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Bipolar Disorder
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สวัสดีคะ ฉบับนี้ IT zone จะขอแนะนํา
ความรู เ รื่ อ ง bipolar disorder โรคอารมณ
แปรปรวน หรือ อารมณสองขั้ว ผูที่มีอาการจะ
มีอารมณไมปกติแตกตางกันสุดขั้วจากซึมเศรา
เป น คลุ ม คลั่ ง หรื อ เรี ย กว า เมเนี ย (mania) ได
ลองมาดูนะคะวาคนรอบๆตัวเราเปนโรคนี้หรือ
เปลา จาก website ของราชวิทยาลัยจิตแพทย
แหงประเทศไทย (http://www.rcpsycht.org/
detail_title.php?news_id=79) เขียนบทความ
โดย รศ.นพ.มาโนช หลอตระกูล จากรูปจะเห็น
ไดวา ภาวะอารมณของผูที่มีอาการจะมีอารมณ
เปลี่ยนแปลงไปจากปกติเปนชวงๆ โดยอาจเปน
แบบซึมเศราตามดวยชวงเวลาที่เปนปกติดี และ
จากนั้นอีกเปนปอาจเกิดอาการแบบเมเนียขึ้นมา
แตบางคนอาจเริ่มตนดวยอาการแบบเมเนียกอน
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ก็ได และอาจตามดวยอาการดานตรงขามหรือ
อาการปกติไดเชนกัน โดยทั่วไปหญิงและชายมี
โอกาสปวยเปนโรคนี้ไดพอๆ กัน ประมาณรอย
ละ 1 พบเริม่ มีอาการครัง้ แรกระหวางชวงอายุ 1524 ป โดยสาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางสมองที่
มีการทํางานของสมองและสารสือ่ ประสาทในสมอง
แปรปรวนไป อาจเกี่ยวของกับพันธุกรรมที่มีการ
ถายทอดความเสี่ยงตอการเกิดโรคได โดยเมื่อ
ผูที่มีแนวโนมเสี่ยงตอการเกิดโรคเหลานี้พบเหตุ
กดดันทางจิตใจ เชน ตกงาน เครียด อกหัก คนใกล
ชิดเสียชีวิต หรือมีการเสพยาใชสารตางๆ ก็จะไป
กระตุนใหโรคที่แฝงเรนอยูนี้สําแดงอาการออกมา
ได โดยวิธีการรักษาจะใหยารวมกับการชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาทางจิตใจ
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ในระยะซึมเศรา ผูที่มีอาการจะรูสึกเบื่อ
หนายไปหมด จากเดิมชอบทํากิจกรรมอะไรทีท่ าํ ให
เพลิดเพลินใจก็จะไมทาํ ไมสนใจติดตาม เชน อาน
หนังสือพิมพ ติดละคร หรือดูขาว สิ่งที่เคยทําให
ดีใจ กลับรูสึกเฉยๆ บางคนจะมีอาการซึมเศรา
อารมณออนไหวงาย รองไหเปนวาเลน บางคนจะ
หงุดหงิด ขวางหูขวางตาไปหมด ทนเสียงดังไมได
ไมอยากใหใครมาวุนวาย อาการเบื่อเปนมากจน
แมแตอาหารการกินก็ไมสนใจ บางคนนํ้าหนักลด
ฮวบฮาบ อาจอยูเ ฉยๆ ไดเปนชัว่ โมงๆ ความจําแย
ลง มักหลงๆ ลืมๆ เพราะใจลอย ตัดสินใจอะไรก็ไม
ได เพราะไมมั่นใจไปเสียหมด เขาจะมองสิ่งตางๆ
ในแงลบไปหมด คิดวาตัวเองเปนภาระของคนอื่น
ไมมีใครสนใจตนเอง ถาตายไปคงจะดีจะพนทุกข
เสียที
สัญญาณอันตรายคือหากผูท มี่ อี าการมีทา ที
บนอยากตาย ไมรูจะอยูไปทําไม หรือพูดทํานอง
