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การบําบัดร ักษาโรคซึมเศร ้าในอิสลาม : กรณี ศก
ึ ษา
ชุมชนบ้านกะลู แป
ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุร ี จังหวัดปั ตตานี
มุสลิม คาเรง , อส
ั มะ สาเมาะ
บทค ัดย่อ
+ ็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวต
การศึกษาวิจยั นี เป
ั ถุประสงค ์ ๑)
3
3
เพือศึกษาสาเหตุทก่
ี อให้เกิด โรคซึมเศร ้า ๒)
เพือศึกษาแนวทางรกั ษาและการบําบัดโรคซึมเศร ้าตามแนวทางอิสลาม
โดยทําการศึกษาค ้นคว ้าข ้อมูลจากอัลกุรอาน ฮะดีษ ตํารา เอกสารวิชาการ
และงานวิจยั ทีเกียวข ้อง และเก็บข ้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช ้เครืองมือเป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการถามผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าของชุม
ชนบา้ นกะลูแป ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุร ี จังหวัดปัตตานี จํานวน ๕ คน
ผลการวิจยั พบว่า ๑)
ปัจจัยทีก่อใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้ามาจากหลากหลายสาเหตุททํ
ี าใหก้ ระทบจิตใจ
5ั
มีทงความเสี
ยงทางพันธุกรรม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ปัญหาในครอบครวั
สภาพจิตใจ และการเผชิญกับสถานการณ์เลวร ้าย
เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกทีสามารถควบคุมได ้และควบคุมไม่ได ้
เมือประสบเหตุการณ์หรือได ้รบั ความกดดันเกิดจากสถานการณ์ตา่ งๆ
ในชีวต
ิ ประจําวัน ทําใหส้ ะสมความเครียดเรือยๆ
ก่อใหเ้ กิดภาวะซึมเศร ้าโดยไม่รู ้ตัว การเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
การดําเนิ นชีวต
ิ ทีเกิดจากการแทรกแซงของโรคซึมเศร ้า
5
5
อาจส่งผลกระทบขันอย่
างรุนแรงถึงขันการฆ่
าตัวตายได ้ ๒)
แนวทางบําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าตามแนวทางอิสลาม
จําเป็ นต ้องคํานึ งถึงหลักการศรทั ธา
และหลักการปฏิบต
ั ข
ิ องศาสนาอิสลามร่วมด ้วย โดยมีวธิ ก
ี ารบําบัด คือ
5
การอ่านคัมภีร ์อัลกุรอานพร ้อมทังศึกษาอรรถาธิบายบทบัญญัตต
ิ า่ งๆ
ในอัลกุรอาน ศึกษาวิถช
ี วี ต
ิ ของท่านเราะซูลลุลลอฮ (ศ.ล.)
5
พร ้อมทังมาปฏิ
บต
ั ใิ นชีวต
ิ ประจําวัน การรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกรุ ลอฮฺ)
ละหมาดและการวิงวอน ขอพรต่อ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดังกล่าว
5
คือเป็ นรากฐานพืนฐานที
สําคัญต่อการสร ้างอีหม่านทีเข็มแข็งและต่อสูก้ บั ปัญห
าอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการบําบัดโรคซึมเศร ้าใหบ้ รรเทาลงและหายขาดได ้
คําสําคัญ : โรคซึมเศร ้า สาเหตุโรคซึมเศร ้า การบําบัดร ักษา
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THERAPY OF DEPRESSION IN ISLAM CASE
STUDY IN KALUPEA COMMUNITY TROBORN
SUBDISTRICT SAIBURI DISTRICT PATTANI
ABSTRACT
This research is a qualitative research, the objectives were 1) to study the causes
that cause depression 2) to study treatment guidelines and treatment of depression
according to Islamic guidelines. by studying the information from Al-Qur’an,
Hadith, treatise, academic documents and research that related, and collected
qualitative data, by using tool as in depth interview for asking depression patients
from Kalupea community, Troborn Subdistrict, Saiburi District, Pattani Province
with among
5 people
The research results found that 1) the factors that caused depress desease came from
many causes that impacted to our mental health. There were genetic risk, society,
economy, education, mental health and facing with dire circumstance caused from
inside and outside factors that could and could not control. When suffered with
some situations or obtained depression from many situations in every single day.
Causing accumulate stress continuously and causing depression unknowingly. To
change behavior of spending life that caused by the intervention of depression
might impact extremely to stage of suicide. 2) Guidelines for treatment of
depression according to Islamic principles, need to consider the faith and practice
principle of islamic. There are methods theraphy as follows. Reading Alqur'an and
studying the explanations of various provisions in Alqur'an. Studying way of life of
prophet (Rasulullah (S.W.L)) also practice in daily routine. Rememberance of God
(Zikir), praying and supplication to God (Allah), as above are important basis to
creat iman to be strong and to fight against various obstacles, ecpecially depression
therapy that can alleviate and cure
Keywords : Depression, Causes of depression, Treatment

