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โรคซึมเศราเปนอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ในปจจุบันตระหนักกันดีวา
เป นป ญ หาสํา คั ญทางสาธารณสุข โรคนี้มั กถู ก เชื่ อมโยงเขา กับ วิ ถีชี วิ ต
สมัย ใหมแ ละระบอบทุน นิย ม อาการซึม เศรา นั้น มีป รากฏอยู เ สมอใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ บทความวิชาการนี้ มุงแสดงความเปนมา
เชิงประวัติของอาการซึมเศราในสังคมตะวันตกตั้งแตสมัยยุคคลาสสิก ยุค
กลาง ยุคเรเนสซองส ยุคภูมิธรรม ยุควิคตอเรียน ยุคศตวรรษที่ 20 จนถึง
ยุคปจจุบัน ซึ่งแสดงพัฒนาการของความรับรูเรื่องโรคซึมเศรา ที่แปรเปลี่ยน
ไปตามความเชื่อและหลักคิดที่มีอิทธิพลตอสังคมในแตละยุคสมัยตลอดจน
องคความรูทางการแพทย ที่สงผลตอการวินิจฉัย และวิธีการรักษา ทั้งหมดนี้
แสดงใหเห็นวามนุษยใหความสํา คัญ และนิย ามความหมายของอาการ
ซึมเศราแตกตางกันในแตละชวงเวลาของประวัติศาสตร อาการซึมเศรานั้น
ถูกนิยาม และตีความใหมอยูตลอดเวลา
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Abstract
Depression is a mental illness that gains recognition as a serious
health problem nowadays. This mental illness is often linked to
modern lifestyle and capitalism. However, the illness so-called
“depression”is always present throughout the history of mankind.
This article traces the historical background of depression in the
Western world from the ancient antiquity, the Middle Ages, the
Renaissance, the age of Enlightenment, the Victorian era, to the
contemporary period. By doing so, this article demonstrates how
the perception of depression has changed over time. Depression
has been continuously transformed by beliefs and ethos as well as
medical knowledge in each period. These changes thus affect the
diagnosis and treatments of the illness. Depression is incessantly
re-conceptualized in the history.

* Corresponding author
E-mail address: chanokpornchuti@gmail.com

วารสารศิลปศาสตร ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

1. บทนํา
ปจจุบัน โรคซึมเศรานับวาเปนโรคทางจิตเวชที่พบไดบอยและตระหนักกันดีวาเป น
ปญ หาสาธารณสุข ที่สํ าคัญ องคการอนามัย โลก (WHO) ไดนิ ยามโรคซึ ม เศรา (Depressive
disorders) วามีลักษณะอาการคือ “ความรูสึกเศราโศก การสูญเสียความรูสึกสนใจ และความรูสึก
พึงพอใจในสิ่งตาง ๆ ความรูสึกผิด หรือการตระหนักถึงคุณคาในตัวเองต่ํา การนอนหลับและ
ความอยากอาหารที่ผิดปกติ ความรูสึกเหนื่อยลา และไมมีสมาธิ”2 (World Health Organization,
2017, p. 7) โรคซึมเศราสามารถเปนไดทั้งเรื้อรังยาวนาน และสามารถกําเริบซ้ําไดหลังจาก
อาการทุเลาลงแลว โรคซึมเศราสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยแยลงอยางมาก และสงผลตอ
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไป ในรายที่มี
อาการรายแรง โรคซึมเศราอาจนําไปสูการฆาตัวตายได
ขอมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO) ที่ทําการสํารวจประชากรโลกเมื่อป 2015 พบวา
ประชากรโลกราว 4.4% หรือกวา 300 ลานคนปวยเปนโรคซึมเศรา (ibid. p. 8) ในประเทศไทย
กรมสุขภาพจิต ระบุวาคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคซึมเศราประมาณ 1.5 ลานคนทั่ว
ประเทศ โดย 1.3 ลานคนเปนชนิดรุนแรง และที่เหลือเปนชนิดเรื้อรัง (“คนไทยปวยโรคซึมเศรา
1.5 ลาน”, 2560)
ในขณะที่โรคซึมเศราถูกผูกโยงเขากับวิถีชีวิตสมัยใหมที่เชื่อวาอาจเปน สาเหตุข อง
การเพิ่มขึ้นอยางมากของจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา ทั้งในดานของสภาพสังคมที่มีชองวางของ
ความไมเทาเทียมสูงขึ้น การลดลงของทุนทางสังคมตาง ๆ ตลอดจนความรูสึกโดดเดี่ยวที่เปน
ผลจากสภาพสังคมสมัยใหม และในดานกายภาพของปจเจก ประชากรในโลกสมัยใหมมีพฤติกรรม
การใชชีวิตที่สงผลเสียตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการกินอาหารที่ไมถูกตอง การนั่งอยูกับที่เปน
เวลานาน ๆ การไดรับปริมาณแสงอาทิตยที่ไมเพียงพอ การนอนหลับที่ไมเพียงพอ ตลอดจน
การใช ชีวิตแบบแยกตัวออกจากสั งคม ความเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิ ตนี้ สง ผลตอ สุขภาพ
รางกายของประชากร และสงผลตออัตราการเพิ่มของจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (Hidaka, 2012)
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมลลักษณทางสังคม (social stigma) ที่มีตอผูปวยโรค
ซึมเศรา ทําใหการรับรูเกี่ยวกับอาการซึมเศรามักมีเรื่องการตีตราผูปวยเขามาเกี่ยวของ เชน
ผูปวยโรคซึมเศราอาจถูกมองวาเปนคนที่มีจิตใจออนแอ หรือกอใหเกิดภาพลักษณเชิงลบใน
สังคม (Walker, 2008, pp. 31-32) อยางไรก็ดี อาการซึมเศรานั้นไมใชความเจ็บปวยรูปแบบ
ใหม ของมนุ ษย และไม ได เกิดขึ้น เฉพาะในโลกยุคสมัย ใหมเท านั้ น หากแต อาการซึมเศร าใน
2

“Depressive disorders are characterized by sadness, loss of interest or pleasure, feelings of guilt

or low selfworth, disturbed sleep or appetite, feelings of tiredness, and poor concentration.”
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ฐานะของอาการเจ็บปวยชนิดหนึ่งนั้น มีปรากฏหลักฐานยอนกลับไปไดตั้งแตสมัยกรีกโบราณ
และปรากฏเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ในแตละยุคสมัยแตละวัฒนธรรมก็มีความเชื่อและความเขาใจ
เกี่ยวกับอาการซึมเศราที่แตกตางกัน ซึ่งนําไปสูทัศนคติที่มีตออาการซึมเศราที่อาจแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิงและเปนไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยูกับความคิดความเชื่อหลักที่ครอบงําแตละ
ยุคสมัย และขอบเขตของวิทยาการทางการแพทย ณ ยุคสมัยหนึ่ง ๆ
บทความนี้มุงสืบคนความเปลี่ยนแปลงของความรับรูเกี่ยวกับอาการซึมเศรา ซึ่งจะชวย
ใหเราเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อสภาพสังคมวัฒนธรรมของยุคสมัย ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางวิทยาศาสตรและการแพทยนั้น สงผลมากมายอยางไรตอ
ความรับรูเกี่ยวกับอาการซึมเศราของมนุษย ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตรอาการซึมเศรา
ถูกตีความ และใหคํานิยามใหมอยูตลอดเวลา ความหมายและทัศนคติที่มีตออาการซึมเศราจึง
ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะอาการเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับกรอบแนวคิด และองคความรูที่ถูก
นํามาใชอธิบาย และทําความเขาใจอาการซึมเศรา
2. Melancholia ความซึมเศร้าในยุคคลาสสิ ก
ความซึมเศราในฐานะความเจ็บปวยหรือความผิดปกติ มีปรากฏตั้งแตสมัยกรีกโบราณ
โดยอาการซึมเศรานั้นถูกเรียกขานในสมัยกรีกโบราณวา ‘melancholia’ หมายถึง ความเจ็บปวย
ทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานาน โดยมีอาการหลักคือความโศกเศราและความกลัวโดยไมมี
สาเหตุ ซึ่งเชื่อวาเกิดจากการที่รางกายมีน้ําดีดํา (black bile, melaina chole) มากเกินไป (Lawlor,
2012, p. 25)
Hippocrates (460 - 377 BC) แพทยสมัยกรีกซึ่งไดรับการยกยองวาเปน บิดาของ
การแพทยตะวันตก เชื่อวารางกายของมนุษยประกอบดวยธาตุเหลว (humour) 4 ชนิดแตละ
ชนิดเชื่อมโยงกับจักรวาลวิทยาที่รวมรางกาย ธรรมชาติ (ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ) และฤดูกาลเขา
ดวยกัน ไดแก เลือด(อุนและชื้น - ไฟ), น้ําดีเหลือง (อุนและแหง - ลม), น้ําดีดํา (เย็นและแหง - ดิน),
เสมหะ (เย็นและชื้น - น้ํา)ถาเกิดความไมสมดุลของธาตุเหลวทั้ง 4 ก็จะทําใหปวย หรือเสียชีวิต
นอกจากนี้ ธาตุเหลวแตละชนิดยังสงผลในการกําหนดลักษณะบุคลิกภาพของคนอีกดวย เชน
ราเริง (the sanguine) อารมณเสียงาย(the choleric) เฉื่อยชา(the phlegmatic) หรือเศราโศก
(melancholic) ขึ้นอยูกับวาในรางกายมีธาตุเหลวชนิดใดมากเปนพิเศษ
ในทัศนะของ Hippocrates นั้น melancholia ไมเชิงวาเปนโรคที่มีลักษณะเฉพาะ แต
เชื่อวาเปนผลมาจากการเสียสมดุลของธาตุเหลวโดยเชื่อวาเปนผลมาจากการมีน้ําดีดํามากเกินไป
และถาสมดุลยิ่งเสียมาก อาการก็จะรายแรงมากขึ้นโดย melancholia มี 2 ประเภทคือ natural
melancholy หรือ คนที่มีแนวโนมที่จะโศกเศราตามธรรมชาติ ซึ่งเปนผลจากที่รางกายมีน้ําดีดํา
171

