
บิดาแห่งวงการจิตเวชศาสตร์ ซิกมันด์ ฟรอยด์

กล่าวถึง “การทำงาน” ว่าเป็นหนึ่งในสองสิ่งที่มนุษย์ปกติ

ทั่วไปจะต้องทำได้ และอีกสิ่งหนึ่งคือ “การรัก” คาลวิน

คอลารุซโซ จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาการ   เห็นพ้องตรงกันกับฟรอยด์ว่า เม่ือคนเราเตบิโต

เป็นผู้ใหญ่  ควรมีความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์

และมีคู่ครอง เลี้ยงดูบุตรหรือดูแลให้ความช่วยเหลือคน

รุ่นหลัง  โดยตนเองสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นอิสระ

และมีอาชีพ โดยสามารถประกอบอาชพีอย่างตอ่เน่ืองได้ (1)

ในสังคมปัจจุบัน เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางวันไป

กับการทำงาน   ท้ังนี ้แพทย ์พยาบาล และ/หรือบุคลากร

ทางการแพทยจั์ดเป็นกลุ่มอาชีพ ท่ีใช้เวลาไปกับการทำงาน

ค่อนข้างมาก โดยอาจมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจาก

มีการอยู่เวร หรือทำงานล่วงเวลา และเริ่มชีวิตการทำงาน

ตั้งแต่วัยเรียน เนื่องจากการเรียนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ

ทำงานดูแลผู้ป่วยไปพร้อมกัน

วัยในการทำงานของมนุษย์เราโดยทั่วไปนั้น มัก

กำหนดตามอายหุลงัศกึษาจบ หรอือาจอา้งองิตามอายใุน

วัยผู้ใหญ่ โดยกอ่นวัยผู้ใหญ่ตอนตน้ เร่ิมมีการเปลีย่นแปลง

ต้ังแตอ่ายปุระมาณ 17 - 22 ปี และเมือ่เร่ิม  มีงานทำแลว้

จะดำเนินการทำงานต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 40 - 65 ปี จวบจนถึงวัย

ผู้ใหญ่ตอนปลายอันเป็นวัยเกษียณอายุการทำงาน  ซึ่ง

เร่ิมต้ังแตอ่ายปุระมาณ 60 ปี (2) สำหรบัช่วงวยัการเกษยีณ

อายุการทำงาน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและ

วัฒนธรรม และมักอิงตามอายุขัยเฉลี่ยของคนในสังคม

นั้น ๆ เช่น อายุขัยเฉลี่ยของคนในสังคมที่มีอายุยืน มักจะ

มีอายุวัยเกษียณที่สูงกว่าสังคม ที่มีอายุขัยเฉลี่ยของคน

ในสังคมที่มีอายุน้อยกว่า

การมีอาชีพการงานมีประโยชน์ต่อคนเรา นอก

เหนือจากการมีรายได้เพื ่อใช้ในการดำรงชีพแล้ว การ

ทำงานทำให้คนเราสามารถตอบคำถามได้ว่าเราคือใคร

มีจุดหมายในการดำรงชีวิตอย่างไร และทำให้ได้รับการ

ยอมรับจากสังคม ทำให้เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และ

การประกอบอาชีพนี้ ยังสามารถนำไปพัฒนาสังคมได้

บทบรรณาธิการฉบับนี้จะกล่าวถึงการทำงานกับการมี

สุขภาพจิตที่ดี ตั้งแต่มุมมองในการเลือกอาชีพ ปัจจัยใน

การประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน ปัญหา

ทางสุขภาพจิตที่พบในการทำงาน ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมในการเกษียณอายุการทำงาน

การเลือกอาชีพ

การเลอืกอาชพีไดอ้ยา่งด ี มีความเหมาะสม ยอ่ม

ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีตามมา อาชีพที่เลือก เช่น การ

เป็นแพทย์ แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่เฉพาะเจาะจงระดับหนึ่ง

แล้ว ยังสามารถศึกษาต่อยอดสาขาเฉพาะทางได้หลาก

หลายตามทักษะและความชอบของตน การพัฒนาการ

เลือกอาชีพนั้น เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก แบ่งได้เป็นสามช่วง คือ