ความเป็ นมาและความสําคัญ
สุขภาพเป็ นสิงทีมนุ ษย ์ทุกคนปรารถนา
เป็ นปัจจัยหนึ งทีสําคัญทีจะนํ าความสงบสุขใหก้ บั ชีวต
ิ
อิสลามถือว่าสุขภาวะทีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณจะเป็ นพลังทีจะนํ าไปสูส
่ ข
ุ ภาพ
ทีดีโดยรวม การมีสข
ุ ภาพทีสมบูรณ์แข็งแรงดี
ย่อมเป็ นรากฐานทีสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และกระบวนการพัฒนาใ
นทุกด ้านทุกมิติ ในมุมมองของอิสลาม
ถือว่าการดูแลรกั ษาสุขภาพนั5นเป็ นหน้าที (วาญิบ) สําหรบั มนุ ษย ์
(วันมุสลีมะห,์ ๒๕๖๑) ดังมีหะดีษ ท่านเราะซูลลุลลอฮฺ ได ้กล่าวว่า (ศ.ล.)
H ต (ความโปรดปราน) 2 ประการ
ทรงตรสั ความว่า “เนี ยะมั
ั จะหลงลืม คือ การมีสข
ุ ภาพทีดี และการมีเวลาว่าง” (อัล
ทีคนส่วนใหญ่มก
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5
บุคอรีย,์ ๖๔๑๒) ปัญหาสุขภาพจิตทีเกิดขึนในประชากรทั
วๆ
ไปนอกจากทําใหส้ ญ
ู เสียชีวต
ิ แล ้ว
บางโรคยังก่อใหเ้ กิดความพิการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนทํา
5
ใหต้ ้องทนอยูก
่ บั ความทุกข ์ทรมานจากโรคนันๆ
5 บสังคมของปัญหาสาธารณะสุข
จากการประเมินผลกระทบทีเกิดขึนกั
5
จากการประเมินผลกระทบทีเกิดขึนกับสังคมของปัญหาสาธารณะสุขดังกล่าว
องค ์อนามัยโลกและธนาคารโลกได ้ร่วมกันพัฒนาดัชนี ปัญหาสุขภาพ พบว่า
5
ปัญหาของโรคซึมเศร ้ามีสาํ คัญพบได ้บ่อยในทุกช่วงอายุ ทุกเชือชาติ
โลก
5
ซึงปัญหาของโรคซึมเศร ้ามีความสําคัญ และมีการเปลียนแปลงเพิมขึนเรือยๆ
จนเป็ นปัญหาอันดับต ้นๆ ของโรคทางจิตเวชจากอันดับ ๔ ในปี ค.ศ.๑๙๙๐
ซึงอาจมาเป็ นอันดับที ๒ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐
มีประชากรทัวโลกประสบกับโรคซึมเศร ้าประมาณ ๓๕๐ ล ้านคน
5 อยๆ จนโรคซึมเศร ้าได ้ชือว่าเป็ น
อายุของผูป้ ่ วยมีแนวโน้มเพิมขึนเรื
“โรคแห่งศตวรรษที ๒๑” หรือ “โรคยุคดิจท
ิ ลั ” (นิ ตยาพร ทองเพชร
และคณะ,๒๕๖๒)
5
และมีการคาดการณ์วา่ ปัญหานี จะกลายเป็
นปัญหาอันดับหนึ งในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
(World Health Organization) (ศิรลิ ก
ั ษณ์ ปัญญา เพ็ขญนภา
แดงด ้อมยุทธ ์ และพีรพนธ ์ ลือบุญธวัชชัย, ๒๕๕๘) พบว่า
โรคซึมเศร ้าส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรม และความรู ้สึก
ซึงเป็ นหนึ งในผลกระทบของชีวต
ิ การเป็ นอยูใ่ นทุกด ้าน และปัญหาชีวต
ิ ต่างๆ
ทีมนุ ษย ์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลียงได ้ ผูป้ ่ วยจะมีอาการซึมเศร ้า เบือหน่ าย
5 น และเป็ นติดต่อกันนานกว่า ๒ สัปดาห ์ขึนไป
5
หดหู่ ผิดหวัง เป็ นเกือบทังวั
5
รวมกับอาการอืนๆ เช่น นอนไม่หลับ เบืออาหาร นํ าหนั
กลด
5
5
บางรายอาจนอนมากขึน หรือ กินจุขน
ึ อ่อนเพลีย พูดน้อยลง
เคลือนไหวช ้าลงกว่าปกติ สมาธิความจําแย่ลง หลงลืมง่าย
มองโลกและชีวต
ิ ของตนเองในแง่ลบ รู ้สึกตนเองไม่มค
ี ณ
ุ ค่า เป็ นต ้น
อาจนํ าไปสูก
่ การฆ่าตัวตายได ้ (ภานุ มาศ จิตสงบ, ๒๕๖๐)
5 นปัจจัยหนึ งทีมีผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางสังคม
เนื องจากปัญหานี เป็
เศรษฐกิจ การเมือง จึงทําให ้ประชาชนเกิดปัญหาสุขภาพจิต
โดยทีประชาชนไม่สามารถทีจะทราบหรือรู ้ว่าตนเองมีสข
ุ ภาพไม่ดี
ซึงก่อใหเ้ กิดความเครียด กดดัน วิตกกังวล ยิงส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวต
ิ
และสภาพจิตใจของคนทัวประเทศตกอยูใ่ น
“ภาวะของความซึมเศร ้า”(ภานุ พงศ ์ วัฒนเสรีกล
ุ อาศิรา พนาราม, ๒๕๖๒)
จากการศึกษา
ปัจจัยใหก้ อ
่ เกิดภาวะซึมเศร ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนเกิดจาก
5 น
ปัญหาความขัดแย ้งหลายด ้าน ประกอบด ้วย ปัญหาทางการเมือง สังคม หนี สิ
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เศรษฐกิจ ยาเสพติด และปัญหาในครอบครวั การสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีรกั
ซึงมักจะมีความเชือมโยงกับเหตุการณ์ททํ
ี าใหเ้ กิดความเครียดในชีวต
ิ หรืออยูใ่
นสถาวะทียําแย่ และเป็ นปัจจัยทีมีความสัมพันธ ์ในระดับสูง
เนื องจากความสามารถในการรบั มือกับปัญหาและความสูญเสียของแต่ละคนที
5
ไม่เท่ากัน ทําใหอ้ าการทังทางด
้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
5
โดยอาการเหล่านี จะส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวต
ิ ในแต่ละวันอย่างมาก อาทิ
5
กินอาหารได ้น้อยลง เบืออาหาร นอนไม่หลับ สินหวั
ง หดหู่
รู ้สึกว่าตัวเองไม่มค
ี วามสุขกับชีวต
ิ วิตกกังวลตลอดเวลา
และทีสําคัญคือไม่สามารถรบั มือกับปัญหาต่างๆ ทีต ้องเผชิญ
5 นแรงถึงจะฆ่าตัวตายได ้ เมือมีความคิดดังเหล่าแล ้ว
จึงมีความคิดขันรุ
ต ้องหาแนวทางการบําบัดล ้วนหน้าเพือไม่ใหเ้ ป็ นภัยต่อชีวต
ิ
การบูรณาการบําบัดโดยการปรบั ความคิดและพฤติกรรม
ในรูปแบบทีหลากหลายใหม้ ค
ี วามเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน
เพือใหเ้ กิดประสิทธิภาพในการรกั ษาได ้มากขึน5
ศาสนาอิสลามซึงถือเป็ นศาสนาทีมีพนฐานความเชื
ื5
อและหลักปฏิบต
ั ท
ิ เฉพาะเจ
ี
าะจงและแตกต่างจากศาสนาอืนๆ
ดังนั5นวิธก
ี ารบําบัดรกั ษามุสลิมทีมีภาวะซึมเศร ้า
จึงจําเป็ นต ้องคํานึ งถึงหลักการศรทั ธาและหลักการปฏิบต
ั ข
ิ องศาสนาอิสลามร่ว
มด ้วย โดยหลักการศรทั ธาและหลักการปฏิบต
ั ข
ิ องศาสนาอิสลาม
ในกระบวนการบําบัดนั5น
ได ้มีการสอดแทรกการสนทนาเกียวกับศาสนาอิสลาม ประกอบด ้วย
การอ่านและท่องจําโองการจากคัมภีร ์อัลกุรอาน
การพิจารณาแนวทางการใช ้ชีวต
ิ ของท่านเราะซูลลุลลอฮฺ (ซ.บ)
แล ้วนํ ามาปรบั ใช ้ในการดําเนิ นชีวต
ิ ประจําวัน กระตุน้ ใหม้ ก
ี ารสวดมนต ์ขอพร
ละหมาด
ซึงในอิสลามถือว่าร่างกายของมนุ ษย ์นั5นเป็ นแหล่งกําเนิ ดของความมีคณ
ุ ค่าแล
ะได ้มองถึงความมีคณ
ุ ค่าของมนุ ษย ์ คือ สุขภาพทางจิตทีปราศจากมลทิน
มีความคิดทําใหจ้ ต
ิ ใจสงบสุขทางจิตใจและร่างกาย
ดังนั5นมุสลิมทุกคนต ้องรู ้จักวิธก
ี ารทําใหม้ จี ต
ิ ใจสงบสุข มีจต
ิ ใจทีนิ ง
เปิ ดใจใหก้ ว ้าง เพือไม่ให ้เกิดโรคทีเกียวข ้องกับจิตใจ
จึงเป็ นแนวทางการป้ องกันจากการเป็ นโรค
5
ซึงเป็ นสิงสําคัญอย่างยิงทีจะต ้องเผยแผ่แก่มุสลิมทังหลายที
รบั รู ้และมีความเข ้าใ
จเกียวกับสุขภาพจิต (นาบีลา ยุมยวง ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา และสมบัติ
สกุลพรรณ์, ๒๕๖๑)ดังมีหะดีษของท่านเราะซูลลุลลอฮฺ (ซ.บ) ได ้กล่าวว่า
ความว่า “ทุกๆ โรคมียาบําบัด ดังนั5นเมือยาบําบัดนั5นตรงกับโรค
เขาจะหายเจ็บด ้วยการอนุ มต
ั ข
ิ องอัลลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้ รงสูงส่ง ผูท้ รงเดชานุ ภาพ”
(มุสลิม ๕๘๗๑)
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5 ว้ จิ ยั จึงสนใจและเห็นว่าประเด็นเหล่านี มี
5 ความจําเป็ นทีจะต ้องศึกษา
ด ้วยเหตุนีผู
สาเหตุทก่
ี อใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้าและแนวทางการบําบัดในอิสลาม
เพือลดภาวะซึมเศร ้า สามารถแก ้ไขปัญหาได ้ก่อนทีจะเกิดขึน5
ใหร้ ู ้จักการดูแลตัวเอง เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาใหผ้ ูค้ นมีสข
ุ ภาพทีดี
รู ้จักคุณค่าของตนเองและสามารถรกั ษาสุขภาพได ้อย่างถูกต ้องตามแนวทางอิ
สลามต่อไป
วัตถุประสงค ์ของการวิจยั

