจ าการใหม่  
2. ศึกษากระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์พลทหารกองประจ าการใหม่  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้อธิบายงานวิจัย เรื่องสวัสดิการสังคมและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานทั้งของรัฐและ
อาสาสมัครเพ่ือมุ่งปูองกันและขจัดปัญหาสังคม หรือปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล กลุ่ม และชุมชน 
(Encyclopedia of Social Work, 1971: 1446 อ้างในกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน และ
สุรางรัตน์ วศินารมณ์, 2547: 3) 

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ระบบการจัดบริการทาง
สังคมซึ่งเกี่ยวกับการปูองกันการแก้ปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม
และให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ 
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นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่
ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ องค์ประกอบของงาน
สวัสดิการสังคมในลักษณะกว้าง ๆ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การ
ท างานและการมีรายได้ บริการทางสังคม นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม  

แนวทางการจัดสวัสดิการทางสังคม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการทาง
สังคม พ.ศ. 2546 ก าหนดขอบเขตรูปแบบวิธีการในการจัดสวัสดิการทางสังคมขององค์การสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคมที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทาง
สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบกาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่นการส่งเสริม 
การพัฒนาการสงเคราะห์ การคุ้มครอง การปูองกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นต้น ในการจัด
สวัสดิการทางสังคมวรรคหนึ่งให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอ่ืนที่มีส่วนร่วมด้วย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2558) 

กล่าวโดยสรุปการจัดสวัสดิการสังคมของผู้รับบริการกลุ่มพลทหารกองประจ าการใหม่เป็นรูปแบบ
บริการทางสังคมด้านสุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย และปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตตลอดจนถึงนันทนาการ
หรือการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ความมั่นคงทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
หน่วยฝึกทหารเป็นหน่วยหลักที่จัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับพลทหารกองประจ าการใหม่ในแต่ละผลัด
จะมีสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายกองทัพบกในแต่ละปีรวมถึงงบประมาณและวิธีการ
บริหารของผู้บังคับบัญชา  

กระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางแพทย์ หมายถึง กระบวนการจัดบริการและหลักการท างาน
สังคมสงเคราะห์ในการดูแล ช่วยเหลือปูองกันและฟ้ืนฟูให้กับผู้บริการโดยมีรูปแบบดังนี้การสังคม
สงเคราะห์เฉพาะราย (Social Case Work) การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (Social Group Work)  
การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ (Social Administration) การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social 
Research) 

กระบวนการสังคมสงเคราะห์การแพทย์ เป็นกระบวนการจัดบริการและหลักการท างานสังคม
สงเคราะห์ในการดูแล ช่วยเหลือปูองกัน และฟ้ืนฟูให้กับผู้บริการ มีวิธีการดังนี้ 1) การค้นหา คัดกรอง
ผู้ปุวย เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการรายกรณีทางสังคมสงเคราะห์การแพทย์ ที่ นักสังคมสงเคราะห์ต้อง
คัดกรองให้ได้ว่าใครเป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ 2) การประเมินสภาพปัญหาที่แท้จริง เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญหลังจากพบว่าผู้ปุวยเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือในวิธีการแบบการจัดการรายกรณี โดย
นักสังคมสงเคราะหร์่วมกับทีมสหวิชาชีพจะต้องท าการประเมินสภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมของผู้ปุวย
เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ปุวยตามสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่และการท าหน้าที่ทางสังคมของเขา 
3) การตั้งเปูาหมายและการวางแผน เป็นการร่วมมือกับผู้รับบริการและครอบครัวท าการเลือกและจัดล าดับ
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ความส าคัญของบริการและวางแผนการให้บริการแต่ละรายอย่างเหมาะสม มีการประสานงานและจัดท า
เอกสารบันทึกพัฒนาการของแผนการให้บริการ 4) การปฏิบัติงานตามแผน ประสานงาน และเชื่อมโยง
แหล่งทรัพยากร การปฏิบัติงานตามแผนเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยการประสานงานและเชื่อมโยง
แหล่งทรัพยากรโดยผ่านระบบเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าบริการเหล่านั้นเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้ปุวย 5) การติดตามการให้บริการ การท างานสังคมสงเคราะห์ควรประสานงานการให้บริการเพ่ือ
รับประกนัความต่อเนื่องและความครบถ้วนของการให้บริการ นักสังคมสงเคราะห์ควรติดต่อกับผู้ให้บริการ
และผู้ปุวยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการให้บริการอย่างต่อเนื่องตรงตามที่ระบุไว้ในแผน 
มีการติดตามผลของการบริการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 6) การ
ประเมินผลลัพธ์ของผู้ใช้บริการและการให้บริการ นักสังคมสงเคราะห์ควรประเมินความต้องการและ
ความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ปุวยเป็นระยะ ๆ ให้สอดคล้องกับเปูาหมาย โดยก าหนดเงื่อนไขเวลา
การประเมินให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ 7) การยุติการให้บริการ การยุติการให้บริการ
อาจเกิดจากหลายเหตุผล เช่น ผู้ปุวยบรรลุผลตามเปูาหมาย ผู้ปุวยหรือครอบครัวไม่ยอมรับ ผู้ปุวยหรือ
ผู้จัดการรายกรณีถอนตัว นักสังคมสงเคราะห์ต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ปุวยทราบถึงผลกระทบของการยุติ 
การให้บริการ จ าเป็นที่ต้องมีการติดตามผู้ปุวยและครอบครัวอย่างใกล้ชิด (โสภา อ่อนโอภาสและนุชนาฎ 
ยูฮันเงาะ, 2549) 

กระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในพลทหารกองประจ าการใหม่ เป็นการท างานโดยใช้
ทฤษฎีและรูปแบบวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการให้การช่วยเหลือผู้ รับบริการให้ได้ เข้าถึงบริการ  
ด้านการแพทย์และการส่งต่อผู้รับบริการไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ตลอดจนกระบวนการดูแล
และพิทักษ์สิทธิ ปูองกันและฟ้ืนฟูโรคให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary) เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมจากหนังสือ 

วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน  
2. ภาคสนาม เป็นการศึกษาถึงสวัสดิการสังคมที่พลทหารกองประจ าการใหม่จากเอกสารและการ

สัมภาษณ์พลทหารกองประจ าการใหม่ ศึกษากระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์จากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แก่พลทหารกอง
ประจ าการใหม ่

3. ภาคข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1. การศึกษาสวัสดิการสังคมของพลทหารใหม่ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ พลทหารกองประจ าการใหม่  

ผลัด 2/57 สังกัดมณฑลทหารบกที่ 42 จ.สงขลา ระยะเวลาการศึกษา 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 
จ านวน 1 นาย และครูฝึกทหารใหม่จ านวน 5 นาย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแบบไม่เจาะจง  

2. การศึกษากระบวนการจัดสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แก่พลทหารกองประจ าการใหม่ จ านวน 2 นาย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเป ด โดยการออกแบบและสร้างจากแนวคิด
ทฤษฎี ประเด็นค าถามส าคัญจากการจัดสวัสดิการและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับ
พลทหารกองประจ าการใหม่  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบบอุปนัยโดยการตีความและวิเคราะห์ สรุปจากข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดูความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยเน้น
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจัดหมวดหมู่และเรียบ
เรียงให้เป็นเรื่องราวและแนวทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตน ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยใช้การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 

ผลการวิจัย 
สวัสดิการสังคมของพลทหารกองประจ าการใหม่ พบว่าได้รับการจัดสวัสดิการสังคมแบ่งออกเป็น 

4 ด้าน ดังนี้ 
1. บริการด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสังคม ให้ได้รับบริการในรูปแบบ ปัจจัยสี่ มีบริการจัดหาอาหารทั้ง

สามมื้อ มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในแต่ละมื้อ อาหารจากโรงครัวมีคุณภาพและต้องได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เครื่องนุ่งห่มที่พลทหารกองประจ าการใหม่ได้รับมีดังนี้ 
ชุดฝึกลายพราง คนละ3 ชุด เสื้อรองในคนละ 6 ตัว(เสื้อลายพราง 3 ตัว เสื้อคอกลมเขียวอ่อน 3 ตัว) 
รองเท้าคอมแบทคนละ 2 คู่ รองเท้ากีฬาสีขาวคนละ 1 คู่ ถุงเท้าคนละ 3 คู่ ผ้ารัดข้อเท้า 1 คู่ กางเกงกีฬา
ขาสั้น 2 ตัว ชุดกีฬาคนละ 1 ชุด เข็มขัดพร้อมเครื่องหมายทหารคนละ 1 ชุด ส่วนของใช้ที่จ าเป็นอ่ืนๆมี
การจัดหาให้คนละชุด เช่น ผ้าขนหนู กะละมัง สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน มีดโกนนวด เป็นต้น เหล่านี้ทาง
หน่วยฝึกจะจัดไว้ให้เฉพาะพลทหารกองประจ าการใหม่คนละหนึ่งชุด ส่วนยารักษาโรคทางหน่วยฝึกทหาร
ใหม่จะมีนายสิบเหล่าเสนารักษ์ประจ าหน่วยฝึก 1 นาย ขณะท าการฝึกใหม่จะท าหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น
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และให้บริการด้านการแพทย์แก่พลทหารใหม่ก่อนน าส่งโรงพยาบาล โดยมีบริการด้านยาสามัญประจ าบ้าน
และเวชภัณฑ์เบื้องต้น 

