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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยันี+เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ มวีตัถุประสงค ์๑) 
เพื3อศกึษาสาเหตทุี3ก่อใหเ้กดิ     โรคซมึเศรา้ ๒)  

 
เพื�อศกึษาแนวทางรกัษาและการบําบดัโรคซมึเศรา้ตามแนวทางอสิลาม 

โดยทาํการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอลักรุอาน ฮะดษี ตาํรา เอกสารวชิาการ 
และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และเก็บขอ้มูลเชงิคณุภาพ 

โดยใชเ้คร ื�องมอืเป็นแบบสมัภาษณเ์ชงิลกึในการถามผูป่้วยโรคซมึเศรา้ของชมุ
ชนบา้นกะลแูป ตาํบลเตราะบอน อาํเภอสายบุร ีจงัหวดัปัตตานี  จาํนวน ๕ คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ๑) 
ปัจจยัที�กอ่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้มาจากหลากหลายสาเหตทุี�ทาํใหก้ระทบจติใจ 
มที ั5งความเสี�ยงทางพนัธกุรรม สงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา ปัญหาในครอบครวั 
สภาพจติใจ และการเผชญิกบัสถานการณเ์ลวรา้ย 
เกดิจากปัจจยัภายในและภายนอกที�สามารถควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้
เมื�อประสบเหตกุารณห์รอืไดร้บัความกดดนัเกดิจากสถานการณต์า่งๆ 
ในชวีติประจาํวนั ทาํใหส้ะสมความเครยีดเร ื�อยๆ 
กอ่ใหเ้กดิภาวะซมึเศรา้โดยไม่รูต้วั การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของ          
การดาํเนินชวีติที�เกดิจากการแทรกแซงของโรคซมึเศรา้ 
อาจสง่ผลกระทบขั5นอยา่งรนุแรงถงึขั5นการฆ่าตวัตายได ้๒) 
แนวทางบําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ตามแนวทางอสิลาม 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึหลกัการศรทัธา 
และหลกัการปฏบิตัขิองศาสนาอสิลามรว่มดว้ย โดยมวีธิกีารบําบดั คอื 
การอา่นคมัภรีอ์ลักรุอานพรอ้มทั5งศกึษาอรรถาธบิายบทบญัญตัติา่งๆ 
ในอลักรุอาน ศกึษาวถิชีวีติของทา่นเราะซลูลลุลอฮ (ศ.ล.) 
พรอ้มทั5งมาปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั การราํลกึถงึอลัลอฮฺ (ซกิรุลอฮฺ) 
ละหมาดและการวงิวอน ขอพรตอ่   อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ดงักลา่ว 
คอืเป็นรากฐานพื 5นฐานที�สาํคญัตอ่การสรา้งอหีม่านที�เข็มแข็งและตอ่สูก้บัปัญห
าอปุสรรคตา่งๆ โดยเฉพาะการบําบดัโรคซมึเศรา้ใหบ้รรเทาลงและหายขาดได ้
คาํสาํคญั : โรคซมึเศรา้ สาเหตโุรคซมึเศรา้ การบําบดัรกัษา 
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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 

 

 
ความเป็นมาและความสาํคญั 
สขุภาพเป็นสิ�งที�มนุษยท์กุคนปรารถนา 
เป็นปัจจยัหนึ�งที�สาํคญัที�จะนําความสงบสขุใหก้บัชวีติ 
อสิลามถอืวา่สขุภาวะที�สมบรูณท์างจติวญิญาณจะเป็นพลงัที�จะนําไปสูส่ขุภาพ
ที�ดโีดยรวม การมสีขุภาพที�สมบูรณแ์ข็งแรงด ี
ยอ่มเป็นรากฐานที�สาํคญัของการพฒันาคณุภาพชวีติและกระบวนการพฒันาใ
นทกุดา้นทกุมติ ิในมุมมองของอสิลาม 
ถอืวา่การดแูลรกัษาสขุภาพนั5นเป็นหนา้ที� (วาญบิ) สาํหรบัมนุษย ์

(วนัมุสลมีะห,์ ๒๕๖๑) ดงัมหีะดษี ทา่นเราะซลูลลุลอฮฺ ไดก้ลา่ววา่ (ศ.ล.) 

ทรงตรสั ความวา่ “เนีHยะมตั (ความโปรดปราน) 2 ประการ 
ที�คนสว่นใหญม่กัจะหลงลมื คอื การมสีขุภาพที�ด ีและการมเีวลาวา่ง” (อลั 
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บุคอรยี,์ ๖๔๑๒) ปัญหาสขุภาพจติที�เกดิขึ 5นในประชากรทั�วๆ 
ไปนอกจากทาํใหส้ญูเสยีชวีติแลว้ 
บางโรคยงักอ่ใหเ้กดิความพกิารสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของประชาชนทาํ
ใหต้อ้งทนอยูก่บัความทกุขท์รมานจากโรคนั5นๆ 
จากการประเมนิผลกระทบที�เกดิขึ 5นกบัสงัคมของปัญหาสาธารณะสขุ 
จากการประเมนิผลกระทบที�เกดิขึ 5นกบัสงัคมของปัญหาสาธารณะสขุดงักลา่ว 
องคอ์นามยัโลกและธนาคารโลกไดร้ว่มกนัพฒันาดชันีปัญหาสขุภาพ พบวา่ 
ปัญหาของโรคซมึเศรา้มสีาํคญัพบไดบ้่อยในทกุชว่งอาย ุทกุเช ื 5อชาตโิลก 
ซึ�งปัญหาของโรคซมึเศรา้มคีวามสาํคญั และมกีารเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 5นเร ื�อยๆ 
จนเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ของโรคทางจติเวชจากอนัดบั ๔ ในปี ค.ศ.๑๙๙๐ 
ซึ�งอาจมาเป็นอนัดบัที� ๒ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
มปีระชากรทั�วโลกประสบกบัโรคซมึเศรา้ประมาณ ๓๕๐ ลา้นคน 
อายขุองผูป่้วยมแีนวโนม้เพิ�มขึ 5นเร ื�อยๆ จนโรคซมึเศรา้ไดช้ ื�อวา่เป็น 
“โรคแห่งศตวรรษที� ๒๑” หรอื “โรคยคุดจิทิลั” (นิตยาพร ทองเพชร 

และคณะ,๒๕๖๒) 
และมกีารคาดการณว์า่ปัญหานี5จะกลายเป็นปัญหาอนัดบัหนึ�งในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 

(World Health Organization) (ศริลิกัษณ ์ปัญญา เพ็ขญนภา 

แดงดอ้มยทุธ ์และพรีพนธ ์ลอืบุญธวชัชยั, ๒๕๕๘) พบวา่ 
โรคซมึเศรา้สง่ผลกระทบตอ่ความคดิ พฤตกิรรม และความรูส้กึ 
ซ ึ�งเป็นหนึ�งในผลกระทบของชวีติการเป็นอยูใ่นทกุดา้น และปัญหาชวีติตา่งๆ 
ที�มนุษยท์กุคนไม่สามารถหลกีเลี�ยงได ้ ผูป่้วยจะมอีาการซมึเศรา้ เบื�อหน่าย 
หดหู่ ผดิหวงั เป็นเกอืบทั5งวนั และเป็นตดิตอ่กนันานกวา่ ๒ สปัดาหข์ึ 5นไป 
รวมกบัอาการอื�นๆ เชน่ นอนไม่หลบั เบื�ออาหาร นํ5าหนักลด 
บางรายอาจนอนมากขึ 5น หรอื กนิจขุึ 5น ออ่นเพลยี พูดนอ้ยลง 
เคลื�อนไหวชา้ลงกวา่ปกต ิสมาธคิวามจาํแยล่ง หลงลมืงา่ย 
มองโลกและชวีติของตนเองในแง่ลบ รูส้กึตนเองไม่มคีณุคา่ เป็นตน้  

อาจนําไปสูก่การฆา่ตวัตายได ้(ภานุมาศ จติสงบ, ๒๕๖๐) 
เนื�องจากปัญหานี5เป็นปัจจยัหนึ�งที�มผีลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง จงึทาํใหป้ระชาชนเกดิปัญหาสขุภาพจติ 
โดยที�ประชาชนไม่สามารถที�จะทราบหรอืรูว้า่ตนเองมสีขุภาพไม่ด ี
ซ ึ�งกอ่ใหเ้กดิความเครยีด กดดนั วติกกงัวล ยิ�งสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินชวีติ 
และสภาพจติใจของคนทั�วประเทศตกอยูใ่น 

