
อันตรายจากโรคซึมเศร้า(1) 

กิตตินนัต์  พิศสุวรรณ 

เป็นเรื่องท่ีน่าห่วงท่ีสุดส้าหรับทุกคน โดยเฉพาะชาวเกษตรกรเรา น ้าท่วมทุ่งนา ข้าวกะลังสวยเลย แต่สิ่งท่ี

ตามมาคือพวกเราได้กินปลาชนิดต่าง ๆ ซึ่งคนกรุงเทพฯไม่ได้กินเหมือนเรา เห็นมั๊ยยย มันมีข้อดี แถมบาง

คนได้ขายด้วย ปลาบ้านเราเนื อแน่ มีไข่ หมกใส่ใบตองโอ๊ยยยยย แซ่บบบ หลายเด้ออออ…..วิธีแก้ไขหรือ

ป้องกันโรคซึมเศร้ามีบ้างคือท้าใจ มันเกิดขึ นแล้ว คนอ่ืนก้อเจอเหมือนเรา การตัดสินใจจะว่าใครเป็นคนบ้า 

อย่าเพ่ิงโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคสุนัขบ้า แต่คนบ้านเรามักจะไปตัดสินใจว่าไอ้น่ีบ้า ไอ้น่ีมันประสาท น่ัน

หละมันเป็นไปตอกย ้าให้อีก มันท้าให้เค้ากลัวท่ีจะออกไปพบปะกะเพ่ือนฝูง  คนกรุงเทพฯ 90% เป็นโรค

ซึมเศร้า ดาราเกาหลี จีน หรือฝรั่ง มักฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า แต่มันก้อน่าเศร้า ทุกคนคงเห็นว่าเวลา

เกาหลีร้องเพลงจะออกมาเป็นกลุ่ม เต้นพร้อมกันซะสวยเลย แต่มใีครทราบเบื องหลังมั๊ยยยยย เช่นวงหน่ึง

มี 10 คน มันต้องมีดาวเด่น และโด่งดัง มีโฆษณา มีละครมาให้เล่น แต่คนท่ีไม่ดัง ไม่เด่นล่ะ ค่ายสังกัดแยก

ห้องให้พักเลยนะครับ เครื่องบินก้อคนละ Class เวลานอนยังต่างกันใครดังนอนห้องระดับ 5 ดาว ใครไม่

ดังนอนแบบท่ัวไป ดังนั นเราห้ามเป็น ครูขอร้องด้วยนะ อย่าเป็นเลย มันทรมานมากต้องกินยาวันละหลาย

เม็ด (เพราะครูเคยเป็นมาก่อน)  

โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติของสมอง ทีม่ีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและ

สุขภาพกาย แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซึมเศร้า เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ สามารถแก้ไขให้

หายได้ด้วยตนเอง ในความจริงแล้ว โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกดิจากความไม่สมดลุของสารสื่อประสาท 3 ชนิด 

คือ ซีโรโตนิน นอรเ์อปเินฟริน และโดปามีน 

ประเภทโรคซึมเศร้า (Depression) 
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โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติของสมอง ทีม่ีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและ
สุขภาพกาย แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซมึเศร้า เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ สามารถแก้ไขให้
หายได้ด้วยตนเอง ในความจริงแล้ว โรคซมึเศร้าเป็นโรคทีเ่กดิจากความไม่สมดลุของสารสื่อประสาท 3 ชนิด 
คือ ซีโรโตนิน นอรเ์อปเินฟริน และโดปามีน 

  

โรคซึมเศร้าน้ันมหีลากหลายประเภท ท าให้ผูป้่วยซึมเศร้าแตล่ะคนมีความแตกต่างกันออกไป อารมณ์ทีห่ลาย
หลายของโรคซมึเศร้า ได้แก่ 

1. โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ ดีเพรสชั่น (Major Depression) 