2. บริการด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย โรงนอนและสถานที่ในการท าการฝึกอยู่ในบริเวณค่าย
เสนาณรงค์ มีการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการนอนให้คนละหนึ่งชุด โรงนอนเป็นโรงนอนรวม คล้ายๆ
หอพักเป็นอาหารโล่ง ๆ แบ่งเตียงนอนและมีตู้ของใช้ส่วนตัวคนละหนึ่งชุด ข้างล่างโรงนอนจะเป็นอาคาร
รวมใช้ส าหรับการอบรมและการเรียนการสอน มีร้านค้าสวัสดิการเล็กๆอยู่บริเวณมุมห้อง มีห้องอาบน้ ารวม
หนึ่งแห่งและสุขารวมให้บริการหกห้อง ตั้งอยู่บริเวณข้างๆอาคารหลัก มีลานออกก าลังกายโดยแบ่งเป็น
กลางแจ้งและในร่ม เป็นสัดส่วน มีสนามฟุตบอลหลังโรงนอน ที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่มีการปรับปรุงและตกแต่งให้เหมาะสมกับการฝึกและแบ่งแยกอาคาร
สถานที่ออกเป็นสัดส่วน 

3. บริการด้านสาธารณสุข พลทหารกองประจ าการใหม่จะได้รับสวัสดิการสังคมด้านระบบ
สาธารณสุขจากการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนท าการฝึก มีการตรวจหากรุ๊ปเลือด ตรวจสารเสพติดและ
ตรวจหาเชื้อไวรัส HIV ในพลทหารกองประจ าการใหม่ทุกรายได้รับการตรวจสุขภาพคัดกรองทางช่องปาก
และฟัน มีบริการให้ค าปรึกษาสุขภาพแก่พลทหารกองประจ าการใหม่ในกรณีที่มีสุขภาพประจ าตัวและต้อง
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ มีทีมบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ให้ความรู้แก่พล
ทหารใหม่และครูฝึกให้ปลอดภัยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke) ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของกรมแพทย์
ทหารบก  

4. บริการด้านการมีงานท าและรายได้ พลทหารกองประจ าการใหม่ที่เข้าประจ าการถือเป็นการรับ
ราชการทหาร โดยสวัสดิการที่พลทหารกองประจ าการใหม่ได้รับ คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าครองชีพ 
จะได้รับเงินเดือน ๆ ละ 1,630 บาท, เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 2,250 บาท,เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
5,120 บาท รวม 9,000 บาท แต่ในส่วนนี้ เงินเบี้ยเลี้ยงจะมีการหักออกไปเพ่ือท าการประกอบเลี้ยง วันละ 
60 บาท คือ เป็นค่าข้าวของพลทหาร 3 มื้อต่อวัน ส่วนที่เหลือจะฝากอีกวันละ 15 บาท และจะจ่ายทุกๆ 
10 วัน เดือนละ 3 ครั้ง  

กระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่ พบว่า 
มีกระบวนการท างาน 3 ด้านดังนี้ 

1. ด้านงานขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล โดยทั่วไปแล้วพลทหารกองประจ าการใหม่ เมื่อ
ย้ายเข้ามาประจ าในค่ายเสนาณรงค์ หน่วยฝึกทหารจะท าหน้าที่รวบรวมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่เพ่ือย้าย
ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาไว้ที่ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จากข้อมูล พบว่าพลทหารใหม่ผลัด 
2/57 ที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีท้ังหมด 158 นาย เมื่อขึ้นทะเบียนสิทธิแล้ว เมื่อพลทหารกอง
ประจ าการใหม่เจ็บปุวยไม่สบายหรือต้องเข้ารับบริการด้านการแพทย์ สามารถเข้าใช้บริการได้ใน
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์เป็นหน่วยบริการหลัก พลทหารกองประจ าการอีกบางส่วนใช้สิทธิประกันสังคม 
เนื่องจากก่อนเข้ารับราชการเป็นผู้ประกันตน หลังจากนายจ้างลาออกแล้ว สิทธิการรักษาพยาบาลยังต้อง

https://www.google.co.th/search?biw=1024&bih=610&q=heat+stroke&spell=1&sa=X&ei=Z83ZVMeWJMqIuASqoIDIDA&ved=0CBgQvwUoAA
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ใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปอีก6 เดือน โดยย้ายสถานพยาบาลในบัตรประกันสังคมมาไว้โรงพยาบาล
หาดใหญ่ เพ่ือสะดวกส าหรับการให้บริการและความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในขณะ
เจ็บปุวย(งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค,์ 2557) 