“ภาวะของความซมึเศรา้”(ภานุพงศ ์วฒันเสรกีลุ อาศริา พนาราม, ๒๕๖๒) 
จากการศกึษา 
ปัจจยัใหก้อ่เกดิภาวะซมึเศรา้สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจติของประชาชนเกดิจาก
ปัญหาความขดัแยง้หลายดา้น ประกอบดว้ย ปัญหาทางการเมอืง สงัคม หนี5สนิ 
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เศรษฐกจิ ยาเสพตดิ และปัญหาในครอบครวั การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นที�รกั 
ซ ึ�งมกัจะมคีวามเชื�อมโยงกบัเหตกุารณท์ี�ทาํใหเ้กดิความเครยีดในชวีติหรอือยูใ่
นสถาวะที�ยํ�าแย ่และเป็นปัจจยัที�มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสูง  
เนื�องจากความสามารถในการรบัมอืกบัปัญหาและความสญูเสยีของแตล่ะคนที�
ไม่เทา่กนั  ทาํใหอ้าการทั5งทางดา้นรา่งกาย จติใจ และความคดิ 
โดยอาการเหลา่นี5จะสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินชวีติในแตล่ะวนัอยา่งมาก อาท ิ
กนิอาหารไดน้อ้ยลง เบื�ออาหาร นอนไม่หลบั สิ 5นหวงั หดหู่ 
รูส้กึวา่ตวัเองไม่มคีวามสขุกบัชวีติ วติกกงัวลตลอดเวลา 
และที�สาํคญัคอืไม่สามารถรบัมอืกบัปัญหาตา่งๆ ที�ตอ้งเผชญิ 
จงึมคีวามคดิขั5นรนุแรงถงึจะฆ่าตวัตายได ้เมื�อมคีวามคดิดงัเหลา่แลว้ 
ตอ้งหาแนวทางการบาํบดัลว้นหนา้เพื�อไม่ใหเ้ป็นภยัตอ่ชวีติ 
การบูรณาการบําบดัโดยการปรบัความคดิและพฤตกิรรม 
ในรปูแบบที�หลากหลายใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทวฒันธรรมที�แตกตา่งกนั 
เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการรกัษาไดม้ากขึ 5น 
ศาสนาอสิลามซึ�งถอืเป็นศาสนาที�มพีื 5นฐานความเชื�อและหลกัปฏบิตัทิี�เฉพาะเจ
าะจงและแตกตา่งจากศาสนาอื�นๆ 
ดงันั5นวธิกีารบําบดัรกัษามุสลมิที�มภีาวะซมึเศรา้ 
จงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึหลกัการศรทัธาและหลกัการปฏบิตัขิองศาสนาอสิลามรว่
มดว้ย  โดยหลกัการศรทัธาและหลกัการปฏบิตัขิองศาสนาอสิลาม 
ในกระบวนการบําบดันั5น 
ไดม้กีารสอดแทรกการสนทนาเกี�ยวกบัศาสนาอสิลาม ประกอบดว้ย 
การอา่นและทอ่งจาํโองการจากคมัภรีอ์ลักรุอาน 
การพจิารณาแนวทางการใชช้วีติของทา่นเราะซลูลลุลอฮฺ (ซ.บ) 
แลว้นํามาปรบัใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั กระตุน้ใหม้กีารสวดมนตข์อพร 
ละหมาด  
ซ ึ�งในอสิลามถอืวา่รา่งกายของมนุษยนั์5นเป็นแหลง่กาํเนิดของความมคีณุคา่แล
ะไดม้องถงึความมคีณุคา่ของมนุษย ์คอื สขุภาพทางจติที�ปราศจากมลทนิ 
มคีวามคดิทาํใหจ้ติใจสงบสขุทางจติใจและรา่งกาย 
ดงันั5นมุสลมิทกุคนตอ้งรูจ้กัวธิกีารทาํใหม้จีติใจสงบสขุ มจีติใจที�นิ�ง 
เปิดใจใหก้วา้ง เพื�อไม่ใหเ้กดิโรคที�เกี�ยวขอ้งกบัจติใจ 
จงึเป็นแนวทางการป้องกนัจากการเป็นโรค 
ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งที�จะตอ้งเผยแผ่แกมุ่สลมิทั5งหลายที�รบัรูแ้ละมคีวามเขา้ใ
จเกี�ยวกบัสขุภาพจติ (นาบลีา ยมุยวง ดาราวรรณ ตะ๊ปินตา และสมบตั ิ

สกลุพรรณ,์ ๒๕๖๑)ดงัมหีะดษีของทา่นเราะซลูลลุลอฮฺ (ซ.บ) ไดก้ลา่ววา่ 
ความวา่ “ทกุๆ โรคมยีาบําบดั ดงันั5นเมื�อยาบําบดันั5นตรงกบัโรค 
เขาจะหายเจ็บดว้ยการอนุมตัขิองอลัลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้รงสงูสง่ ผูท้รงเดชานุภาพ” 
(มุสลมิ ๕๘๗๑) 
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ดว้ยเหตนีุ5ผูว้จิยัจงึสนใจและเห็นวา่ประเด็นเหลา่นี5มคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งศกึษา
สาเหตทุี�กอ่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้และแนวทางการบําบดัในอสิลาม 
เพื�อลดภาวะซมึเศรา้ สามารถแกไ้ขปัญหาไดก้อ่นที�จะเกดิขึ 5น 
ใหรู้จ้กัการดแูลตวัเอง เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาใหผู้ค้นมสีขุภาพที�ด ี
รูจ้กัคณุคา่ของตนเองและสามารถรกัษาสขุภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามแนวทางอิ
สลามตอ่ไป 
วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
1. เพื�อศกึษาสาเหตทุี�กอ่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ 
2. เพื�อศกึษาแนวทางรกัษา และการบําบดัโรคซมึเศรา้ตามแนวทางอสิลาม 
ระเบยีบวธิวีจิยั    
การวจิยันี5 เป็นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเชงิคณุภาพ  

(Qualitative Research) ม ี๓ ขั5นตอนดงันี5  
ขั5นตอนที� ๑ สรา้งเคร ื�องมอืวจิยั  
ศกึษารายละเอยีดเกี�ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาของโรคซมึเศรา้ 
ทฤษฎทีี�ไดใ้ชไ้วโ้ดยนักวชิาการทั5งในทศันะตะวนัตก และทศันะอสิลาม 
ตลอดจนสาเหตทุี�ทาํใหเ้กดิโรคซมึเศรา้และวธิกีารบาํบดัรกัษา จากนั5น 
ผูว้จิยัไดส้รา้งเคร ื�องมอืในการวจิยั ไดแ้ก ่
จดัทาํแบบสมัภาษณเ์ชงิลกึเพื�อ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดงันี5 
ตอนที� ๑ 
ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นคาํถามลกัษณะแบบเลอืกตอบ                  

(Check-list) จาํนวน ๕ ขอ้ ไดแ้ก ่เพศ ชว่งอาย ุสถานภาพ อาชพี 
ระดบัการศกึษาดา้นอสิลามศกึษา ระดบัการศกึษาดา้นสามญัศกึษา 
ระยะเวลาในการรกัษา 
ตอนที� ๒ 
แบบสมัภาษณร์ะดบัความคดิเห็นเกี�ยวกบัสาเหตขุองโรคซมึเศรา้และแนวทาง
บําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ตามแนวทางอสิลาม ทั5งหมด ๔ ขอ้ คอื 
1. ทา่นมอีาการผดิปกตอิย่างไรบา้งกอ่นที�จะเกดิโรคซมึเศรา้ 
2. สาเหตทุี�ทาํใหท้า่นเป็นโรคซมึเศรา้เป็นเพราะอะไร 
3. ทา่นมแีนวทางการบําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิใีด 
4. ทา่นมขีอ้คดิเห็นอยา่งไรเกี�ยวกบัการป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ 
  สง่มอบใหผู้ท้รงคณุวตุทิี�เชยีวชาญเฉพาะดา้น ๓ ทา่น เพื�อตรวจสอบคา่ 