วารสารศิลปศาสตร ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

มากกวาปกติโดยธรรมชาติ และ unnatural melancholy ซึ่งเปนผลมาจากการที่น้ําดีดําสวนเกิน
ถูกเผาผลาญโดยกระบวนการความรอนจากการที่ร างกายโดนกระตุนดวยตัณหา (passions)
พิษไข และการกินอาหารที่ไมถูกตอง การผลิตสรางธาตุเหลวของรางกายเกิดขึ้นโดยระบบยอย
อาหาร ความรอนจากชองทองเปลี่ยนอาหารกลายเปนของเหลวละเอียดในตับ หรือที่เรียกวา
vital spirits ซึ่งจะถูกสงตอไปยังหัวใจและสมอง ที่สมองจะมี spirits อีกชนิดคือ animal spirits
ซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมใหแตละสวนของรางกายทํางานใหเปนหนึ่งเดียวกัน การเสียสมดุลของ
ธาตุเหลวทําใหรายกาย vital spirits และ animal spirits มีลักษณะผิดไป เชน รอนหรือเย็นไป
แหงหรือชื้นไป สงผลให spirits ตาง ๆ เดินทางผิดทิศทาง และกอใหเกิดผลตอรางกายทําให
เจ็บปวย
อยางไรก็ดี melancholia ในสมัยกรีกโบราณอาจผิดแผกออกไปจากโรคซึมเศราที่เรา
รับรูกันในปจจุบัน เชน melancholia บางครั้งอาจเกิดรวมกับอาการประสาทหลอน ซึ่งเชื่อวา
เกิดจากไอน้ําจากการเผาผลาญน้ําดีดํา และเนื่องจากความเชื่อที่วาอาการ melancholia มีผล
มาจากการเสียสมดุลของสารในรางกาย การรักษาจึงทําโดยการเจาะเอาเลือดออก หรือการให
กินยาพิษเชน ดอก hellebore ซึ่งมีสารพิษที่ทําใหทองเสียหรืออาเจียนฉับพลันเมื่อกินเขาไป
(ibid., pp. 26-31)
แมวาการแพทยสํานัก Hippocrates จะมองวาความเจ็บปวยทางจิตใจเปนเรื่องของ
สาเหตุธรรมชาติมากกวาสาเหตุเหนือธรรมชาติ ในยุคคลาสสิกเอง ก็มีความรับรูที่แตกตางกัน
เกี่ยวกับ melancholia ในตางสาขาวิชา ขณะที่ทางการแพทยมองวา melancholia มีสาเหตุมา
จากน้ําดีดํา แตในงานวรรณกรรม เชน มหากาพยหรือโศกนาฏกรรมตาง ๆ ก็ยังนําเสนอวา ภาวะ
melancholia เปนความบา ความคลุมคลั่ง ซึ่งเปนผลมาจากการอํานวยสาปแชงของเทพเจา
ตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยง melancholia เขากับความสามารถทางปญญาและความ
เปนอัจฉริยะ เชนในงาน Problemata (Problems, 350 BC) ผูเ ขีย นซึ่ง ระบุวาคือ Aristotle
(384-322 BC) หรืออาจเปนลูกศิษยที่ใชชื่อ Aristotle (pseudo-Aristotle) ไดเสนอวา มนุษยที่มี
ความสามารถมากมักมีลั กษณะโศกเศรา (melancholic) และสําหรั บมนุษยกลุมนี้แลว การมี
น้ําดีดํามากเกินไปนั้นไมใชโรคภัย แตเปนสิ่งที่ใหคุณประโยชน ซึ่งแนวคิดนี้ทําใหแนวคิดกอนหนา
ของ Plato ที่เชื่อมโยงความบาเขากับความศักดิ์สิทธิ์และเทพเจา (divine) กลายเปนแนวคิด
ทางโลก (secularise) มากขึ้นจากการเชื่อมโยงความสามารถทางปญญาเขากับเรื่องของน้ําดีดํา
นอกจากนี้ Aristotle (หรือ pseudo-Aristotle) ยังไดเชื่อมโยง melancholia ความเปน
อัจฉริยะและวรรณกรรมเขาดวยกัน โดยเสนอวา วีรบุรษอยาง Lysander, Ajax, Bellerophon
หรือนักปรัชญาอยาง Empedocles, Plato, Socrates ลวนเปน melancholia สําหรับ Aristotle
แลว melancholia ไมไดเปนโรคภัย แตเปนพื้นอารมณ (temperament) ตามธรรมชาติของศิลปน
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ที่มีความสรางสรรค ซึ่งการเชื่อมโยงระหวาง melancholia กับความเปนอัจฉริยะ ซึ่งเปนอิทธิพล
จากงาน Problemata นั้น ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอในวัฒนธรรมตะวันตก และเปนความเชื่อ
ที่นิยมอีกครั้งในชวงเรอเนสซองซ (Lawlor, 2012, pp. 32-34; Walke, 2008, p. 33)
ในสมัยโรมันซึ่งไดรับอิทธิพลองคความรูทางการแพทยจากกรีก มีนักคิดและแพทย
จํานวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ melancholia เชน Roman Celsus (c.30), Soranus of Ephesus
(c.100), Rufus of Ephesus (c.100), Aretaeus of Cappadocia (c.150), Galen (c.131-201)
อยางไรก็ตาม ความเชื่อที่วาสาเหตุของ melancholia นั้นเปนผลมาจากน้ําดีดํายังคงเปนความ
เชื่อหลัก แมวาอาจมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปบางในนักคิดและแพทยแตละคน การรักษา
หลักยังคงยึดหลักการของการขับน้ําดีดําออกจากรางกาย เชน การถายทอง การถายเลือด การ
กินยาพิษ hellebore หรือการออกกําลังกาย แตแพทยแตละคนอาจมีการรักษาปลีกยอยเพิ่ม
เชน Roman Celsus เสนอวาการรักษาอาการกลัวโดยไมมีสาเหตุนี้ อาจรักษาไดโดยการสราง
ความรูสึกเชิงบวก เชน การใหความบันเทิงแกผูปวยผานการเลาเรื่องหรือเลนเกม และควรจะ
ชมเชยผูปวยหากเขาทํางานสําเร็จ Rufus of Ephesus เชื่อวาน้ําดีดํากอใหเกิดความกลัวและ
ความเศราโศก เชนเดียวกับอาการอื่น ๆ ที่อาจจะไมนับรวมอยูในอาการของโรคซึมเศราที่เรา
รับรูในปจจุบัน เชน การคิดหมกมุน อาการหลงผิด เชน คนไขคนหนึ่งเชื่อวาตัวเองไมมีหัว หรือวา
ผิวแหงเปนกระดาษ ฯลฯ Rufus ยังเสริมแนวคิดของ Aristotle ที่วา melancholia เปนโรคของ
นักปราชญ โดยระบุวาการคิดมาก และความโศกเศรากอใหเกิด melancholia นอกจากนี้ Galen
แพทยของจักรพรรดิโรมัน Marcus Aurelius ยังเพิ่มเติมความเชื่อของแพทยสํานัก Hippocrates
โดยเชื่อมโยง melancholia เขากับความมืดดํา (darkness) โดยเชื่อวาสีดําของธาตุเหลวโนม
นําใหเกิดความกลัว เมื่อความมืดดําของมัน ทอดเงาดําลงเหนือ พื้น ที่ข องความคิดในสมอง
(Lawlor, 2012, pp. 27-28, 34-36)
3. ความซึมเศร้าในสมัยยุคกลาง –คริ สต์ศาสนา และ Acedia
ในสมัยยุคกลางคริสตศาสนาเปนแนวคิดหลักที่ครอบงําอารยธรรมตะวันตก ศาสนจักร
มีอํานาจมาก และนักคิดที่สงผลตอความคิดความเชื่อของยุคสมัยมักเปนนักบวชในศาสนาคริสต
(Russell, 2004, pp. 283-284) ในเชิงองคความรูทางดานการแพทยนั้น การแพทยในสมัยยุค
กลางยังคงไดรับอิทธิพลจากการแพทยยุคกรีกและโรมันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อในเรื่อง
ธาตุเหลว หากแตองคความรูทางการแพทยนั้นโดยมากจํากัดอยูในวัดและผูมีการศึกษาสูง ใน
สมัยยุคกลางนี้อาการซึมเศราแบบ Melancholia ยังคงมีอยู หากแตมีอาการซึมเศรารูปแบบใหม
เกิดขึ้น โดยเปนอาการซึมเศราที่มีความเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งกับกรอบแนวคิดของคริสตศาสนา
(Bovey, 2015; Lawlor, 2012, p. 38)
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St. Augustine นักบวชและนักเทววิทยาที่สําคัญในชวงตนยุคกลาง ผูไดรับอิทธิพล
แนวคิดจาก Plato ไดแบงแยกจิตวิญญาณ (soul) ออกจากรางกาย(body)3 ในการแบงนี้ไดให
ความสําคัญกับจิตวิญญาณเหนือรางกาย จิตวิญญาณเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (divine) ที่บงการรางกาย
และจิตวิญญาณนี้ทําใหมนุษยมีเหตุมีผล (rational thinking) แตกตางจากพืชและสัตว จิตวิญญาณ
ตองรับผิดชอบตอการกระทําผิดบาปมากกวารางกายซึ่งเปนเพียงสสารที่เปนที่อาศัยของจิต
วิญญาณ (Mendelson, 2016) ดวยแนวคิดนี้ ทําใหการสูญเสียเหตุผลเปนการกระทําที่ออกหาง
จากความศักดิ์สิทธิ์ และแสดงถึงการที่พระเจาไมโปรดและเปนเสมือนการลงโทษตอจิตวิญญาณ
ที่ผิดบาป ดวยแนวคิดนี้ ความซึมเศราจึงถูกมองในแงลบ บุคคลที่มีอาการซึมเศราบงบอกถึง
การอยูนอกรัศมีความรักของพระเจา ซ้ํารายไปกวานั้น บุคคลที่มีอาการซึมเศราอยางหนักอาจ
ถูกมองวาเกิดจากการถูกภูตผีปศาจเขาสิง และเปนผูทรยศตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีการแกไขซึ่ง
พบไดบอยคือ การสงผูที่มีอาการซึมเศราไปทํางาน ดวยความเชื่อที่วาการทํางานจะชวยรักษา
คนนั้นจากความเกียจคราน และการละทิ้งความรักของพระเจา (Walker, 2008, p. 33)
Saint John Cassian (c.360-435) หนึ่งในนักบวชที่ถือสันโดษในโบสถกลางทะเลทราย
Scetes ในอียิปต(desert father)ไดเขียน ‘Of the Spirit of Accidie’ ซึ่งพูดถึงการตอสูกับความ
ชั่วรายอยางหนึ่งที่รบกวนนักบวชในทะเลทราย ภาวะโดดเดี่ย วของนักบวชที่ถือ สัน โดษใน
ทะเลทรายนี้ กอใหเกิดอาการ acedia (ภาษาอังกฤษ accidie) ซึ่งเปนอาการของการหวนระลึก
ถึงชีวิตที่มีกอนหนา และความเกลียดชังตอชีวิตในโบสถ ความเบื่อหนายในชีวิต อารมณซึมเศรา
(low mood) และความรูสึกไมมีความสุข สงผลใหนักบวชรูสึกไมแยแสตอชีวิต ไมสนใจทํางาน
และสวดภาวนา โดยภายใตกรอบการมองแบบคริสตศาสนาอาการซึมเศราที่เรียกวา acedia นี้
ถูกมองวาเปนการดิ้นรนตอสูกับสิ่งลอใจทางโลกจากภูตผีปศาจ และความบาปจากการหลงระเริง
ทางกาย (sins of the flesh) โดยภายหลังตอมาในวรรณกรรมสมัยยุคกลาง คําวา acedia ได
กลายเปนรูปแบบหนึ่งของความเกียจคราน (sloth) และเปนความผิดบาปที่เป นรากฐานของ
ความชั่วราย เปนหนึ่งในบาปเจ็ดประการ เชน ในงาน The Canterbury Tales (c.1387) ของ
Geoffrey Chaucer (c.1343-1400) กวีชาวอังกฤษ ไดเขียนวา accidie นํามาซึ่งความเกียจคราน
(sloth) ความเซื่องซึม (hevynesse) ความโศกเศรา (sadness) และเปรียบเหมือนกับความ
เจ็บปวดแหงนรก ซึ่งเราจะเขาใจความซึมเศราแบบ acedia ไดโดยผานกรอบคิดแบบคริส ต
ศาสนาในวัฒนธรรมยุคกลางเทานั้น
3

