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Abstract
Depression is an emotional disorder which
will be expressed with a depressed mood, a feeling
of boredom, discouragement, hopelessness,
lethargic, drowsiness, loss of appetite, weight loss,
and insomnia. Depression has been found in
females more than males and in all ages. Based
on Buddhism perspective, depression is believed
to be a feeling caused by lack of consciousness in
controlling thoughts. When there is no way to
eliminate thoughts or suffering, it can cause feeling
down leading to depression. Mindfulness practice
is a way to abolish cause of depression by helping
person living in the present and controlling or
stopping repeated suffering thoughts. Most of
Buddhists hold on to religious doctrine as an
anchor in their lives. Religious beliefs affect
human feelings and actions, help making life
happy, and peaceful mind, and offer encouragement
to fight the obstacles that come through their life.

Preventing depression by using Dharma and
applying the natural principles of life in line
with Buddhist practices will help patients to heal
themselves and keep them from depression.
Keywords: Depression, Dharma, Nature according to the Buddhist way
บทคัดย่อ
ภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์
โดยแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ซึมเศร้า มีความ
รูส้ กึ เบือ่ หน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิน้ หวัง การเคลือ่ นไหวช้า
เซือ่ งซึม เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด นอนไม่หลับ พบใน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบได้ในทุกช่วงอายุ
ตามแนววิ ถี พุ ท ธมี ค วามเชื่ อ ว่ า ภาวะซึ ม เศร้ า
เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่มีสติ
ในการควบคุมระวังความคิด เมื่อไม่มีแนวทาง
ในการดับความคิดหรือความทุกข์นั้นท�ำให้จิตตก
จนเกิดภาวะซึมเศร้าได้ การฝึกสติเป็นวิธีแก้ไข
โดยให้บุคคลอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการหยุด
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ความคิดซ�ำ้ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดความทุกข์ใจ และกังวลใจ
จนก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ชาวพุทธส่วนใหญ่ใช้
หลักค�ำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการ
ด�ำเนินชีวิต ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อความ
รู้สึกและการกระท�ำของมนุษย์ ช่วยท�ำให้ชีวิตมี
ความสุข จิตใจสงบเย็น และมีก�ำลังใจที่จะต่อสู้
กับอุปสรรคต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ การป้องกัน
ภาวะซึมเศร้าโดยอาศัยธรรมะและ การน�ำหลัก
ธรรมชาติของชีวิตตามแนววิถีพุทธมาใช้ จะช่วย
เยียวยาตนเองให้ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าได้
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซึมเศร้า ธรรมะ ธรรมชาติตาม
แนววิถีพุทธ
บทน�ำ

ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นปัญหา
สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
โดยกรมสุ ข ภาพจิ ต รายงานว่ า คนไทยมี ภ าวะ
ซึมเศร้าครั้งแรกประมาณช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป
(กรมสุขภาพจิต, 2552) ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถ
บอกสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ได้ทั้งหมด (มาริสา
อุทยาพงษ์, 2560) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่
ในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้านัน้ เป็นสาเหตุอนั ดับ 2
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเสียชีวติ จากการฆ่าตัวตายได้ ปัจจุบนั
มีประชากรกว่า 300 ล้านคน ที่มีภาวะซึมเศร้า
หรือร้อยละ 4 ของประชากรโลกเป็นโรคซึมเศร้า
และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20.4 ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่น อายุ 15 - 19 ปี เสี่ยงฆ่าตัวตาย
สูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (World Health Organization
[WHO], 2018) ส�ำหรับประเทศไทยพบผูป้ ว่ ยโรคนี้
1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย และ
ยังพบว่าผู้หญิงเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
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มากกว่ า ผู ้ ช ายถึ ง 1.7 เท่ า (ธรณิ น ทร์ กองสุ ข
และคณะ, 2551) ซึง่ ภาวะซึมเศร้านัน้ อาจเกิดขึน้ ได้
ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้า
รุนแรง โดยภาวะซึมเศร้าส่งผลให้มอี าการต่าง ๆ เช่น
รับประทานอาหารได้นอ้ ย เบือ่ อาหาร นอนไม่หลับ
สิน้ หวัง วิตกกังวล มองโลกในแง่รา้ ย มีความรูส้ กึ ผิด
ไร้คา่ ต�ำหนิตนเอง และมีอาการอยูน่ านโดยไม่มที ที า่
ว่าจะดีขนึ้ จนกระทัง่ มีการเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย
ความคิด ความจ�ำ จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่าง
ชัดเจน (กรมสุขภาพจิต, 2552)