IOC 
ขั5นตอนที� ๒ ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที�ใชใ้นการศกึษาคร ั5งนี5 คอื ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ของชมุชนบา้นกะลแูป 
ตาํบลเตราะบอน อาํเภอสายบุร ีจงัหวดัปัตตานี จาํนวน ๕ คน 
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เกณฑค์ดั คดัจากอาการของผูป่้วยโรคซมึเศรา้สามารถเห็นไดช้ดั 
และไดร้กัษากบัแพทยโ์ดยตรงและ 
ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ยนิดใีหข้อ้มูลดว้ยสมคัรใจเพื�อถอดบทเรยีน 
ขั5นตอนที� ๓ การวเิคราะหข์อ้มูล 
  การศกึษาคร ั5งนี5 เมื�อผูว้จิยัไดข้อ้มูลทั5งจากเอกสาร 

และภาคสนามแลว้นํามาวเิคราะหเ์นื5อหา (Content analysis) 
โดยนําขอ้มูลมารวบรวมจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
เป็นเคา้โครงเร ื�องแลว้สรปุมาครา่วๆ ออกมา ใชว้ธิวีเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ 
เพื�อเป็นแนวทางในการวเิคราะห ์
และเพื�อตอ้งการผลจากการวจิยัโดยการสรปุจากเนื5อหาที�ไดม้าในขณะเก็บรวบ
รวมขอ้มูล ขอ้มูลใดขาดหรอืไม่ชดัเจน 
ก็เก็บเพิ�มเตมิตอ่ไปจนเกดิความอิ�มตวัของขอ้มูลที�ไดม้า 
หาความสมัพนัธข์องขอ้มูล จนเป็นปรากฏการณต์า่งๆ 
ที�สามารถมองเห็นถงึขอ้มูลทางดา้นโรคซมึเศรา้ แลว้นํามาสรปุวเิคราะห ์
เพื�อตอบวตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
ตามขอบเขตที�กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนที�สดุตามขอ้มูลที�แทจ้รงิ 
โรคซมึเศรา้ 
 คาํนิยามของโรคซมึเศรา้ 
  ภาวะซมึเศรา้ตามทศันะนักวชิาการตะวนัตก 
 ภาวะซมึเศรา้เป็นการเปลี�ยนแปลงของอารมณใ์นระดบัตํ�าสดุ 
ความทกุขท์ี�สามารถเกดิไดท้กุวนัและทกุเพศ ทกุวยั 
สิ�งที�กอ่จากความทกุขห์รอืความเจ็บป่วยทางจติใจ อนั-โกลด์ (๑๙๘๘)  
ตามแนวคดิของ เบ็ค 
ภาวะซมึเศรา้เป็นกระบวนการภายในจติใจเมื�อมสีถานการณเ์กดิขึ 5นจะเกดิควา
มคดิอตัโนมตัทิางดา้นลบตอ่ตนเอง ตอ่อนาคต ซึ�งจะเกดิจากพื 5นฐานความเชื�อ 
แบ่งไดเ้ป็นความรูส้กึขาดความชว่ยเหลอื รูส้กึขาดคณุสมบตั ิและรูส้กึหมดหวงั 
กอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบสนองตอ่สถานการณนั์5น เบ็ค (๑๙๖๗) 
ภาวะซมึเศรา้เป็นลกัษณะของความรูส้กึอยา่งหนึ�ง 
แสดงออกในลกัษณะของกลุ่มอาการตอ่ไปนี5 โศกเศรา้ เสยีใจ 
รูส้กึไม่มอีะไรเลย โดดเดี�ยว รูส้กึทอ้แทห้มดหวงั บเีบอร ์(๑๙๙๘) 
 ภาวะซมึเศรา้ตามทศันะนักวชิาการอสิลาม 
ปัจจยัของภาวะซมึเศรา้ยงัเกดิขึ 5นเมื�อผูค้นไดร้บัความกระทบกระเทอืนทางอาร
มณ ์อนัเป็นผลมาจากบาปที�กระทาํ แตล่ะคนรูส้กึวา่เขามบีาปมากเกนิไป 
และไม่มทีี�วา่งสาํหรบัการใหอ้ภยั สถานการณนี์5จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมตามมา 
และอาจนําไปสูอ่าการซมึเศรา้ 
อสิลามยงัระบุดว้ยวา่หากบุคคลขาดการพึ�งพาพระเจา้ก็จะทาํใหจ้ติใจของเขาว่
างเปลา่และตอ้งการการรกัษาดว้ยวธิกีารทางจติวญิญาณ  
รา่งกายและจติใจจะแข็งแรงและอาจเจ็บป่วยได ้เรยีกวา่สมดลุและไม่สมดลุ 
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ความไม่สมดลุในรา่งกายอาจทาํใหเ้กดิไขป้วดศรีษะ และปวดเมื�อยตามรา่งกาย 
ในขณะเดยีวกนัความไม่สมดลุในจติวญิญาณอาจนําไปสูค่วามโกรธความกงัว
ลความเศรา้ และอาการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัจติใจอลั - บลัก ี 
สาเหตเุกี�ยวกบัภาวะซมึเศรา้ 
ปัจจยัของการเกดิภาวะซมึเศรา้นั5น ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม จากการทบทวนแนวคดิทฤษฎ ีที�เกี�ยวขอ้ง 
อาจสรปุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภาวะซมึเศรา้ไดด้งันี5  
1. ทฤษฏทีางชวีภาพ ปัจจยัดา้นพนัธกุรรมเชื�อวา่ภาวะซมึเศรา้ 
เกดิจากความผดิปกตใินยนีที�สามารถถา่ยทอดสูบุ่ตรหลานได ้
มผีลการศกึษาที�ยนืยนัวา่ลกัษณะทางพนัธกุรรมอาจมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการเกิ

ดภาวะซมึเศรา้ (นันทริา หงษศ์รสีวุรรณ, ๒๕๕๙) 
โดยพบวา่สมาชกิที�มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงทางสาย เลอืดในครอบครวัเดยีวกนั 
จะมโีอกาสเกดิภาวะซมึเศรา้ไดม้ากกวา่คนทั�วไปถงึ ๒.๘ เทา่ 
และเด็กที�มบีดิาหรอืมารดาเป็นโรคซมึเศรา้จะมโีอกาสเกดิภาวะซมึเศรา้ไดส้งูถึ
ง ๓ เทา่ 
เมื�อเทยีบกบัเด็กที�บดิาหรอืมารดาไม่เคยมปีระวตักิารป่วยดว้ยภาวะดงักลา่ว 

(มาโนช หลอ่ตระกลู และปราโมทย ์สคุนิชย,์ ๒๕๕๘) 
2. ทฤษฎทีางจติวทิยา 
สาเหตขุองการเกดิภาวะซมึเศรา้ตามทฤษฎทีางจติวทิยาเกี�ยวขอ้งกบัความคดิ 
ความรูส้กึ ความหวงั ความวติกกงัวล ความขดัแยง้ภายในจติใจ การรบัรูอ้ตัรา 
และการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลและสิ�งแวดลอ้ม 
อารมณเ์ศรา้ของมนุษยเ์กดิจากการมปีระสบการณเ์ชงิลบตั5งแตว่ยัเด็ก 
ทาํใหเ้กดิกลไกการจดัการกบัปัญหาที�ไม่เหมาะสม 
และไม่สามารถปรบัตวัไดด้ใีนเวลาตอ่มา 
3. ทฤษฎจีติสงัคม 
การเกดิภาวะซมึเศรา้เกดิจากคนกบัสิ�งแวดลอ้มไม่สามารถจะแยกจากกนัได ้
สถานการณก์อ่ใหเ้กดิความเครยีด การถกูทาํรา้ย การถูกขม่ขนื 
การหยา่หรอืแยกกบัสาม ีการแยกจากสิ�งอนัเป็นที�รกัหรอืคนรกั ปัญหาการเงนิ 
ปัญหาครอบครวัที�รนุแรง การตกงาน การขาดความมั�นคงในชวีติ 
สถานการณก์อ่ใหเ้กดิความเครยีด ถอืวา่เป็นบรบิทที�คกุคาม 
หากเกดิในชว่งเวลาที�ยาวนาน หรอืเกดิขึ 5นซํ 5าๆ 
ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการพึ�งพงิ 
และจะสมัพนัธอ์ยา่งมากกบัการเกดิภาวะซมึเศรา้ 
นอกจากนี5ยงัมผีลการศกึษาเกี�ยวกบัความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งบดิามารดาและบรรยากาศ 
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ภายในครอบครวัที�ไม่ดมีผีลตอ่ภาวะซมึเศรา้ (ฐติวแีกว้พรสวรรคแ์ละเบญจพร 