ช่วงเพ้อฝัน (fantasy) ช่วงแห่งการเริ่มต้น (tentative)

และชว่งแหง่ความเปน็จรงิ (realistic) (3) ช่วงความเพอ้ฝัน

พบในเด็กวัยประถมที ่เล ือกอาชีพจากความชื ่นชอบ

ความสนุก ความตื่นเต้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ โดย

บทบรรณาธิการ

การทำงานกับสุขภาพจิต

(Working and mental health)

รัศมน กัลยาศริิ*

*ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็นไปได้

เช่น เด็กประถมอยากเป็นนักบินอวกาศ นายกรัฐมนตรี

นักผจญเพลิง ตำรวจ ทหาร แพทย์ ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

เป็นช่วงเริ่มต้นเลือกอาชีพอย่างจริงจัง โดยเริ่มคำนึงถึง

ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพแต่ละชนิดที่ตนต้อง

การมีการสืบค้นข้อมูลอาชีพจากการถามหรือการค้นคว้า

ด้วยตนเอง และขั้นสุดท้ายของการเลือกอาชีพคือ การลง

มือปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการเพื่อจะประกอบวิชาชีพ

ดงักลา่วจรงิ เช่นการเขา้ศกึษาในหลกัสตูรทีส่ามารถนำไป

ประกอบอาชพีทีต่นตอ้งการไดใ้นอนาคต เปน็ตน้

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกอาชีพท่ีสำคัญ ประกอบ

ด้วย ลักษณะพื้นฐาน เช่น เพศ เชื้อชาติ เศรษฐสถานะ

ลักษณะบคุลิกภาพ ทักษะความสามารถ ไปจนถงึอิทธพิล

จากบคุคลรอบขา้ง เช่น  ครอบครวั  ครู  เพือ่น และความ

สามารถในการเข้าถึงข้อมูลอาชีพ ดังเช่น จอห์น แอล

ฮอลแลนด ์ (4, 5) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพหกชนิดที่อาจส่งผล

ต่อการเลือกอาชีพท่ีแตกต่างกัน  เช่น บุคลิกแบบนักค้นคว้า

(Investigative) มักจะทำงานเป็น นักวิทยาศาสตร์

นักวิจัย  ผู้ช่ืนชอบการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันในสังคม (Social)

มักเลอืกสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัจิตใจและสงัคม เช่น จิตแพทย์

นักจิตวิทยา นักสุขภาพจิต นักจิตบำบัด นักสังคม

งานต้อนรับ หรืองานอื่นๆที่เกี ่ยวข้องกับงานบริการให้

ความช่วยเหลือ ผู้ให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

(Realistic)  มักจะไปเลอืกงานทางดา้นวตัถ ุ เชน่ แพทยท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการผา่ตดั วศิวกร งานชา่ง งานซอ่ม หรอื งาน

ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองยนต์กลไก ผู้มีความสามารถทางศลิปะ

(Artistic) ย่อมชอบงานที่เน้นการออกแบบ งานศิลปะ

หรืองานที่เน้นความสวยงาม สำหรับผู้ชอบทำอะไรตาม

แบบแผนนยิม (Conventional) มักจะเลอืกงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับงานบริษัท หรืองานนั่งโต๊ะ อาจ เป็นนักบัญชี โดยมี

รูปแบบของงานที่ชัดเจนเป็นแบบแผน อยู่ในองค์กรที ่

มีโครงสร้างและรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองชัดเจน และ

สุดท้ายคือ ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม กล้าได้กล้าเสีย (Enter-

prising) มักเลือกงานในการเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า เช่น

เป็นผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หรือ เป็นเจ้าของกิจการของ

ตนเอง  เป็นตน้

เพศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพ

งานที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายเป็นพื้นฐานมัก

จะมีผู้ชายไปสมัครมากกว่าผู้หญิง เช่น วิศวกร งานช่าง หรือ

แม้กระทั่งแพทย์ในสาขาวิชาที่ต้องอาศัยความแข็งแรง

ของรา่งกาย เช่น ศัลยกรรมกระดกู เป็นตน้ แมอ้าชพีแตล่ะ

ชนิดที่กล่าวมานี้ จะไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามรับเพศใดเพศ

หนึ่งโดยเฉพาะเพราะเป็นการจำกัด หรือกีดกันทางเพศได้

นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราส่วนของเพศหญิงที่ทำงานใน

ตำแหน่งที่สูงหรืองานบริหารขององค์กรมีสัดส่วนน้อยกว่า

เมื่อเทียบกับเพศชาย ทั้งนี้ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงมีการผลักดันเพื่อให้คนกลุ่มน้อย หรือ

ผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่าง

เท่าเทียมกัน ผลจากการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา

พบวา่ อคตทิางเพศ ศาสนา และเชือ้ชาต ิ ส่งผลตอ่การได้

งานทำของบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อของคนผิวดำมีโอกาส

ได้รับการเรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานนอ้ยกว่าช่ือท่ีมีแนวโนม้

เป็นคนผิวขาว แม้ว่าแฟ้มประวัติการทำงานและการเรียน

จะมคีณุภาพใกลเ้คยีงกนั (6)

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านเพศยังมีผลต่อสุขภาวะ

ทางจิต เช่น จากการศึกษาในกลุ่มผู ้บริหารโรงงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารเพศหญิงมีความสุข

หรือภาวะสุขภาพจิตที่ต่ำกว่าผู้บริหารเพศชายอย่างมีนัย

สำคัญ (7)   ในบทฟืน้ฟวิูชาการของวารสารฉบบัน้ี จะมกีาร

กล่าวถึงทัศนคติด้านอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องการทำงาน

เชน่ ทศันคตทิางเพศของผูห้ญงิเอเชยีร่วมดว้ย ทัง้นี ้สังคม

ปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากสงัคมยุคก่อนท่ีกำหนดบทบาท

ให้ ผู้ชายทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ผู้หญิงดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านและดูแลบุตร โดย

เปลี่ยนเป็นทั้งหญิงและชายออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อ

หารายได้เข้าครอบครัวด้วยกัน ปัญหาระหว่างคู่ครองจึงอาจ

เกิดขึ้นได้หากยังคงบทบาททางเพศดั้งเดิมไว้การตกลง

ร่วมกนักอ่นใชชี้วิตคูร่่วมกนั จึงเปน็สิง่จำเปน็ เชน่ การแบง่

การทำงานบ้านร่วมกัน และการแบ่งเวลาในการอบรม

ส่ังสอนลกูรว่มกนั นอกจากนี ้ทัง้สามแีละภรรยา ควรสรา้ง

สมดุลย์ระหว่างการทำงานกับเวลาที่ให้กับครอบครัว ไม่

ควรให้น้ำหนักกับงานจนกระทั่งลืมครอบครัว  และควรให้
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ความรัก ความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ ให้แก่กันและกัน

โดยหากมีปัญหาข้อขัดแย้ง ให้หมั่นฝึกฝนใช้การสนทนา

ในการแก้ปัญหา และตั้งใจฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย

นอกจากบุคลิกภาพและปัจจัยส่วนตัว เช่น เพศ

เชื้อชาติ จะเป็นตัวกำหนดการเลือกอาชีพ (รวมไปถึงการ

ทำงานอยา่งมคีวามสขุ) แลว้ ครอบครวั และครบูาอาจารย์

มีบทบาทต่อการเลือกอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่

เด็กเลือกอาชีพจากการชี้แนะโดยผู้ปกครอง โดยไม่ได้ให้

ความรู้หรือทางเลือกเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลาย มักเกิด