สภาพสังคมปัจจุบันที่อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์
มีความเจริญทางด้านวัตถุทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมเทคโนโลยีและการสื่อสาร พบว่าหลายคน
ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
ท�ำให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจในเรือ่ งต่าง ๆ อันได้แก่
ความเครียด-ความเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานทีเ่ ร่งรีบ
และมีการแข่งขันสูง ความอยากได้ อยากมี อยาก
เป็นที่เกินสถานะ ความเบื่อหน่ายในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เป็นต้น ความทุกข์ทางจิตใจสามารถป้องกัน
และดั บ ได้ โ ดยง่ า ยด้ ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรมในชี วิ ต
ประจ�ำวัน การมีสติในการพิจารณาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
กระทบทางตา หู จมู ก ลิ้ น กายโดยที่ ใ จหรื อ
จิตไม่กระเพื่อม ซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณา
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลมากกว่ า การใช้ อ ารมณ์ การมี
สติ สั ม ปชั ญ ญะจึ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการ
ด�ำเนินชีวติ อย่างเป็นรูปธรรม (มาลีวลั เลิศสาครศิร,ิ
2559) การมีสติสัมปชัญญะ คือการระลึกได้และ
รู้ชัดกับอาการที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ
ในปัจจุบัน เมื่อมีสติจะมีใจที่ตั้งมั่นและที่ส�ำคัญ
ที่สุด จะท�ำให้ปล่อยวางความทุกข์และพ้นจาก
ความทุกข์ทางใจได้โดยสิน้ เชิง (พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ,
2551)
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การศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้า
ในทางธรรมตามแนววิถีพุทธ เชื่อว่าภาวะซึมเศร้า
เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่มีสติ
ในการควบคุมระวังความคิด ไม่มีแนวทางในการ
ดั บ ความคิ ด หรื อ ความทุ ก ข์ น้ั น ได้ ท� ำ ให้ จิ ต ตก
จนเกิดภาวะซึมเศร้าได้ (ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ, 2553)
แก้ไขได้โดยการฝึกสติให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ซึง่ เป็นการ
หยุดความคิดซ�ำ้ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดความทุกข์ใจ กังวลใจ
จนก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นการเยียวยาผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้าด้วยธรรมะทีเ่ ป็นธรรมชาติ ตามแนว
วิถีพุทธ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกัน
ไม่ให้ภาวะซึมเศร้าพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดย
อาศัยธรรมะและธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนา
มาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งธรรมปฏิบัติ คือ
การสวดมนต์ การท�ำสมาธิ หรือการสวดมนต์
ร่วมกับการท�ำสมาธิ สามารถลดอาการซึมเศร้าจาก
ความเครียดและเพิม่ คุณภาพชีวติ ทางด้านร่างกายได้
(จุฑามาศ วารีแสงทิพย์, 2552) การใช้สมาธิบ�ำบัด
การฟังและพิจารณาธรรม มีผลท�ำให้เกิดความสงบ
ผ่อนคลายทางกายและใจ ส่งผลให้โรคหายได้
ธรรมโอสถจึ ง มี ผ ลต่ อ การรั ก ษาโรค (สิ ริ รั ต น์
จันทรมะโน และเจนระวี สว่างอารีย์รักษ์, 2554)
หลักธรรมและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนาได้รบั
ความสนใจและถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากกระทรวงสาธารณสุข
มีการวางแนวทางการดูแลสุขภาพที่ส่งเสริมให้
ผู ้ ป ่ ว ยได้ ป ฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลตนเองเพื่ อ การ
ป้องกัน เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรคและฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู ้ ป ่ ว ยโดยการบู ร ณาการหลั ก
พุทธธรรมตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุข
เข้ากับวิถีชีวิตประจ�ำวันของประชาชน (พระปลัด
สมชาย ปโยโค และอุทัย สุดสุข, 2558)
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ดังนัน้ ในบทความนีผ้ เู้ ขียนได้ทบทวนความรู้
เกี่ ย วกั บ ความหมาย และสาเหตุ ภ าวะซึ ม เศร้ า
ทางการแพทย์ การประเมินภาวะซึมเศร้า ภาวะ
ซึมเศร้าในมิติทางศาสนา แนวทางและวิธีการ
เยียวยาภาวะซึมเศร้าด้วยธรรมะตามแนววิถีพุทธ
รวมถึงบทสรุปของภาวะซึมเศร้ากับธรรมะ
ความหมายและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้า
มีผใู้ ห้ความหมายของภาวะซึมเศร้าไว้หลาย
มุมมอง ดังนี้
World Health Organization [WHO] (2012)
ให้ความหมายภาวะซึมเศร้าว่า เป็นความผิดปกติ
ทางด้านจิตใจที่พบบ่อยซึ่งบุคคลจะมีอารมณ์เศร้า
ความสนใจและความสุขลดลง มีความรูส้ กึ ผิดหรือ
ต�่ำต้อย มีความผิดปกติด้านการนอนหลับ รู้สึก
กระวนกระวายใจและไม่มีสมาธิ เกิดจากความ
ผิ ด ปกติ ข องสารเคมี ที่อ ยู ่ ใ นสมองลดลง ได้ แ ก่
ซีโรโทนิน (serotonin) โดพามีน (dopamine) และ
นอร์อีพิเนฟริน (norepinephrine) ท�ำให้เกิดการ
เจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์ (2559) กล่าวว่า
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึง
ความผิดปกติของอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้าไม่มี
ความสุข เบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เซื่องซึม