ตนัตสูต, ๒๕๕๕; วงเดอืน ปั5นด,ี ๒๕๕๘) 
 4. ทฤษฎดีา้นการเผชญิปัญหา 
  
ปัจจยันี5อธบิายไดก้ารปรบัตวัเมื�อเผชญิปัญหาที�เกดิขึ 5นอยา่งไม่เหมาะสมขาดทั

กษะในการเผชญิปัญหา (มะลสิา งามศร,ีนิตยา ตากวริยินันท,์ และ ศุภรา 

เชาวป์รชีา,๒๕๕๗) จะทาํใหเ้กดิความเครยีดและกดดนั 
อนัสง่ผลใหม้โีอกาสเกดิภาวะซมึเศรา้ขึ 5นได ้บางปัจจยัเป็นสิ�งที�ไม่สามารถหลกี 
เลี�ยงไดเ้นื�องจากตอ้งเผชญิอยูท่กุวนั 
ทาํใหม้แีนวโนม้ที�จะเกดิภาวะซมึเศรา้ไดง้า่ย 
อกีทั5งมโีอกาสที�จะทวคีวามรนุแรงจนเกดิความสญูเสยีดา้นอื�นๆที�ทาํใหเ้สยีหาย
ตอ่ตวัเอง คนรอบขา้ง และสงัคม  
 5. ทฤษฎดีา้นความคดิ  ปัจจบุนัมทีฤษฎดีา้นความคดิที� 
หลากหลายซึ�งสนับสนุนวา่ ภาวะซมึเศรา้เกดิจาก ความคดิที�บดิเบอืน 

อนัสง่ผลตอ่สภาพอารมณแ์ละ พฤตกิรรมของบุคคล ซึ�ง เบค       ( Beck 
,2011) ได ้กลา่ววา่ภาวะอารมณแ์ละพฤตกิรรมของบุคคล 
เกดิจากการรบัรูก้ารแปลผลและความคดิเกี�ยวกบั สถานการณนั์5นๆ 
ซ ึ�งผูท้ี�มภีาวะซมึเศรา้มกัจะมรีปูแบบความคดิอตัโนมตัใินดา้นลบ 
มกีารแปลความไม่อยูใ่นโลกของความเป็นจรงิ สง่ผลใหบ้คุคลดงักลา่ว 
รูส้กึถงึความมคีณุคา่ในตนเอง ลดลง สิ 5นหวงัและลม้เหลว 
อนัเป็นสาเหตทุี�นําไป สูก่ารเกดิภาวะซมึเศรา้ไดใ้นที�สดุ (โปรยทพิย ์สนัตะพนัธุ ์ 

ศริญิพร บุสหงส ์ และชาวลติ ศรเีสรมิ, ๒๕๖๒) 
อาการของผูท้ี�เป็นโรคซมึเศรา้ 
 จากการทบทวนทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัอาการที�มภีาวะซมึเศรา้ 
คนที�มปัีญหาสขุภาพจติ อาการของบุคคลเหลา่นั5น 
อาจคอ่ยเป็นคอ่ยไปเป็นเดอืนๆ หรอืเป็นเรว็ภายใน ๑-๒ สปัดาห ์
ซ ึ�งขึ 5นอยูก่บัหลายๆ ปัจจยั ดงัปรากฏในบทความของ จติเวชศาสตร ์

Psychiatry เรยีบเรยีงโดย(กศุลาภรณ ์ชยัอุดมสม,สวุรรณา อรณุพงศ ์

ไพศาล และสรุพล วรีะศริ,ิ ๒๕๖๐) 
 1. ดา้นอารมณค์วามรูส้กึ อาการนําหลกัของผูท้ี�มภีาวาซมึเศรา้ 
โกรธโมโห ความรูส้กึเครยีด อารมณแ์ปรปรวน อารมณค์รกึคร ื 5นเกนิปกต ิ
รูส้กึเศรา้ใจ หม่นหมอง ผดิสิ 5นหวงั รูส้กึวา่ตนเองไรค้า่ หงุดหงดิ รูส้กึกงัวลใจ 
ไม่สบายใจ ขาดความสนใจตอ่สิ�งแวดลอ้มรอบขา้ง กระวนกระวาย  
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 2. ดา้นพฤตกิรรม 
บุคคลที�มภีาวะซมึเศรา้สว่นใหญม่คีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื�นนอ้ยลง 
คดิวา่ไม่มใีครเขา้ใจ ไม่ไวใ้จ และรูส้กึไม่ปลอดภยัที�จะอยู่กบัผูอ้ื�น 
สง่ผลใหข้าดการตดิตอ่กบัผูอ้ื�น ขาดเพื�อน   ขาดญาตสิรา้งโลกสว่นตวั 
และใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูค่นเดยีวโดยเฉพาะเดน่ชดัใน การพูด นอนไม่หลบั 
หรอืนอนมากเกนิกวา่ปกต ิไม่มสีมาธ ิมพีฤตกิรรมทาํรา้ยตนเอง 
 3. ดา้นอาการทางกาย 
อวยัวะใดขึ 5นอยูก่บัอวยัวะที�ตอบสนองตอ่ภาวะตงึเครยีดของจติใจ ปวดศรีษะ 
ปวดกลา้มเนื5อ ทอ้งอดื คลื�นไส ้ปวดเมื�อยตามตวั เย็นหรอืชาปลายมอืปลายเทา้ 
หายใจไม่อิ�ม รอ้นวบูวาบ ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ ประจาํเดอืนผดิปกต ิ
เสื�อมสมรรถภาพทางเพศอาการ 
ในบางรายรูส้กึแขนขาไม่มแีรงที�จะเคลื�อนไหวและไม่ปรารถนาที�จะทาํสิ�งใดๆ  
 4. ดา้นความคดิ ตามหลกัทฤษฎขีอง (สายฝน เอกวรางกรู, ๒๕๖๑) 
ภาวะซมึเศรา้จะมอีาการแสดงความคดิที�เป็นทางลบหลายประการ ประกอบดว้ย 
คดิวา่ตนเองไม่มคีณุคา่ ความคดิหลงผดิ ลม้เหลว ทาํอะไรไม่สาํเรจ็ 
คดิวา่ตนเองไม่มคีวามสามารถ ความหวาดระแวงหรอืสงสยั ความคดิฟุ้ งซา่น 
มองโลกในแง่รา้ย คดิโทษตนเอง คดิวา่ตนเองไรค้า่ พึ�งพาผูอ้ื�นสงู 
และคดิเกี�ยวกบัการตายหรอืมโีอกาสเสี�ยง คอ่นขา้งสงูในการคดิที�จะฆ่าตวัตาย  
  
การบําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ในวถิอีสิลาม 
อสิลามไดส้นับสนุนและสง่เสรมิใหค้นป่วยทาํการรกัษาโรคภยัตา่งๆ 
เมื�อใดที�ประสบกบัโรคที�ยงัไม่มกีารคน้พบยารกัษา 
ตอ้งไม่หมดหวงัหรอืหมดกาํลงัใจ ตอ้งดอุาอวฺนิวอนขอตอ่อลัลอฮฺ (ซ.บ) 
ใหอ้ลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงทาํใหห้ายจากโรคเนื�องจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
คอืผูป้ระทานโรคภยัตา่งๆ วธิกีารบําบดัรกัษามุสลมิที�มภีาวะซมึเศรา้ 
จงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึหลกัการศรทัธา 
และหลกัการปฏบิตัขิองศาสนาอสิลามรว่มดว้ย  
การบําบดัโรคทางจติใจ 
การบําบดัโรคทางจติใจตามหลกัศาสนาอสิลามเป็นการทาํจติใจใหส้งบและผ่อ
นคลายดงันี5 
1. การอา่นคมัภรีอ์ลักรุอาน 

เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติที�ดงีามสงัคมที�บรสิทุธิ s (มสัลนั มาหะมะ, 
๒๕๕๒; ยซูฟู นิมะ และสภุทัร ฮาสวุรรณกจิ,๒๕๕๑) 
อลักรุอานเป็นสิ�งที�ยิ�งใหญใ่นการบําบดัโรคทางใจทกุๆ 
ถอ้ยคาํในอลักรุอานนั5นมคีวามหมายและมคีณุประโยชนท์ี�สามารถนํามารกัษา

ความเจ็บป่วยหายไดอ้ยา่งสมบูรณย์ิ�งเหนือกวา่ตวัยาใดๆ (อาล ีอลัหรับยี, 
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๒๕๕๓) และการอา่นอลักรุอานทาํให ้เกดิความสบายใจ 
มสีตมิองเห็นแนวทางในการ แกไ้ขปัญหาในขณะทไีดร้บัผลกระทบจาก 

เหตกุารณค์วามรนุแรง (ศรสีดุา วนาลสีนิ และ คณะ, ๒๕๕๘) 
2. การขอพร(ดอูาอ)์ 
ดว้ยความตระหนักวา่สิ�งที�กาํลงัทาํอยูนั่5นเป็นเพยีงความพยายามและเคร ื�องมอื 
ซ ึ�งผูท้ี�มอีาํนาจอยา่งแทจ้รงิในจกัรวาล คอือลัลอฮฺ(ซ.บ.) 
ถา้พระองคท์รงประสงคส์ิ�งใด สิ�งนั5นตอ้งบงัเกดิขึ 5น 

(มุสลมิทเีนเจอร,์๒๕๕๘ก)และในขณะขอพรเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดข้ออภยัข
อบคณุและขอความเมตตาจากอลัลอฮฺที�อลัลอฮฺไดช้ ี 5หนทางในการแกปั้ญหาแล

ะใหพ้บเจอแตส่ิ�งดีๆ  (ศรสีดุาวนาลสีนิ และคณะ,๒๕๕๘) 
3. ความอดทนเมื�อประสบกบัปัญหา 
เพราะความอดทนจะทาํใหปั้ญหาเบาบางลง ซ ึ�ง 
เป็นความเมตตาของอลัลอฮทฺี�ทรงใหปั้ญหาตา่งๆ 

ใหไ้ดร้บัการเยยีวยาและบรรเทาดว้ยความอดทน (มุสลมิทเีนเจอร,์ ๒๕๕๘ก) 
4. ราํลกึถงึอลัลอฮฺใหม้าก(ซกิรลุลอฮฺ) 
เพราะพระองคเ์ป็นผูท้ี�รูเ้ร ื�องราวทั5งหมดและ 
กาํหนดทกุสิ�งทกุอยา่งไม่วา่จะเกดิอะไรขึ 5นใหม้อง 
สิ�งนั5นดว้ยการระลกึถงึอลัลอฮฺเพราะอลัลอฮฺใหส้ิ�ง 
ที�ดทีี�สดุและตอ้งพงึสงัวรวา่สิ�งที�เรากาํลงัเผชญิอยู ่
ทา่มกลางความสขุสบายอาจมปัีญหาเกดิขึ 5น และ 
ในขณะที�เจอปัญหาก็อยา่เพิ�งทอ้แทห้มดหวงั 

เพราะปัญหาที�เกดิขึ 5นอาจนํามาซึ�งสิ�งที�ดก็ีได ้(มุสลมิทเีนเจอร,์๒๕๕๘ก) 
และการระลกึถงึอลัลอฮฺ(ซ.บ.) จะชว่ยใหจ้ติใจสบาย สงบไม่คดิฟุ้ งซา่น 
มองโลก ในแง่ดทีาํใจยอมรบัเหตกุารณร์นุแรงที�เกดิขึ 5นกบัตนได(้ศรสีดุา 

วนาลสีนิ, วณีา คนัฉอ้ง, และ วนีิกาญจนค์งสวุรรณ, ๒๕๕๘) 
5. การมองโลกในแง่ด ีเพราะอลัลอฮฺ เป็นผูก้าํหนดทกุสิ�งทกุอยา่ง 
เพราะฉะนั5นตอ้งคดิ ตอ่อลัลอฮฺในแง่ดเีมื�อมปัีญหาเกดิขึ 5นใหม้องวา่อกี 
ไม่นานปัญหาก็จะหมดไป มองคูก่รณีที�เป็น ในแง่ด ี
ปัญหาที�เกดิขึ 5นอาจเป็นการเขา้ใจผดิ หรอื 
อาจเขา้ใจคลาดเคลื�อนซึ�งการคดิตอ่ผูอ้ื�นในแง่ดจีะ ทาํใหจ้ติใจสงบ 

(มุสลมิทเีนเจอร,์ ๒๕๕๘ก) 
6. การทาํดตีอ่ผูอ้ื�น ทาํใหอ้ลัลอฮฺ (ซ.บ.) โปรดปรานและมอบรางวลัอนั 
ใหญห่ลวงใหด้งัขอ้ความตอ่ไปนี5 “ไม่มคีวามดใีดๆ 
ในสว่นมากของการพูดซบุซบิของพวกเขา นอกจากผูท้ี�ใชใ้หท้าํทาน 
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ใหท้าํสิ�งที�ดงีาม หรอืให ้ประนีประนอมระหวา่งผูค้นเทา่นั5นและผูท้ี�กระทาํ 
ดงักลา่วเพื�อแสวงหาความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) แลว้ 

เราจะใหแ้กเ่ขาซึ�งรางวลัอนัใหญห่ลวง” [อนันิสาอ:์๑๑๔] (มุสลมิทเีนเจอร,์ 
๒๕๕๘ก) และการทาํความดยีงัทาํใหผู้ก้ระทาํเกดิความสบายใจ 

(ศรสีดุาวนาลสีนิ และคณะ, ๒๕๕๘) 
7. การสาํนึกในความโปรดปรานของ อลัลอฮฺ(ซ.บ.) 
เมื�อตอ้งเผชญิกบัความยากลาํบากใหร้ะลกึ 
ไวเ้สมอวา่มนัชา่งนอ้ยนิดเมื�อเปรยีบเทยีบกบั นิอมฺตั (ความโปรดปราน) 
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ.) อนัมากมาย 
และจะทาํใหเ้ราหนักลบัไปขอบคณุอลัลอฮฺ(ซ.บ.) 

และคลายความวติกกงัวลและคลายความทกุขล์งได(้มุสลมิทเีนเจอร,์ ๒๕๕๘ก) 
 
การบําบดัโรคทางกาย 
การบําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ทางกายนั5น สามารถปฏบิตัดิว้ยตวัเอง 
และเป็นแนวทางหนึ�งที�ใหจ้ติใจของผูป่้วยนั5นสงบ และเป็นการเยยีวยาทางจติใจ 
  1.การละหมาดเป็นประจาํ 
เพื�อใหจ้ติใจสงบสขุการละหมาดเป็นการเขา้หาอลัลอฮฺ 
ภาวะรา่งกายและยงัเป็นหนึ�งวธิทีี�ดยีิ�งสาํหรบัการบําบดั 
เพื�อรอ้งเรยีนความทกุขค์วามทอ้แทห้มดกาํลงัใจกบัอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ผูซ้ ึ�งทรงรกัและทรงเมตตา และขอความหวงัในอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 

(มุสลมิทเีนเจอร,์๒๕๕๘ก) 
และการละหมาดทาํใหจ้ติใจสงบและยอมรบัเหตกุารณท์ี�รนุแรงที�เกดิขึ 5นกบัตนเ

องได ้       (ศรสีดุา วนาลสีนิและคณะ,๒๕๕๘)  
 
2. ศกึษาหาความรูข้องศาสนา 
อสิลามเป็นความจรงิของการดาํเนินชวีติที�เร ิ�มตั5งแตค่าํสอนแรก 

จนคาํสอนสดุทา้ยของอสิลาม (มสัลนั มาหะมะ, ๒๕๕๒) และมสัลนั มาหะมะ 
ยงักลา่วอกีวา่ ควรอา่นสิ�งที�เป็นประโยชนแ์ละสิ�งที�เป็นสริมิงคล (บะเราะกะฮฺ) 
คอืคาํบญัชาของอลัลอฮฺและไม่ออกนอกกรอบคาํสอนของพระองค ์
3. การออกกาํลงักายที�ถกูตอ้งตามหลกัศาสนาอสิลาม ม ี๔ ชนิด คอื๑) 
การออกกาํลงักาย ในที�โลง่ ประกอบดว้ย การเดนิ การวิ�ง การขี�จกัรยาน 
การวา่ยนํ5า ๒) การทาํกายกรรมเพื�อสขุภาพ  อาทกิารอุน่เคร ื�อง 
และการทาํใหเ้ย็นลง กอ่นและหลงัออกกาํลงักายหรอืการ 
ออกกาํลงักายโดยการบดิขอ้เทา้ การสะบดัขอ้เทา้ การบดิลาํตวั เอว สะโพก 
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การแกวง่แขน เป็นตน้ ๓) การออกกาํลงักายแบบผ่อนคลาย การทาํโยคะ 

