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โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง
ซึมเศร้า เรามักจะนึกกันว่า เป็นเรื่องของอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากความผิดหวัง หรือการสูญเสีย
มากกว่าที่จะเป็นโรค ถ้าหากเป็นอยู่นาน ไม่มีทีท่า
ว่าจะดีขึ้น หรือเป็นรุนแรง จนมีอาการนอนหลับๆ
ตืน่ ๆ เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลดลงมาก หมดความสนใจ
ต่อโลกภายนอก ไม่คิดอยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
ก็อาจจะเข้าข่ายของโรคซึมเศร้าแล้ว
โรคซึมเศร้า จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแล
รักษาให้หายหรือทุเลา เพราะโรคซึมเศร้าจะท�ำให้
การท�ำงานหรือการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันแย่ลง
ซึ่งสามารถรักษาให้อาการหายทุเลากลับสู่ภาวะ
ปกติได้ ถ้าหากได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องต่อเนือ่ ง
เอกสาร “โรคซึมเศร้า...รักษาได้” จึงเป็นสิง่
ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจในโรคซึมเศร้าและสามารถ
จัดการกับโรคนี้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่ป่วยด้วย
โรคซึมเศร้า เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ที่จิตใจแจ่มใส
พร้อมจะด�ำรงชีวิตให้ปกติสุขดังเดิม
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หลายคนมีความรู้สึกเศร้าหรือทุกข์ใจเมื่อมีเหตุการณ์ที่ท�ำให้
ผิดหวัง เช่น เสียเพื่อน ตกงาน สูญเสียคนที่รัก ซึ่งความรู้สึกเศร้า
เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ความรู้สึกเศร้าหมองนี้มักจะหายไป
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมือ่ เราได้รบั สิง่ อืน่ ทีด่ ๆี เข้ามาในชีวติ เรา แต่มี
บางคนทีอ่ ารมณ์หรือความรูส้ กึ เศร้านีย้ งั คงเป็นอยูน่ านแม้จะไม่มเี หตุผล
ให้ต้องเศร้านานขนาดนั้น เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวพยายาม
ช่วยเหลือ หรือแม้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้เขาหลุดพ้น
จากความเศร้ า มาเบิ ก บานสนุ ก สนานเหมื อ นเดิ ม ได้ คนเหล่ า นี้
ในระยะแรกอาจจะรู้สึกเศร้า เหงาหงอย เซ็ง และรู้สึกชีวิตที่ผ่านไป
แต่ละวันมีแต่ความน่าเบือ่ ไม่มคี วามสุข หากอาการแย่ลงก็อาจสูญเสีย
แรงจูงใจหรือไม่มีก�ำลังใจที่จะท�ำสิ่งต่างๆ ไม่อยากท�ำอะไร ไม่อยาก
พูดคุยกับใคร บางครั้งอาจถึงกับไม่อยากลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน
แต่งตัวในตอนเช้า ความรู้สึกและอาการทั้งหมดที่กล่าวมาเรียกว่า
“อาการซึมเศร้า” ซึง่ จะมีขอ้ สังเกตทีแ่ ยกจากความรูส้ กึ เศร้าธรรมดาคือ

ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและการปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ
จะรุนแรงกว่า เป็นอยูน่ านกว่าและท�ำให้สญ
ู เสียหน้าทีก่ ารงานและชีวติ
ประจ�ำวันมากกว่า ถ้าหากอาการซึมเศร้าเป็นต่อเนื่องและมีอาการอื่น
ร่วมด้วย จะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยเป็น “โรคซึมเศร้า”

ลักษณะโรคซึมเศร้า มีอะไรบ้าง
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1. มีอารมณ์เศร้า ซึ่งอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบ
ตลอดทั้งวันและเป็นทุกวันบางวันอาจเป็นมากบางวัน
อาจเป็นน้อย
2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เคยท�ำ แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก
3. เบือ่ อาหารจนน�ำ้ หนักลดลงหรือบางรายอาจมีความอยาก
อาหารเพิ่มขึ้น กินมากจนน�้ำหนักเพิ่ม (เช่น 2-3 กก. ต่อเดือน)
4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน ส่วนใหญ่จะนอน
ไม่หลับกระสับกระส่าย หลับดึกแต่จะตื่นเช้า 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลา
ปกติที่เคยตื่นและไม่สดชื่น
5. ท�ำอะไรช้า พูดช้า เดินเหิน เคลื่อนไหวช้าลง แต่มีบางราย
ก็มีหงุดหงิด กระสับกระส่าย ท�ำอะไรเหมือนรีบเร่ง
6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรงทั้งวันและแทบทุกวัน
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร (หลายรายที่
มองตน มองโลก มองอนาคตในด้านลบไปหมด เช่น ตนไม่หล่อ