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ขาดสมาธิ วิตกกังวล
มองโลกในแง่ลบ ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิต
ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งคนปกติ ผู้ป่วย
ทางกาย และผูป้ ว่ ยทางจิตเวช อาจเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่
ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง
หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้
ในทีส่ ดุ โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับขาดความเคารพ
ตนเอง รวมทัง้ มีภาวะสิน้ ยินดี คือ ไม่มคี วามพึงพอใจ
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ในกิจกรรมที่โดยปกติเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และอาจน� ำ ไปสู ่ ก าร
ฆ่าตัวตายได้ในที่สุด ในท�ำนองเดียวกัน อรพรรณ
และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง กลุ่มอาการความผิดปกติ
ทางอารมณ์ แสดงออกให้เห็นถึง อารมณ์ซึมเศร้า
ความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย หดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง สิน้ หวัง
ท่าทางการเคลื่อนไหวช้า เซื่องซึม เบื่ออาหาร
น�้ำหนักลด นอนไม่หลับ น�ำไปสู่การท�ำร้ายตัวเอง
หรือการฆ่าตัวตาย
สายฝน เอกวรางกูร (2554) กล่าวถึงภาวะ
ซึมเศร้าว่า หมายถึง กลุม่ อาการทีม่ อี งค์ประกอบหลัก
(attribution) ของการแสดงออก 4 ด้าน ได้แก่
ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านร่างกาย และด้าน
พฤติกรรม โดยอาการแสดงออกของภาวะซึมเศร้า
ในแต่ละด้านจะเชือ่ มโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน ทัง้ นี้
อาการดังกล่าวอาจเกิดต่อเนือ่ งกันนานเป็นอาทิตย์
หรือเป็นเดือน ท�ำให้ความสามารถในการท�ำหน้าที่
และปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันลดลง
อาจกล่าวได้ว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง กลุ่ม
อาการที่ เ กิ ด จากสารเคมี ใ นสมองลดลงท� ำ ให้
สูญเสียความสามารถในการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ (emotion) ความคิด (cognitive) และ
พฤติ ก รรม (behavioral) ซึ่ ง จะเกิ ด ความรู ้ สึ ก
เบือ่ หน่าย เศร้า สิน้ หวัง ไร้คา่ หดหู่ ท้อแท้ หมดพลัง
ในชีวิต ไม่อยากท�ำอะไร เซื่องซึม รวมถึงมีอาการ
ผิดปกติทางกาย (physical) ร่วมด้วย เช่น เบือ่ อาหาร
น�ำ้ หนักลด นอนไม่หลับจากการคิดฟุง้ ซ่าน หมกมุน่
อยู่กับเรื่องราวที่เป็นปัญหา คิดหาทางออกให้กับ
ชีวิตไม่ได้ หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้าและอาจน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ในที่สุด
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การเกิดภาวะซึมเศร้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าได้เป็น 2 ปัจจัย
คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึง่ ปัจจัยภายใน
ได้ แ ก่ กรรมพั น ธุ ์ โรคทางกายและทางสมอง
การเจ็บป่วยเรือ้ รัง ความพิการ อายุ เพศ หรือบุคลิก
ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ไ วต่ อ ความตึ ง เครี ย ด (สายฝน
เอกวรางกูร, 2554) รวมถึงสารสือ่ ประสาทในสมอง
(neurotransmitters) ทีไ่ ม่สมดุลกัน โดยเฉพาะผูท้ มี่ ี
นอร์อพี เิ นฟรินและซีโรโทนินต�ำ่ จะท�ำให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์
สุคนิชย์, 2558) ส�ำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ การงาน
การศึกษา รายได้ ปัญหาความรัก การสูญเสียคน
ใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
(นันทิรา หงส์ศรีสวุ รรณ์, 2559) ส่วนปัจจัยทีท่ ำ� ให้
เพศหญิงมีอาการซึมเศร้า และป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
มากกว่ า เพศชายนั้ น คาดว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในเพศหญิง ใน
ปัจจุบันนี้เพศหญิงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
มากขึน้ ต้องรับภาระทัง้ ท�ำงานนอกบ้านและภายใน
บ้าน จึงเกิดความเครียดได้งา่ ยน�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า
ในที่สุด (อัครพิชญ์ หลอดทอง, 2559)
การประเมินภาวะซึมเศร้า
การประเมินภาวะซึมเศร้าที่ถูกต้องรวดเร็ว
ตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก จะท�ำให้สามารถช่วยเหลือผูท้ มี่ ี
ภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบ
ประเมินร่วมกับการสังเกต การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อาการ อารมณ์ ความรู้สึกหรือการรับรู้ของบุคคล
การประเมินภาวะซึมเศร้าในบุคคลธรรมดา
หรือผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิต สามารถประเมินได้
หลายวิธีในที่นี้จะกล่าวถึง 3 วิธี คือ
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1. การประเมินโดยแพทย์ผู้รักษา โดยใช้
เกณฑ์การวินจิ ฉัยความผิดปกติทางจิตของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน (WHO, 2018) ซึ่งช่วยประเมิน
เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต และระดับความ
รุนแรงของภาวะซึมเศร้า โดยพิจารณาถึงอาการที่
เกิดขึน้ ทุกวันภายในสองสัปดาห์ ได้แก่ อารมณ์เศร้า
หรือสูญเสียความสนใจ เบื่ออาหารจน�้ำหนักลด
นอนไม่หลับ รูส้ กึ ไร้คา่ /รูส้ กึ ผิด มีความคิดฆ่าตัวตาย
เป็นต้น
2. การประเมินพฤติกรรมภายนอก โดย
การสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ แล้วบันทึกไว้
เช่น การพูด การยิ้ม การร้องไห้ การเหม่อลอย
เป็นต้น
3. การประเมินด้วยตนเอง/การสอบถาม
(self-rating scale) โดยใช้แบบประเมินหรือแบบ
คัดกรองภาวะซึมเศร้า เช่น การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ด้วยค�ำถาม 2Q และ 9Q ซึ่งมีความไวอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม (กรมสุขภาพจิต, 2555) โดยที่การใช้แบบ
ประเมิน 2Q จะใช้การตั้งค�ำถาม 2 ข้อ โดยข้อแรก
จะถามว่า ใน 2 สัปดาห์ทผี่ า่ นมารวมวันนี้ ท่านรูส้ กึ
หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ และข้อสอง
ถามว่า ใน 2 สัปดาห์ทผี่ า่ นมารวมวันนี้ ท่านรูส้ กึ เบือ่
ท�ำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ การแปลผล ถ้าตอบ
“ไม่มี” ทั้ง 2 ค�ำถาม ถือว่าปกติ ถ้าตอบ “มี” ข้อใด
ข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ หมายความว่ามีภาวะเสี่ยง
หรื อ มี แ นวโน้ มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าซึ่ง จะต้ อ ง
ประเมินด้วยค�ำถาม 9Q เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ
ต่อไป ส่วนการใช้แบบประเมิน 9Q จะใช้การตั้ง
ค�ำถาม 9 ข้อ โดยมีข้อค�ำถาม ในช่วง 2 สัปดาห์
ทีผ่ า่ นมารวมทัง้ วันนีท้ า่ นมีอาการเหล่านีบ้ อ่ ยแค่ไหน
ดังนี้ เบื่อ ไม่สนใจอยากท�ำอะไร** /ไม่สบายใจ
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ซึมเศร้า ท้อแท้**/หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ
หรือหลับมากไป/เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง/
เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป/รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง
คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือท�ำให้ตนเองหรือครอบครัว
ผิดหวัง/สมาธิไม่ดีเวลาท�ำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์
ฟังวิทยุ หรือท�ำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ/พูดช้า
ท�ำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือกระสับ
กระส่ า ยไม่ ส ามารถอยู ่ นิ่ ง ได้ เ หมื อ นที่ เ คยเป็ น /
คิดท�ำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี โดย
** หมายถึง อาการนี้คงอยู่เกือบทั้งวัน การแปล
ผลคะแนน ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 7 แสดงว่าไม่มี
อาการซึมเศร้าหรือมีอาการน้อยมาก ถ้าคะแนนรวม
7 - 12 คะแนน หมายถึง มีอาการซึมเศร้าระดับน้อย
ถ้าคะแนนรวม 13 - 18 คะแนน หมายถึง มีอาการ
ซึมเศร้าระดับปานกลาง ถ้าคะแนนรวม มากกว่า
หรือเท่ากับ 19 คะแนน หมายถึง มีอาการซึมเศร้า
ระดับมากหรือรุนแรง
ลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้าจ�ำแนก
ตามระดับ ได้ดังนี้ (นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์, 2559;
ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2550)
1. ระดับน้อย (mind depression) เป็นภาวะ
อารมณ์ทไี่ ม่สดชืน่ แจ่มใส อารมณ์เศร้า เหงาหงอย
ชั่วคราว การนอนลดลง อาจหลับยากหรือตื่นเช้า
กว่ า ปกติ อาจมี ส าเหตุ ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ เริ่ ม คิ ด ลบ
เปรียบเทียบตนกับผู้อื่น ความตั้งใจท�ำงานต่าง ๆ
ลดลง สามารถเรียนหนังสือ ท�ำงาน ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ� ำ วั น ได้ ต ามปกติ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งปกติ ไม่ มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
2. ระดับปานกลาง (moderate depression)
มีอารมณ์ซมึ เศร้ารุนแรงขึน้ จนมีผลกระทบต่อชีวติ
ครอบครัวและการงาน แต่ยังสามารถด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันได้แต่อาจไม่สมบูรณ์ อาการเป็นมาก

26/12/2562 BE 13:43

6

Vol.33 No.3 September - December 2019

ช่วงเช้า รู้สึกไม่มีความสุข เบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆ
อ่อนเพลีย มีพละก�ำลังลดลง รูส้ กึ ตนเองไร้คา่ ต�ำหนิ
ตนเอง หงุดหงิด ร้องไห้งา่ ย โกรธง่าย กังวลกับสุขภาพ
หลีกหนีสังคม แยกตัว อาจคิดอยากตาย ไม่อยาก
อาหาร น�้ำหนักลด
3. ระดับมากหรือรุนแรง (severe depression)
มีอารมณ์เศร้าตลอดเวลา สิน้ หวัง มองตนเองด้านลบ
ไม่มีคุณค่า คิดอยากตายมากขึ้น แยกตัวมากขึ้น
สิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคต การตัดสินใจเสียแม้
เรือ่ งง่ายในชีวติ ประจ�ำวัน ไม่สนใจดูแลตนเอง อาจ
นั่งอยู่ท่าเดียวนาน ๆ หรือกระวนกระวายอยู่ไม่สุข
นอนน้อยลง อ่อนเพลีย บางคนไม่อยู่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง
ส� ำ หรั บ การดู แ ลผู ้ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ตาม
ระดับอาการที่ประเมินได้ตามแบบคัดกรอง 2Q
และ 9Q ของกรมสุขภาพจิต (2550) มีแนวทางไว้วา่
ผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้าระดับน้อย ให้คน้ หาและประเมิน
ปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุยเปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก ให้ก�ำลังใจ ซึมเศร้าระดับปานกลาง
ให้ค้นหาและประเมินปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุย
เปิดโอกาสให้ระบายความรูส้ กึ ให้กำ� ลังใจ แนะน�ำ
วิธีก ารคลายเครี ย ดด้ว ยตนเอง เช่น การพูดคุย
