
โรคซมึเศรา้ 
(Depression) 

จดัท ำโดย กลุ่มพฒันำทรพัยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม 



โรคซมึเศรา้ คอือะไร ?

“โรคซึมเศร้า” คือ โรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติ 
ของสารเคมีในสมอง “เซโรโทนิน (Serotonin)” ปริมาณลดลง ส่งผลให้เกิดความ
ผิดปกติทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ท าให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไปจนส่งผล
กระทบ ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ป่วย มีอาการป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ และ
ความคิด รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข มีแต่ความวิตกกังวล และหากปล่อยไว้ ผู้ป่วยอาจ
คิดสั้นฆ่าตัวตายได้ 



ประเภทของโรคซมึเศรา้ ม ี3 กลุ่ม
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่มีอารมณเ์ศรา้หรือความสขุหายไป แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี

1.โรคซมึเศรา้ หรือ MDD (Major Depressive Disorder) เป็นอาการซึมเศร้าที่ส่งผลกระทบต่อการ

ใช้ชีวิตประจ้าวนัอย่างรุนแรง เช่น รู้สึกท้อแท้ เศร้า นอนน้อยหรือมากจนเกินไป น้้าหนักขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว 

เป็นต้น ซึ่งเป็นอาการหลักของคนที่ป่วยด้วยโรคนี้ โดยจะมีอาการติดต่อกันอยา่งน้อย 2 สัปดาห์

2.โรคซมึเศรา้เรือ้รงั (Persistent Depressive Disorder) จะมีอาการอ่อนแรง สิ้นหวัง ไม่อยากอาหาร

หรือกินมากเกินไป นอนหลับน้อยหรือมากเกินไป ซึ่งอาการและความรุนแรงน้อยกว่าโรคซมึเศร้าแบบ MDD 

แต่อาการจะอยู่กับผู้ป่วยยาวนานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

3.อาการซมึเศรา้กอ่นมปีระจา้เดอืน (Premenstrual Depression) ผู้หญิงบางคนจะมีอาการคล้ายกับ

โรคซึมเศร้าในช่วงก่อนมปีระจา้เดือนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น รู้สึกเศร้า อ่อนไหวง่าย 

เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย พฤติกรรมการนอนผิดแปลกจากเดิม เป็นต้น ส่วนมากอาการจะดีขึ้นหลังมีประจ้าเดือน

ใน 2 – 3 วัน แต่อาจต้องเผชิญกับสภาวะเช่นน้ีเป็นประจ้าทุกเดือน

ทั้งน้ียังพบอาการซึมเศร้าในภาวะอื่น ๆ ได้อีก เช่น ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ภาวะซึมเศร้าจากการใช้

สารเสพติด ภาวะซึมเศร้าจากปัญหาโรคทางกายหรือสมองอ่ืน ๆ เป็นต้น



สาเหต ุ/ ปัจจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้
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กรรมพนัธุ ์ ผู้ป่วยทีมี่ญาตใิกล้ชิดป่วยเป็นโรคซึมเศรา้ มีโอกาสป่วยเป็น
โรคน้ีมากกว่าคนทัว่ไป 2-3 เทา่

ความผิดปกตขิองการหล่ังสารเคมีในสมองมีการเปล่ียนแปลง
ของสมดลุย์ของสารเคมี ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทในสมอง

การใชช้วีติ สิง่แวดลอ้ม และลกัษณะนิสยั

หรอืไม่สามารถจัดการความเครยีดของตัวเองได ้หรอืเกดิจากการทีต่อ้งเผชิญกับ
สถานการณ์สะเทอืนจิตใจ สภาพแวดล้อมภายนอก หรอืสถานการณ์ทีจ่ะน าไปสู่
ความรูสึ้กตดิลบ ถา้ไม่ไดร้บัการช่วยเหลือทีเ่หมาะสมอาจจะน าไปสู่การเป็น
โรคซึมเศรา้ได้

สารเคมใีนสมอง

เช่น การใช้ยาบางชนิด ความเครยีด การมองตวัเองในแง่ลบ ความรูสึ้กในทางลบ



โรคซมึเศรา้กบัสงัคมปัจจบุนั
ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมา สื่อต่าง ๆ มีการน าเสนอข่าวคนดัง ข่าวอาชญากรรม และข่าวการฆ่าตัวตายท่ีเกี่ยวโยงกับ