ไม่สวย ไม่เก่ง ไม่ดี โลก สังคมก็แย่เสื่อมโทรม ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้แล้ว
อนาคตต้องยิ่งทุกข์ยากล�ำบากมืดมน)
8. สมาธิหรือความคิดอ่านช้าลดลง
9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องการตายอยู่
เรือ่ ยๆ หรือบางรายพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนฆ่าตัวตาย ในบางราย
ที่อาการรุนแรงมากจะมีอาการประสาทหลอน เป็นหูแว่ว ได้ยินเสียง
คนพูดต�ำหนิติเตียน หรือหลงผิดว่าทุกคนรอบข้างมองตนเองไม่ดี
แกล้งท�ำให้ตนล้มเหลว
ถ้ามีอาการดังข้างต้น อย่างน้อย 5 อาการ อยู่นานตั้งแต่
2 สัปดาห์ขนึ้ ไป และมีอารมณ์เศร้า (1) หรือเบือ่ หน่ายไม่มคี วามสุข
(2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” แล้ว และต้องได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้อง

ในปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการศึกษาวิจยั ยังไม่มใี ครรูอ้ ย่างแน่ชดั
ว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรแน่ แต่พบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมี
ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง บริเวณส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมและการแสดงออกของอารมณ์ คือ สารสื่อประสาท
ดังกล่าวจะเสียความสมดุลท�ำให้การท�ำงานผิดปกติไป ยาต้านเศร้า
ส่ว นใหญ่ จะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทเหล่ า นี้ มี ผ ลท� ำ ให้ ร ะดั บ
ของสารสื่อประสาทในสมองเกิดสมดุลสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ดี
พันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึง่ ในการเกิดโรคซึมเศร้าเพราะพบว่า
ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอื่นๆ ในครอบครัวมีโอกาสป่วย
ได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทาง

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าและอาการซึมเศร้า เกิดจากอะไร
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พันธุกรรมมีประมาณ 31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า ลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนยังมีสาเหตุและปัจจัยอื่นที่ท�ำให้เกิด
เหตุการณ์ทกี่ อ่ ความเครียดในชีวติ จะเป็นสาเหตุสำ� คัญท�ำให้
เกิดอาการซึมเศร้า ทั้งในการเริ่มต้นเกิดโรคและการกลับเป็นซ�้ำหลัง
หายดีแล้ว เหตุการณ์ที่ก่อความเครียดเหล่านั้นได้แก่ มีปัญหาการเงิน
ตกงาน ออกจากงาน คลอดบุตร หย่าร้าง ต้องอยูค่ นเดียว การสูญเสีย
ของรักหรือคนทีร่ กั ขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกับคนอืน่ เมือ่ ประสบ
เหตุการณ์เหล่านี้แล้วคนที่มีแนวโน้มจะป่วยอยู่แล้วก็อาจเกิดอาการ
ซึมเศร้าได้ทันทีแต่ก็มีบางรายอาการซึมเศร้าจะเกิดช้าหลังจากนั้น
สองสามเดือน
ลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัวบางอย่างก็เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เสี่ยง
ต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เช่น เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ สนใจ
แต่ในด้านไม่ดีหรือด้านลบของสิ่งต่างๆ มากกว่าด้านบวก เมื่อประสบ
ปัญหาก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา เก็บกดอารมณ์ไม่แสดงออก
แม้ ใ นสถานการณ์ ที่ ค วร บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพแบบนี้ มี
ความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้า
สาเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางกายและยาต่างๆ มีโรคทางกายหลายโรคและยาบางอย่างที่ท�ำให้
เกิดอาการซึมเศร้า เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ โรคไทรอยด์
โรคเลือดจาง โรคเบาหวาน ยาคุมก�ำเนิดบางชนิด การดื่มสุราหรือ
แอลกอฮอล์ ยาโรคหัวใจและยาลดความดันโลหิตบางประเภท เป็นต้น
ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่า โรคซึมเศร้าเกิดจาก
สาเหตุใด แต่ก็พอบอกได้ว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคของสารในสมอง
ผิดปกติและพันธุกรรมโดยมีผลกระทบจากบุคลิกภาพและความเครียด
ในชีวิตจึงท�ำให้เกิดอาการป่วยขึ้น

?

คนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากัน มากเท่าไร

จากการส�ำรวจพบคนไทยร้อยละ 3 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ประมาณการว่าคนไทยอายุระหว่าง 15-59 ปี ไม่นอ้ ยกว่า 800,000 คน
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ และอีกประมาณ 300,000 คน
เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง

โรคซึมเศร้า รักษาอย่างไร
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เนื่องจากอาการซึมเศร้าเกิดได้จากทั้งมีปัญหาด้านจิตสังคม
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสารเคมี ใ นสมอง ดั ง นั้ น
การรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับ
การรักษาทางจิตใจ
การรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วย การให้ยาต้านเศร้า
การรักษาด้วยไฟฟ้า (ในรายที่มีอาการรุนแรง) การให้ยาต้านโรคจิต
(กรณีมปี ระสาทหลอน หลงผิดร่วมด้วย) ส่วนการรักษาทางจิตใจ ได้แก่
จิตบ�ำบัด การให้การปรึกษาแก้ไขปัญหาสังคมจิตใจ และการเรียนรู้
ทักษะจัดการความเครียด
ส�ำหรับอาการซึมเศร้าระดับน้อย การออกก�ำลังกาย 30-45
นาที (เป็นแบบแอโรบิกก็ยิ่งดี) อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์ จะช่วยให้ดีขึ้นได้จากการวิจัยพบว่าได้ผลดีพอๆ กับการใช้ยา
ถ้าออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลานานพอ

ยาต้านเศร้า
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ยาต้านเศร้าโดยทัว่ ไปมีฤทธิร์ ะงับอาการซึมเศร้า แต่กส็ ามารถ
ช่วยป้องกันการกลับเป็นซ�้ำของโรคได้ด้วย โดยการที่ยาจะไปช่วย
ปรับความสมดุลของสารสือ่ ประสาทในสมองซึง่ ต้องใช้เวลาพอสมควร
กว่าทีจ่ ะท�ำให้อารมณ์เศร้าหายไป กลับมาเป็นปกติ หลังรับประทานยา
ไป 2-3 วันแรก จะท�ำให้หลับได้ดีขึ้นและจิตใจสงบลง ลดความ
หงุ ด หงิ ด กระวนกระวายใจ บางคนอาจยั ง รู ้ สึ ก เพลี ย อ่ อ นแรง
หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ อารมณ์ก็จะดีขึ้นจิตใจสดชื่น แจ่มใสขึ้น
บางคนอาจต้องใช้เวลาถึง 8 สัปดาห์กว่ายาจะออกฤทธิ์เต็มที่ ดังนั้น
ในการรักษาอาการซึมเศร้าไม่ควรคาดหวังเห็นผลในทันที หลังจาก
อาการซึมเศร้าหายดีแล้วก็ยังต้องรับประทานต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เพื่อป้องกันการกลับซ�้ำของโรค โดยทั่วไปจะต้องรับประทานยาต่อไป
อีกเป็นเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี แล้วแพทย์จึงจะลดยาลงเรื่อยๆ
จนในที่สุดหยุดยาได้
เมื่อรู้สึกว่าอาการซึมเศร้าดีขึ้นแล้วไม่ควรหยุดยาเอง เพราะ
จะท�ำให้อาการก�ำเริบหรือกลับเป็นซ�้ำ  การหยุดยาทันทีจะท�ำให้เกิด
อาการข้างเคียงได้ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด

จิตบ�ำบัด
จิตบ�ำบัดเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีในการลดอาการซึมเศร้า
วิธีหนึ่ง จิตบ�ำบัดมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ
ของผู้ป่วย

จิตบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัด
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักจะมีปัญหาในการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
กระตุ ้ น ตนเอง พบบ่ อ ยว่ า จะนั่ ง เฉยๆ ไม่ ท� ำ อะไรได้ เ ป็ น ชั่ ว โมง
คิ ด หมกมุ ่ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของตนจนพลาดโอกาสที่ ดี ๆ จิ ต บ� ำ บั ด
แบบพฤติกรรมบ�ำบัดจะช่วยค้นหาและปรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็น
สาเหตุให้อาการซึมเศร้าหายช้าหรือคงอยูน่ าน พฤติกรรมทีป่ รับเปลีย่ น
ได้ แ ก่ การวางแผนปฏิ บั ติ
กิ จ กรรม การแก้ ไ ขปั ญ หา
การวางเป้ า หมาย และการ
ฝึกทักษะทางสังคม เป็นต้น

9
โรคซึมเศร้า

จิตบ�ำบัดแบบมุ่งเน้นการปรับความคิดความเข้าใจ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกว่าชีวิตล้มเหลวสิ้นหวัง เมื่อมี
สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็จะโทษต�ำหนิตนเอง แต่เมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นกลับบอกกับ
ตนเองเพียงแต่โชคดีเท่านั้น หรือมากกว่านั้นก็เชื่อเลยว่าสิ่งต่างๆ
ไม่มีทางดีขึ้นอีกแล้ว จิตบ�ำบัดแบบมุ่งเน้นการปรับความคิดความ
เข้าใจนี้ จะช่วยผู้ป่วยได้เห็นการคิดทางลบของตนเองและจะสอนวิธี
คิดในทางที่เป็นบวกและเกิดประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งจะท�ำให้ได้เรียนรู้
ว่าสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เรียนรู้ที่จะฟื้นจากความ
ล้มเหลวและได้คิด และเชื่อมั่นในสิ่งดีๆ ในชีวิต

จิตบ�ำบัดแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิ ต บ� ำ บั ด แบบนี้มีเป้าหมายที่ช่วยผู้ป ่ ว ยแก้ ไขปั ญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นสาเหตุให้อาการซึมเศร้าคงอยู่นานไม่หาย
เช่น ปัญหาในครอบครัว ปัญหาในคู่สมรส ปัญหากับเพื่อนในที่ท�ำงาน
หรือช่วยให้เกิดการปรับตัวที่ดีขณะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น
การเป็นพ่อแม่ หย่าร้าง หรือสูญเสียคนรัก

การให้การปรึกษา
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เป็นกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้
เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของตนเอง ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้ผู้ป่วย
ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ขณะให้การปรึกษา
ผู้ป่วยก็จะเรียนรู้เข้าใจตนเองมากขึ้น การให้การปรึกษาจะไม่ได้
ลดอาการซึมเศร้าโดยตรง แต่จะช่วยท�ำให้ปัญหาที่ก่อความทุกข์ใจ
แก่ผู้ป่วยได้รับการแก้ไข เป็นการลดอาการซึมเศร้าทางอ้อม

ข้อแนะน�ำ การจัดการกับอาการของโรคซึมเศร้า
แนวทางที่กล่าวถึงต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านจัดการกับอาการ
ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

		 อาการเบื่อเซ็ง ท�ำอะไรไม่เพลิดเพลิน คิดช้าท�ำช้า
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1. ตั้งเป้าหมายส�ำหรับกิจกรรมแต่ละวัน ก�ำหนดกิจกรรม
ที่ จ ะท� ำ ทั้ ง วั น โดยจั ด รายการกิ จ กรรมต่ า งๆ ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา แล้วพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามที่
ก�ำหนดไว้เท่าที่จะท�ำได้
2. กิจกรรมอะไรที่เคยท�ำแล้วเพลิดเพลิน พยายามเพิ่มเวลา
ส�ำหรับกิจกรรมเหล่านั้น
3. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบการกระท�ำหรือความรู้สึกใน
ปัจจุบัน ขณะที่ท่านมีอาการซึมเศร้ากับเมื่อก่อนที่ยังปกติดี
ไม่มีอาการ
4. ให้รางวัลกับความพยายาม และความส�ำเร็จก้าวเล็กๆ
ที่ท�ำได้ตามเป้าหมาย การหายจากอาการซึมเศร้าต้อง
ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปเหมื อ นการหั ด เดิ น ใหม่ ห ลั ง ประสบ
อุบัติเหตุขาหัก
5. ถ้ า รู ้ สึกว่ากิจ กรรมเหล่านั้น ยากเกิ น ไป ไม่ ต้ องผิ ดหวั ง
ให้แตกกิจกรรมใหญ่เป็นกิจกรรมย่อยๆ แล้วค่อยเริ่มใหม่
อย่างช้าๆ ทีละกิจกรรม

