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เด็กก็เป็นไบโพลารไ์ด  ้

BIPOLAR DISORDER IN CHILDHOOD 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

ไบโพลาร ์อารมณเ์ปลี่ยนแปลงแบบต่างขั้ว เด๋ียวก็ครื้ นเครง เด๋ียวก็ซึมเศรา้ 

ช่วงครื้ นเครง ก็คึกคกั สมองแลน่เร็ว คุยไม่หยุด จ่ายไม่ยั้ง ไม่หลบัไม่นอน 

ช่วงซึมเศรา้ ก็เศรา้ง่าย ไม่อยากคุยกบัใคร นึกไม่ออก ไม่อยากทาํอะไรเลย 

เด็กก็เป็นไบโพลารไ์ดเ้ชน่เดียวกนั แต่มีอาการแตกต่างจากผูใ้หญ ่

แทนท่ีจะครื้ นเครง กลบัหงุดหงิด อาละวาด กา้วรา้ว 

แทนท่ีจะเศรา้เสียใจ กลบัปวดหวั ปวดทอ้ง คิดจะหนีออกจากบา้น 

 

เม่ือผูใ้หญ่เป็นโรคไบโพลาร ์อาการมกัแสดงออกใหเ้ห็นไดช้ดัเจน มีอารมณเ์ปลี่ยนแปลงแบบต่างขั้ว เด๋ียวก็ครื้ นเครง 

เด๋ียวก็ซึมเศรา้ สลบักนัไป อาจเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นชว่งชัว่โมง หรือชว่งละหลายเดือน 

ช่วงครื้ นเครง (manic episode) จะมีอาการคึกคกั สมองแล่นเรว็ มีโครงการท่ีอยากจะทาํมากมาย พูดคุยไม่หยุดแบบ

ไม่รูจ้กัเหน่ือย จบัจา่ยใชส้อยแบบไม่ยบัยั้งชัง่ใจ ไม่หลบัไม่นอน  

ช่วงซึมเศรา้ (major depressive episode) จะมีอาการเศรา้ง่าย รอ้งไหง่้าย ซึมเศรา้ เบื่อหน่าย ไม่อยากคุยกบัใคร นึก

อะไรไม่ออก ไม่มีสมาธิ ไม่อยากทาํอะไรเลย 

ในผูใ้หญท่ี่เป็นโรคไบโพลาร ์พบวา่มีมากกวา่รอ้ยละ 65 ท่ีแสดงอาการใหเ้ห็นก่อนอายุ 18 ปี ซ่ึงพบไดท้ั้งในช่วงเด็ก

และชว่งวยัรุน่ ในเด็กเล็กมกัไม่ค่อยพบ ในวยัรุ่น อายุ 16 ปี พบความชุกรอ้ยละ 0.06 – 0.1 ท่ีเขา้เกณฑ ์Bipolar I 

Disorder และพบความชุกรอ้ยละ 5.7 ท่ีเขา้เกณฑ ์Bipolar Disorder อื่น ๆ  

ในชว่ง 15 – 20 ปีมาน้ี พบวา่ไบโพลารใ์นวยัรุ่นมีความชุกเพิ่มข้ึนชดัเจน พบเพิ่มข้ึน 40 เท่าท่ีแผนกผูป่้วยนอก และ

เพิ่มข้ึน 2 เท่าท่ีแผนกผูป่้วยใน 

โรคไบโพลารถื์อวา่เป็นความเจบ็ป่วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ ถา้ไดร้บัการดูแลรกัษาท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม และตั้งแต่ระยะเริม่แรก อาการของโรคก็จะทุเลาลง และกลบัมาใชช้วีิตไดต้ามปกติ ไปเรียนหนังสือ 

หรือทาํกิจวตัรต่าง ๆ ได ้จิตใจแจ่มใสไดด้งัเดิม เม่ือหายป่วยแลว้ ความสามารถต่าง ๆ ท่ีเคยทาํได ้จะกลบัมา

เหมือนเดิม ไม่ถดถอยลง 

 

ลกัษณะอาการ 

เด็กและวยัรุ่น สามารถเป็นโรคไบโพลารไ์ดเ้ช่นเดียวกนักบัผูใ้หญ ่แต่มีอาการแตกต่างออกไป แทนท่ีจะครื้ นเครง กลบั

หงุดหงิด อาละวาด กา้วรา้ว แทนท่ีจะเศรา้เสียใจ กลบัปวดหวั ปวดทอ้ง คิดจะหนีออกจากบา้น และในหลายรายพบวา่

