ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
รณรงค์สร้างความเข้าใจและส่งต่อพลังบวกให้ผปู้ ่ วยไบโพลาร์
ในงาน World Bipolar Day “เปิ ดใจ ให้ไบโพลาร์”
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าโรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์แปรปรวนเป็ นโรค
ที่มีดัชนีการสูญเสียสุขภาวะด้านความพิการ (disability-adjusted life years) สูงเป็ นอันดับ 3 ในกลุ่มโรคจิตเวช
และยัง พบว่ ายังมีความเสี่ ย งสูง ต่อการฆ่ า ตัว ตายมากกว่ า โรคจิ ต เวชอื่น ๆ โดยพบความชุก ชั่วชี วิต (lifetime
prevalence) ของการพยายามฆ่าตัวตายของผูป้ ่ วย อยู่ท่ีรอ้ ยละ 25.6 – 42 และร้อยละ 10 - 20 จะเสียชีวิตจาก
การฆ่าตัวตาย ซึ่งพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับระดับความรุ นแรงของภาวะซึมเศร้า และ
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาและการบาบัดที่ถูกต้อง โดยทุกวันนีส้ งั คมไทยยังขาดความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรค
และมีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เข้ารับการรักษา ซึ่ง ยังเป็ นปั ญหาของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนต้องเร่ งหา
แนวทางในการบริหารจัดการโรคจิตเวช รวมถึงโรคไบโพลาร์ ควบคู่ไปกับสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ภาคประชาชน
นายอนุ ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
ในพิธี กล่าวว่า “ปั ญหาด้านสุขภาพจิตในปั จจุบนั ถือเป็ นปั ญหาที่ทุกคนควรหันมาให้ความสนใจ โดยเฉพาะวัน
ไบโพลาร์โลกปี นีใ้ ห้ใช้เป็ นโอกาสในการทาความเข้าใจกับโรคไบโพลาร์ สาหรับ ผูป้ ่ วยโรคไบโพลาร์ ถือว่าเป็ น
บุคคลที่มีความสามารถที่ไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าคนอื่น เพราะฉะนัน้ การที่ทกุ คนมองผูป้ ่ วยไบโพลาร์ไม่ต่างจากผูป้ ่ วยโรค
อื่นๆ ที่สามารถรักษาได้ ก็จะช่วยให้คนที่เป็ นไบโพลาร์เข้าสู่กระบวนการรักษาและใช้ชีวิตได้อย่ างมีความสุข
เช่นเดียวกับคนทั่วไป”
พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผูป้ ่ วย
ทางจิตเวชสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรคอารมณ์สองขัว้ เป็ นโรคที่
พบได้ประมาณร้อยละ 1.5 ถึง 5 โดยสาเหตุหลักของโรคไบโพลาร์ เกิดมาจากสารสื่อประสาทในสมองทางาน
ผิดปกติ และอาจเกิดในผูท้ ่ีมีความเครียดสะสม ทาให้อาการเปลี่ยนแปลงไปจากนิสยั หรือบุคลิกเดิมของคนๆ นัน้
ลักษณะอาการเด่นของโรคนีค้ ืออารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างช่วงที่อารมณ์ดีมากกว่าปกติ (mania หรือ
hypomania) สลับกับอาการอารมณ์ซึมเศร้า (major depressive episode) หรืออาจมีอาการแมเนียเพียงอย่ าง
เดียวก็ได้ โดยอาการในแต่ละช่วงอาจเป็ นอยู่นานเป็ นสัปดาห์ หรือหลายๆ เดือนก็ได้ ซึ่งการรักษาอย่างต่อเนื่องคือ
หัวใจของการควบคุมอาการและการลดอัตราการกลับมาเป็ นซา้ ทัง้ นี ้ ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการดูแลผูป้ ่ วย
ให้ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ อีกทัง้ ยังเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ผูป้ ่ วยปฏิบัติตามแผนการรักษา รวมทัง้ หลีกเลี่ยงปั จจัย