การป่วยด้วยโรคซึมเศร้าออกมาอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลกรมสุขภาพจิต พบจ านวนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีเข้ารับการรักษามี
จ านวนเพิ่มมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้ทุกปี เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการตกงาน ปัญหา
สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ การระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาการปรับตัวกับวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม การใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ (new normal) ท าให้การใช้ชีวิตหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะของการพบปะสังสรรค์รวมกลุ่มลดน้อยลง ท าให้เกิด
ความเครียดสะสมและรุนแรงมากขึ้น น ามาซึ่งความรู้สึกซึมเศร้า หรือ“โรคซึมเศร้า” เป็นผู้ป่วย “แบบไม่รู้ตัว” แฝงอยู่ในสังคมมากมาย 
หากไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาจท าให้บ่มเพาะอาการให้เลวร้ายขึ้น กลายเป็นผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นรุนแรง กระทบต่อการใช้ชีวิต 
น ามาสู่กลุ่มเสี่ยงท่ีอาจก่อเกิดเหตุร้ายด้วยการพรากชีวิตของตัวเองขึ้น  

ในสภาวะเช่นนี้จะเห็นได้ว่า โรคซึมเศร้าใกล้ตัวกว่าท่ีคิด และไม่รู้ว่ามีใครคนใดหรือคนรอบข้างก าลังเสี่ยงหรือเป็น
โรคซึมเศร้าอยู่ จึงควรเอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกัน และเฝ้าระวัง โดยการสังเกตและสอบถามคนท่ีอยู่ใกล้ชิดเสมอ เมื่อสงสัยว่าจะเกิด
อารมณ์ซึมเศร้าท่ีจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า



อาการแบบไหนเสีย่งโรคซมึเศรา้

ภาวะซมึเศรา้สามารถสงัเกตอาการไดด้งันี้

2.รูส้กึเศรา้ เบือ่ หรอืหงุดหงดิ ตลอดทัง้วนั
7.สมาธลิดลง ใจลอยมปัีญหาเร ือ่งการตดัสนิใจ

8.รูส้กึตวัเองไรค้า่ โทษตวัเองทุกเร ือ่ง

9.คดิเร ือ่งความตายหรอืไม่อยากมชีวีติอยูบ่่อยคร ัง้4.ออ่นแรง ไม่อยากท าอะไร

1.ไม่คอ่ยสนใจหรอืไม่คอ่ยมคีวามสุขกบัสิง่
รอบตวัหรอืกจิกรรมทีเ่คยชอบ

3.น า้หนักลดหรอืเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
พฤตกิรรมการกนิเปลีย่น

5.เช ือ่งชา้หรอืกระวนกระวายอยา่งเห็นไดช้ดั

6.นอนไม่หลบัหรอืนอนหลบัมากผดิปกติ



คณุเสีย่งเป็นโรคซมึเศรา้หรอืไม่ ?
หำกมีอำกำรขำ้งตน้ 5 อำกำร หรือมำกกวำ่ โดยพบวำ่ตนเองมีอำกำรข้ำงตน้อยำ่งน้อย 2 สัปดำห ์

โดยมีอำกำรอยูเ่กอืบตลอดเวลำแทบทุกวัน ไม่ใช่เป็น ๆ หำย ๆ อำจมีควำมเส่ียงเป็น
โรคซึมเศร้ำ ควรพบแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยั ปรึกษำ และรักษำตอ่ไป



โรคซมึเศรา้ รกัษาไดอ้ย่างไร ?

วธิกีารรกัษา
การรกัษาผูป่้วยโรคซมึเศรา้ มที ัง้การรกัษาโดยการใชย้า 

การใชจ้ติบ าบดั การปรบัมุมมองเปลีย่นความคดิ การปรกึษา

จติแพทย ์การรกัษาดว้ยไฟฟ้า โดยวธิกีารรกัษาควรไดร้บั

การประเมนิโดยแพทยเ์ทา่น้ัน

นอกจากนีก้ารใหก้ าลงัใจจากครอบครวั คนใกลช้ดิ ถอืเป็น

สิง่ส าคญัมากส าหรบัผูป่้วยโรคซมึเศรา้ โดยเฉพาะในผูป่้วยทีม่ี

อาการหนัก ตอ้งระวงัเป็นอย่างมาก เพราะมโีอกาสคดิสัน้

ฆ่าตวัตายสูง หากมเีร ือ่งกระทบกระเทอืนใจแมเ้พยีงนิดเดยีว 

โดยจากสถติพิบว่า มากกว่ารอ้ยละ 60 ของผูท้ีฆ่่าตวัตายมี

ภาวะของโรคซมึเศรา้ดว้ย



วธิกีารสงัเกตวา่คนรอบขา้งเป็นโรคซมึเศรา้ หรอืไม ่?