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี ้จะมีความผิดปกตทิี่มีอารมณซ์ึมเศร้านานกว่า 2 สัปดาห ์ผู้ทีป่่วยจะมีอาการ
เศร้าสลดอย่างมาก จนไมม่ีความสนใจในกจิกรรมต่างๆ ที่จะช่วยท าให้กลบัมามีความสุขสดช่ืน
เหมอืนเดิม ดังนั้นควรเริม่รักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยไม่ให้โรคซึมเศร้าแบบนี้มีความรุนแรงข้ึน อีกทัง้ยังลดความ
เสี่ยงตอ่การฆ่าตัวตายอีกด้วย 

2. โรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression) 

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิดนี้ จะมีอาการรุนแรงนอ้ยกว่าชนิดแรก แต่เป็นอย่างต่อเนื่องนานกว่า นั่นคือ จะมี
อาการอย่างนอ้ย 2 ป ีแต่มักจะนานกว่า 5 ปี อาการไม่รุนแรงถึงขนาดท าอะไรไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่ป่วยจะมี
อารมณ์ผิดปกตสิลบัไปด้วย 
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3. โรคซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ ดิสออร์เดอร์ (Bipolar disorder)  

ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคซึมเศร้า ชนิดนี้บางรายจะมีอารมณ์เซง็ ซึมเศร้าสลบักบัอาการลงิโลด โดยเป็นอารมณ์ที่ต่างกัน 
หรือ ต่างข้ัวกัน โดยซึมเศร้าชนิดนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจและมักก่อใหเ้กิดปญัหา เช่น การใช้จ่ายสรุุ่ยสรุ่าย 
หรือตัดสินใจผิดๆ และอาจมีความคิดฆ่าตัวตายในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าได ้

ดังนั้น หากพบหรอืสงสัยว่าตนเองและคนใกล้ตัวคุณป่วยด้วยโรคซึมเศร้า อย่าได้น่ิงนอนใจ ควรพามาปรึกษา
แพทย์ เพราะหากได้รบัการบ าบัดรักษาอย่างถกูต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม คุณและคนใกล้ตัวกส็ามารถจะใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขต่อไป 

ภาวะซึมเศร้า (Depression) หรือที่รูจ้ักกันว่าโรคซึมเศร้า เป็นภาวะความผิดปกตทิางอารมณ์ทีผู่้ป่วยอาจ
รู้สึกเศร้า สิ้นหวัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือรู้สึกว่าตนด้อยค่า แม้ความรู้สกึและอารมณเ์หล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้กับ
ทุกคนเป็นครั้งคราว แต่อาการของภาวะซึมเศร้าน้ันมีความรนุแรงและยาวนานกว่ามากจนถึงข้ันส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ของผูป้่วย 

โรคซึมเศร้าเกิดข้ึนได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่โดยมากมักเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 20-30 ป ีโรคความผิดปกติทาง
อารมณ์ส่วนใหญ่จะเริ่มพฒันามาจากช่วงวัยรุ่นที่มีความเครยีดและความวิตกกังวลสูง ดังนั้น ยิ่งในช่วงวัยรุ่น
ประสบกับความกังวลมากเท่าไหร ่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้ใหญม่ากขึ้นเท่านั้น 

จากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผูป้่วยโรคซึมเศร้าประมาณ 350 ล้านคน มีความชุกราว 2-10 เปอร์เซ็นต์ และเป็นใน
เพศหญงิมากกว่าเพศชาย ส่วนในไทยมีจ านวนผูป้่วยซึมเศรา้เพศหญงิเป็นอันดับที่ 3 และเพศชายเป็นอันดับที่ 
8 ทั้งนี้ในปี 2557 กรมสุขภาพจิตของไทยได้คัดกรองกลุม่เสีย่งจ านวน 12 ล้านคน ในจ านวนน้ีมีแนวโน้มป่วย
โรคซึมเศร้า 6 ล้านคน ได้รับการวินจิฉัยแล้วว่าเป็นโรคซมึเศร้า 5 แสนคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน 
และคาดว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าถึงประมาณ 1.2 ล้านคน  

โรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง และโรคซึมเศร้าเรื้อรัง ในที่นี้
จะกล่าวถึงชนิดเรื้อรังเพียงโดยสังเขปด้านล่าง ส่วนบทความทั้งหมดจะเน้นไปทีโ่รคซมึเศร้าชนิดรุนแรงเท่านั้น 

โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (Major Depression) เป็นอาการซมึเศร้าอย่างทีส่่งผลกระทบถึงชีวิตการท างานหรือ
การเรียน รวมไปถึงการนอนหลบัและการกินอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขอย่างรุนแรง  

โรคซึมเศร้าเรื อรัง (Persistent Depressive Disorder) แม้จะมีอาการและความรุนแรงของอาการน้อยกว่า 
แต่ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้จะคงอยู่กับผู้ป่วยยาวนานกว่ามาก เป็นเวลาอย่างน้อยต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป ซึ่งผู้ที่ป่วยเป็น
โรคซึมเศร้าเรื้อรังกอ็าจมบีางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญภาวะซึมเศร้าชนิดรุนแรงร่วมด้วย 

อาการของโรคซึมเศร้า 
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ภาวะซึมเศร้าในผูป้่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงของโรค เพศ หรอือายุ โดย
อาจมีอารมณ์เศร้า หดหู่ วิตกกังวล มีความรู้สกึว่าตนไร้ค่า โดดเดี่ยว สิ้นหวัง หงุดหงิดง่าย ซึ่งอารมณ์เหล่าน้ีจะ
มีความรุนแรงและคงอยู่ยาวนานกว่าปกต ิทั้งยังสามารถสง่ผลกระทบท าใหร้่างกายรู้สกึอ่อนล้าตลอดเวลา 
เจ็บปวดตามร่างกาย นอนหลับยากหรือหลับมากเกินไป หรอืมีพฤติกรรมแยกตัวจากสงัคม ไม่มีสมาธิ ท างาน
ไม่ได้ หมดความสนใจในเรื่องที่เคยชอบ ไปจนถึงการคิดฆ่าตัวตายหรือท าร้ายตัวเองได้ 

สาเหตุของโรคซึมเศร้า 

โรคซึมเศร้าอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุและปัจจัยประกอบกนัจนพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้า ได้แก่ การท างาน
ของสมองบางส่วนทีผ่ิดปกติและมีระดบัของสารเคมีไมส่มดลุกัน ลักษณะนสิัยเดมิของผู้ป่วยทีเ่อื้อต่อการเผชิญ
ภาวะซึมเศร้า เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตและการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง รวมถึงอาการป่วย
จากโรคและการใช้ยารักษาโรคที่ตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงในลักษณะอาการซมึเศร้า 

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 

แพทย์มักวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยการพูดคุยสอบถามถึงอาการ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผูป้่วยว่าเข้า
ข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม ่มีความรุนแรงระดับใด โดยใช้ชุดค าถามมาตรฐานในการตรวจสอบ จากนั้นหากเข้า
ข่ายจะตรวจร่างกาย เช่น ตรวจเลอืดหรือตรวจปสัสาวะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าภาวะซึมเศร้าทีส่งสัยไม่ได้เป็นเกิด
จากโรคอื่น ๆ เนื่องจากการรักษาที่โรคต้นเหตจุะเป็นการรักษาภาวะซึมเศร้าโดยตรง แล้วพิจารณาถึงวิธีการ
รักษาที่เหมาะสมในข้ันต่อไป 