ระบายความรูส้ กึ การนวด การฟังเพลง การท�ำสมาธิ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หากไม่ดีขึ้นให้รายงาน
แพทย์ ซึมเศร้าระดับรุนแรงให้คน้ หาและประเมิน
ปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุยเปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก ให้ก�ำลังใจ แนะน�ำวิธีการคลายเครียด
ด้วยตนเอง เช่น การพูดคุยระบายความรูส้ กึ การนวด
การฟังเพลง การท�ำสมาธิ การผ่อนคลายกล้ามเนือ้
หากมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้เฝ้าสังเกต
อาการใกล้ชิด และรายงานแพทย์ทันที (นันทิรา
หงส์ศรีสุวรรณ์, 2559)
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ภาวะซึมเศร้าในมิติทางศาสนา
ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อความรูส้ ึกและ
การกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้หลัก
ค�ำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการด�ำเนิน
ชีวิต ช่วยท�ำให้ชีวิตมีความสุข จิตใจสงบเย็น และ
มีก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิต
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2560) กล่าวว่า
ภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุจาก “จิต” จิตของคนเหมือน
ลิ ง จะวิ่ ง ไปคิ ด โน้ น คิ ด นี่ อ ยู ่ ต ลอดเวลาจนเกิ ด
ความคิดฟุ้งซ่าน ถ้าจิตไปเกาะเกี่ยวกับความทุกข์
ความทรงจ�ำในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ดีจะท�ำให้
“จิ ต ตก” เกิ ด ความท้ อ แท้ สิ้ นหวั ง หดหู ่ เศร้ า
หมดอาลัยตายอยาก ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ แต่ถา้
จิตไปเกาะเกี่ยวกับคุณงามความดีของตน จะท�ำให้
“จิตฟู” เกิดความเชือ่ มัน่ จิตมีกำ� ลังทีส่ ดชืน่ เบิกบาน
ผ่องใส ดังนั้นคนที่จิตตก ต้องยกจิตโดยฝึกจิตให้
อยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่ฟงุ้ ไปอยูก่ บั อดีตหรืออนาคต การ
ฝึกจิตให้มีสมาธิจะช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจ
และเกิดปิตสิ ขุ ช่วยให้หา่ งไกลจากภาวะซึมเศร้าได้
จากงานวิจยั ของ สุนนั ทา เอ๊าเจริญ และคณะ
(2560) เรื่องผลของโปรแกรมการลดภาวะซึมเศร้า
ในโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วยพุทธบูรณาการ กล่าวถึง
สาเหตุของภาวะซึมเศร้าทางพุทธศาสนาว่าเกิด
จาก “โสกะ ปริเทวะ อุปายาสะ” โสกะ หมายถึง
ความโศกเศร้า เสียใจ เสียดาย อาลัยอาวรณ์ปริเทวะ
หมายถึง ความคร�ำ่ ครวญ ร�ำ่ ไห้ เพราะยึดมัน่ ถือมัน่
และ อุปายาสะ หมายถึง ความคับแค้นใจ หรือ
ความสิ้นหวัง
นอกจากนี้ พระมหาพรเทพ อุตฺตโม (2553)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วิธีบ�ำบัด
โรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท”
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อธิบายว่า ทางการแพทย์และทางพระพุทธศาสนา
มีแนวความคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุเกิดได้จากทั้งทางกายและ
ทางใจ เนือ่ งจากร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กนั
ภาวะความซึมเศร้าที่เกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แล้วแสดงพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติไปจากเดิมทีเ่ คยเป็น
กล่าวคือ มีสาเหตุจากการเข้าไปยึดมัน่ ใน “อุปาทาน
ขันธ์หา้ ” ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “ภิกษุทงั้ หลาย
นี้คือ ทุกข์อริยสัจ: ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่
เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่ง
ที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่
รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ เบญจขันธ์
(ขันธ์ห้า) ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์” (พระพรหมคุณาภรณ์,
2557) ซึง่ ความทุกข์ทงั้ หลายก่อให้เกิดความไม่สบาย
กายไม่สบายใจ ท�ำให้มีความวิตกกังวล สะสมเป็น
ความเครียด และก่อตัวเป็นปัญหาทางด้านจิตใจได้
สรุปได้ว่า ภาวะซึมเศร้าในมิติทางศาสนา
มีสาเหตุจากสภาวะความไม่สมบูรณ์ทางกายและ
จิต ซึ่งในทางพุทธศาสนาเกิดจากอุปาทานขันธ์ห้า
นั่นเอง โดยทางกาย (รูป) ได้แก่ พันธุกรรม หรือ
ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ส่วนสาเหตุทาง
จิต ได้แก่ ความผิดปกติทางด้านความรูส้ กึ (เวทนา)
ความจ�ำ (สัญญา) หรือ ความคิด (สังขาร) ที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ (วิญญาณ) ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
เศร้า สิ้นหวัง ไร้ค่า หดหู่ ท้อแท้ หมดพลังในชีวิต
ไม่อยากท�ำอะไร กินไม่ได้นอนไม่หลับ น�้ำหนักลด
เป็นต้น

_19-1163(001-148).indd 7

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

7

แนวทางและวิ ธี ก ารเยี ย วยาภาวะซึ ม เศร้ า ด้ ว ย
ธรรมะ: ธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ
พระมหาสมปอง (2562) กล่ า วว่ า สิ่ ง ที่
เยี ย วยาชี วิ ต ของคนเราที่ ส� ำ คั ญ มี อ ยู ่ ส องสิ่ ง คื อ
ลมหายใจ กับก�ำลังใจ ลมหายใจมีความส�ำคัญต่อ
รูปร่างกาย ส่วนก�ำลังใจมีความส�ำคัญต่อจิตใจ ท�ำให้
ใจมีพลังในการต่อสูก้ บั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีผ่ า่ นเข้ามา
ในชีวิตได้
พระปราโมทย์ ปาโมชโช (2561) กล่าวถึง
โรคซึ มเศร้ า ที่ เ กิ ด จากสารเคมี ใ นสมองผิ ด ปกติ
