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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในหัวข้อ “การจัดการโรคซึมเศร้าด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รัฐ” มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัย

กลายเป็นโรคซึมเศร้า และเพ่ือเข้าใจการจัดการโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อ

โรคซึมเศร้ากลายเป็นปัญหากับการด ารงชีวิต การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งใช้วิธีการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิอันเป็นข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจสาเหตุของการเจ็บป่วย 

การให้ความหมายของโรค ผลกระทบจากโรคซึมเศร้า การจัดการอาการ ตลอดจนการให้

ความหมายของการจัดการ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

บทความ หนังสือ งานวิจัย ที่เนื้อหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจ

โรคซึมเศร้ามีความหมายอย่างไร เกิดจากสาเหตุใด เพ่ือน ามาอธิบายร่วมกับข้อมูลภาคสนาม 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการตัวเองของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยา

ตนเอง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่การรักษาโรค แต่เป็นเหมือนการป้องกันการเกิดขึ้นของภาวะ

ซึมเศร้า ท าเพ่ือหลีกเลี่ยงความคิด ความรู้สึกภายในจิตใจของตน เพ่ือให้อาการซึมเศร้าลดลง 

และกลับมาด าเนินชีวิตเป็นปกติ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นช่วงเวลาที่ท าให้ผู้ศึกษามีเวลากลับมาทบทวนสิ่งที่ตนเอง

ศึกษาตลอด 4 ปี และน ามาใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  

ขอขอบคุณอาจารย์ วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ หรือ “พ่ีฝ้าย” อาจารย์ที่เป็นแรงกระตุ้นในการ

ท างาน คอยเคี่ยวเข็นให้การท างานครั้งนี้สามารถเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณพ่ีฝ้ายที่เปิดวิชาที่ท า

ให้คนไม่ชอบเรียนภายในห้องได้ออกไปลงพ้ืนที่ ฝึกพูดคุยและเก็บข้อมูลภาคสนาม จนมีประสบการณ์

ในการท างานภาคสนามมากขึ้น 

ขอบคุณครอบครัวของผู้ศึกษาที่คอยเป็นก าลังใจเสมอมา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ก็

ยังคงแสดงความคิดถึง ถามถึงความเป็นอยู่ และสนับสนุนทุกๆ อย่างเสมอมา ท าให้ผู้ศึกษารู้ว่าตน

ไม่ได้อยู่เพียงคนล าพังในการที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย  

ขอบคุณเพ่ือนๆ ที่คอยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสุข หรือเศร้าก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหน ขอบคุณขิม คนที่

มีเสียงหัวเราะตลอดเวลาเมื่ออยู่กับเพ่ือนๆ อุ้นอ้ิน ผู้หญิงที่สามารถหายตัวได้ตลอดเวลา หยก เป็น

เพ่ือนและแม่ในเวลาเดียวกัน ปิม คนที่ท าให้รู้ว่าผู้ศึกษาไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องคนเดียวในกลุ่ม มะขาม

ผู้หญิงที่มีความสุขกับทุกๆ อย่าง กลายเป็นหลังงานบวกให้ทุกคน เตยผู้รู้อะไรช้ากว่าเพ่ือนๆ เสมอ  

มิว เพ่ือนที่สามารถชวนไปกินบุฟเฟต์ได้อย่างทันที เก๋สาวแกร่งที่เป็นคนคอยบ่นและผลักดันให้ตั้งใจ

เรียน และพลอยคนที่สามารถเรียกตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณท่ีคอยเตือน  สนับสนุน เรียนรู้ 

และช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ขอบคุณร้านกาแฟทุกๆ ร้านที่ท าให้มีสมาธิ และสามารถนั่งเขียนงานได้อย่างราบรื่น  

ขอบคุณทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเข้ามาแบบไหนในช่วงเวลาไหน 

ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็ม และเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิต  

 

นัท  

11 พฤษภาคม 2562  

ข 



 

5 
 

สารบัญ 

บทคัดย่อ..................................................................................................................... ..........................ก 

กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. ..................ข 

สารบัญ................................................................................ .................................................................ค  

บทที ่

1 บทน า......................................................................................................................... .............1 

 ความเป็นมาและความส าคัญ....................................................................................1  

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.......................................................................................4  

 ค าถามของการศึกษา............................................................ ....................................5          

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ........................................................................................5  

 สมมติฐานการศึกษา............................................................................. .....................5 

 ขอบเขตการศึกษา.....................................................................................................5  

 ระเบียบวิธีการศึกษา............................................................................................... ..6 

 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน............................................................................7  

นิยามศัพท์.......................................................................................................8 

กรอบแนวคิด............................................................................................................8  

2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา..........................................................................9  

 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง............................................................................................13 

3 โลกซึมเศร้า 

 ความหมายของโรค.................................................................................................22  

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค...............................................................................................24  

 ชนิดของโรคซึมเศร้า...............................................................................................27  

 อาการของโรคซึมเศร้า............................................................................................29 

 การรักษาโรคซึมเศร้า..............................................................................................29  

 โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น........................................................... .....................................33 

  

 

ค 



 

6 
 

 

4 เมื่อ (เขาและเธอ) เป็นโรคซึมเศร้า.......................................................................................36  

วิ่งเพ่ือลืม (Don’t cry, run)………………….....………………………………………………….36 

อนาคตของเรา (The future that I choose?).....................................................39 

เพ่ือตัวเรา (Go for it)..........…………………………………………………………………………43 

เรียนรู้ (Understating) ……………………………………........................……………………46 

เปลี่ยน (Make up) ................………………………………………………………………….….49 

5 บทวิเคราะห์และสรุป........................................................................................................... .52 

   บทวิเคราะห์................................................................................................ ............52 

 สรุป.........................................................................................................................59 

บรรณานุกรม...................................................................................................... ................................61 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

 ความหมายของสุขภาพที่บุคลากรทางการแพทย์รับรู้หรือสัมผัสมักจะอยู่ภายใต้สถานะของ

สุขภาพที่เป็นปัญหา กล่าวคือ ความเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคที่ต้องตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ

มากกว่าปกติ โดยความหมายหลักของการเจ็บป่วยในความคิดของบุคลากรทางการแพทย์มักจะเกี่ยว

โยงกับแนวคิดของการเกิดโรคหรือความผิดปกติทางกายภาพที่แสดงออกให้เห็นหรือสูญเสียการ

ท างานที่เป็นปกติของระบบอวัยวะ (ชาติชาย มุกสง, 2550 : 5 ) แต่หากคนทั่วไปของสังคมนั้นไม่ได้มี

การรับรู้ความหมายของการเจ็บป่วยที่ไปในทางเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยในทางสังคม

และวัฒนธรรมนั้นได้ให้ความหมายของสุขภาพและการเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นจากความ

ผิดปกติทางกายเป็นอย่างเดียว แต่กระบวนการทางสังคมยังมีส่วนส าคัญในการสร้างความหมายหรือ

ก าหนดสถานะของความเจ็บป่วยรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่ผู้ป่วยต้องอยู่ ภายใต้สังคมนั้นอีกด้วย    

(เพ่ิงอ้าง) ความเจ็บป่วยจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ภายใต้ปัจจัยทางร่างกายเพียงอย่างเดียว สังคมและวัฒนธรรม

ยังมีผลส่งให้จากคนปกติอาจกลายเป็นผู้ป่วยได้หากมีความผิดแปลกออกไปจากสิ่งที่สังคมได้ก าหนดไว้ 

การตัดสินเกี่ยวกับ "ปกต"ิ หรือ "ไม่ปกต"ิ จงึอยู่ที่ทัศนะคติของกลุ่มคนในสังคมนั้นๆ เช่น การแต่งกาย

คนทั่วไปในสังคมจะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกาย แต่ถ้าเมื่อเจอบุคคลที่ไม่ใส่เสื้อผ้าปกปิด

ร่างกาย ตามที่สาธารณะ จะถูกมองว่าคนเป็นบุคคลที่ไม่ปกติและอาจถูกกีดกันออกไปจากสัง คม   

โดยกล่าวว่าเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สมควรแก่การเข้าใกล้ (McMahon and McMahon, 1983 : 

33-34 อ้างใน ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2541 : 107) 

 โรคภัยเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์คนหนึ่งจะไม่มีการเจ็บป่วย 

ซ่ึงเรื่องราวของความเจ็บป่วยนั้นก็มีทั้ง การเจ็บป่วยที่เราสามารถรับรู้ได้ เช่น มีไข้สูง เจ็บคอ แผลจาก

อุบัติเหตุ  และการเจ็บป่วยที่เราไม่สามารถรู้ได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัย เช่น มะเร็ง โรคทางสมอง โรค

ทางจิตเวช เป็นหนึ่งในโรคที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเข้มข้นจึงสามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นมี

อาการทางจิตและควรได้รับการรักษาทางการแพทย์ โดยโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความ

ผิดปกติทางสมอง ที่ส่งผลต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพร่างกาย แต่คน
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ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซึมเศร้า เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ  สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วย

ตนเอง (โรงพยาบาลกรุงเทพ, ม.ป.ป.) โดยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย 

แสดงให้เห็นจากการไม่เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของอาการป่วย และได้ตีความอาการเจ็บป่วยนั้น

ไปในความเข้าใจของตน การแสดงออกต่อผู้ป่วยจึงมีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างออกไปจากบุคลากร

ทางการแพทย ์ผู้ป่วยจึงหลีกหนีออกจากสังคมและมีโอกาสท าร้ายตัวเอง 

 จากรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลกมีการคาดการว่า ในปี ค.ศ. 2020 โรคซึมเศร้า

อาจกลายเป็นปัญหาสาธารณะสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด เพราะ

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโรค (กรมสุขภาพจิต, 2551 : 1-3)  องค์การอนามัย

โลกพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกช่วงอายุจ านวนมากกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก น ามาสู่ความสูญเสียและท า

ให้มีภาระเพ่ิมขึ้น (WHO, 2012 : Online) แนวโน้มของโรคซึมเศร้าในไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิม

มากขึ้น สังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองในปัจจุบันที่ได้สร้างให้เกิด  ความกดดัน

มากมาย รูปแบบวิถีชีวิตและการรับข่าวสารที่รวดเร็ว ล้วนแล้วแต่มีผลท าให้ความเสี่ยงในการเป็นโรค

ซึมเศร้าเป็นไปได้อย่างมากขึ้น  (ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2541) ในประเทศไทยจากรายงานของ กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2550 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจ านวน 123,876 ราย 

หรือมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 196.51 ต่อประชากร 100,000 คน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 

2550)  ความรุนแรงที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดของภาวะซึมเศร้า คือ การฆ่าตัวตาย หากผู้ที่ป่วยไม่ได้รับ

การรักษาที่ทันท่วงที มีโอกาสสูงมากที่จะจบชีวิตของตนด้วยการฆ่าตัวตายมากกว่าบุคคลปกติมากถึง 

20 เท่า (สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานสารนิเทศ, 2555 : ออนไลน์) ในปี พ.ศ.2540-2544 กรม

สุขภาพจิตได้ท าการส ารวจผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายส าเร็จ ที่มารับบริการในสถานบริการ

สาธารณสุขทั่วประเทศ พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.34 (กรมสุขภาพจิต, 2551 : 1-3) 

แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของโรคซึมเศร้านั้นก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ถึงจะมีความชุกของโรค

ที่เพ่ิมสูงขึ้นก็มีผู้ป่วยเพียงแค่ 1 ใน 4 ที่ได้รับการรักษา เนื่องด้วยความไม่ตระหนักถึ งความเจ็บป่วย

ของผู้ป่วย มีบางรายที่สามารถหายได้ด้วยตนเอง เช่น การข่มใจ ฝึกบ าบัดจิต หรือการพ่ึงพาศาสนา 

แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงการเข้ารักษากับบุคลากรทางการแพทย์เป็นวิธีเดียวที่สามารถช่วยได้ ซึ่ง

หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายก่อนเข้ารับการรักษา (สุกัญญา รักษ์ขจีกุล 

2556 : 359) เห็นได้ว่า ความรุนแรงของโรคซึมเศร้าเป็นที่น่ากังวลอย่างมากหากยังปล่อยให้ผู้คน

ได้รับความเสี่ยงในการเกิดโรค และไม่พาเข้ามารับการรักษาในทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้ามารับ
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การรักษาแล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติตามค าสั่งของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างเคร่งครัดถึงจะสามารถทุเลา

ลงจากอาการดังกล่าวได้  

การพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติหรือไม่ ดูจากการมีอาการต่างๆ และ

ความรุนแรงของอาการเป็นหลัก ผู้ที่มีอาการเข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า มีแนวโน้มที่จะต้อง

ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ (มาโนช หล่อตระกูล, ม.ป.ป. : Online ) ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหา

สุขภาพจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย  และความรุนแรงของสภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นได้

ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาที่มีระเบียบ โรคซึมเศร้า

เป็นความผิดปกติของจิตใจ โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับขาดความเคารพตนเอง รวมทั้งมีภาวะสิ้นยินดี 

คือ ไม่มีความพึงพอใจในกิจกรรม ที่โดยปกติเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและ

อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด (นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์, 2559 : 105) ปัจจัยส าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การเกิดโรคซึมเศร้า ได้แก่ 1) กรรมพันธุ์ พบว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะ

ในกรณีของผู้ที่มีอาการเป็นซ้ าหลายๆ ครั้ง 2) สารเคมีในสมอง พบว่าระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วย

โรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างชัดเจน โดยมีสารที่ส าคัญได้แก่ ซีโรโทนิน (serotonin) 

และนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) ลดต่ าลง รวมทั้งอาจมีความผิดปกติของเซลล์รับสื่อเคมี

เหล่านี้ ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นความบกพร่องในการควบคุมประสานงานร่วมกัน มากกว่าเป็นความผิดปกติ

ที่ระบบใดระบบหนึ่ง ยาแก้เศร้าที่ใช้กันนั้นก็ออกฤทธิ์โดยการไปปรับสมดุลของระบบสารเคมีเหล่านี้ 

และ 3) ลักษณะนิสัย บางคนมีแนวคิดท่ีท าให้ตนเองซึมเศร้า เช่น มองตนเองในแง่ลบ มองอดีตเห็นแต่

ความบกพร่องของตนเอง หรือ มองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่

กดดัน เช่น ตกงาน หย่าร้าง ถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย ซึ่งหากไม่ได้รับการ

ช่วยเหลือที่เหมาะสมอาการอาจมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ (กรมสุขภาพจิต, 2550) 

เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าการเกิดของขึ้นของโรคทางจิตเวชนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราเจ็บป่วย

จากทางร่างกายเพียงทางเดียว หากแต่การเจ็บป่วยจากสังคมไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพ่ือน คู่ครอง 

หรือเศรษฐกิจนั้นยังมีผลให้เราสามารถเจ็บป่วยจนกลายเป็น "ผู้ป่วยจิตเวช" และยังต้องมาเข้ารับการ

รักษาภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ได้รับการรั กษา

อย่างต่อเนื่องผู้ป่วยมีโอกาสทีจ่ะกลับมามีอาการแบบเดิมหรือร้ายแรงกว่าเดิม ซึ่งการรักษาส าหรับตัว

ผู้ป่วยเองจะยากหรือง่ายนั้นต้องดูปัจจัยในรอบๆ ตัวผู้ป่วยหลักๆ 3 ประการ คือ ความแปรปรวนของ

สารสื่อประสาทในสมอง สภาวะของจิตใจ และปัจจัยทางด้านสังคม ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตัวแปร
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ส าคัญที่ผู้ป่วยเองก็พยายามต่อรองกับคนในสังคมเพ่ือให้เขารับรู้และเข้าใจตนเองภายใต้ความเจ็บป่วย

ของโรคจิตเวช  

ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตนับเป็นปัญหาที่พบได้ในหมู่นักศึกษาทั่วไป  พบว่าสาเหตุที่

ท าให้นักศึกษาเกิดความเครียดได้แก่ ความสัมพันธ์กับบิดามารดา โรคประจ าตัว สุขภาพของบิดา

มารดา การเสียชีวิตของบิดามารดา ปัญหาด้านการเงิน การขาดเพ่ือนคุยที่ไว้ใจได้ ผลการเรียนที่ไม่

เป็นตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการอยู่ไกลภูมิล าเนาเดิม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะมีความวิตกกังวล 

รู้สึกโดดเดี่ยวเศร้า เหนื่อยล้า รู้สึกไม่มีความสุข รู้สึกยากในการท าสิ่งต่าง ๆ มีความคิดต่อตนเองในแง่

ลบ รู้สึกตนเองไร้ค่า การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนลดลง และมีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม หาก

พฤติกรรมเหล่านั้นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลให้การที่นักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีโอกาศส าเร็จ

การศึกษาที่ลดลงด้วย (สุกัญญา รักษ์ขจีกุล, 2556)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจส ารวจการจัดการภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาลัยรัฐแห่งหนึ่ง 

ซึ่งผลการศึกษานี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีช่วยให้ทราบถึงปัญหาการเกิดซึมเศร้าและ การหา

วิธีจัดการโรคด้วยตนเองของนักศึกษา ตลอดจนน าผลที่ได้ไปสู่การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมให้นักศึกษา รวมทั้งเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาให้ดีขึ้น

ด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือท าความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกลายเป็นโรคซึมเศร้า  

2. เพ่ือเข้าใจการจัดการโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อโรคซึมเศร้ากลายเป็นปัญหา

กับการด ารงชีวิต 
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ค ำถำมของกำรศึกษำ 

ในบริบทที่นักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเผชิญหน้ากับความกังวล และความเครียดมากหมาย 

สิ่งเหล่านี้มักจะเข้ามารบกวนจิตใจพร้อมทั้งอาจส่งผลให้นักศึกษาเกิดภาวะซึมเศร้า นักศึกษาที่เผชิญ

กับภาวะดังกล่าวมีการจัดการลดภาวะดังกล่าวลงได้อย่างไร 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือท าความเข้าใจในการเลือกการจัดการโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้า และการเยียวยาสู่การ

กลับมาสู่สุขภาวะที่ดี 

 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 โรคซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยปัจจุบันมีความชุกของโรคที่เพ่ิมมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็น

ห่วงก็คือ นักศึกษาอาจไม่ได้เข้ารับการรักษาอาการเนื่องด้วยความไม่รู้ หรือไม่ยอมเข้ารับการรักษา

เพราะข้อจ ากัดหลายๆ อย่าง เช่น ภาวะทางการเงิน ไม่มีเวลา อีกทั้งบางรายยังไม่มีวินัยในการรักษา

ตนเอง ท าให้โรคซึมเศร้าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกทั้ง หากแต่นักศึกษาเองก็มีวิธีการจัดการ

กับโรคซึมเศร้าด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตัวช่วยให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายจากสภาวะของโรค 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาเหตุปัจจัยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เลือกวิธีการจัดการ

โรคด้วยตนเอง และท าความเข้าใจวิธีการจัดการโรคของตนเอง เพ่ือให้เห็นว่าการจัดการโรคด้วย

ตนเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาและบรรเทาความเจ็บปวดของโรคซึมเศร้า  
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2. ขอบเขตในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษา 5 คน ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้โดยใช้วิธีการแบบสโนว์บอล(Snowball Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมูล

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพฯ เนื่องจากในการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเหมือนการเปิด

โลกใหม่ของนักศึกษาซึ่งการใช้ชีวิตมีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีเรื่องมากมายที่

เข้ามาไม่ว่าจะเป็น การเรียน การสอบ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ความสัมพันธ์กับคนรัก หรือ

อาจเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว เมื่อมีปัญหาเข้ามากมายอาจท าให้นักศึกษาเกิดภาวะซึมเศร้า และ

พยายามค้นหาวิธีที่จะจัดการตนเองเพ่ือเผชิญกับภาวะดังกล่าว จึงท าให้ผู้ศึกษาเลือกที่ใช้กลุ่ม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างในการศึกษาในงานศึกษาครั้งนี้ 

 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนในการ

ท าการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. กำรวิจัยเชิงเอกสำร (documentary research) ผู้ศึกษาท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องโรคจิตเวช โรคซึมเศร้า สถานการณ์ของโรคจิตเวชตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน งานเขียนบอกเล่าประสบการณ์ของ ผู้ป่วยกับโรคซึมเศร้า เช่น งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ หนังสือ ตัวอักษรผ่านสื่อโลกออนไลน์  วิเคราะห์ข้อมูลจาก

แหล่งที่มาต่างๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด เช่น ใครเป็นคนเขียน เขียนเมื่อใด ประเภท

ที่มาของข้อมูล คนเขียนมีประสบการณ์จริงไหม เรื่องท่ีเล่ามีโอกาสเกิดข้ึนได้มากเพียงใด เป็น

ต้น  

1.1 ประเด็นด้านจริยธรรม ผู้ศึกษาได้ท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตในการ

เก็บข้อมูลกับ เนื่องด้วยการศึกษานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนจึงต้องมีการ

ให้นักศึกษาที่จะมาสัมภาษณ์ ยินยอมและเซ็นแบบฟอร์มใบยินยอมด้วยความ

สมัครใจ (informed consent form) เพ่ือให้รับทราบว่าผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจาก
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การสัมภาษณ์ไปใช้ในการศึกษาในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเพียงเท่านั้น 

ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกเก็บเป็นความลับ ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จะได้เห็นถึงความ

ปลอดภัยในข้อมูล และเป็นข้อตกลงในการสัมภาษณ์ที่จะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ถูก

สัมภาษณ์ หากไม่ได้รับอนุญาต อีกท้ังยังมีการจัดสถานที่ในการพูดคุยอย่างมิดชิด 

เพ่ือความปลอดภัยกับผู้ถูกสัมภาษณ์ 

กำรศึกษำภำคสนำม (field work) ผู้ศึกษาได้ศึกษาและเก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ผู้

ศึกษามุ่งสัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึกกับกลุ่มนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังความเจ็บป่วยกับโรค

ซึมเศร้า และวิธีการจัดการตนเองเมื่อเผชิญกัยภาวะซึมเศร้าเพ่ือท าความเข้าใจวิธีการจัดการตนเอง

ของนักศึกษาพร้อมทั้งน ามาท าความเข้าใจผ่านแนวคิด ระบบการดูแลสุขภาพของตนเองของ Arthur 

Kleinman  

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2561 จนไปถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ เอกสาร รวมไปถึงสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ

น าเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นตารางด าเนินงานดังนี้ 

สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิง เอกสาร ทั้งวรรณกรรม 
งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่สนาม 

พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุย กับผู้ให้ข้อมูลใน
พ้ืนที่ภาคสนามที่ก าหนด 

มกราคม 2562 -  มีนาคม 2562 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมทั้งสองส่วน มาสังเคราะห์
ข้อมูล และตีความ 

เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 สรุปผล ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด จัดท ารูปเล่ม 



 

8 
 

 

นิยำมศัพท ์

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับเข้ารับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์และเข้ารับการ

รักษากับจิตแพทย ์

กำรจัดกำรโรคของผู้ป่วย หมายถึง การที่ผู้ป่วยเลือกใช้วิธีต่างๆ เพ่ือลดผลของโรคที่เกิดกับ

ตนเอง 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลีกตัวจากสังคม 

โรคซึมเศร้าในนักศึกษา

มหาวิทยาลยั 

ความเครยีด 

การจัดการโรคซึมเศร้าด้วยตนเอง

กรรม 

ผลการเรียนลดลง 

ระบบการดูแลสุขภาพของตนเองแนวคิดของ Arthur Kleinman 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในหัวข้อการศึกษาเรื่อง การจัดการโรคซึมเศร้าตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง  

เพ่ือท าความเข้าใจการจัดการโรคของผู้ป่วย และความหมายของโรคซึมเศร้า ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและท า

ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

น ามาเป็นกรอบในการท าความเข้าใจการที่ผู้ป่วยเลือกการรักษาความเจ็บป่วยของตน และงานวิจัย

ที่ว่าด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าเพ่ือให้เห็นถึงความหมายที่ชัดเจนและสาเหตุของการเกิดขึ้นของอาการใน

ปัจจุบัน ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิธีการจัดการกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้น ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิด 

ระบบการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเลือกแนวคิดของ Arthur Kleinman นักมานุษยวิทยา

การแพทย์คนส าคัญที่ปฏิรูปการศึกษามานุษยวิทยาทางการแพทย์ที่ไม่ได้ค่อยได้รับความสนใจ 