กระตุน้ ให้เกิดอาการกาเริบ ดังนั้น ญาติผูป้ ่ วยและบุคคลรอบข้างจึงมีความสาคัญอย่างมากที่จะต้องได้รับการ
สนับ สนุนให้มีความเข้าใจและความสามารถในการดูแ ลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่ วยผู้ป่วยให้
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขต่อไป”
นางมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ซาโนฟี่ รู ส้ ึกเป็ นเกียรติอย่าง
ยิ่งและขอขอบคุณสาหรับโอกาสที่ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัด
งาน World Bipolar Day ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ความรู แ้ ละความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคจิตเวชและโรคไบโพลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดี ภายใต้การเปิ ดใจ ยอมรับ และให้ความเข้าใจ
จากครอบครัวและบุคคลรอบข้างในสังคม”
ศ.นพ. ชวนั น ท์ ชาญศิ ล ป์ นายกสมาคมจิ ต แพทย์แ ห่ ง ประเทศไทย เปิ ดเผยว่ า “พบคนไทยมีปั ญ หา
สุขภาพจิตประมาณ 10 ล้านคน เป็ นผูป้ ่ วยโรคไบโพลาร์ถึง 1 ล้านคน แต่เข้ามารับการบาบัดรักษาเพียงร้อยละ 1
เท่านัน้ ทัง้ นี ้ โรคไบโพลาร์จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสูว่ ยั รุ ่น แต่คนไม่รู ้ และคิดว่าเป็ นเพียงอารมณ์แปรปรวนตาม
ประสาวัยรุ ่น หรือบางรายที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเด่นกว่าแมเนีย ก็มกั จะเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นโรคซึมเศร้า ซึ่ง ทาให้เสีย
โอกาสในการวินิจฉัยและส่งผลต่อการรักษาที่ลา่ ช้าไปเฉลี่ยถึง 11 ปี ซึ่งอัตราการเกิดโรคครัง้ แรกพบบ่อยที่สดุ ที่ช่วง
อายุ 15-19 ปี และรองลงมา คือ อายุ 20-24 ปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งของผูป้ ่ วยจะมีอาการครัง้ แรกก่อนอายุ 20 ปี อีก
ทัง้ โรคอารมณ์แปรปรวน ถือเป็ นโรคที่มีการดาเนินโรคในระยะยาวเรือ้ รัง และเป็ นโรคที่มีโอกาสกลับเป็ นซา้ ได้สูง
ประมาณร้อยละ 70-90 ประเทศไทยยังจาเป็ นต้องเร่งพัฒนาด้านการจัดการสุขภาพจิตอย่างเป็ นระบบ รวมถึง
มุ่งเน้นการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการกับอาการของตนเองด้วยตัวผูป้ ่ วยจิตเวชเองที่ชดั เจน โดย
ปั ญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา ยังพบว่าการดูแลช่วยเหลือยังขาดเรื่องการติดตามและการกระตุน้ ให้ใช้ทกั ษะต่างๆ
ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง และขาดแหล่งข้อมูลความรูท้ ่ชี ่วยในการสนับสนุนผูป้ ่ วยขณะเผชิญปั ญหาเมื่ออยู่
ที่บา้ น จึงทาให้ผปู้ ่ วยมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการเกิดความรุ นแรงของอาการที่มากขึน้
และเกิดการกลับมาเป็ นซา้ ของผูป้ ่ วยได้ ”
จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การฝึ กให้ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการแก้ไขปั ญ หา ช่วยให้ผูป้ ่ วยสามารถ
ปรับปรุ งและพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง และทาให้ผปู้ ่ วยมีความรุ นแรงของอาการลดลงได้ ที่สาคัญ
ครอบครัวต้องดาเนินการแก้ไขโดยมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม เพราะหากคนในครอบครัวเข้าใจและลดการ
