
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ : มุมมองความสุขของนักจิตวิทยาคลินิก 
(Geriatric Psychiatric Patients : Happiness in Clinical psychologists)

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยศึกษาความสุขของ
นักจิตวิทยาคลินิกที่ท างานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ณ สถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถาม Oxford Happiness Questionnaire 
เพื่อให้ทราบถึงระดับความสุข และแบบสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงลักษณะงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข 
และประสบการณ์ความสุขจากการให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 
โดยใช้แนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความสุขของนักจิตวิทยาคลินิกในงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ความส าคัญของปัญหา

เครื่องมือในการวิจัย
1) แบบสอบถามความสุขของนักจิตวิทยาคลินิก ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุการท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 

ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ บทบาทหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะความสุข ได้แก่ ระดับความรู้สึกความสุขในปัจจุบัน
จาก 1-10 และแบบสอบถามความสุข (Oxford Happiness 
Questionnaire)

ส่วนที่ 3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้มีความสุขในการท างานเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

2) แบบสัมภาษณ์นักจิตวิทยาคลินิก เกี่ยวกับ อาการความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุ บทบาทหน้าที่การท างาน มุมมองความสุขจากการท างานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานในวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้นักจิตวิทยา
คลินิกในการท างานได้อย่างมีความสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

มุมมองที่เกี่ยวกับความสุข นักจิตวิทยาคลินิกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท างานเกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วย จิตเวชสูงอายุมายาวนานถึง 15-30 ปี ซึ่งนับเป็นเวลาที่ยาวนานมาก ได้พบเห็น
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ซึ่งนับวันจะมีความเสื่อมถอยลง กลุ่มตัวอย่างมีความสุข 
มีความภูมิใจที่ได้น าวิชาความรู้ ความช านาญที่สั่งสมมาช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมี
ความสุข ตระหนักในการเห็นคุณค่าของตนเองที่ท าประโยชน์ให้สังคม ได้เห็นความ
เมตตาของตนเอง ท าให้เข้าใจผู้สูงอายุ และคนใกล้ตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก โดยดร.มาร์ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) (2006) ได้กล่าวว่า
การที่บุคคลเห็นจุดแข็งของตนเอง จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความสุขและความอยู่ดีมี
สุขได้ ในขณะเดียวกันในเรื่องของความสุขนั้น จะส่งผลให้บุคคลที่มีความสุข 
มีความรู้สึกพึงพอใจ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลให้เกิดความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น แม้ว่าจะต้อง
ท างานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่นับว่ามีแต่การเสื่อมถอยลงได้อีกด้วย

อภิปรายผลการวิจัย

นักจิตวิทยาคลินิกที่ศึกษามีจ านวน 3 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน 
อายุ 55, 56 และ 58 ปี อายุการท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 15 ปี (2 คน) 30 ปีขึ้นไป 
(1 คน) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 
1 คน สถานภาพสมรส สมรส 2 คน โสด 1 คน มีรายได้เมื่อเทียบกับรายจ่าย รายได้
เหลือเก็บ 2 คน รายได้เท่ากับรายจ่าย 2 คน บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุ ได้แก่ ตรวจวินิจฉัยประเมิน คัดกรองและบ าบัดทางจิตวิทยาในกรณีที่
จิตแพทย์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยาส่งปรึกษา และอยู่ในทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุ

3) สิ่งที่ท าให้มีความสุขในการท างานเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

1. ได้น าวิชาความรู้ ความช านาญที่สั่งสมมาช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีความสุข
2. ตระหนักในการเห็นคุณค่าของตนเองที่ท าประโยชน์ให้สังคม
3. เห็นความเมตตาของตนเอง ท าให้เข้าใจผู้สูงอายุ และคนใกล้ตัวมากขึ้น 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักจิตวิทยาคลินิก ท างานมานาน 15-30 ปี ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุเป็นการท างานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
การบ าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ จากการวิจับพบว่า ระดับความรู้สึก
ความสุขในปัจจุบัน ระดับ 8 จ านวน 2 คน และระดับ 9 จ านวน 1 คน 

2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามภาวะความสุข

1) ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

(บทสัมภาษณ์นักจิตวิทยาคลินิกท่านหนึ่ง, 2560)

“งานที่ท า ท าให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง
ที่สามารถท างานให้เป็นประโยชน์

ต่อสังคมไดอ้ย่างมาก 

สิ่งนี้ท าให้มีความสุข”

จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดที่ลดต่ าลง 
ขณะเดียวกันจ านวนของผู้ สู งอายุมี จ านวนเพิ่ มมากขึ้ น  ปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาประเทศที่เห็นความส าคัญของการที่จะเป็น
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งสภาพร่างกายของผู้สูงอายุนี้ จะมีการเสื่อมลงท าให้
เกิดโรคต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของสมอง เช่น สมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ 
ฯลฯ บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก จึงมีส่วนอย่างมากในการที่จะมาช่วยเป็นหนึ่ง
ในทีมจิตเวชที่ให้การบ าบัดรักษา โดยนักจิตวิทยาคลินิกเป็นผู้ที่ให้การตรวจวินิจฉัย
ทางจิตวิทยา การบ าบัดรักษา ฯลฯ ซึ่งนับวันผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีจ านวนสูงมากขึ้น
ด้วย การเตรียมความพร้อมของนิสิตจิตวิทยาคลินิกที่จะต้องรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรที่จะมาขอรับการปรึกษา การทดสอบทางจิตวิทยา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และในมุมมองของจิตวิทยาเชิงบวกได้กล่าวว่า 
การที่บุคคลมีความสุขจะช่วยให้มีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีพลังในการท าสิ่งต่างๆ 
(Lapidus, 2018) การศึกษาครั้งนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาการท างานของนักจิตวิทยา
คลินิก แง่มุมของความสุข การมีสิ่งหล่อเลี้ยงใจในการท างานกับผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุเป็นเวลายาวนานได้ นอกเหนือจากเรื่องของงานและเงินเพื่อที่จะเป็น
แนวทางในอนาคตที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักจิตวิทยาคลินิกในการท างาน
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ให้มีความสุขในงานเพื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองสถานการณ์ผู้สูงอายุจิตเวชอย่างเป็นปัจจุบันที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษากับบุคลากรนักจิตวิทยาคลินิกของ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถาบันที่ท าการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
ทางจิตเวชมายาวนานเกือบ 130 ปี