กลับมาเป็นที่สนใจและกลายเป็นการศึกษาที่ส าคัญที่สนับสนุนองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาจาก

การศึกษาในทางการแพทย์ 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพของตนเอง 

ระบบการดูแลสุขภาพตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์กันใน

ลักษณะที่มีรูปแบบคล้ายกันเพราะทั้ง 2 ประการมีระบบการแพทย์ที่หลากหลายที่ประกอบขึ้นใน

ชุมชน แตป่ญหาที่พบในการท างานเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชนก็คือ เรามักจะเขาใจหรือรับรูกันเพียง

แควา ชาวบ้านพึ่งระบบสุขภาพและเลือกรักษากับระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ระบบ

สุขภาพอ่ืนๆ ที่อยู่จริงในชุมชนจึงไมไดรับความสนใจเท่าที่ควรซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วระบบ

การแพทย์แผนปัจจุบันไมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดทั้งหมดคนในชุมชนยังต้อง

ไปพ่ึงแหล่งอ่ืนๆ อย่างหลากหลายโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและรูปแบบการดูแลรักษาตนเองแบบ

พ้ืนบ้าน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ,  2545)  
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Harris & Guten (1975) พูดถึง พฤติกรรมสุขภาพ คือ กิจกรรมทุกชนิดของบุคคลที่ท า
ตามปกติและสม่ าเสมอ เพ่ือให้มสีุขภาพดีและสามารถป้องกันโรคได้  

ดังนั้น พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระท าใดของบุคคลที่สร้างเสริมสุขภาวะทีดีให้กับ
ตนเอง และหลีกเลี่ยงไปสู่ความเจ็บป่วย ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของพฤติกรรมสุขภาพได้  2 
ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ มี 2 ลักษณะ คือ   
1.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่จะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงปราศจาก

การเจ็บป่วย สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที่กระท าอย่างสม่ าเสมอ เช่น การพักผ่อน การ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น  

1.2 พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็นพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มุ่งป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ แบ่งเป็น 
1.2.1 การป้องกันโรคเบื้องต้น 
1.2.2 การป้องกันความรุนแรงของโรค 
1.2.3 การป้องกันการแพร่ระบาด 

2. พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลเมื่อเจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะสุขภาพ
ที่ผิดปกติ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคการรับรู้
เกี่ยวกับความรุนแรง ความเชื่อเดิม ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการดูแลระบบสุขภาพด้วยตนเองของ Kleinman (1980) 
ได้อธิบายว่าในสังคมหนึ่ง ๆ จะมีระบบการดูแลสุขภาพเกิดขึ้น ระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ชี้ให้เห็นความ
แตกต่างของการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพไม่ได้ท าได้เพียงระบบเดียว แต่เป็นการท างานร่วมกัน 
ดังนั้นลักษณะการดแูลสุขภาพตามแนวคิดของ Kleinman สามารถน ามาใช้อธิบายในการดูแลสุขภาพ
ในส่วนของสามัญชน ระบบการดูแลสุขภาพในส่วนของวิชาชีพ และระบบการดูแลสุขภาพในส่วนของ
การแพทย์พ้ืนบ้าน ประชาชนจะรักษากลับไปกลับมาระหว่าง 3 ระบบ หรือบางครั้งจะรักษาพร้อมๆ 
กันตั้งแต่ 2 – 3 ระบบ ดังภาพประกอบที่หนึ่ง  
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ที่มา:  Kleinman,1980 

 

ระบบการแพทย์ตามแนวคิดของ Kleinman ค าว่าระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care 

System)    เขาเปรียบเสมือนระบบวัฒนธรรมของสังคมซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนคือระบบ

การดูแลสุขภาพในส่วนสามัญชน (Popular Sector of Health Care) ระบบการดูแลสุขภาพในส่วน

ของวิชาชีพ (Professional Sector of Health Care) ระบบการดูแลสุขภาพในส่วนของแพทย์

พ้ืนบ้าน (Folk Sector of Health Care)  แต่ละส่วนจะมีการตัดสินใจและมีพฤติกรรมการรักษา

ตั้งแต่การให้ความหมายความเจ็บป่วยแบบแผนความเชื่อการตัดสินใจวิธีการรักษาแบบแผนการรักษา

เยียวยาแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ป่วยและผู้รักษาซึ่งแต่ละส่วนมีความต่างกันในเชิง

แนวคิดความเจ็บป่วยและกระบวนการเยียวยารักษาแต่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน  

1. การดูแลสุขภาพในส่วนของสามัญชน (Popular Sector of Health Care) เป็นระบบการ

ดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดจะมีการให้ความหมายหรือการอธิบาย

สาเหตุของการเกิดโรคซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนฐานในแต่ละสังคมและการวินิจฉัย

ความเจ็บป่วยครั้งแรกพร้อมกับกิจกรรมการรักษาที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกทั้งนี้ ด้วยวิธีคิดและวิธีการ

แบบชาวบ้านธรรมดามิใช่แบบวิชาชีพหรือผู้ช านาญการในส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยชุดของความคิด

ความเชื่อและพฤติกรรมหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ  4 ระดับคือผู้ป่วย 
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ครอบครัวเครือข่ายทางสังคมผู้ป่วย (Social Network) ได้แก่ ญาติเพ่ือนบ้านเพ่ือนฝูงและชุมชน เช่น 

ผู้น าชุมชน 

2. การดูแลสุขภาพในส่วนของวิชาชีพ (Professional Sector of Health Care) หมายถึง

การปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นรูปแบบวิชาชีพมีการจัดองค์กรที่เป็นทางการบุคคลที่ท าการรักษาทาง

การแพทย์แผนปัจจุบันไม่เพียงแต่แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคคล อ่ืนๆ 

ด้วยเช่นพยาบาลผดุงครรภ์นักกายภาพบ าบัดและบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองโดย

กฎหมายแต่ Kleinman ได้บันทึกไว้ว่าระบบการแพทย์พ้ืนบ้านหรือการแพทย์แผนโบราณอาจได้รับ

การยอมรับเป็นวิชาชีพเช่นในอินเดียซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการแพทย์แผนโบราณจนเป็นที่

ยอมรับโดยที่การแพทย์แผนปัจจุบันมีส่วนในการดูแลสุขภาพอนามัยน้อยลงทั้งนี้เพราะแพทย์แผน

ปัจจุบันยังขาดแคลนดังนั้น การดูแลสุขภาพอนามัยยังคงอยู่ในส่วนของประชาชนและส่วนของการ

รักษาแบบพ้ืนบ้าน 

3. การดูแลสุขภาพในส่วนของการแพทย์พ้ืนบ้าน (Folk sector of Health Care) ค าว่า

หมอพ้ืนบ้านเป็นค าหนึ่งในหลายค าที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายถึงระบบการแพทย์ที่มิใช่การแพทย์แบบ

วิทยาศาสตร์แต่เป็นการแพทย์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาษาอังกฤษมีค า ว่า 

Traditional/Folk/Indigenous/Local และEthno medicine ในภาษาไทยมีค าว่าหมอแผนโบราณ

หมอพ้ืนบ้าน หมอยากลางบ้านและที่เริ่มใช้มากขึ้นคือ แพทย์ (หมอ) แผนไทยค าเหล่านี้มีการใช้ทั้งที่

เป็นความหมายรวมและความหมายที่เฉพาะเจาะจง   ซึ่งหมอพ้ืนบ้านจะให้บริการรักษานอกสถาบัน

สถานบริการที่เป็นทางการโดยอาจจะเป็นการรักษาที่บ้านหรือบ้านของผู้ป่วยบางส่วนให้บริการแบบ

นอกเวลา (Part Time) บางส่วนมีการพัฒนาความรู้และระบบการให้บริการคล้าย Walsh (1985, pp. 

353-356) วัดพฤติกรรมสุขภาพโดยแบ่งเป็นพฤติกรรมเฉพาะ 6 ด้านได้แก่การกินการออกก าลังกาย

การใช้ยาและการหลีกเลี่ยงจากการเสพสารที่ไม่มีประโยชน์การก าจัดความเครียดการรักษาความ

ปลอดภัยการพบแพทย์เพ่ือตรวจสุขภาพ 

อาจกล่าวได้ว่าการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยสามารถเข้าสู่การรักษาเลือกระบบการรักษาที่

หลากหลายมากขึ้น ไม่เป็นเพียงแค่การรักษาในทางสายการแพทย์ที่เป็นวิชาชีพเพียงอย่างเดียว แต่

การรักษาในสายทางอ่ืนหรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ก็สามารถเข้ามาบรรเทาความเจ็บป่วยได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่การรักษานั้นไม่ได้ถูกจ ากัดในสายเดียวอีกต่อไป 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือที่จะท าความเข้าใจการจัดการโรคของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านคลินิกจิตเวชผู้ศึกษาได้

ค้นคว้างานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วรรณกรรมที่ว่าด้วยเรื่องการ

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 2) วรรณกรรมที่ว่าด้วยเรื่องโรคซึมเศร้า 

วรรณกรรมว่ำด้วยกำรดูแลสุขภำพตนเอง 

 การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นวิธีแรกที่บุคคลพึงกระท าในการดูแลสุขภาพของตน การ

ยอมรับ และความพยายามในการควบคุมกระบวนการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการรับรู้และมี

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และด ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี โดยเกิดจากความ

สมัครใจของบุคคลนั้นเอง สอดคล้องในงานศึกษาของ  

อำรีย์ เจียมพุก (2544) กล่าวถึง การดูแลสุขภาพของตนเองคือการกระท ากิจกรรมทางด้าน

สุขภาพด้วยตนเองของปัจเจกบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มผู้ร่วมงานและชุมชน จะโดยการ

ปฏิบัติด้วยตนเองหรือผู้อ่ืนช่วยเหลือ โดยรวมถึงกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

การป้องกันโรค การวินิจฉัย การรักษาโรค และการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและมีความเป็นอยู่ที่ดี 

ชำลินี พรตเจริญ (2556) กล่าวในงานศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวถึง การดูแลสุขภาพของตนเองที่ดีต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพ

ตนเองอย่างต่อเนื่องก่อน ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านต่างๆ มาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ในการดูแลตนเองให้หายจากความเจ็บป่วย แรงจูงใจและพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือป้องกันและ

รักษาสุขภาพของตนเองไม่เกิดการเจ็บป่วยตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้กับครอบครัวเครือข่ายทาง

สังคมและชุมชน 

Orem (1985 : 127) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคล

เริ่มต้นด้วยตนเองเพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตน และเม่ือกระอย่างมีประสิทธิภาพ 

จะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่ และพัฒนาการด าเนินไปได้ถึงขีดสูงสุด การที่บุคคลจะสามารถดูแล

ตนเองได้อย่างเหมาะสมนั้น ต้องเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
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ปัจจัยต่อไปนี้ คือ มีความรู้ความช านาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง มีแรงจูงใจที่จะ

กระท า และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลส าเร็จให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพดี รับรู้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ให้กระท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

โดยมีข้อบกพร่องหรือการลืมน้อยที่สุด จนบรรลุผลส าเร็จตามต้องการมีก าลังใจและความตั้งใจสูง

ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนสิ้นสุด 

Batholomew er al. (1993) และ Coates and Boore (1995) กล่าวสอดคล้องกันใน

การดูแลสุขภาพตนเองว่าเป็นการด ารงภาวะสุขภาพไว้ การยอมรับและปฏิบัติตามแบบแผนการรักษา

อย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้หลุดพ้นจากภาวะเจ็บป่วย  

การดูแลสุขภาพตนเองอาจไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์หากขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบ

ข้างผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการให้ก าลังใจ ยอมรับ ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาตลอดจน การเยียวยาผู้ป่วยจนหายจากโรค

ซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคมจึงอาจเป็นหนึ่งคนทางในการดูแลความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ 

สรงค์กฏณ์ ดวงค ำสวัสดิ์ (2539: 29 – 35) กล่าวถึงความหมายของแรงสนับสนุนทางด้าน

สังคมเป็นสิ่งที่ผู้รับได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในด้านความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล  ข่าวสาร วัตถุ

สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน และเป็น

ผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ผู้รับต้องการ ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพดี 

แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน ผู้น าชุมชน เพ่ือน

ร่วมงาน เพ่ือนนักเรียน คร ูเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

Caplan (1976: 39 – 42) ได้ให้ค าจ ากัดความแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคล

ได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นทางข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรือทางอารมณ์ ซึ่งอาจ

เป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้ให้ต้องการ 

Pilisuk (1982: 20) และ Pender (1987 : 150) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคมคือ

ความสัมพันธ์ระหว่างคน ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ  ความมั่นคง ทางอารมณ์เท่านั้น 

แต่ตัวผู้ถูกสนับสนุนก็ต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยนอกจากนั้นการสนับสนุนทางสังคมนั้น 

สามารถป้องกันบุคคลจากภาวะวิกฤตและการคุกคามการเจ็บป่วยหรือพยุงอาการเหล่านั้นให้ทุเลาลง

และไดแบงแหลงสนับสนุนทางสังคมเปน 5 ระบบดังนี้ 
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1. ระบบการสนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural Support System) ซึ่งเปนองค์ประกอบ

เบื้องตนของกลุมที่ใหการสนับสนุนทางสังคมไดแก่ การสนับสนุนจากครอบครัวญาติพ่ีนองในการที่

จะใหการชวยเหลือสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตามตองการของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนที่มีการเอาใจใส่และมีการตอบโต้กันในทางความสัมพันธ์ของคนในครอบครับ อาจพูดได้ว่า

เป็นการสนับสนุนระดับแรก  

2. ระบบสนับสนุนจากเพ่ือน (Peer Support System) เปนการสนับสนุนที่บุคคลไดรับจาก

บุคคลอ่ืนซึ่งมีประสบการณ์ความใกล้ชิดใกล้เคียงกับครอบครัว สามารถชักจูงบุคคลไดงาย สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถาณการณ์ต่างๆ ได้ 

3. ระบบการสนับสนุนจากองค กรด านศาสนา (Religion Organization) ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนที่เริ่มต้นพร้อมกับการสนับสนุนทางครอบครัว โดยมักจะถูกเลือกให้นับถือองกร์ทางศาสนา

เดียวกับครอบครัว ภายใต้ศาสนาเดียวกันจะมีการพบปะแลกเปลี่ยน ความเชื่อ ค่านิยม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ  

4. ระบบการสนับสนุนจากกลุ มวิชาชีพด านสุขภาพ (Health Profession Support)         

เปนแหลงของการสนับสนุนแหงแรกท่ีมีการใหการชวยเหลือผูปวยดวยความช านาญ และใหบริการแก

ผูปวยซึ่งจะมีความส าคัญตอเมื่อการสนับสนุนที่ไดรับจากครอบครัวเพ่ือนสนิทและกลุมเพ่ือนไม

เพียงพอ 

5. ระบบสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ (Voluntary Service Groups and Mutual Heath 

Groups) เปนการสนับสนุนจากกลุ่มบริการอาสาสมัครกลุ มชวยเหลือตนเอง (Self Help Group)    

เปนกลุมที่เปนสื่อกลางที่ชวยให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ ในทางที่สงเสริมใหบุคคลสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชีวิตเชน ปญหาการเจ็บปวยเรื้อรังปญหาการ

เจ็บปวยในระยะสุดทายของชีวิตหรือปญหาเปนสมาชิกพิการของครอบครัว 

งานของ ชำติชำย หล้ำแหล่ง (2545) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” อ.บ้าน

แหลม จ.เพรชบุรี เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจัดตั้งเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อภาวะซึมเศร้า การตระหนักถึงคุณค่า

ของตนเอง การกระท าที่น าไปสู่เป้าหมายของชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้ติดเชื้อเอชไอ

วีที่เป็นสมาชิกกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผู้วิจัยมีการจัดกิจกรรม 2 ด้าน คือ กิจกรรมรวมกลุ่ม และ

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน พบว่าทั้งสองกิจกรรมนั้นช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้ พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้น  
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สอดคล้องกับ อรัญญำ ค ำพึ่ง (2552) และสุจิตรำ วรสิงห์ (2557) ที่กล่าวถึง การสนับสนุน

ทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนทางสังคมสามารถเพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง และรับรู้ได้ว่าตนเองสามารถต่อรองกับความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่ผ่านแรงสนับสนุนทาง

ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ 

 ปฏิเสธไม่ได้ที่การดูแลสุขภาพจะประสบความส าเร็จได้ หากผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ อย่างสมบูรณ์ จริยำ ณ บำงช้ำง และ ไพบูลย์ อำชำรุ่งโรจน์ (2558 : 126-127) กล่าวถึง 
ถึงการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ของ Andersan ซึ่งได้มีแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการ
ใช้บริการในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ โดยเนื้อหาส าคัญในการเลือกใช้บริการทางสุขภาพนั้น
มีปัจจัยที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ ปัจจัยประชาชน ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และ ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

ในขณะเดียวกันวรัญญำ เพ็ชรคง 2551, : 30-31 ก็มีการพูดถึงปัจจัยที่ผู้ป่วยจะมาเลือกใช้
บริการทางการแพทย์ดังนี้  

1.มีให้ใช้ (availability) ถ้าไม่มีให้บริการ ผู้ป่วยก็ไม่สามารถเข้ามารับการบริการได้ การ
บริการสุขภาพไม่ได้มีแค่การที่จะมีแหล่งที่มีอยู่หรือไม่ แต่หากเป็นการเข้าถึงสถานที่นั้นสามารถรักษา
อาการป่วยของเราได้ด้วย 

2.ความสามารถในการจ่าย (accountability) เนื่องจากการมารักษากับแพทย์นั้นไม่ได้มี
ค่าใช้จ่ายกับการรักษาเพียงอย่างเดียว ยังคงต้องค านึงถึงค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ อีก จึงอาจพูดได้ว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อาจจะน้อยกว่าค่าอ่ืนๆ  

3.การเข้าถึง(accessibility) เนื่องจากอุปสรรคทางวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยไม่สามารถ
เข้ามารับการรักษาได้ ตัวอย่างเช่น ในศาสนาอิสลามมักจะพาลูกไปคลอดกับโต๊ะบิแด (หมอต าแย) 
เนื่องจากสามารถท าพิธีทางศาสนาของตนเองได้ง่ายกกว่าโรงพยาบาลเนื่องจากไม่ได้ถูกอนุญาตให้คน
ท าพิธีไปท าในห้องคลอดได้ 

4.การยอมรับ (acceptable) มี 2 มิติคือ  

มิติแรก การรักษามีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้ป่วยหรือไม่ เช่นเมื่อมาหาแพทย์แต่
ได้รับยาที่สามารถหาซ้ือได้ทั่วไปตามร้านขายยา ผู้ป่วยก็จะคิดว่าสามารถรักษาด้วย
ตนเองได้ ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมาหาแพทย์อีก 
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มิติที่สอง การยอมรับเชิงสังคม ผู้ป่วยจะยอมรับเมื่อแพทย์มีการปฏิบัติต่อกันในช่วง
ระหว่าง การรักษาที่ดี เช่น การพูดด้วยภาษาที่สุภาพ เข้าใจง่าย ไม่ได้ต่อว่าผู้ป่วย 
เป็นต้น 

5.มีทางเลือกอ่ืน (alternative) อาจพูดได้ว่าตัวเลือกนี้ เองเป็นการสร้างความ
หลากหลายใน การรักษาทางการแพทย์อย่างมาก เมื่อผู้ป่วยเองรับรู้ว่าก็มีแหล่ง
อ่ืนที่สามารถรักษาเยียวยาตนเองได้ นอกจากการแพทย์ ก็อาจไปที่แหล่งนั้น เนื่อง
ด้วยอาจเป็นความเชื่อของตน และประหยัดเวลากว่า  

การจัดการโรคของผู้ป่วยที่ส าเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสนับสนุนที่เพรียบพร้อม 

โดยมีความสัมพันธกับสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยที่คอยสนับสนุน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเครียดต่อ

โรค สามารถปรับตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม น าไปสูการมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทาง   

รางกายและจิตใจ ซึ่งอาจจะได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ หรือปัจจัย

แวดล้อมอ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้นั้นเกี่ยวเนื่องไปถึงการที่ผู้ป่วยนั้นจะสามารถกลับสู่สุขภาวะที่ดีดังเดิม  

 

วรรณกรรมท่ีว่ำด้วยเรื่องกำรโรคซึมเศร้ำ 

 การศึกษาโรคซึมเศร้าเพ่ือท าความเข้าความหมาย สาเหตุ และผลของโรค มีวรรณกรรม

มากมายที่เลือกโรคซึมเศร้าเป็นตัวอย่างในการศึกษา จนเห็นถึงความส าคัญของโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน

ที่เกิดขึ้นดังนี้  

งานศึกษาของ วี ระชูรุจิพร (2542) ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย ผล

การศึกษาพบว่าการวัดภาวะซึมเศร้าในแต่ละเขตสาธารณสุขจ านวน 7 ,432 คนโดยใช้แบบประเมิน

ภาวะซึมเศร้าของBeck พบว่าร้อยละ38.140 มีความรุนแรงถึงระดับควรพบแพทย์ร้อยละ 36.20 อยู่

ในระดับปกติร้อยละ 25.70 มีอาการเบี่ยงเบนจากปกติเล็กน้อยสรุปได้ว่าคนไทย 1 ใน 3 มีภาวะ

ซึมเศร้าที่ควรพบแพทย์ สอดคล้องกับสถิติการส ารวจประชากรของ กรมสุขภำพจิต กระทรวง

สำธำรณสุข (2545) มีการส ารวจจ านวน และอัตราผูปวยทางสุขภาพจิตของประเทศไทยตอประชากร 

100,000 คนในปงบประมาณ  2545  พบวามีผู้ป่วยโรคซึมเศราจ านวน 105,681 คนคิดเปนอัตรา 

168.28 คนแตจ านวนผูปวยโรคซึมเศร้าเหลานี้มีเพียง จ านวนรอยละ 25 ที่ไดเขารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลการบริการผูปวยนอกจิตเวชของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
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ทุกปโดยเฉพาะโรคซึมเศรานั้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมากที่สุดโดยในป  2544  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  26.70  

และในป  2545  เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ85.62 ซึ่งจะเห็นไดวา ผูปวยโรคซึมเศราส่วนใหญ่ นั้นรักษาตัวหรือพัก

อาศัยอยูกับครอบครัวตนเองที่บานและในชุมชน  

อาการซึมเศร้าหากไม่ได้รับการรักษาสภาพจิตใจให้คงที่อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตาย ในงาน

ศึกษาของ ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์ (2550) กล่าวถึงสถิติของการที่คนไทยมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย

อยู่ประมาณ5.77 คนต่อประชากรแสนคน หรือประมาณเกือบ 4,000 คนต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายร้อยละ 90 ถึงแม้ค่าทางสถิติในไทยจะน้อยกว่า

ต่างประเทศแต่ก็เพราะว่าคนไทยนั้นไม่รู้ว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ และไม่ได้เข้ารับการ

รักษากับหมอ โดยมีค่าประมาณว่าคนไทยประมาณ 3 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้เข้ารับ

การรักษา ในงานศึกษาของ สมภพ เรืองตระกูล (2543) กล่าวถึงอันตรายของโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็น

ด้านร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ไม่สมบูรณ์ ความจ าลดลง และอาจเข้าสู่การเสพสารเสพติด ซึ่ง

จะท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้าได้ และหากอาการก าเริบอาจร้ายแรงไปจนถึงเกิด

การฆ่าตัวตายหรือฆ่าบุคคลอื่นได้ สิ่งเหล่านี้มีความอันตรายอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการรักษาภายใต้การ

ดูแลของแพทย์ซ่ึงความคิดในการจบชีวิตลง ปัจจัยเหล่านี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นในงานศึกษา

ของ อุมำพร ตรังคสมบัติ (2541) และ Rutter M. (1976) ศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 

พบว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย มีระดับของภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เกิด

จากสภาพแวดล้อมในสังคมท่ีเข้ามากระตุ้นภาวะทางจิต  

ประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถูกน ามาศึกษา เพ่ือน าเสนอถึงสาเหตุ และ

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าให้เห็นถึงความส าคัญของโรคซึมเศร้าที่กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาในการ

ด าเนินชีวิต ในงานศึกษาของ พฤหัส สุวรรณรัตน์ (2560)  ศึกษาประสบการณ์ทางอารมณ์ของคน

ซึมเศร้ากับกระบวนการกลายเป็น “ผู้ป่วยโรค” สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุและที่มีที่มาที่ไป ซึ่ง