การราํมวยจนี และ ๔) การออกกาํลงักายที�ออกแรงตา้นสงู (high 
resistance aerobic exercise) เชน่ กฬีายกนํ5าหนัก 
โดยเลอืกออกกาํลงักายที�มผีลตอ่ระบบหวัใจระบบ การหายใจ 

กระดกูกลา้มเนื5อและขอ้ เป็นสาํคญั (มุสลมิทเีนเจอร,์ ๒๕๕๘ก) 
4. การรบัประทานอาหารที�ฮาลาลและ ต็อยยบิ 
มุสลมิตอ้งเลอืกรบัประทานอาหารที� 
ศาสนาอสิลามไดก้าํหนดไวค้อือาหารที�ฮาลาลและต็อยยบิ 

(มคีณุคา่ทางโภชนาการ) (ยซูฟู นิมะและ สภุทัรฮาสวุรรณกจิ,๒๕๕๑) 
ซึ�งเป็นอาหารที�ศาสนา อสิลามไดอ้นุมตัใิหร้บัประทานไดแ้ละมผีลตอ่การ 
พฒันาการทางดา้นจติใจและจติวญิญาณ อาหารที�ด(ีฏ็อยญบีนั) คอื 
อาหารที�มปีระโยชนส์ะอาด ปลอดจากสารเคมเีจอืปน อรอ่ย เหมาะสมกบัวยั 
และสภาพของแตล่ะคนมผีลตอ่การพฒันาการทาง 
ดา้นรา่งกายจติใจและจติวญิญาณรบัประทานตาม 
แบบซนุนะหจ์ะชว่ยป้องกนัโรค และอบิาดะห ์(ชว่ยพฒันาการทางดา้นรา่งกาย) 
ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ ์
จากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งที�เป็นผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ๕ คน 
เกี�ยวกบัศกึษาประวตัขิองโรคซมึเศรา้และการบําบดัในอสิลาม 
โดยกาํหนดขอ้คาํถาม จาํนวน ๔ ขอ้ ๑. 
ทา่นมอีาการผดิปกตอิยา่งไรบา้งกอ่นที�จะเกดิโรคซมึเศรา้ ๒. 
สาเหตทุี�ทาํใหท้า่นเป็นโรคซมึเศรา้เป็นเพราะอะไร ๓. 
ทา่นมแีนวทางการบําบดัรกัษาโรคซมึเศรา้ดว้ยวธิใีด ๔. 
ทา่นมขีอ้คดิเห็นอยา่งไรเกี�ยวกบัการป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ 
ขอ้คาํถามทั5ง ๔ 
ขอ้ขา้งตน้จะเป็นการเชงิสมัภาษณข์องกลุม่ตวัอยา่งผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
เพื�อไดแ้สดงผลทางอาการ สาเหต ุและการรกัษาบําบดั ของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
ปัญหาที�พบในผูป่้วยโรคซมึเศรา้สามารถนําผลที�ไดร้บัไปประชาสมัพนัธ ์
เผยแพรใ่หผู้ป่้วยโรคซมึเศรา้หรอืผูค้นที�จะป้องกนัโรคซมึเศรา้ทราบ 
ดงัจะนําเสนอในการอภปิรายผลตอ่ไป 
อภปิราย 
จากผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค ์ขอ้ที� ๑ 
เพื�อศกึษาสาเหตทุี�กอ่ใหเ้กดิโรคซมึเศรา้ พบวา่ 
จากกลุม่ตวัอยา่งผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
สว่นใหญส่าเหตทุี�เกดิขึ 5นนั5นจากการสะสมความเครยีดหลายๆ เร ื�อง 
อนัเนื�องมาจากปัจจยัหลายๆ ดา้น ประกอบดว้ย ความสมัพนัธต์อ่ครอบครวั 
ความพนัธต์อ่เพื�อนรว่มงาน การศกึษา เศรษฐกจิ สญูเสยีบุคคลที�รกั 
เหตกุารณค์วามไม่สงบในพื 5นที� จงึทาํใหเ้กดิปัญหาสขุภาพจติ 
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โดยที�ไม่ทราบหรอืไม่รูว้า่มสีขุภาพไม่ด ีสาเหตดุงักลา่วกอ่ใหเ้กดิความเครยีด 
วติกกงัวล ระแวง หดหู่ ทอ้แท ้ผดิหวงั มองโลกในแง่ลบ 
ซึ�งมผีลตอ่ผูท้ี�กาํลงัประสบเหตกุารณเ์หลา่นั5น ทาํใหค้วามคดิ พฤตกิรรม 
อารมณไ์ดเ้ปลี�ยนแปลงจากเดมิ ซ ึ�งการศกึษาบทความวจิยั 
ซ ึ�งพบวา่สภาพปัญหาภาวะซมึเศรา้มสีาเหตมุาจากความสมัพนัธใ์นครอบครวัล
ดลง บุตรหลานไม่มเีวลา การมสีว่นรว่มในชมุชนลดลง 
ปัญหาสขุภาพรายไดไ้ม่เพยีงพอการดื�มสรุาเป็นประจาํ การมปัีญหาหลายๆ 
เร ื�องที�มผีลกระทบตอ่การดาํเนินชวีติ 
ทาํใหเ้กดิความเครยีดสะสมจนจะใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุไม่ไดแ้ละยงัหมกมุ่นกั

บสิ�งที�ทาํใหต้วัเองวติกกงัวล หดหู่ (อภญิญา วงคใ์หม่, ๒๕๖๐) 
นอกจากนี5การศกึษาวจิยับทความวจิยัหลงัรบัทราบเหตกุารณส์ะเทอืนใจ 
ผูใ้หข้อ้มูลสว่นใหญเ่กดิความตื�นตระหนก ไม่ยอมรบัวา่เหตกุารณเ์กดิขึ 5นจรงิ 
และมกีารตอบสนองทางอารมณต์อ่เหตกุารณใ์นลกัษณะ เศรา้เสยีใจ โกรธ 