เปนการแบงซึ่งมีลักษณะของความเปนทวิลักษณ (dualism) ซึ่ง Bertrand Russell (2004, p. 284)
เสนอวาความคิดในสมัยยุคกลางมีลักษณะอยางหนึ่งคือ เต็มไปดวยการแบงแบบทวิลักษณในรูปแบบตาง ๆ เชน
การแบงระหวางพระกับฆราวาส ศาสนจักรของพระเจากับอาณาจักรบนโลก วิญญาณ กับเลือดเนื้อ ฯลฯ
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St. Thomas Aquinas (c.1225-1274) นักเทววิทยาและนักปรัชญาที่สําคัญอีกคนหนึ่ง
ในสมัยยุคกลาง ไดเนนย้ําความสําคัญของจิตวิญญาณวาเปนของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจา
จิตวิญญาณนั้นเหนือกวารางกาย และจิตวิญญาณไมควรตกอยูใตความเจ็บปวยทางรางกาย
ความเจ็บปวยหากไมเปนความเจ็บปวยทางรางกายแลว ก็ตองเปนความเจ็บปวยทางจิตวิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่งนอกจากนี้ Aquinas ยังไดรับอิทธิพลแนวคิดจาก Aristotle ในเรื่องของเหตุผล
และมองวาเหตุผลเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยในการเลือกกระทําคุณงามความดี จากกรอบคิดนี้
ทําใหอาการซึมเศรา ซึ่งกอใหเกิดความเฉื่อยชาแบบไรเหตุผลนี้ ถูกมองวาเปนความผิดบาป
ตอพระเจาโดยตรง ดวยเหตุนี้ ศาสนจักรในสมัยยุคกลางจึงไดนิยาม acedia หรือความเกียจคราน
(sloth) วาเปนความผิดบาป นักบวชบางคน เชน Hildegard of Bingen เปรียบเทียบ acedia
วาเทียบเทากับบาปกําเนิด (original sin) และกลาววา อดัมขณะที่จะละเมิดคําสั่งของพระเจา
ดวยการชวนเอวาใหกินผลไมแหงความรูดีรูชั่วนั้น ไดมีน้ําดีดําจับตัวแข็งอยูในกระแสเลือด ซึ่ง
การเทียบเคียงนี้มีความนาสนใจในแงของการเชื่อมโยงความรูทางการแพทยในสมัยนั้น เขากับ
สัญลักษณทางศาสนาและสงผลในการตีตราผูคนที่มีอาการซึมเศราวาเปนหนึ่งในการกระทําที่
ทาทายพระเจา และเปนความผิดบาป (ibid, pp. 33-34)
ในสมัยยุคกลางนี้น อกจากอาการซึม เศราแบบ acedia แลว ความซึม เศราแบบ
melancholia ก็ยังคงปรากฏอยู แตถูกเชื่อวาเปนอาการทางโลกมากกวา โดยผูป วย melancholia
นี้จะเกิดอาการหลงผิดหรือเห็นภาพหลอน ซึ่งเปนผลมาจากการเสียสมดุลของน้ําดีดํา และไอ
ของน้ําดีดําซึ่งสงผลบดบังสมอง โดยเกณฑในการแบงแยกอาการ melancholia ออกจาก acedia
ก็คืออาการหลงผิดหรือการเห็นภาพหลอน การถูกวินิจฉัยวาเปน melancholia จะถูกตีตราหรือ
มองวาผิดบาปนอยกวา acedia เนื่องจากเชื่อวาเปนความผิดปกติทางรางกายไมใชจิตวิญญาณ
อยางไรก็ดี การรักษาของอาการทัง้ สองมักจะเปนการรักษาที่รางกายและจิตวิญญาณไปพรอม ๆ
กัน เชนการสวดมนต การชําระลางบาป ตลอดจนการใหยา (Lawlor, 2012, p. 38)
4. ความซึมเศร้าในยุคเรอเนสซองซ์– ระหว่างความโศกเศร้า และความเป็ นอัจฉริ ยะ
ยุโรปในสมั ยศตวรรษที่ 14 เกิ ดทรรศนะของการฟ นฟูศิลปวิท ยา ซึ่งเป นผลมาจาก
ความขัดแยงระหวางศาสนจักรโรมันคาทอลิก และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ทําใหขาดองคกร
ที่มีเอกภาพในการใหความมั่นคงกับประชาชนทั้งในเชิงวัตถุ และจิตวิญญาณ การระบาดของ
กาฬโรคที่ทําใหผูคนลมตายลงไปเปนจํานวนมาก จนทําใหระบอบฟวดัลเสื่อมถอย การที่กษัตริย
ราชวงศในนครรัฐตาง ๆ เริ่มมีอํานาจมากขึ้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวของการคา ตลอดจนการเกิดความรูและนวัตกรรมใหม ๆ เชน การคนพบดินแดนใหม
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การปฏิวัติทางดาราศาสตรของโคเปอรนิคัส 4 การเกิดเทคโนโลยีการพิมพ ฯลฯ ปจจัยหลาย
อยางนี้ ทําใหความเชื่อในศาสนาคริส ตถดถอย และมนุ ษยมี แนวคิดทางโลก (secular) มาก
ยิ่งขึ้น เกิดกระแสภูมิปญญาที่เรียกวา มนุษยนิย ม (humanism) ที่เ นน ศึกษาธรรมชาติข อง
มนุษ ย และเกิดกระแสฟ น ฟูการศึก ษาความรู ส มัย คลาสสิกกรีก และโรมัน ที่เ ลือ นหายไป
(“Renaissance”, 2018)
สําหรับความรับรูเกี่ยวกับอาการซึมเศราในยุคเรอเนสซองซนี้ มีความเชื่อ 2 แนวคิด
สําคัญที่มีอิทธิพล แนวคิดแรกคือ ทฤษฏีการแพทยสํานักโรมันแบบ Galen ซึ่งไดรับอิทธิพลมา
จากการแพทยสํานัก Hippocrates ที่มีฐ านคิดอยูบ นทฤษฎีเ รื่อ งความสมดุล ของธาตุเ หลว
(Humoral Theory) โดยเชื่อวาอาการ melancholia นั้นเปนผลมากจากการเสียสมดุลของน้ําดีดํา
ซึ่งกอใหเกิดความกลัวหรือความโศกเศราโดยไมมีสาเหตุ และยังกอใหเกิดอาการทางกายและ
ทางจิตอื่น ๆ เชน การเห็นภาพหลอน ความออนเพลีย การนอนไมหลับ หรือการปลีกวิเ วก
หรือแมแตการปฏิเสธการเขาสังคม ตามความเชื่อของสํานักแพทยแบบ Galen นี้ ผูปวยที่มี
อาการซึมเศรานั้นมักจะไมประสบความสําเร็จในสังคม เนื่องจากวาอาการซึมเศรานั้นได พราก
ความหลักแหลมทางปญญา ความหวัง ความกลาหาญมั่นใจ จนทําใหผูนั้นเปนผูเฉื่อยชา โงเขลา
ไมสามารถบรรลุความดีเลิศหรือมีคุณคาได (Lawlor, 2012, p. 47) ความมืดดําของสีน้ําดีดําถูก
นํามาอุปมากับความมืดดําของบุคลิกลักษณะของผูปวย melancholia วาเปนผูที่หลีกเลี่ยงแสง
สวาง เนื่องจากจิต วิญญาณและธาตุเหลวนั้นตรงขามกับความสวาง ผูปวยเปน melancholia
มักแยกตัวอยูในความสันโดษ อยูกับความไมพอใจและความเกลียดชัง เบื่อหนายชีวิต อาจทําราย
หรือฆาตัวตายได สําหรับสภาพทางกายภาพนั้น ผูปวยมักมีตาโหล ผอมแหง ดูซึมเศรา หดหู
ขี้อาย ชา และไมคอยพูด สีผิวดําคล้ําเนื่องจากน้ําดีดํา พยาธิวิทยาของความซึมเศรานี้อาจทําให
ผูปวยนั้นเสียชีวิตได
สําหรับผูหญิงนั้น ตามความเชื่อของสํานักแพทยแบบ Galen อาจเปนโรค melancholia
ไดเหมือนผูชาย เนื่องจากมีระบบของธาตุเหลวเหมือนกัน แตอยางไรก็ดี มดลูกของผูหญิงนั้น
เปนปจจัยที่สําคัญที่อาจทําใหธาตุเหลวเสียสมดุลได เชน หากผูหญิงไมไดรับความพึงพอใจ
ทางเพศ หรือเลือดประจําเดือนไมไดถูกขับถายออกตามกําหนดเวลาก็จะทําใหธาตุเหลวเสีย
สมดุล ซึ่งในแงนี้ทําใหผูหญิงถูกมองวาเปนเพศที่มีตัณหาจัดและมักกอปญหา ซึ่งสวนหนึ่งอาจ
4

การปฏิวัติทางดาราศาสตรของโคเปอรนิคัส คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift)
เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาล จากเดิมที่เชื่อวาโลกเปนศูนยกลางจักรวาล เปนเชื่อวาดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลางจักรวาล โดยแนวคิดนี้เสนอโดย Nicolaus Copernicus ในงาน De revolutionibus orbium coelestium
(1543)
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มองไดวาเปนการตีตราเพศหญิง และเปนความเกลียดกลัวเพศหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ระบบสืบพันธุในสังคมแบบปตาธิปไตย (Ibid., pp. 41-49)
แนวคิดที่มีความสําคัญตอความรับรูเรื่องอาการซึมเศราอีกแนวคิดหนึ่งในยุคเรอเนสซองซ
คือ แนวคิดของ Marsilio Ficino (1433-1499) นักปรัชญาสายมนุษยนิยมชาวอิตาลี Ficino นั้น
ตัวเขาเองก็เปน melancholia ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องความซึมเศราจาก Aristotle (หรือ
pseudo-Aristotle) ที่วาอัจฉริยะ หรือบุคคลที่มีความสามารถ (โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลเพศชาย
จากชนชั้นสูง) มักเปน melancholia อยางไรก็ดี Ficino ไดผสมผสานแนวคิดนี้กับโหราศาสตร
แบบ Neoplatonic5 ที่เชื่อวาดวงดาวสงอิทธิพลตอรางกายมนุษย โดยเชื่อมโยงอาการ melancholia
เขากับอิทธิพลของดาวเสาร เนื่องจากดาวเสารถูกเชื่อวาเปนที่แหงเย็นและมืดดํา เหมือนน้ําดีดํา
ผสมผสานกับความเชื่อจากตํานานเทพโรมัน นอกจากนี้แนวคิดเรื่องดาราศาสตร ยังถูกผสมผสาน
กับแนวคิดของการเลนแรแปรธาตุ ที่วาลักษณะธาตุเหลวในรางกายของมนุษยผูหนึ่งถูกกําหนด
ดวยสถานที่และเวลาเกิด ซึ่งไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของดวงดาว
แมวาความซึมเศรานั้นอาจดูเหมือนวาจะขัดแยงกับแนวคิดแบบมนุษยนิยม ซึ่งเปน
กระแสแนวคิดหลักในสมัยเรอเนสซองซ ในแงที่วาความซึมเศรานั้น สงเสริมใหเกิดการแยกตัว
โดดเดี่ยวตนเองออกจากสังคม และความรูสึกเกลียดชังไมไวใจมนุษยผูอื่น อยางไรก็ดี ดว ย
อิทธิพลแนวคิดเรื่อง“อัจฉริยะผูโ ศกเศรา ” (melancholic genius) ของ Ficino ทําใหอ าการ
melancholia ถูกมองในแงบวกมากขึ้ น โดย Ficino ได เสนอวานักปราชญ ควรจะเรีย นรูที่จ ะ
ควบคุมความซึมเศรา และไดบรรยายวาความซึมเศรานั้นสัมพันธกับอิทธิพลของโลกและดาว
เสาร ทําใหนักปราชญสามารถเขาถึงความลับของธรรมชาติ และสามารถทํานายหยั่งรูอนาคต
น้ําดีดําเมื่อผสมกับเลือดและถูกทําใหรอนนั้น ทําใหเกิดความปติอันศักดิ์สิทธิ์ (divine ravishment)
ที่เรียกวา Enthousiasma ซึ่งจะทําใหมนุษยสามารถเขาถึงปญญาขั้นสูง

5

โหราศาสตร (astrology) เปนศาสตรที่ชาวกรีกพัฒนาขึ้น ทั้งในแงทฤษฏี และเทคนิคปฏิบัติ โดย
โหราศาสตรทําหนาที่ในการตอบคําถามอยางเปนระบบวา มนุษยคนหนึ่งนั้นมีความสัมพันธอยางไรกับจักรวาล
ในชวงเวลาของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง สําหรับแนวคิดทางโหราศาสตรของสํานัก Neoplatonism
นั้นไมไดเชื่อวาอิทธิพลของดวงดาวกําหนดชะตาชีวิตทั้งหมดของมนุษย แตโหราศาสตรถูกใชในการคนหาและ
รูจักตัวเองของปจเจก โดยใชหลักโหราศาสตรในการวิเคราะหชะตากําเนิด วาดาวดวงไหนสงอิทธิพลหลักต อ
ปจเจกคนนั้น ๆ ซึ่งจะชวยใหเขาใจลักษณะนิสัยที่มาจากอิทธิพลของดวงดาว (Moore, n.d.)
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ดวยอิทธิพลทางความคิดนี้ ทําใหความซึมเศรากลายเปนกระแสนิยม ผู คนในอิตาลี
ตางประกาศตัววามีลักษณะนิสัยของความซึมเศรา ซึ่งกระแสนี้ไ ดแ พรไ ปสูนักปราชญ และ
ชนชั้นสูงในยุโรปเหนือและในอังกฤษ เนื่องจากชนชั้นสูงเหลานี้มีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถเดินทางไปอิตาลีและไดรับอิทธิพลแนวคิดของ Ficino อาการซึมเศรากลายเปนสัญลักษณ
ของการมีอารมณที่ซับซอน มีปญญา ชนชั้นสูงหลายคนแกลง ทําตัว ซึม เศรา เพื่อ ใหเ ขากับ
กระแสนิยมนี้ (Lawlor, 2012, pp. 43-61; Walker, 2008, p. 34) หลักฐานหนึ่งที่สําคัญของ
แนวคิดนี้ปรากฏในเดนชัดงานวรรณกรรม เชน วรรณกรรมของ Shakespeare ตัวละครอยาง
Hamlet ที่มีลักษณะเปนชายหนุมที่มีความสามารถ เจาอารมณ ไมพอใจกับชีวิตและทะเยอทะยาน
ซึ่งบุคลิกนี้กลายเปนบุคลิกลักษณะของคนในสังคมที่เปนที่รับรูกันในยุคประมาณ ค.ศ. 1580
นอกจากนี้ยังปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ เชนในเรื่อง Ever Man in his Humour (1598)
ของ Ben Johnson ตัวละคร Stephen ที่มาจากบานนอกไดระบุวาการเปน melancholia นั้น
สงผลดีตอความกาวหนาทางสังคมของคน ในสมัยตอมา ละครโศกนาฏกรรมของ John Webster
เรื่อง The Duchess of Malfi (1613) ตัวละคร Antonion ไดกลาวหา Bosola วา มีอาการซึมเศรา
ที่พนสมัย (out of fashion mellancholly) ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา บุคลิกลักษณะซึมเศรานั้น
เปนกระแสนิยมในสังคมอังกฤษในสมัยศตวรรษที่ 16
ภายใตความเชื่อดานบวกของความซึม เศรานี้เ อง ความซึม เศราก็ถูกนํามาใชเ ปน
เครื่อ งมือ ในการตอ รองสถานะของเพศหญิง ดัง ปรากฏในกรณีข อง Margaret Cavendish
ดัชเชส แหงนิวคาสเซิล (1661-1717) เปนนักปรัชญาธรรมชาติและนักเขียน มักแสดงตนวา
เปนคนซึม เศร าอยูเ สมอ เป นคนถื อสัน โดษไมสุง สิงกั บใคร และอานหนั งสือศึ กษาหาความรู
ตลอดเวลา แมวา Cavendish อาจจะมีอาการซึมเศราจริง แต Cavendish ไดใชความเชื่อใน
เรื่อง “อัจฉริยะผูโศกเศรา” ในการตอรองสถานะของเธอ โดยเชื่อมโยงภาพของบุคลิกซึมเศรา
เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับความสามารถทางปญญา เนื่องจากในสมัยนั้นนักคิดนักปราชญ
เพศหญิงยังไมไดรับการยอมรับมากนัก (Lawlor, 2012, pp. 61-70)
นอกจากกระแสแนวคิดความเชื่อทั้งสองนี้ ในยุคเรอเนสซองซ ยังไดเกิดตําราการแพทย
ที่สําคัญที่พูดถึงอาการ melancholia โดยตรง นั่นคือหนังสือชื่อ The anatomy of melancholy
(1621) ซึ่งเขียนโดย Robert Burton (1577-1640) พระและนักวิชาการแหงมหาวิทยาลัย Oxford
ที่มีอาการ melancholia โดย The anatomy of melancholy นั้น ไดรับอิทธิพลความคิดทาง
การแพทยจากสํานัก Hippocrates เนื้อหาของตําราแบงออกเปนสามสวน สวนแรกพูดถึงอาการ
และสาเหตุของโรค สวนที่สองพูดถึงวิธีการรักษา เชน การออกกําลังกาย การกินอาหาร การ
ถายทอง การถายเลือด รับประทานยา ฯลฯ และสวนที่สามพูดถึง ลักษณะของอาการซึมเศรา
เฉพาะ เชน อาการซึมเศราจากความรักและศาสนา แมวา The anatomy of melancholy จะมี
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เนื้อ หาคอ นขางกระจัดกระจายและมี การใช ศาสตรหลากหลาย ตั้ง แต วิทยาศาสตร ปรั ชญา
วรรณกรรม ไปจนถึงบทคร่ําครวญกระแสสํานึกสวนบุคคล แตก็นับเปนตําราแพทยแรก ๆ ที่
พูดถึง อาการ melancholia โดยเฉพาะ (Horwitz, Wakefield, & Lorenzo-Luaces, 2016;
British Library, n.d.)
5. ความซึมเศร้าในยุคภูมิธรรม
ในยุคภูมิธรรม (Enlightenment) ซึ่งเปนยุคแหงเหตุผล (reason) ความรับรูเกี่ยวกับ
อาการซึมเศร าเปลี่ยนแปลงไปตามความรูทางการแพทย ความคิ ดความเชื่อ และสภาพทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความซึมเศราถูกมองวาเปนความผิดปกติของระบบประสาท แนวคิด
mechanical philosophy6 ที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ Isaac Newton (1643-1727) สงผล
ตอความรูทางการแพทย นอกจากนี้ การคิดแบบเปนวิทยาศาสตรที่เ นน การหาความรูแ บบ
อุปนัย เนนการสังเกตแบบเชิงประจักษไดเขาแทนที่วิธีการหาความรูแบบนิรนัย และการหยั่งรู
เชิงสัมพัทธ ในทางการแพทยแนวคิดแบบ Hippocrates ที่เชื่อวาโรคภัยคือการเสียสมดุลของ
ธาตุแบบองครวมเริ่มเสื่อมถอยลง เกิดแนวคิดที่วาโรคมีลักษณะเฉพาะขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในงานของแพทยขาวอังกฤษ Thomas Sydenham (1624-1689) ที่เสนอวาโรคแตละโรคนั้นมี
ลักษณะอาการเฉพาะ โรคเดียวกันแมวาเกิดในมนุษยคนละคนกันก็จะแสดงอาการเดีย วกัน
นอกจากนี้ ในยุคภูมิธรรมสังคมเริ่มมีแนวคิดทางโลกมากขึ้น (secular)ทําใหในยุคภูมิธรรมนี้
แพทยมีความสําคัญมากกวานักบวชในการตอสูกับความมืดดําของจิตวิญญาณ ในปลายศตวรรษ
ที่ 17 ความรูทางการแพทยที่เกิดขึ้นใหมทําใหเกิดความสับสนชุลมุนในเรื่องของชื่อเรียกอาการ
ซึมเศรา และไดมีการใชชื่อเรียกอาการซึมเศราแทน melancholy (ซึ่งมีนัยยะบงชี้วามีสาเหตุ
มาจากธาตุเหลว) ขึ้นใหมหลายคํา เชน คําวา hypochondria, spleen, hysteria และ vapours
(Lawlor, 2012, p. 74; Horwitz, Wakefield, & Lorenzo-Luaces, 2016) เนื่องจากในยุคภูมิธรรมนี้
มีแนวคิดหลักคือความมีเหตุผลของมนุษยตลอดจนมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร จึงทําให
อาการทางจิตถูกนํามาเชื่อมโยงกับวินัยและการควบคุมตนเองของมนุษย การมีอาการซึมเศรา
หรือ melancholia ถูกมองวาเกิดจากการที่มนุษยไมสามารถควบคุมตนเองไดมากกวาจะเปน
เพราะสิ่งเหนือธรรมชาติอยางเชนในอดีต (Walker, 2008, p. 35)
6