ผลการศึกษาได้พบว่าสาเหตุหลักเกิดขึ้นจาก ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ป่วยโรคกับผู้คนรอบ

ข้าง สอดคล้องกับงานศึกษาของ McNair,B.G. et al (2002) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง มุมมองของ

บุคคลผูซึ่งมีชีวิตอยูดวยภาวะอารมณจากโรคซึมเศรา (Perspectives of people whose lives 

have been affected  by depression) ผลการศึกษาพบวาประเด็นหลักของประสบการณของ

ผู้ป่วยซึมเศรานั้นไดแก 1) ความรูสึกเปนตราบาป(Stigma) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการเขารับบริการ

ทางดานสุขภาพและการเข้าอยู่ร่วมในสังคมกับบุคคลอ่ืนและเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพด้วย 2) 
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ความไม่ เพียงพอของการบริการในระดับปฐมภูมิและระบบการรักษาที่เฉพาะทางรวมทั้งการ

บ าบัดรักษาโดยวิธีการที่ไมใ่ชยา 3)  มีทัศนคติที่กอใหเกิดความรูสึกมีตราบาปจากบุคลากรทางดานสุข

ภาพและ 4) ผู้ป่วยยังขาดความรู้และการดูแลตนเอง หรือร่วมกับแหล่งบริการสุขภาพตางๆ รวมทั้ง

การขาดความรูและการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า 

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วย ในงำนศึกษำจุฑำรัตน์ จิรำพงษ์ (2558) 

ศึกษาอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สิ่งเร้าด้าน

ร่างกาย สิ่งเร้าด้านการรู้คิดความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การนอนหลับ จ านวนของโรคทางกาย และเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตกับอาการนอนไม่หลับของ

ผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า อาการนอนไม่หลับนั้นเป็นอาการหนึ่งในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ตามสมาคม

จิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา และพบว่ามักจะเกิดร่วมกันโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งมีการ เปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการควบคุมจังหวะชีวภาพและสมดุลของการนอนหลับจะลดลง และหากผู้คนรอบข้างตัว

ผู้ป่วยไม่ได้ท าความเข้าใจกับสาเหตุ อาการ และผลของโรคแล้ว จะเกิดการตีความความหมายโรคไป

ในทิศทางอ่ืน ในการศึกษาของ ประไพพักตร์ เนียมรัตน์ (2560) เรื่อง โลกซึมเศร้า ที่เป็นการศึกษา

ประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านผลงานศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกมา มีการพูดถึง

ความไม่เข้าใจในตัวโรค หลายครั้งที่ผู้ป่วยมีอารมณ์ท้อแท้ หมดก าลังใจในการมีชีวิต และตัดสินใจจบ

ชีวิตตนเอง ให้พ้นจากความโศกเศร้านี้ ถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอ หนีปัญหา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าคนในสังคม ขาดความรู้ ความเข้าใจและแยกไม่ออกถึงอาการของโรคซึมเศร้าและภาวะจิตใจเกิด

ความเศร้า อาจกล่าวได้ว่า การเป็นโรคซึมเศร้าเกิดจากสภาวะอาการผิดปกติของเคมีในสมอง เป็น

ความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถท าการรักษาและบ าบัดได้ในทางการแพทย์ และถ้า

ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องเหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง และพร้อมที่จะกลับมาท ากิจวัตรต่างๆ ได้ดังเดิม 

ถ้าหากผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะน าผู้ป่วยไปสู่สุขภาวะ ในงานศึกษาของ 

นันทภัค ชนะพันธ์ และคณะ (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการรู้จัก

ตนเองกับการคืนความส าคัญให้ตนเองของผู้ป่วยหญิงโรคซึมเศร้า การแสวงหาความช่วยเหลือของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้สามารถคืนความส าคัญให้ตนเองได้โดยได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการได้แก่ การ

ได้รับยารักษาอาการซึมเศร้า การได้รับค าแนะน าจากแพทย์ในการมองโลก หรือมองปัญหาของตนเอง 

เมื่อผู้ป่วยน าไปพิจารณาไตร่ตรองจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง ส าหรับการได้รับความช่วยเหลือ
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อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การได้รับข้อคิดในการมองโลกใหม่ การได้รับความเห็นอกเห็นใจ การได้รับ

ก าลังใจ และ การได้รับการประคับประคองด้านต่างๆจากบุคคลรอบข้าง เช่น พาไปพบแพทย์ พาไป

เที่ยวในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการคืน

ความส าคัญให้กับตนเองจนน าไปสู่การฟ้ืนหายจากอาการของโรคซึมเศร้า 

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นในงานของ Farmer TJ. (2002) 

ท าการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องประสบการณการเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในวัยรุนพบวาประสบการณที่

เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้านั้นผู้ป่วยซึมเศรา วัยรุนจะมีความรูสึกโกรธ อ่อนเพลีย และ

ความยากในการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไม่ไว้วางใจผู้อื่น อาจส่งผลให้เกิดการแยกตัวเองออกมาจาก

สังคม สอดคล้องในงานศึกษาของ จุลจรำพร ศรีเพชร (2544) และเกษร สำยธน (มปป.) ศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น เป็นการศึกษาวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้แยกตัวเองออกจากสังคม 

และเกิดความคิดฆ่าตัวตาย โดยเลือกศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 400 คน ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 3 แห่ง ใน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพล

ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน  

และปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว  สถานภาพสมรส

ของบิดามารดา จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ของครอบครัว  อีกทั้งงานของ เกษร สำยธน      

ยังกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ได้ศึกษาสุขภาพจิตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาพจิต ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง 

พฤติกรรมการปรับตัว การจัดการปัญหา สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน และการอบรมเลี้ยงดูทางครอบครัว   

สิ่งเหล่านี้หากเกิดปัญหาขึ้นมา อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถแก้ไขได้ อาจกลายเป็นอิทธิพลหลักที่

ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา  อีกท้ังงานศึกษาของ ของ สกล ด่ำนภักดี (2542) และ อุมำพร ตรัง

สมบุติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2539) มีการพูดถึงการที่เด็กอยู่ภายใต้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ พ่อหรือ

แม่เสียชีวิต หย่าร้างหรือแยกทางกัน มีโอกาสท าให้มีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวปกติ 

อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่เด็กจะมีพฤติกรรมของเด็กมีความก้าวร้าว และอารมณ์รุนแรงมากกว่าเด็กคนอื่น

ที่มีสภาพครอบครัวปกติ 
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 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าพบว่า ในการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น

การศึกษาเชิงสถิติในด้านการแพทย์ และพยาบาล ข้อมูลที่ได้ออกมาก็จะเป็นตัวเลข ค่าสถิติ และ

ภาษาทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่  งานศึกษาในมิติด้านมานุษยวิทยาไม่ได้มีการศึกษาและพูดถึงโรค

ซึมเศร้ามากเท่ากับงานประเภทสถิติ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการศึกษาโรคซึมเศร้าในแนวทางมานุษยวิทยา

สามารถมองเห็นผู้ป่วยได้ในอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากการมองแบบตัวเลข หากมองในมุม

มานุษยวิทยาอาจจะสามารถเข้าใจถึง วิธีคิดที่ผู้ป่วยมองโรคซึมเศร้า ประสบการณ์ที่ตนเองพบเจอ 

ตลอดจนเบื้องหลังการเจ็บป่วยในตัวผู้ป่วยได้  อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้คน

สามารถเข้าใจถึงความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผ่านประสบการณ์การบอกเล่าที่พูดถึงการ

จัดการตนเองเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดของตน พร้อมทั้งรู้จักการมองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในมุมมองทาง

มานุษยวิทยาอีกด้วย 
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บทที ่3 

โลกซึมเศร้ำ 

 

งานศึกษาเรื่อง “การจัดการโรคซึมเศร้าตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง” เกิด

จากที่ผู้ศึกษาสนใจเหตุปัจจัยในการจัดการโรคซึมเศร้าด้วยตนเองของนักศึกษา เนื่องด้วยโรคซึมเศร้า

ในสังคมปัจจุบันเองก็ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้น การที่ผู้ป่วยรับรู้ว่าตนเองเจ็บป่วยและเข้าสู่กระบวนการ

รักษาย่อมเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น หากแต่โรคซึมเศร้านั้นถูกจัดอยู่ในประเภทของโรคจิตเภท จึงท าให้การ

เจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นอาจถูกผูกโยงเข้ากับ “คนไม่ปกติ” หรือ “คนบ้า” สิ่งเหล่านี้เองท าให้

ผู้ป่วยไม่ยอมรับในความเจ็บป่วยของตนและหลีกหนีออกจากการรักษาทางการแพทย์ ผู้ศึกษาจึงเกิด

ความสนใจถึงปัจจัยในการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษามหาลัย ว่ามีเหตุผล หรือปัจจัยใดที่ใช้ใน

การจัดการตนเองเพ่ือลดอาการของโรค จากเหตุข้างตนนี้ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาและค้นขว้าข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพ่ือที่จะได้ท าความเข้าใจอาการของโรคซึมเศร้าดังนี้ 

ในความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมาย โรคซึมเศร้าเองก็เป็นหนึ่งในความเจ็บป่วยเหล่านั้น 

แต่ทว่าโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางอารมณ์ ไม่ได้มีสิ่งที่สามารถบ่งชี้ความเจ็บป่วยเฉก

เช่นเดียวกับโรคอ่ืนๆ ผู้ป่วยมักจะต้องเผชิญกับการตั้งค าถามต่อความเจ็บป่วยที่ตนเองเจอเนื่องด้วย

ความไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเจ็บป่วย ผู้ศึกษาเห็นถึงปัญหาที่เป็นสิ่งกระทบต่อตัวผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น

ทางตรง หรือทางอ้อม จึงได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้า เพ่ือน ามาประกอบความ

เข้าใจถงึโรคซึมเศร้าให้มากขึ้น 

1. ควำมหมำยของโรค 

 ความหมายของโรคซึมเศร้าทางการแพทย์ สามารถให้ความหมายได้หลากหลาย 

เช่น อาการ กลุ่มโรค ภาวะทางอารมณ์  ปฏิกิริยา หรืออาการทางคลินิก  และอีกทั้งยังมีผู้ ให้

ความหมายของโรคซึมเศร้าอีกท้ังในด้านการแพทย์ และสังคม ดังนี้ 

Beck (1967) กล่าวถึง ภาวะซึมเศร้าว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลด้านจิตใจต่อ
ภาวะวิกฤติหรือสถานการณที่มีความเครียด แสดงออกในรูปของความเบี่ยงเบนทางอารมณความ
เบี่ยงเบนทางด้านความคิดและการรับรู  ความเบี่ยงเบนทางด้านร่างกายและพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละ
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ด้านมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ ความเบี่ยงเบนทางด้านอารมณ ์ได้แก่ ความโศกเศร้า หดหู และไมมีอารมณ์
สนใจในสิ่งต่างๆ รองไห ความเบี่ยงเบนทางดานความคิดและการรับรู ได้แก่ มีความคิดอัตมโนทัศน์ใน
ด้านลบต่อตนเอง สิ่งแวดล้อมและอนาคต บิดเบือนภาพลักษณ์ของตนเองจากความเป็นจริง ขาด
แรงจูงใจ พฤติกรรมถอยหนี เพ่ิมความคิดพ่ึงพาผู้อ่ืน ความคิดล่าช้า มีความพึงพอใจที่ผิดปกติสูญเสีย
แรงขับทางเพศ และความเบี่ยงเบนด้านร่างกายและพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ พฤติกรรมการถอยหนี 
เบื่ออาหาร นอนไมหลับ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิมในทางเชื่องชาลง 

Angold (1988) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในระดับต่ าสุดซึ่ง

เป็นไปตามปกติ อาจพูดได้ว่าภาวะซึมเศร้าเป็นความทุกข์ท่ีสามารถเกิดได้ทุกวัน ภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่ง

ที่ก่อจากความทุกข์หรือความเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น การสูญเสียคนรัก ความล้มเหลวในสิ่งที่

ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลก็ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่นอนว่า

จะมีแนวทางไปในทางไหน  

สุวณีย ตันติพัฒนำนันท์ (2526) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้า คือ ภาวะจิตใจหม่นหมองหดหู และ

โศกเศร้า ร่วมกับการมีความรู้สึกท้อแท้หมดหวัง รวมถึงการมองโลกในแงร้าย ความรุนแรงของความ

เศร้านั้นมีอยู่หลายระดับ เริ่มจากมีความเหนื่อยหน่ายเล็กน้อย ท้อแท้ใจ ไปจนถึงขั้นรู สึกหมดหวัง 

หมดอาลัยตายอยาก ต้องการหนีความล าบากทั้งหลายด้วยการท าลายตนเอง 

จ ำลอง ดิษยวณิช (2531) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นปฏิกิรยาทางอารมณ์ท่ีสามารถพบเห็น

ได้ในทุกคน เมื่อเกิดการสูญเสียสิ่งที่ส าคัญเกิดขึ้น การสูญเสียมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ่งหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น  การสูญเสียคนส าคัญในชีวิต การเจ็บป่วยที่เรื้อรั้ง สูญเสียเงินทองและ

ทรัพย์สมบัติ  

สมภพ เรืองตระกูล (2543) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยนั้นจะมีอาการ

ซึมเศร้าเป็นอาการเด่นชัดร่วมกับอาการส าคัญอย่างอ่ืน เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มี

แรง ไม่มีสมาธิ รู้สึกไร้ค่าและเบื่อท่ีจะมีชีวิต 

รุ่งลลิดำ หลวงเทพ (2555) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร าจะมีความคิด พฤติกรรมอารมณ์ 

ความเครียด ที่ไมปกติ บิดเบือน สาเหตุเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม 

สิ่งแวดลอม การเลี้ยงดู เศรษฐกิจ การเมือง หรือภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอวิกฤติชีวิตสงผลให

แสดงอาการแสดงออกถึงอารมณเศรา สูญเสีย ไมมีความสุข รูสึกไรคา และมีความคิดอยากตาย ซึ่ง
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เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลด้านจิตใจต่อภาวะวิกฤติ หรือสถานการณ ที่มีความเครียด 

แสดงออกในรูปแบบของความเบี่ยงเบนทางอารมณ ความเบี่ยงเบนทางดานความคิดและการรับรู 

และความเบี่ยงเบนด้านร่างกายและพฤติกรรม หรือมีความคิดที่ต้องการฆ่าตัวตายระยะเวลานั้นมี

อาการมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป 

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนิยมใช้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบที่หนึ่ ง  Manual of 

Diagnostic and Statistical Mental Disorder,4 th edition (DSM – IV) เป็นระบบการจ าแนกที่

พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ปัจจุบันใช้ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เริ่มใช้ ค.ศ.1994 และปัจจุบันมี

การเรียบเรียงค าอธิบายของโรคท่ีเกี่ยวข้องตามบริบท วัฒนธรรมต่างๆ หลักเกณฑ์วินิจฉัยโรคซึมเศร้า

ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน มีอาการดังต่อไปนี้ 1) อารมณ์เศร้าเกือบตลอดวัน เป็นติดต่อกันทุกวัน 

2) หมดความสนใจหรือความสุขในกิจกรรมต่างๆ 3 ) เบื่ออาหารและน้ าหนักลด หรือรับประทาน

อาหารมาก น้ าหนักเพ่ิม 4) นอนไม่หลับหรือหลับนาน 5) ความคิดและการเคลื่อนไหวช้า หรือพลุ่ง

พล่าน กระวนกระวาย 6) ไม่มีแรงอ่อนเพลียง่าย 7) รู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดมากผิดปกติ 8) สมาธิเสีย 

ตัดสินใจไม่ได้ ลังเล และ 9) มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือพยามยามฆ่าตัวตาย ติดต่อกันอย่างน้อย 2 

สั ป ด าห์  และร ะบบที่ ส อ ง  International Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 10th revision (ICD – 10) เป็นระบบการจ าแนกโรคขององค์กรอนามัยโลกปัจจุบันใช้

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 เริ่มใช้ ค.ศ.1992 มีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพ่ือ

ใช้บันทึกเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล  (มาโนช หล่อตระกูล

และคณะ, 2550)  

 

2. ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดโรค  

ปัจจัยการเกิดโรคซึมเศร้าซึ่งมีความสลับซับซ้อน เนื่องด้วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย แบ่งปัจจัยออกเป็น (สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล และคณะ, 2558) 

1. ปัจจัยทางชีวประสาทวิทยา การเกิดโรคซึมเศร้าสามารถเกิดได้จากการที่สารสื่อประสาทในสมอง
ท างานไม่สมดุล บกพร่อง ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์หรือแยกแยะได้ ซึ่งก็สามารถ
เกิดข้ึนได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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1.1 การเสียสมดุลการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในสมองเนื่องจากทนความเครียดเรื้อรัง 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งสารประสาทที่เก่ียวข้องกับโรคซึมเศร้า ได้แก่ 
Serotonin Noradrenalin และ Dopamine สารสื่อประสาทเหล่านี้เมื่อขาดหายไป ยังไป
สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยโรคอ่ืนๆ อีกด้วย 

1.3 ความผิดปกติของตัวควบคุมจังหวะหมุนเวียนชีวิต ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตัวคุมจังหวะที่อยู่
ภายในร่างกายจะท างานเร็วขึ้น (Advance) ท าให้วงรอบ 24 ชั่วโมงของสรีรวิทยาต่างๆ เริ่ม
เร็วขึ้น เช่น ภาวะที่อุณหภูมิของร่ายกายและการคัดหลั่งคอร์ทิซอลเร็วขึ้นอุณหภูมิของร่างกาย
สูงขึ้นในช่วงเช้า ท าให้ตื่นนอนไวกว่าปกติ 

1.4 ความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย การที่โซเดียวเข้าสู่เซลล์ประสาทมากเกินไปจะท าให้
สภาพทางประสาทสรีรวิทยาไม่เสถียร  

1.5 การท างานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ความเครียดมีผลต่อการท างานของสารสื่อประสาทใน
สมอง เสียสมดุลเกิดการหลั่งสารประเภท Serotonin และ Noradrenalin หลั่งออกมาสูง 

1.6 ความผิดปกติของเนื้อสมอง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าการท างานของเนื้อสมองผิดปกติหรือน้อยลง ท า
ให้เกิดการขาดแรงจูงใจ หมดหวัง เบื่ออาหาร 

1.7 สาเหตุทางพันธุกรรม จากการศึกษาหากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแต่งงานกับคนปกติจะมีโอกาสให้
ก าเนิดบุตรที่ป่วยโรคนี้ถึงร้อยละ 27 และหากทั้งพ่อและแม่เป็นก็จะมีโอกาสมากถึงร้อยละ 54 

2. ปัจจัยทางจิตสังคม ปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะบอกว่าสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะก าหนดให้คนปกติ อาจ

กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ เพราะอิทธิพลต่างๆ ในสังคมมักจะส่งผลกระทบต่อบุคคลเสมอ โดย

สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยภายในจิตใจหรือพลวัตทางจิต ประสบการณ์ในวัยเด็กและพัฒนาการทางจิตใจ มีส่วนที่

จะก าหนดให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่แบบใด ตามท่ีประสบการณ์นั่นหล่อหลอมเด็กคนนั้น ความโกรธ

ที่หันเข้าหาตัวเอง ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง มีการต าหนิตนเอง 

และมีความรู้สึกผิดต่อสถานการณ์ใดๆ มากกว่าผู้อ่ืน 

2.2 ปัจจัยด้านความคิด มุมมองที่มีต่อตนเอง และที่มีต่อโลกเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคล อาจกล่าวได้ว่า การรับรู้และมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆ รวมถึงการตีความ

ของแต่ละบุคคล ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของคนเหล่านั้น ยิ่งเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
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มุมมองทางความคิดทางด้านลบจะถูกแสดงออกมาง่ายกว่าบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง 

และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

2.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและมีโอกาสเพ่ิมความเสี่ยงในการกระตุ้นให้เกิด

โรคซึมเศร้า ได้แก่ ความรู้สึกยอมแพ้ และการขาดแรงเสริมทางบวก กล่าวคือ อาการซึมเศร้า

เกิดจากการประสบความล้มเหลวและความผิดหวังซ้ าๆ จนสูญเสียความตั้งใจและภาคภูมิใจ

ในตนเอง ท าให้รู้สึกว่าตนนั้นสิ้นหวังไร้ความสามารถ จนเกิดการยอมแพ้ รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่ง

ที่ท า 

3 ปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ความหมายของโรคซึมเศร้ามีความแตกต่างกันใน

แต่ละสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยการเกิดโรคซึมเศร้าจึงมีความเก่ียวโยงกับมิติทางสังคมเศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม สามารถแยกได้ดังนี้ 

3.1 เพศสภาพ เป็นสิ่งที่สังคมก าหนดบทบาทว่า ผู้หญิงผู้ชายควรมีลักษณะอย่างไร ความเป็น

หญิงเป็นชายมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ยิ่งในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่จะ

เห็นว่าความเหลื่อมล้ าทางเพศเป็นสิ่งปกติจะให้คุณค่าผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย และการทอน

คุณค่าของผู้หญิงนี้ก็เป็นการกดทับการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้หญิง เช่น ความไม่ก้าวร้าว

รุนแรง ความเอ้ืออาทร  

3.2 ศาสนา ถ้าหากมองในทางพุทธศาสนามีการสอนให้เชื่อเรื่อง กรรมหรือผลของการกระท า 

ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเรื่องของกรรมเก่า หรือการชดใช้ต่อการท าผิดมาในช่วงเวลาก่อนหน้า  

3.3 จารีต เป็นสิ่งที่ก าหนดภาษา ทั้งการพูด ท่าทางที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ความเป็นผู้ชายจะถูก

สอนถึงความส าเร็จ ความเชื่อมั่นตนเอง ในขณะที่ผู้หญิงจะสอนในเรื่องของการดูแล และ

รับผิดชอบในหน้าที่ของงานบ้าน 

3.4 สภาพเศรษฐกิจสังคม การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต

อย่างมาก ทั้งโครงสร้างครอบครัว การอยู่อาศัย และอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นความไม่แน่นอนที่

จะต้องแบกรับ และต้องพร้อมรับความเสี่ยงในที่เกิดขึ้นได้ 

ภาวะซึมเศร้าสามารถแบ่งตามความรุนแรงไดเปน 3 ระดับ (โสมสิริ รอดพิพัฒน, 2547) 

1. ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย (Mild depression) เปนภาวะอารมณที่ ไมสดชื่นไมแจมใส

อารมณเศราเหงาหงอยชั่วคราวซึ่งบุคคลทั่วไปก็รูสึกไดในบางครั้ง อาจเกิดโดยมีสาเหตุหรือไมมีสาเหตุ

ใดๆ มักเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน มีความคาดหวังแล้วไม่เป็นไปตามต้องการ มีความตองการความ 
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ชวยเหลือ ค าแนะน าการเอาใจใส่ ปลอบโยน การนอนหลับพักผอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน หลับ

ยากกวาปกตหิรือตื่นเชากวาปกติ  

2. ภาวะซึมเศราระดับปานกลาง (Moderate depression) ภาวะซึมเศราในระดับนี้จะ    

รุนแรงขึ้นจนถึงขั้นมีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวและการงานแตยังสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได 

แมว่าจะไมสมบูรณ์ มักจะมีอารมณเศรามากขึ้นในช่วงเชา และจะดีขึ้นในตอนกลางวัน รูสึกไมมี

ความสุข เบื่อหนายตอสิ่งแวดล้อม มีการลดทอนคุณค่าในตัวเองและมองสิ่งหลายๆ อย่างรอบตัวเป็น

แง่ลบ หงุดหงิดรองไห้งาย โกรธงาย หลีกเลี่ยงจากสังคมจะทิ้งสังคมทีละนอย อาจมีความคิดเกี่ยวกับ

การตายการนอนหลับผิด ปกติความอยากรับประทานอาหารลดลงจนกระทั่งไมอยากรับประทาน

อาหาร และน้ าหนักลดความตองการทางเพศลดลง 

3. ภาวะซึมเศราระดับรุนแรง (Severe depression) จะมีอารมณซึมเศราตลอดเวลามีความ

รูสึกสิ้นหวัง มองตนเองดานไมดี รวมทั้งมองสังคมว่าคอยท าร้ายตนเอง ท าใหมีความคิดฆาตัวตาย 

หรือท าร้ายตัวเอง 

 

3. ชนิดของโรคซึมเศร้ำ  

โรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะของโรคแตกต่างกันออกไป
ดังนี้ (HonestDocs,2562 : Online ) 