กลวั หรอืกงัวลวา่เหตกุารณจ์ะเกดิขึ 5นอกี (ศรสีดุา วนาลสีนิ, วณีา 

คนัฉอ้ง,วนีิกาญจน ์คงสวุรรณ, ๒๕๕๘) 
จากผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค ์ขอ้ที� ๒ 
เพื�อศกึษาแนวทางรกัษาและการบําบดัโรคซมึเศรา้ตามแนวทางอสิลาม 
ผลการวจิยัสรปุไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญจ่ะใชก้ารบําบดัรกัษาดว้ยการใชห้ลั
กศาสนาเป็นแนวทางหนึ�งที�ทาํใหข้ดัเกลาจติใจที�มผีลกระทบตอ่จติใจ 
มพีื 5นฐานของการบําบดัรกัษาใหม้คีวามศรทัธาตอ่อลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
และเราะซลูลลุลอฮฺ (ศ.ล.) 
และปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลามที�ไดบ้ญัญตัไิวใ้นอลักุรอาน และซนุนะห ์
ที�พึ�งประสงคแ์ห่งอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
และใหค้วามสาํคญัตอ่แนวทางการบําบดัรกัษาโรคในแต่ละชว่งวยั 
รวมถงึการปฏบิตัหินา้ที�ตา่งๆ ของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
ซ ึ�งเป็นสิ�งสาํคญัในการเป็นแบบอยา่งที�ดใีหแ้กค่นรอบขา้ง สงัคม 
และประเทศได ้ประพฤตตินไปในทางที�ดเีพื�อการบําบดัรกัษา 
โดยที�การบําบดัรกัษาไม่ใชเ่พยีงแคใ่ชย้าอยา่งเดยีว 
แตก่ารรกัษาโรคซมึเศรา้ที�ดสีาํหรบัมุสลมินั5น คอืการเชื�อมั�นตอ่อลัลอฮ (ซ.บ.) 
และราํลกึถงึอลัลอฮ (ซ.บ.) อยูต่ลอดเวลา บทความวจิยั ศกึษาวจิยัเร ื�อง 
ศกึษาผลของโปรแกรมการพูดกบัตวัเองทางบวกบนพื 5นฐานหลกัอสิลามตอ่ภา
วะซมึเศรา้ของนักเรยีนวยัรุน่หญงิมุสลมิ 
ผลการศกึษาคร ั5งนี5แสดงวา่โปรแกรมการพูดกบัตวัเองทางบวกบนพื 5นฐานหลกั
อสิลามสามารถลดภาวะซมึเศรา้ได ้อยูใ่นระดบัเล็กนอ้ยถงึปานกลาง 
หลกัอสิลามยงัมกีารบูรณาการหลกัอสิลาม 
ซึ�งหลกัอสิลามที�อาจมผีลในการลดภาวะซมึเศรา้ประกอบดว้ย 
การราํลกึถงึอลัลอฮ (ซ.บ.) การคดิถงึความโปรดปรานของอลัลอฮ (ซ.บ.) 
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และการขอดอุาอ จะทาํใหจ้ติใจสงบสขุ มสีต ิมสีมาธ ิและเสรมิสรา้งกาํลงัใจ 
การมอบหมายตอ่อลัออฮ (ซ.บ.) 
เป็นการเชื�อวา่หลงัจากที�ไดพ้ยายามทาํทกุสิ�งทกุอยา่งดทีี�สดุแลว้ 
อะไรจะเกดิใหย้อมรบัวา่เป็นการกาํหนดของอลัลอฮ (ซ.บ.) 
ทาํใหเ้กดิการปลอ่ยวาง ยอมรบัตวัเอง ยอมรบัสภาพที�เกดิขึ 5นได ้
ไม่พะวงกบัสิ�งที�เกดิขึ 5นกบัอนาคตและจะไดร้บัการป้องกนัจากอลัลอฮ   

ใหพ้น้จากความกงัวล ความทกุขโ์ศกตา่งๆ (ไผโรส มามะ, ๒๕๕๘)   
อาจอธบิายไดว้า่ ผูท้ี�มภีาวะซมึเศรา้จะมคีวามคดิในแง่ลบ ทั5งตอ่ตวัเอง ตอ่โลก 

และตอ่อนาคต (Bech, Rush, Shaw & Emery 1979) 
เมื�อผูท้ี�มภีาวะซมึเศรา้ไดใ้ชห้ลกัพื 5นฐานอสิลามยงัมกีารบูรณาการหลกัการอสิ
ลามซึ�งสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณข์อง ฮารง เยะแลไดก้ลา่วไวว้า่ 
“การลดภาวะซมึเศรา้ประกอบดว้ย อา่นคมัภรีอ์ลักรุอาน ราํลกึถงึตอ่อลัลอฮฺ 
(ซ.บ.) ซเิกร ฺละหมาด ปลอ่ยวาง ฟังบรรยายเกี�ยวกบัอสิลาม 
และเพื�อไดร้บัการปกป้องจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ใหพ้นัจากความกงัวล 
ความทกุขโ์ศกตา่งๆ” ดงัที�อลัลอฮ (ซ.บ.) ไดท้รงตรสัในโองการหนึ�งวา่ 
ความวา่ “ บรรดาผูศ้รทัธา และจติใจของพวกเขาสงบดว้ยการราํลกึถงึอลัลอฮ 
(ซ.บ.) พงึทราบเถดิ! ดว้ยการราํลกึถงึอลัลอฮ (ซ.บ.) เทา่นั5นทาํใหจ้ติใจสงบ” 

(อรัเราะอดฺ,ฺ๑๓ : ๒๘)  การศกึษาวจิยั 
ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการตวัเองของนักศกึษาเป็นสว่นหนึ�งของก
ารเยยีวยาตนเอง แตส่ิ�งเหลา่นั5นก็ไม่ใชก่ารรกัษาโรค 
แตเ่ป็นเหมอืนการป้องกนัการเกดิขึ 5นซมึเศรา้ทาํเพื�อหลกีเลี�ยงความคดิ 
ความรูส้กึภายในจติใจของตน 
เพื�อใหอ้าการซมึเศรา้ลดลงและกลบัมาดาํเนินชวีติเป็นปกต ิ(ธนัท 

ตนัตวิงศโ์กสยี,์ ๒๕๖๑) 
ซ ึ�งยงัมคีวามเกี�ยวขอ้งกบับทความวจิยัการบําบดัรกัษาตามแนวทางอสิลาม 
ผลการวจิยัพบวา่ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ที�ไดร้บัการวนิิจฉัยคร ั5งแรกไดใ้หค้วามหมา
ยของประสบการณก์ารฟื5นหายคอืการกลบัมาดาํเนินชวีติไดเ้หมอืนเดมิสว่นปร
ะสบการณก์ารฟื5นหายแบ่งเป็น ๔ ประเด็นหลกัคอื ๑) ยอมรบัและเขา้ใจวา่ป่วย 
๒) ปรบัเปลี�ยนความคดิและพฤตกิรรม ๓) กาํลงัใจเป็นสิ�งมคีา่และสาํคญัและ 
๔) กลบัมาทาํบทบาทและหนา้ที�ตา่งๆในชวีติไดต้ามปกตภิานุมาศ จติสงบ 

(ภานุมาศ จติสงบ, ๒๕๖๐) ดงันั5น การดแูลสขุภาพของตวัเอง 
เป็นหนึ�งของความรบัผดิชอบ เพราะมนุษยท์กุคนเป็นสทิธขิองอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
เมื�อเจ็บป่วย พยายามเยี�ยวยารกัษาตวัเอง เนื�องจากทกุๆ โรคที�อลัลอฮฺ 
(ซ.บ.)ประทานใหแ้กม่นุษยนั์5น ลว้นมยีารกัษา อลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
ไม่ทรงใหเ้กดิโรคขึ 5นในโลกนี5 นอกจากอลัลอฮฺ (ซ.บ.) 
จะใหว้ธิกีารรกัษาโรคนั5นๆ และโรคที�ไม่สามารถรกัษาไดค้อื โรคชรา  
สรปุผล 
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 โรคซมึเศรา้เป็นโรคที�มอียูแ่ละมสีาเหตแุละอาการที�ชดัเจน 
จากที�เคยเกดิภาวะซมึเศรา้นี5มาจนถงึปัจจบุนัและจาํนวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ก็เพิ�
มมากขึ 5น 
หากบุคคลไม่เนน้ถงึสญัญาณหรอือาการของโรคซมึเศรา้จะสง่ผลใหเ้กดิปัญห
าใหญใ่นชวีติเพราะภาวะซมึเศรา้นี5จะทาํใหบุ้คคลสญูเสยีความสขุในการทาํกจิ
วตัรประจาํวนั  
อาการซมึเศรา้เมื�อไม่ไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสมและปลอ่ยใหม้อีทิธพิลจะ
นําไปสูค่วามผดิปกตทิางอารมณเ์ร ื 5อรงัมากขึ 5น ซ ึ�งจะทาํใหค้นฆ่าตวัตาย 
บุคคลควรไดร้บัคาํแนะนําใหย้อมรบัการทดสอบชวีติอยา่งสงบ ไม่เศรา้ 
หดหู่กบัสิ�งที�เกดิขึ 5นในชวีติ 
นอกจากนี5สงัคมควรเห็นอกเห็นใจผูป่้วยโรคซมึเศรา้การเปิดกวา้งของสงัคมมี
ผลดตีอ่ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ที�ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืใหม้ชีวีติตอ่ไปแนวท
างการรกัษาและวธิกีารบาํบดัตามแนวทางอสิลามในการรกัษา         
โรคซมึเศรา้ เพื�อนําไปใชใ้นการรกัษา 
ถอืวา่เป็นสิ�งที�ดสีามารถรกัษาโรคซมึเศรา้ได ้
ไม่วา่จะเป็นการรกัษาทางกายและทางจติใจ ดงัเชน่ 
ตามหลกัการอสิลามจะตอ้งปฏบิตัติน คอื การอา่นคมัภรี ์         อลักรุอาน 
การราํลกึถงึอลัลอฮ (ซ.บ.)  โปรยชวีติดว้ยดอุาอ ฺ ตอ่อลัลอฮ (ซ.บ.)  
อดทนตอ่การลขิติของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) การละหมาด บรจิาค 
บรโิภคอาหารอยา่งถกูตอ้งตามหลกัอสิลาม มมีนุษยส์มัพนัธท์ี�ด ี
และการออกกาํลงักาย เป็นกจิกรรมหลกัของชวีติ สามารถปรบัเปลี�ยนความคดิ 
จติใจ และพฤตกิรรมไปในทางที�ดขีึ 5น 
ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์
1. 
ควรมกีารนําเสนอเร ื�องนี5ในการจดัอบรบสมัมนาเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจเกี�ยวกบั
โรคซมึเศรา้ 
2. 
สถานบรกิารสาธารณสขุทกุแห่งควรมกีารจดักจิกรรมในการสง่เสรมิสขุภาพจิ
ตโดยการนําหลกัการศาสนามาบรหิารนับถอืเขา้มาบูรณาการองคค์วามรู ้
โรคซมึเศรา้และหลกัศาสนาเพื�อใหป้ระชาชนเกดิความสามารถในการดแูลสขุ
ภาพจติของตน 
3. ควรมกีารจดัอบรมในหมู่บา้น ชมุชน สถานทตีา่ง เพื�อใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ การป้องกนั การรกัษาของโรคซมึเศรา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร ั5งตอ่ไป 
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1. 
ควรศกึษาสภาวะโรคซมึเศรา้และการบําบดัในรปูแบบเชงิสาํรวจตามชมุชนตา่ง
ๆ 
2. ควรเปรยีบเทยีบการบําบดัระหวา่งอสิลามและจติแพทย ์
 
