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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

รณรงคส์ร้างความเข้าใจและส่งต่อพลังบวกให้ผู้ป่วยไบโพลาร ์ 
ในงาน World Bipolar Day “เปิดใจ ให้ไบโพลาร”์  

 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าโรคไบโพลาร ์หรือโรคอารมณแ์ปรปรวนเป็นโรค
ที่มีดัชนีการสญูเสียสขุภาวะดา้นความพิการ (disability-adjusted life years) สูงเป็นอันดบั 3 ในกลุ่มโรคจิตเวช
และยังพบว่ายังมีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าโรคจิตเวชอื่นๆ โดยพบความชุกชั่วชีวิต ( lifetime 
prevalence) ของการพยายามฆ่าตัวตายของผูป่้วย อยู่ที่รอ้ยละ 25.6 – 42 และรอ้ยละ 10 - 20 จะเสียชีวิตจาก
การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศรา้ และ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาและการบ าบัดที่ถูกตอ้ง โดยทุกวันนีส้งัคมไทยยังขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับโรค 
และมีผู้ป่วยเพียงรอ้ยละ 1 เท่านั้นที่เข้ารับการรักษา ซึ่งยังเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนตอ้งเร่งหา
แนวทางในการบรหิารจดัการโรคจิตเวช รวมถึงโรคไบโพลาร ์ควบคู่ไปกบัสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่ภาคประชาชน  
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน   
ในพิธี กล่าวว่า “ปัญหาดา้นสขุภาพจิตในปัจจุบนัถือเป็นปัญหาที่ทุกคนควรหันมาใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะวัน
ไบโพลารโ์ลกปีนีใ้หใ้ชเ้ป็นโอกาสในการท าความเข้าใจกับโรคไบโพลาร ์ส  าหรบัผูป่้วยโรคไบโพลาร ์  ถือว่าเป็น
บคุคลที่มีความสามารถที่ไม่ไดด้อ้ยไปกว่าคนอื่น เพราะฉะนัน้การที่ทกุคนมองผูป่้วยไบโพลารไ์ม่ต่างจากผูป่้วยโรค
อื่นๆ ที่สามารถรักษาได ้ก็จะช่วยใหค้นที่เป็นไบโพลารเ์ข้าสู่กระบวนการรักษาและใช้ชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข
เช่นเดียวกบัคนทั่วไป”  
 

พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “กรมสขุภาพจิตมีเป้าหมายที่จะผลกัดนัใหผู้ป่้วย
ทางจิตเวชสามารถใชช้ีวิตในสงัคมไดป้กติ โรคไบโพลารห์รือโรคอารมณแ์ปรปรวนหรือโรคอารมณส์องขัว้เป็นโรคที่
พบไดป้ระมาณรอ้ยละ 1.5 ถึง 5 โดยสาเหตุหลกัของโรคไบโพลาร ์เกิดมาจากสารสื่อประสาทในสมองท างาน
ผิดปกติ และอาจเกิดในผูท้ี่มีความเครียดสะสม ท าใหอ้าการเปลี่ยนแปลงไปจากนิสยัหรือบุคลิกเดิมของคนๆ นัน้ 
ลกัษณะอาการเด่นของโรคนีค้ืออารมณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างช่วงที่อารมณด์ีมากกว่าปกติ (mania หรือ 
hypomania) สลบักับอาการอารมณ์ซึมเศรา้ (major depressive episode) หรืออาจมีอาการแมเนียเพียงอย่าง
เดียวก็ได ้โดยอาการในแต่ละช่วงอาจเป็นอยู่นานเป็นสปัดาห ์หรือหลายๆ เดือนก็ได ้ซึ่งการรกัษาอย่างต่อเนื่องคือ
หวัใจของการควบคมุอาการและการลดอตัราการกลบัมาเป็นซ า้ ทัง้นี ้ครอบครวัมีบทบาทส าคญัในการดแูลผูป่้วย
ใหใ้ชช้ีวิตปกติในสงัคมได ้อีกทัง้ยังเป็นปัจจยัส่งเสริมใหผู้ป่้วยปฏิบัติตามแผนการรกัษา รวมทัง้หลีกเลี่ยงปัจจยั



 

กระตุน้ใหเ้กิดอาการก าเริบ ดังนั้น ญาติผูป่้วยและบุคคลรอบขา้งจึงมีความส าคัญอย่างมากที่จะตอ้งไดร้ับการ
สนับสนุนให้มีความเข้าใจและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยให้
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในชมุชนและสงัคมไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพและมีความสขุต่อไป” 
 