1. Major Depression (โรคซึมเศร้าแบบรุนแรง) โรคซึมเศร้าชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อภาวะซึมเศร้า
รบกวนความสุขในชีวิต การท างาน การเรียน การนอนหลับ นิสัยการกิน และอารมณ์สุนทรีย์ 
ติดต่อกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ บางคนอาจพบแค่เพียงหนึ่งอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาการ
ของโรคซึมเศร้าชนิดนี้จะเกิดเป็นครั้งๆ แล้วหายไป แต่ทั้งนี้ก็สามารถเกิดได้บ่อยครั้ง 

2. Dysthymia หรือ Persistent Depressive Disorder (โรคซึมเศร้าเรื้อรัง) เป็นโรคซึมเศร้า

ชนิดที่อยู่ในภาวะที่รุนแรง และสามารถเป็นแบบเรื้อรัง จะมีอาการแสดงของอารมณ์ไม่รุนแรงนัก แต่

จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี ในบางช่วงเวลาของภาวะซึมเศร้าประเภทนี้อาจมีภาวะ 

major depression ร่วมด้วย ซึ่งจะรบกวนการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้มันสามารถท าให้ผู้ป่วยเกิด

การสูญเสียความสามารถในการท างานและความรู้สึกที่ดีได้ 
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3. Bipolar หรือ Manic-depressive Illness (โรคซึมเศร้าอารมณ์ตก)ผู้มีภาวะซึมเศร้าบางคน

อาจมีความผิดปกติแบบอารมณ์สองขั้วร่วมด้วย (bipolar disorder) เป็นโรคซึมเศร้าชนิดที่ผู้ป่วยมี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงสลับไปมาระหว่าง

ความคิดฟุ้งซ่านขาดสติ (Mania) และภาวะซึมเศร้า (Depression) ส าหรับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว โดยส่วนมากจะค่อยเป็นค่อยไป เมื่อซึมเศร้าก็จะมีอาการมากบ้างน้อยบ้าง แต่เมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงอารมณ์สนุกคึกคักเกินเหตุ จะท าให้ผู้ป่วยมีอาการพูดมากกว่าที่เคยเป็น มี

ความกระฉับกระเฉงมากเกินกว่าเหตุ มีพลังงานในร่างกายที่เหลือเฟือ ในช่วงอารมณ์สนุกคึกคักเกิน

เหตุนั้น จะมีผลกระทบต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้ป่วย รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ป่วยอาจจะหลง

ผิด หากผู้ป่วยในภาวะนี้ไม่ได้รับการรักษาจะท าให้ผู้ป่วยกลายเป็นโรคจิต 

ประเภทของภาวะซึมเศร้าอื่นๆ ที่ได้การยอมรับทางการแพทย์ มีดังนี้ 

1. Postpartum Depression (โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร) มารดาหลังภาวะคลอดบุตรมักมี

อาการซึมเศร้าที่รุนแรงและใช้เวลากลับปกตินาน ภาวะซึมเศร้าที่คุณแม่มือใหม่มักเจอหลังคลอด

จะเรียกว่าแบบ "baby blues" 

2. Seasonal Affective Disorder หรือ SAD (โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล) เป็นภาวะซึมเศร้า

ในช่วงฤดูหนาว (และบางครั้งก็เกิดภาวะใบไม้ร่วง) มักเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศที่มีแสงแดดน้อย 

3. Premenstrual Dysphoric Disorder (โรคซึมเศร้าก่อนมีรอบเดือน) ซึ่งเป็นอาการ

ซึมเศร้าที่เกิดข้ึนประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนและหลังช่วงมีประจ าเดือนของผู้หญิง 

4. Psychotic Depression (โรคซึมเศร้าโรคจิต) เป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงที่เกิดในผู้ป่วยโรค

จติ (Depression) มักเกิดพร้อมอาการทางจิตเช่น เช่นเห็นภาพลวงตาและภาพหลอน 

 

4. อำกำรของโรคซึมเศร้ำ 

อาการของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรง

ของโรค เพศ หรืออายุ โดยอาจมีอารมณ์เศร้า หดหู่ วิตกกังวล มีความรู้สึกว่าตนไร้ค่า โดดเดี่ยว สิ้น

หวัง หงุดหงิดง่าย หมดความสนใจหรือความสุข เป็นอาการที่พบในผู้ป่วยเกือบทุกรายไม่มากก็น้อย 

เช่น ความสนใจในงานอดิเรกลดลงหรือไม่สนุกสนานในการท ากิจกรรมที่มีความสุข อาการเบื่ออาหาร 
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ผู้ปวยจะเริ่มมีอาการเบื่ออาหารหรือฝืนใจในการรับประทาน แต่ในบางรายอาจมีอาการที่กินเยอะขึ้น 

พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้น้ าหนักลดหรือเพ่ิมตามปริมาณที่รับประทาน บางครั้งก็แสดงอาการ

หลงๆลืมๆ และใช้เวลานานในการตัดสินใจ ท าให้ประสิทธิภาพในด้านการเรียนหรืออาชีพการท างาน

ลดลง ทั้งยังมีเรื่องความรู้สึกอ่อนล้าตลอดเวลา เจ็บปวดตามร่างกาย นอนหลับยากหรือหลับมาก

เกินไปซึ่งเป็นอาการท่ีพบบ่อยอย่างมากส าหรับผู้ป่วย หนักไปจนถึงการคิดฆ่าตัวตายหรือท าร้ายตัวเอง

ได้ ผู้ที่ เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ามักแสดงอาการเหล่านี้ออกมาพร้อมๆ  กันภายในระยะเวลา 2 

อาทิตย ์หากปล่อยไว้นานจะท าให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังซึ่งมีอาการรุนแรงกว่านี้มาก ซึ่งบางราย

ก็ยังมีการแสดงอาการของโรคที่แตกต่างกันออกไปจนในบางครั้งอาจไม่ได้ท าให้ผู้พบเห็นหรือเจ้าตัว

คิดว่าตนเองนั้นเป็น “โรคซึมเศร้า” โดยจะมีการแสดงอาการดังนี้ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่มาก

ขึ้น การใช้เงินที่มากจนเกินไป การใช้สื่อออนไลน์มาก การขโมยของ การพนัน  การสูบบุหรี่ พฤติกรรม

ทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงออกมาเพ่ือหลีกหนีจากความรู้สึกซึมเศร้าของผู้ป่วย ท าให้

ผู้ป่วยสามารถลืมความเจ็บป่วยไปได้ช่วงเวลานึ่ง แต่หากสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมตามมาด้วยผลเสียอีกด้วย 

และอาจส่งผลให้อาการซึมเศร้ากลับมาหนักกว่าเดิมได้ในภายหลัง 

 

5. กำรรักษำโรคซึมเศร้ำ 

ในบทความของ Honestdocs มีการกล่าวถึงแนวทางวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าซึ่งสามารถท า

ได ้ออกเป็นสองประเภทดังนี้                                                               

1. การรักษาโดยการใช้ยา การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยการใช้ยานั้น จะมียาหลากหลายชนิด

ด้วยกันที่เลือกใช้รักษา ไม่ว่าจะเป็นยาชนิดที่ท าให้ง่วงและไม่ท าให้ง่วง ส าหรับยาที่ใช้ในการแก้โรค

ซึมเศร้าจะไม่ท าให้เกิดการเสพติดแต่อย่างใด ในส่วนของยาแก้โรคซึมเศร้านั้น ออกฤทธิ์เพ่ือช่วยลด

ความกังวล ความเศร้า และลดอาการทางจิต ทั้งนี้ยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้อง

ทานยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ จึงจะสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือมีอารมณ์ที่

แจ่มใสขึ้น และส าหรับการใช้ยานั้นมักจะต้องใช้เวลานานถึง 4-6 สัปดาห์ยาจึงจะออกฤทธิ์และแสดง

ผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่ และผู้ป่วยควรทานยาตามก าหนดที่แพทย์ได้สั่งไว้ ไม่ควรหยุดกินยาด้วยตนเอง

เนื่องด้วยอาจจะท าให้อาการเจ็บป่วยก าเริบขึ้นได้          
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2. การรักษาโดยการไม่ใช้ยา ส าหรับการรักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยานั้นท าได้ด้วยการ

เปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้ป่วยให้ไปในทางทีดีขึ้นเพ่ือไปทดแทนความเศร้า และรวมถึง

เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น นั่นก็คือ ผู้ป่วยที่มีอารมณ์เศร้ามักจะมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งก็เป็นวัฏ

จักรที่จะท าให้ภาวะซึมเศร้านั้นอยู่กับตัวผู้ป่วยนาน การรักษาโดยไม่ใช้ยานั้นก็สามารถท าได้ใน

หลากหลายวิธีคือ 

2.1 จิตบ าบัดส าหรับโรคซึมเศร้า การเกิดโรคซึมเศร้านั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน  แต่ส่วน
ใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยมารวมกัน การใช้จิตบ าบัดหรือการบ าบัดด้วยการ
พูดคุยถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับปัจจัยด้านจิตใจ พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คน และปัจจัยภาวะแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า และการใช้จิตบ าบัดนี้ยังช่วย
แยกแยะปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ด้วย โดยโรคซึมเศร้าต่างรูปแบบกันก็มีเป้าหมายการรักษาที่
ต่างกันและมีวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยต่างกัน เช่น หาถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ สร้าง
แรงจูงในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างความสามารถในการรับมือต่อโรคให้กับผู้ป่วย  จิต
บ าบัดสองรูปแบบที่ใช้มากที่สุดคือพฤติกรรมและปัญญาบ าบัด(cognitive behavioral 
therapy) หรือซีบีที(CBT) และปฏิสัมพันธ์บ าบัด( interpersonal therapy) พฤติกรรม
ปัญญาบ าบัด พยายามที่จะช่วยให้ผู้ที่ซึมเศร้าค้นพบความคิดและความเชื่อในทางลบต่อ
สุขภาพ และเปลี่ยนความคิดและความเชื่อเหล่านั้นเป็นในทางบวกซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดความเจ็บป่วยทางจิตใจได้หลายประเภท ผู้ที่เข้าร่วมจิตบ าบัดมักจะมีการบ้านให้
กลับไปท าโดยให้บันทึกความคิดด้านลบที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ ส่วนปฏิสัมพันธ์บ าบัดจะเน้นไป
ที่การค้นหาความสัมพันธ์ของบุคคล แยกแยะปัญหาของความสัมพันธ์นั้น และพัฒนาทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ค้นพบรูปแบบทางสังคมในเชิงลบของตนเอง เช่น 
การแยกตัวจากสังคมและความก้าวร้าว และช่วยพัฒนาวิธีในการโต้ตอบกับคนอ่ืนได้ดีขึ้น 
สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ(National Institute of Mental Health)ระบุว่าจิตบ าบัดเพียง
อย่างเดียวอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง  
แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับผู้ที่ซึมเศร้ารุนแรงมาก 

2.2 การบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้าส าหรับโรคซึมเศร้า ถ้าจิตบ าบัดและยาใช้ไม่ได้ผล 
จิตแพทย์อาจแนะน าให้ใช้การบ าบัดด้วยการกระตุ้นสมอง  การบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้า
(electroconvulsive therapy) หรืออีซีท ี(ECT) เป็นการรักษาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ครั้งแรก
ในปี 1940 ซึ่งการบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้านั้นจะใช้กระแสไฟฟ้าปล่อยผ่านสมองขณะที่ดม
ยาสลบอยู่ การรักษานี้จะท าให้ชักช่วงสั้นๆ ซึ่งควบคุมได้โดยส่งผลต่อเซลล์ประสาทและ
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สารเคมีในสมอง ตามข้อมูลจากเครือข่ายความเจ็บป่วยทางจิตใจแห่งชาติ(National 
Alliance on Mental Illness) คนส่วนใหญ่จะต้องรักษาสี่ถึงหกครั้งก่อนจะเริ่มเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การช็อตไฟฟ้านี้จะมีผลข้างเคียงชั่วคราวได้แก่ ปวดหัว 
ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ สับสน และความจ าเสื่อม 

2.3 การกระตุ้มสมองด้วยแม่เหล็กส าหรับโรคซึมเศร้า แทนที่จะใช้กระแสไฟฟ้า การ
กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็ก(transcranial magnetic stimulation) หรือทีเอ็มเอส(TMS) จะ
ใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นเซลล์ประสาทและช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า การรักษานี้ไม่ต้องใช้
ยาดมสลบและเน้นไปที่บริเวณของสมองที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ ผลข้างเคียงจากการ
กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กนั้นได้แก่ กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก ปวดหัวหรือเวียนหัว และชัก(ถ้า
เคยชักมาก่อน) 

2.4 การกระตุ้นเส้นประสาทวากัส (vagus nerve) ส าหรับโรคซึมเศร้า ส าหรับโรค
ซึมเศร้าเรื้อรัง หรือโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการบ าบัดด้วยการช็อตไฟฟ้า หรือการ
กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กนั้น การกระตุ้นเส้นประสาทวากัส (vagus nerve stimulation) 
หรือวีเอ็นเอส(VNS) เป็นทางเลือกหนึ่ง การรักษาวิธีนี้จะใช้อุปกรณ์ฝังเข้าไปเพ่ือกระตุ้น
เส้นประสาทวากัสด้วยสัญญาณไฟฟ้าซึ่งท าหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปส่วนของสมองที่
ควบคุมอารมณ์ และการนอนหลับตลอดทั้งวันซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สร้างจังหวะให้กับสมอง 
ผลข้างเคียงเฉพาะที่ของการรักษาด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทวากัสเช่นปัญหาเกี่ยวกับช่อง
ปาก(กลารกลืน ความปวด และการไอ) ปวดคอ และปัญหาการหายใจระหว่างออกก าลังกาย 

2.5 ธรรมชาติบ าบัดส าหรับโรคซึมเศร้า  มีการใช้ธรรมชาติบ าบัดหลายวิธี
เช่นเดียวกับการรักษาทางเลือกหรือการรักษาเสริมซึ่งอาจช่วยรักษาโรคซึมเศร้าเมื่อใช้ร่วมกับ
การรักษาวิธีอ่ืน(รวมถึงการใช้ยา) การรักษาเหล่านี้ได้แก่ ออกก าลังกายซึ่งช่วยหลั่งฮอร์โมน
กระตุ้นอารมณ์ โยคะ การท าสมาธิ และการฝึกจิตอ่ืนๆช่วยลดความเครียดและบรรเทา
อารมณ์เชิงลบได้ การนวดช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเพ่ิมสารสื่อประสาทที่ช่วยให้
อารมณ์คงที่ การปลูกต้นไม้เพ่ือลดความตึงเครียด และเพ่ิมกิจกรรมให้คิดสิ่งที่รบกวนจิตใจ
น้อยลง 
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อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงวิธีป้องกันโรคซึมเศร้าด้วยตนเองเบื้องต้นหากเกิดอยู่ใน
สภาวะซึมเศร้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถท าควบคู่กันกับการดูแลของแพทย์ได้ ดังนี้ 

1. หางานอดิเรกท า ไม่ว่าจะเป็น ท าอาหาร อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ฝึกสมอง สิ่ง
เหล่านี้สามารถช่วยในเรื่องของสมาธิของผู้ป่วยให้สามารถจดจ่อได้ดีขึ้น  

2. ตั้งเป้าหมายในชีวิต ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีความคิดเกี่ยวกับตนเองไปใน
ทางด้านลบ การตั้งเป้าหมายอาจช่วยให้ผู้ป่วยเกิดแรงผลักดันในการท าสิ่งใดๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ  

3. การออกก าลังกาย การออกก าลังกายท าให้สารเอ็นโดรฟิน (endorphin) หลั่ง
ออกมา ซึ่งท าให้รู้สึกมีความสุข อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสมองให้มีความตื่นตัวมากขึ้นในระยะ
ยาว ผู้ป่วยอาจใช้การเดินหรือวิ่งเป็นวิธีการออกก าลังกาย ไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬาหนักๆ  

4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ แม้จะรู้สึกเบื่ออาหาร ผู้ป่วยควรพยายามรับประทาน
อาหารที่สด สะอาด และทานให้ครบทั้ง 5 หมู่ ร่างกายจึงจะรู้สึกสดชื่นและมีพลังงาน 

5. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ แม้การนอนจะเป็นเรื่องที่ควบคุมยากมากในผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า แต่การพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) จะช่วยให้ลืมความกังวลไปได้ชั่วขณะ และ
เมื่อตื่นขึ้นมาร่างกายและสมองก็จะมีความพร้อมส าหรับกิจกรรมของแต่ละวันมากขึ้น 

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรจ าเป็นต้องการได้รับการดูแล ซึ่งการดูแลผู้ป่วยก็ต้องพิจารณาถึง

สภาพจิตใจ และความพร้อมของผู้ดูแล ดังนี้ (ธวัชชัย ลีฬหานาจ, 2545)  

1.สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศรา เนื่องจากภาวะซึมเศรามีหลายสาเหตุการรักษาที่สาเหตุ

เริ่มตน ร่วมด้วยจะท าใหไดผลการรักษาที่ดีกวาการรักษาเฉพาะภาวะซึมเศรา เชน ผูปวยที่ป่วยเป็น

โรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ซึ่งเปนโรคที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า หากโรคดังกลาวไดรับ

การรักษาแลวดีขึ้นการรักษาภาวะซึมเศราก็จะรักษาไดงาย  

2. ความรุนแรงของอาการซึมเศราอาการซึมเศรามีความรุนแรงหลายระดับตั้งแต่รุนแรงนอย 

คือ มีอาการเพียงไมกี่อาการเทานั้นไปจนถึงขั้นรุนแรงมากในรายที่อาการมีความรุนแรงนอยอาจใช

เพียงการพูดคุย หรือแนะน าการปฏิบัติตัว ในผู้ป่วยที่มีอาการมากมักตองใช้ยารับประทานรวมดวย  
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3. การกลับเปนซ้ า ภาวะซึมเศราสามารถกลับเปนซ้ าไดแมจะไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ

แลวก็ตาม ในผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ า ตองทานยารักษาตอเนื่อง 2 – 5 ป หรืออาจตองทานยาตลอดชีวิต 

 

6. โรคซึมเศร้ำในวัยรุ่น 

 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางด้านต่างๆ อย่างมาก อีกท้ังยังเป็นวัยช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อเนื่องจากก าลังเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ บางครั้งมีความสับสนและไม่แน่ใจใน

บทบาทของตนเอง วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศอย่างชัดเจน มี

การเจริญ เติบโตในทุกส่วนอย่างรวดเร็ว ส่วนสูง และน้ าหนักเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความต้องการทางเพศ

สูงขึ้น เริ่มมีความคิดเป็นนามธรรม เป็นเหตุเป็นผล และมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้น มีความคิดเป็นของ

ตนเอง มีการแสวงหาอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของตนเอง ต้องการความเป็นอิสระ อยากรู้อยากเห็น 

และอยากลอง แสวงหาความตื่นเต้น ท้าทายและประสบการณ์แปลกใหม่ ช่วงวัยนี้จะมีอารมณ์

เปลี่ยนแปลงง่ายสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เป็นวัยที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ 

บางครั้งมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและบีบคั้น ลักษณะของอารมณ์ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ควบคุมอารมณ์ ไม่ค่อยได้ มีการแสดงออกของพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่ออารมณ์ที่ไม่

เหมาะสม เป็นวัยที่ต้องการได้รับความรัก และการยอมรับจากเพ่ือน และสังคม มีพัฒนาการทางด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนต่างเพศเพ่ิมขึ้น (Santrock, 2014) 

 ภาวะซึมเศร้าถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ส าคัญใน

วัยนี้ โดยภาวะซึมเศร้ามักพบได้น้อยในช่วงวัยเด็ก แต่จะเพ่ิมสูงขึ้นจากวัยรุ่นตอนกลางถึงวัยรุ่นตอน

ปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นในประเทศไทยเป็นประเด็นที่มี

ความส าคัญหรือได้รับเอาใจใส่จากผู้ที่เก่ียวข้องค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ภาวะซึมเศร้าว่าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์ที่พบได้บ่อยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องมีภาระรับผิดชอบมี

หน้าที่การงาน หรือมีปัญหาด้านต่างๆ ค่อนข้างมากหรือในวัยสูงอายุที่มีความร่วงโรย สูญเสีย ว้าเหว่

เท่านั้นซึ่งขัดแย้งกับพัฒนาการของวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ โดยมีการเจริญเติบโต

ทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีการเรียนรู้ และแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วยความน่ารัก สดใส หรือ

สนุกสนาน จากความเข้าใจผิดดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้บุคคลใกล้ชิด เช่น บิดามารดา ครู อาจารย์หรือ

เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่สามารถประเมิน
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ปัญหา อาการได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ท าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ส่วนใหญ่

บุคคลใกล้ชิดเหล่านี้มักพบว่าวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้า เมื่อมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถึงขั้นพยายามท า

ร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายซึ่งบางครั้งอาจท าได้ส าเร็จและน ามาซึ่ง ความสูญเสียแก่ครอบครัวเป็นอย่าง

มาก ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะช่วย

ลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้ (Garber, 2006) 

ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียนที่พบบ่อยคือ  ภาวะซึมเศร้าจากการปรับตัวต่อความเครียด  

(adjustment disorder with depressed mood) ในโรคนี้เด็กจะมีอาการซึมเศร้าหลังจากมีภาวะ

เครียดทางสังคม (psychosocial stresses) เช่น การเจ็บป่วยของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว การ

ทะเลาะเบาะแว้งของบิดามารดา เป็นต้น อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ในระยะเวลาที่ไม่นานเมื่อ

ความเครียดหายไปหรือมีการปรับตัวที่ดีขึ้นอาการก็จะหายไป อาการแสดงออกด้านต่างๆของ 

depressive symptoms มีดังนี ้(จันทร์ทิพา พฤกษานนท์, 2536) 

 1. ด้านอารมณ์ วัยรุ่นจะมีความรู้สึกเศร้า เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข ร้องไห้ง่าย รู้สึกหงุดหงิด 

บางรายอาจมีลักษณะฉุนเฉียวโมโหง่าย นอกจากนั้นจะไม่รู้สึกสนุกสนานในกิจกรรมที่เคยท า 

 2. ด้านอาการทางกาย อาจมีอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากกว่าปกติ นอนไม่

หลับ ด้านความรู้สึกนึกคิด มีความคิดความอ่านที่ช้าลง สมาธิลดลง  

3. ด้านการมองตนเองและชีวิต จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ดี ไม่น่ารัก รู้สึกผิด (guilt) รู้สึก

ชีวิตหมดหวัง บางรายอาจรู้สึกท้อแท้หรืออาจมีความคิดท่ีจะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย 

อาการและอาการแสดงออกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น 

อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นนั้นมีลักษณะคล้ายหรือไม่แตกต่างกับอาการซึมเศร้าของผู้ใหญ่นัก    

มีอาการหลักๆเหมือนกัน คือ รู้สึกเศร้า ท้อแท้ เบื่อหน่าย ดูถูกตนเอง รู้สึกผิด หมดความสนใจ ในทุก

สิ่ง อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง รับประทานอาหารไม่ได้และคิดหมกมุ่นเรื่องการฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับ

ผู้ใหญ่แต่ก็พบอาการซึมเศร้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1. วัยรุ่นอาจไม่ยอมรับว่ามีอารมณ์เศร้า แต่ใช้ค าอ่ืน

เพ่ือแทนอาการซึมเศร้าของตนเช่น  โดดเดี่ยว ว้าวุ่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือเบื่อ และไม่ค่อยมาพบ

จิตแพทย์เอง มักจะถูกผู้ปกครองเป็นคนพามาเข้ารับการรักษา 2. วัยรุ่นมีอาการทางกาย เช่น ปวด
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ศีรษะ ปวดท้อง ค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่  3. อาการนอนมากหรือรับประทานอาหารมากขึ้น มักพบใน

วัยรุ่นที่ซึมเศร้าแทนที่จะนอนไม่หลับหรือรับประทานอาหารไม่ลง 

อาการแสดงออกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น มีดังนี้ (Hill อ้างใน ช่อเพชร เบ้าเงิน, 2538) 

1. การปฏิเสธโรงเรียน (School refusal) ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลต่อการพลัดพราก ซึ่งมา

ปรากฏ 

ในวัยรุ่นเป็นกลไกที่แสดงออกของความรู้สึกโดดเดี่ยว เศร้าหมอง 2. พฤติกรรมต่อต้านสังคม 