การสงัเกตอาการคนทีเ่ป็นโรคซมึเศรา้

สัญญาณเตือนให้คนใกล้ชิดรับทราบ ถึงความคิดอยากตายหรือจะฆ่าตัวตาย เช่น
- การบ่นเรื่องอารมณ์เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ท้อแท้
- การพูดถึงชีวิตในทางหมดหวัง เศร้าสร้อย
- การสงสัยในชีวิต เช่น เกิดมาท าไม คนเราท าไมถึงมีความทุกข์
- การโทษตัวเอง และมักพูดว่าตนเองไร้ค่า
- การบ่นเรื่องเบื่อชีวิต อยากตาย
- การฝากฝังลูกเมียแก่คนอื่น
- การท าพินัยกรรมในเวลาที่ยังไม่สมควร



วธิกีารปฏบิตัเิบือ้งตน้เมือ่พบวา่คนรอบขา้งเป็นโรคซมึเศรา้ (Do & Don’t) 
โรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่อาการอ่อนแอทางจิตใจ แต่คืออาการป่วยทางร่างกายอย่างหนึ่ง ดังนั้น คนท่ีไม่ได้ป่วยจะไม่สามารถรู้สึก

ถึงสิ่งท่ีผู้ป่วยรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซนต์ ย่ิงถ้าคนใกล้ตัวเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ต้องดูแลและให้ความเข้าใจมากที่สุด เพ่ือลดความเส่ียง
การสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้น สิ่งท่ีต้องทราบ มีดังนี้

• การให้ก าลังใจและช่วยเหลือผูป้่วยโรคซึมเศร้า เมื่อพบหรือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซมึเศร้า ควรที่จะเรียนรู้วิธีการทีท่ าใหผู้้ป่วย
รู้สึกมีค่า  มีก าลังใจในชีวิตมากขึน้  การให้ก าลังใจผู้ป่วยโดยการเป็นผู้ฟังที่ดจีะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายขึน้ ผู้ใกล้ชิดสามารถที่จะสื่อสารกบั
ผู้ป่วยด้วย ประโยคเหล่านี้ เช่น "เธอไม่ได้อยู่ตวัคนเดยีวนะ ฉันจะอยู่ข้าง ๆ เธอเอง" "ฉันอาจจะไมเ่ข้าใจเธอ แต่ฉันเป็นห่วงและอยากช่วยเธอนะ" 
"เธอไหวไหม  เธอเหนื่อยมากไหม" "ชีวิตเธอส าคัญกับฉนัมาก ๆ นะ" "เธออยากให้เราช่วยอะไรบ้าง บอกได้นะ เราอยากช่วย"
• พูดคุยชี้ให้ผู้ป่วยมองเห็นข้อดีของตัวเองเสมอ เพราะหัวใจของการรักษาโรคซมึเศร้า คือการที่ผู้ป่วยตอ้งมองเห็นคณุค่าในตวัเอง ที่จะท าให้
อยากใช้ชีวิตอยู่ และมีก าลังใจสู้ต่อ
• ชวนผู้ป่วยให้ลุกมาท ากิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเล่นกฬีาเบา ๆ เล่นเกมส์ ท างานอดิเรกทีช่อบ นอกจากจะลดโอกาสท่ีจะคิดฟุ้งซา่น 
และคิดหดหู่แล้ว การเคลื่อนไหวร่างกายยังช่วยหลั่งสารความสุขอย่างเอ็นโดรฟินออกมา
• ฟังด้วยความตั้งใจ และท่าทีที่สบาย ๆ ไม่คะยั้นคะยอ และไม่ตัดสินใจแทน เพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักมคีวามคดิว่าตัวเองเป็นที่นา่ร าคาญ 
หรือเป็นภาระให้คนอื่น ดังนั้น การจะให้ผู้ป่วยพูดคุยระบายความรู้สึก ต้องให้พวกเขารู้สึกก่อนว่ามคีนอยากรับฟัง และไม่กดดนั หรือตัดสินเขา 
ต้องสร้างความไว้วางใจ และบรรยากาศสบาย ๆ ให้ผู้ป่วยได้เล่าสิ่งที่อยากพูดออกมาเตม็ที่ เพราะในบางครั้งเขาอาจมคีวามคิดอยากท าร้ายตัวเอง 
หรืออยากตาย หากว่าคนรอบขา้งไดม้ีโอกาสรับฟัง จะสามารถป้องกันเหตุร้ายท่ีอาจเกดิขึ้นได้ทนัท่วงที

