ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) กับงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ*
อุมาภรณ์ ผ่องจิตต์**

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการทางานของผู้ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้จัดการราย
กรณี ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของผู้จัดการรายกรณี และแนวทางการพัฒนา ผู้จัดการรายกรณีใน
งานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยมีกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล
คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสรุปประเด็นการสัมภาษณ์และการ
อภิปรายผล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษา กระบวนการด าเนิ น งานของผู้ จั ด การรายกรณี 8 กระบวนงานหลั ก พบว่ า
(1) กระบวนการรับทราบสถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้บริการ มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นอย่างรอบด้านจาก
ผู้เกี่ยวข้อง (2) กระบวนการคัดกรองและส่งต่อ พิจารณาจากสภาพปัญหาที่ต้องช่วยเหลืออย่ างเร่งด่วน และคัด
กรองผู้ใช้บริการร่วมกัน เพื่อส่งต่อไปยังวิชาชีพเฉพาะทาง หรือสถานที่ที่เหมาะสมปลอดภัย (3) กระบวนการ
ประเมินสภาวะ เป็นการวินิจฉัยและประเมินปัญหา (4) การจัดทาแผนการบริการ เป็นการกาหนดทางเลือกในการ
ให้บริการ (5) การดาเนินงานตามแผน ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดร่วมกัน (6) การกากับติดตาม ความก้าวหน้า
ในการให้บริการอย่างสม่าเสมอ (7) การทบทวนและประเมินซ้า โดยเฉพาะกรณีที่ประสบปัญหาหรือข้อจากัดใน
การดาเนินการตามแผน (8) การยุติการบริการ เมื่อมีการทบทวนการและพบว่าผู้ใช้บริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกระบวนการของผู้จัดการรายกรณี พบว่า 1) สภาพปัญหา
ของผู้ใช้บริการ มีความหลากหลายซ้าซ้อน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง รวมถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ครอบครัว บุคคลแวดล้อม 2) ผู้จัดการรายกรณี ประสบกับปัญหาภาวะงานล้น ขาดความรู้ ทักษะในการดาเนินงาน
3) กระบวนการดาเนินงานมีหลายขั้นตอนและหลากหลายวิชาชีพ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 4) การ
ประสานส่งต่อ ข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน และหน่วยรองรับมีข้อจากัดในการรับมากขึ้น สาหรับแนวทางการ
พัฒนาผู้จัดการรายกรณี ในงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ 1) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการราย
กรณี โดยการเติมเต็มความรู้ ทักษะในเชิงวิชาชีพของตนเองและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย
ในการทางานแบบบูรณาการ ภายใต้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ
คาสาคัญ : ผู้จัดการรายกรณี การจัดการรายกรณี วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ บทบาทการจัดการรายกรณี
* เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
** รักษาการในตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ

1

บทนา
การจัดการรายกรณี (Case Management) เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนหนึ่งในงานสังคม
สงเคราะห์ จะเห็นได้ว่า มีหลายวิชาชีพ ได้พยายามนาเอาเรื่องการบริหารจัดการรายกรณี มาใช้ในการทางานอย่าง
จริงจัง และไม่แต่เฉพาะเพียงในวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น วิชาชีพอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต่าง
ก็นาเอาแนวคิดเรื่องการจัดการรายกรณี ไปใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้การทางานมีความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น
ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ การ
จัดการรายกรณีจึงจาเป็นต้องสร้างผู้ปฏิบัติงานที่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดาเนินงานที่หลากหลาย รวมถึงเป็นผู้ที่
คอยประสานงานกับวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนประสบความสาเร็จได้ รวมถึงเป็นผู้ที่จะคอยติดตามและประเมินผู้ใช้บริการจนสิ้นสุดกระบวนการ
ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนี้ เราเรียกว่า “ผู้จัดการรายกรณี หรือ Case Manager”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล ภายใต้ภารกิจสาคัญ คือ เพื่อพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว ชุม ชน เพื่อให้ป ระชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก
เยาวชน สตรี ครอบครัว คนพิการ คนไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดารงชีวิต มีการพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิ โดยบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนา
สัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ต้อ งใช้อ งค์ความรู้ ทั ก ษะ เทคนิคหลากหลายด้านอย่างเหมาะสม เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แก้ ไขให้ปัญหาได้คลี่คลายลง หรือหมดสิ้นไป ซึ่ง แนวคิดการจัดการรายกรณี ( Case
Management) เป็ นกระบวนการท างานอย่างหนึ่งในงานสัง คมสงเคราะห์ ที่ ส ามารถส่งผลให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพและความสาเร็จเพิ่มมากขึ้น ผู้ขอรับการประเมิน จึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการทางาน
ของผู้ ป ฏิ บัติ ง าน ในฐานะเป็น ผู้จัด การรายกรณี (Case Manager) ของเจ้ าหน้ า ที่ ที่ ป ฎิบั ติง านในส านัก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของผู้จัดการ
รายกรณี (Case Manager) ที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางทางการพัฒนารูปแบบการเป็น “ผู้จัดการ
รายกรณี (Case Manager) ในงานสั ง คมสงเคราะห์วิ ช าชี พ ”ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ ต่อ การให้ค วามช่ วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษากระบวนการทางานของผู้ปฏิบัตงิ านในฐานะเป็นผูจ้ ัดการรายกรณี (Case Manager)
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา “ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ในงานสังคมสงเคราะห์
วิชาชีพ”
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วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยทาการศึกษาภาคสนาม (Field
Study) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบปลายเปิด ที่มีความ
ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ตลอดจนค้นคว้าและศึกษาจากเอกสาร ทบทวนแนวความคิด วรรณกรรม และผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง (documentary research) ที่มีการเก็บรวบรวมไว้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการรายกรณีสาหรับการดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการในหน่วยงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) จานวน 10 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมแนวความคิด วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ดาเนินงานในฐานะผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ในกระบวนการด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี และการจัดการรายกรณี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการสัม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี 8 กระบวนงานหลัก รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินการ และแนวทางการ
พัฒนา มานาเสนอเป็นการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบของ
การปฏิบัติงานในฐานะ ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป
ผลการศึกษา
กระบวนการดาเนินงานด้านการจัดการรายกรณี ของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) 8 กระบวน
งานหลัก พบว่า
1) กระบวนการรับทราบสถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้บริการ มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นอย่างรอบ
ด้านจากผู้เกี่ยวข้อง
2) กระบวนการคัดกรองและส่งต่อ เป็นการพิจารณาจากสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน และคัดกรองผู้ใช้บริการตามสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน หากพบว่าเป็นกรณีที่ผใู้ ช้บริการมีความบอบช้ามาก
อาจต้องมีการส่งต่อไปยังวิชาชีพเฉพาะทาง หรือสถานที่ที่เหมาะสมปลอดภัย
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3) กระบวนการประเมินสภาวะ ผู้จัดการรายกรณีนาข้อมูลที่ได้มาจัดรวบรวมเป็นประเด็นต่าง ๆ และ
ใช้ความรู้พื้นฐานทางสังคมสงเคราะห์ มาวินิจฉัยและประเมินปัญหา ได้แก่ การประเมินสภาวะกาย จิต สังคม
สภาวะครอบครัว สภาวะแวดล้อม เป็นต้น
4) การจัดทาแผนการบริการ เป็นการกาหนดทางเลือกในการให้บริการ ระยะสั้น ระยะยาวที่ต่อเนื่อง
5) การด าเนิ นงานตามแผนข้อ ตกลงร่ว มกั นระหว่ า ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และที ม สหวิ ช าชี พ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
6) การกากับติดตาม ความก้าวหน้าในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตรงตามที่ระบุไว้ในแผนที่กาหนดไว้
7) การทบทวนและประเมิ นซ้า เป็นการทบทวนการให้ความช่วยเหลือ และประเมินซ้าในกรณีที่
ประสบปัญหาหรือข้อจากัดในการดาเนินการตามแผน