เบื่ออาหาร
ควรรับประทานอาหารทีละน้อย ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะอาหาร
ที่ชอบ รับประทานผลไม้หรือน�้ำผลไม้ให้มากขึ้น ไม่ควรเร่งรีบในการ
รับประทานอาหาร ควรมีเวลากับการรับประทานอาหารอย่างสบาย

ปัญหาในการนอน

โรคซึมเศร้า
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1. พยายามตื่นนอนตอนเช้าเวลาเดิมทุกวัน
2. หลีกเลี่ยงการงีบหลับกลางวัน
3. ลดชากาแฟให้เหลือน้อยที่สุดและไม่ควรดื่มหลังเที่ยงวัน
หรืองดไปเลยได้ยิ่งดี
4. ตื่ น นอนตอนเช้ า ให้ ลุ ก ขึ้ น จากที่ น อนไปท� ำ กิ จ กรรมที่
ผ่อนคลาย ไม่ควรนอนต่อขณะที่ตื่นแล้ว
5. ออกก�ำลังกาย 30-45  นาที อย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
(ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก เช่น การเดินเร็ว วิ่ง หรือ
เต้นแอโรบิกได้ยิ่งดี)

ความคิดทางลบ

13
โรคซึมเศร้า

ความคิ ด ด้ า นลบจะดึ ง ความสนใจของท่ า นที่ ป ่ ว ยด้ ว ยโรค
ซึ ม เศร้ า ไปในสิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ช อบตั ว เอง ไม่ ช อบสภาพชี วิ ต ปั จ จุ บั น
ของตนเอง ท�ำให้มองปัญหาแย่กว่าความเป็นจริง และประเมิน
ความสามารถตนเองต�่ำ  กลวิธีต่อไปนี้อาจช่วยให้ท่านปรับการคิดใหม่
ที่สมดุลกว่าเดิม
1. นึกอย่างรอบคอบหาส่วนดีที่สุดของท่าน อย่างน้อย 3
อย่าง ถ้าคิดไม่ออกหรือหาไม่ได้ ลองให้เพื่อนสนิทหรือญาติใกล้ชิด
ช่วยหา แล้วเขียนบันทึกไว้และน�ำติดตัวตลอดเวลา หยิบขึ้นมาอ่าน
ทุกครั้งที่ท่านมีความคิดทางลบกับตัวเอง
2. มีสมุดบันทึกประจ�ำวันเล็กๆ ส�ำหรับบันทึกสิง่ ดีงามทีเ่ กิดขึน้
หรือสิ่งที่ท�ำให้ท่านสุขใจ และพูดคุยสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนหรือญาติสนิท
3. นึกย้อนอดีต เหตุการณ์ที่มีความประทับใจ สุขใจ และ
วางแผนจัดให้มีโอกาสหรือเหตุการณ์ดีๆ เช่นนั้นอีกในอนาคต
4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความคิด
ทางลบ เพราะไม่ก่อประโยชน์ การพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่จะมี
ประโยชน์มากกว่า
5. ส�ำหรับเหตุการณ์หรือความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้น ควรพยายาม
หาค�ำอธิบายอื่นๆ   นอกเหนือจากการโทษตนเองหรือมองว่าเป็น
ความผิดของตนเอง โดยคิดหาข้อสรุปใหม่ คิดถึงความเป็นไปได้อื่นๆ
ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์หรือความคิดเหล่านั้น
6. อย่าอยู่ว่างเกิินไป จัดกิจกรรมให้ยุ่งๆ เข้าไว้ หลีกเลี่ยง
การนั่งๆ นอนๆ โดยไม่ท�ำอะไร