ต้องรับประทานยา ภาวนาไม่หาย แต่ถ้าเริ่มรู้ตัวว่า
มีภาวะซึมเศร้า ก็ให้รวู้ า่ “ซึมเศร้า” รูว้ า่ มันไม่ใช่เรา
เพราะถ้าเป็นเรา มันต้องควบคุมไม่ให้ซึมเศร้าได้
ให้รทู้ นั จิตทันใจทีเ่ กิดขึน้ ดูให้เห็นถึงความไม่เทีย่ ง
ของภาวะซึมเศร้านัน้ ว่าซึมเศร้ามันเกิดขึน้ อยูก่ บั เรา
ตลอดเวลาหรือไม่ เช่นเดียวกับความสุข มันก็ไม่ได้
อยูก่ บั เราได้ตลอดเวลา ในขณะทีท่ กุ คนไขว่คว้าหา
ความสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะมันไม่ใช่เรา ในความ
เป็นจริงตามหลักพุทธศาสนาจะเห็นว่า ความสุขความทุ ก ข์ มั น เกิ ด ขึ้ น -ตั้ ง อยู ่ และดั บ ไป ตาม
ธรรมชาติของจิต “จิต” จึงมีความส�ำคัญมาก ดัง
ค�ำกล่าวทีว่ า่ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ซึง่ สอดคล้อง
กับทีพ่ ระพุทธเจ้าบัญญัตวิ า่ ชีวติ มนุษย์ประกอบด้วย
กายและจิต (รูปและนาม) หรือขันธ์ทั้งห้านั่นเอง
รูปคือร่างกาย (รูปขันธ์) นามคือจิต ซึง่ มีทงั้ หมดสีด่ วง
ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ
วิญญาณขันธ์ จิตของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่มีการ
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา ตามความหมายดังนี้
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เวทนา หรือเวทนาขันธ์ คือ กองแห่งความ
รูส้ กึ เมือ่ ใดทีม่ คี วามรูส้ กึ เกิดขึน้ เช่น พอใจ สบายใจ
โกรธ เกลียด กังวลใจ เป็นต้น จะสะท้อนออกมา
เป็นความรูส้ กึ สุข-ทุกข์-เฉย ๆ นัน่ คือการท�ำหน้าที่
ของจิตดวงทีเ่ รียกว่า “เวทนา” เมือ่ มีความรูส้ กึ ทุกข์
ก็เพียงพิจารณาให้เห็นว่า จิตดวงทีเ่ รียกว่า “เวทนา”
จิ ต นี้ ก� ำ ลั ง ท� ำ หน้ า ที่ ข องจิ ต พอจิ ต เหนื่ อ ยก็ จ ะ
หายไปเอง แต่ บ างที จิ ต ก็ อ าจจะหวนกลั บ มา
เยีย่ มเยียนอีก ก็ดใู ห้เห็นว่าความรูส้ กึ นัน้ เกิด-ดับไป
ตอนไหน และดับไปอย่างไร
สัญญา หรือสัญญาขันธ์ คือ กองแห่งการ
จ�ำได้ เมื่อใดที่มีการจ�ำได้ หมายรู้ นึกได้ หรือจ�ำใน
อารมณ์ (ความทรงจ�ำของจิต) เกิดขึ้น นั่นคือการ
ท�ำหน้าทีข่ องจิตดวงทีเ่ รียกว่า “สัญญา” เมือ่ มีความ
รูส้ กึ ทุกข์จากการจ�ำได้นนั้ ก็เพียงพิจารณาให้เห็นว่า
จิตดวงที่เรียกว่า “สัญญา” จิตนี้ก�ำลังท�ำหน้าที่ของ
จิต พอจิตเหนือ่ ยก็จะหายไปเอง แต่บางทีจติ ก็อาจจะ
หวนกลับมาเยี่ยมเยียนอีก ก็ดูให้เห็นว่าการจ�ำนั้น
เกิด-ดับไปตอนไหน และดับไปอย่างไร
สังขาร หรือสังขารขันธ์ คือ กองแห่งการปรุง
ความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำ เมื่อใดมีการปรุง
ความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำ เช่น การคิดโน่นคิดนี่
คิดฟุ้งซ่าน คิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต-ปัจจุบันอนาคต การร�ำพึงถึงสิง่ ทีค่ ดิ อยูใ่ นใจ การแสดงออก
ทางกายตามความคิด นั่นคือการท�ำหน้าที่ของจิต
ดวงที่เรียกว่า “สังขาร” เมื่อมีความรู้สึกทุกข์จาก
ความคิด ค�ำพูดและการกระท�ำของตนเอง ก็เพียง
พิจารณาให้เห็นว่า จิตดวงที่เรียกว่า “สังขาร” จิตนี้
ก�ำลังท�ำหน้าที่ของจิต พอจิตเหนื่อยจิตก็จะหาย
ไปเอง แต่บางทีจิตก็อาจจะหวนกลับมาเยี่ยมเยียน
อีก ก็ดูให้เห็นว่าเกิด-ดับไปตอนไหน และดับไป
อย่างไร
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วิญญาณ หรือวิญญาณขันธ์ คือ สภาพรูห้ รือ
ตัวรู้ คือ รูถ้ งึ ความรูส้ กึ นึกคิด การกระท�ำ หรือรูถ้ งึ
การจ�ำในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ
(รู ป และนาม) เป็ น การท� ำ หน้ า ที่ ข องจิ ต ดวงที่
เรียกว่า “วิญญาณ” ซึ่งวิญญาณเป็นเงาของรูปและ
นาม เมือ่ ใดทีม่ กี ารท�ำงานของรูปและนาม วิญญาณ
จะเข้าไปรับรูด้ ว้ ยทุกครา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าบัญญัตวิ า่
วิญญาณเป็นเงาที่ประกบรูปและนามไปทุกที่
จากเนื้อหาข้างต้นการพิจารณาให้เห็นถึง
การท�ำงานของรูปและนาม ต้องอาศัยการท�ำสมาธิ
และฝึกการพิจารณาธรรม (ธรรมชาติของจิต) ที่
เกิดขึ้นให้ทันปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถ
ลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจได้
จากงานวิจัยของสิริรัตน์ จันทรมะโน และ
เจนระวี สว่างอารียร์ กั ษ์ (2554) กล่าวว่า การใช้สมาธิ
บ�ำบัด การฟัง การสนทนาหรือพิจารณาธรรมมีผล
ท�ำให้เกิดความสงบผ่อนคลายทางกายและใจ ส่งผล
ให้โรคหายได้ ธรรมโอสถจึงมีผลต่อการรักษาโรค
แต่ ถ ้ า ภาวะซึ ม เศร้ า ที่ เ กิ ด จากสารเคมี ใ นสมอง
ผิดปกติตอ้ งรับประทานยา ใช้ธรรมโอสถอย่างเดียว
ไม่หาย (พระปราโมทย์ ปาโมชโช, 2561)
ดังนั้น การเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับอาการของ
ผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้าด้วย จากการทบทวนวรรณกรรม
และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ดูแลและ
สอบถามผูใ้ กล้ชดิ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้า แสดงให้เห็นว่า
การเยียวยาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าไม่สามารถใช้วิธีใด
วิธหี นึง่ อย่างเฉพาะเจาะจงได้ ควรมีการผสมผสาน
ตามสภาพอาการของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ดังนี้
1. ผูท้ มี่ อี าการจิตตก รูส้ กึ ใจห่อเหีย่ ว ท้อแท้
สิ้นหวัง รู้สึกไร้ค่า ซึ่งตรงกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
ระดับรุนแรง ควรหาผูท้ สี่ นิททีส่ ดุ พูดคุยเพือ่ ระบาย