การรักษาโรคซึมเศร้า 

การรกัษาโรคซมึเศร้าในปัจจุบัน หลัก ๆ มีด้วยกัน 3 วิธี คือ การใช้ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants) การ
พูดคุยบ าบัดทางจิต (Psychotherapy) และการกระตุ้นเซลล์สมองและประสาท (Brain Stimulation 
Therapies) โดยมากแพทยจ์ะรักษาด้วยการใช้ยาต้านซึมเศร้าและการพูดคุยบ าบัดกับผู้ป่วยควบคู่กันไป ส่วน
ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก มีพฤติกรรมมุ่งท าร้ายท าตัวเองหรือฆ่าตัวตาย จึงจะเลือกใช้การกระตุ้นเซลล์สมอง
และประสาทเพือ่รักษาได้ทันท่วงท ีทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใด การพูดคุยบ าบัด และ
การกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ที่สุด 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคซึมเศร้า 

ภาวะทางจิตใจที่ย่ าแยส่ามารถส่งผลในหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย พฤติกรรม และน าไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ 
ในที่สุด เป็นเหตุให้ผูป้่วยมีความผิดปกติของร่างกาย เช่น เจบ็ปวดตามส่วนต่าง ๆ รอบเดือนผิดปกต ิมีปัญหา

https://www.pobpad.com/เตรียมพร้อมก่อนรับการต
https://www.pobpad.com/ประจำเดือน-มาปกติหรือมา
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ทางเพศ ปญัหาด้านการนอนหลบั พฤติกรรมการกินทีผ่ิดปกติ น้ าหนักเกิน และน าไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น 
โรคหัวใจ และโรคเบาหวานตามมาในที่สุด  

การป้องกันโรคซึมเศร้า 

ภาวะซึมเศร้าไม่มีวิธีการป้องกันที่แน่นอน เนื่องจากสาเหตุอาจเกิดจากโรคบางประการ เช่น ความผิดปกติใน
สมอง อาการเจบ็ป่วย หรอืการใช้ยาทีเ่กิดภาวะซึมเศร้าแทรกซ้อนได้ ถือว่าเป็นปจัจัยที่อยู่เหนือการควบคุม 
แต่การสร้างพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกรบัประทานอาหารและออกก าลงักาย การรักษาสภาวะ
อารมณ์ให้แจ่มใสด้วยการท ากจิกรรมเพื่อความสนุกสนานและผอ่นคลาย นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความ
เสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าได ้

อาการของโรคซมึเศร้าและความรุนแรงทีเ่กิดกบัผูป้่วยแต่ละรายนั้นแตกต่างกันออกไป บางคนอาจแสดง
อาการเศร้า เบื่อ เหงาผิดปกติ แสดงอาการเพียงไม่กี่อย่าง ในขณะที่บางคนแสดงหลายอาการร่วมกัน บางคน
อาจรุนแรงถึงข้ันคิดฆ่าตัวตาย และแม้จะถูกเรียว่าโรคซึมเศร้า แต่ผู้ป่วยบางคนอาจไม่แสดงออกถึงความรูส้ึก
เศร้าตรง ๆ ก็ได้ โดยอาการของโรคซมึเศร้าที่อาจเกิดข้ึนมีดงันี ้ 

ด้านจิตใจและอารมณ์ 

 รู้สึกหดหู่ เศร้า ตลอดเวลา 
 รู้สึกสิ้นหวัง ท าสิง่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองไม่ไหว 
 มองโลกในแงร่้าย รู้สกึว่าตนไร้ค่า โดดเดี่ยว และมีความรูส้ึกผิด 
 ขาดสมาธิในการจดจ่อ จดจ า หรอืการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
 กระสับกระส่าย หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย 
 มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ท าร้ายตัวเอง 

ด้านร่างกาย 

 เคลื่อนไหวหรือพูดจาช้ากว่าปกต ิ
 รู้สึกอ่อนล้า เอื่อยเฉ่ือย เหนื่อยตลอดเวลา  
 อาจรูส้ึกอยากอาหารหรือไม่อยากอาหารก็ได้ น้ าหนักเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 ท้องผูก 
 นอนหลบัยาก ตื่นเช้า หรอืนอนนานกว่าปกต ิ
 เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหต ุ
 รอบเดือนผิดปกต ิ
 ความสนใจเรื่องเพศลดลง 

https://www.pobpad.com/โรคหัวใจ
https://www.pobpad.com/โรคเบาหวาน
https://www.pobpad.com/ท้องผูก
https://www.pobpad.com/ประจำเดือน-มาปกติหรือมา
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ด้านพฤติกรรม 