คิดไม่ตก กังวลกับปัญหา
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ควรท� ำ ความกั ง วลที่ มี ใ ห้ เ กิ ด เป้ า หมายที่ มี ป ระโยชน์ อย่ า
ปล่อยให้ตนเองกังวลไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมาย จงหยิบยกเอาปัญหา
ที่คิดว่าส�ำคัญที่สุดมา 1-2 ปัญหา เพื่อเอามาตัดสินใจ แก้ไขอย่าง
จริงจัง ท่านอาจน�ำมาพูดคุยปรึกษากับแพทย์พยาบาล หรือผู้ให้การ
ปรึกษาที่ดูแลท่าน หรือเพื่อน ญาติสนิท
นั่งลงในที่สงบพร้อมกระดาษ ดินสอ/ปากกา และด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่จะแนะน�ำดังต่อไปนี้
1. เขียนประโยคทีอ่ า่ นแล้วให้เข้าใจได้วา่ ปัญหาจริงๆ คืออะไร
หรือก�ำหนดเป้าหมายที่อยากท�ำให้ส�ำเร็จ
2. นึกวิธีแก้ไขปัญหาที่พอจะเป็นไปได้ 5-6 วิธี (ไม่จ�ำเป็นว่า
จะต้องเป็นทางที่ดีที่สุด) แล้วเขียนลงไป
3. พิจารณาจุดดีจุดด้อยของแต่ละวิธี
4. เลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด (คือ มีจุดดีมากกว่าและ
จุดด้อยนั้นแก้ไขได้) และเหมาะสมกับท่าน
5. ก� ำ หนดขั้ น ตอนที่ จ ะปฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ ตามวิ ธีแ ก้ ไ ขปั ญ หาที่
ท่านเลือก
6. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ (ควรใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่)
อย่าลืมทบทวนว่าปฏิบัติตามนั้นแล้วได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผล
ก็อย่าท้อใจเริ่มใหม่อีกครั้ง

การจัดการกับความเครียด
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อาการซึมเศร้าพบได้บ่อยในผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ท�ำให้
เครียดหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวในปีที่ผ่านมาเช่น
สูญเสียคนที่รัก หย่าร้าง ตกงาน ย้ายที่อยู่/ที่ท�ำงาน/ย้ายโรงเรียน
การคลอดบุตร มีปัญหาหนี้สิน ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านี้จะท�ำให้เกิด
ความเครียดต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ ดังนั้น
เพื่อที่จะรักษาอาการซึมเศร้าให้หายขาดและป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำอีก
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขเหตุการณ์ที่ก่อความเครียดเหล่านั้น
การแก้ไขสามารถใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น การด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะท�ำให้ท่านทราบว่า
ที่จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ก่อความเครียด จากนั้นท่านจึงค่อยคิดก�ำหนด
วิธีการแก้ไขและช่วยเหลือตนเอง
ไม่ใช่ว่าความเครียดทุกอย่างจะแก้ไขได้จนหมดสิ้น ถ้าท่าน
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถจัดการได้ดว้ ยตัวท่านเอง ก็ควรปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรม
ในเรื่องนี้อย่างดีแล้วซึ่งเขาเหล่านี้จะสามารถให้ค�ำแนะน�ำวิธีการหรือ
เทคนิคอื่นๆ แก่ท่าน รวมถึงให้การปรึกษาเพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหา
ทางสังคมจิตใจที่มี

สรุป
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1. โรคซึ มเศร้าเป็น โรคที่สารเคมีใ นสมองเสี ย ความสมดุ ล
ความเครียดในชีวิตท�ำให้เป็นมากขึ้น
2. โรคซึมเศร้ามีอาการที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก
การปฏิบัติหน้าที่การงานและชีวิตประจ�ำวัน
3. ยาต้านเศร้าจะช่วยระงับอาการซึมเศร้าได้ดแี ต่ตอ้ งใช้เวลา
และต้องรับประทานอยู่นานเพื่อป้องกันการกลับซ�้ำอีก
4. ท่านและครอบครัวสามารถช่วยกัน ร่วมมือกันเอาชนะ
โรคซึมเศร้าได้ โดยไม่ท�ำตัวให้ว่างมากเกิน หลีกเลี่ยง
การคิดทางลบ ช่วยกันแก้ไขปัญหาและลดเหตุการณ์ที่
ก่อความเครียด