ต่อต้านกฎเกณฑ์ ซึ่งจัดว่าเป็นความประพฤติที่ผิดปกติ (Conduct disorder) แสดงถึงว่าบุคคลนั้นมี

ความภาคภูมิใจในตนเองต่ า(Low self-esteem) การใช้ยาต้านเศร้าในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมต่อต้าน

สังคมได้ผลดีเท่ากับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า 3. ผลการเรียนต่ า ซึ่งพบว่าเกิดจากการขาด

สมาธิ (Poor concentration) มากกว่าจากปัญหาด้านสติปัญญา 4. พฤติกรรมเฉยเมย เบื่อหน่าย ไม่

ยินดียินร้าย ไม่สนใจกิจกรรมที่เคยท า 5. อาจมีอาการประสาทหลอน 6. หนีออกจากบ้าน 7. มีอาการ

เจ็บป่วยทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลัง เจ็บหน้าอก 

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นบางครั้งไม่เป็นที่ถูกสังเกตเพราะผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครอง โดยทั่วไปมี

ความรู้สึกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น ท าอะไรไม่คิด ชอบมีปัญหาซึ่งเป็นปกติของวัยรุ่น 

เป็นความจริงที่ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เองก็

ต้องดูแลเอาใจใส่ วัยรุ่นเองด้วยความเข้าใจและรับฟัง  คอยสังเกตพฤติกรรมของวัยรุ่นให้ดีว่าอะไรที่

เป็นเรื่องตามธรรมชาติและอะไรเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของวัยรุ่น ซึ่งถ้าหาก

ปล่อยปละละเลยไป อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาภายหลัง และไม่สามารถแก้ไขได้ 
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บทที่ 4 

เมื่อ (เขำและเธอ) เป็นโรคซึมเศร้ำ 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการโรคซึมเศร้าตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง” มุ่งท า

ความเข้าใจเหตุปัจจัยที่ท าเป็นโรคซึมเศร้า และการจัดการกับโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เมื่อโรคซึมเศร้ากลายเป็นปัญหากับการด ารงชีวิตโดยน าเสนอผ่าน 5 เรื่องเล่า ได้แก ่วิ่งเพ่ือลืม (Don’t 

cry, run) อนาคตข อง เ ร า  (The future that I choose?) เ พ่ื อ ตั ว เ ร า  (Go for it) เ รี ย น รู้  

(Understating) และ เปลี่ยน (Make up) ดังนี้  

 

ว่ิงเพื่อลืม (Don’t cry, run) 

กัลยรัตน์ อายุ 21 ปี นักศึกษาหญิง เธอเป็นคนฉะเชิงเทราและได้ย้ายมาเรียนในมหาวิทยาลัย

ในกรุงเทพฯ เธอเคยมีเพ่ือนร่วมห้องอยู่ด้วยกันแต่ เขาก็ลาออกจากมหาลัยเดิมและย้ายไปเรียนที่ใหม่

ออกไปท าให้ต้องอยู่คนเดียว และหอที่เธอพักอยู่ก็ไกลจากเพ่ือนในมหาลัยวิทยาลัยของเธอจึงไปหากัน

ล าบาก ความไม่คุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวในสังคมเมืองท าให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงในอารมณ์ของเธอ  

“เราเคยทะเลาะกับเพื่อนในตอนมัธยมปลาย” ปัญหาแรกที่เธอเผชิญ การไม่ลงรอยกันใน
ความสัมพันธ์ เธอบอกว่าเพ่ือนมัธยมเป็นเหมือนเพ่ือนที่ส าคัญในชีวิต พอมีปัญหามันเลยท าให้รู้สึก
เคว้งคว้าง ท าตัวไม่ค่อยถูก มันรู้สึกแย่เลย ไปเรียนก็ไม่มีความสุข เพราะปัญหาที่ไม่ถูกเคลียร์ มันเลย
ท าเธอทุกข์ทุกครั้งที่ไปเรียน  

“ตอนไปเรียนเราเหมือนอยู่ตัวคนเดียว” กัลยรัตน์เกิดมีปัญหากับเพ่ือนท าให้เธอเลือกที่จะออก
ห่างจากเพ่ือนเริ่มเก็บตัวอยู่คนเดียว เธอรู้สึกเหมือนแค่ไปเรียนให้จบแล้วก็กลับมาบ้าน ใช้ชีวิต
เหมือนเดิมทุกวัน ไม่มีความสุข กว่าที่เธอจะสามารถจัดการปัญหาในเรื่องนี้ก็ใช้ช่วงเวลานาน จนเธอ
ใกล้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยม 

“เราเป็นคนรับความผิดหวังไม่ได้” เป็นหนึ่งในค าพูดที่เธอกล่าวออกมาถึงสาเหตุที่ท าให้เธอ

ป่วย และต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า เธอต้องเผชิญกับความผิดหวังที่เธอนั้นไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิด

ขึ้นกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพ่ือน การเรียนที่สูงขึ้น  รวมไปถึงเรื่องที่บ้านก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้น 

เธอบอกว่าเริ่มมีอาการในตอนช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วมีอาการหนักสุดในช่วงเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
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ตอนปี 1 การที่เธอเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเธอต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมที่ใหม่ 

และใช้เวลาอยู่สักพักถึงจะคุ้นชินกับสังคมใหม่  

“วิชาที่เรียนมันยาก ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรียนอะไร” และ “คะแนนที่ไม่เป็นไปตามคาดเลย Failนิด

หน่อย” กัลยรัตน์บอกถึงความไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย วิชาที่เรียนในตอน
นั้นก็ยิ่งท าให้เธอรู้สึกสับสนอย่างมาก เมื่อเธอไม่ค่อยเข้าใจจึงท าให้ผลการเรียนเธอไม่เป็นไปตามหวัง 
จนท าให้เธอไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตนเองเรียนว่าคืออะไร จนเธอคิดท่ีจะลาออกไปจากมหาวิทยาลัยเดิมเพ่ือ
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยอ่ืนแทน แต่พอเรียนไปซักพักเธอเริ่มมีเพ่ือนที่คุยกันได้ สนิทกันมากขึ้น พอได้
คุย นั่งติวหนังสือด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนที่มากขึ้น มันท าให้เธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น มีคน
ที่อยากคุยกับเธอ หรือให้ความสนใจกับเธอ ท าให้เธอยังคงเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเดิม และสู้กับสิ่ง
ที่เธอเลือกเรียนต่อไป  

“ตอนนั้นร้องไห้ทุกวัน กลับมาจากเรียนก็ขึ้นห้องร้องไห้ แบบที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร”   กัลยรัตน์
รู้สึกเครียดในหลายๆ เรื่องท่ีเธอเจอ จึงตัดสินใจบอกแม่ของเธอ หลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง การไปหาหมอ เธอบอกว่าก็เหมือนเป็นการคุยกันปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก
นัก หมอถามท าไมถึงเลือกที่จะมาหา และถามว่าท าไมถึงคิดว่าตัวเธอเองเป็นโรคซึมเศร้า ส าหรับเธอ 
เธอบอกว่าเป็นเหมือนการคุยกันมากกว่าการรักษา เนื่องด้วยไม่ได้มีการน าเครื่องมือทางการแพทย์เข้า
มาใช้ มีเพียงแค่ค าวินิจฉัยของหมอเพียงเท่านั้น หลังจากที่เธอได้ทานยาต้านเศร้าตามที่หมอให้มา 
อาการก็ดีขึ้นตามล าดับ อาจมีผลข้างเคียงบ้าง เช่น มือสั่น แต่เธอก็เล่าว่าเคยมีช่วงที่เป็นหนักขึ้นก็เลย
ไปหาหมอและได้รับการเพิ่มปริมาณยาขึ้น 2-4 เม็ด เธอเริ่มหลับมากขึ้นด้วยผลข้างเคียงของยา แต่นั้น
ก็ไม่ได้ท าให้เธอหลุดพ้นจากอาการซึมเศร้าโดยสิ้นเชิง หากยาหมดเธอก็จะให้ที่บ้านเป็นคนซื้อมาให้
เนื่องจากเธอต้องกลับไปรักษาที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ไกลจากหอพัก หากไปด้วยตัวเองก็จะไม่ค่อย
ทันเวลาการรักษาของจิตแพทย์ จึงให้ที่บ้านเป็นคนรับยาและคอยส่งผ่านไปรษณยี์ให้เธอ  

“เดี๋ยวก็หายแล้ว กินยาแล้ว” กัลยรัตน์ กล่าวให้ก าลังใจตัวเองพยายามบอกตัวเองว่าการที่เรา
เข้ารับการรักษาท าให้อาการของเราค่อยๆ ดีขึ้นอย่างแน่นอน เธอไม่อยากกลับไปรู้สึกแบบเดิมอีกแล้ว 
ความเศร้าที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน สิ่งเดียวที่เธอจะสามารถ
อธิบายออกมาได้คือการร้องไห้ที่ไม่สิ้นสุดของเธอ กลายเป็นอารมณ์ขุ่นที่ไม่สามารถท าให้หายไปจาก
ความคิดของเธอได้  

“อุปสรรค” กัลยรัตน์กล่าวถึงมุมมองของโรคซึมเศร้าในความคิดของเธอ เนื่องจากหลายๆ 
อย่างที่เธอเผชิญ การท าสิ่งต่างๆ เธอไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
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ตอนนั้นมันท าให้เธอรู้สึกว่าท าอะไรก็มีแต่ค าว่าไม่ได้ มันเหมือนมีก าแพงมาขวางทางตลอดเวลา      
จนมันท าให้เธอไม่รู้ว่าต้องท าอะไร หรือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เป็นอุปสรรคที่อยู่กับเธอ
ตลอดเวลาในทุกๆ เรื่อง  

“ถ้าตอนนั้นไม่ได้ป่วย คะแนนก็คงออกมาดีกว่าที่ได้มา ตอนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่ได้ไปหาหมอ
เราก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน มองย้อนกลับไปก็เสียดายนะ แทนที่จะได้เก็บช่วงเวลาก่อนจบมัธยมให้เยอะ ๆ” 
ค าบอกเล่าปนความเสียดายที่เธอพูดออกมา มันสื่อถึงว่าโรคซึมเศร้ามันส่งผลกระทบกับเธอมากใน
หลายๆ ด้านทั้งสุขภาพของเธอท าให้เธอมีอาการเครียด นอนไม่เป็นเวลา การเข้าร่วมกับผู้คนในสังคม
เธอมักจะตั้งค าถามกับผู้คนที่มองว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นอ่อนแอ หรือเวลามีคนพูดถึงเคสที่ฆ่าตัวตาย 
คนเหล่านั้นมักมองว่าเป็นคนอ่อนแอ อ่อนต่อโลก รับมือกับเรื่องยากๆ ในชีวิตไม่ได้ ซึ่งตัวเธอก็รู้สึกว่า
ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะเป็นแบบนั้น เธอเองไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย ไม่เคยพยายามฆ่าตัวตาย เนื่องจากกลัว
ว่าศพของเธอตายผิดธรรมชาติ การเรียนเธอรู้สึกไม่อยากไปเรียน อยากนอนอยู่ภายในห้อง หรือ
แม้กระท่ังแรงจูงใจในการท าสิ่งต่างๆ ก็ลดลง 

“การวิ่งช่วยให้ร่างกายผลิตสารเคมีในสมองบางอย่างออกมา” วันหนึ่งเธอได้อ่านคอนเทนต์ หนึ่ง
ใน Facebook ที่มีการพูดเกี่ยวกับ การวิ่ง ชื่อว่า Don’t Cry, Run: อกหักเมื่อไร โปรดออกไปวิ่ง สิ่ง
นั้นเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่เธอสามารถหาบางสิ่งเยียวยาอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองได้ เธอจึงได้ใช้
การวิ่งเป็นเหมือนสิ่งที่เยียวยาความเจ็บปวดในใจของเธอ ก่อนที่เธอเจอบทความนี้เธอใช้การนอนเป็น
การหลีกหนีจากความเครียดเนื่องจากการนอนท าให้เธอไม่ต้องคิดอะไร เธอจึงใช้เวลากับการนอนเป็น
ส่วนใหญ่ แต่การนอนมันก็ยังไม่ใช่ทางออกส าหรับเธอเพราะถึงแม้เธอใช้เวลากับการนอนที่นานมาก
ขึ้น มันแค่ช่วยหยุดความคิดของเธอแค่ช่วงเวลาที่เธอหลับ แต่พอตื่นมาความคิดมันก็ค่อยๆ กลับมาที
ละน้อย ซึ่งเมื่อเธอเลือกที่จะลองออกไปวิ่ง เธอใช้สวนสาธารณะแถวหอของเธอเป็นที่วิ่ง ตอนแรก
ไม่ได้เห็นผลชัดเจนมาก แต่พอเหมือนเธอออกไปวิ่งจนชินมันท าให้เธอรู้สึกว่าการวิ่งมันสามารถช่วยลด
ความเครียดที่มีอยู่ภายในตัวเธอเองได้ อีกท้ังมันยังส่งผลในด้านสุขภาพของเธอให้ดีขึ้น  

“ช่วงเวลาพักคิด” การออกไปวิ่งส าหรับเธอเหมือนเป็นการช่วยให้เธอลดความคิด ทีเ่ธอคิดอยู่
ในหัวคนเดียวตลอดเวลา การวิ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยลดทอนความคิดมากลง อีกท้ังมันยังเป็นการผลัก
ตัวเองออกจากห้องพักของเธอ เหมือนท าให้เธอวางสิ่งที่เธอคิดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ลง และรวบรวม
แรงออกมาเพ่ือวิ่ง เธอบอกว่าการไปวิ่งท าให้หัวโล่ง ระหว่างทางมันท าให้เธอทบทวนอะไรหลายๆ 
อย่าง ด้วยความที่เราได้โฟกัสกับตัวเอง มันสามารถท าให้เราทบทวนอะไรบางอย่างได้ ช่วงเวลาที่
ออกไปวิ่งเป็นเหมือนช่วงเวลาของการทิ้งความรู้สึกที่จมอยู่ สลัดความทุกข์ในตัวและออกมาจากตรง
นั้น ปัจจุบันเธอก็ได้เพ่ือนจากการไปวิ่งด้วยกัน จากเดิมที่เธอไปเพียงคนเดียว ตอนนี้ก็เริ่มมีเพ่ือนไป
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ด้วย มีเพ่ือนคุยระหว่างการวิ่ง รู้สึกสนุกมากข้ึน ท าให้เธอออกไปวิ่งบ่อยขึ้นเป็น 4-5 วัน ต่อสัปดาห์มัน
ท าให้เธอรู้สึกว่าการไปวิ่งมันไม่ใช่เพียงแค่การออกไปก าลังกาย แต่มันเป็นพ้ืนที่ของความสบายใจ
ส าหรับเธอ มันท าให้เธอเจอสิ่งอะไรใหม่ๆ ทั้งความรู้สึก เพ่ือน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนก าลังใจ
ส าหรับเธอในการเผชิญหน้ากับความเศร้าที่เจออยู่ 

 

อนำคตของเรำ (The future that I choose?) 

เฌอปราง(นามสมมุติ) นักศึกษาหญิง เธอเป็นพ่ีคนโตที่ค่อนข้างถูกตั้งความหวังให้เป็นผู้น า

ของที่บ้านของเธอ เมื่อเรียนจบต้องสามารถดูแลที่บ้านได้ ภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่สุราษฎร์ธานี มาอาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เธอต้องเปลี่ยนจากการอยู่กับป้ามาอยู่ใน

หอพักเพียงคนเดียว และได้ตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าของเธอในโรงพยาบาลรัฐแห่ง

หนึ่งเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วยของเธอ 

“มีความต้องการของตัวเอง ที่ไม่สามารถท าได้เพราะครอบครัว เพราะว่าเราอยากมีอิสระ เราอยาก

เดินทาง เราไม่อยากรวย ไม่อยากมีเงินเยอะ แต่เราต้องท างานให้มีเงินเยอะให้พ่อแม่ให้น้องๆ” เฌอปราง

พูดถึงสาเหตุของการป่วยของซึ่งเธอได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาระยะเวลานาน เธอเล่าว่าเธอมีปัญหากับที่

บ้าน คิดแต่เรื่องอนาคต เรื่องชีวิต จะเรียนรอดไหม จบแล้วจะท างานอะไร จะมีเงินมากพอไหม เธอ

บอกว่าเธอมีความต้องการของตนเองที่ไม่สามารถท าได้เพราะติดเรื่องของที่บ้าน เธอไม่ค่อยได้อยู่กับที่

บ้านในช่วงมัธยมปลายเธอก็ต้องย้ายมาอยู่กับป้าที่นครปฐม เพราะพ่อแม่ต้องการให้อยู่ใกล้กรุงเทพฯ 

เนื่องจากมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยเยอะกว่าที่อยู่ต่างจังหวัด ในขณะที่พ่อและแม่ของเธอยังอยู่ที่  สุ

ราษฎร์ธานี และป้าก็กลายเป็นคนส่งเธอเรียนแทนพ่อแม่ เป็นผู้ปกครองของเธอแทน  

“จริงๆเราอยากเป็นผู้ก ากับ เราอยากเรียนนิเทศ แต่ว่าบ้านเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้น แล้วพ่อก็อยาก

ให้เรียนรัฐศาสตร์ จะได้เป็นข้าราชการ แต่เราไม่ชอบ ก็เลยหาตรงกลาง” เฌอปรางกล่าวถึงเหตุผลในการ

เลือกคณะในการเรียนของเธอ ที่ไม่สามารถเลือกเองได้ เนื่องจากข้อบังคับที่ที่บ้านต้องการให้เธอเป็น 

อีกทั้งยังอยากให้เธอได้เข้ารับราชการเพ่ือหวังว่าการเข้ารับราชการนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์

จากรัฐบาล หรือที่เรียกว่าสวัสดิการของราชการ ที่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ของเธอในยามแก่เฒ่าได้

เธอจึงได้ต่อรองกับท่ีบ้านว่าจะเข้าคณะหนึ่งที่พ่อแม่ของเธอยังเข้าใจว่าสามารถสอบเข้าราชการได้ 
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เฌอปรางเล่าว่าในช่วงเวลาที่มีอาการเธอนอนร้องไห้ทุกวันนานถึงเกือบสองเดือน ไม่อยากไป

เรียน ไม่อยากท าอะไรเลย นอนไม่หลับ และคิดไปไกลจนถึงการจบชีวิตของเธอเอง เธอคิดมากมา

ตั้งแต่มัธยมปลาย แต่มาคิดหนักๆ อีกทีในช่วงปี 2 เนื่องจากมีวิชาที่ต้องเรียนหนัก เรียนยาก บวกกับ

ติด F วิชาบังคับ เธอรู้สึกว่าถ้าผลการเรียนเป็นแบบนี้มันสามารถส่งผลถึงเรื่องเงินเดือนของเธอเอง 

มันจึงส่งผลให้เธอรู้สึกยิ่งเครียดมากข้ึน  

“คิดว่ามันเป็นการที่ชีวิตหาความสุข ความพอดีไม่ได้แล้ว คิดว่าความตายคือทางออกเดียวที่จะท า

ให้หลุดพ้น” เป็นการนิยามโลกซึมเศร้าด้วยความคิดของเธอเอง เพราะสิ่งที่เธอเป็นนั้นส่งผลในหลายๆ 

ด้านสังคมไม่ได้ออกไปไหนเลย ไม่อยากเจอใครเลย แม้แต่ตอนที่หาหมอแล้ว อาการมันก็ไม่ได้หายไป

ทันท ีมันมผีลข้างเคียงของยาที่ส่งผลต่อตัวเธอเอง  

“ปกติเป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้ว จนโดนหาว่าขี้แงตั้งแต่เด็ก” การร้องไห้ของเธอจึงไม่ใช่สิ่งแปลก

อะไรในสายตาคนอ่ืน เมื่อเห็นน้ าตาของเธอไหลออกมา เธอได้ลองท าแบบทดสอบประเมินตนเองของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มที่ตนเองมีภาวะซึมเศร้า ทีแรกก็ยังกล้าๆ กลัวๆ ในการไปโรงพยาบาล 

เธอไม่ชอบไปโรงพยาบาล แต่ก็มีการอ่านรีวิวบ้างเพ่ือปรับอารมณ์ตัวเองให้กล้าไป จนถึงวันหนึ่งเธอไป

กินข้าวกับเพ่ือน แล้วแฟนเพ่ือนของเธอพูดถึงการไปหาหมอจิตเวช เลยมีการชักชวนกันไปหาหมอ

ด้วยกัน 

“เป็นอะไรนักหนา” เสียงของพ่อที่พูดออกมาผ่านโทรศัพท์ ผ่านความไม่เข้าใจ เขาไม่ได้เข้าใจ

เธอว่าเธอเศร้ามานานขนาดไหน เครียดเรื่องใดบ้าง เขารู้แค่ว่าเธอเจ้าน้ าตา พูดอะไรกระทบเธอนิดนึ

งเธอก็ร้องไห้ออกมา สิ่งนี้เป็นเหมือนแผลฝังลึกในใจเธอ สิ่งต่างๆ ที่เธอเจอมาในวัยเด็ก ความเสียใจ

ของเธอไม่ได้จบแค่หยุดร้องไห้ แต่มันเป็นความรู้สึกเสียใจที่ยังคงติดค้างอยู่ในใจ  

หลังจากท่ีเธอได้ตัดสินใจเข้ารับการรักษาอย่างจริงจัง เธอบอกว่าอาการดีขึ้นมาก เหมือนการ

เข้าคุยกับหมอเป็นเหมือนการคุยกับเพ่ือนของตนเองคนหนึ่ง วันแรกที่ไปพอเธอเล่าอะไรให้หมอฟัง 

หมอก็ร้องไห้ออกมา เหมือนหมอเข้าใจกับเธอ เธอบอกว่ามันตลกดีนะ แต่ก็ยังดีที่คิดว่าไม่ได้มีเธอที่

ร้องไห้อยู่คนเดียว ท าให้เธอคิดว่าการหาหมอมันโอเค ไม่ได้แย่ ไม่ได้เลวร้าย หมอก็เข้าใจในสิ่งที่เธอ

เป็น ถึงแม้ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่แต่มันก็ท าให้รู้สึกดีขึ้น เหมือนมีคนรับฟังความกั งวลของตนเอง 

ค าแนะน าของหมอบอกให้หาตรงกลาง ท าให้มันสมดุล บางอย่างเป็นหน้าที่ก็จ าเป็นต้องท า สิ่งเหล่านี้

เป็นค าพูดที่ช่วยผลักดันให้เธอเปลี่ยนความคิดมากของเธอให้เบาลง หลังจากนั้นก็ได้รับยาต้านเศร้า 
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และการกินยานั้นก็ส่งผลข้างเคียงกับเธอเอง ผลข้างเคียงที่รู้สึกชัดๆ จะเป็นเรื่องเกร็ง อาการปรากฏ

ประมาณสัปดาห์หนึ่ง และก็ปวดหัวหนักๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และมียาอีกตัวหนึ่งที่กินแล้วอยาก

นอนทั้งวันอยู่เกือบเดือน  

หลังจากนั้นเธอก็ถูกเปลี่ยนหมอที่เป็นเจ้าของไข้ของเธอเนื่องจากหมอคนเก่าถูกย้ายไปรักษา

ในโรงพยาบาลอื่น เธอยังคงเลือกรักษาในโรงพยาบาลเดิม ไม่ได้ย้ายตามไปรักษากับหมอคนเก่า หมอ

คนที่สองพยายามแนะน าวิธีแก้ปัญหาชีวิตให้เธอ แต่ในใจก็คิดว่า ไม่ได้ต้องการท าแบบนั้น แต่ก็รับฟัง

คนที่หมอบอกและก็กินยาตามปกติ และหมดคนที่สองเองก็ได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืนเช่นกัน 

แต่พอเธอได้รับการรักษากับหมอคนที่สาม เธอบอกว่าได้คุยกับหมอประมาณ 10 นาที เขาไม่ค่อยรับ

ฟัง ค าบอกเล่าของเธอ ที่พยายามระบายความรู้สึกออกมา มีการแสดงค าพูดที่จะตัดบท เธอเลยรู้สึก

ไม่ค่อยดีกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเดิม 

“เราไม่ชอบที่เปลี่ยนหมอบ่อย ต้องเล่าเรื่องราวความเป็นมาใหม่ให้คนใหม่ฟังซ้ าๆ” เป็นค าบอก

เล่าของเฌอปรางที่บอกถึงเหตุในการตัดสินใจที่หยุดรับการรักษาอีก เนื่องจากไม่ชอบไปโรงพยาบาล