 ท างานได้ไม่ดีหรอืไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม  
 เข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมน้อยลง แยกตัว ไม่ค่อยออกไปพบปะสงัสรรค์กบัเพื่อน 
 หมดความสนใจในกิจกรรมหรืองานอดิเรกทีเ่คยสนใจ 
 อาจหันไปพึ่งสารเสพติด 

นอกจากนี้ อาการของภาวะซึมเศร้ายังแตกต่างกันไปตามอายุและเพศของผูป้่วย ดังนี้ 

อาการซึมเศร้าในผู้ชาย อาการซึมเศร้าในผู้ชายมักไม่แสดงความรู้สึกแย่หรือสิ้นหวังได้เหมือนผูห้ญงิ แต่มักมี
ความอ่อนล้า หงุดหงิด นอนหลับยาก และหมดความสนใจในงานและกจิกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นไปได้ทีจ่ะหันไปพึ่งพาแอลกอฮอล์และสารเสพติด อาจแสดงอารมณ์โกรธ ก้าวร้าว และขาดความมั่นใจ 
บางคนอาจหันไปทุม่เทให้กบังานและหลีกเลี่ยงการพูดคุยถึงอาการซมึเศร้ากับเพื่อนและครอบครัว 

อาการซึมเศร้าในผู้หญิง โรคซึมเศร้ามักพบในผูห้ญงิมากกว่าผู้ชาย เนื่องมาจากปจัจัยทางด้านชีวภาพ 
ฮอร์โมน และด้านจิตวิทยาที่ต่างกัน โดยผู้หญงิมักแสดงอาการในลักษณะของอารมณเ์ศร้า เกิดความรู้สึกผิด 
รู้สึกไร้ค่า ภาวะซึมเศร้าในผูห้ญงินี้สามารถได้รบัผลกระทบจากฮอร์โมนระหว่างการมรีอบเดือน วัยหมด
ประจ าเดือน และหลังการคลอดบุตรได้ด้วย 

อาการซึมเศร้าในวัยรุ่น ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นมักสังเกตได้จากการบึ้งตงึ หงุดหงิดง่าย มองโลกในแงร่้าย รู้สกึ
ไม่ได้รับการเข้าใจ มปีัญหาการเรียน อาการจากภาวะซมึเศร้าอาจคล้ายคลึงกับอารมณ์ทีเ่กิดข้ึนเป็นปกติใน
วัยรุ่น ให้สังเกตว่ามีอาการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานเทา่ไหร่ รวมถึงระดับความรุนแรงของอาการหรือ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติ นอกจากนี ้วัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย เช่นวิตก
กังวล กินมากกว่าปกติ หรือใช้สารเสพติด   

อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักแสดงอาการของภาวะซึมเศรา้ทางด้านร่างกายมากกว่าทางอารมณ์หรืออาการ
ซึมเศร้าโดยทั่วไป เช่น เจบ็ปวดตามร่างกายอย่างไม่ทราบสาเหตุ เหนือ่ยล้า มีปัญหาในการนอนหลับและการ
จดจ า หงุดหงิดง่ายข้ีบ่น รวมถึงอาจมอีาการเพิกเฉยต่อลกัษณะทางภายนอกของตนเอง ไม่ดูแลตัวเอง และไม่
ยอมรบัประทานยารักษาโรคประจ าตัวที่เป็นอยู ่ 

 

เอกสารอ้างอิง 

https://www.pobpad.com 

 

https://www.pobpad.com/วัยทอง
https://www.pobpad.com/วัยทอง
https://www.pobpad.com/