สิ่งที่ควรท า (Do) 



สิ่งที่ไมค่วรท า (Don’t) 
• อย่าบอกปัด ให้ผู้ป่วยไปเข้าวัดฟังธรรมหรือท าจิตใจให้สงบ โดยไม่อยู่เคียงข้างพวกเขา เพราะผู้ป่วยจะรู้สึกทันทีว่าไม่มีที่พึ่งพา 
หรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นท่ีน่าร าคาญ และยิ่งตีตัวออกห่าง ส่งผลให้เกิดความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่
• อย่าท าเป็นไม่ได้ยิน หรือไม่อยากพูดถึงเมื่อผู้ป่วยพูดถึงการอยากตาย หลายคนคิดว่าการพูดคุยถึงเรื่องการฆ่าตัวตายกับผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าอาจเป็นแนวโน้มให้ผู้ป่วยอยากท า หรือชี้โพรงให้กระรอก แต่ในความเป็นจริงแล้วหากผู้ป่วยพูดถึงการอยากตาย
แล้วคนใกล้ตัวกลับมีท่าทีต่อต้าน หรือท าเป็นไม่สนใจ หรือมีค าพูดว่า “อย่าคิดมาก” “อย่าคิดอะไรบ้า ๆ” ยิ่งท าให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่ลง
เพราะคิดว่าไม่มีใครไม่รับฟังสิ่งท่ีเขารู้สึกคับข้องใจ ไม่มีวันจะเข้าใจเขาจริง ๆ
• อย่ากดดันและเร่งรัด ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ห้ามพูดหรือท าให้พวกเขารู้สึกว่า “เมื่อไหร่จะหาย” หรือ “หายได้แล้ว” เพราะผู้ป่วยจะ
ยิ่งรู้สึกกดดัน และผิดหวังว่าตนเองเป็นท่ีน่าร าคาญ หรือเป็นภาระ และหากอาการเริ่มดีขึ้น ความเครียดเหล่านี้จะยิ่งส่งผลให้จิตใจแย่ลง
และอาจเป็นหนักกว่าเดิม และค าพูดท่ีไม่ควรพูดกับผู้ท่ีมีอาการซึมเศร้า ได้แก่ "เธอคิดไปเอง" "ใคร ๆ ก็เคยผ่านเร่ืองแบบนี้ท้ังนั้นแหละ" 
"ลองมองในแง่ดีดูสิ" "ชีวิตมีอะไรอีกตั้งเยอะ ท าไมถึงอยากตายล่ะ" "หัดช่วยตัวเองบ้างส"ิ "หยุดคิดเร่ืองท่ีท าให้เครียดสิ" "ท าไมยังไม่หาย
ล่ะ" "มีคนท่ีแย่กว่าเราอีกตั้งเยอะ เขายังสู้ได้เลย“ ฯลฯ

ในเบ้ืองต้นผู้ใกล้ชิดควรเข้าหา และยินดีช่วยเหลือ พร้อมรับฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจ พาผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์ด้วยกัน
หากผู้ท่ีมีภาวะซึมเศร้าบอกไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรืออยากท าร้ายตนเอง อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว



การดูแลผูป่้วยโรคซมึเศรา้

1.ผู้ใกล้ชิดท าความเข้าใจ
และหาความรู้กี่ยวกับโรคซึมเศร้าให้มากที่สุด

2.รับฟังผู้ป่วยอย่างตั้งใจ และเข้าใจ

3.ให้โอกาสผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก 5.ชวนผู้ป่วยให้ไปออกก าลังกาย 
หรือท ากิจกรรมคลายเครียด