8) การยุติการบริการ เมื่อมีการทบทวนการให้บริการตามแผนที่กาหนด และพบว่าผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยต้องมีการติดตามผลเป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม
สรุป ผล ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามกระบวนการของผู้จัด การรายกรณี (Case
Manager) จานวน 6 เรื่อง ดังนี้
1) สภาพปัญหาของผู้ใช้บริการ มีความหลากหลายซ้าซ้อน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง รวมถึง
การไม่ได้รับความร่วมมือจากครอบครัว บุคคลแวดล้อม
2) ผู้จัดการรายกรณี ประสบกับปัญหาภาวะงานล้น ขาดความรู้ ทักษะในการดาเนินงาน ทาให้การ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
3) กระบวนการดาเนินงานมีหลายขั้นตอนและร่วมงานหลากหลายวิชาชีพ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินงาน รวมถึงทัศนคติในการทางานภายใต้กระบวนการดาเนินงานไม่ตรงกัน
4) การประสานส่งต่อ พบว่า การส่งต่อข้อมูลของหน่วยงานยังไม่ครบถ้วน มีการปกปิดข้อมูลที่สาคัญ
และการประสานส่งต่อหน่วยรองรับมีข้อจากัดในการรับมากขึ้น หรือปฏิเสธการนาส่ง
5) ไม่ ส ามารถสื่อ สารได้โ ดยตรงกั บ ผู้ใช้บ ริก ารที่ เ ป็นคนต่างชาติ ต้องผ่านล่ามแปลภาษา รวมถึง
อุปสรรคด้านภาษาในการติดต่อกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
6) สถานที่รองรับผู้ใช้บริการเบื้องต้นมีความไม่เหมาะสมต่อการดูแลผู้ใช้บริการบางประเภท
แนวทางการพัฒนาผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ในงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สรุปได้
ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการรายกรณี โดยการเติมเต็มความรู้ ทักษะในเชิง
วิชาชีพของตนเองและต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้จัดการรายกรณีด้วยกัน หรือ
การศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม
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2) การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย เป็นการสร้างความเข้าใจในการทางานแบบบูรณาการ สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ร่วมกันในการดาเนินงานภายใต้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ รวมถึง
การจัดหา ระดมทรัพยากรในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ผใู้ ช้บริการจากเครือข่ายให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ตรงตาม
สภาพปัญหาและความจาเป็นมากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ระดับนโยบาย รัฐบาล ควรพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบของการจัดการรายกรณี โดยถือเป็น
วาระร่วมที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความสาคัญว่า การจัดการรายกรณีจะเป็นวิธีการที่ช่วย
แก้ ไขปัญ หาด้วยความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม บทบาทของผู้จัดการรายกรณีให้เ ป็น Key Person ในการ
ช่วยเหลือกลุ่ม ผู้ใช้บ ริก ารที่สามารถเข้าถึง ได้ และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควร
สนับ สนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้จัดการรายกรณี ภายใต้ก ารมีส่วนร่วมของทีม สหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ระดับการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ผู้จัดการรายกรณี ต้องพัฒ นาองค์ความรู้สาหรับการบริการจัดการ
รายกรณี การเพิ่มบทบาทในเชิงป้องกันปัญหากับกลุ่มเปราะบางมากขึ้น ต้องทางานในรูปแบบการขอคาปรึกษา
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ (Supervisor) การทางานแบบทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) โดยเฉพาะใน
ประเด็นทางวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น ประเด็นทางการแพทย์ ประเด็นทางกฎหมาย และกรณีที่เกินบทบาทของ
ผู้จัดการรายกรณี จะต้องส่งต่อบริการ (Referral) ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ และต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติ บทเรียนความสาเร็จ ข้อจากัดในการ ทางาน
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย แนวทาง รูปแบบที่มีความเหมาะสมสาหรับการจัดการรายกรณี เพื่อช่วยลดระยะเวลาใน
การทางาน สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการรายกรณี
สาหรับการช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายเปราะบางประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้จัดการรายกรณี
(Case Manager) ที่จะต้องปฏิบัติงานในอนาคต
***********************************************
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