1. เพือศึกษาสาเหตุทก่ี อใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้า
2. เพือศึกษาแนวทางรกั ษา และการบําบัดโรคซึมเศร ้าตามแนวทางอิสลาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจยั นี 5 เป็ นการวิจยั และเก็บรวบรวมข ้อมูลแบบเชิงคุณภาพ
5
(Qualitative Research) มี ๓ ขันตอนดั
งนี 5
5
ขันตอนที
๑ สร ้างเครืองมือวิจยั
ศึกษารายละเอียดเกียวกับประวัตค
ิ วามเป็ นมาของโรคซึมเศร ้า
5
ทฤษฎีทได
ี ้ใช ้ไว ้โดยนักวิชาการทังในทั
ศนะตะวันตก และทัศนะอิสลาม
ตลอดจนสาเหตุททํ
ี าใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้าและวิธก
ี ารบําบัดรกั ษา จากนั5น
ผูว้ จิ ยั ได ้สร ้างเครืองมือในการวิจยั ได ้แก่
จัดทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ แบ่งออกเป็ น ๒ ตอน ดังนี 5
ตอนที ๑
ข ้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคําถามลักษณะแบบเลือกตอบ
(Check-list) จํานวน ๕ ข ้อ ได ้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ อาชีพ
ระดับการศึกษาด ้านอิสลามศึกษา ระดับการศึกษาด ้านสามัญศึกษา
ระยะเวลาในการรกั ษา
ตอนที ๒
แบบสัมภาษณ์ระดับความคิดเห็นเกียวกับสาเหตุของโรคซึมเศร ้าและแนวทาง
5
บําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าตามแนวทางอิสลาม ทังหมด
๔ ข ้อ คือ

1. ท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบา้ งก่อนทีจะเกิดโรคซึมเศร ้า
2. สาเหตุททํี าใหท้ า่ นเป็ นโรคซึมเศร ้าเป็ นเพราะอะไร
3. ท่านมีแนวทางการบําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าด ้วยวิธใี ด
4. ท่านมีข ้อคิดเห็นอย่างไรเกียวกับการป้ องกันไม่ใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้า
ส่งมอบใหผ้ ูท้ รงคุณวุตท
ิ เชี
ี ยวชาญเฉพาะด ้าน ๓ ท่าน เพือตรวจสอบค่า

IOC

5
ขันตอนที
๒ ประชากรและกลุม
่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใช ้ในการศึกษาครงนี
ั5 5 คือ ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าของชุมชนบา้ นกะลูแป
ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุร ี จังหวัดปัตตานี จํานวน ๕ คน
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เกณฑ ์คัด คัดจากอาการของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าสามารถเห็นได ้ชัด
และได ้รกั ษากับแพทย ์โดยตรงและ
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้ายินดีใหข
้ ้อมูลด ้วยสมัครใจเพือถอดบทเรียน
5
ขันตอนที
๓ การวิเคราะห ์ข ้อมูล
5
การศึกษาครงนี
ั5 5 เมือผูว้ จิ ยั ได ้ข ้อมูลทังจากเอกสาร
5
และภาคสนามแล ้วนํ ามาวิเคราะห ์เนื อหา
(Content analysis)
โดยนํ าข ้อมูลมารวบรวมจัดระบบใหเ้ ป็ นหมวดหมู่
เป็ นเค ้าโครงเรืองแล ้วสรุปมาคร่าวๆ ออกมา ใช ้วิธวี เิ คราะห ์เชิงเปรียบเทียบ
เพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห ์
5
และเพือต ้องการผลจากการวิจยั โดยการสรุปจากเนื อหาที
ได ้มาในขณะเก็บรวบ
รวมข ้อมูล ข ้อมูลใดขาดหรือไม่ชดั เจน
ก็เก็บเพิมเติมต่อไปจนเกิดความอิมตัวของข ้อมูลทีได ้มา
หาความสัมพันธ ์ของข ้อมูล จนเป็ นปรากฏการณ์ตา่ งๆ
ทีสามารถมองเห็นถึงข ้อมูลทางด ้านโรคซึมเศร ้า แล ้วนํ ามาสรุปวิเคราะห ์
เพือตอบวัตถุประสงค ์ของการวิจยั
ตามขอบเขตทีกําหนดไว ้อย่างชัดเจนทีสุดตามข ้อมูลทีแท ้จริง
โรคซึมเศร ้า
คํานิ ยามของโรคซึมเศร ้า
ภาวะซึมเศร ้าตามทัศนะนักวิชาการตะวันตก
ภาวะซึมเศร ้าเป็ นการเปลียนแปลงของอารมณ์ในระดับตําสุด
ความทุกข ์ทีสามารถเกิดได ้ทุกวันและทุกเพศ ทุกวัย
สิงทีก่อจากความทุกข ์หรือความเจ็บป่ วยทางจิตใจ อัน-โกล ์ด (๑๙๘๘)
ตามแนวคิดของ เบ็ค
5
ภาวะซึมเศร ้าเป็ นกระบวนการภายในจิตใจเมือมีสถานการณ์เกิดขึนจะเกิ
ดควา
5
มคิดอัตโนมัตท
ิ างด ้านลบต่อตนเอง ต่ออนาคต ซึงจะเกิดจากพืนฐานความเชือ
แบ่งได ้เป็ นความรู ้สึกขาดความช่วยเหลือ รู ้สึกขาดคุณสมบัติ และรู ้สึกหมดหวัง
ก่อใหเ้ กิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสถานการณ์น5ัน เบ็ค (๑๙๖๗)
ภาวะซึมเศร ้าเป็ นลักษณะของความรู ้สึกอย่างหนึ ง
แสดงออกในลักษณะของกลุ่มอาการต่อไปนี 5 โศกเศร ้า เสียใจ
รู ้สึกไม่มอ
ี ะไรเลย โดดเดียว รู ้สึกท ้อแท ้หมดหวัง บีเบอร ์ (๑๙๙๘)
ภาวะซึมเศร ้าตามทัศนะนักวิชาการอิสลาม
5 อผูค้ นได ้รบั ความกระทบกระเทือนทางอาร
ปัจจัยของภาวะซึมเศร ้ายังเกิดขึนเมื
มณ์ อันเป็ นผลมาจากบาปทีกระทํา แต่ละคนรู ้สึกว่าเขามีบาปมากเกินไป
5 งผลต่อพฤติกรรมตามมา
และไม่มท
ี ว่ี างสําหรบั การให ้อภัย สถานการณ์นีจะส่
และอาจนํ าไปสูอ
่ าการซึมเศร ้า
อิสลามยังระบุด ้วยว่าหากบุคคลขาดการพึงพาพระเจ ้าก็จะทําใหจ้ ต
ิ ใจของเขาว่
างเปล่าและต ้องการการรกั ษาด ้วยวิธก
ี ารทางจิตวิญญาณ
ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงและอาจเจ็บป่ วยได ้ เรียกว่าสมดุลและไม่สมดุล
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ความไม่สมดุลในร่างกายอาจทําใหเ้ กิดไข ้ปวดศีรษะ และปวดเมือยตามร่างกาย
ในขณะเดียวกันความไม่สมดุลในจิตวิญญาณอาจนํ าไปสูค
่ วามโกรธความกังว
ลความเศร ้า และอาการอืนๆ ทีเกียวข ้องกับจิตใจอัล - บัลกี
สาเหตุเกียวกับภาวะซึมเศร ้า
ปัจจัยของการเกิดภาวะซึมเศร ้านั5น ในปัจจุบน
ั ยังไม่สามารถระบุได ้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข ้อง
อาจสรุปปัจจัยทีเกียวข ้องกับภาวะซึมเศร ้าได ้ดังนี 5

1. ทฤษฏีทางชีวภาพ ปัจจัยด ้านพันธุกรรมเชือว่าภาวะซึมเศร ้า
เกิดจากความผิดปกติในยีนทีสามารถถ่ายทอดสูบ
่ ุตรหลานได ้
มีผลการศึกษาทียืนยันว่าลักษณะทางพันธุกรรมอาจมีความเกียวข ้องกับการเกิ
ดภาวะซึมเศร ้า (นันทิรา หงษ ์ศรีสวุ รรณ, ๒๕๕๙)
โดยพบว่าสมาชิกทีมีความสัมพันธ ์โดยตรงทางสาย เลือดในครอบครวั เดียวกัน
จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร ้าได ้มากกว่าคนทัวไปถึง ๒.๘ เท่า
และเด็กทีมีบด
ิ าหรือมารดาเป็ นโรคซึมเศร ้าจะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร ้าได ้สูงถึ
ง ๓ เท่า
เมือเทียบกับเด็กทีบิดาหรือมารดาไม่เคยมีประวัตก
ิ ารป่ วยด ้วยภาวะดังกล่าว
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย ์ สุคนิ ชย,์ ๒๕๕๘)

