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ใสใจผูปวยซึมเศรา เยียวยากอนคิดส้ัน 
 

กรณีฆาตัวตายจากความเครียดและการปวยเปนโรคซึมเศราปรากฏ
เปนขาวอยูเปนระยะ พรอมจุดคําถามวา สังคมคนรอบขางจะชวยคน
ที่ปวยนี้ไดอยางไร 
 
ผศ.ดร.อุษณีย อนุรุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูมีความสามารถ พิเศษแหงชาต ิมหาวิทยาลัยศรนีคริ
นทรวิโรฒ กลาววา ความเครียดมสีาเหตุหลักคือความสัมพันธ
ในครอบครวั สายใยรักจะไมแนนหนาหากพอแมไมไดเลีย้งลูก

เอง รวมถึงความคาดหวังของพอแมที่มีตอลูก และความตึงเครียดของเด็กเมือ่อยูในบานก็เปน
สาเหตุได  
 
เด็กที่ฉลาดมักมีความคาดหวังในตัวเองสูง ตองสมบูรณแบบไมมีที่ติ เมื่อฉลาดมาก ยิ่งมีความเสี่ยง
มาก โดยเฉพาะเมื่อไอคิวไมสัมพันธกับเอคิว (Adversity Quotient) หรือความอดกลั้นที่จะฟนฝา
อุปสรรค ทําใหตัดสินใจหุนหันพลันแลน 
 
"การหลอหลอมมองคุณคากับการเรียนมากเกินไป จะทําใหรูสึกวาการเรยีนหรือการทําคะแนนคือที่สุด
แลวตองสมบูรณ ตองเรียนเกงๆ โตขึ้นอยากจะเปนอะไรก็ได การเรียนจึงกลายเปนคุณสมบัติอยาง
เดียวที่ตองสราง ทั้งที่ไมใชคําตอบทั้งหมดของชีวิต" 
 
นอกจากนี้ การที่เด็กใชเวลาอยูกับอินเตอรเน็ตมาก ทําใหเกิดผลเสียตอรางกายและสมอง เราไมรูวา
เด็กติดตอกับใครหรือคนที่ติดตอจะเพาะเชื้ออะไรให อยางในสหรัฐอเมริกาหรือญ่ีปุน มีการชักชวนกัน
ฆาตัวตายหมู เหมือนเช้ือโรคทางสังคม 
 
ผศ.ดร.อุษณยี กลาววา สัญญาณอันตรายของเด็กที่สงออกมาใหเห็นคือลูกเปล่ียน บุคลิกภาพฉับพลัน 
เปลี่ยนนิสัยการกินนอนทันควัน มีพฤติกรรมเปลี่ยนโดยทันที เสพติดสารบางประเภท ซึ่งอาจไมใช
ยาเสพติดเสมอไป เชน ติดยาแกปวด และชอบ ปลีกตัวออกหางจากกิจกรรมทุกประเภท เบื่อหนาย  

 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด  ฉบับประจําวันท่ี   25   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา   23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ขอสังเกตคือ มีอาการซึมเศรานานกวา 1 สัปดาห ไมมีอารมณขัน 
รวบรวมสมาธิลําบาก ซึ่งไมไดมาจากการปวยทางกาย แตมาจาก
จิตใจ 
 
สัญญาณอันตรายที่สุด คือการกลาวคําอําลากับครอบครัวและเพื่อนๆ 
เชน อีกไมนานคงไมเจอกันแลว ไปกอนแลวนะ ชอบพูดเรื่องความ
ตายและเคยพยายามฆาตัวตายมาแลวเพราะเด็กรูสึกวาตนเองไรคุณคาสําหรับเพื่อนและครอบครัว 
 
ความรูสึกเหลาน้ีเปนสัญญาณที่ไมดี ผูปกครองตองรีบแกไข ไมควรละเลย  
 
สําหรับตัวเด็ก หากรูตัวเองวาเริ่มมีอาการเหลาน้ี ตองหาคนที่ไวใจไดรีบระบาย หากิจกรรมที่มีความ
เคล่ือนไหวสนุกๆ ใหสารแหงความสุขหลั่งออกมา 
 
ดังน้ัน พอแมตองใกลชิดลูก เพื่อเปนทางระบายใจนั้น หลีกเล่ียงการดุกลาว ไมฉะน้ันจะเสียใจ
ภายหลัง 
 
ดาน พ.ญ.อมัพร เบญจพลพิทักษ ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 13 กรมสขุภาพจิต กระทรวง
สาธารณสขุ กลาววา การตายของวัยรุน หลักๆ เปนเรื่องความขัดแยงของปญหาทางจิตใจอยางรุนแรง
และปญหาภาวะซึมเศรา ทั้ง 2 กรณีเกิดขึ้นไดในทุกชวงวัย แตในวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 
จิตใจ สังคม ทําใหปรับตัวลําบาก 
 
โรคซึมเศราเปนสาเหตุที่ทําใหวัยรุนแสดงอาการตางจากผูใหญที่มีความรูความเขาใจ ไมมีแรง หมด
ความสนใจ แยกตวั เมื่อเปนโรคนี้แลวทําใหความสามารถในการทําหนาที่ของตัวเองแยลง 
 
เชน ไมไดคะแนนดีเหมือนที่เคยได ไมพูดคุยกับพอแม ไมรับผิดชอบงานบาน สิ่งเหลาน้ีแทนที่เด็กจะ
ไดรับความเขาใจแตถูกซ้ําเติม  

 
 