ในครอบครัวที่มีเศรษฐสถานะไม่ใคร่ดีนัก ดังตัวอย่างใน

รายงานผู้ป่วยของวารสารฉบับนี้ ที่เป็นผู้ป่วยวัยรุ่นที่มี

ปัญหาทัง้ ภาวะซมึเศรา้ และการตดิสารเสพตดิ จนสุดทา้ย

ต้องออกจากโรงเร ียน และไม่มีโอกาสมีอาชีพในการ

ทำงาน ทั้งนี้ พบว่าครอบครัวที่มีฐานะดี มักจะมีข้อมูล

หรือทางเลือกในการเลือกอาชีพให้แก่ลูกของตนได้หลาก

หลายกว่าครอบครัวที่ด้อยโอกาสทางสังคม(8) นอกจากนี้

ครู อาจารย์ มีส่วนในการเลือกอาชีพ โดยเด็กนักเรียนมัก

ได้รับอิทธิพลในการเลือกอาชีพตามอาจารย์ท่ีตนเองมีความ

ใกล้ชิดหรือสนิทด้วย เช่น นักเรียนที่สนิทกับอาจารย์

ที่เรียนจบทางสายวิทยาศาสตร์ มักจะเลือกอาชีพ เป็น

นักวจัิย นักวทิยาศาสตร ์ เป็นตน้

การประสบความสำเร็จในอาชีพและความพึงพอใจใน

อาชีพ

การจะประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จนั ้น

ต้องอาศัยความพอใจเบือ้งต้นต่องานท่ีทำ ทางพุทธศาสนา

เรียกว่าการมี “ฉันทะ” ซึ่งเป็นปัจจัยข้อแรกของ อิทธิบาท

4 อันเป็นธรรมะที่ชาวพุทธใช้เพื ่อการทำงานให้สำเร็จ

นอกจากความพึงพอใจแล้ว การได้รับโอกาสจากที่ทำงาน

ย่อมมีส่วนสำคัญ เช่น การที่หน่วยงานเปิดโอกาสสำหรับ

ผู้ด้อยโอกาส หรือ ชนกลุ่มน้อย โดยไม่คำนึงถึงอคติทาง

เพศ ศาสนา และเชื้อชาติ ไปจนถึงการฝึกด้านอาชีพ วิธี

การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การให้

โอกาสนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะเรื่องการฝึกเท่านั้น แต่

เป็นการเปดิโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความสามารถ และ

การใหท้รพัยากร และเวลาอยา่งเพยีงพอในการทีบุ่คลากร

จะสามารถทำงานตามทีห่นว่ยงานคาดหวงัไว ้การทีห่นว่ย

งานใหง้านมากเกนิกว่าเวลาหรอืความสามารถทีจ่ะทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ต่ำ

กว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ สุดท้าย ปัจจัยที่จะทำให้เกิด

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ คือ ความสามารถใน

การทำงานของแต่ละบุคคลนั่นเอง ทั้งนี้ จอร์จ เวลแลนท์

จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ได้ทำการศึกษานักเรียนตั้งแต่อายุ

17 ปี ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ่งเป็นการศึกษา

ระยะยาวที่สุด เท่าที่เคยมีการศึกษามาเกี่ยวกับวัยผู้ใหญ่

(โครงการวิจัยดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 60 ปี) และพบว่า ความสามารถใน

การทำงาน (capacity) ตั้งแต่วัยเด็ก มีความสัมพันธ์กับ

การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีและการมีสุขภาพจิต

ที่ดี นอกจากนี้นิสัยในการทำงานของแต่ละบุคคลไม่ค่อย

มีการเปลี ่ยนแปลงมากนักระหว่างตอนวัยเด็กกับวัย

ผู้ใหญ่ (9) นิสัยในการทำงาน เช่น การเป็นคนขยันขันแข็ง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อความสามารถ

ในการทำงาน นิสัยในการทำงานและบุคลิกภาพที่เกี่ยว

ข้อง ถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการมอบหมาย

ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อช่วย ให้การ

ประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จ ตัวอย่าง เช่น การใช้

Myers Briggs Type Inventory (10) ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

บุคลิกภาพที่บางหน่วยงานใช้ในการพัฒนาบุคลากรใน

องค์กร แบบทดสอบนี้ แบ่งมิติของบุคลิกภาพออกเป็น

4 ด้านตามแนวคดิของ คารล์ กุสตาฟ จุง (11)

เมื่อคนเราเลือกงานและอาชีพได้เหมาะสม และ

มีปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้งานเกิดความสำเร็จและก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานแล้วนั้น จำเป็นต้องระมัดระวังปัญหา

การปรับตัวในที่ทำงาน ที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะได้ตลอด