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา
สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร ้าตามทฤษฎีทางจิตวิทยาเกียวข ้องกับความคิด
ความรู ้สึก ความหวัง ความวิตกกังวล ความขัดแย ้งภายในจิตใจ การรบั รู ้อัตรา
และการมีปฏิสม
ั พันธ ์กับบุคคลและสิงแวดล ้อม
5 วยั เด็ก
อารมณ์เศร ้าของมนุ ษย ์เกิดจากการมีประสบการณ์เชิงลบตังแต่
ทําใหเ้ กิดกลไกการจัดการกับปัญหาทีไม่เหมาะสม
และไม่สามารถปรบั ตัวได ้ดีในเวลาต่อมา

3. ทฤษฎีจติ สังคม
การเกิดภาวะซึมเศร ้าเกิดจากคนกับสิงแวดล ้อมไม่สามารถจะแยกจากกันได ้
สถานการณ์กอ
่ ใหเ้ กิดความเครียด การถูกทําร ้าย การถูกข่มขืน
การหย่าหรือแยกกับสามี การแยกจากสิงอันเป็ นทีรกั หรือคนรกั ปัญหาการเงิน
ปัญหาครอบครวั ทีรุนแรง การตกงาน การขาดความมันคงในชีวต
ิ
สถานการณ์กอ
่ ใหเ้ กิดความเครียด ถือว่าเป็ นบริบททีคุกคาม
5 าๆ
5
หากเกิดในช่วงเวลาทียาวนาน หรือเกิดขึนซํ
ย่อมส่งผลใหเ้ กิดความต ้องการพึงพิง
และจะสัมพันธ ์อย่างมากกับการเกิดภาวะซึมเศร ้า
5 งมีผลการศึกษาเกียวกับความ
นอกจากนี ยั
สัมพันธ ์ระหว่างบิดามารดาและบรรยากาศ
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ภายในครอบครวั ทีไม่ดม
ี ผ
ี ลต่อภาวะซึมเศร ้า (ฐิตวีแก ้วพรสวรรค ์และเบญจพร
ตันตสูต, ๒๕๕๕; วงเดือน ปั5นดี, ๒๕๕๘)

4. ทฤษฎีด ้านการเผชิญปัญหา
5 บายได ้การปรบั ตัวเมือเผชิญปัญหาทีเกิดขึนอย่
5
ปัจจัยนี อธิ
างไม่เหมาะสมขาดทั
กษะในการเผชิญปัญหา (มะลิสา งามศรี,นิ ตยา ตากวิรยิ นันท,์ และ ศุภรา
เชาว ์ปรีชา,๒๕๕๗) จะทําให ้เกิดความเครียดและกดดัน
5
อันส่งผลใหม้ โี อกาสเกิดภาวะซึมเศร ้าขึนได
้ บางปัจจัยเป็ นสิงทีไม่สามารถหลีก
เลียงได ้เนื องจากต ้องเผชิญอยูท
่ ก
ุ วัน
ทําใหม้ แี นวโน้มทีจะเกิดภาวะซึมเศร ้าได ้ง่าย
5 โอกาสทีจะทวีความรุนแรงจนเกิดความสูญเสียด ้านอืนๆทีทําใหเ้ สียหาย
อีกทังมี
ต่อตัวเอง คนรอบข ้าง และสังคม

5. ทฤษฎีด ้านความคิด

ปัจจุบน
ั มีทฤษฎีด ้านความคิดที
หลากหลายซึงสนับสนุ นว่า ภาวะซึมเศร ้าเกิดจาก ความคิดทีบิดเบือน
อันส่งผลต่อสภาพอารมณ์และ พฤติกรรมของบุคคล ซึง เบค

( Beck

,2011) ได ้ กล่าวว่าภาวะอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล
เกิดจากการรบั รู ้การแปลผลและความคิดเกียวกับ สถานการณ์นั5นๆ
ซึงผูท้ มี
ี ภาวะซึมเศร ้ามักจะมีรป
ู แบบความคิดอัตโนมัตใิ นด ้านลบ
มีการแปลความไม่อยูใ่ นโลกของความเป็ นจริง ส่งผลใหบ้ ค
ุ คลดังกล่าว
5
รู ้สึกถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ลดลง สินหวั
งและล ้มเหลว
อันเป็ นสาเหตุทนํี าไป สูก
่ ารเกิดภาวะซึมเศร ้าได ้ในทีสุด (โปรยทิพย ์ สันตะพันธุ ์
ศิรญ
ิ พร บุสหงส ์ และชาวลิต ศรีเสริม, ๒๕๖๒)
อาการของผูท้ เป็
ี นโรคซึมเศร ้า
จากการทบทวนทฤษฎีทเกี
ี ยวข ้องกับอาการทีมีภาวะซึมเศร ้า
คนทีมีปัญหาสุขภาพจิต อาการของบุคคลเหล่านั5น
อาจค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นเดือนๆ หรือเป็ นเร็วภายใน ๑-๒ สัปดาห ์
5
ซึงขึนอยู
ก
่ บั หลายๆ ปัจจัย ดังปรากฏในบทความของ จิตเวชศาสตร ์

Psychiatry เรียบเรียงโดย(กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม,สุวรรณา อรุณพงศ ์
ไพศาล และสุรพล วีระศิร,ิ ๒๕๖๐)
1. ด ้านอารมณ์ความรู ้สึก อาการนํ าหลักของผูท้ มีี ภาวาซึมเศร ้า

5 นปกติ
โกรธโมโห ความรู ้สึกเครียด อารมณ์แปรปรวน อารมณ์ครึกครืนเกิ
5
รู ้สึกเศร ้าใจ หม่นหมอง ผิดสินหวัง รู ้สึกว่าตนเองไร ้ค่า หงุ ดหงิด รู ้สึกกังวลใจ
ไม่สบายใจ ขาดความสนใจต่อสิงแวดล ้อมรอบข ้าง กระวนกระวาย

115

International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online
Conference
6th APRIL 2021

2. ด ้านพฤติกรรม
บุคคลทีมีภาวะซึมเศร ้าส่วนใหญ่มค
ี วามสัมพันธ ์กับผูอ้ นน้
ื อยลง
คิดว่าไม่มใี ครเข ้าใจ ไม่ไว ้ใจ และรู ้สึกไม่ปลอดภัยทีจะอยู่กบั ผูอ้ น
ื
ส่งผลใหข
้ าดการติดต่อกับผูอ้ น
ื ขาดเพือน ขาดญาติสร ้างโลกส่วนตัว
และใช ้เวลาส่วนใหญ่อยูค
่ นเดียวโดยเฉพาะเด่นชัดใน การพูด นอนไม่หลับ
หรือนอนมากเกินกว่าปกติ ไม่มส
ี มาธิ มีพฤติกรรมทําร ้ายตนเอง
3. ด ้านอาการทางกาย

5
อวัยวะใดขึนอยู
ก
่ บั อวัยวะทีตอบสนองต่อภาวะตึงเครียดของจิตใจ ปวดศีรษะ
5
ปวดกล ้ามเนื อ ท ้องอืด คลืนไส ้ ปวดเมือยตามตัว เย็นหรือชาปลายมือปลายเท ้า
หายใจไม่อม
ิ ร ้อนวูบวาบ ท ้องอืด ท ้องเฟ้ อ ประจําเดือนผิดปกติ
เสือมสมรรถภาพทางเพศอาการ
ในบางรายรู ้สึกแขนขาไม่มแี รงทีจะเคลือนไหวและไม่ปรารถนาทีจะทําสิงใดๆ