6.หม่ันสังเกตอาการผู้ป่วย 
ไม่ปล่อยให้อยู่ล าพัง ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

7.เก็บอุปรณ์ หรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายไม่ให้มีในบา้น 
เช่น ของมีคม เชือก ยาอันตราย เป็นต้น

4.ชวนท ากิจกรรมนอกบ้าน ให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายนอกบ้านให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย



การดูแลตนเองเมือ่เป็นโรคซมึเศรา้
1.อย่าตั้งเป้าหมายมากเกินไป ไม่คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายที่สูงเกินเพราะจะท าให้รู้สึกเครียดและกดดัน

2.การแก้ปัญหาให้แยกแยะปัญหา ให้เป็นส่วนย่อย ๆ การมองปัญหาโดยไม่แยกแยะจะท าให้รู้สึกท้อแท้ 
การจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาว่าเรื่องไหนก่อน - หลัง จะท าให้มีความรู้สึกว่ายังสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

3.อย่าพยายามบังคับตนเอง ผ่อนปรน ไม่ตั้งกฎระเบียบให้กับตัวเอง หรือ กดดัน

4.ท ากิจกรรมร่วมกับคนอื่น ไม่เก็บตัวในโลกส่วนตัวมากเกินไป อย่าอยู่เพียงล าพัง

5.เลือกท ากิจกรรมที่ถนัด งาน / สิ่งที่รู้สึกชอบ จะท าให้ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน

6.อย่าตัดสินใจในเรื่องส าคัญในชีวิต เช่น การหย่า การลาออกจากงาน ในขณะที่มีอาการโรคซึมเศร้า ควรปรึกษาผู้ใกล้ชิด  
และไว้ใจได้หลาย ๆ คน เพื่อป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด

7.ไม่ต าหนิหรือลงโทษตัวเอง ในสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดข้ึน เชื่อว่าสิ่งที่เกิดข้ึนจะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไป

8.ความคิดแง่ร้ายเป็นส่วนหน่ึงของโรค พยายามปรับความคิดในทางท่ีบวก มองทุกอย่างเป็นความคิดบวก หรือในแง่ท่ีดี

9.เข้าใจอาการโรคซึมเศร้า มั่นใจว่าอาการแบบนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป และเชื่อว่าสามารถรักษาหายได้



ท าอย่างไรจึงห่างไกลโรคซึมเศร้า
๐ หมั่นดูแลตนเองให้มีสุขภาพดอียู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ กินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ไม่ใช้สารเสพติด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
๐ ดูแลด้านจิตใจ ฝึกให้เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี ไม่คิดร้ายกับใคร ไม่กล่าวโทษตัวเองไปทุกเรื่อง ควรหางานอดิเรก คลายเครียด 
เข้าชมรมต่างๆ ที่เหมาะกับวัย หรือเป็นจิตอาสา ท าสิ่งที่ท าให้รู้สึกตัวเองมั่นใจ มีคุณค่า รู้ว่าใครรักและเป็นห่วงก็ให้อยู่ใกล้คนๆ นั้น 
และให้อยู่ห่างจากคนที่ไม่ถูกใจ
๐ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ควรหาเวลาออกไปท ากิจกรรมที่สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียดหรือท างานหนักเกินไป ไม่ไปอยู่ในสถานการณ์ หรือ
ดูข่าวร้ายที่ท าให้จิตใจหดหู่ หากมีคนใกล้ชิดที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าควรให้สนใจท าความเข้าใจและไม่ปล่อยให้อยู่เพียงล าพัง

ที่สุดแล้ว...การดูแลตนเองและคนใกล้ชิดในเบื้องตน้ แต่จะไม่สามารถรักษาหรือบ าบัดโรคซึมเศร้าได้ด้วยตัวเอง หากเริ่มรู้สึกว่าชีวิต
ของตนเองไม่ปกติ ขาดความสมดุล มีความเครียดสูง การพบจิตแพทย์ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพใจให้สามารถเข้าใจสภาพจิตใจของ
ตนเองในขณะนั้น แพทย์จะแนะน าวิธีป้องกันและปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นด้วยการปรับวิธีคิด หรือรักษาด้วยการใช้ยา เพราะปัญหา
ทางด้านจิตใจ หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ใช่มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว การพบจิตแพทย์จะช่วยให้เราได้รับการรักษา
อย่างถูกวิธี
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