แสดงออกทางอารมณ์ท่สี งู ในครอบครัว ก็จะช่วยลดความรุนแรงของอาการผูป้ ่ วยได้ สาหรับแนวทางการรักษาโรค
จิ ต เวช และโรคไบโพลาร์ อัน เป็ น ที่ ย อมรับ แล้ว คื อ วิ ธี รัก ษาด้ว ยการใช้ย า ร่ ว มกั บ การบ าบัด ทางจิ ตสังคม
(Psychosocial therapy) เช่น จิตบาบัดปรับความคิดและพฤติกรรม จิตบาบัดเพื่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

สุขภาพจิตศึกษา และการบาบัดที่เน้นครอบครัว และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การให้สขุ ภาพจิตศึกษา
ร่วมกับการรักษาด้วยยามีประสิทธิภาพในการช่วยลดความรุ นแรงของอาการและป้ องกันการกลับมาเป็ นซา้ ได้ดี
อีกประเด็นที่ควรเฝ้าระวังคือ การนาคาว่า “ไบโพลาร์” มาพูดเล่นเชิงติดตลก จะเห็นได้ตามสื่อละครหรือรายการ
โทรทัศน์ท่ีมกั จะนาส่วนหนึ่งของอาการมาพูดเล่นออกอากาศบ่อยครัง้ รวมถึงในระดับบุคคลทั่วไปที่การใช้คาและ
อาการ “ไบโพลาร์” มาเปรียบเปรยหรือล้อเล่น นับเป็ นการสร้างความเข้าใจผิดๆ ให้แก่ผรู้ บั สื่ออีกด้วย
ด้านประสบการณ์ตรงของ ดีเจเคนโด้ - เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ในฐานะที่เคยป่ วยเป็ นไบโพลาร์ มาแชร์เพื่อ
เป็ นกาลังใจและจุดประกายให้กับคนที่กาลังเผชิญกับโรคไบโพลาร์ ภาวะซึมเศร้า รวมถึงจิตเวชอื่นๆ ว่า “ไม่ตอ้ ง
อายที่จะไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะโรคนีส้ ามารถควบคุมได้ ซึ่งในตอนแรกจริงๆ ผมก็ไม่
รู ว้ ่าป่ วยเป็ นไบโพลาร์ เพราะช่วงแรกยังอยู่ในขัน้ ตอนดาเนินการของโรค อารมณ์จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งคนที่
เป็ นระยะแมเนีย (mania) จะออกแนวล้นๆ มีพลังเหลือเฟื อ ไม่หลับไม่นอน แต่พออยู่ในระยะซึมเศร้า (depression)
อาการก็ค่อยๆ ลง รูส้ กึ ห่อเหี่ยว ไม่อยากทาอะไร จนวันหนึ่งเริ่มรูต้ วั ว่าอาการหนัก เพราะใช้อารมณ์แค่ช่วั วูบทาร้าย
ตัวเอง ถึงแม้จะรู ต้ ัวแต่ก็หา้ มตัวเองไม่ได้ เพราะคิดอย่างเดียวว่าไม่อยากอยู่ ไม่ มีคุณค่า หลังจากนั้นผมก็ รีบ
ปรึกษาจิตแพทย์ และเข้ารับการรักษาต่อเนื่องประมาณ 5 ปี จนสามารถกลับมาทางานได้ตามปกติ อยากเรียกร้อง
ให้สงั คมและภาครัฐทาความเข้าใจกับโรคนีใ้ ห้มากขึน้ ปรับทัศนคติว่าผูป้ ่ วยไม่ใช่บุคคลอันตราย และร่วมกันเปิ ด
โอกาสให้ผปู้ ่ วยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ต่อไป”
ปั จจุบนั เราสามารถจัดการให้ความรู ห้ รือติดตามผลของการรักษาผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ที นั สมัยได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่า นช่องทาง
ออนไลน์ หรือปรึกษาแพทย์ทาง Telemedicine ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งทุกวันนี ้
เทคโนโลยี ไ ด้เ ข้ า มามี บ ทบาททางการแพทย์แ ละมี ส่ ว นช่ ว ยในการติ ด ตามผู้ ป่ วยด้า นจิ ต เวชได้ม ากขึ น้
นอกเหนือจากการควบคุมอาการด้วยยาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา อย่างไรก็ตาม ทุกปั จจัยล้วนเป็ นความท้าทายใน
การรักษาโรคไบโพลาร์ในอนาคต ที่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากตัวผูป้ ่ วยเอง ครอบครัวผูป้ ่ วย ภาคีเครือข่าย รวมถึง
ภาคประชาชน ในการสร้างทัศนคติท่ดี ีต่อผูป้ ่ วยโรคไบโพลาร์
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