4. ด ้านความคิด ตามหลักทฤษฎีของ (สายฝน เอกวรางกูร, ๒๕๖๑)
ภาวะซึมเศร ้าจะมีอาการแสดงความคิดทีเป็ นทางลบหลายประการ ประกอบด ้วย
คิดว่าตนเองไม่มค
ี ณ
ุ ค่า ความคิดหลงผิด ล ้มเหลว ทําอะไรไม่สาํ เร็จ
คิดว่าตนเองไม่มค
ี วามสามารถ ความหวาดระแวงหรือสงสัย ความคิดฟุ้ งซ่าน
มองโลกในแง่ร ้าย คิดโทษตนเอง คิดว่าตนเองไร ้ค่า พึงพาผูอ้ นสู
ื ง
และคิดเกียวกับการตายหรือมีโอกาสเสียง ค่อนข ้างสูงในการคิดทีจะฆ่าตัวตาย
การบําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าในวิถอี ส
ิ ลาม
อิสลามได ้สนับสนุ นและส่งเสริมใหค้ นป่ วยทําการรกั ษาโรคภัยต่างๆ
เมือใดทีประสบกับโรคทียังไม่มก
ี ารค ้นพบยารกั ษา
ต ้องไม่หมดหวังหรือหมดกําลังใจ ต ้องดุอาอฺวน
ิ วอนขอต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ)
ใหอ้ ลั ลอฮฺ (ซ.บ) ทรงทําใหห้ ายจากโรคเนื องจากอัลลอฮฺ (ซ.บ)
คือผูป้ ระทานโรคภัยต่างๆ วิธก
ี ารบําบัดรกั ษามุสลิมทีมีภาวะซึมเศร ้า
จึงจําเป็ นต ้องคํานึ งถึงหลักการศรทั ธา
และหลักการปฏิบต
ั ข
ิ องศาสนาอิสลามร่วมด ้วย
การบําบัดโรคทางจิตใจ
การบําบัดโรคทางจิตใจตามหลักศาสนาอิสลามเป็ นการทําจิตใจใหส้ งบและผ่อ
นคลายดังนี 5

1. การอ่านคัมภีร ์อัลกุรอาน
เพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวต
ิ ทีดีงามสังคมทีบริสท
ุ ธิ s (มัสลัน มาหะมะ,
๒๕๕๒; ยูซฟ
ู นิ มะ และสุภท
ั ร ฮาสุวรรณกิจ,๒๕๕๑)
อัลกุรอานเป็ นสิงทียิงใหญ่ในการบําบัดโรคทางใจทุกๆ
ถ ้อยคําในอัลกุรอานนั5นมีความหมายและมีคณ
ุ ประโยชน์ทสามารถนํ
ี
ามารกั ษา
ความเจ็บป่ วยหายได ้อย่างสมบูรณ์ยงเหนื
ิ
อกว่าตัวยาใดๆ (อาลี อัลหัรบีย,
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๒๕๕๓) และการอ่านอัลกุรอานทําให ้ เกิดความสบายใจ
มีสติมองเห็นแนวทางในการ แก ้ไขปัญหาในขณะทีได ้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรง (ศรีสด
ุ า วนาลีสน
ิ และ คณะ, ๒๕๕๘)

2. การขอพร(ดูอาอ ์)

ด ้วยความตระหนักว่าสิงทีกําลังทําอยูน
่ 5ันเป็ นเพียงความพยายามและเครืองมือ
ซึงผูท้ มี
ี อาํ นาจอย่างแท ้จริงในจักรวาล คืออัลลอฮฺ(ซ.บ.)
ถ ้าพระองค ์ทรงประสงค ์สิงใด สิงนั5นต ้องบังเกิดขึน5
(มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)และในขณะขอพรเป็ นการเปิ ดโอกาสใหไ้ ด ้ขออภัยข
5
อบคุณและขอความเมตตาจากอัลลอฮฺทอั
ี ลลอฮฺได ้ชีหนทางในการแก
้ปัญหาแล
ะใหพ
้ บเจอแต่สงดี
ิ ๆ (ศรีสด
ุ าวนาลีสน
ิ และคณะ,๒๕๕๘)

3. ความอดทนเมือประสบกับปัญหา
เพราะความอดทนจะทําใหป้ ัญหาเบาบางลง ซึง
เป็ นความเมตตาของอัลลอฮฺททรงให
ี
ป้ ัญหาต่างๆ
ใหไ้ ด ้รบั การเยียวยาและบรรเทาด ้วยความอดทน (มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)

4. รําลึกถึงอัลลอฮฺใหม้ าก(ซิกรุลลอฮฺ)

5
เพราะพระองค ์เป็ นผูท้ รูี ้เรืองราวทังหมดและ
5 ม้ อง
กําหนดทุกสิงทุกอย่างไม่วา่ จะเกิดอะไรขึนให
5
สิงนันด ้วยการระลึกถึงอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮฺใหส้ งิ
ทีดีทสุ
ี ดและต ้องพึงสังวรว่าสิงทีเรากําลังเผชิญอยู่
ท่ามกลางความสุขสบายอาจมีปัญหาเกิดขึน5 และ
ในขณะทีเจอปัญหาก็อย่าเพิงท ้อแท ้หมดหวัง
5
เพราะปัญหาทีเกิดขึนอาจนํ
ามาซึงสิงทีดีก็ได ้ (มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)
และการระลึกถึงอัลลอฮฺ(ซ.บ.) จะช่วยใหจ้ ต
ิ ใจสบาย สงบไม่คด
ิ ฟุ้ งซ่าน
5
มองโลก ในแง่ดท
ี าํ ใจยอมรบั เหตุการณ์รน
ุ แรงทีเกิดขึนกับตนได(้ ศรีสด
ุ า
วนาลีสน
ิ , วีณา คันฉ้อง, และ วินีกาญจน์คงสุวรรณ, ๒๕๕๘)

5. การมองโลกในแง่ดี เพราะอัลลอฮฺ เป็ นผูก้ าํ หนดทุกสิงทุกอย่าง

5 ม้ องว่าอีก
เพราะฉะนั5นต ้องคิด ต่ออัลลอฮฺในแง่ดเี มือมีปัญหาเกิดขึนให
ไม่นานปัญหาก็จะหมดไป มองคูก
่ รณี ทเป็
ี น ในแง่ดี
5
ปัญหาทีเกิดขึนอาจเป็
นการเข ้าใจผิด หรือ
อาจเข ้าใจคลาดเคลือนซึงการคิดต่อผูอ้ นในแง่
ื
ดจี ะ ทําใหจ้ ต
ิ ใจสงบ
(มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)

6. การทําดีตอ่ ผูอ้ นื ทําใหอ้ ลั ลอฮฺ (ซ.บ.) โปรดปรานและมอบรางวัลอัน

ใหญ่หลวงใหด้ งั ข ้อความต่อไปนี 5 “ไม่มค
ี วามดีใดๆ
ในส่วนมากของการพูดซุบซิบของพวกเขา นอกจากผูท้ ใช
ี ้ใหท้ าํ ทาน
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ใหท้ าํ สิงทีดีงาม หรือให ้ ประนี ประนอมระหว่างผูค้ นเท่านั5นและผูท้ กระทํ
ี
า
ดังกล่าวเพือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) แล ้ว
เราจะใหแ้ ก่เขาซึงรางวัลอันใหญ่หลวง” [อันนิ สาอ ์:๑๑๔] (มุสลิมทีเนเจอร,์
๒๕๕๘ก) และการทําความดียงั ทําใหผ้ ูก้ ระทําเกิดความสบายใจ
(ศรีสด
ุ าวนาลีสน
ิ และคณะ, ๒๕๕๘)

7. การสํานึ กในความโปรดปรานของ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)
เมือต ้องเผชิญกับความยากลําบากใหร้ ะลึก
ไว ้เสมอว่ามันช่างน้อยนิ ดเมือเปรียบเทียบกับ นิ อม
ฺ ต
ั (ความโปรดปราน)
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) อันมากมาย
และจะทําใหเ้ ราหันกลับไปขอบคุณอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
และคลายความวิตกกังวลและคลายความทุกข ์ลงได ้(มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)
การบําบัดโรคทางกาย
การบําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าทางกายนั5น สามารถปฏิบต
ั ด
ิ ้วยตัวเอง
5
และเป็ นแนวทางหนึ งทีใหจ้ ต
ิ ใจของผูป้ ่ วยนันสงบ และเป็ นการเยียวยาทางจิตใจ