ความรู้สึกทุกข์ที่อยู่ในใจ เปิดโอกาสให้ระบาย
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ความรู้สึก ให้ก�ำลังใจ หรือหาวิธีการคลายเครียด
ที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น เช่น เล่น
กีฬา ปลูกต้นไม้ ไปวัดท�ำบุญ ช็อปปิ้ง ไปเที่ยว
ทะเล/ภูเขา/น�้ำตก ประดิษฐ์งานศิลปะ วาดภาพ
เล่นดนตรี ร้องเพลง นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
เป็นต้น ส�ำหรับผู้ที่รู้ว่าตนเองมีภาวะซึมเศร้าแต่
ไม่ไว้วางใจใครทีจ่ ะพูดคุยด้วย ให้โทรไปทีส่ ายด่วน
สุขภาพจิต
2. ผู้ที่มีความรู้สึกไม่มีความสุข เบื่องาน
ไม่อยากท�ำอะไร หงุดหงิด ฉุนเฉียว มองโลกใน
แง่ลบ ซึง่ ตรงกับผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
ให้ฝึกคิดบวกหรือสร้างพลังจิตคิดบวก (NeuroLinguistic Programming: NLP) และก้าวออกจาก
พื้นที่สุขสบาย (comfort zone) ของตนเองให้ได้
พัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า
สามารถใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ โดยการ
มองหาข้อดีแล้วเขียนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รูจ้ กั การให้อภัยตนเองและผูอ้ นื่ ฝึกตัวเองให้ยมิ้ ง่าย
ยืดหยุ่นออมชอมกับผู้อื่นให้มากขึ้น ซึ่งตามหลัก
พุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งบุ ญ กุ ศ ลให้ กั บ
ตนเอง อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และเมื่อมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นให้คิดว่านั่นคือคุณค่าของชีวิต
ที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
นอกจากการคิดบวกแล้วให้สวดมนต์ แผ่
เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีเวรภัยต่อกัน
ซึ่งจากผลวิจัยของพระปลัดสมชาย ปโยโค (2558)
เรือ่ ง พุทธบูรณาการการดูแลโรคเรือ้ รังในสังคมไทย
ได้สรุปว่า พุทธบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
โดยการใช้ยาควบคู่ไปกับการใช้ธรรมะด้วยวิธีการ
สวดมนต์ การท�ำสมาธิ และการสนทนาธรรม
สามารถลดความซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากการสวดมนต์
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จะท�ำให้ใจรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานส่งผลให้จิตใจสงบ
ผ่อนคลายความวิตกกังวล และในขณะที่ก�ำลัง
สวดมนต์ไหว้พระ จิตใจของผูส้ วดมนต์จะแน่วแน่
อยู่กับค�ำสวดมนต์จึงท�ำให้เกิดสมาธิขึ้น ขณะที่จิต
มีสมาธิร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมาใน
ร่างกายมากขึน้ ก่อให้เกิดความสุขซึมซาบทัว่ ไปใน
ร่างกายหรือมีความสุข
3. ผู ้ ที่ มี ค วามคิ ด ฟุ ้ ง ซ่ า น นอนไม่ ห ลั บ
อารมณ์ไม่แจ่มใส ซึ่งตรงกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
ระดับน้อย ให้ฝกึ ท�ำสมาธิและพิจารณาธรรมอย่าง
มีสติ ซึ่งผู้เขียนได้ทดลองใช้กับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
และได้ผลดีมี 2 แนวทาง คือ
		 3.1 การท� ำ สมาธิ แ บบจิ ต จดจ่ อ หรื อ
ก�ำหนดสติอยูท่ ลี่ มหายใจเข้า-ออก พร้อมค�ำภาวนา
ว่า “พุท-โธ” “พองหนอ-ยุบหนอ” “เมต-ตา” หรือ
ใช้วิธีการเดินจิตร่วมกับค�ำภาวนา โดยเริ่มจาก
การสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ สัก 3 ครั้ง
หลังจากนั้นให้วางจิตไว้ตรงโคนผมกลางหน้าผาก
ค่อย ๆ เดินจิตเป็นจุด ๆ ติด ๆ กันอย่างช้า ๆ เป็น
เส้นตรงจากโคนผมลงมาถึงหว่างคิ้ว เดินจิต ช้าๆ
จากหว่ า งคิ้ ว ถึ ง ปลายจมู ก จากปลายจมู ก ไปที่
กึ่งกลางริมฝีปากบน เดินจิตลงไปเรื่อย ๆ เป็น
แนวตรงจากริมฝีปากบนไปที่ริมฝีปากล่าง..คาง..
ใต้คาง..ล�ำคอ..กระดูกหน้าอกส่วนบน ไล่ลงไป
เรือ่ ย ๆ จนถึงลิน้ ปี่ แล้วหยุดดูการกระเพือ่ มขึน้ -ลง
ของทรวงอก รู้อาการเคลื่อนขึ้น-ลง นับ 1, 2, 3.....
ไปเรื่อย ๆ จนจิตนิ่งเกิดสมาธิ
		 3.2 การท� ำ สมาธิ บ� ำ บั ด แบบ SKT
เป็ น การท� ำ สมาธิ รู ป แบบใหม่ ที่ เ กิ ด จากการ
ผสมผสานศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ โดยมี
หลักการส�ำคัญคือ ปรับการท�ำงานของร่างกาย
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ทั้งระบบให้อยู่ในภาวะปกติ ชื่อ SKT มาจากการ
คิดค้นของอาจารย์ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ทีพ่ บว่ามีเทคนิคทีส่ ำ� คัญ 7 ประการ โดยผูฝ้ กึ
ไม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั ทิ กุ เทคนิค เพราะแต่ละเทคนิค
เหมาะสมกับสภาพร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยของ
คนแต่ละคน ส�ำหรับในผูป้ ว่ ยซึมเศร้าท่าทีเ่ หมาะสม
คือ ท่าที่ 7 ซึ่งเป็นการท�ำสมาธิแบบเคลื่อนไหว
ร่างกายพร้อมกับการก�ำหนดลมหายใจ ดังนี้ (สมพร
กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, 2560)
			 1) ยืนตัวตรงหรือนัง่ บนเก้าอีต้ วั ตรง
หลังไม่พิงพนัก แยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ
ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ
ช้าๆ นับ 1 - 5 กลั้นหายใจ นับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่า
ลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1 - 5 อีกครั้ง ท�ำ
แบบนี้ 5 รอบ
			 2) ค่ อ ยๆ ยกมื อ แขน ข้ อ ศอก
ทั้งสองข้างอยู่ระดับเอว โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้าง
