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บทนำ 
 ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ (Mood disorders) หมายถึง อารมณ์ที่บุคคลแสดงออก 
มีความแปรปรวนไม่คงที่และมีขอบเขตของการแสดงออกมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่น มีอารมณ์
ท้อแท้ เบ่ือหน่าย เศร้า หมดหวัง ไม่อยากทำอะไร จนถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ เรียกว่า อารมณ์ซึมเศร้า 
(Depression) และอีกอารมณ์หนึ่ง คือ อารมณ์สนุกสนานไปจนถึงเอะอะวุ่นวาย ควบคุมตัวเองไม่ได้ 
ความผิดปกติทางอารมณ์เช่นนี้ เรียกว่า อารมณ์คลุ้มคล่ัง (Mania) ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์เศร้าเพียงด้าน
เดียว หรือมีอารมณ์ทั้งสุขและเศร้าก็ได้ ซึ่งมีการดำเนินของโรคอย่างเรื้อรังและกลับเป็นซ้ำได้บ่อย 
หากผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข 
 
3.1 ลักษณะความผิดปกติทางด้านอารมณ์ 
  ความผิดปกติทางอารมณ์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1.1  อารมณ์ซึมเศร้า (Depression) เป็นภาวะที่จิตใจหม่นหมอง เศร้า หมดหวัง 
ท้อแท้ มองโลกในแง่ร้าย แบ่งตามอาการได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

1) อารมณ์ซึมเศร้าเล็กน้อย (Mild depression) เบ่ือหน่ายเล็กน้อย หดหู่ 
เศร้าซึม การดำเนินชีวิตยังคงเป็นปกติ สามารถบอกเล่าและระบายความรู้สึกออกมาได้ 

2) อารมณ์ซึมเศร้าปานกลาง (Moderate depression) ซึม พูดน้อยลง คิดช้า  
วิตกกังวล การทำงานบกพร่อง ร่างกายอ่อนแอลง รับประทานอาหารได้น้อย การขับถ่ายและการ
พักผ่อนเปล่ียนแปลงไป เริ่มกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน 

3) อารมณ์ซึมเศร้ารุนแรง (Severe depression) สนใจส่ิงแวดล้อมน้อยลง 
กังวลสูง นอนไม่หลับ บางคนหงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง (Agitate) ปฏิเสธการรับประทานอาหาร ไม่สามารถ
ใช้ชีวิตประจำวันได้ หลงผิด ประสาทหลอน และทำร้ายตนเอง 
  3.1.2  อารมณ์คลุ้มคลั่ง (Mania) คลุ้มคล่ังเป็นอารมณ์ครึกครื้น ร่าเริงมากกว่าปกติ 
มีความสุขมากกว่าปกติ แบ่งตามอาการได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

1) อารมณ์คลุ้มคล่ังระดับต่ำ (Hypomania) อารมณ์ไม่คงที่  จากอารมณ์
แจ่มใสหากถูกขัดใจก็จะหงุดหงิดได้ง่าย มีการเคล่ือนไหวทางร่างกายมาก มีกิจกรรมมาก ไม่สนใจ
รับประทานอาหารและการนอน ชอบเข้าไปพูดคุยกับผู้อื่น 

2) อารมณ์คลุ้มคล่ังอย่างเฉียบพลัน (Acute mania) สนุกสนานและครื้นเครง
มากกว่าความเป็นจริง มีความคิดสับสน คิดหลายอย่างในเวลาเดียวกันและจะพูดมาก ไม่มี
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ความสัมพันธ์กันในส่ิงที่พูด คิดว่าตนเองเป็นใหญ่เป็นโต บางรายมีอาการหลงผิด ไม่ยอมรับประทาน
อาหาร ไม่นอน ไม่สนใจทำกิจวัตรประจำวัน รบกวนผู้อื่น 