1.การละหมาดเป็ นประจํา
เพือใหจ้ ต
ิ ใจสงบสุขการละหมาดเป็ นการเข ้าหาอัลลอฮฺ
ภาวะร่างกายและยังเป็ นหนึ งวิธท
ี ดี
ี ยงสํ
ิ าหรบั การบําบัด
เพือร ้องเรียนความทุกข ์ความท ้อแท ้หมดกําลังใจกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ผูซ
้ งทรงร
ึ
กั และทรงเมตตา และขอความหวังในอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
(มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)
5 บตนเ
และการละหมาดทําใหจ้ ต
ิ ใจสงบและยอมรบั เหตุการณ์ทรุี นแรงทีเกิดขึนกั
องได ้

(ศรีสด
ุ า วนาลีสน
ิ และคณะ,๒๕๕๘)

2. ศึกษาหาความรู ้ของศาสนา
5 คาํ สอนแรก
อิสลามเป็ นความจริงของการดําเนิ นชีวต
ิ ทีเริมตังแต่
จนคําสอนสุดท ้ายของอิสลาม (มัสลัน มาหะมะ, ๒๕๕๒) และมัสลัน มาหะมะ
ยังกล่าวอีกว่า ควรอ่านสิงทีเป็ นประโยชน์และสิงทีเป็ นสิรม
ิ งคล (บะเราะกะฮฺ)
คือคําบัญชาของอัลลอฮฺและไม่ออกนอกกรอบคําสอนของพระองค ์

3. การออกกําลังกายทีถูกต ้องตามหลักศาสนาอิสลาม มี ๔ ชนิ ด คือ๑)
การออกกําลังกาย ในทีโล่ง ประกอบด ้วย การเดิน การวิง การขีจักรยาน
การว่ายนํ า5 ๒) การทํากายกรรมเพือสุขภาพ อาทิการอุน
่ เครือง
และการทําใหเ้ ย็นลง ก่อนและหลังออกกําลังกายหรือการ
ออกกําลังกายโดยการบิดขอ้ เท ้า การสะบัดข ้อเท ้า การบิดลําตัว เอว สะโพก
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การแกว่งแขน เป็ นต ้น ๓) การออกกําลังกายแบบผ่อนคลาย การทําโยคะ
การรํามวยจีน และ ๔) การออกกําลังกายทีออกแรงต ้านสูง (high
5
resistance aerobic exercise) เช่น กีฬายกนํ าหนั
ก
โดยเลือกออกกําลังกายทีมีผลต่อระบบหัวใจระบบ การหายใจ
5
กระดูกกล ้ามเนื อและข
้อ เป็ นสําคัญ (มุสลิมทีเนเจอร,์ ๒๕๕๘ก)