นางมารีน คินยารค์ สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟ่ี ประเทศไทย กล่าวว่า “ซาโนฟ่ี รูส้ึกเป็นเกียรติอย่าง
ยิ่งและขอขอบคณุส าหรบัโอกาสที่ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต และสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ในการจัด
งาน World Bipolar Day ซึ่งสอดคลอ้งกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรณรงคแ์ละส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมี
ความรูแ้ละความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับโรคจิตเวชและโรคไบโพลาร ์โดยมีวัตถุประสงคส์  าคัญในการช่วยเหลือ
ผูป่้วยใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ และสามารถใชช้ีวิตในสงัคมไดอ้ย่างดี ภายใตก้ารเปิดใจ ยอมรบั และใหค้วามเขา้ใจ
จากครอบครวัและบคุคลรอบขา้งในสงัคม”  
 

ศ.นพ. ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “พบคนไทยมีปัญหา
สขุภาพจิตประมาณ 10 ลา้นคน เป็นผูป่้วยโรคไบโพลารถ์ึง 1 ลา้นคน แต่เขา้มารบัการบ าบดัรกัษาเพียงรอ้ยละ 1 
เท่านัน้ ทัง้นี ้โรคไบโพลารจ์ะเริ่มแสดงอาการเมื่อเขา้สูว่ยัรุ่น แต่คนไม่รู ้และคิดว่าเป็นเพียงอารมณแ์ปรปรวนตาม
ประสาวยัรุ่น หรือบางรายที่มีอารมณซ์ึมเศรา้เด่นกว่าแมเนีย ก็มกัจะเขา้ใจผิดคิดว่าเป็นโรคซึมเศรา้ ซึ่งท าใหเ้สีย
โอกาสในการวินิจฉยัและสง่ผลต่อการรกัษาที่ลา่ชา้ไปเฉลี่ยถึง 11 ปี ซึ่งอตัราการเกิดโรคครัง้แรกพบบ่อยที่สดุที่ช่วง
อายุ 15-19 ปี และรองลงมา คือ อายุ 20-24 ปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งของผูป่้วยจะมีอาการครัง้แรกก่อนอายุ 20 ปี  อีก
ทัง้โรคอารมณแ์ปรปรวน ถือเป็นโรคที่มีการด าเนินโรคในระยะยาวเรือ้รงั และเป็นโรคที่มีโอกาสกลบัเป็นซ า้ไดสู้ง 
ประมาณรอ้ยละ 70-90 ประเทศไทยยังจ าเป็นตอ้งเร่งพัฒนาดา้นการจัดการสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ รวมถึง
มุ่งเนน้การศึกษาในการพฒันาศกัยภาพเพื่อการจดัการกับอาการของตนเองดว้ยตวัผูป่้วยจิตเวชเองที่ชดัเจน โดย
ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา ยังพบว่าการดแูลช่วยเหลือยงัขาดเรื่องการติดตามและการกระตุน้ใหใ้ชท้กัษะต่างๆ 
ในสถานการณจ์รงิอย่างต่อเนื่อง และขาดแหลง่ขอ้มลูความรูท้ี่ช่วยในการสนบัสนนุผูป่้วยขณะเผชิญปัญหาเมื่ออยู่
ที่บา้น จึงท าใหผู้ป่้วยมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกตอ้ง เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของอาการที่มากขึน้ 
และเกิดการกลบัมาเป็นซ า้ของผูป่้วยได ้”  
 

จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การฝึกใหผู้ป่้วยมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ช่วยใหผู้ป่้วยสามารถ
ปรบัปรุงและพฒันาความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ตนเอง และท าใหผู้ป่้วยมีความรุนแรงของอาการลดลงได ้ที่ส  าคญั 
ครอบครัวตอ้งด าเนินการแก้ไขโดยมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม เพราะหากคนในครอบครัวเข้าใจและลดการ
แสดงออกทางอารมณท์ี่สงูในครอบครวั ก็จะช่วยลดความรุนแรงของอาการผูป่้วยได ้ส  าหรบัแนวทางการรกัษาโรค
จิตเวช และโรคไบโพลาร ์อันเป็นที่ยอมรับแล้ว คือ วิธีรักษาด้วยการใช้ยา ร่วมกับการบ าบัดทางจิตสังคม 
(Psychosocial therapy) เช่น จิตบ าบัดปรับความคิดและพฤติกรรม จิตบ าบัดเพื่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 