เข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้า ๆ นับ 1 - 3 และขยับ
มือออกช้า ๆ นับ 1 - 3 ท�ำทั้งหมด 36 - 40 รอบ
			 3) หายใจเข้าลึกๆ นับ 1 - 5 ค่อยๆ
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายๆ กับการประคองหรือ
อุ้มแจกันใบใหญ่ๆ ค่อยๆ ยกมือลงในท่าประคอง
แจกันเช่นกันนับเป็น 1 รอบ ท�ำทัง้ หมด 36 - 40 รอบ
การปฏิบตั ติ ามแนวทางในข้างต้น ถ้าปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องจะเกิดพลังแห่งสมาธิ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะมี
ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย โล่ง เบา สบาย เนือ่ งจากความ
รู้สึกทุกข์ (เวทนา) ความคิดฟุ้งซ่าน (สังขาร) และ
ความจ�ำต่อสิง่ ทีเ่ ลวร้าย (สัญญา) ไม่ได้ถกู ก่อตัวขึน้
จึงท�ำให้จติ ได้พกั แต่โดยธรรมชาติจติ ของผูท้ ไี่ ม่ได้
ฝึกจะไม่อยู่นิ่ง จิตจะวิ่งไปคิดโน่นคิดนี่ รู้สึกดี-ไม่ดี
สุข-ทุกข์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรใช้การพิจารณา
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ธรรมควบคู่ไปกับการท�ำสมาธิ “ธรรม” ในที่นี้
หมายถึง ธรรมชาติการท�ำงานของจิตทีเ่ กิดขึน้ จาก
ผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ท�ำให้เกิด
ความรู้สึกสุข-ทุกข์หรือเฉยๆ ท�ำให้เกิดความคิด
ความจ�ำต่างๆ ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเกิดขึ้น
ตอนไหน และดับไปเมือ่ ไร หรือใช้วธิ กี ารก�ำหนดรู้
ให้ทันต่อสิ่งที่มากระทบตามหลักการวิปัสสนา
กรรมฐานของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ทีส่ อนว่าเมือ่ มี
สิง่ ทีม่ ากระทบทางตา ให้กำ� หนดจิตว่า “เห็นหนอ”
กระทบทางหู ก�ำหนด“ยินหนอ” กระทบทางจมูก
ก� ำ หนด “กลิ่ น หนอ” กระทบทางลิ้ น ก� ำ หนด
“รสหนอ” กระทบทางกาย “รูห้ นอ..เย็น/ร้อน/อ่อน/
แข็งหนอ” ส�ำหรับใจทีค่ ดิ ให้กำ� หนดว่า “คิดหนอ”
ท�ำให้จิตอยู่กับกายที่เป็นปัจจุบันขณะ ไม่ไปอยู่กับ
อดีตหรืออนาคตจะท�ำให้จิตเบิกบานมีพลังส่งผล
ให้คลายจากความทุกข์ และลดภาวะซึมเศร้าได้
บทสรุป
ภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์
จะมีความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิน้ หวัง ไร้คา่
เซือ่ งซึม เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด นอนไม่หลับ เป็นต้น
พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบได้ในทุก
ช่วงอายุ ภาวะซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยหลายประการ
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ความผิดปกติ
ทางพั น ธุ ก รรม ความผิ ด ปกติ ข องสารชี ว เคมี
ในสมอง ปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจ และปั จ จั ย ทาง
สิ่งแวดล้อม
ตามแนววิถีพุทธเชื่อว่า ภาวะซึมเศร้าเป็น
ความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด จากความคิ ด ฟุ ้ ง ซ่ า นที่ ไ ม่ มี ส ติ
ในการควบคุ ม ระมั ด ระวั ง ความคิ ด ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเครียดสะสม จนจิตตกเกิดภาวะซึมเศร้าได้
สามารถแก้ไขโดยการน�ำหลักธรรมชาติของชีวิต
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ตามหลั ก พุ ท ธศาสนาไปช่ ว ยเยี ย วยาตนเองให้
ห่ า งไกลจากภาวะซึ ม เศร้ า ได้ ด ้ ว ยการท� ำ สมาธิ
พิ จ ารณาธรรม ฝึกสติให้อยู่กับ ปัจจุบันตามวิ ธี
ที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดปัญญา
ช่วยหยุดความคิดซ�้ำๆ ที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ใจ
และกังวลใจ ช่วยท�ำให้ชวี ติ มีความสุข จิตใจสงบเย็น
และมีก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิตได้
ดังนั้น ควรมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะ
หรือธรรมชาติของชีวติ ว่า กายและใจนีไ้ ม่ใช่ของเรา
ไม่มีเราในรูปร่างกายนี้ ไม่ควรยึดติดว่าเป็นเราตาม
ภาษาบาลีที่ว่า “สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ”
แปลว่า “สิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่นว่าเป็น
ตัวเราของเรา” (พุทธทาสภิกขุ, 2559) ให้มอง
ทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติตามเนื้อหาที่กล่าวมาใน
ข้างต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการเยียวยาผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้าไม่ให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้
ข้อเสนอแนะ
การเยียวยาผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้าด้วยธรรมะนัน้
ผู้ดูแลผู้ใกล้ชิด รวมถึงบุคลากรทางการพยาบาล
ที่จะน�ำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีทักษะ
ในการฝึกสมาธิ หรือการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
มาพอสมควร ซึ่งการปฏิบัติธรรมที่ส่งผลให้เกิด
พลังสมาธิที่แนบแน่นได้นั้นต้องอาศัยศีล สมาธิ
และปัญญาเป็นพืน้ ฐาน ตามทีห่ ลวงปูเ่ ทสก์ เทสรังสี
(2560) กล่าวไว้วา่ ปัญญาจะเกิดขึน้ ได้เพราะมีสมาธิ
ที่หนักแน่น สมาธิที่จะหนักแน่นได้ก็เพราะมีศีล
ที่บริสุทธิ์เสียก่อน ศีลจึงเป็นเครื่องปิดกั้นการก่อ
บาปกรรมทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึน้ ทางกาย วาจา ใจ เป็นการ
ช่วยป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจท�ำให้
เกิดภาวะซึมเศร้าของบุคคล
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