4. การรบั ประทานอาหารทีฮาลาลและ ต็อยยิบ
มุสลิมต ้องเลือกรบั ประทานอาหารที
ศาสนาอิสลามได ้กําหนดไว ้คืออาหารทีฮาลาลและต็อยยิบ
(มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ) (ยูซฟ
ู นิ มะและ สุภท
ั รฮาสุวรรณกิจ,๒๕๕๑)
ซึงเป็ นอาหารทีศาสนา อิสลามได ้อนุ มต
ั ใิ หร้ บั ประทานไดแ้ ละมีผลต่อการ
พัฒนาการทางด ้านจิตใจและจิตวิญญาณ อาหารทีดี(ฏ็อยญีบน
ั ) คือ
อาหารทีมีประโยชน์สะอาด ปลอดจากสารเคมีเจือปน อร่อย เหมาะสมกับวัย
และสภาพของแต่ละคนมีผลต่อการพัฒนาการทาง
ด ้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณรบั ประทานตาม
แบบซุนนะห ์จะช่วยป้ องกันโรค และอิบาดะห ์ (ช่วยพัฒนาการทางด ้านร่างกาย)
ข ้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์กลุม
่ ตัวอย่างทีเป็ นผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้า ๕ คน
เกียวกับศึกษาประวัตข
ิ องโรคซึมเศร ้าและการบําบัดในอิสลาม
โดยกําหนดข ้อคําถาม จํานวน ๔ ข ้อ ๑.
ท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบา้ งก่อนทีจะเกิดโรคซึมเศร ้า ๒.
สาเหตุททํ
ี าใหท้ า่ นเป็ นโรคซึมเศร ้าเป็ นเพราะอะไร ๓.
ท่านมีแนวทางการบําบัดรกั ษาโรคซึมเศร ้าด ้วยวิธใี ด ๔.
ท่านมีข ้อคิดเห็นอย่างไรเกียวกับการป้ องกันไม่ใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้า
ข ้อคําถามทัง5 ๔
ข ้อข ้างต ้นจะเป็ นการเชิงสัมภาษณ์ของกลุม
่ ตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้า
เพือได ้แสดงผลทางอาการ สาเหตุ และการรกั ษาบําบัด ของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้า
ปัญหาทีพบในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าสามารถนํ าผลทีได ้รบั ไปประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ใหผ้ ูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าหรือผูค้ นทีจะป้ องกันโรคซึมเศร ้าทราบ
ดังจะนํ าเสนอในการอภิปรายผลต่อไป
อภิปราย
จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค ์ ข ้อที ๑
เพือศึกษาสาเหตุทก่
ี อใหเ้ กิดโรคซึมเศร ้า พบว่า
จากกลุม
่ ตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้า
5 5นจากการสะสมความเครียดหลายๆ เรือง
ส่วนใหญ่สาเหตุทเกิ
ี ดขึนนั
อันเนื องมาจากปัจจัยหลายๆ ด ้าน ประกอบด ้วย ความสัมพันธ ์ต่อครอบครวั
ความพันธ ์ต่อเพือนร่วมงาน การศึกษา เศรษฐกิจ สูญเสียบุคคลทีรกั
5 จึงทําใหเ้ กิดปัญหาสุขภาพจิต
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที
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โดยทีไม่ทราบหรือไม่รู ้ว่ามีสข
ุ ภาพไม่ดี สาเหตุดงั กล่าวก่อใหเ้ กิดความเครียด
วิตกกังวล ระแวง หดหู่ ท ้อแท ้ ผิดหวัง มองโลกในแง่ลบ
ซึงมีผลต่อผูท้ กํ
ี าลังประสบเหตุการณ์เหล่านั5น ทําใหค้ วามคิด พฤติกรรม
อารมณ์ได ้เปลียนแปลงจากเดิม ซึงการศึกษาบทความวิจยั
ซึงพบว่าสภาพปัญหาภาวะซึมเศร ้ามีสาเหตุมาจากความสัมพันธ ์ในครอบครวั ล
ดลง บุตรหลานไม่มเี วลา การมีสว่ นร่วมในชุมชนลดลง
ปัญหาสุขภาพรายได ้ไม่เพียงพอการดืมสุราเป็ นประจํา การมีปัญหาหลายๆ
เรืองทีมีผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวต
ิ
ทําใหเ้ กิดความเครียดสะสมจนจะใช ้ชีวต
ิ อย่างมีความสุขไม่ได ้และยังหมกมุ่นกั
บสิงทีทําใหต้ วั เองวิตกกังวล หดหู่ (อภิญญา วงค ์ใหม่, ๒๕๖๐)
5
นอกจากนี การศึ
กษาวิจยั บทความวิจยั หลังรบั ทราบเหตุการณ์สะเทือนใจ
5 ง
ผูใ้ หข
้ ้อมูลส่วนใหญ่เกิดความตืนตระหนก ไม่ยอมรบั ว่าเหตุการณ์เกิดขึนจริ
และมีการตอบสนองทางอารมณ์ตอ
่ เหตุการณ์ในลักษณะ เศร ้าเสียใจ โกรธ
5 ก (ศรีสด
กลัว หรือกังวลว่าเหตุการณ์จะเกิดขึนอี
ุ า วนาลีสน
ิ , วีณา
คันฉ้อง,วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ๒๕๕๘)
จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค ์ ข ้อที ๒
เพือศึกษาแนวทางรกั ษาและการบําบัดโรคซึมเศร ้าตามแนวทางอิสลาม
ผลการวิจยั สรุปได ้ว่ากลุม
่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช ้การบําบัดรกั ษาด ้วยการใช ้หลั
กศาสนาเป็ นแนวทางหนึ งทีทําใหข
้ ด
ั เกลาจิตใจทีมีผลกระทบต่อจิตใจ
มีพนฐานของการบํ
ื5
าบัดรกั ษาใหม้ ค
ี วามศรทั ธาต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)
และเราะซูลลุลลอฮฺ (ศ.ล.)
และปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักศาสนาอิสลามทีได ้บัญญัตไิ ว ้ในอัลกุรอาน และซุนนะห ์
ทีพึงประสงค ์แห่งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
และใหค้ วามสําคัญต่อแนวทางการบําบัดรกั ษาโรคในแต่ละช่วงวัย
รวมถึงการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีต่างๆ ของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้า
ซึงเป็ นสิงสําคัญในการเป็ นแบบอย่างทีดีใหแ้ ก่คนรอบข ้าง สังคม
และประเทศได ้ ประพฤติตนไปในทางทีดีเพือการบําบัดรกั ษา
โดยทีการบําบัดรกั ษาไม่ใช่เพียงแค่ใช ้ยาอย่างเดียว
แต่การรกั ษาโรคซึมเศร ้าทีดีสาํ หรบั มุสลิมนั5น คือการเชือมันต่ออัลลอฮ (ซ.บ.)
และรําลึกถึงอัลลอฮ (ซ.บ.) อยูต
่ ลอดเวลา บทความวิจยั ศึกษาวิจยั เรือง
5
ศึกษาผลของโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกบนพืนฐานหลั
กอิสลามต่อภา
วะซึมเศร ้าของนักเรียนวัยรุน
่ หญิงมุสลิม
5
5
ผลการศึกษาครงนี
ั5 แสดงว่
าโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกบนพืนฐานหลั
ก
อิสลามสามารถลดภาวะซึมเศร ้าได ้ อยูใ่ นระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
หลักอิสลามยังมีการบูรณาการหลักอิสลาม
ซึงหลักอิสลามทีอาจมีผลในการลดภาวะซึมเศร ้าประกอบด ้วย
การรําลึกถึงอัลลอฮ (ซ.บ.) การคิดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ (ซ.บ.)
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และการขอดุอาอ จะทําใหจ้ ต
ิ ใจสงบสุข มีสติ มีสมาธิ และเสริมสร ้างกําลังใจ
การมอบหมายต่ออัลออฮ (ซ.บ.)
เป็ นการเชือว่าหลังจากทีได ้พยายามทําทุกสิงทุกอย่างดีทสุ
ี ดแล ้ว
อะไรจะเกิดใหย้ อมรบั ว่าเป็ นการกําหนดของอัลลอฮ (ซ.บ.)
5
ทําใหเ้ กิดการปล่อยวาง ยอมรบั ตัวเอง ยอมรบั สภาพทีเกิดขึนได
้
5
ไม่พะวงกับสิงทีเกิดขึนกับอนาคตและจะได ้รบั การป้ องกันจากอัลลอฮ
ใหพ
้ น้ จากความกังวล ความทุกข ์โศกต่างๆ (ไผโรส มามะ, ๒๕๕๘)
5 อตัวเอง ต่อโลก
อาจอธิบายได ้ว่า ผูท้ มี
ี ภาวะซึมเศร ้าจะมีความคิดในแง่ลบ ทังต่
และต่ออนาคต (Bech, Rush, Shaw & Emery 1979)
5
เมือผูท้ มี
ี ภาวะซึมเศร ้าได ้ใช ้หลักพืนฐานอิ
สลามยังมีการบูรณาการหลักการอิส
ลามซึงสอดคล ้องกับผูใ้ หส้ ม
ั ภาษณ์ของ ฮารง เยะแลได ้กล่าวไว ้ว่า
“การลดภาวะซึมเศร ้าประกอบด ้วย อ่านคัมภีร ์อัลกุรอาน รําลึกถึงต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ.) ซิเกรฺ ละหมาด ปล่อยวาง ฟังบรรยายเกียวกับอิสลาม
และเพือได ้รบั การปกป้ องจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ใหพ
้ น
ั จากความกังวล
ความทุกข ์โศกต่างๆ” ดังทีอัลลอฮ (ซ.บ.) ได ้ทรงตรสั ในโองการหนึ งว่า
ความว่า “ บรรดาผูศร
้ ทั ธา และจิตใจของพวกเขาสงบด ้วยการรําลึกถึงอัลลอฮ
(ซ.บ.) พึงทราบเถิด! ด ้วยการรําลึกถึงอัลลอฮ (ซ.บ.) เท่านั5นทําใหจ้ ต
ิ ใจสงบ”
(อัรเราะอฺด,ฺ ๑๓ : ๒๘) การศึกษาวิจยั
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ ห็นว่าการจัดการตัวเองของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ งของก
ารเยียวยาตนเอง แต่สงเหล่
ิ
านั5นก็ไม่ใช่การรกั ษาโรค
5 มเศร ้าทําเพือหลีกเลียงความคิด
แต่เป็ นเหมือนการป้ องกันการเกิดขึนซึ
ความรู ้สึกภายในจิตใจของตน
เพือใหอ้ าการซึมเศร ้าลดลงและกลับมาดําเนิ นชีวต
ิ เป็ นปกติ (ธนัท
ตันติวงศ ์โกสีย,์ ๒๕๖๑)
ซึงยังมีความเกียวข ้องกับบทความวิจยั การบําบัดรกั ษาตามแนวทางอิสลาม
5ั
ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าทีได ้รบั การวินิจฉัยครงแรกได
้ใหค้ วามหมา
5
ยของประสบการณ์การฟื นหายคือการกลับมาดําเนิ นชีวต
ิ ได ้เหมือนเดิมส่วนปร
ะสบการณ์การฟื 5 นหายแบ่งเป็ น ๔ ประเด็นหลักคือ ๑) ยอมรบั และเข ้าใจว่าป่ วย
๒) ปรบั เปลียนความคิดและพฤติกรรม ๓) กําลังใจเป็ นสิงมีคา่ และสําคัญและ
๔) กลับมาทําบทบาทและหน้าทีต่างๆในชีวต
ิ ได ้ตามปกติภานุ มาศ จิตสงบ
5
(ภานุ มาศ จิตสงบ, ๒๕๖๐) ดังนัน การดูแลสุขภาพของตัวเอง
เป็ นหนึ งของความรบั ผิดชอบ เพราะมนุ ษย ์ทุกคนเป็ นสิทธิของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
เมือเจ็บป่ วย พยายามเยียวยารกั ษาตัวเอง เนื องจากทุกๆ โรคทีอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ประทานใหแ้ ก่มนุ ษย ์นั5น ล ้วนมียารกั ษา อัลลอฮฺ (ซ.บ.)
5
5 นอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ไม่ทรงใหเ้ กิดโรคขึนในโลกนี
จะใหว้ ธิ ก
ี ารรกั ษาโรคนั5นๆ และโรคทีไม่สามารถรกั ษาได ้คือ โรคชรา
สรุปผล
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โรคซึมเศร ้าเป็ นโรคทีมีอยูแ่ ละมีสาเหตุและอาการทีชัดเจน
5
จากทีเคยเกิดภาวะซึมเศร ้านี มาจนถึ
งปัจจุบน
ั และจํานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าก็เพิ
5
มมากขึน
หากบุคคลไม่เน้นถึงสัญญาณหรืออาการของโรคซึมเศร ้าจะส่งผลใหเ้ กิดปัญห
5 าใหบ้ ุคคลสูญเสียความสุขในการทํากิจ
าใหญ่ในชีวต
ิ เพราะภาวะซึมเศร ้านี จะทํ
วัตรประจําวัน
อาการซึมเศร ้าเมือไม่ได ้รบั การจัดการอย่างเหมาะสมและปล่อยใหม้ อ
ี ท
ิ ธิพลจะ
5
5
นํ าไปสูค
่ วามผิดปกติทางอารมณ์เรือรงั มากขึน ซึงจะทําใหค้ นฆ่าตัวตาย
บุคคลควรได ้รบั คําแนะนํ าใหย้ อมรบั การทดสอบชีวต
ิ อย่างสงบ ไม่เศร ้า
5
หดหู่กบั สิงทีเกิดขึนในชีวต
ิ
5
นอกจากนี สังคมควรเห็นอกเห็นใจผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าการเปิ ดกว ้างของสังคมมี
ผลดีตอ
่ ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าทีใหก้ ารสนับสนุ นและช่วยเหลือใหม้ ช
ี วี ต
ิ ต่อไปแนวท
างการรกั ษาและวิธก
ี ารบําบัดตามแนวทางอิสลามในการรกั ษา
โรคซึมเศร ้า เพือนํ าไปใช ้ในการรกั ษา
ถือว่าเป็ นสิงทีดีสามารถรกั ษาโรคซึมเศร ้าได ้
ไม่วา่ จะเป็ นการรกั ษาทางกายและทางจิตใจ ดังเช่น
ตามหลักการอิสลามจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ น คือ การอ่านคัมภีร ์
อัลกุรอาน
การรําลึกถึงอัลลอฮ (ซ.บ.) โปรยชีวต
ิ ด ้วยดุอาอฺ ต่ออัลลอฮ (ซ.บ.)
อดทนต่อการลิขต
ิ ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) การละหมาด บริจาค
บริโภคอาหารอย่างถูกต ้องตามหลักอิสลาม มีมนุ ษย ์สัมพันธ ์ทีดี
และการออกกําลังกาย เป็ นกิจกรรมหลักของชีวต
ิ สามารถปรบั เปลียนความคิด
5
จิตใจ และพฤติกรรมไปในทางทีดีขน
ึ
ข ้อเสนอแนะ
ข ้อเสนอแนะในการนํ าผลการวิจยั ไปใช ้ประโยชน์

1.