 

สุขภาพจิตศึกษา และการบ าบัดที่เนน้ครอบครวั และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การใหส้ขุภาพจิตศึกษา
ร่วมกับการรกัษาดว้ยยามีประสิทธิภาพในการช่วยลดความรุนแรงของอาการและป้องกันการกลบัมาเป็นซ า้ไดด้ี 
อีกประเด็นที่ควรเฝ้าระวงัคือ การน าค าว่า “ไบโพลาร”์ มาพูดเล่นเชิงติดตลก จะเห็นไดต้ามสื่อละครหรือรายการ
โทรทศันท์ี่มกัจะน าสว่นหนึ่งของอาการมาพูดเลน่ออกอากาศบ่อยครัง้ รวมถึงในระดบับุคคลทั่วไปที่การใชค้ าและ
อาการ “ไบโพลาร”์ มาเปรียบเปรยหรือลอ้เลน่ นบัเป็นการสรา้งความเขา้ใจผิดๆ ใหแ้ก่ผูร้บัสื่ออีกดว้ย 
 

ดา้นประสบการณต์รงของ ดีเจเคนโด้ - เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ในฐานะที่เคยป่วยเป็นไบโพลาร ์มาแชรเ์พื่อ
เป็นก าลงัใจและจุดประกายใหก้ับคนที่ก าลงัเผชิญกับโรคไบโพลาร ์ภาวะซึมเศรา้ รวมถึงจิตเวชอื่นๆ ว่า “ไม่ตอ้ง
อายที่จะไปพบแพทยเ์พื่อเขา้รบัการรกัษาอย่างถกูตอ้ง เพราะโรคนีส้ามารถควบคมุได ้ซึ่งในตอนแรกจรงิๆ ผมก็ไม่
รูว่้าป่วยเป็นไบโพลาร ์ เพราะช่วงแรกยังอยู่ในขัน้ตอนด าเนินการของโรค อารมณจ์ะเป็นไปโดยอัตโนมตัิ ซึ่งคนที่
เป็นระยะแมเนีย (mania) จะออกแนวลน้ๆ มีพลงัเหลือเฟือ ไม่หลบัไม่นอน แต่พออยู่ในระยะซมึเศรา้ (depression) 
อาการก็ค่อยๆ ลง รูส้กึห่อเหี่ยว ไม่อยากท าอะไร จนวนัหนึ่งเริ่มรูต้วัว่าอาการหนกั เพราะใชอ้ารมณแ์ค่ชั่ววบูท ารา้ย
ตัวเอง ถึงแมจ้ะรูต้ัวแต่ก็หา้มตัวเองไม่ได ้เพราะคิดอย่างเดียวว่าไม่อยากอยู่ ไม่มีคุณค่า หลังจากนั้นผมก็รีบ
ปรกึษาจิตแพทย ์และเขา้รบัการรกัษาต่อเนื่องประมาณ 5 ปี จนสามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติ อยากเรียกรอ้ง
ใหส้งัคมและภาครฐัท าความเขา้ใจกับโรคนีใ้หม้ากขึน้ ปรบัทศันคติว่าผูป่้วยไม่ใช่บุคคลอนัตราย และร่วมกันเปิด
โอกาสใหผู้ป่้วยไดก้ลบัมาใชช้ีวิตไดต้่อไป” 
 

ปัจจุบนั เราสามารถจดัการใหค้วามรูห้รือติดตามผลของการรกัษาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมยัได ้ซึ่งจะช่วยใหเ้กิด
การเรียนรูร้ว่มกนัระหว่างผูป่้วย ครอบครวั บคุลากรทางการแพทย ์ผ่านการพดูคยุ แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ออนไลน ์หรือปรกึษาแพทยท์าง Telemedicine ซึ่งจะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ซึ่งทุกวนันี ้
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์และมีส่วนช่วยในการติดตามผู้ป่วยด้านจิตเวชได้มากขึน้ 
นอกเหนือจากการควบคมุอาการดว้ยยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม ทกุปัจจยัลว้นเป็นความทา้ทายใน
การรกัษาโรคไบโพลารใ์นอนาคต ที่ตอ้งอาศยัความรว่มมือจากตวัผูป่้วยเอง ครอบครวัผูป่้วย ภาคีเครือข่าย รวมถึง
ภาคประชาชน ในการสรา้งทศันคติที่ดีต่อผูป่้วยโรคไบโพลาร ์
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