รัฐอยู่แล้ว ตอนไปหาต้องตื่นเช้ามืด หยุดเรียนเช้าอีกด้วย อีกท้ังยังเจอกับการรักษาที่ดูไม่ได้ใส่ใจความ

เจ็บป่วยเธอขนาดนั้น ก็คิดว่าหมอช่วยเราไม่ได้หรอก จากตอนที่ไปแล้วหงุดหงิด อยู่ดีๆ ก็หันมามอง

ตัวเองว่าเธอต้องช่วยเหลือตัวเอง เธอได้ตัดสินใจในการเลิกไปเข้ารับการรักษา ตอนนั้นหมอให้ยามา

ล่วงหน้าหนึ่งเดือน ถึงวันนัดเธอก็ไม่ได้ไป ไม่อยากคุยด้วย ประกอบกับช่วงนั้นเธอไม่ค่อยได้เก็บตัว

แล้ว เธอบอกว่า “การเดินทางออกไปไหนมาไหนช่วยได้มาก” เหมือนมันดีขึ้น เธอเริ่มออกไปไหนมาก

ขึ้น เหมือนมีอะไรให้ท าตลอดเวลาก็เลยไม่คิดอะไรมาก จึงตัดสินใจหยุดเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลและหันมาดูแลตัวแทน 

“ไม่ได้แย่เหมือนก่อนหาหมอนะ แต่ก็ยังรู้สึกแย่บางวัน” เฌอปรางกล่าวถึง อาการท่ีเป็นหลังจาก

เธอตัดสินใจเลิกไปเข้ารับการรักษากับหมอ แต่เธอก็ยังมีวิธีการจัดการกับอาการเมื่อเกิดขึ้น เธอบอก

ว่าก็มีการฟังเพลง ไปวิ่ง ขัดห้องน้ า เก็บของ เหมือนพอได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันช่วยลดความคิด

มากในตัวเอง อีกทั้งเธอพยายามยอมรับตัวเองให้ได้ว่าเป็นอะไร และค่อยๆ พยายามปรับสุขภาพจิต

ของเธอให้ดีขึ้น เนื่องจากเธอบอกว่าสุขภาพจิตของเธอนั้นส าคัญที่สุด หากท าอะไรที่ไม่ให้เครียด 

สภาพจิตใจจะค่อนค่างคงที่ เลยเลือกที่จะเลี่ยงสถาณะการณ์ที่ท าให้เธอรู้สึกแย่ในชีวิตประจ าวัน 
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“ขัดห้องน้ านี่ชอบมาก ไม่ต้องคิดอะไรเลย ใช้แรงอย่างเดียว คิดอย่างเดียวต้องสะอาด มันเลยไม่ได้

คิดเรื่องอ่ืน” และ “เกมซูโดกุ1นี่ก็ท าให้ไม่อยากตาย อยากตื่นมาเล่นพรุ่งนี้อีก” สิ่งเหล่านี้ เฌอปรางบอก

ถึงสิ่งที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกของเธอเมื่อเผชิญกับภาวะซึมเศร้าที่กลับมา ถึงแม้อาจจะกลับมาเศร้า

ใหม่ เพราะปัญหาบางอย่างมันยังคงอยู่และไม่ได้ถูกแก้ไข  

อีกทั้งเธอได้มีการสร้างระยะห่างทางความสัมพันธ์ โดยมีทั้งที่ครอบครัวและเพ่ือนของเธอ 

เนื่องจากเธอนั้นย้ายมาเรียนที่กรุงเทพฯ และไม่ค่อยได้กลับไปหาที่บ้านบ่อย จึงติดต่อกันผ่านโทรศัพท์

เท่านั้น ทุกๆ ครั้งที่คุยกับพ่อแม่ของเธอ มักจะเจอกับประโยคค าถามเดิมๆ “เมื่อไหร่จะจบ”, “จบแล้ว

จะท างานอะไร” ประโยคค าถามเหล่านั้นชวนให้เธอเครียดตลอดเวลาที่คุยกัน เธอจึงเลี่ยงที่จะคุยด้วย 

นานๆ ทีจะคุยกันดีกว่าเพ่ือลดความเครียดของเธอลง ต่างคนต่างท าหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบ

ดีกว่า ถึงเธอจะอยากคุยกับพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้อยากคุยเรื่องที่ท าให้เธอรู้สึกเครียด 

“แต่อย่างน้อยก็ยังรู้แล้วว่าต้องจัดการตัวเองยังไง” และ “มันเกิดความคิดที่ว่าเราต้องพึ่งพาตัวเอง 

ตัวเราเองท าได้ แค่นี้เราก็เก่งมากแล้วนะ มันก็อยู่ได้” การกระท าเหล่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่การรักษาอาการ

ทางการแพทยแ์ต่เธอก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการท าเพราะอยากให้หยุดคิด ไม่อยากเครียดเลยหาอะไร

ท า พอได้ท าสิ่งเหล่านั้นก็จะหายเครียดเป็นเหมือนการเบนความสนใจในการต้องคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีใน

ชีวิตของเธอ มันเหมือนเป็นสิ่งที่เตือนตัวเธอเองว่าหากเราสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เราก็สามารถใช้ชีวิต

ต่อไปได้  

 

 

 

 

 

                                                           
1 ซูโดกุ เกมปริศนาตวัเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 โดยมีเง่ือนไขว่าในแต่แถวและแต่ละหลักตัวเลขต้องไม่
ซ้ ากัน ตารางซูโดะกจุะมี 9x9 ช่อง ซ่ึงประกอบจากตารางย่อย 9 ตาราง ในลักษณะ 3x3 แบ่งแยกกันโดยเส้นหนา และในแต่ละตาราง
ย่อยจะมีตัวเลข 1 ถึง 9 เช่นเดียวกัน เมือ่เริ่มเกมจะมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นค าใบ้ และผู้เล่นจะตอ้งใส่ทุกช่องที่เหลือให้ครบ โดยตาม
เง่ือนไขว่าแต่ละตัวเลขในแต่ละแถวและหลักจะใช้ได้ครั้งเดียว รวมถึงในแต่ละขอบเขตตารางย่อย 
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เพื่อตัวเรำ (Go for it) 

จารุธีร์ นักศึกษาชาย อายุ32 เรียนในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย

เดิม และกลับมาสอบเข้ามาใหม่อีกครั้งเนื่องจากป่วยเป็นโรคซึมเศร้าท าให้ ไม่สามารถเรียนตาม

ก าหนดได้ เขาเป็นคนกรุงเทพฯ โดยก าเนิด และได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการที่เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการท างาน มันท าให้เขาผิดหวังกับสิ่งที่เขาคาดไว้ และยังส่งผลกระทบจิตใจของเขา

ที่ท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความส าเร็จเท่าไรในชีวิต จึงส่งผลอาการซึมเศร้าหนักขึ้น และยังมี

อาการอ่ืนๆ ระหว่างนั้น ไม่ว่าจะเป็น ภูมิแพ้ ไมเกรน ที่ได้รับผลมาจากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 

“กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นก็หนักแล้ว” เนื่องจากการที่จารุธีร์ลาจออกจากมหาลัยเดิมและสอบเข้ามา

ใหม ่เขาจึงมีอายุเยอะกว่าคนอีก อีกท้ังอายุของเขามันควรอยู่ในวัยท างานแล้ว เขาจึงตกอยู่ในระหว่าง

สองช่วงวัยคือ “วัยเรียน” และ “วัยท างาน” ซึ่งทั้งสองวัยมันก็มีความเครียดที่แตกต่างกัน อย่างในวัย

เรียนก็เครียดในเรื่องเรียน การสอบ เรื่องท าเอกสารในมหาวิทยาลัย เนื่องจากความล่าช้าของการส่ง

เอกสารในหลายๆ ครั้งต้องใช้เวลานานและค่อนข้างวุ่นวาย จนกว่าจะสามารถอนุมัติเอกสารได้ ท าให้

เขารู้สึกว่าตนเองล้มเหลว ท าอะไรไม่ส าเร็จ และยังท าให้คิดว่าท าอะไรก็มีอุปสรรคไปหมด ส่วนของวัย

ท างานก็เครียดเรื่องการท างาน รายได้ที่ได้รับ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ กับเพ่ือนที่ท างาน ซึ่งเขาก็ต้อง

เผชิญทั้งสองปัญหาพร้อมกันในเวลาเดียว ตอนเช้าไปเรียน หลังจากนั้นก็มาท างานต่อ หรือท างานทั้ง

วันในวันที่ไม่ได้มีเรียน เงินมีแค่พอใช้ ไม่ได้มีเงินพอที่สามารถใช้เที่ยวเล่นได้ เพราะต้องคอยค านึงถึง

รายจ่ายในทุกๆ วัน เพราะขอเงินพ่อแม่น้อยลง ทั้งนี้เมื่อเขากลับบ้านญาติของเขา ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่กับ

พ่อแม่ของเขาเอง ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งของคนในบ้าน มันไม่ได้มีพ้ืนที่ที่เราสามารถ

พักได้ เพราะ ปัญหามันค่อยๆ ทยอย เข้ามาทีละนิด มันไม่ได้ถูกแก้ไข หรือสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว 

เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้อาการมันหนักข้ึนโดยไม่รู้ตัว 

“ตัวอันตรายของปัญหานี้ที่สุดคือ Social” จารุธีร์บอกถึงการที่ตนเองเล่น Social medias มัน

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากตนเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างติด Social medias เขาใช้เวลาหลายชั่วโมง

ต่อวันในการเล่น หรืออาจพูดว่าเขาเป็นคนติด Social medias ก็ได้ ส าหรับตัวเขาเองบอกว่ามันเป็น

เหมือนดาบสองคม มันไม่ได้ดีหรือแย่ไปทั้งหมดบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าการนั่งเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆ บน 

Facebook  หรือ Instagram เพ่ือดูบทความอะไรสนุกๆ ก็เป็นการผ่อนคลายส าหรับเขา “มันคือการ

คลายเครียดที่ประหยัดตังค์ที่สุด” ส าหรับเขา ซึ่งมันก็ยังมีด้านที่ส่งผลเสียส าหรับเขาคือ การเล่น Social 

medias มันท าให้เขาเห็นถึงชีวิตที่ถูกแสดงผ่านออกมาซึ่งยังส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
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ตนเอง และคนเหล่านั้น จนท้ายที่สุดเกิดความคิดที่มองว่าตนเองนั้นไม่มีค่า หรือด้อยกว่าบุคคล

เหล่านั้น  

“ตายก็ได้ไม่เป็นไร” จารุธีร์บอกถึงความคิด อารมณ์ของเขาในช่วงที่เขาก าลังเผชิญกับภาวะ

ซึมเศร้า เขามีเพ่ือนที่เป็นหมอ มีการคุยและปรึกษากันในเรื่องความเจ็บป่วย จนเขาได้ลองท า

แบบทดสอบ ซึ่งผลปรากฏว่าตรงกันถึง 8 ใน 10 ข้อ มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่มาก และ

เขายังพูดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ “อยากตาย” เขานิยามว่ามันไม่เชิงว่าตัวเองอยากฆ่าตัวตาย แต่แค่รู้สึก

ว่าถึงตายก็ไม่เป็นอะไร สมมุติว่าถ้ามีหมอมาวินิจฉัยโรค แล้วบอกว่าเป็นโรคร้ายที่สามารถอยู่ได้อีก

เดือนเดียว คนทั่วไปจะมีความรู้สึกแย่เพราะไม่อยากตาย ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องการท า แต่หาก

ถ้าหมอบอกค าพูดนี้กับเขา เขาให้ค าตอบว่า “ก็ได้นะ ตายก็ไม่เป็นไร” มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่

ด าเนินชีวิตไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น หรือความหลงใหลในการด าเนินชีวิตของเขา 

เขาให้ความหมายกับโรคซึมเศร้าว่า “โรคที่ท าให้เศร้า/หดหู่ขึ้นเอง ทั้งๆที่ไม่มีสาเหตุใดๆ นานวัน

เข้าก็จะท าให้เกิดความคิด ความรู้สึก เชิงลบกับตัวเอง” มันค่อนข้างซับซ้อนส าหรับการตอบค าถามนี้

ส าหรับตัวเขาเอง เพราะเขาคิดว่าโรคนี้มันเกิดจากหลายสิ่งที่เข้ามาพร้อมกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีสาเหตุที่

สามารถระบุออกมาได้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นเพราะอะไรกันแน่ 

ทั้งนี้ การที่จารุธีร์ประสบปัญหาความซึมเศร้า มันยังส่งผลกระทบกับหลายๆ ด้านในการ

ด าเนินชีวิตของเขาและมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันเขาไปเลย ด้านการนอนหลับเขา

บอกว่าเป็นปัญหาอย่างมาก หากนอนก็นอนทั้งวันทั้งคืน หรือไม่นอนเลยทั้งวัน มันไม่สามารถควบคุม

การนอนให้ปกติได ้ด้านอารมณ์หากเขาอารมณ์ไม่ดี ก็อาจมอีารมณ์เสียใส่คนอ่ืนซึ่งถ้าหากเขาไม่เข้าใจ

เรามันก็จะมักเกิดปัญหาตามมา หรือมากไปกว่านั้นเวลาที่ท างานหากมีอาการขึ้นมา เขาบอกว่าไม่

สามารถท าอะไรได้เลย “ถ้ารู้ตัวก็รีบปลีกวิเวกก่อน” เพ่ือที่จะป้องกันการมีปากเสียงกับเพ่ือน หรือหาก

นอนหลับได้ก็จะพยายามที่จะนอน เพ่ือที่จะท าให้ตัวเองไม่คิดอะไร หรือไม่ตัดสินใจท าอะไรเพ่ือลด

การตัดสินใจที่จะผิดพลาด ติดขัด  ช้าลง ซึ่งมันก็ส่งผลไปยังสุขภาพของเขากลายเป็นท าให้เครียด 

อาการภูมิแพ้ก าเริบ เนื่องจาก พอเป็นโรคซึมเศร้า ก็ท าให้นอนไม่ค่อยหลับ หรือหลับไม่สนิท มันท าให้

เขาพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดความล้า มันจึงท าให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอจนอาการ

ภูมิแพ้มันแรงขึ้น เป็นแบบนี้ซ้ าไปมา อาการซึมเศร้าจึงไม่ได้ส่งผลแค่จิตใจของเขา มันส่งผลไปถึง

สุขภาพด้านอื่นๆ ของเขา 
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“เราได้สติกลับมาหลังจากฟังรายการหนึ่ง” จารุธีร์บอกว่าเขาได้ดูรายการหนึ่งในโทรทัศน์ เขา

บอกว่าพิธีกรก็พูดเหมือนคนอ่ืนทั่วไป แต่มันมีบางค าที่ท าให้เขารู้สึกว่ามันท าให้เขาต้องการหลุดพ้น

จากวงโคจรเดิมๆ จึงเริ่มเข้ารับการรักษากับนักจิตบ าบัดก่อนเนื่องจากจิตแพทย์ยังไม่มีคิวให้เขา ซึ่ง

การรักษาโดยนักจิตบ าบัดนั้นเป็นการพูดคุย เพ่ือให้เขาได้ระบายสิ่งที่คิด หรือรู้สึกอยู่ภายในหัวออกมา 

เพ่ือท าความเข้าใจตัวเขา แล้วนักจิตบ าบัดก็จะช่วยเราวิเคราะห์สาเหตุทางด้านความคิดว่าการคิด

แบบไหนที่ท าให้เราแย่ลง เขาได้เข้ารับการรักษาแบบนี้มาซักพักหนึ่งแต่อาการก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้ดี

ขึ้นเท่าไหร่นัก เขารู้สึกว่าอาการนั้นหนักขึ้นไปอีก จากเดิมท่ีรู้สึกแค่ตายก็ได้ แต่กลับกลายเป็นไม่อยาก

อยู่แล้ว เขาจึงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้ว การรักษาด้วยนักจิตบ าบัดไม่เหมาะส าหรับอาการเขาในเวลานี้

แล้ว จึงได้ตัดสินใจไปหาจิตแพทย์ โดยปรึกษากับเพื่อนของตนที่เป็นแพทย์ และได้เข้ารับการรักษา  

“ค่อยๆ ดีขึ้น” จารุธีร์กล่าวหลังจากที่ตนเข้ารับการรักษา หมอบอกเขาว่า “อาการเศร้ามัน

เป็นที่ใจ แต่ซึมเศร้ามันเป็นที่ร่างกายด้วย” มันสามารถแก้ไขได้ มันเป็นที่สารเคมีในร่างกายผิดปกติ 

สามารถปรับให้เหมือนเดิมได้ ใช่การรักษาช่วงแรกของเขาก็มีการปรับยาอยู่หลายครั้ง เนื่องจากการ

กินยาแล้วท าให้นอนจนมากเกินไป บางครั้งก็มีเผลอลืมบ้างว่าตัวเองจะท าอะไร ซึ่งก็ใช้เวลานาน

จนกว่าที่เขาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับผลข้างเคียงของยาได้ ปัจจุบันเขาก็ยังคงรับประทานยาต้าน

เศร้าควบคู่กับการท าจิตบ าบัดของจิตแพทย์ เพ่ือประคับประคองอาการของตนให้คงท่ี  

ยามว่างเมื่อจารุธีร์เรียนหนังสือเสร็จ เขาได้ท างานเป็นครูสอนพิเศษกับนักเรียนชั้นมัธยม การ

สอนพิเศษเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่เขาเรียนและถ่ายทอดออกมาให้นักเรียนเข้าใจ และ

มากไปกว่านั้นเขาบอกว่าการที่เขาสามารถสอนหนังสือให้นักเรียนเข้าใจเป็นเหมือนเป็นการที่ เขา

สามารถผลักดันตนเอง ไม่ได้เป็นคนที่ท าอะไรล้มเหลวไปเสมอ เขาบอกว่าการที่เขารู้สึกเช่นนั้นคือ 

“ผลพลอยได้” จากการสอนพิเศษ เขารู้สึกมีก าลังใจอีกครั้งที่สามารถสอนบทเรียนที่ยาก หรือซับซ้อน

ให้นักเรียนเข้าใจได้ หรือการที่นักเรียนที่เรียนกับเขาสามารถท าคะแนนข้อสอบได้ดี ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่

เขารู้สึกภูมิใจในการถ่ายทอดความรู้ของตน ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่า “มันเกิดโดยเราไม่ได้มองว่ามันการ

จัดการโรคซึมเศร้าที่เราเป็น แต่เหมือนมันช่วยลบปมด้อยในใจเราออกไป” เขากล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจาก

การสอนหนังสือ มันเป็นเหมือนการคลายปมในเรื่องอดีต เป็นเหมือนการให้ก าลังใจตัวเองส าหรับเขา 

สามารถประสบความส าเร็จได้ไม่ได้ล้มเหลวเสมอไป 

“มันไม่ใช่การรักษา มันคือกันไม่ให้กลับไปมีอาการอีก” จารุธีร์พูดถึงการจัดการความรู้สึกของ

เขา เวลาที่เขารู้สึกว่ามีอาการกลับมาอีกสิ่งแรกที่เขาท าได้มีเพียงแค่นั่งอยู่ เฉยๆ หรือกินยา เพ่ือให้
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จิตใจตนเองกลับมาปกติก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงเริ่มที่จะหากิจกรรมเข้ามาท า เช่น การอ่านหนังสือ 

เล่นเกมส์ ดูการ์ตูน บางครั้งก็คอยนั่งอ่านหรือตอบบทความวิชาการใน Social medias เพ่ือเบี่ยงเบน

ความคิดของเขาออกไป ส าหรับเขาแล้วการกระท าสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนการป้องกันมากกว่าการรักษา

โรคให้หายโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการกระท าที่กล่าวมา ช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจเพียงเท่านั้น แต่

สภาพร่างกายก็ยังคงต้องรับการรักษาโดยจิตแพทย์ จึงจ าเป็นต้องใช้การรักษาของแพทย์ควบคู่ไปด้วย

เช่นเดิม 

 

เรียนรู้ (Understating) 

น้ า(นามสมมุติ) นักศึกษาหญิงอายุ 22 ปี เกิดที่นครศรีธรรมราช เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

รัฐบาลในกรุงเทพฯ มาเผชิญกับสังคมเมืองที่วุ่นวาย มีผู้คนขวักไขว่ตลอดเวลา ต่างจากบ้านเดิมที่เธอ

อาศัยอยู่ตอนเช้ามืดผู้คนออกมาท ามาหากิน พอตกกลางคืนผู้คนก็กลับไปอยู่กับครอบครัวของตน ใช้

ชีวิตเรียบง่าย เธอเจอกับความกดดันที่ยากเกินจะแบกรับท าให้เธอปลีกตัวเองออกมาจากพ้ืนที่ที่

เรียกว่าบ้านของเธอ 

“เกือบทุกบ้านที่จะทะเลาะกันเรื่องเรียน” น้ ากล่าวถึงปัญหาที่เธอเผชิญกับที่บ้าน ปัญหาเรื่อง

การเรียนเป็นปัญหาที่ท าให้เธอเกิดปากเสียงกับที่บ้าน โดยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนเธอเรียนมัธยมต้น พ่อ

แม่ของเธอต้องการให้เธอเรียนต่อในสาย วิทย์-คณิต แต่เธอนั้นอยากเรียนสายศิลป์-ภาษา ซึ่งเธอบอก

ว่าที่บ้านของเธอบังคับถึงข้ันพูดว่า “ถ้านอกเหนือจากนี้หาเงินเรียนเอง” มันท าให้เธอไม่สามารถท าอะไร

ได้จึงต้องยอมเรียนต่อในสายศิลป์-ค านวณ ผลการเรียนของเธอก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจของที่บ้านมาก

นัก เธอสอบตกก็โดนที่บ้านดุ เนื่องจากความไม่ชอบในสิ่งที่บ้านเลือกให้เรียน ถึงเธอจะพยายามแต่เธอ

ก็ไม่สามารถท าให้เข้าใจและสอบผ่านได้ ซึ่งเมื่อถึงตอนที่เธอก าลังจะเรียนจบมัธยมปลายก็เกิดปัญหา

ขึ้นอีก ที่บ้านของเธอต้องการให้เรียนครู หรือคณะที่เมื่อจบแล้วมีงานรับรองเลย   ยิ่งถ้าเป็น

ข้าราชการได้ก็เป็นที่น่าพอใจของที่บ้าน เนื่องจากพ่อแม่ของเธอเองก็เป็นราชการท าให้เกิดความ

คาดหวังให้ลูกของตนเข้ารับราชการเหมือนกัน 

“ทะเลาะกันบ่อยจนไม่อยากอยู่แล้ว” ปัญหาเรื่องนี้มันท าให้เธอรู้สึกอยากหายไปจากบ้าน มัน

โดนกดดันโดยที่ไม่มีใครเข้าใจตัวของเธอว่าจริงๆ แล้วเธอต้องการอะไรกันแน่ เวลาปิดเทอมตอนมัธยม

ปลายเธอก็ย้ายไปอยู่กับป้า เนื่องจากต้องอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไปท างานกลับมาเย็น เธอรู้สึกเหงาเลย
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ตัดสินใจไปอยู่กับป้า ลูกของป้านั้นเป็นที่ปรึกษาเรื่องพ่อแม่ของเธอ ท าให้เธอสนิทกับบ้านป้าของเธอ

และมักจะไปหาทุกๆ ครั้งที่ปิดเทอมในช่วงมัธยมปลาย 

ในช่วงมัธยมศึกษาเธอเองก็เลือกที่จะอยู่หอพัก ทั้งที่สามารถนั่งรถไปเรียนจากที่บ้านได้ 

สาเหตุหนึ่งที่เธอเลือกจะไปอยู่หอพักก็เพราะว่า เบื่อที่จะทะเลาะกับที่บ้านทุกวัน ด้วยความที่เธอเป็น

ลูกคนเดียวของที่บ้าน เธอค่อนข้างโดนตั้งความหวังสูง อีกท้ังด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวก็ท าให้เธอไม่

สามารถปรึกษาปัญหานี้กับคนอ่ืนได้มากนัก เธอให้ความเห็นเกี่ยวกับการมาอยู่หอพักว่า “ห่างๆกัน

บ้างดีกว่า ถึงจะทะเลาะกันเหมือนเดิมตอนกลับบ้านตอนสุดสัปดาห์ แต่มันก็ลดจ านวนครั้งลง อย่าง

น้อยเราก็มีวันธรรมดาให้ตั้งหลักหรือสบายใจได้” หอพักที่เธอตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปอยู่จึงเป็น