เวลาชว่งชวีติการทำงาน เชน่ ความรูสึ้กไมพึ่งพอใจตอ่เนือ้

งานที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจแสดงออกมาให้รับรู ้ได้

ทางอ้อม เช่น การขอเปลี่ยนย้ายงานบ่อย ๆ การทำงาน

ผิดพลาดมากขึน้ การขาดงาน และเกดิอุบัติเหตุในท่ีทำงาน
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บ่อยครั้ง การอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ จะทำให้บุคคลนั้น

เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง ความมั่นใจในตัวเองลดลง

รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคง มีอารมณ์โกรธง่าย สุดท้าย

เกิดความเบื่อหน่ายและรู้สึกท้อแท้ในการทำงาน ในทาง

ตรงกันข้าม หากบุคคลนั้น สามารถปรับตัวในการทำงาน

ได้ดี ย่อมเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ พึงพอใจต่อความ

สัมพันธ์ในที่ทำงาน และมีความมั่นใจในตนเอง ทั้งนี้มี

การศกึษาพบวา่ ความพงึพอใจตอ่งานทีท่ำ จะคอ่ย ๆ ลด

ต่ำลงนับจากเริ่มต้นทำงาน จนเมื่อระยะเวลาผ่านไปจน

ถึงอายุประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่วัยกลางคน ที่

ความพึงพอใจต่องานจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น และ

เพิ่มสูงมากกว่าความพึงพอใจในช่วงเริ่มต้นงาน (12)

การเกษียณอายุการทำงาน

เมื่อมีจุดเริ่มต้น ย่อมมีจุดสิ้นสุด วัยเกษียณอายุ

การทำงานของไทยอยูท่ีอ่ายปุระมาณ 60 ปี อยา่งไรกต็าม

ชีวิตขัยของคนเรามีแนวโน้มสูงขึ้น โอกาสที่จะเพิ่มช่วง

อายุวัยเกษียณจึงมากขึ ้นดังเช่นประเทศทางตะวันตก

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณเป็น

สิ่งสำคัญ การเกษียณอายุการทำงานทำให้รายได้ลดลง

ทำให้สถานะของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ควรวาง

แผนในวัยเกษียณอายุการทำงานมีดังนี้ เช่น การวางแผน

การใช้เวลาว่างที่ได้เพิ่มขึ้นมาราว 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ว่าจะนำไปใช้ทำอะไร การวางแผนด้านการเงินซึ่งควรทำ

ก่อนเกษียณประมาณ 10 - 15 ปี ว่าจะเก็บเงินออม

ประมาณเทา่ใด เกบ็ไว้ในรูปแบบใด ท้ังนี ้ เม่ืออายมุากขึน้

ควรนำเงินไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีความเสี่ยง หรือ เสี่ยงค่อน

ข้างน้อย อีกทั้งยังควรวางแผนด้านสุขภาพร่วมด้วย เช่น

การดูแลรักษาร่างกายโดยการออกกำลังกาย การเลือก

รับประทานอาหาร และวางแผนหากเจ็บไข้ได้ป่วย จะใช้

หลักประกันสุขภาพแบบใด นอกจากนี้ ประเด็นทางด้าน

กฎหมายจดัเปน็สิง่สำคญั เชน่ การวางแผนดา้นพนัิยกรรม

และจัดการที่ดินต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่คนรุ่นหลัง

รวมไปถึงการวางแผนที่พักอาศัย ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไร

ทั้งนี้ หากจะย้ายที่อยู่ในวัยเกษียณ จำเป็นต้องมองให้

รอบด้าน เช่น การปรับตัวต่อที่อยู่ใหม่ การปรับตัวต่อ

เพื ่อนบ้านใหม่ และ สังคมแบบใหม่ เป็นต้น สุดท้าย

การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่

ของตน ที่จำเป็นต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงว่าไม่

สามารถมีอำนาจหรือได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้เช่น

เดิมเหมือนวัยทำงาน โดยอาจผันตนเองเป็นแหล่งให้คำ

ปรึกษาแก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในความ

สามารถของตนเองไดอ้ยา่งดีและเหมาะสมตอ่สังคม

กล่าวโดยสรุป สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำงาน

ของมนุษย์เรา เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพจิตที่ดีและ

มีความพึงพอใจต่องาน ประกอบด้วย การเลือกอาชีพที่

เหมาะสมตั้งแต่ต้น การมีปัจจัยในการทำงานให้ประสบ

ผลสำเร็จที่ครบถ้วน การได้รับโอกาสและไม่ถูกกีดกันจาก

อคติส่วนตัวในที่ทำงาน  การปรับตัวได้เป็นอย่างดีในการ

ทำงาน ตลอดไปจนถึงการวางแผนการเกษียณอายุการ

ทำงานอย่างเหมาะสม

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับจิตเวชศาสตร์ นี้ นอก

จากจะมีเนื้อหาที่กล่าวถึง ทัศนคติทางเพศของผู้หญิงใน

บทฟื้นฟูวิชาการ มีการรายงานผู้ป่วยวัยรุ ่นที่มีปัญหา

ครอบครัวตั้งแต่เด็ก ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า การ

ติดสารเสพติดจนมีปัญหาทางกฎหมาย ต่อเนื่องส่งผลไป

ถึงการเรียนและการทำงาน ดังที ่กล่าวข้างต้น และมี

การย่อวารสารเกี่ยวกับผลระยะยาวจากการรักษาภาวะ

ซึมเศร้าในวัยรุ่นแล้ว ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมทางด้านชีวเคมี

กับโรคทางระบบประสาทและจติเวช เช่น บทฟืน้ฟวิูชาการ

เกี ่ยวกับ สารสื ่อประสาทที ่ส ่งผลต่อโรค Tourette’s

syndrome มีนิพนธ์ต้นฉบับ ที่ศึกษาผลของการเห็นภาพ

กระตุ้นต่อการเกิด “ความอยาก” ในการเสพสารเสพติด

เช่น อยากเสพสารระเหย ซึ่งก่อนหน้านี้ มีงานวิจัยที่พบ

ว่าสมองสว่น amygdala และ anterior cingulate น่าจะมี

ความเกี่ยวข้อง สารระเหยเป็นสารที่ระบาดอย่างมากใน

หมูเ่ดก็วยัรุน่ ซ่ึงเปน็ชว่งวยัทีก่ำลงัเลอืกอาชพีของตน ยอ่ม

ส่งผลต่อความสามารถในการทำงาน ซ่ึงอยู่ในวัยท่ีสามารถ

เป็นกำลังของประเทศชาติได้ วารสารฉบับนี้ยังได้รวบรวม

เนื้อหางานด้านจิตเวชศาสตร์ และสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่อง
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กับโรคทางกายหรือสุขภาพกาย (ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่

จำเป็นต่อการทำงานและประกอบอาชีพให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่นกัน) ปัจจุบัน งานจิตเวชศาสตร์ ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับโรคทางกาย จัดอยู่ในแขนงของงาน

ทางด้าน consultation-liaison หรือ psychosomatic

medicine โดยในวารสารฉบับนี้ ได้มีการแนะนำหนังสือ

การดูแลผู ้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต และมีนิพนธ์

ต้นฉบับเกี่ยวกับผลของการฟังเพลงเพื่อลดระดับอารมณ์

ซึมเศรา้ และวติกกงัวลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง  โดยมี

ย่อวารสารเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านภาวะ

ซึมเศร้าในผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย และมีย่อ

วารสารเกีย่วกบัผลของอารมณต่์อการเกดิโรคหวัใจ ซ่ึงเป็น

โรคที่พบบ่อยในผู้ที่มีลักษณะการทำงานแบบไม่ยืดหยุ่น

และเคร่งเคร ียด สุดท้าย จุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับ

จิตเวชศาสตร์นี้ มีบทความพิเศษเพื่อรวบรวมยาที่ใช้ใน

การรักษาความผิดปกติทางจิตเวชในปัจจุบัน รวมถึงบท

แนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการคลายเครียด เพื่อสามารถ

นำไปศึกษาเพิ ่มเติมสำหรับผู ้ที ่มีความเครียดทั ้งจาก

ส่วนตัวและเรื่องงาน
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