3) อารมณ์คลุ้มคล่ังรุนแรง (Delirious mania) อารมณ์แปรปรวนมาก ควบคุม
ตนเองไม่ได้ ไม่รับรู้ตนเอง ไม่รู้เวลา สถานที่ บุคคล วุ่นวาย เอะอะ อาละวาด เป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
  3.1.3 อารมณ์คลุ้มคลั่งสลับเศร้า (Bipolar disorders) ความผิดปกติของอารมณ์
แสดงออกในลักษณะเศร้าสลับคลุ้มคล่ัง อารมณ์เปล่ียนไปมา โดยมีช่วงเศร้าโดดเด่น ไปจนถึงคลุ้มคล่ัง 
 
3.2 สาเหตุของการเกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์ 
 ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ เกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้ (เพียรดี เป่ียมมงคล, 2553; 
จารุณี อินทฤทธ์ิ, 2556ก; จารุณี อินทฤทธ์ิ, 2556ข) 

3.2.1 ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological factors) 
1) พันธุกรรม (Genetics) ในครอบครัวที่มีบิดามารดาคนใดคนหนึ่งป่วยเป็น

โรคซึมเศร้า บุตรก็จะมีโอกาสป่วยถึงร้อยละ 10-25 ในแฝดไข่ใบเดียวกันพบร้อยละ 50  
2) สารส่ือประสาท (Neurotransmitter) serotonin และ norepinephrine 

ถ้ามีปริมาณต่ำทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า และถ้ามีปริมาณสูงทำให้เกิดอาการคลุ้มคล่ัง 
3) ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine)  
4) การทำงานของสารที่มีผลต่อร่างกาย (Neurophysiological factors) เช่น 

steroids, amphetamine การขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น วิตามินบี 1 บี 6 บี 12 วิตามินซี ธาตุ
เหล็ก แคลเซียม และโปแตสเซียม  

3.2.2 ปัจจัยด้านจิตสังคม (Psychosocial factors) 
1) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) อารมณ์ซึมเศร้า เกิดจาก

การสูญเสียส่ิงอันเป็นที่รัก และหันความโกรธเข้าหาตนเอง โดยใช้กลไกทางจิตแบบโทษตนเอง 
(Introjection) ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผิด (Guilt) และสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง (Low self-esteem) 

2) ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิด (Cognitive theory) การที่บุคคลมีอารมณ์ซึมเศร้า 
เกิดจากความคิดมากกว่าอารมณ์ โดยเกิดจากการมีความคิดด้านลบ (Negative thinking)  

3) เหตุการณ์ ในชีวิตและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด  (Life events and 
stress theory) เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น การไม่มีบุคคลใกล้ชิด การไม่มีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น การไม่มีงานทำ และการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

4) ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality theory) ลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับ
โรคซึมเศร้า ได้แก่ การมองส่ิงต่างๆ ในแง่ร้าย รู้สึกตนเองไร้ค่า วิตกกังวลง่าย ไม่ยอมรับตนเอง มี
แนวโน้มทำอะไรเอาจริงเอาจัง เป็นคนรับผิดชอบสูง ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์สนุกและผ่อนคลาย  
 
 



4 
 

 

3.3 โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านอารมณ์ 
3.3.1 โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) 

โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่มีอาการสำคัญ คือ มีอารมณ์เศร้ารุนแรง เป็นอาการเด่น 
ร่วมกับอาการอื่น ดังนี้ 

1) ทางด้านร่างกาย  (Neurovegetative symptoms) ได้แก่  ความอยาก
รับประทานอาหารแปรปรวน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ารุนแรง จะรู้สึกเบ่ืออาหาร หรือมี
ความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น การนอนแปรปรวน  นอนหลับน้อยลง หรือนอนไม่หลับ 
(Insomnia) ผู้ป่วยบางคนหลับได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานก็หลับได้ แต่หลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน ท้องผูก ท้องอืด 
อาหารไม่ย่อย ไม่มีพลัง รู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง 