เหมือนที่พักท่ีหลบความเครียดภายในบ้านของเธอ 

พอก้าวเข้าสู่การเรียนมหาวิทยาลัยน้ าเลือกที่จะเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานคร เหตุผล

หนึ่งที่เธอเลือกมาเรียนที่นี่ก็เพราะไม่อยากทะเลาะกับท่ีบ้านของเธอ ถ้ามีระยะห่างกับที่บ้านเธอคิดว่า

อาจจะเกิดการปะทะกันน้อยลง การมาอยู่ในหอพักเธอรู้สึกอิสระไม่ได้ถูกใครบังคับให้ท าตามค าสั่ง   

มีพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น ถึงแม้จะเหงาแต่เธอก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่จะต้องมีปัญหากับที่บ้านตลอดเวลาที่อยู่

ด้วยกัน 

น้ ามีอาการ Phobia เสียงระฆังเสียงกลอง เสียงที่มันสะท้อนก้องๆ มันหลอนหูของเธอ แต่ว่า

ปกติเราจะเจอมันโดยตรงไง ก็เลี่ยงได้ ตั้งตัวได้ แต่วันหนึ่งมันก็มาในฝันท าให้เธอรู้สึกสติหลุด ตัวสั่น

ร้องไห้ ไม่สามารถไปเรียนได้ เธอคิดว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ในวันส าคัญจะท าอย่างไร จะขาดสอบเพราะ

สาเหตุสติหลุด ป่วยทางจิต เราก็ไม่มีหลักฐานรับรอง เพราะไม่เคยมีประวัติรักษา เลยไปหาหมอดีกว่า

เพ่ือเกิดไรขึ้นจะได้มีหลักฐานรองรับว่าป่วยจริง จึงตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ เธอ

ปรึกษาเรื่องการที่จะไปรักษากับจิตแพทย์กับทางบ้านป้าของเธอก็ได้รับค าสนับสนุนที่ดี เธอเลย

ตัดสินใจไปหาหมอ แต่ในทางด้านของพ่อแม่กลับไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเป็น มีอาการทางสีหน้าที่แสดง

ออกมาว่าลูกเป็นอะไร หรือ เพ้อเจ้อ ท าตามกระแสสังคม เนื่องจากช่วงเวลานั้นข่าวเรื่องโรคซึมเศร้า

เองก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโทรทัศน์ อีกทั้งยังมีการให้ท าตามหลักพุทธศาสนา ท าตามหลักธรรมะ 

ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ เข้าใจตนเอง เท่านี้ก็สงบใจได้แล้ว จริงๆ ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอก แค่เอาใจไป

อยู่ทีอ่ื่น เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอเองก็ผิดใจกับพ่อแม่ของเธอ เนื่องจากความไม่เข้าใจกันในความคิด เธอ

จึงตัดสินใจไปหาจิตแพทย์โดยไม่ได้บอกพ่อแม่ของเธอหลังจากนั้น 
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เมื่อน้ าเข้ารับการรักษา หมอก็ไม่ได้บอกสาเหตุที่ท าให้เธอป่วยชัดเจนออกมา แต่เธอก็พูดคุย

กับหมอ เรื่องส่วนใหญ่ที่เธอพูดเธอจะระบายเรื่องปัญหาในครอบครัวของเธอ ว่าโดนกดดันในด้าน

ใดบ้าง หลังจากนั้นก็ได้รับยาต้านเศร้ายาตัวแรกนั้นท าให้เธอหลับยาก แต่ก็มีตัวที่สองที่มาช่วยให้หลับ

ง่ายขึ้น ผลข้างเคียงหลักๆ ที่เธอเจอเป็นการนอนหลับ ปกติเธอเป็นคนนอนเก่งอยู่แล้ว ถ้านอนเต็มอ่ิม

คือนอนประมาณ 10 ชั่วโมงแต่พอเป็นซึมเศร้า ก็มากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเหนื่อยสะสมจากเหตุการณ์

หลายๆ อย่าง ซึ่งการที่เธอใช้เวลานอนที่บ้านขึ้นมันส่งผลให้กระทบกับการเรียนของเธอเนื่องจากเธอ

ใช้เวลานอนมากขึ้น ท าให้เธอนอนเกินเวลาและไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสาย บ้างก็ต้องขาดเรียนเพราะ

ตื่นไม่ทัน 

“เป็นโรคที่ เหมือนจะไม่หนักหนา แต่จริงๆ  อันตรายมาก ทั้งต่อผู้ป่วยและคนรอบข้าง”  

น้ าพูดถึงความหมายของโรคซึมเศร้าตามที่เธอพอจะเข้าใจ ซึ่งเธอก็มีมุมมองกับโรคซึมเศร้าโดยเธอพูด

ถึงกรณีของที่นักศึกษากระโดดตึกตายโดยเธอก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับฝั่งคนป่วยที่เผชิญกับความ

ทรมาน การที่เขายังอยู่โดยที่แบกรับภาระทางความคิดตลอดเวลา มันท าให้ ไม่อยากอยู่แล้ว  
“คนป่วยต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเอง แล้วยังต้องห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยหรอ แค่ของ

ตัวเองก็ยากกว่าคนทั่วไปแล้วอ่ะ” เธอกล่าวถึงการตัดสินใจผ่านมุมมองในการตัดสินใจฆ่าตัวตาย ซึ่งเธอ

ก็ขยายความอีกว่าคนป่วยนั้นเขาคิดเรื่องในด้านลบอยู่ตลอดเวลา เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง

ให้เป็นที่พอใจของคนข้างตัวได้ด้วยสภาพจิตใจของเขา มันเป็นเรื่องของการเข้าใจกันและกัน ถ้าหาก

ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเปิดรับท าความเข้าใจมัน ก็ไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจกันได้ และอาจผิดใจกันใน

ที่สุด 

เมื่อเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาที่เข้ามาน้ าเองก็บอกถึงการรับมือกับมัน “ชอบเอา

เลือดออกจากตัว รู้สึกดีที่เห็นมันออกมาอ่ะ” ถึงแม้เธอจะพูดแบบนั้นแต่เธอก็ไม่ได้คิดว่าต้องท าร้าย

ตัวเองเพียงแค่เธอต้องการปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกจากตัวเธอเอง เธอบอกว่าถึงแม้อยากจะลอง

ท าร้ายตัวเอง แต่สิ่งนั้นมันกไ็ปเดือดร้อนคนอ่ืน เธอเลยใช้วิธีการบริจาคเลือด “รู้สึกดีอ่ะที่เลือดออกมา” 

เธอกล่าวถึงความรู้สึกเวลานั่งมองเลือดตัวเองไหลเข้าไปในถุงเลือด มันดีกว่าเลือดที่ออกมาจาก

อุบัติเหตุ มันไม่ได้เป็นแผลให้มาร าคาญใจที่หลัง แต่พอเธอกินยารักษาโรคซึมเศร้าเพ่ือรักษาอาการ ก็

ไปบริจาคเลือดน้อยลงเพราะไม่สามารถให้เลือดได้ถ้ากินยาในกลุ่มยาต้านเศร้า เธอได้เปลี่ยนวิธีการใน

เมื่อบริจาคเลือดไม่ได้ก็ร้องเพลงแทน “เอาเสียงออกไป แหกปากเข้าไป” เธอตัดสินใจเข้าไปร้องคาราโอ

เกะในห้องสี่เหลี่ยมภายในห้างแทน ถึงแม้จะเอาเลือดออกจากร่างกายไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเอาเสียงออก
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จากร่างกายแทน อีกทั้งการร้องเพลงมันท าให้เธอรู้สึกสนุกตามไปกับจังหวะของเพลง เป็นการ

ปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเวลานั้น ความรู้สึกมันไม่ได้ต่างออกไปจากการบริจาคเลือดมากนัก มันได้

ความสนุกของการร้องเพลง โยกตัวไปมา อีกทั้งยังมีเพ่ือนร้องไปด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่เธอท าเวลาอยู่

ภายในห้องคนเดียวคือการอ่านนิยาย นิยายสามารถดึงดูดจินตนาการของเธอให้คล้อยตามไปกับ

ตัวอักษร ภายใต้ตัวอักษรที่แสดงถึงอารมณ์ของตัวละครทั้งความสุข ความเศร้า สิ่งเหล่านี้เหมือนท าให้

เธอละความเครียดที่อยู่ในหัวของเธอ มาจดจ่อกับเรื่องราวในนิยายแทน 

“มันผ่อนคลาย เราลืมความเครียดไปได้ช่วงนึง ถ้าแบบไม่รู้สาเหตุก็จะหายไปเลย แต่ถ้ารู้สาเหตุก็

ลืมไปได้พักนึง” น้ าให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เธอท า มันเป็นการจัดการความรู้สึกในช่วงเวลานั้น 

ถึงแม้มันจะไม่สามารถคิดได้ทันที แต่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็เลือกที่จะหากิจกรรมขึ้นมาท าเพ่ือ

ลดความคิดในเรื่องลบภายในหัวของเธอ 

 

เปลี่ยน (Make up) 

นิก(นามสมมุติ) นักศึกษาหญิง อายุ 23 เป็นคนจังหวัดนนทบุรี เธอเป็นคนติดบ้านมาก ไม่

ชอบออกไปไหน ชอบอยู่กับพ่อแม่ แต่ด้วยความที่อายุห่างกันก็อาจไม่ได้คุยกับพ่อแม่ในทุกๆ เรื่อง 

เพราะด้วยความที่อาจคุยกันคนละภาษาพ่อแม่ของเธอจึงไม่ได้เป็นคนที่คอยรับฟังปัญหาที่เธอเจอ  

แต่ด้วยความที่เธอมีเพ่ือนเยอะเธอเลยเลือกระบายอารมณ์กับเพ่ือนของเธอแทน เธอเผชิญกับปัญหา

ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก เรื่องเรียน และบุคลิกภาพของเธอ ซึ่งมันท าให้เธอนั้นรู้สึก

ไม่ม่ันใจตัวเองจนถึงทุกวันนี้ 

“มันเริ่มมาจากการที่เราเลิกกับแฟนที่คบมานาน” นิกพูดถึงสาเหตุของความรู้สึกของเธอที่

ตัดสินใจยุติความรักที่ด าเนินมา 2 ปี เนื่องจากการไม่ลงรอยในความสัมพันธ์ แฟนของเธอเริ่มไปมี

ความสัมพันธ์ใหม่ สิ่งนั้นท าให้เธอรู้สึกว่าตัวเธอไม่มีค่า ไม่สวยพอ ยิ่งเธอเป็นคนชอบเปรียบเทียบเรื่อง

รูปลักษณ์ เพราะในช่วงวัยมัธยมต้นเธอนั้นมีรูปลักษณ์ที่ไม่สวยตามที่คนรอบตัวมอง เธอผิวคล้ า 

รูปร่างอวบ ขาใหญ่ จึงมักจะถูกเพ่ือนๆ ล้อเลียนว่า “อีด า” เคยถูกหัวเราะใส่เพราะรูปลักษณ์ของเธอ

ไม่ได้สวยเหมือนผู้หญิงคนอ่ืน และยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันกับคนอ่ืนที่มีรูปลักษณ์สวย 

ผิวขาว ผอม มันเลยยิ่งท าให้เธอรู้สึกได้ว่า “ขนาดแฟนยังทิ้งเธอไปหาผู้หญิงที่รูปร่างสวยกว่าเลย” เป็น

เหมือนการตอกย้ าความคิดที่ไม่มั่นใจของเธอให้ฝังลึกลงไป ซึ่งในช่วงเวลาที่เธอยุติความสัมพันธ์กับ
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แฟนของเธอก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เธอก าลังจะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงเวลาที่ก าลังหาที่

เรียนใหม่ ตอนนั้นเธอเองก็ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการ “มันเคว้ง ไม่รู้จะท ายังไงกับชีวิต”  เธอ

ตัดสินใจน าความรู้สึกทั้งหมดที่เธอเผชิญไประบายลงใน Social medias ซึ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่

นัก เธอบอก “การเล่าเรื่องของเราผ่านโลกออนไลน์ มันก็ดีที่ได้ระบายออกมานะ เราเจอผู้คนที่เป็นเหมือน

เรามีความคิดแบบเรา แต่ส าหรับเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่” เหมือนกับการที่เธอได้เสพสื่อออนไลน์ 

การอ่านบทความที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า มันไม่ได้ช่วยให้ก าลังใจกับเธอ แต่มันเหมือนเป็นการย้ าแผล

เดิมให้ฝังรากลึงลงไป มันไม่สามารถท าให้เธอรู้สึกผ่อนคลายได้ มากไปกว่านั้นมันเลยท าให้เธอรู้สึกว่า

มันไม่ได้มีใครสามารถช่วยเหลือให้หลุดจากความรู้สึกนั้นได้ มันท าให้เธอคิดไกลไปถึงว่าตัวเธอเองก็

ไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อ มันหมดก าลังใจ อยากอยู่เฉยๆ โดยไม่ท าอะไรเลยไม่มีแรงบันดาลใจ ไร้

อนาคต ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งมันท าให้นิสัยเราเปลี่ยนไปจากปกติที่ตัวเองเป็นคนร่าเริงชอบเจอ

เพ่ือน กลับกลายเป็นไม่อยากไปเจอเพราะรู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองไม่คงที่ กลัวว่าจะท าให้เพ่ือนรู้สึกผิดใจ

กับตัวเธอเอง 

นิกอยู่กับอารมณ์เดิมๆ ที่ไร้ซึ่งก าลังใจมันนานเข้าจนกัดกินความรู้สึกของเธอจนเกินจะรับไหว 

“แกต้องไปหาหมอกับชั้น” เพ่ือนสนิทของนิกบังคับให้เธอได้เข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ เธอเล่าว่า

เพ่ือนเป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างตั้งแต่ โทรนัดเพ่ือเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ ขับรถมารับ และ

อยู่เป็นเพ่ือนเธอขณะที่เธอเข้าห้องไปคุยกับจิตแพทย์ ก่อนที่เธอจะเข้าห้องรักษาพยาบาลได้น า

กระดาษเปล่าพร้อมปากกาให้เธอเขียนแนะน าตัวเอง และเขียนถึงความรู้สึกที่เป็นอยู่ของเธอ “จ าไม่ได้

ว่าเขียนอะไรไปมั้ง แต่ตอนนั้นน้ าตาไหลไม่หยุดเลย” เธอเล่าถึงภาพวันนั้นที่เธอนั่งเขียนความรู้สึกลงไป

ในกระดาษก่อนเข้าพบจิตแพทย์ หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยระหว่างเธอและจิตแพทย์เขาถามถึงสาเหตุ

ว่าท าไมถึงรู้สึกแบบนี้ ตอนนั้นคุยกันนานมากเกือบๆ ชั่วโมงได้ เหมือนได้ระบายความคิดที่ติดอยู่ในหัว

ทั้งหมดให้จิตแพทย์ฟัง หลังจากนั้นก็ได้ยาต้านเศร้ามา กินครั้งแรกมันรู้สึกหนักไปทั้งตัว แต่พอได้หลับ

แล้วตื่นรู้สึกว่าคิดอะไรน้อยลง เหมือนมีแรงมากกว่าเดิม “คิดอะไรน้อยลงเยอะ เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคน

ละคน” อาการของเธอเริ่มดีข้ึน เริ่มกลับมาอยู่กับเพ่ือนอีกครั้ง ไม่ได้จมดิ่งอยู่ในอารมณ์เศร้า  

“การสู้กับอีกร่างหนึ่งของตัวเอง ด้านที่กังขังเราเอาไว้เหมือนเราอยู่ในกรง ไม่สามารถหลุดออกไป

ได้ ถึงแม้จะมีอีกด้านที่อยากจะต้องการเป็นปกติ แต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอีกร่างที่มีอิทธิพลกับตัวเองได้” 

นิกพูดถึงความหมายของโรคซึมเศร้าตามความคิดของเธอ มันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะพยายามข่ม

ตัวเองให้สามารถหลุดพ้นจากความคิดที่อยู่ในหัวตลอดเวลา มันไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้อยากมีอาการเศร้า



 

51 
 

ตลอดเวลา แต่เธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์เศร้านั้นให้อยู่ภายใต้การแสดงออกของเธอได้ “ถ้าวันไหน

ที่อีกร่างชนะเราคงจบ” ซ่ึงเธอก็เคยคิดว่าอยากจบชีวิตของตัวเธอเอง แต่เหมือนยังรู้สึกห่วงคนที่บ้าน 

ไม่อยากให้พ่อแม่ของเธอมาเสียใจ “ถ้าเพื่อนไม่พาไปหาหมอวันนั้น ตอนนี้คงน่าจะอยู่ในวัดไปแล้ว” เธอ

พูดพลางหลุดข าออกมา ถ้าไม่โดนบังคับคงไม่ยอมไปหาจิตแพทย์เอง เธอรู้สึกขอบคุณเพ่ือนสนิทของ

เธอที่เป็นคนพาเธอไปรักษา ตลอดจนเข้ามารับฟังความคิด ความรู้สึกของนิกที่ไม่สามารถอธิบายให้

พ่อแม่ของเธอฟังได้  

“โทรมเหมือนผี” ในช่วงที่นิกอยู่ภายใต้โรคซึมเศร้า มันค่อนข้างส่งผลกับร่างกายเธออย่างมาก 

เธอผอมลงเนื่องจากการที่นอนไม่เป็นเวลา คิดฟุ้งซ่าน สติไม่ค่อยอยู่กับตัวเอง และยังท าให้หน้ามืด

บ่อยและมันยังส่งผลให้ทุกวันนี้เองเธอก็ยังคงมีอาการเหลืออยู่บ้าง  

“เฮ้ยเราก็สวยได้นะ” วันนั้นเธอนั่งดูวีดีโอใน Social medias แล้วพบว่าก็ยังมีผู้หญิงสอน

แต่งหน้า โดยผู้หญิงคนนั้นมีหน้าตาคล้ายเธอ ทั้งสีผิว โครงหน้า แต่ก็มีลักษณะที่สวยได้ เธอจึงเริ่มเห็น

ว่าถึงแม้เราจะมีร่างกายอย่างนี้เราก็สามารถสวยได้ในทางของเรา เธอจึงเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองมาก

ขึ้น ทั้งเวชส าอาง และเครื่องส าอาง “เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันเลยลบปมด้อยในอดีตไป” เธอรู้สึก

ว่าการแต่งหน้าหรือดูแลตัวเองเป็นเหมือนการช่วยคลี่คลายปมในอดีตของเธอที่ถูกมองว่าไม่สวย เธอ

ใช้เวลากับการแต่งหน้าจนไม่ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีต มันเหมือนเป็นการเติมแต่งจุดที่เรามองว่าด้อย

ให้หายไป มันได้เป็นตัวเราในสิ่งที่เราอยากเป็น  

นิกไม่ได้คิดว่าการที่เธอกลับมาดูแลตัวเองในตอนนั้นมันสามารถช่วยเยียวยาจิตใจของเธอได้ 

“มันคงเป็นผลพลอยได้” การที่เปลี่ยนแปลงตัวเองท าให้เธอค้นพบตัวเอง ว่าจริงๆ แล้วเธอชื่นชอบท า

อะไร มันช่วยลดตัวตนที่ไม่มั่นใจในตัวเองและเก็บตัวของเธอไป และมันยังท าให้เธอตระหนักถึง

ความรู้สึกเดิมที่ตัวเธอเองไม่ได้อยากกลับไปเศร้าแบบนั้นอีกแล้ว  

จากเรื่องเล่าทั้ง 5 เรื่องนั้น ท าให้เห็นความพยายามในเรียนรู้ท าความเข้าใจอาการของโรค 

การรักษา จนน าไปสู่การเริ่มจัดการอาการที่หลากหลาย แต่กว่าแต่ละคนจะเริ่มหาวิธีการจัดการ

อารมณ์ที่เหมาะสมกับตนเอง ก็มีการลองผิดลองถูกเพ่ือแสวงหาวิธีที่เหมาะสมกับการเยียวยาสภาพ

จิตใจของพวกเขา หรือสภาวะจิตใจของตนในช่วงเวลานั้นๆ ที่เห็นผ่านเรื่องเล่าที่บอกประสบการณ์

การจัดการโรคของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

 



 

52 
 

บทที่ 5 

   บทวิเครำะห์และสรุป 

 

 การศึกษาในหัวข้อ  “การจัดการโรคซึมเศร้าด้วยตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรัฐ” การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งชายและหญิง 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกลายเป็น

โรคซึมเศร้า และเข้าใจการจัดการโรคซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อโรคซึมเศร้ากลายเป็น

ปัญหากับการด ารงชีวิต จนน าไปสู่การค้นพบท่ีเกิดข้ึนในการศึกษา ดังนี้ 

 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับภาวะจิตใจที่เป็นลบ หดหู่ เศร้า ร่วมกับความรู้สึก

ท้อแท้ หมดหวัง มองโลกในแง่ร้าย สิ่งเหล่านี้ยังเข้าไปรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ความจ า

สั้นลง นอนไม่หลับ หรือนอนมากกว่าปกติ คิดช้าลง เศร้าซึม ท าให้เกิดการติดขัดในการด าเนินใช้ชีวิต 

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด เช่น ย้ าคิดย้ าท า มีความคิดท าร้ายตนเอง อาการของโรค

ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อย ล้วนแล้วแต่ท าใหกระทบกระเทือนต่อการด าเนินชีวิตทั้งต่อตัว

ผู้ป่วยเอง และคนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอสาเหตุของการเจ็บป่วยและประสบการณ์การ

จัดการอาการของนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้า สรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวถึงสาเหตุของการ

เจ็บป่วยสามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการ

เรียน ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อาจมีความ

คาบเก่ียวกันของปัญหา ดังนี้ 

1. ปัญหาครอบครัว  

ข้อมูลภาคสนามชี้ให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูล 2 ใน 5 เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับความคาดหวังของ

ครอบครัวเนื่องจาก ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เป็นเหมือนตัวแปรส าคัญในการหล่อหลอมบุคคลให้

เติบโตขึ้นมา ความคาดหวังที่พ่อแม่อยากให้ลูกได้พบสิ่งที่ดีและประสบความส าเร็จ อาจจะเป็นเหมือน

ดาบสองคมที่คอยทิ่มแทงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ต้องแบกรับภาระความคาดหวังไว้ เมื่อพวกเขาไม่

สามารถท าตามสิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่คาดหวังได้ มันเป็นเหมือนบาดแผลที่ตอกย้ า และกลับมาท าร้ายจิตใจ
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ตัวพวกเขาในที่สุด เห็นได้จากกรณีของ เณอปราง ที่กล่าวถึงการที่ตนเองมีความต้องการของตัวที่ไม่

สามารถท าได้เพราะครอบครัว ครอบครัวของเธอต้องการให้เธอเลือกเรียน และท างานในสายงายที่

ได้รับเงินเดือนสูง แต่ตัวเธอเองไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้น ต้องการเพียงแค่อิสระ เธออยากเรียนนิเทศ

มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถท าได้ จึงมีการต่อรองในการเลือกคณะที่สามารถท าให้ที่บ้านพอใจได้ อีกท้ังตัว

เธอต้องมาแบกรับภาระที่ต้องเรียนให้ดี และท้ายที่สุดก็ต้องหางานที่สามารถได้รับเงินเดือนที่สูง ความ

ไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ และลูก ที่เป็นเหมือนปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันอาจเกิดมาจากความ

คาดหวังที่เขามอบให้ลูกของตัวเองและไม่สามารถท าได้ การผลักภาระนั้นส่งผลให้ตัวลูกตั้งค าถามกับ

พ่อแม่ของตนว่าสิ่งที่พวกเขาท าอยู่มันเป็นสิ่งที่เลือกขึ้นเองหรือถูกพ่อแม่ขีดเส้นไว้กันแน่ ดังกรณีของ

น้ า พ่อแม่ของเธอนั้นบังคับให้เธอเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิตแต่ตัวเธอเองนั้นต้องการเรียนใน

แผนการเรียนสายภาษา ซึ่งท าให้พ่อแม่ของเธอเกิดการบังคับให้เธอยังคงเรียนอยู่ภายใต้แผนการเรียน

วิทย์-คณิต โดยการไม่ส่งเสียเธอเรียน จึงท าให้เธอยอมจ านนและต่อรองกับพ่อแม่เพ่ือยังคงเรียนอยู่

ภายในสายที่คล้ายกับสายการเรียนที่พ่อแม่ของเธอบอกไว้ ครอบครัวอาจจะไม่ใช่ที่พ่ึงส าหรับพวกเขา