ฝากฝง สัง่ เสีย ใหสนใจพยายามพูดคุยกับเขา และ
รีบพาไปพบแพทยเพื่อรักษาโดยเร็ว

ในทางตรงกันขาม ในระยะคลุมคลั่งหรือ
เมเนีย อาการเปลี่ยนไปอีกขั้วหนึ่ง ผูที่มีอาการจะ
มั่นใจตัวเองมาก รูสึกวาตัวเองเกง ความคิดไอ
เดียตางๆ แลนกระฉูด เวลาคิดอะไรจะมองขาม
ไป 2-3 ช็อตจนคนตามไมทัน การพูดจาจะลื่นไหล
พูดเกง คลองแคลว มนุษยสัมพันธดี เรียกวาเจอ
ใครก็เขาไปทักไปคุย เห็นใครก็อยากจะชวย ชวง
นี้เขาจะหนาใหญใจโต ใชจายเกินตัว พลังของเขา
จะมีเหลือเฟอ นอนดึกเพราะมีเรื่องใหทําเยอะ
แยะไปหมด ตีสี่ก็ตื่นแลว ตื่นมาก็ทําโนนทํานี่เลย
ดวยความที่เขาสนใจสิ่งตางๆ มากมาย จึงทําให
เขาวอกแวกมาก ไมสามารถอดทนทําเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดนานๆ เขาทํางานเยอะ แตก็ไมเสร็จเปนชิ้น
เปนอันสักอยาง ความยับยัง้ ชัง่ ใจตนเองมีนอ ยมาก
เรียกวาพอนึกอยากจะทําอะไรตองทําทันที หากมี
ใครมาหามจะโกรธรุนแรง อาการในระยะนี้หาก
เปนมากๆ จะพูดไมหยุด เสียงดัง เอาแตใจตัวเอง
โกรธรุนแรงถึงขั้นอาละวาดถามีคนขัดขวาง
นีค้ งเปนขอมูลพืน้ ฐานใหทราบเกีย่ วกับโรค
อารมณแปรปรวนไดสวนหนึ่งหากตองการศึกษา
ในรายละเอียดลองเขาไปที่ website ของ webmd ตาม URL นี้นะคะ http://www.webmd.
com/bipolar-disorder/default.htm?namesdropdown ไปที่ Bipolar Disorder Health
Center ดู ที่ column ดานซายมือ () Bipolar
Disorder Home จะมีแหลงสื่อรูปแบบตางๆที่เรา
สนใจใหสบื คนตอไปเชน ขาว เอกสารอางอิง สไลด
วีดีทัศน เปนตน Bipolar Disorder Guide ()
ก็จะเปนขอมูลดานความรูทั่วไป การวินิจฉัย การ
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รักษา เปนตน สวนที่ () จะเปนสิ่งที่สัมพันธกับ
Bipolar Disorder คอลัมนที่อยูตรงกลางจะเปน
สวนขอมูลของ Bipolar Disorder () คอลัมน
ที่อยูดานขวา () จะเปน Today on WebMD
จะเปนเรื่องที่นาสนใจประจําวัน

สําหรับคอลัมนที่อยูตรงกลางหากเลื่อนลง
ไปดานลางของหนาก็จะพบ Top Search Terms
for Bipolar Disorder และ เนื้อหาที่นาสนใจ
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คะหวังวาทานผูอานคงพอจะไดทราบแลว
วา ตัวทานหรือคนที่อยูรอบๆตัวทานมีอาการเขา
ขายไหม และหากไมแนใจวาตนเองหรือคนใกลชดิ
เปนหรือเปลาก็ใหไปพบแพทยเพือ่ ปรึกษากอน แต
หากทานเปนแลวก็ควรติดตามการรักษาอยางสมํา่
เสมอ โดยญาติมีสวนสําคัญมากในการรักษา ดัง
นั้นหากทานเปนญาติผูปวยโรคอารมณแปรปรวน
ก็ควรทําความเขาใจอาการของผูป ว ย สนับสนุนให
กําลังใจ เพราะจะเปนการชวยสงเสริมใหควบคุม
อาการอารมณแปรปรวนของผูป ว ยได ดวยรักและ
ปรารถนาดีแดทานผูอานทุกทาน