 
 
 
รายอา้งองิ 
 
ฐติวแีกว้พรสวรรค ์และเบญจพร ตนัตสูต.ิ (๒๕๕๕). 
การศกึษาความชกุของภาวะซมึเศรา้และปัจจยั 
ที�เกี�ยวขอ้งในเด็กนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที� ๕ ในกรงุเทพมหานคร. 

วารสารสมาคมจติแพทย ์แห่งประเทศไทย, ๕๗(๔), ๓๙๕-๔๐๒. 
วงเดอืน ปั5นด.ี (๒๕๕๘). 
ความชกุและปัจจยัของความซมึเศรา้ในเด็กวยัรุน่ตอนปลาย: ศกึษาเฉพาะ 

นักศกึษาวทิยาลยัเทคนิคศรสีะเกษ. วารสารสาธารณสขุศาสตร,์ ๔๕(๓), 
๒๙๘-๓๐๙ 
กศุลาภรณช์ยัอดุมสม, สวุรรณา อรณุพงศไ์พศาล, และสรุพล วรีะศริ.ิ 

(๒๕๖๐). จติเวชศาสตร ์Psychiatry. ขอนแกน่: โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา. 
สายฝน เอกวรางกรู. (๒๕๖๑). 
การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติศาสตรแ์ละศลิป์สูก่ารปฏบิตั ิ๑. (พมิพ ์คร ั5งที� 
๔). นครศรธีรรมราช: ศูนยห์นังสอืมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ.์ 
นันทริา หงษศ์รสีวุรรณ.์ (๒๕๕๙). 

ภาวะซมึเศรา้.วารสารมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรตวิชิาการ, ๑๙(๓๘), 
๑๐๕-๑๑๘. 
มาโนช หลอ่ตระกลู และปราโมทยส์คุนิชย.์ (๒๕๕๘). 
จติเวชศาสตรร์ามาธบิดฉีบบัเรยีบเรยีงคร ั5งที� ๔. กรงุเทพฯ: 
ภาควชิาจติเวชศาสตรค์ณะแพทยศ์าสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดมีหาวทิยาลยัม
หดิล. 
โปรยทพิย ์สนัตะพนัธุ ์ ศริญิพร บุสหงส ์ และชาวลติ ศรเีสรมิ. 

(๒๕๖๒).ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่: บทบาทพยาบาล.วารสารเกื 5อการณุย,์  ๒๖ 

(๑) ,๑๘๗-๑๙๙. 
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มสัลนั มาหะมะ. (๒๕๕๒). อสิลามวถิแีห่งชวีติ. สงขลา: 
สถาบนัวจิยัระบบสขุภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มุสลมิทเีนเจอร.์ (2558ก). วถิชีวีติอสิลาม.คน้จาก http:/muslim-
teenager.blogspot.com 2010/05/blog-
post_7053.html  
มุสลมิทเีนเจอร.์ (2558ข). สตูรบําบดัจติใจใหเ้ป็น สขุ,จาก 

http:/muslim-teenager.blogspot.com/2000 
/11/blog-post_9711.html 
ศรสีดุา วนาลสีนิ, วณีา คนัฉอ้ง, และวนีิกาญจน ์คงสวุรรณ. (๒๕๕๘). 
ประสบการณก์ารสรา้งเสรมิสขุภาพจติตามหลกัศาสนาอสิลาม 
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัไทยมุสลมิที�อยู ่ภายใตส้ถานการณค์วามไม่สงบ. 

วารสาร การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ, ๒๙(๑), ๔๔-๕๖. 
วนัมุสลมีะห.์ ม.ป.ป. องคค์วามรูอ้สิลามกบัสขุภาวะ. 
แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะมุสลมิไทย. คณะเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

https://www.islammore.com/view/3094. 
นิตยาพร ทองเพชร และคณะ, อยูก่บัโรคซมึเศรา้ดว้ยความเขา้ใจ, 
https://www.dmh.go.th/news-
dmh/view.asp?id=30405 
ศริลิกัษณ ์ปัญญา เพ็ญนภา แดงดอ้มยทุธ ์และพรีพนธ ์ลอืบุญธวชัชยั. 
๒๕๕๘. 
ผลของกลุม่จติบําบดัสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลตอ่ภาวะซมึเศรา้ในผูป่้วยโรคซึ

มเศรา้.วารสารสมาคมจติแพทยแ์ห่งประเทศไทย, ๖๐(๒) : ๙๙-๑๑๐ 
ภานุมาศ จติสงบ. ๒๕๖๐.  
ประสบการณก์ารฟื5นหายของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ที�ไดร้บัการวนิิจฉัยคร ั5งแรก. 
วทิยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์
จฬุาลงกรณ ์มหาวทิยาลยั.  
ภานุพงศ ์วฒันเสรกีลุ อาศริา พนาราม. ๒๕๖๒. ซมึเศรา้-เบริน์เอาท ์

พษิรา้ยเมอืงใหญ ่คนไทยป่วยจติเวชเพิ�มขึ 5น, 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/
860135 
นาบลีา ยมุยวง ดาราวรรณ ตะ๊ปินตา และสมบตั ิสกลุพรรณ.์ ๒๕๖๑. 
“ผลของการบําบดัโดยการปรบัความคดิและพฤตกิรรมบนพื 5นฐานหลกัอสิลาม
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ตอ่ภาวะซมึเศรา้ ในผูด้แูลผูส้งูอายทุี�นอนตดิเตยีง”, 
วารสารเครอืขา่ยวทิยาลยัพยาบาลและการสาธรณสขูภาคใต,้ ปีที� ๖ ฉบบัที�๑       

(1 มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒ ). หนา้ : ๑-๑๓. 
อลัหรับยี, มูซา บนิ ฮุเซน บนิ อาล.ี ๒๕๕๓. 
การบําบดัโรคทางใจดว้ยการขอดอุาอ.ฺ มุสตอฟา มานะ     ผูแ้ปล. กรงุเทพ : 

บรษิทั ออฟเซท็,  
อภญิญา วงคใ์หม่. ๒๕๖๐. 
ปัจจยัทาํนายภาวะซมึเศรา้และแนวทางการป้องกนัภาวะซมึเศรา้ของผูส้งูอายใุ

นเขตเทศบาลตาํบลแม่วาง อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่, 
วทิยานิพนธห์ลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตรบ์ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่. 
ธนัท ตนัตวิงศโ์กสยี.์ ๒๕๖๑. 
การจดัการโรคซมึเศรา้ดว้ยตนเองของนักศกึษามหาวทิยาลยัรฐั. 
วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรบ์ณัฑติภาคมานุษยวทิยา คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