แนวคิดปรัชญาที่เชือ่ วา จักรวาลเปนเหมือนเครื่องจักรขนาดใหญ และปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
สามารถอธิบายไดในเชิงกลไก แนวคิดปรัชญาแบบ mechanical philosophy นี้สัมพันธกับการเกิดขึ้นของการ
ปฏิวัติวิทยาศาสตร
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Thomas Willis (1621-1675) แพทยชาวอังกฤษ ไดนิยามอาการ melancholy วาเปน
ความบาคลั่งที่ปราศจากพิษไขหรือความโมโหราย ผสมกับความกลัวและความโศกเศรา Willis
เห็นแยงกับทฤษฎีธาตุเหลว (humoral theory) แตเชื่อตามหลักการของศาสตร iatrochemistry7
วา ความเจ็บ ปวยของรางกายมนุ ษยนั้น มีส าเหตุมาจากสารเคมีในรางกาย อาการซึม เศรามี
สาเหตุมาจาก animal spirits ซึ่งเชื่อวาเปนสารละลายทางเคมีชนิดหนึ่งในรางกายมนุษย มี
คุณสมบัติใส โปรงแสง ไหลเวียนในรางกายและสมองทางเลือ ด หากมาม (spleen) ทํางาน
ผิดปกติจะทําใหเลือดเสียกลับเขาสูระบบไหลเวียนเลือดใหม ทําให animal spirits ที่บูดเสียแลว
มีลักษณะขุนขน สีเ ขม ไปกัดกรอนสมอง ทําใหสมองมี ความมืดดํา จากหลักการนี้การรักษา
อาการซึมเศราทําโดยการถายทอง ถายเลือดเพื่อระบายของเหลวที่ไมดีออกจากรางกาย
ในชวงตนศตวรรษที่ 18 แนวคิดของ Sir Isaac Newton และปรัชญาแบบ mechanical
philosophy ไดสงอิทธิพลตอความรูทางการแพทย ทําใหความคิดความเชื่อเกี่ยวกับรางกาย
ของมนุษย เปลี่ยนไป โดยเชื่ อวารางกายของมนุษยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค รางกายเป น
เหมือนระบบทอที่เชื่อมตอกันทําหนาที่สงเลือด และสารอาหารไปยังสวนตาง ๆ ในหลักการนี้
โรคตาง ๆ เกิดจากการไหลเวียนของของเหลวในรางกายติดขัดทําใหของเหลวบูดเสีย และ
สงผลตออวัยวะตาง ๆ Archibald Pitcairn (1652-1713) แพทยชาวสกอตแลนดและศาสตราจารย
ที่มหาวิทยาลัย Leiden เชื่อวาอาการซึมเศรามาจากการที่เลือดขนไหลเวียนไมสะดวก จนทําให
animal spirits ไมไดรับสัญญาณสั่นสะเทือนจากสมอง Hermann Boerhaave (1668-1738)
แพทย ชาวดั ตช เชื่อว าอาการซึ มเศรานั้น เกิดจากการไหลเวี ยนที่ไ มสะดวกของของเหลวใน
รางกายจากการที่น้ําดีดําเหนียวขน8 โดย Boerhaave ไดแบงอาการซึมเศราออกเปน 3 ระยะ
ระยะแรกสงผลตอระบบเลือด ทําใหสูญเสียความอยากอาหาร เกิดความรูสึกโศกเศรา ขี้เกียจ
เชื่องชา สันโดษ ระยะที่สองเรียกวา ‘Hypochondriac Disease’ หรือ ‘The Spleen’ เกิดจาก
การที่น้ําดีดําเหนียวขน หรือของเสียอื่น ๆ ในเลือดนั้นไปอุดตันเสนเลือด ทําใหอาการหนักขึ้น
หายใจลําบาก รูสึกเจ็บปวดรวดราว และระยะสุดทายคือ การที่ของเสียเขาไปสูกระแสเลือดและ
ทําใหเกิดการเนาเปอยซึ่งส งผลตอร างกายทั้ง หมด โดยเฉพาะอยางยิ่งต อสมอง Boerhaave
เสนอวิธีการรักษาวาควรจะตองทําใหผูปวยไดรับความเจ็บปวดทางกายภาพเพื่อที่จะทําใหหกั เห

7

สาขาแรก ๆ ของวิชาเคมี ที่พัฒนามาจากการเลนแรแปรธาตุ (alchemy) โดยเปนความพยายาม
ในการใชสารเคมีในการรักษาโรค คําอุปสรรค ‘iatro’ มีรากมาจากภาษากรีกแปลวา medicine
8

ในยุคภูมิธรรมนี้ แนวคิดเรื่องธาตุเหลวทั้ง 4 ยังคงปรากฏอยู แตไมเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญของ
สุขภาพอีกตอไป แตถูกมองวาเปนของเสียจากเลือดมากกวา
180

JOURNAL OF LIBERAL ARTS 19, 1 (JANUARY - JUNE 2019)

ออกจากความเจ็บปวดทางจิตใจ ทําใหมีการทรมานผูปวยดวยวิธีการตาง ๆ (Lawlor, 2012,
pp. 74-78; Walker, 2008, p. 35)
ความเชื่อนี้ถูกทาทายในชวงปลายศตวรรษที่ 18 จากการที่เริ่มมีการคนพบวาพลังงาน
ไฟฟาสามารถสงผลตอการทํางานของรางกาย และมีการริเริ่มการนําพลังงานไฟฟามาใชรักษาโรค
เชน John Wesley (1703-1791) ทําใหเกิดความหวังในการรักษาอาการซึมเศรา โดยการใช
พลังงานไฟฟาในการฟนฟูพลังชีวิต Albrecht von Haller (1708-1777) ไดทําการทดลองศึกษา
การทํางานของระบบประสาท Richard Mead (1673-1754) แพทยประจําพระองคของพระเจา
จอรจที่สอง (George II) ไดเสนอวาเสนประสาท นั้นทําหนาที่เปนตัวสงผานของเหลวที่มีลักษณะ
คลายอีเธอร (aether)9 และเสนอตอวาของเหลวนี้นาจะมีกระแสไฟฟาอยูดวย สมมติฐานนี้เปน
จุดเปลี่ยนของความรูทางการแพทยจากการเนนที่ระบบเลือด (vascentric) มาสูการเนนที่ระบบ
ประสาท (neurocentric)
ในครึ่ง หลัง ของศตวรรษที่ 18 William Cullen (1710-1790) อาจารยแ พทยช าว
สกอตแลนด ไดปฏิเสธความเชื่อที่วารางกายทํางานแบบระบบไฮดรอลิค และไดเสนอแนวคิด
เรื่องระบบประสาทขึ้นแทน โดยไดเสนอวาโรคทุกชนิดเกี่ยวของกับการกระตุนที่มากเกิน ไป
หรือนอยเกินไปของระบบประสาท การกระตุนระบบประสาทหรือสมองมากหรือนอยเกินไปทําให
สมองทํางานผิดปกติและเปนสาเหตุของอาการซึมเศรา ของเหลวในเสนประสาท (nerve fluid)
ทํางานโดยการสงสัญญาณสั่นสะเทือน (vibration) ไมไดไหลเวียนผานเสน ประสาท อาการ
ซึมเศรา melancholia นั้นเปนความเฉือ่ ยชาเนื่องจากของเหลวในเสนประสาทนอยทําใหของเหลว
ในสมองแหงวาปกติ ขณะที่อาการ mania หรือคลุมคลั่ง เกิดจากการที่สมองบางสวนถูกกระตุน
มากเกินไป สําหรับวิธีการรักษาที่ Cullen เสนอก็ยังไมตางจากการรักษาแบบเดิม ๆ มากนัก
เชน การถายเลือด การถายทอง การทําใหอาเจียน การกินอาหารที่มีประโยชนและออกกําลังกาย
นอกจากนี้ในสมัยนี้ยังมีความเชื่อเรื่องการทําสปา โดยใชน้ําที่มีแรเหล็กเปนสวนประกอบเพื่อ
เสริมความแข็งแรงของของเหลวในเสนประสาท (Lawlor, 2012, pp. 76, 78-83)
ในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ไดเกิดขบวนการโรแมนติก (Romantic Movement) ซึ่ง
สวนหนึ่งเป นปฏิกิริยาต อแนวคิดในยุคภูมิธรรม แนวคิดโรแมนติกปฏิ เสธหลักเหตุผล ความ
เปนระเบียบเรียบรอยและการจัดลําดับ ชั้น หัน ไปชื่น ชมความงามของธรรมชาติ ใหคุณคา
9