แยกกนัไม่ขาดระหวา่งอาการชว่งครื้ นเครงกบัชว่งซึมเศรา้ (non-episode) 
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แพทยม์กัสอบถามเก่ียวกบัอาการต่าง ๆ เช่น อารมณท่ี์เปลี่ยนแปลง แปรปรวนง่าย รปูแบบการนอนท่ีผิดไปจากปกติ 

ระดบัพลงังานและกิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เพื่อประกอบการวนิิจฉยั ไม่สามารถสรุปวา่เป็น

หรือไม่จากผลเจาะเลือด หรอืการแสกนสมองได ้

ช่วงครื้ นเครง (manic episode) เด็กและวยัรุ่นมกัจะมีอาการ ดงัน้ี 

• มีความสุข ครื้ นเครง ต่ืนเตน้มากเกินไป ซ่ึงมกัไม่สอดคลอ้งกบัเหตุการณ ์

• มีความมัน่ใจมากเกินไป คิดวา่ตนเองย่ิงใหญ่ หรือมีอาํนาจมาก (grandiosity) 

• อารมณฉุ์นเฉียวบ่อย หงุดหงิดง่าย 

• พูดเร็วมากเก่ียวกบัเรือ่งราวต่าง ๆ มากมาย 

• มีปัญหาในการนอน แต่ไม่รูส้ึกเหน็ดเหน่ือย 

• มีปัญหาดา้นสมาธิ และความคิดฟุ้งซ่าน 

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน่าเพลิดเพลิน แต่มีความเสี่ยง 

• ทาํสิ่งท่ีเสี่ยงหรือบุ่มบ่าม ขาดการยบัยั้ง 

ช่วงซึมเศรา้ (major depressive episode) เด็กและวยัรุ่นมกัจะมีอาการ ดงัน้ี 

• รูส้ึกเศรา้บ่อย รอ้งไหง่้าย แมไ้ม่มีตวักระตุน้ 

• หมดพลงั และไม่สนใจกิจกรรมท่ีเคยชอบ 

• หงุดหงิด โกรธ หรือความเป็นศตัรูมากข้ึน 

• บ่นเก่ียวกบัอาการปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ 

• ไม่มีสมาธิ 

• มีปัญหาการนอน นอนหลบัมากเกินไป 

• กินมากเกินไป หรือน้อยเกินไป 

• มีปัญหาดา้นความสมัพนัธ ์แยกตวั 

• รูส้ึกสิ้ นหวงัและไรค่้า คิดดา้นลบเก่ียวกบัตนเอง 

• นึกถึงเรื่องตาย หรือมีความคิดท่ีจะฆา่ตวัตาย 

เกณฑก์ารวินิจฉยัโรค อา้งอิงตามคู่มือการวินิจฉยัโรคทางจิตเวชฉบบัลา่สุด DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั โดย

แบ่งโรคไบโพลาร ์(bipolar disorder) ออกเป็นกลุ่มยอ่ยต่าง ๆ เช่น  

• bipolar I disorder มีช่วงครื้ นเครง (manic episode) ท่ีครบตามเกณฑ ์ซ่ึงอาจมีช่วงซึมเศรา้ (major 

depressive episode) เกิดนํามาก่อน หรอืเกิดตามมาก็ได ้

• bipolar II disorder มีช่วงครื้ นเครงน้อย ๆ (hypomanic episode) และมีชว่งซึมเศรา้ (major depressive 

episode) อยา่งน้อย 1 ครั้ง 

• cyclothymic disorder มีช่วงครื้ นเครง และชว่งซึมเศรา้ หลายรอบในชว่ง 1 ปี โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีอาการ

ครบตามเกณฑ ์
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นอกจากน้ียงัมีโรคไบโพลารท่ี์เกิดจากสารเสพติดหรือยาบางชนิด (substance/ medication-induced) ภาวะโรคทาง

กาย (medical condition) เช่น Cushing’s disease, multiple sclerosis และเหตุเฉพาะเจาะจงอื่น ๆ (other 

specified) 

ในเด็กท่ีเป็นไบโพลาร ์มกัมีอาการคลา้ยกบัโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) และบางคนก็

เป็นร่วมกนัทั้ง 2 อยา่ง สมาธิสัน้มกัพบบ่อยกวา่ไบโพลารม์าก ถา้อาการแยกกนัไดไ้ม่ชดัเจน แพทยม์กัใหย้าเพื่อรกัษา