2. ด้านกระบวนการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เป็นการช่วยเหลือและให้บริการพลทหารกอง
ประจ าการใหม่ที่มีปัญหาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ เป็นกระบวนการในการประสานงานและส่ง
ต่อให้พลทหารกองประจ าการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) โรคไวรัสตับอักเสบ โรคมะเร็ง โรคทางสุขภาพจิต และการบ าบัดยาเสพติดโดยส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ บริการด้านการเงินและค่ารักษาพยาบาลให้กับพลทหารกอง
ประจ าการเมื่อเข้ารับบริการสถานพยาบาลอ่ืนและไม่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ได้
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างรวดเร็วและทันเวลา โดยกระบวนการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายนอกจาก
เป็นการบริการให้พลทหารกองประจ าการสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว บทบาทส าคัญในกระบวนการสังคมสงเคราะห์ของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คือ 
การใช้ทักษะการประสานงาน ทักษะการช่วยเหลือ และบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆเพ่ือท างานให้กลุ่ม
ผู้รับบริการหรือพลทหารกองประจ าการได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน
คือบทบาทในการวางแผนช่วยเหลือพลทหารกองประจ าการให้ได้รับการดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
งานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยทหารจึงเป็นเรื่องของ Social Safety Net ด้วยอันหมายถึงการเป็นตาข่าย
รองรับที่สร้างความปลอดภัยในสังคม หรือที่เรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้มนุษย์  ให้กับผู้ใช้บริการ 
หากการได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานไม่เป็นการเพียงพอในการรักษาพยาบาล หรือผู้ปุวยจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลที่ดี  อย่างรวดเร็ว และทันเวลา งานสังคมสงเคราะห์จะเข้าไปเสริมสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  อันเป็น
การชี้ให้เห็นถึงงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  และ มุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ  

3. ด้านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ในการส่งเสริมและปูองกันสุขภาพ โดยจัดท าเป็นรูปแบบของ
กิจกรรม/โครงการ ร่วมกันของสหวิชาชีพ ทั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสายแพทย์ทหาร ใน
การเยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือดูแลพลทหาร นิเทศนายสิบเหล่าเสนารักษ์ที่ประจ าหน่วยฝึก ท าการอบรม 
สอนพลทหารให้มีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นและความรู้ด้านสิทธิการรักษาพยาบาล และบริการด้านสังคม 
มีการติดตามและเฝูาระวังโรคที่เกิดจากการฝึกทหาร เน้นความปลอดภัยในขณะฝึกทหาร และจัดกิจกรรม
ปูองกันและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจและทักษะทางสังคม ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรม
แพทย์ทหารบก  
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สรุปผลการวิจัยและอภิปลายผล 
สวัสดิการสังคมและบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ของพลทหารใหม่  พบว่ารูปแบบของ

สวัสดิการสังคมที่พลทหารใหม่ได้รับ แบ่งเป็นด้านที่อยู่อาศัย บริการทางสังคม ระบบอุปโภคและ
สาธารณูปโภคในขณะฝึกทหารใหม่ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กิจกรรมนันทนาการ กีฬา
และการพักผ่อนหย่อนใจ  