ในสมัยศตวรรษที่ 18 นักวิทยาศาสตรเชื่อวาจักรวาลมีสารที่ทําหนาที่เปนตัวกลางที่เรียกวา อีเธอร
(aether) โดยเชื่อวาอีเธอรนั้นเปนของเหลวไรน้ําหนักที่อยูในทุ กพื้นที่ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเคลื่อนที่
ของพลังงานตาง ๆ เชน พลังงานไฟฟา พลังงานแมเหล็ก พลังงานความรอน และพลังงานแสง
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อารมณเหนือเหตุผล และผัสสะเหนือปญญา คนที่มีการศึกษาจะตองมีความไวตอความรูสึก
(sensibility) และมีความออนไหวตออารมณ ( “Romanticism”, 2017; Russell, 1996, p. 617)
John Brown (1738-1788) ผูมีอิทธิพลตอวัฒนธรรรมและการแพทยในยุคโรแมนติก
ไดเสนอทฤษฎีที่วา อาการซึมเศราคือภาวะของการถูกกระตุนนอยเกินไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สมอง ซึ่งเปน หัว ใจสําคัญ ของสุข ภาพมนุษ ย วิธีการรักษาอาการซึม เศราทําไดโ ดยการใช
แอลกอฮอลหรือฝนในการชวยกระตุน อยางไรก็ดี Brown เองเสียชีวิตดวยโรคติดแอลกอฮอล
(Neubauer, 1967, pp. 369-370) ปรากฏการณทางวัฒนธรรมเรื่องการใหคุณคากับความไว
ตอความรูสึก (sensibility) เมื่อรวมกับแนวคิดเรื่องระบบประสาท ทําใหเกิดความเชื่อวาระบบ
ประสาทของผูมีอาการซึมเศรานั้นละเอียดออนเปราะบางมากกวาคนปกติ ทําใหผูปว ยโรค
ซึมเศรานั้นเปนผูมีความละเอียดออนและมีปญญาสูง
George Cheyne (1671-1743) แพทยชาวอังกฤษไดเขียนหนังสือเรื่อง The English
malady: or, A treatise of nervous diseases of all kinds, as spleen, vapours, lowness of
spirits, hypochondriacal, and hysterical distempers, etc. (1733) โดยเสนอวาการใชชีวิตที่
ไมดี และปญหาสุขภาพกายนําไปสูอาการซึมเศราและอาการเกี่ยวเนื่องตาง ๆ ปญหาสุ ขภาพ
กายนี้มาจากการกินอาหารที่ไมถูกตอง ซึ่งเปนผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและอารยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของสังคมบริโภคนิยม Cheyne ยังไดกลาววา สาเหตุที่ชาว
อังกฤษมีสุขภาพย่ําแยนั้นเปนเพราะชาวอังกฤษร่ํารวยจากการคาขายกับตางประเทศ และได
รวบรวมเอาวัตถุ สิ่งของ ความฟุมเฟอยจากทุกมุมโลกมาไว ทําใหเกิดการบริโภคที่ลนเกิน บน
โตะอาหารของคนร่ํารวยเต็มไปดวยอาหารหรูหราที่มีปริมาณมากเกินไป Cheyne เองก็ทุกข
ทรมานกับปญหานี้โดยมีอาการซึมเศรา วิต กกัง วลนอนไมห ลับ สูญ เสีย ความอยากอาหาร
ตลอดจนมีภาวะตื่นตระหนก (panic) และจากสมมติฐานทางการแพทยนี้ Cheyne จึง เสนอ
วิธีการรักษาดวยการกินมังสวิรัติ และงดการดื่มแอลกอฮอล
ในยุคภูมิธรรมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดขบวนการความคิดแบบโรแมนติก อาการ
ซึมเศรายังคงถูกเชื่อมโยงกับความฉลาดและความเปนอัจฉริยะดังเชนในยุคกอนหนา William
Stukeley (1687-1785) แพทยชาวอังกฤษ เชื่อวาอาการซึมเศรามักเกิดกับนักวิชาการ หรือคน
ฉลาดที่มีไหวพริบ เนื่องจากเปนผูที่มี animal spirits ที่ละเอียดออนและเปราะบาง Sir Richard
Blackmore (1654-1729) แพทยและกวีชาวอังกฤษ ก็เสนอไปในทางเดีย วกัน วาผูมี อ าการ
ซึมเศราและอัจฉริยะ เปนผลมาจากการที่ animal spirits มีความละเอียดออนมากเกินไป ทําให
มีความฉลาดและมีความโศกเศราที่ลนเกิน ซึ่งอาจทําใหเกิดความบาได จากจุดนี้จะเห็นไดวา
แนวคิดของ Aristotle เรื่องอัจฉริยะผูโศกเศราไดถูกนํามาตีความดวยชุดความรูทางการแพทย
แบบใหมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 (Lawlor, 2012, pp. 88-90)
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ความคิดเรื่องอัจฉริยะผูโศกเศรา ยังคงเปนประโยชนตอกลุมชนชั้นสูงเพศชายมาก
ที่สุด อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ก็ถูกนํามาตอรองจากผูมีสถานะอื่น ๆ ในสังคมเชนเคย นักเขียน
หรือกวีหญิงหลายคน เชน Anne Finch, Lady Mary Worley Montagu, Elizabeth Carter
ฯลฯ ลวนถูกพูดถึงวามีอาการทางจิต และมีลักษณะนิสัยโศกเศราซึ่งผูกโยงกับความมีสติปญญา
นอกจากนี้อ าการซึมเศร ายัง เริ่ มถู กเชื่ อมโยงกับ สภาพทางสังคม เช น นั กเขียนหญิ ง Sarah
Scott (1720-1795) ไดเชื่อมโยง Melancholy เขากับสถานภาพที่ตกเปนรองของเพศหญิง
นอกจากนี้ อาการซึมเศรายังถูกเชื่อมโยงกับสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
Sir John Midriff แพทยชาวอังกฤษ ไดตั้ง ขอ สัง เกตใน Observations on the Spleen and
Vapours (1721) วา ผูคนทั้งเพศชายและหญิง ในตําแหนงตาง ๆ ทีไ่ ดรับผลกระทบจากเหตุการณ
South Sea Bubble10 ในป ค.ศ. 1720 เจ็บปวยดวยอาการซึมเศรา ตั้งแตที่หุนบริษัท South
Sea และหุนอื่น ๆ ตก และไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา การลมของตลาดหุน ไดทําใหจํานวน
ผูปวยดวยอาการซึมเศราเพิ่มขึ้น
6. ความซึมเศร้าในยุควิ คตอเรียน – Neurasthania
ในสมัย วิคตอเรีย น การปฏิ วัติ อุตสาหกรรมไดนํ าความเปลี่ย นแปลงอย างถอนราก
ถอนโคนมาสูยุโรป กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม การเมือง การขยายตัวของการคา
และอาณานิคม แนวคิดแบบประชาสังคมเริ่มกลายเปนแนวคิดแบบปจเจกมากขึ้น การเชื่อมโยง
อาการซึมเศราเขากับแนวคิดแบบโรแมนติกไมไดเปนที่นิยมเหมือนในยุคภูมิธรรม สังคมในสมัย
วิคตอเรียนเนนหลักการเรื่องการควบคุมตนเองของปจเจก และหลักจริยธรรมในการทํางาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งจริยธรรมในการทํางานแบบโปรเตสแตนท (Protestant Work Ethic) ที่เนน
การทํางานหนัก ซื่อสัตย มีวินัย มัธยัสถ อาการทางจิตในยุควิคตอเรียนนี้ จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
10

South Sea Bubble คือ เหตุการณฟองสบูแตก ที่มีที่มาจากบริษัทSouth Sea Company บริษัท
รวมหุนในอังกฤษที่ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1711 โดยบริษัท Sout Sea Company ถูกตั้งขึ้นเพื่อชวยอุดหนุนหนี้ของ
รัฐบาลอังกฤษที่เกิดจากการทําสงครามกับสเปน โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล แลกกับสิทธิในการผูกขาดการคากับ
อาณานิคมในอเมริกาใต อยางไรก็ตาม หุนถูกปนขึ้นไปสูงมาก จากราคาราว 100 ปอนด ขึ้นไปถึงเกือบ 1,000
ปอนด ในป 1720 และเมื่อหุนราคาสูงมากทําใหหนุ ถูกเทขายอยางตอเนื่อง จนราคาตกมาเหลือเพียง 100 ปอนด
ทําใหผูที่กูยืมเงินมาซื้อหุนขาดทุน ผูคนลมละลาย และภาวะฟองสบูกระจายไปยังปารีส และอัมสเตอรดัม (นิเวศน
เหมวชิรวรากร, 2555)
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ของ เจตจํานง แนวคิดเชิงศี ลธรรมที่ วาปจ เจกชนควรจะตองควบคุ มตัว เองใหสอดคล องกั บ
ศีลธรรม (Walker, 2008, p. 36)
melancholia ที่มีนัยยะของความผิดปกติทางสติปญญา (disorder of the intellect)
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู depression ที่มีนัยยะของความผิดปกติทางอารมณ ความเปลี่ยนแปลงนี้
เปนผลมาจากการที่จิตวิทยา (psychology) เริ่มมีลักษณะเปน ศาสตรที่เ ปน วิช าชีพ มากขึ้น
พรอม ๆ กับการขยายตัวของความรูเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ศาสตรของจิตวิทยาเริ่ม
ไดรับสถานะของความเปน วิทยาศาสตร เริ่มมีการเกิ ดขึ้นของโรงพยาบาลจิตเวช การศึกษา
ทางคลินิกและกายวิภาคศาสตรชวยเปดเผยความลี้ลับของจิตใจมนุษย ในยุคนี้อาการซึมเศรา
ถูกรับรูวาเปนโรคทางสมอง (brain disease) มากขึ้น ในปลายศตวรรษที่ 19 การศึกษาทาง
วิทยาศาสตรพบวา กระแสไฟฟาเปน กลไกของการสง สัญ ญาณประสาทไปถึง สมอง ทําให
อาการซึมเศรานั้นไมเปนอาการลี้ลับอยางในสมัยกอน การขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมนําไปสูการใชอุปลักษณ (metaphor) แบบใหมในการเปรีย บเทีย บถึง พลัง งาน
ประสาท โดยไดมีการเปรีย บเทีย บในเชิง เศรษฐศาสตร เชน หากบุคคลนั้น ไดใ ชพ ลัง งาน
ประสาทจนหมดสิ้นแลวจากการใชชีวิตที่เสเพล เชน การดื่ม แอลกอฮอลม ากเกิน ไป การมี
กิจกรรมทางเพศมากเกินไป (รวมถึงการสําเร็จความใคร) การพักผอนไมเพียงพอก็จะทําให
ระบบประสาทลมเหลว มีการเปรียบเทียบพลังงานทางประสาทกับแบตเตอรี่ สายไฟ พลังไอน้ํา
การใชอุปลักษณเชื่อมโยงเปรียบเทียบรางกายเขากับเครื่องจักรเปนขอสังเกตที่นาสนใจในยุค
อุตสาหกรรม ผูหญิงถูกเปรียบเทียบวาเปนเครื่ องจักรที่ เปราะบางกวาเพศชาย ซึ่ง สะทอ น
บทบาททางเพศในสังคมของยุคสมัย (Lawlor, 2012, pp. 102, 106-107 )
ในยุควิคตอเรียน การดูแลผูปวยที่มีอาการทางจิต เริ่ม เปลี่ย นแปลงไปสูวิธีการที่มี
มนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น Philippe Pinel (1745-1826) แพทยชาวฝรั่งเศสเปนหนึ่งในผูบุกเบิก
วิธีการนี้ และคัดคานการใชความรุนแรงกับผูปวย Pinel เปนผูดูแลโรงพยาบาลจิตเวช Bicêtre
ในปารีส และไดปฏิรูปการรักษาโดยการยกเลิกการลามโซผูปวย Pinel เชื่อวาอาการทางจิต
เปนผลจากความเครียดทางสังคมและจิตใจ (“Philippe Pinel”, 2018) melancholia ไมใช “โรค”
ในแงที่วาไมไดมีเชื้อโรคหรือยีนที่เปนสาเหตุโดยตรง แตเปนผลมาจากที่แตละบุคคลมีสภาพ
ทางกายและจิตแตกตางกัน และประสบเหตุการณในชีวิตที่แตกตางกัน Jean-Etienne-Dominique
Esquirol (1772-1840) ลูกศิษยของ Pinel ไดสรางอิทธิพลในการจัดการเรื่องสภาพแวดลอมใน
การดูแลผูปวยอาการซึมเศรา โดยเชื่อวาอาการ melancholia เปนความผิดปกติของอารมณ
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ไมใชสติปญญา และควรเรียกวา lypemania11 Esquirol ยังเชื่อตามอยางวิทยาศาสตรเทียม
(pseudo-science) วาลักษณะกายภาพสามารถบงบอกถึงจิตใจของผูเปน lypemania ได โดย
ผูปวยมักมีลักษณะผอมบาง ผมดํา ผิวซีด ตาลอย (Ibid., pp. 111-113)
Wilhelm Griesinger (1817-1868) แพทยชาวเยอรมันไดเขียนงานชื่อ Mental Pathology
and Therapeutics (1845) เสนอวาโรคทางจิตเปนอาการของการทํางานที่ผิดปกติของสมอง
โรคทางจิตไมใชโรคของจิตวิญญาณอยางเดียวแตเปนโรคของสมอง แมวาขอเสนอของ Griesinger
จะดูเหมือนเปนการลดทอนความซับซอนของสาเหตุแหงโรค อยางไรก็ตามเขาก็ยังเสนอดวย
วาตองพิจารณาปจจัยใหรอบดาน เพราะความเจ็บปวยทางจิตอาจเกิดจากหลายปจจัย Griesinger
สันนิษฐานวาสาเหตุสําคัญของความเจ็บปวยทางจิตคือกรรมพันธุ โดยไดอิทธิพลจาก ทฤษฎี
ความเสื่อม (Theory of Degeneration)12 ของ Bénédict Morel แพทยชาวฝรั่งเศส ซึ่งเชื่อวา
พันธุกรรมของมนุษยอาจเสื่อมถอยและออนแอลง เนื่องจากวิถีชีวิตสมัยใหมที่ไมดีตอสุขภาพ
Griesinger ยังเชื่อวาความรูสึกโศกเศรา ความกังวลนั้นอาจไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือด
และสงผลตอรางกาย สภาวะทางอารมณที่รุนแรงกอใหเกิดความระคายเคือ งตอ สมอง และ
อาการทางจิตหลายอาการเปนสวนหนึ่งของโรคเดีย วกัน แตร ะดับ ความรายแรงที่แ ตกตาง
สงผลตอการแสดงอาการที่แตกตางกัน (unitary psychosis) Griesinger เสนอวาอาการ mental
depression ซึ่ง มีอาการหลักคือความโศกเศรา และมีอารมณผิ ดเพี้ยนเปนอาการเริ่ มตนที่ มี
ระดับ ออ นที่สุด ตอ มาหากโรคร ายแรงขึ้น จะพัฒ นาเปน Hypochondriasis ซึ่ง มีอ าการคือ
ความรู สึกซึ มเศรา และรูสึกวารางกายป วยไข ทั้งที่ รางกายไมมี อาการปว ยไข จริ ง ต อมาจะ
พัฒนาไปสู mental pain ผูปวยจะรูสึกเจ็บปวย ไมสามารถทําอะไรได ไมมีสํานึกรูตัว และใน
ระดับสูงสุด อาการจะพัฒ นาสูร ะดับ mental exaltation หรือ mania ซึ่ง จะมีการแสดงออก
บางอยางตลอดเวลา เชน พูด ตะโกน รองไห เตน ฯลฯ และดวยกรอบคิดของสมัยวิคตอเรียน
Griesinger เองก็ไดรับอิทธิพลของกรอบคิดในเรื่องศีลธรรม โดยเชื่อวาอาการทางจิตนั้นเกี่ยวของ
กับเรื่องเพศ เชน การมีกิจกรรมทางเพศหรือการสําเร็จความใครที่มากเกินไปและการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจนเมามาย (Ibid., pp. 118-122)
ในยุควิคตอเรียนนี้ ไดมีการบัญญัติอาการชนิดใหม ที่เรียกวา neurasthenia ซึ่ง George
M. Beard (1839-1883) นักประสาทวิทยาชาวอเมริกัน ระบุวาเปนความเหนื่อยลาของระบบ
ประสาท การขาดพลังงานในระบบประสาท อาการของโรค เชน ผูปว ยจะรูสึกเหนื่อ ยงาย
11