2) ทางด้านอารมณ์ (Emotional symptoms) มีอารมณ์เศร้ารุนแรง ที่ไม่
สมเหตุสมผลกับเหตุการณ์จริงในชีวิต เบ่ือหน่าย ไม่มีความสนใจในการทำกิจกรรม ผู้ป่วยจะบอกถึง
อารมณ์ของตนเองว่า รู้สึกเศร้า เสียใจ เบ่ือหน่าย ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขในการทำกิจกรรม ไม่
อยากรับประทานอาหาร รู้ สึกหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย รู้ สึกว้าเหว่ หมดหวังหรือหมดหนทาง 
(Hopelessness หรือ Helplessness) 

3) ทางด้านความคิด (Cognitive symptoms) คิดซ้ำๆ คิดอะไรไม่ค่อยออก 
ไม่มีสมาธิ มีความคิดซ้ำๆ เกี่ยวกับความตาย  อาจมีความคิดฆ่าตัวตาย คิด ว่าตนเองไร้ค่ า 
(Worthlessness) ความภาคภูมิใจในตัวเองลดลง (Low self-esteem) และรู้สึกผิด ผู้ป่วยที่มีอารมณ์
เศร้ารุนแรงอาจจะมีอาการหลงผิด (Delusion) เช่น หลงผิดคิดว่ามีคนปองร้าย และหลงผิดคิดว่า
ตนเองเจ็บป่วย  

4) ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral symptoms) ผู้ป่วยจะมีอาการเช่ืองช้า 
เดินช้า ไม่พูด ไม่อยากทำอะไร อยู่เฉยๆ ได้นาน และไม่เคล่ือนไหว หรือในทางตรงกันข้าม อาจมี
อาการกระสับกระส่าย ผุดลุกผุดนั่ง หงุดหงิดง่าย และไม่สนใจความสะอาดของตนเอง 

 
3.3.2 โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorders)  

  โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นกลุ่มโรคที่มีอารมณ์ผิดปกติสองด้าน คือ ระยะอารมณ์
ซึมเศร้า (Depressive episode) และระยะคลุ้มคล่ัง (Manic episode) หรือระยะคลุ้มคล่ังระดับต่ำ 
(Hypomanic episode) ซึ่งในระยะคลุ้มคล่ัง (Manic episode) ผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้ 

1) ทางด้านร่างกาย (Neurovegetative symptoms) ไม่รู้สึกง่วงนอน หรือ
นอนไม่หลับ แม้จะพักผ่อนเพียง 2-3 ช่ัวโมง ก็รู้สึกว่าเพียงพอ และอาจนอนไม่หลับหลายวันโดยไม่
รู้สึกอ่อนเพลีย แต่ร่างกายจะทนไม่ไหว เพราะนอนไม่หลับและรับประทานอาหารได้น้อยกว่าที่ควร  

2) ทางด้านอารมณ์ (Emotional symptoms) รู้สึกมีความสุขมาก มีอารมณ์
ครึกครื้น สนุกสนานเกินความเป็นจริง และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
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เช่ือมั่นในตนเองในการจัดการส่ิงต่างๆ  อารมณ์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากอารมณ์ดีมาเป็น
หงุดหงิด (Irritability) ฉุนเฉียวและก้าวร้าวได้ ถ้าถูกขัดขวางในส่ิงที่ต้องการ 

3) ทางด้านความคิด (Cognitive symptoms) มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย 
ความคิดเปล่ียนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งหรือความคิดแล่นเร็ว (Flight of idea) ทำ
ให้การแสดงความคิดออกมาเป็นคำพูดสับสน ในรายที่รุนแรง อาจมีความหลงผิดว่าตนเองมีอำนาจ มี
ทรัพย์สมบัติมากมาย หรือมีอาการประสาทหลอน 

4) ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral symptoms) ทำกิจกรรมมาก ไม่อยู่เฉย 
เดินไปเดินมา พูดมากกว่าปกติ (Talkative) เสียงดัง ชอบพูดคุยทักทายผู้อื่น แม้แต่กับคนแปลกหน้า 
ใช้จ่ายส้ินเปลือง การแต่งตัวแปลก ไม่เหมาะสม รุนแรงจนทำให้มีผลกระทบต่อการเรียน การทำงาน 
การเข้าสังคม หรือการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
  สำหรับอาการในระยะคลุ้มคล่ังระดับต่ำ (Hypomanic episode) จะมีอาการ
คล้ายกับระยะคลุ้มคล่ัง (Manic episode) แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า ไม่รุนแรงจนทำให้มีผลกระทบ
ต่อการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม หรือการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
 
3.4 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ 
  การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นั้น  แบ่ง
ออกเป็นการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) และพยาบาลผู้ป่วยอาการคลุ้มคล่ัง 
(Mania) ดังนี้ 
  3.4.1  การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) 
   ปัญหาทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีดังนี้ 

1) เส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย/เส่ียงต่อการทำร้ายตนเองเนื่องจากรู้สึกหมดหวัง/มี
ความคิดพยายามฆ่าตัวตาย/มีสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย 

2) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำเนื่องจากผิดหวังซ้ำๆ 
3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบกพร่องเนื่องจากรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า 
4) การดูแลสุขภาพตนเองบกพร่องเนื่องจากขาดความสามารถในการขอความ

ช่วยเหลือ 
5) แบบแผนการนอนแปรปรวนเนื่องจากอารมณ์เศร้า 
6) ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากเบ่ืออาหาร 
7) มีอาการท้องผูกเนื่องจากไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว 

 
การพยาบาลทางด้านร่างกาย 
1) ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทำความสะอาดร่างกายตนเองตามความจำเป็น 
2) ดูแลให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  
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3) ผู้ป่วยที่ไม่ค่อยสนใจรับประทานอาหาร ควรจัดอาหารให้ดูน่ารับประทาน 
แต่ละมื้อไม่ควรให้มากนัก แต่ให้รับประทานครบ 3 มื้อ บันทึกพฤติกรรม ปริมาณอาหารและน้ำที่
ผู้ป่วยได้รับ และช่ังน้ำหนักผู้ป่วยทุกสัปดาห์ 

4) ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเนื่องจากไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว พยาบาลต้องคอย
ประเมินและกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคล่ือนไหว  

5) ประเมินว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือไม่ เพราะผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า ไม่ค่อยสนใจ และไม่บอกเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางร่างกายของตนเอง 

 
การพยาบาลทางด้านจิตสังคม 
1) ผู้ป่วยซึมเศร้าอาจทำร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย (Suicide) จึงต้องคอย

ประเมินว่าผู้ป่วยมีความคิดที่จะทำร้ายตนเองหรือไม่  
2) จัดส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัย ไม่มีอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยจะใช้ทำร้ายตนเอง 
3) เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกภายในใจ โดยที่พยาบาลรับฟังด้วย

ความเข้าใจ และเห็นใจ จัดสถานที่ให้เงียบสงบและเป็นส่วนตัว เหมาะสมที่ผู้ป่วยจะพูดเรื่องส่วนตัวได้ 
4) ผู้ป่วยมองตนเองในด้านลบ ทำให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ (Low self-

esteem) ต้องยอมรับผู้ป่วย ให้เวลากับผู้ป่วย บอกถึงข้อดีให้ผู้ป่วยทราบ ฝึกให้ผู้ป่วยมองส่ิงต่างๆ 
ทางด้านบวก ให้ผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัดที่ไม่ยากเกินไป ซึ่งผู้ป่วยสามารถทำได้สำเร็จ  

5) ผู้ป่วยแยกตัวอยู่คนเดียว ควรสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดกับผู้ป่วย ใน
ระยะแรกใช้เวลาส้ันๆ แต่ไปพบทักทายกับผู้ป่วยบ่อยๆ จะเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าของผู้ป่วย และเกิด
ความรู้สึกไว้วางใจ  

6) กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอื่น เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยแยกตัวและคิด
หมกมุ่นเกี่ยวกับตนเอง 

7) ผู้ป่วยซึมเศร้าอาจคิดช้า พูดช้า หรือทำกิจกรรมต่างๆ ช้า พยาบาลต้องให้
การยอมรับ และอดทน ให้เวลากับผู้ป่วยในการตอบคำถามหรือทำกิจกรรมต่างๆ 

 
3.4.2 การพยาบาลผู้ป่วยอาการคลุ้มคลั่ง (Mania) 
 ปัญหาทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยอาการคลุ้มคล่ัง มีดังนี้ 

1) เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีการเคล่ือนไหวเร็ว 
2) เส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ 
3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบกพร่องเนื่องจากมีพฤติกรรมวุ่นวาย 
4) การดูแลตนเองบกพร่องเนื่องจากมีอาการแมเนียรุนแรง/ไม่มีสมาธิอยู่กับส่ิง

ใดส่ิงหนึ่งได้นาน 
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5) นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากมีพฤติกรรมวุ่นวาย 
6) ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เป็น

เวลานานและไม่มีแรงจูงใจในการรับประทานอาหาร 
 
การพยาบาลทางด้านร่างกาย 
1) แนะนำเรื่องการดูแลความสะอาดร่างกาย และช่วยเหลือตามความจำเป็น 
2) ดูแลให้ผู้ป่วยได้พักเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการใช้พลังงานมากเกินไป 
3) ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร และกระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเป็น

ระยะๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ  
4) สังเกตและสอบถามเกี่ยวกับการขับถ่ายของผู้ป่วย  
5) ผู้ป่วยที่มีความคิดว่าตนเองเก่งหรือเหนือกว่าผู้อื่น บางครั้งจะมีคำพูดข่มคน

อื่นๆ ต้องระวังการมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้ป่วยอื่น 
6) ผู้ป่วยที่มีพละกำลังมาก พยาบาลต้องให้โอกาสผู้ป่วยได้ใช้พละกำลังที่มีอยู่

ไปในทางที่เหมาะสม โดยให้ทำกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่น กลุ่มกีฬา 
 
   การพยาบาลทางด้านจิตสังคม 
   1) สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจและ
ให้โอกาสผู้ป่วยระบายความรู้สึกไม่สบายใจออกมา 
   2) ผู้ป่วย mania ขณะที่มีอารมณ์ครึกครื้นรื่นเริง อาจมีอารมณ์เปล่ียนแปลง
เป็นหงุดหงิด และโกรธได้ง่าย ทำให้มีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายคนอื่นได้  พยาบาลต้องประเมิน
พฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อจะได้จำกัดพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยการผูกยึด (Restraint) หรือให้ผู้ป่วยอยู่
ในห้องแยก (Seclusion) ตามความจำเป็นเพื่อป้องกันพฤติกรรมรุนแรง 
   3) ผู้ป่วยอาจจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ควรใช้
การจำกัดพฤติกรรม (Limit setting) และให้แรงเสริมเมื่อผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
   4) ผู้ป่วย mania จะถูกกระตุ้นได้ง่าย ต้องระวังเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่
ควรให้มีเสียงดังมากเกินไป หรือจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปพบผู้ป่วย 
 
สรุป 
 ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นั้นมีหลายประเภท การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีระดับความ
ผิดปกติทางด้านอารมณ์เป็นประเภทใดและระดับใด ต้องอาศัยประวัติการเกิดอาการและการ
แสดงออกของอาการ ว่าเป็นประเภทอารมณ์เศร้าอย่างเดียว อารมณ์คลุ้มคล่ัง หรืออารมณ์คลุ้มคล่ัง
สลับเศร้า การให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
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