5
ควรมีการนํ าเสนอเรืองนี ในการจั
ดอบรบสัมมนาเพือให ้เกิดความเข ้าใจเกียวกับ
โรคซึมเศร ้า

2.
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งควรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิ
ตโดยการนํ าหลักการศาสนามาบริหารนับถือเข ้ามาบูรณาการองค ์ความรู ้
โรคซึมเศร ้าและหลักศาสนาเพือใหป้ ระชาชนเกิดความสามารถในการดูแลสุข
ภาพจิตของตน

3. ควรมีการจัดอบรมในหมู่บา้ น ชุมชน สถานทีตา่ ง เพือใหค้ วามรู ้
ความเข ้าใจ การป้ องกัน การรกั ษาของโรคซึมเศร ้าได ้อย่างถูกต ้อง
ข ้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครงต่
ั5 อไป
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1.
ควรศึกษาสภาวะโรคซึมเศร ้าและการบําบัดในรูปแบบเชิงสํารวจตามชุมชนต่าง
ๆ

2. ควรเปรียบเทียบการบําบัดระหว่างอิสลามและจิตแพทย ์

รายอ ้างอิง
ฐิตวีแก ้วพรสวรรค ์ และเบญจพร ตันตสูต.ิ (๒๕๕๕).
การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร ้าและปัจจัย
ทีเกียวข ้องในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที ๕ ในกรุงเทพมหานคร.
วารสารสมาคมจิตแพทย ์ แห่งประเทศไทย, ๕๗(๔), ๓๙๕-๔๐๒.
วงเดือน ปั5นดี. (๒๕๕๘).
ความชุกและปัจจัยของความซึมเศร ้าในเด็กวัยรุน
่ ตอนปลาย: ศึกษาเฉพาะ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คศรีสะเกษ. วารสารสาธารณสุขศาสตร,์ ๔๕(๓),
๒๙๘-๓๐๙
กุศลาภรณ์ชยั อุดมสม, สุวรรณา อรุณพงศ ์ไพศาล, และสุรพล วีระศิร.ิ
(๒๕๖๐). จิตเวชศาสตร ์ Psychiatry. ขอนแก่น: โรงพิมพ ์คลังนานาวิทยา.
สายฝน เอกวรางกูร. (๒๕๖๑).
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตศาสตร ์และศิลป์ สูก
่ ารปฏิบต
ั ิ ๑. (พิมพ ์ ครงที
ั5
๔). นครศรีธรรมราช: ศูนย ์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นันทิรา หงษ ์ศรีสวุ รรณ์. (๒๕๕๙).
ภาวะซึมเศร ้า.วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติวช
ิ าการ, ๑๙(๓๘),
๑๐๕-๑๑๘.
มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย ์สุคนิ ชย ์. (๒๕๕๘).
จิตเวชศาสตร ์รามาธิบดีฉบับเรียบเรียงครงที
ั5 ๔. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทย ์ศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยม
หิดล.
โปรยทิพย ์ สันตะพันธุ ์ ศิรญ
ิ พร บุสหงส ์ และชาวลิต ศรีเสริม.
5
(๒๕๖๒).ภาวะซึมเศร ้าในวัยรุน
่ : บทบาทพยาบาล.วารสารเกือการุ
ณย,์ ๒๖
(๑) ,๑๘๗-๑๙๙.
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มัสลัน มาหะมะ. (๒๕๕๒). อิสลามวิถแี ห่งชีวต
ิ . สงขลา:
สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มุสลิมทีเนเจอร ์. (2558ก). วิถช
ี วี ต
ิ อิสลาม.ค ้นจาก http:/muslim-

teenager.blogspot.com 2010/05/blogpost_7053.html
มุสลิมทีเนเจอร ์. (2558ข). สูตรบําบัดจิตใจใหเ้ ป็ น สุข,จาก
http:/muslim-teenager.blogspot.com/2000
/11/blog-post_9711.html
ศรีสด
ุ า วนาลีสน
ิ , วีณา คันฉ้อง, และวินีกาญจน์ คงสุวรรณ. (๒๕๕๘).
ประสบการณ์การสร ้างเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลาม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมุสลิมทีอยู่ ภายใต ้สถานการณ์ความไม่สงบ.
วารสาร การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ๒๙(๑), ๔๔-๕๖.
วันมุสลีมะห ์. ม.ป.ป. องค ์ความรู ้อิสลามกับสุขภาวะ.
แผนงานสร ้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย. คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

https://www.islammore.com/view/3094.
นิ ตยาพร ทองเพชร และคณะ, อยูก
่ บั โรคซึมเศร ้าด ้วยความเข ้าใจ,
https://www.dmh.go.th/newsdmh/view.asp?id=30405
ศิรลิ ก
ั ษณ์ ปัญญา เพ็ญนภา แดงด ้อมยุทธ ์ และพีรพนธ ์ ลือบุญธวัชชัย.
๒๕๕๘.
ผลของกลุม
่ จิตบําบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร ้าในผูป้ ่ วยโรคซึ
มเศร ้า.วารสารสมาคมจิตแพทย ์แห่งประเทศไทย, ๖๐(๒) : ๙๙-๑๑๐
ภานุ มาศ จิตสงบ. ๒๕๖๐.
5ั
ประสบการณ์การฟื 5 นหายของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร ้าทีได ้รบั การวินิจฉัยครงแรก.
วิทยานิ พนธ ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ภานุ พงศ ์ วัฒนเสรีกล
ุ อาศิรา พนาราม. ๒๕๖๒. ซึมเศร ้า-เบิร ์นเอาท ์
พิษร ้ายเมืองใหญ่ คนไทยป่ วยจิตเวชเพิมขึน5 ,

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/
860135
นาบีลา ยุมยวง ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา และสมบัติ สกุลพรรณ์. ๒๕๖๑.
5
“ผลของการบําบัดโดยการปรบั ความคิดและพฤติกรรมบนพืนฐานหลั
กอิสลาม
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ต่อภาวะซึมเศร ้า ในผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทนอนติ
ี
ดเตียง”,
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธรณสูขภาคใต,้ ปี ที ๖ ฉบับที๑
(1 มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒ ). หน้า : ๑-๑๓.
อัลหัรบีย, มูซา บิน ฮุเซน บิน อาลี. ๒๕๕๓.
การบําบัดโรคทางใจด ้วยการขอดุอาอฺ. มุสตอฟา มานะ

ผูแ้ ปล. กรุงเทพ :

บริษท
ั ออฟเซ็ท,
อภิญญา วงค ์ใหม่. ๒๕๖๐.
ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร ้าและแนวทางการป้ องกันภาวะซึมเศร ้าของผูส้ งู อายุใ
นเขตเทศบาลตําบลแม่วาง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,
วิทยานิ พนธ ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ธนัท ตันติวงศ ์โกสีย ์. ๒๕๖๑.
การจัดการโรคซึมเศร ้าด ้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรฐั .
วิทยานิ พนธ ์ศิลปศาสตร ์บัณฑิตภาคมานุ ษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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