lypemania เปนคําที่ Esquirol คิดขึ้น หมายถึงรูปแบบหนึ่งของอาการ วิกลจริตบางสวน (partial
insanity) ซึ่งผูปวยจะหมกมุนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกินเหตุ
12
ทฤษฏีความเสื่อม (Theory of Degeneration) มีฐานแนวคิดมากจาก ทฤษฏีวิวัฒนาการของ Charles
Darwin โดยมีลักษณะเปนการกลับดานชองวิวัฒนาการ ไปสูทางที่เลวรายลง
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เครียดกังวล และมีอาการโศกเศรา อยางไรก็ดี neurasthenia นั้นเชื่อวาเปนความผิดปกติของ
ระบบประสาทไมใชความผิดปกติของจิตใจ การรักษาทําโดยแพทยรั กษาโรคทั่ว ไปหรือ นัก
ประสาทวิทยา ทําใหในยุคนี้อาการซึมเศราแตกแขนงออกเปน 2 โรค คือ melancholia ที่เปน
ความเจ็บป วยทางจิต ใจ รั กษาโดยจิ ตแพทย และมักเป นผู ปวยใน และ neurasthenia ที่ เป น
ความเจ็บปวยทางระบบประสาท รักษาโดยแพทยทั่วไปและมักเปนผูปวยนอก ทําใหทั้งสองโรค
ที่มีอาการบางอยางคลายคลึงกันถูกจําแนกเปน 2 โรค ที่เชื่อวามีสาเหตุตางกัน และทําใหการ
รักษาแตกตางกันมาก การวินิจฉัยนั้นขึ้นอยูกับเรื่องชองชนชั้นและเพศดวย ชนชั้นกลางและ
ชนชั้นสูงมักถูกวินิจฉัยวาเปน neurasthenia ซึ่งมีการตีตราทางสังคมนอยกวา เชนในกรณีของ
Virginia Woolf (1882-1941) นักเขียนสตรีที่มีฐานะทางสังคมคอนขางสูง เกิดสติหลุด (breakdown)
มีความคิดฆาตัวตาย และเห็นภาพหลอนแตถูกวิ นิจฉัยวาเปน neurasthenia ซึ่งหากอาการ
เดียวกันนี้เกิดขึ้นในผูปวยเพศชายที่เปนชนชั้นแรงงานก็อาจถูกสงไปโรงพยาบาลโรคจิต (asylum)
แทนได ดังนั้นการจําแนกระหวางทั้งสองโรคนั้น มีปจจัยทางสังคมเขามาเกี่ยวของดวย ไมใชแค
เกณฑทางการแพทยที่มีลักษณะเชิงประจักษอยางเดียว (Lawlor, 2012, pp. 107, 129-131;
Horwitz, Wakefield, & Lorenzo-Luaces, 2016; Walker, 2008, p. 36)
7. ความซึมเศร้า ในต้นศตวรรษที 20
ในชวงตนถึงกลางศตวรรษที่ 20 โลกตกอยูในภาวะที่สิ้นหวัง มีเหตุการณสงครามโลก
เกิดขึ้นถึงสองครั้ง เกิดความเสียหายครั้งใหญแกมวลมนุษยชาติ ทั้งการฆาลางเผาพันธุ (holocaust)
ตลอดจนเหตุระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา (Hiroshima) จิตเวชศาสตรในสมัยวิคตอเรียน ไดเปลี่ยนแปลง
ไปสูความเปนสมัยใหมในชวงตนศตวรรษที่ 20 จากการอิทธิ พลแนวคิดหลัก 2 สํานัก ไดแ ก
Emil Kraepelin ที่ใชแนวทางที่เปนวิทยาศาสตร ชีวการแพทย (biomedical) และ Sigmund
Freud ที่พัฒนาแนวทางจิตวิเคราะห (psychoanalysis) ที่สงอิทธิพลอยางมากตอขบวนการ
ทางศิลปะและวรรณกรรม (Lawlor, 2012, pp. 135-136)
Emil Kraepelin (1856-1926) เปนจิตแพทยชาวเยอรมันและเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัย
Heidelberg ไดรับการขนานนามวาเปนบิดาของจิตเวชศาสตรสมัยใหม เนนการศึกษาอาการ
ทางจิต โดยใชวิทยาศาสตรธรรมชาติ Kraepelin ไดรับอิ ทธิพลทางความคิดจาก Griesinger
และเชื่อวาอาการเจ็บปวยทางจิตนั้นเปนผลมาจากความผิดปกติของสมอง Kraepelin เชื่อวา
อาการ mania และ Melancholia เปนอาการของโรคเดียวกันคือ Manic-Depressive insanity
(ที่แตกตางจากอีกโรคคือ dementia praecox หรือ schizophrenia [โรคจิตเภท]) โดยจะแสดง
อาการแตกตางออกไปตามระยะความรุนแรง Kraepelin ไดแบงวิธีการจําแนกกลุมอาการ และ
จัดกลุมโรคตามกลุมอาการซึ่งไดกลายเปนรากฐานของจิตเวชศาสตรสมัยใหม Kraepelin เชื่อวา
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สาเหตุของอาการผิดปกติทางอารมณนี้ มีปจจัยจากพันธุกรรมกวารอยละ 80 โดยเนนวาสาเหตุ
ของโรคมาจากปจจัยภายใน มากกวาเหตุการณภายนอก อยางเชนการสูญเสียคนที่รัก ปญหา
ความรักหรือการเงิน สําหรับวิธีการรักษานั้น เนนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมของผูปวย และให
ผูปวยพักผอน รับประทานอาหารที่มีประโยชน
Sigmund Freud (1856-1939) ในบทความเรื่อง Mourning and Melancholia (1917)
ไดนิยาม melancholia วาเปนผลตอบสนองจากการสูญเสียในวัยเด็ก มักเกี่ยวของกับการกดเก็บ
อารมณโกรธแคนที่มีตอตัวเอง melancholia เปนความขัดแยง ในจิต ไรสํานึก ไมเ ชิง วาเปน
ประเภทหนึ่งของโรค สําหรับ Freud อาการทางจิตมีสาเหตุมาจากจิตใจไมใชรางกาย มุงเนน
การวิเคราะหการทํางานของแรงขับในจิตไรสํานึก แรงปรารถนาที่ซอนเรน ความขัดแยงในจิตใจ
และแรงขับทางเพศ แรงขับเหลานี้ไดแปรเปลี่ยนเปนความวิตกกังวล และอาการซึมเศราที่กอ
ใหเกิดผลกระทบทางรางกาย Freud ไดแบงอาการ mourning วาเปนการเสียใจธรรมดาซึ่งเปน
การตอบสนองตอการสูญเสียตาง ๆ ไมตองจําเปนตองรักษาทางการแพทย ขณะที่ melancholia
เปนอาการซึมเศราที่ปราศจากสาเหตุ ขอแตกตางระหวางสองประเภทคือ mourning นั้นผูปวย
สํานึกรู แต melancholia เปนไปแบบไรสํานึก ผูปวยไมรูตัววากําลังแปลงความโกรธแคนตอ
บุคคลหรือ วัตถุที่รัก เชน พอแมหรือคนที่ ผูกพันไปสู การเกลีย ดตัวเอง และสงผลใหมีอาการ
โศกเศรา ขาดความสุข และขาดพลัง การรักษาทําโดยใชวิธีการทางจิตวิเคราะห Freud นั้นได
สงอิทธิพลอยางมากในสหรัฐอเมริกา จนกอใหเกิดกระแสของการใชวิธีจิตวิเคราะหในการบําบัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในยุคนี้ยังมีจิตแพทยรวมสมัยกับ Kraepelin และ Freud อีกคน ที่สงอิทธิพลอยางยิ่ง
ตอการรักษาเชิงปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา คือ Adolf Meyer (1866-1950) จิตแพทยชาวสวิสซึ่ง
เสนอวา อาการเจ็บปวยทางจิตนั้นเปนปฏิกิริยาจากสถานการณเลวรายที่เกิดขึ้นในชีวิตผูปวย
และปฏิเสธทฤษฎีตาง ๆ ที่สันนิษฐานสาเหตุของโรค เชน พันธุกรรม ความออนแอของระบบ
ประสาทซึ่งไมสามารถตรวจสอบได Meyer เสนอในป ค.ศ.1905 วาคําวา melancholia ควรถูก
ทดแทนโดยคําวา depression เนื่องจากคําวา melancholia นั้นมีความหมายนัยยะที่หลากหลาย
และคลุมเครือ ขณะที่ depression มีความหมายที่เปนกลางและเปนเชิงการแพทยมากกวา Meyer
ไดพัฒนาแนวทาง biopsychosocial ซึ่งเปนการวินิจฉัยที่เนนความเฉพาะของปจเจกโดยพิจารณา
ผูปวยเปนกรณีไป โดยดูทั้งมิติดานจิตใจ (psychological) สังคม (social) และชีววิทยา (biological)
ของแตละกรณี Meyer เชื่อวาชีวิตประจําวันของแตละปจเจกบุคคลเปนตัวกําหนดสุขภาพจิต
และใชวิ ธีการรักษาแบบเนนการปฏิบัติ มากกวาจะใชทฤษฎีความเชื่อ โดยวินิ จฉัย วาอาการ
ซึมเศราในผูปวยคนหนึ่ง ๆ นั้นเปนปฏิกิริยาทางจิตใจของผูปวยตอประสบการณใดแลวจึงหา
วิธีปรับแก แมวาวิธีการของ Meyer จะมีขอดีตรงที่เนนที่ตัวผูปวยเปนหลัก แตก็มีขอเสียคือทํา
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ใหไมสามารถสรุปหรือจําแนกอาการของโรคเพื่อทําความเขาใจไดเลย เนื่องจากการมองวาทุก
สิ่งเปนกรณีของปจเจกแตละบุคคลไปเสียหมด สําหรับการรักษา ใชวิธีการบําบัดทั่วไป ทั้งการ
บําบัดทางจิต การบําบัดทางกาย เชน การใชวารีบําบัด (hydrotherapy) การใชกิจกรรมบําบัด
(occupational therapy) ที่สงเสริมใหผูปวยทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันใหเต็มศักยภาพ
ในยุคตนศตวรรษที่ 20 นี้ นอกจากจิตวิเคราะหที่เปนวิธีการที่เปนที่นิยมในการรักษา
อาการทางจิตที่สุดแลว ในสมัยนี้ยังเริ่มมีการใชการรักษาอาการทางจิตดวยวิธีการทางกายอีกดวย
เชน เรื่อ งการใชย า อาทิเ ชน การใชย า metrazol เพื่อ ใหผูปว ยชัก หรือ การใชไ ฟฟา ช็อ ต
(electroconvulsive therapy-ECT) นอกจากนี้ เหตุการณสงครามโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งสงครามโลก
ครั้งที่สองยังทําใหเกิดการขยายตัวอยางมากของจิตเวชศาสตร โดยเฉพาะดานจิต วิเ คราะห
เพื่อรักษาทหารที่ประสบปญหาอาการทางจิตในชวงสงคราม หรือภายหลังสงคราม จึงทําใหจิต
เวชศาสตรถูกใชรักษาผูปวยในวงกวางมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การเกิดอาการทางจิตของทหารที่
เคยเปนคนปกติเหลานี้ ชวยชี้ใหเห็นชัดเจนขึ้นวาปจจัยภายนอกมีผลตอจิตใจมนุษยเพียงใด
และชวยลดอคติที่มีตอผูปวยโรคจิต (Lawlor, 2012, pp. 135-156; Walker, 2008, pp. 37-39)
8. โรคซึมเศร้ายุคใหม่ และ DSM-III
จิตเวชศาสตรสํานัก Freud และ Meyer ไดครอบงําความเชื่อ เกี่ย วอาการซึม เศรา
จนถึงราวทศวรรษที่ 1970 ตามแนวทางนี้ ไมไดจําเปนจะตองมีการนิยามโรคที่ชัดเจน แตเนน
เรื่องการแกปญหาความขัดแยงในจิตไรสํานึกเปนหลักมากกวาการพิจ ารณาอาการของโรค
อยางไรก็ดี ในชวงทศวรรษ 1920-1970 ก็ไดมีการพัฒนาจิตเวชศาสตรในแนวทางอื่นอยู บาง
โดยในชวงตนศตวรรษที่ 20 Aubrey Lewis (1900-1975) จิตแพทยชาวอังกฤษไดเริ่มมีการใช
ขอมูลเชิงสถิติในการวิจัย เพื่อจําแนกอาการและประเภทของผูปวยทางจิต ในชวงทศวรรษ 1970
ไดเกิดความโกลาหลในเรื่องขององคความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา จากความขัดแยงทางความคิด
ความเชื่อของจิตเวชศาสตรหลายสํานัก ที่ไมสามารถหาขอสรุปรวมกันไดยกเวนในเรื่องการแบง
ระหวางอาการซึมเศราทางจิต (psychotic depression) และอาการซึมเศราทางประสาท (neurotic
depression) ดวยเหตุนี้วงการจิตเวชศาสตรจึงไดหาวิธีการแกไขความโกลาหลนี้ โดยสมาคม
จิตเวชศาสตรสหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association) ไดออกคูมือการวินิจฉัยและ
สถิติสําหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
ฉบับที่ 3 หรือ DSM-III
กอนหนาการเกิดขึ้นของ DSM-III นั้น สมาคมจิตเวชศาสตรสหรัฐอเมริกาไดมีการ
ออกมาแลว 2 ฉบับ โดย DSM-I ไดออกใชเมื่อป ค.ศ. 1952 แทน Statistical Manual for the
Use of Hospitals for Mental Diseases ซึ่งเปนหลักการอางอิงที่ใชตั้งแตป ค.ศ. 1918 ถึง
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ทศวรรษ 1950 เนื่ องจากฉบับ เดิ มนั้น เน นการรั กษาผูป วยในในโรงพยาบาลจิตเวชมากกว า
อยางไรก็ดีในชวงกลางศตวรรษที่ 20 นั้น จิตเวชศาสตรไดหันเหออกมาสูการรักษาผูปวยที่มี
อาการไมรายแรงที่เปนผูปวยนอกมากขึ้น DSM-I ระบุวาโรคซึมเศรา เปนอาการทางจิตประสาท
ซึ่งเปนผลมาจากความวิตกกังวลที่มาจากการสูญเสีย การรักษาเนนการพูดคุยเพื่อสืบหาความ
ขัดแยงในจิตไรสํานึก ตอมาไดมีการออก DSM-II ในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 ไดระบุวาโรค
ซึมเศรา เปนปฏิกิริยาที่มาจากความขัดแยงภายในหรือเหตุการณที่ระบุได เชน การสูญเสียสิ่ง
ที่รัก ทั้ง DSM-I และ DSM-II มีฐานความคิดมาจากจิตเวชศาสตรสํานัก Meyer ที่มองวาอาการ
ซึมเศรานั้นเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอ สภาพเหตุการณตาง ๆ และแนวคิดเรื่อ งจิต พลวัต ร
(psychodynamic)13 ที่มีรากฐานมาจากสํานัก Freud
นอกจากความโกลาหลในเชิงองคความรูแ ลว แนวคิดเกี่ยวกับจิตเวชศาสตรไดเปลี่ยนไป
ในชว งหลั งทศวรรษ 1970 เนื่องจากจิ ตเวชศาสตรไ ดรับ แรงกดดัน ทางปจจั ยทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม 3 ประการ ประการแรก ไดแก การเกิดกระแสตอตานจิตเวชศาสตร เชน
งานเขียนเรื่อง The Myth of Mental Illness (1961) ของ Thomas Szasz (1920-2012) จิตแพทย
ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีที่ตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของจิตเวชศาสตรหรืองานเขียนของ
Michel Foucault (1926-1984) ซึ่งมองวาจิตเวชศาสตรนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการควบคุม
ทางสังคมมากกวาจะเปนการรักษาความปวยไขจริง ๆ กระแสการตอต านนี้เห็นไดชัดเจนใน
นวนิยายอยางOne Flew Over the Cuckoo's Nest (1962) ที่เขียนโดย Ken Kesey นักเขียน
ชาวอเมริกัน ที่มีเนื้อหาวิพากษวิจารณการใชอํานาจในโรงพยาบาลจิตเวช นวนิยายเรื่องนี้ได
ถูกสรางเปนภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จอยางมากตอมา ประการที่สอง ในชวงทศวรรษที่
1970 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการรักษาพยาบาล จากการเกิดขึ้นของระบบ
ประกันสุขภาพทั้งเอกชนและรัฐบาล ซึ่งระบบประกันสุขภาพนี้ ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตอง
ระบุชนิด และอาการของโรคใหชัดเจนแมนยํามากขึ้น เพื่อกําหนดวาโรคใดที่ประกันจะครอบคลุม
การรักษาแบบจิตวิเคราะหที่ไมชัดเจน และไมเนนการวินิจฉัยอาการ จึงไมเขากับระบบประกัน
สุขภาพ ประการสุดทาย เนื่องจาก DSM-II ยังมีชองโหวในการกําหนดนิยาม อาการและความ
รุนแรงของโรค โดยงานวิจัยในป ค.ศ. 1972 ไดสรุปวา จิตแพทยชาวอังกฤษนั้นมีความนาจะ
เปนในการวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคซึมเศรามากกวาจิตแพทยชาวอเมริกันถึง 5 เทา งานวิจัยนี้
ไดลดทอนความเปนวิทยาศาสตรของศาสตร และความไมแนนอนของการวินิจฉัยทําใหวงการ
จิตเวชศาสตรมีความจําเปนเรงดวนจะตองหาเกณฑมาตรฐานรวมกัน (Ibid., pp. 157-166)
13

สาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตสํานึก และจิตไรสํานึก มุงวิเคราะหแรงขับ
ทางจิตที่กําหนดบุคลิกภาพ พฤติกรรม และแรงจูงใจของมนุษย
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DSM-III ที่มี Robert Spitzer (1932-2015) จิตแพทยและศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย
Columbia เปนผูผลักดันไดตอบโจทยการวินิจฉัยโรคใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยเนนการใช
เกณฑวินิจฉัยดานอาการเปนหลักเพื่อแกปญหาเรื่องทฤษฎีความเชื่อที่แตกตางกัน DSM-III ได
เปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยอาการซึมเศราอยางถอนรากถอนโคน โดยไดนิยามอาการของ Major
Depressive Disorder (MDD) วาจะตองมีความไมพึงพอใจในชีวิต การสูญเสียความสนใจหรือ
ความสุขในกิจกรรมตาง ๆ และจะตองมีอาการอีกอยางนอย 4 ชนิด จากอาการตอไปนี้ ที่ปรากฏ
แทบทุกวันเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห ไดแก 1) การสูญเสียความอยากอาหาร หรือน้ําหนัก
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัย ยะสําคัญ 2) นอนไมห ลับ หรือ นอนมากเกิน ไป 3) กระสับ กระสาย
(psychomotor agitation) หรือเชื่องชา (retardation) 4) ความตองการทางเพศลดลง 5) รูสึก
เหนื่อยลา ไรเรี่ยวแรง 6) รูสึกไมมีคุณคา หรือมีความรูสึกผิดอยางไมเหมาะสมหรือมากเกินควร
7) สูญเสียความสามารถในการคิด และตัดสินใจ ไมมีสมาธิ 8) คิดถึงเรื่องการตายและการฆา
ตัวตาย หรือพยายามฆาตัวตาย
แมวา DSM-III จะชวยใหเกิดมาตรฐานเดียวกันในการวินิจฉัยโรค และสงเสริมความ
เขาใจระหวางจิตเวชศาสตรสํานักตาง ๆ แต DSM-III ก็มีปญหาในแงที่วาเมื่อใชเกณฑอาการ
เปนหลักแลว ทําใหอาจไมสามารถแบงแยกผูปวยโรคซึมเศราออกจากผูที่เศราโศกจากความ
ผิดหวังหรือประสบกับความสูญเสียในระดับปกติที่ยังไมพัฒนาเปนโรค ที่อาจมีอาการเชนเดียว
กันนี้ได ซึ่งอาจทําใหเกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวินิจฉัยคนที่โศกเศรา
วาเปนโรคซึมเศรา (false-positive diagnoses) และการกําหนดระยะเวลาที่อาการปรากฏเพียง
2 สัปดาห ก็อาจทําใหเกณฑนั้นนับรวมผูที่มีความเครียดหรือรูสึกโศกเศราระยะสั้นวาเปนโรค
ซึมเศราได นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของ DSM-III นั้นไดทําใหการจําแนกอาการซึมเศราวาเปน
อาการทางจิต หรืออาการทางประสาท ที่เคยเปนขอตกลงที่ยอมรับรวมกันของวงการจิตเวชศาสตร
พราเลือนไป DSM-III ไดสรางเกณฑมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา ที่ยังสงอิทธิพลมา
จนถึงปจจุบัน แมวาจะมีการปรับเกณฑในรายละเอียดบางใน DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994)
และ DSM-IV-TR (2000) โดยเกณฑวินิจฉัย DSM-III และฉบับปรับปรุงที่ตามมาอยูในรูปแบบ
ของการใชแบบสอบถามที่ตรงไปตรงมา และสามารถกระทําไดโดยผูใหบริการสาธารณสุขทั่วไป
(Horwitz, Wakefield, & Lorenzo-Luaces, 2016; Lawlor, 2012, pp. 164-165)
ในเวลาใกลเคียงกับที่ DSM-III ถูกนํามาใชนั้น ก็ไดเริ่มมีการเสนอในวงการจิตเวชศาสตร
วา โรคซึมเศรานั้นอาจมีสาเหตุทางกายภาพ เชน มีการศึกษาวา โรคซึมเศราอาจมีสาเหตุมา
จากพันธุกรรมโดยไดมีการศึกษาเปรียบเทียบในกรณีฝาแฝดเหมือน ในชวงทศวรรษที่ 1990 มี

190

JOURNAL OF LIBERAL ARTS 19, 1 (JANUARY - JUNE 2019)