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่เน้นแนวคิดการปูองกันการแก้ไขปัญหาพัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการสังคม ทั้งหมด 7 มิติ คือ การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและมีรายได้ บริการ
สังคมท่ัวไป นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม ส าหรับการจัดสวัสดิการสังคมของพลทหารกองประจ าการ
ใหม่ พบว่ามี 4 ด้านที่ส าคัญ ส่วนบริการด้านสังคมและนันทนาการ เป็นมิติของการจัดบริการในด้าน
กิจกรรมและบริการตามโอกาสส าคัญต่าง ๆ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมและบริการด้านการแพทย์
ส าหรับพลทหารกองประจ าการใหม่มีความแตกต่างกับผู้รับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลทั่ว  
ๆ ไป คือ กลุ่มพลทหารกองประจ าการได้รับการสนับสนุนบริการทางการแพทย์เชิงรุกในการรับวัคซีนและ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกราย การเข้าถึงบริการการแพทย์ได้รับมาตรฐานวิชาชีพและมีบริการการแพทย์ ณ 
ที่ตั้งของหน่วยฝึกทหารในการดูแลและคัดกรองสุขภาพการเจ็บปุวยเบื้องต้นของพลทหารใหม่ พลทหาร
กองประจ าการใหม่ยังได้รับการส่งต่อไปรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางอย่างเหมาะสม ตลอดจนการ
รักษาพยาบาลได้ฟรีในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกท้ัง 37 แห่งทั่วประเทศไทย 

สวัสดิการของพลทหารกองประจ าการใหม่พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการศึกษา
สภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตใจและความต้องการสวัสดิการของพลทหารกองประจ าการในกองร้อย
ฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 (โอภาส ไทยพิบูลย์, 2542) ที่พลทหารกองประจ าการมีความต้องการ
ในด้านสวัสดิการด้านการช่วยเหลือครอบครัว สวัสดิการด้านสุขอนามัย สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านนันทนาการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับพลทหารแต่ละผลัดนั้นก็
อาจจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ  นโยบายกองทัพบก และระบบการบริหารและการจัดการของผู้บังคับบัญชา
ด้วย บริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มีกระบวนการดูแลรักษาสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพล
ทหารกองประจ าการและกระบวนการท างานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายในการปูองกันฟ้ืนฟูและส่งต่อให้
พลทหารกองประจ าการได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมมีการบูรณาการด้านการท างานให้
การช่วยเหลือทางการแพทย์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จากการท างานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานทางทหารในการจัดสวัสดิการให้กับพลทหารกองประจ าการ 

1. กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานส าหรับในการพัฒนาและจัดระบบสวัสดิการให้กับพลทหารกอง
ประจ าการ ควรท าการประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมและผู้ปกครองทราบถึง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
พลทหารกองประจ าการใหม่ที่ได้รับ ทั้งเงินเดือน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ รวมถึงโอกาสต่าง ๆ ในสังคมเพ่ือ
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สร้างแรงจูงใจให้กับชายไทยที่จะท าการคัดเลือกทหารทราบ และควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในการฝึกทหารใหม่ เป็นการฝึกแบบปลอดภัยและการได้รับการดูแลรักษาและบริการทาง
การแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ 

2. การให้สวัสดิการแก่พลทหารกองประจ าการใหม่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งทางสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตใจ บทบาทของหน่วยงานทางการแพทย์ทหาร ควรมีกิจกรรมและโครงการที่
ช่วยเหลือภัยสภาวะสุขภาพของพลทหารกองประจ าการใหม่ให้เข้าถึงการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการแพทย์ มีการระบบการคัดกรองสุขภาพจิตพลทหาร มีการท างานกลุ่มบ าบัด ในการช่วยเหลือดูแล
พลทหารกองประจ าการที่มีความต้องการพิเศษ มีการให้ค าปรึกษาและประสานงานส่งต่อให้พลทหารกอง
ประจ าการเหล่าได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพที่มีความช านาญและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการ
ส ารวจความต้องด้านสวัสดิการของพลทหารกองประจ าการเพ่ือส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการซึ่งสอดคล้องการจัดบริการทางสังคม 

3. การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ส าหรับพิจารณาช่วยเหลือพลทหารกองประจ าการใหม่ตามความจ า
เป็น เช่น โครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือบุตร โครงการกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โครงการ
กองทุนกู้ยืมเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีระบบกฎเกณฑ์การกู้ยืมที่ชัดเจน ไม่สร้างค่านิยมที่
ฟุุมเฟือยให้พลทหารกองประจ าการ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

4. การให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ือการแก้ไข ปูองกันปัญหาทาง
สังคม ควรมีการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่พลทหารที่มีความต้องการและปัญหาทางสังคมใน
ทุกหน่วยทหาร รวมถึงการรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ และการด าเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสมให้เป็น
ที่เรียบร้อยด้วยความเป็นธรรมและความรวดเร็วของผู้บังคับบัญชา ควรให้ความรักความเข้าใจและให้
โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเมื่อท าผิด เหล่านี้ล้วนเป็นสวัสดิการที่ควรจัดเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนแก่พลทหารกอง
ประจ าการใหม ่
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