ขณะเดียวกนั ภาวะซึมเศราจะแสดงออกมาในอีกรูปในความเกรี้ยวกราด 
กลายเปนเด็กแวน สกอย ติดยา ทํารายคนอื่นหรือมีพฤติกรรมทํารายตัวเอง 
บางคน ประชดชีวิต หันไปดื่มเหลา สูบบุหรี่ ในขณะที่ผูใหญไมไดมองเห็น
เขาในมุมซึมๆ จึงตําหนิ แทนที่จะไดรับความ เขาใจ ทําใหความชวยเหลือ
ไปถึงนอย 
 
ปญหาในตอนนี้คือสังคมเมืองเปนครอบครัวเดี่ยว มาพรอมกับความโดดเดี่ยว 
พอแมวัตถุนิยมมาก มีการแขงขัน กดดันไปถึงเด็ก ทําใหเด็กหลายคนมีชีวิต
ในครอบครัวแหงแลง เรียนกวดวิชามาก ความรักของพอแมแปลงสภาพเปน

ความคาดหวัง ขณะที่อกีกลุมหนึ่งขาดความพรอม พอแมตองหาขาวสารกรอกหมอ เด็กถูกทิ้ง ความ
เปราะบางของสถาบันครอบครัวที่สื่อไปถึงลูกๆ ไดนอย ทั้งๆ ที่ความรักคือเกราะปองกันการฆาตัวตาย 
และความรักของพอแมมีความหมาย แตเมื่อเขารับรูถึงสิ่งน้ีไดนอยก็ทํา รายชีวิตตัวเองมากขึ้นและไม
คิดวาความตายเปนเรื่องเลวราย 
 
"เด็กๆ ที่เขารับการรักษาทางจิต หลายคนรูสึกโกรธที่มีชีวิตอยู เกิดมาแลวไมรูจะทาํอะไร เปนปรากฏ
ทางสังคมในรูปแบบ ทํารายตัวเองตอเน่ือง ตองชวยกันปองกันดูแลชวยเหลือเขา อยาเพิกเฉย แม
แนวโนมไมไดลดลงเลย เพราะธรรมชาติของสังคมเมืองที่มีอัตราเพิ่มขึ้นและเราเลี่ยงไม พน แม
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สังคมไทยไมไดมีมากมายแตก็ประมาทไมได กรณีลาสุดที่เกิดขึ้นนาเห็น ใจ ความฉลาดไมสามารถ
ปองกันโรคได ทําใหมองอะไรผิดแปลก จนดูไมมีเหตุไมมีผล" 
 
ดาน น.พ.ทวีสิน วิษณุโยธิน ผูอํานวยการสํานักสขุภาพจิตสังคมและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กลาว
วา เมื่อพูดถึงความเครียด หลายคนนึกถึงแตดานลบ แตความเครียดเปนปจจัยในการขับเคล่ือนกาย ใจ 
ไปขางหนาได ถาไมมีเลยก็ไมดี แตถามีมากเกินไปก็ไมดี 
 
ระดับความเครียดแสดงออกมาไดหลายทาง และเปนพลังงานเขาไปสูสมองโดย ตรงทําใหเราตื่นตัว 
ความเครียดสั่งการไปที่สมองไปที่ตอมหมวกไต ทําใหอะดรีนาลิน หล่ัง หัวใจเตนแรง เพราะเลือดฉีด
แรงมากกวาภาวะปกติ เมื่อเกิดความเครียดแลวเหงื่อออกมาก ตาสวางโพลง ไมนอนกลางคืนเพราะมัน
ทํางานเช่ือมโยงกันโดยตรงกับสมองและเปลี่ยนอารมณ บางลุกล้ีลุกลนอยูไมเปนสุข บางก็ทําราย
ตัวเอง 
 
ความเครียดเหมอืนกาตมนํ้าที่มีจุดเดือดในอุณหภูมิกําหนด เราอาจไมสังเกตเห็น แตคนใกลชิดตอง
สังเกต ถาเด็กแสดงออกพฤติกรรมที่ดื้อ หงุดหงิดงาย ทําผิดระเบียบบอยๆ ไมอยากไปโรงเรียน บาง
คนเศรา วิตก ทําซ้ําซาก สิ่งเหลาน้ีเขาหลุดออกมาไมได เราเองตองปดเตา แตตองหาเหตุ หรือถาหา
เหตุไมไดตองเติมนํ้าเย็นเขาไปผสม 
 
ผูใหญที่มีวุฒิภาวะตองเอาน้ําเย็นเขาลูบ น่ังจับเขาคุย เพื่อใหเขาระบายออก เหมือนถายน้ํารอน
ออกมาจะชวยลดอุณหภูมิในใจได ถาไมไหวก็พบจิตแพทย  
 
"เครียดอยามองวาไมดี แตจะเปนแรงขับดันใหลูก แตถาเครียดแลวมีความเศรารวมดวย ใหคิดอยูเสมอ
วาเปนโรคซึมเศราที่จะเปลี่ยนสารเคมีในสมองซึ่งเปนสารแหงความสุขใหหายไป ตองใหยารักษา
ซึมเศรา คือ ฟลูออกซิทีน ที่สําคัญการจัด การเราตองชวยกันทั้ง 3 ทางคือ ทางกายจิต สังคม
สิ่งแวดลอม และชีวภาพคือทางยา เราตองชวยกันสนับสนุน เด็กก็จะมีทางออก" น.พ.ทวสีินกลาวทิ้ง
ทาย 
 
หนา 25 
 