การศึกษาถึงยีน 5-HTT14 ที่อาจสงผลตอโรคซึมเศรา โดยผูที่มียีน 5-HTT สายสั้นอาจะทําให
มีแนวโนมเปนโรคซึมเศราไดมากกวา แนวคิดที่เปนที่แพรหลายมากที่สุด คือ แนวคิดที่วาโรค
ซึมเศรามีสาเหตุมาจากสารเคมีในสมอง เนื่องจากพบวาการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท
เชน serotonin, norepinephrine, dopamine นั้นเกี่ยวของกับโรคซึมเศรา อยางไรก็ดี ยังไมทราบ
แนชัดถึงกลไกและยังไมคนพบวาการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทนี้กอใหเกิดโรคซึมเศรา
หรือวาโรคซึมเศรากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทกันแน นอกจากนี้ ยังได
มีการศึกษาโดยใช MRI (Magnetic Resonance Imaging) ในการสแกนสมอง เพื่อศึกษา ความ
ผิดปกติในสมองวาสงผลตอการเกิดโรคซึมเศราหรือไม
กระแสความเชื่อและการทดลองเกี่ยวกับปจจัยทางรางกายที่มีผลตอโรคซึมเศรานําไปสู
การรักษาทางรายกาย (somatic) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยาในกลุม serotonin-specific reuptake
inhibitors (SSRIs) ที่สงผลในการเพิ่มระดับ serotonin ในสมอง ยากลุม SSRIs สงผลตอระบบ
การทํางานของสมองและอาจใชรักษาอาการทางจิตอื่น ๆ เชน โรคย้ําคิดย้ําทํา โรควิตกกังวล
โดยไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (FDA)ในปลายทศวรรษ 1980
ใหใชในการรักษาโรคซึมเศรายา fluoxetine ที่มีชื่อทางการคาวาProzac นั้นกลายเปนยารักษา
โรคซึมเศร าที่สํ าคั ญและถู กใช มากที่สุ ด มีมูล คาการตลาดมหาศาล การที่ FDA อนุญาตให
บริษัทยาทําการตลาดโดยตรงกับผูบริโภค ทําใหผูปวยเรียกรองการใชยาในการรักษาอาการ
ซึมเศรามากขึ้น ในฐานะเครื่องมือเรงดวนที่จะชวยทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น
อยางไรก็ดี ก็มีกระแสวิพากษวาการขยายตัวอยางมากของการใชยา Prozac ตลอดจน
การใชย าอยางพร่ําเพรื่อ นั้น เปน ผลมาจากการใช เ กณฑวินิจ ฉัย DSM-III ที่มีลักษณะเปน
แบบสอบถาม ทําใหโรคสามารถถูกวินิจฉัยโดยแพทยเวชศาสตรทั่วไป (general practitioner)
ไมใชผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ DSM-III ยังสรางความชอบธรรมใหกับการจายยา ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจของบริษัทยา David Healy ศาสตราจารยดานจิตเวชศาสตรแหงมหาวิทยาลัย Cardiff ได
วิพากษการใชยารักษาโรคซึมเศราพร่ําเพรื่อ โดยชี้วาผลประโยชนของบริษัทยากอใหเกิดการ
ผลิตสรางองคความรูเกี่ยวกับยารักษาอาการซึมเศรา Healy ยังชี้อีกวาการขยายตัวของความ
รับรูโรคซึมเศราในฐานะโรคที่มีลักษณะเฉพาะนั้น เป น ผลมาจากการเริ่ม ใชย าในการรักษา
นอกจากนี้ยังเริ่มมีการวิจัยถึงประสิทธิภาพของยา SSRIs ซึ่งมีผลวิจัยชี้วา SSRIs นั้นใหผล
แทบไมตางกับการใชยากหลอก (placebo)
14

ยีน 5-HTT หรือ Serotonin Transporter ทําหนาที่ในการควบคุมการลําเลียงสารสื่อประสาท

serotonin
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การสนับสนุนการใชยาของบริษัทยานั้น นําไปสูคําถามที่เชื่อมโยงโรคซึมเศราเขากับ
ระบอบทุนนิยม การเพิ่มขึ้นอยางมากของการวินิจฉัยและการรักษาโรคซึมเศรา เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของบริษัทยา นอกจากนี้ ระบอบทุนนิยมในปจจุบันยังกอใหเกิดวิถีชีวิตที่กดดัน
อยางมากในการใชชีวิตประจําวันของมนุษย ความคิดในเรื่องเพศก็เกี่ยวของกับโรคซึมเศร า
เชนกัน โดยเพศหญิงถูกเชื่อวาเปนโรคซึมเศรามากกวาเพศชาย อยางไรก็ดีมีการตั้งขอสังเกตวา
การใชภาษาในแบบสอบถาม DSM-III นั้นอาจมีอคติทางเพศ เนื่องจากใชภาษาที่เชื่อมโยงกับ
วาทกรรมของเพศหญิงซึ่งอาจทําใหผูหญิงตอบรับวาตนเองมีอาการตามเกณฑมากกวา ในขณะ
ที่เพศชายที่ถูกขัดเกลาใหอยูใตวาทกรรรมความเปนชาย กลับรูสึกลําบากใจที่จะยอมรับหรือ
ตอบแบบสอบถามวาตนมีอาการซึมเศราซึ่งเกี่ ยวของกับความออนไหวทางความรูสึก ยิ่งไป
กวานั้น ในขณะที่การรณรงคในเรื่ องโรคซึ มเศราของเพศชายมักจะเปน ในแนวทางที่วาโรค
ซึมเศราเปนโรคที่มีปจจัยทางดานชีวเคมีไมใ ชความรูสึก การรณรงคในเพศหญิงกลับเปนใน
แนวทางที่วา ความรูสึกซึมเศรานั้นเปนโรค ดวยเหตุนี้ แมวาอาการซึมเศราจะถูกนิยามวาเปน
โรคที่มีลักษณะเฉพาะในเชิงการแพทย ที่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตรรองรับ อยางไรก็ดี อาการ
ซึมเศรายังคงมีความเชื่อมโยงอยางแนนแฟนกับ ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
ดังนั้นหากมองในกรอบคิดแบบหลังสมัยใหมแลว โรคซึมเศราสมัยใหมอาจถูก “ประดิษฐ” ขึ้น
พรอม ๆ กับการเกิดขึ้นของเกณฑวินิจฉัย DSM-III และวิธีการรักษาดวยยารักษาโรคซึมเศรา
ในแงนี้ไมไดหมายความวาอาการซึมเศราไมไดมีอยูจ ริง หากแตความรับรู การนิยาม โรคซึมเศรา
นั้นแยกไมออกจากวาทกรรมและองคความรูที่ถูกผลิตสราง (Lawlor, 2012, pp. 174-186)
ปจจุบัน เกณฑลาสุดที่ใชในการวินิจฉัยอาการซึมเศราคือ DSM-V ที่ออกมาในป ค.ศ.
2013 โดยเกณฑนี้ไดมีการแยกโรคซึมเศราออกจากโรคไบโพลาร และในชวงคริสตศตวรรษที่
21 ความรูทางวิทยาศาสตรไดกาวหนาถึงระดับชีวโมเลกุล ทําใหเชื่อกันวาโรคซึมเศราเกิดจาก
ปฏิสัมพั นธระหวางกรรมพันธุกับสิ่งแวดลอ ม โดยมีปจ จัยมาจากการที่ยี น 5-HTT serotonin
transporter gene short allele บนโครโมโซมที่ 17 มีการผาเหลาและถายทอดสูลูกหลาน ยีน
ผาเหลานี้ทําใหการดูด serotonin กลับเขาสูเซลลประสาทบกพรอง ซึ่งมีการคนพบความสัมพันธ
ระหวางยีนผาเหลานี้ กับอาการวิตกกั งวลสูง การทํางานของระบบทางเดิน อาหารที่ผิดปกติ
และหากคนที่มียีน ผาเหลานี้ไ ดรับ ประสบการณเ ลวรายในวัย เด็ก หรือ ไดรับ ความกระทบ
กระเทือนใจรุนแรง ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองและเกิดความไมสมดุลในการทํางาน
ของสมองในสวนที่เกี่ยวของกับระบบตอมไรทอ (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล และพิเชฐ อุดมรัตน,
2558, น. 15-16) อยางไรก็ดี องคความรูทางการแพทยเกี่ยวกับอาการซึม เศรายังคงจะตองมี
ศึกษากันตอไปในอนาคต ตลอดจนความรับรูเกี่ยวกับอาการซึมเศราที่อาจมีการเปลี่ยนแปรไป
ตามแนวคิดและสภาพสังคมวัฒนธรรม
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9. สรุป
โรคซึมเศราที่ดูเหมือนจะเปนภัยคุกคามสุขภาพของมนุษ ยใ นยุคที่ร ะบอบทุน นิย ม
และเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษยอยางถอนรากถอนโคนนั้น เปนอาการ/โรค ที่
ปรากฏอยูตลอดชวงระยะเวลาในประวัติศาสตร อาการโศกเศราแบบไมมีสาเหตุที่ชัดเจนนี้ถูก
รับรูและตีความเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของแตละยุคสมัยตลอดจนองคความรูทางการแพทย
ที่แปรเปลี่ยนดวยลักษณะหนึ่งของโรคซึมเศราที่เชื่อมโยงกับจิตใจ ทําใหอาการอาจแปรผันไป
ในแตละปจเจกบุคคล และสงผลใหโรคมีความซับซอนยากที่จะวินิจฉัยและทําการรักษา
โรคซึมเศราในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตรถูกเชื่อวามีสาเหตุปจจัย แตกตางกัน
บางยุคสมัยเชื่อวามีสาเหตุมาจากความบกพรองทางกาย เชน การเสียสมดุลของธาตุเหลว การ
ไหลเวียนของระบบโลหิต ความผิดปกติ ของสารเคมี ในสมอง ขณะที่บางยุคสมัยเชื่อวาเป น
ความบกพรองทางจิตใจ เชน ความเกียจคราน การขาดการยับยั้งควบคุมตนเอง หรือแมแ ต
เปนการบันดาลของสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพเจา หรือภูตผีปศาจ นอกเหนือไปกวานั้นบางยุคสมัย
ก็เชื่อวามีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลของดวงดาว ประสบการณชีวิตที่เลวราย
บางยุคสมัยก็เชื่อวาเปนผลมาจากปจจัยภายใน เชน ความผิดปกติของรางกาย พันธุกรรม ฯลฯ
ความเชื่อและองคความรูที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงในแตละยุคสมัยสงผลตอความแตกตางใน
การตีตราผูปวย ในบางยุคสมัยก็มีมุมมองตอผูปวยในเชิงบวก เชน มองวาเปน คนฉลาดที่มี
ความซับซอนทางอารมณ หรือบางยุคสมัยก็มีมุมมองตอผูปวยในเชิงลบเชน เชื่อวาเปนคนบาป
คนบา
ดวยลักษณะพิเศษของโรคซึมเศราที่มีความซับซอนและยากตอการหาสาเหตุที่แนชัด
โรคซึมเศราจึงเปรียบประหนึ่งกระจกที่สามารถสะทอนแนวคิดกระแสหลักที่เปนที่นิยมสูงสุด
ของแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี อาทิ ในยุคคลาสสิกที่เนนปจจัยดานกายภาพ ในยุคกลางเนน
ปจจัยดานศาสนา/พระผูเปนเจา ในยุควิคตอเรียนที่เ นน ดานวินัย ของปจ เจกบุคคล เปน ตน
กระจกดังกลาวยังคงสะทอนกระแสความคิดที่แตกตางของแตละยุคสมัย จนถึง ทุกวัน นี้ โดย
แมวาปจจุบัน แนวคิดที่วาอาการซึมเศรานั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม หรือปจจัยดานกายภาพ
จะเปนแนวคิดหลักที่สําคัญ อยางไรก็ตาม ก็มีขอวิพากษวิจารณวาแนวคิดนี้ก็เปนแนวคิดแบบ
ลดทอน และตัดการพิจารณาสาเหตุปจจัยอื่น ๆ ไป แนวคิดทางจิตเวชบางแนวคิด เชน แนวคิด
ของ Aaron T. Beck (b.1921) ศาสตราจารยดานจิตเวชจาก University of Pennsylvania
เสนอวาอาการซึมเศราเปนความผิดปกติของกระบวนการคิด (cognitive error) ซึ่งตองรักษา
ดวยการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy) เพื่อปรับการ
มองโลกแงรายของผูปวยใหสมเหตุสมผล หรืองานวิจัยทางสังคมวิทยาบงชี้วา ปจจัยทางสังคม
และประสบการณชี วิตก็ มีความสําคั ญในการก อให เกิ ดอาการซึม เศร า งานวิจั ยของ George
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Brown (b.1930) ในป 1978 Social origins of depression: A study of psychiatric disorder
in women แสดงใหเห็นวาผูปวยโรคซึมเศราเพียง 4 ใน 37 คน ในเขตลอนดอนใต มีอาการ
ซึมเศราที่ไมเกี่ยวของกับประสบการณในชีวิต การฆาตัวตายและทํารายตัวเองถูกเสนอวาเปน
ผลมาจากปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมมากกวาปจจัยทางดานชีววิทยา เชน อัตราการฆาตัวตาย
ในกลุมผูสูงอายุมีแนวโนมสูงกวากลุมอายุอื่น ๆ ที่มีอายุนอยกวา (Lawlor, 2012, pp. 187-202)
แมวาปจจุบั นองคความรูทางดานการแพทยจะเจริญกาวหนา อยางไรก็ดี กรอบการมองโรค
ซึมเศรายังมีแนวคิดหลากหลายที่ขับเคี่ยวกัน ในเมื่อมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซอนและ
ไมอาจถูกมองเปนเพียงหนวยทางชีววิทยา หรือหนวยทางสังคมวัฒนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
อาการซึมเศราจึง ถูกกําหนดนิย ามและใหความหมายใหมอ ยูเ สมอตลอดชว งระยะเวลาใน
ประวัติศาสตร
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