เสมอไป เมื่อครอบครัวกลายเป็นสาเหตุที่ท าให้พวกเข้าป่วยจากแรงกดดันที่ต้องแบกรับ และความไม่

สบายใจ อาจส่งผลให้พวกเขากลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในที่สุด 

2. ปัญหาความสัมพันธ์ 

จากข้อมูลผู้สัมภาษณ์ ผลปรากฏว่าทั้ง 5 คน มีปัญหากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาของ

ความสัมพันธ์ในที่นี้มีความคาบเกี่ยวกับปัญหาอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก ซึ่งเป็นผลที่ท า

ให้เกิดปัญหาอ่ืนหรือเป็นต้นตอของปัญหา กล่าวคือ ปัญหาในความสัมพันธ์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ

สาเหตุที่ท าให้เกิดความเจ็บป่วย ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้าน

ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก สิ่งเหล่านี้หากไม่เกิดปัญหาก็จะกลายเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ช่วยเหลือ

ผู้ป่วย แต่หากกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งที่คอยฉุดรั้งความคิดท าให้ผู้ป่วยเกิด

ภาวะทางอารมณ์ และอาจส่งผลให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในที่สุด ในกรณีของนิกที่เกิดปัญหาที่เธอ

เลือกยุติความรักของเธอ และคนรักไปมีคนรักใหม่ที่มีรูปลักษณ์สวยกว่าเธอ จนท าให้เธอเกิดปมขึ้นใน

ใจที่ย้อนกลับไปในวัยเรียนของเธอที่ถูกล้อเลียนเรื่องรูปลักษณ์ อีกทั้งมันยังท าให้เธอเกิดการเก็บตัว

ออกจากคนอ่ืน หรือในเรื่องของน้ ามีปัญหาความสัมพันธ์กับที่บ้าน เธอมีปากเสียงกับที่บ้านบ่อยจน

เลือกที่จะปลีกตัวเองออกไป เธอไม่สามารถอยู่กับที่บ้านโดยไม่ทะเลาะกัน  จึงท าให้เธอตัดสินใจที่จะ

ลดการมีปากเสียงกับที่บ้าน โดยไปอยู่กับป้าของเธอในช่วงปิดเทอม หรือในตอนที่เธอเลือกที่จะเรียน
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มหาวิทยาลัย เธอตัดสินใจเลือกมาเรียนที่กรุงเทพฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงการอยู่กับที่บ้าน ลดการมีปากเสียง

กับพ่อแม่ของเธอ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหมือนต้นตอที่ท าให้พวกเขาเริ่มสร้างระยะบางอย่างออกจาก

พ้ืนที่เดิมๆ เพ่ือให้ตนเองหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความคิดที่มีแต่บุคคลเหล่านั้น อาจกล่าวได้ว่าพวกเขา

พยายามสร้างระยะห่างเนื่องจากพ้ืนที่เดิมที่พวกเขาเคยอยู่ไม่สามารถลดความเครียด หรือส่งผล

กระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขา จึงตัดสินใจสร้างระยะโดย การย้ายที่อยู่ หรือลดการปฏิสัมพันธ์ลง 

เพ่ือลดการมีปากเสียง ทีส่งผลให้เกิดภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่ม่ันคงลง 

3. ปัญหาการเรียน  

ข้อมูลภาคสนามชี้ให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 คน เผชิญกับปัญหาในการเรียน การเรียนเป็น

เหมือนปัจจัยพ้ืนฐานที่สังคมสร้างขึ้นเพ่ือบอกว่าผู้คนนั้ นประสบความส าเร็จหรือไม่ สังคมให้

ความส าคัญกับการศึกษาโดยมองว่า ชีวิตจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการศึกษา การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตคน

ได้ และท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความคิดดังกล่าวจึงเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ท าให้นักเรียน นักศึกษา

ต้องกลายเป็นคนเรียนดี เรียนเก่ง เพ่ือสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางความคิด หากผิดแปลกออกไปจะ

ท าให้ถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลว หรือไม่มีความพยายาม จึงน าไปสู่ความกดดันในการเรียน และยังไกล

ถึงการที่พ่อแม่วางแผนอนาคตให้ลูกตนเองว่าต้องเรียนในสายการเรียนอะไร และท างานอะไร ในกรณี

ของน้ าที่พ่อแม่ของเธอเลือกที่จะให้เธอเรียนสายการเรียนวิทย์ – คณิต และมารับราชการเมื่อเรียนจบ 

กลายเป็นความกดดันให้กับตัวเธอที่เธอเองไม่ได้ต้องการที่จะเลือกเรียน และน าไปสู่เกิดความขัดแย้ง

กัน หรือในกรณีของกัลยรัตน์ เธอไม่มั่นใจในสิ่งที่เธอก าลังเรียนอยู่ เกิดความไม่เข้าใจกับสิ่งที่เรียน 

และคะแนนที่ได้จากการสอบก็ไม่เป็นที่น่าพอใจ น าไปสู่ความเครียดที่ตนเองเลือก เธอมีความคิดที่จะ

ลาออกจากคณะเดิมและกลับไปเลือกคณะใหม่ การไม่มีความสุขในการเรียน กลายเป็นสิ่งที่ลดทอน

ความรู้สึกของเธอ นอกจากปัญหาในเรื่องการเรียน จากข้อมูลผู้สัมภาษณ์ของจารุธีร์ยังมีพูดถึงเรื่อง 

การจัดเอกสารภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดความล่าช้า การตีกลับของเอกสาร เขากล่าวถึงระยะ

เวลานานในการด าเนินการ ความไม่เข้าใจในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่  ท าให้เขาเกิดปัญหาในการ

ลงทะเบียนเรียน จนเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนอุปสรรคที่ขัดขวางตัวเขา และมองว่าตนเองท า

อะไรก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จ  
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4. ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ 

จาก 2 ใน 5 ของผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า การใช้สื่อออนไลน์เป็นปัญหาที่กระตุ้นท าให้เขาเกิด

ภาวะซึมเศร้า ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวัน ในด้านการติดต่อสื่อสาร การ

แสดงออกทางด้านความคิดและสภาวะจิตใจ การใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบรับความ

ต้องการที่รวดเร็ว แต่การใช้ที่มากไปก็เป็นเหมือนดาบสองคม เพราะในสังคมออนไลน์อาจท าให้ผู้ใช้

เกิดการรับรู้ตัวตนของผู้อ่ืนและเกิดข้อเปรียบกับของตนเอง ส่งผลกระทบให้ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่

คงที่ เกิดสภาวะทางลบกับตัวเอง บางคนอาจเกิดความท้อแท้และสิ้นหวัง เมื่อเผชิญกับอารมณ์ที่กด

ทับเข้ามา การรับข้อมูลที่มากไปอาจส่งผลให้อาการของโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังในกรณีของ 

จารุธีร์ และ นิกที่มีการใช้สื่อออนไลน์ อาจเรียกได้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่ติดการเล่น Social 

medias ทั้งคู่กล่าวตรงกันว่า การที่ใช้ Social medias ท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบอย่างมาก เมื่อตนเอง

เห็นสิ่งที่รู้สึกว่าดีกว่า ในกรณีของน้ า เนื่องจากเธอเป็นคนที่มีความหลังเกี่ยวกับรูปลักษณ์ เมื่อเธอเห็น

ผู้หญิงที่มีลักษณะที่สวยแบบในอุดมคติของสังคม(ขาว สูง ผอม) เธอจะน ามาเปรียบเทียบกับตนเอง 

ท าไมเธอถึงรูปลักษณ์ ที่ไม่เป็นไปตามนั้น เกิดความคิดทางลบกับตัวเอง และยังส่งผลไปถึงการ

แสดงออกท่ีไม่มั่นใจในตัวเองของเธอ ในส่วนของจารุธีร์บอกถึง เมื่อเขาเห็นผู้คนแสดงความส าเร็จของ

ตนเองใน Social medias เขาจะมองย้อนไปถึงตัวเองว่าท าไมเขาถึงไม่สามารถท าแบบเดียวกับคนอ่ืน

ได้ และเกิดการมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนคนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ การใช้สื่อออนไลน์จึงมีทั้ง

ด้านบวก และด้านลบ การเฝ้าระวังอารมณ์ของตนเองจึงกลายเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือป้องกันอารมณ์ของ

ผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าขณะเล่นสื่อออนไลน์  

 

กำรจัดกำรตัวเองของนักศึกษำที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการโรคซึมเศร้าด้วยตนเองของนักศึกษา โดยมีการน า

แนวคิดระบบการดูแลสุขภาพของตนเองของ Arthur Kleinman มาศึกษาประกอบกับการจัดการ

ความเจ็บป่วยของนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เก็บข้อมูลโดยการสโนว์บอล (Snowball 

Sampling) จ านวน 5 คน โดยเริ่มจากการสอบถามบุคคลรอบตัวว่ามีใครเป็นโรคซึมเศร้าบ้าง และได้

ค าแนะน าจากคนเหล่านั้นไปสู่การขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยส าภาษณ์แบบเจาะลึก ประสบการณ์

การจัดการโรคของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างวิธีการ
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จัดการตนเองที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยผู้ให้ข้อมูลจะสามารถรับรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้

จากการเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ และเมื่อผู้ให้ข้อมูลทราบถึงความเจ็บป่วยของตนเอง จึงน าไปสู่

การดูแลตนเองให้กลับสู่สุขภาวะ ผู้ให้สัมภาษณ์จะสามารถเลือกวิธีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได้

เหมาะสมกับตนเองควบคู่กับการรักษาโดยจิตแพทย์  

ในแนวคิดของระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care System) ของ Arthur Kleinman ที่

กล่าวถึงการดูแลสุขภาพ 3 ส่วน คือ การดูแลสุขภาพในส่วนของสามัญชน (Popular Sector of 

Health Care) การดูแลสุขภาพในส่วนของวิชาชีพ (Professional Sector of Health Care) และ 

การดูแลสุขภาพในส่วนของการแพทย์พ้ืนบ้าน (Folk sector of Health Care) ซึ่งการดูแลสุขภาพ 

จึงเป็นการกระท าใดๆ ที่แสดงออกมาทางด้านสุขภาพ การประคับประคองสุขภาพภาพของตนให้

สมดุล อาจสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้จากการรับรู้ของตนเอง ในการศึกษาครั้งนี้จากข้อมูลภาคสนามผู้

ศึกษาพบว่าการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของนักศึกษามีพฤติกรรมที่เลือกใช้การดูแลสุขภาพในส่วนของ

สามัญชน และ การดูแลสุขภาพในส่วนของวิชาชีพ ควบคู่กันเพ่ือประคับประคองอาการของโรค

ซึมเศร้าให้ดีขึ้น ซึ่งการเยียวยาทั้งสองจากข้อมูลสนามชี้ให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลเลือกที่จะใช้ทั้งสองระบบ

ในการดูแลควบคู่กัน 

การจัดการอาการซึมเศร้าเป็นการจัดการที่มีความลื่นไหล ผู้ป่วยอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่

ตนเองท านั้นเป็นกระบวนการจัดการอาการซึมเศร้าของตนเอง เป็นการชะลอผลลบของอารมณ์

ซึมเศร้า ขณะที่ตนเองเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ จากการน าเสนอประสบการณ์ความเจ็บป่วย และ

สาเหตุของนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า น าไปสู่การให้ความหมายการจัดการอาการ และ การ

จัดการอาการซึมเศร้า ท าให้เห็นข้อมูลของการจัดการตัวเองทั้งคล้ายกัน และต่างกัน แต่สิ่งเหล่านั้น

ล้วนเป็นการบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงอาการซึมเศร้าของนักศึกษาทั้ง 5 คน โดยสามารถแบ่งประเด็นการ

จัดการตนเองได้ดังนี้ 

1. การเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ 

การไปพบจิตแพทย์ เป็นวิธีการจัดการอาการวิธีหนึ่งของผู้ ให้สัมภาษณ์จากการศึกษาครั้งนี้ 

หลังจากที่ค้นพบว่าตนเองมีอาการซึมเศร้า ไม่ว่าจะเป็น จากการสอบถามอาการจากเพ่ือน ท า

แบบทดสอบทางจิต ปรึกษาครอบครัว จนน าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ ผู้ให้

สัมภาษณ์เลือกที่จะจัดการกับอาการตนเองโดยเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์เป็นล าดับแรก ซึ่งการ
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รักษาดังกล่าวยังประกอบไปด้วย การรักษาแบบจิตบ าบัด ที่มีการพูดคุยถึงสาเหตุ ภาวะทางอารมณ์ 

โดยจากข้อมูลทั้ง 5 คนมีการบ าบัดรักษาด้วยการรับประทานยาเพ่ือควบคุมไม่ให้อาการก าเริบ และ

เพ่ือเป็นการจัดการภาวะอารมณ์ที่รุนแรงของตน ผู้ให้ข้อมูลบางรายมีการเข้ารับการรักษากับนั กจิต

บ าบัดก่อนที่จะเข้ามารับการรักษากับจิตแพทย์ แต่เนื่องจากไม่ได้รับยาอาการจึงไม่ได้ทุเลาลง  

2. การสร้างระยะห่างทางความสัมพันธ์ 

การสร้างระยะห่างทางความสัมพันธ์ในที่นี้ หมายถึง การที่ผู้ให้สัมภาษณ์น าตัวเองออกมาก

จากกลุ่มความสัมพันธ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน หรือครอบครัว ซึ่งเป็นการหลีกหนีการเกิดปัญหาการมี

ปากเสียงกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 ใน 5 มีการบอกถึงการที่พวกเขาสร้างระยะห่างจาก

ครอบครัว โดยการเลือกเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ปลีกตัวเองออกมาจาก

ครอบครัวของตนเพ่ือสร้างความสบายใจให้กับตนเอง และลดการติดต่อกับครอบครัวลงเพ่ือลด

ความเครียดจากการสนทนา ซึ่งในกรณีของ เฌอปราง และ น้ า ที่กล่าวว่าเมื่อตนเองเข้ามาอยู่ใน

หอพักในกรุงเทพมหานคร ก็รู้สึกว่าตนเองได้รับอิสระที่ไม่ต้องถูกบังคับโดยใคร สามารถตัดสินใจท า

อะไรด้วยตนเองได้เลย เป็นชีวิตที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ ของพวกเขา หรือในกรณีการสร้างระยะห่าง

ของเพ่ือน จารุธีร์ ได้มีการแยกตนเองจากเพ่ือนเมื่อตนเองรู้สึกกลับมามีอาการ เพ่ือความมั่นคงใน

อารมรณ์ของตนเอง เขาจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก่อนที่จะพูดคุยกับคนอ่ืน เพ่ือลดปัญหาการความไม่

เข้าใจกัน  

3. การจัดการอาการซึมเศร้าด้วยตนเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ให้สัมภาษณ์ หลังจากที่

เลือกเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์แล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ก็มีการจัดการกับอาการของตนโดย

เลือกใช้กิจกรรมต่างๆ เข้ามา เพ่ือเรียกสติของตน หรือการหลีกเหลี่ยงสิ่งกระตุ้นอาการ ของตนได้ดังนี้  

3.1 กัลยรัตน์ หลังจากที่เธอได้อ่านบทความเกี่ยวกับการวิ่ง เธอได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง ออกจากห้องของเธอไปเผชิญกับผู้คน การวิ่งของเธอเป็นเหมือนการผลักดันตัวเองให้ออกจาก

พ้ืนที่เดิม วิ่งไปสู่พ้ืนที่ใหม่พร้อมกับทิ้งตัวตนที่เต็มไปด้วยความเศร้าไว้ด้านหลัง การวิ่งช่วยเปลี่ยนทั้ง

สภาพร่างกายและจิตใจของเธอ เธอบอกว่าทุกครั้งที่วิ่งร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาเพ่ือลดความ

เศร้าภายในตัว ท าให้เมื่อเธอออกไปวิ่งเธอจะรู้สึกว่าความเศร้าในหัวจางหายไป  



 

58 
 

3.2 เฌอปราง เธอเลือกใช้วิธีการผ่อนคลายอารมณ์ เช่น ฟังเพลง เล่นเกม หรือการท าความ

สะอาด ซึ่งเธอบอกว่าชอบท าความสะอาดมาก อย่างเช่น การขัดห้องน้ า เป็นเหมือนการออกแรงเพ่ือ

ลดความเครียดในหัว หรือการเล่นเกมซูโดกุท่ีเธอบอกว่ามันอยากให้เธอตื่นมาเล่นเกมนี้อีกในวันต่อไป  

3.3 จารุธีร์ เลือกการจัดการอารมณ์ของเขาด้วยการที่จะปลีกวิเวกเพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะ

ทางอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง เมื่อมีภาวะความเครียดเขาบอกว่ายังไม่สามารถหาสิ่งที่ท าขึ้น

มาแล้วลดความเครียดนั้นทันที แต่ต้องกินยาเพ่ือช่วยกดความเครียดลงก่อน เพ่ือให้สามารถกลับมามี

สติท าสิ่งอ่ืนๆ ได้อีกครั้ง  จึงสามารถเริ่มท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือลดภาวะความเครียดนั้นลง และมีอีก

หนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่สามารถช่วยคลายปมในใจของตัวเขา ในเรื่องความ

ล้มเหลวในการท าสิ่งต่างๆ การสอนพิเศษ ซึ่งเขาให้ค าอธิบายว่าการที่เขาสามารถช่วยแก้ปัญหาที่

นักเรียนสงสัย หรือสามารถท าให้นักเรียนสามารถสอบผ่านได้ เป็นเหมือนความส าเร็จเล็กๆ ในการ

สอนของเขา  

3.4 น้ า เมื่อเธอรู้สึกเครียดเธอต้องการเอาอะไรบากอย่างออกจากร่างกาย เธอจึงเลือกใช้

วิธีการบริจาคเลือด เธอบอกว่าการที่น าเลือดออกจากตัวมันท าให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นเหมือนการเอา

ความเครียดที่มีออกจากตัว อีกทั้งยังดีกว่าการที่เธอเลือกจะท าร้ายตัวเอง เนื่องด้วยความกังวลของ

เธอว่ามันจะเป็นปัญหากับคนรอบตัว แต่เมื่อเธอต้องปรับยาจากการเข้ารับการรักษาเธอจึงไม่สามารถ

บริจาคเลือดได้ เธอจึงเปลี่ยนเป็นการน าเสียงออกจากร่างกายแทน เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ของ

เธอออกไปจากการร้องเพลง สร้างความสนุกและท าให้เธอลืมความเครียดไปในช่วงเวลาหนึ่ง 

นอกจากนี้เธอยังเลือกการอ่านนิยายที่เธอชื่นชอบเวลาอยู่ภายในห้องพักของเธอ การอ่านนิยายช่วย

ท าให้เธอคิดตามตัวหนังสือที่อ่าน เป็นการละทิ้งความเครียดในหัวของเธอ และแทนที่ด้วยสมาธิในการ

อ่านนิยายแทน สิ่งที่เธอท านั้นเป็นผ่อนคลาย ท าให้ลืมความเครียดไปได้ช่วงนึง ถ้าเป็นความเครียดที่

ไม่รู้สาเหตุก็จะหายไปเลย แต่ถ้ารู้สาเหตุก็ลืมไปได้พักหนึง 

3.5 นิก เธอเลือกที่จะใช้เวลากับการนั่งดูวีดีโอสอนแต่งหน้า พร้อมทั้งเริ่มแต่งหน้าตามวีดีโอ 

จนเธอกลับมามีความมั่นใจในตัวเอง เกิดความคิดที่ทุกคนสามารถมีความสวยได้ในแบบของตน ปม

ด้อยของเธอจะค่อยๆ เริ่มหายไป จนเธอกลับมาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองอีกครั้ง สิ่งที่เธอท ามัน

เป็นเหมือนผลพลอยได้ที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นมันท าให้เธอค้นพบตัวเองว่าจริงๆ 

แล้วเธอชื่นชอบในการท าอะไร  
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การจัดการตนเองของทั้ง 5 คนนั้น เป็นเสมือนวิธีการหลีกเลี่ยงความเครียดในช่วงเวลาหนึ่ง 

บ้างก็เป็นเหมือนการปลดปล่อยความเครียดที่มีอยู่ของตนในช่วงเวลานั้นออกไป ถึงแม้ว่าพวกเขาจะ

บอกว่าการจัดการตนเองไม่ใช่หนึ่งในการรักษาโรคให้ให้ขาดโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งเหล่านั้นส าหรับพวกเขา

เป็นเหมือนการที่ท าให้ตนเอง เดินออกมาจากภาวะทางอารมณ์ที่เศร้าหมอง และกลับมามีสติในการ

ท าสิ่งอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวันได้ดังปกติ อีกทั้งการจัดการตนเองของพวกเขายังท าให้ค้นพบ และเกิด

การท าความเข้าใจอาการซึมเศร้าของตนผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ความเจ็บป่วยของพวกเขา 

จากการที่ผู้ให้สัมภาษณ์พยายามเลือกวิธีการจัดการอารมณ์  ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของ

ตนเอง  

 

สรุป ประสบการณ์การจัดการอาการของนักศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เกิดจาก

การให้ความหมาย ความรู้สึก และประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโรคด้วยตนเอง ซึ่ง

ประกอบด้วยการจัดการอาการเริ่มตั้งแต่ตัดสินใจยอมเข้ารับการรักษา รับประทานยาเพ่ือบรรเทา

อาการ จนไปถึงเริ่มใช้การจัดการอาการด้วยตนเองหลังจากรับประทานยา ซึ่งการจัดการตนเองของ

นักศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก 1) การเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ 2) การสร้างระยะห่าง

ทางความสัมพันธ์ 3) การจัดการอาการซึมเศร้าด้วยตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถเลือกวิธีการจัดการ

ตัวเองที่เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ได้มีข้อจ ากัดกับตนเอง ในแนวคิดระบบดูแลสุขภาพของ 

Arthur Kleinman ที่เป็นการกระท าการใดๆ ที่ช่วยประคับประคองสุขภาพของตนให้ดีขึ้น ซึ่งแสดง

ออกมาให้เห็นได้ในการเลือกใช้วิธีการจัดการภาวะทางอารมณ์ของตนเองอย่างหลากหลาย เพ่ือ

ป้องกัน / ชะลอ อาการของตนเองที่เกิดขึ้น จนเกิดการเรียนรู้ที่จัดการกับภาวะทางอารมณ์ของตน 

เมื่อมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น ถึงแมผู้้ให้สัมภาษณจ์ะบอกว่าการกระท าเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการรักษาโรคให้

หายขาด แต่ก็เป็นเหมือนการป้องกันการกลับมาของอาการซึมเศร้าได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการพัก

ความคิดทางลบของตนเองและหาสิ่งอ่ืนเข้ามาท าแทนในช่วงเวลาดังกล่าว  สิ่งเหล่านี้เกิดจากการ

กระท าที่พยายามค้นหาวิธีการจัดการภาวะทางอารมณ์ของตน จนพวกเขาสามารถตกผลึกทาง

ความคิดที่สามารถบรรเทาอาการเหล่านั้น และน าไปสู่การจัดการอาการเมื่อเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะมีวิธีการจัดการกับอาการซึมเศร้าที่หลากหลาย แต่สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการ

จัดการอาการเหล่านั้น คือ การที่ท าใจยอมรับและเลือกที่จะเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์ กล่าวคือ 

ผู้ให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้า ท าใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น     
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และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ซึ่งเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ยอมรับความเจ็บป่วยของตนได้ จึงน าไป

สู้การแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่ และด าเนินชีวิตต่อไปด้วยความหวังที่ซักวันหนึ่งจะกลับมาเป็นคนเดิมที่ใช้ชีวิต

ได้ปกติเฉกเช่นคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นประสบการณ์การจัดการอาการของนักศึกษาที่ป่วยเป็น

โรคซึมเศร้าในการศึกษาครั้งนี้ 
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การรักษาโรคของข้าพเจา้ในต่อไป 

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านประโยชน์และโทษจากการเข้าร่วมการวิจัย และสามารถ
ถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาพยาบาลที่ข้าพเจ้าจะได้รับต่อไปในอนาคต 
และยินยอมให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการวิจัย แต่จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยจะน าเสนอเป็น
ข้อมูลโดยรวมจากการวิจัยเท่านั้น 

 หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี ้ ผูว้ิจัยจะแจ้งให้ข้าพเจา้ทราบโดยรวดเร็วและไม่
ปิดบัง 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

ลงชื่อ ........................................... ผู้ยินยอม   

 (                                                   ) 

 

ลงชื่อ .......................................... ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม   

       (                                                   ) 
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