สมาธิสั้นไปก่อน ถา้อาการไม่ดีข้ึนภายใน 2 สปัดาห ์แพทยม์กัจะทบทวนการรกัษาใหม่อีกครั้ง 

นอกจากโรคสมาธิสั้นท่ีพบรว่มกบัไบโพลาร ์ซ่ึงพบร่วมไดม้ากถึง รอ้ยละ 53 ยงัพบโรควิตกกงัวล (Anxiety Disorders) 

และการใชสุ้รา ยาเสพติด (misuse of alcohol and drugs) ร่วมดว้ยค่อนขา้งบ่อย 

 

สาเหตขุองโรคไบโพลาร ์

สาเหตุของโรคไบโพลาร ์มกัไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงโดยตรง แต่เกิดจากหลายปัจจยัรว่มกนั ทั้งปัจจยัทาง

ชีวภาพ พนัธุกรรม และปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

พบวา่ ครอบครวัท่ีมีประวติัเป็นโรคไบโพลาร ์มกัมีความเสี่ยงสูงกวา่ทัว่ไป ลูกจะมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน 8-10 เท่า สว่น

ใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติในการทาํงานของสมองบางตาํแหน่ง เช่น prefrontal cortex, hippocampus, 

amygdala และความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง  

การท่ีไม่สามารถปรบัตวักบัเหตุการณห์รือความเครียดต่าง ๆ ในชีวิต อาจเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดอาการข้ึนได ้แต่ไม่ใช่

สาเหตุโดยตรง สว่นเหตุการณเ์ลวรา้ยในอดีต ความรุนแรงทางอารมณใ์นครอบครวั ส่งผลต่อแนวโน้มของโรคท่ีไม่ค่อย

ดีนัก 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่วยัรุ่นท่ีใชส้ารเสพติด ก็นําไปสูอ่าการของโรคไบโพลาร ์ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

การบาํบดัรกัษา 

หลงัจากจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ประเมินอาการจากประวติั อาการต่าง ๆ ท่ีพบเห็น ประเมินสภาวะทางจิตใจ และสรุป

การวินิจฉยัแลว้วา่เป็นโรคไบโพลาร ์แนวทางการบาํบดัรกัษา ประกอบดว้ย  

1) การใชย้ารกัษา (pharmacotherapy) เป็นการรกัษาท่ีมีประสทิธิผลดีในเด็ก มีการใชย้าท่ีหลากหลายตามลกัษณะ

ของอาการและระดบัความรุนแรงของเด็กแต่ละคน แต่ควรเริ่มตน้ใหย้าท่ีขนาดน้อย แลว้ค่อย ๆ ปรบัยาชา้ ๆ เพื่อ

ป้องกนัผลขา้งเคียงจากยา  

2) การใหค้าํแนะนําเบื้ องตน้เก่ียวกบัการดูแลตนเอง เช่น ปรบักิจวตัรต่าง ๆ ใหเ้ป็นเวลาปกติข้ึน เช่น รบัประทาน

อาหารเป็นเวลา นอนเป็นเวลา ออกกาํลงักายสมํา่เสมอ ฝึกเทคนิคการจดัการอารมณ ์การแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม

ตามชว่งวยั ปรบัมุมมองความคิดในดา้นบวก 

3) การใหค้วามรูส้าํหรบัผูป้กครอง (psychoeducation) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัโรคไบโพลาร ์และแนวทางในการดูแล  

4) การรกัษาโดยเน้นครอบครวั (family-focused therapy) เรียนรูเ้ก่ียวกบัโรครว่มกนั การสงัเกตอาการ ฝึกฝนทกัษะ

การแกไ้ขปัญหา ทกัษะการสือ่สาร การรบัฟัง เขา้ใจ และใหก้าํลงัใจ พบวา่ช่วยลดอตัราการเกิดอาการกาํเรบิได ้

5) การรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล (hospitalization) เม่ือแพทยป์ระเมินแลว้มีความเสี่ยงสูงต่อการทาํรา้ยตนเอง หรือ

ฆ่าตวัตาย 
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การใหค้วามรูส้าํหรบัผูป้กครอง 

โรคไบโพลารส์ามารถหายได ้ถา้ไดร้บัการวินิจฉยัถูกตอ้ง และรบัการรกัษาอยา่งเหมาะสม การรกัษาดว้ยยามีความ

จาํเป็น และมีประสิทธิผลดี สิ่งท่ีผูป้กครองควรทาํ คือ 

1) อดทน 

2) พูดคุยกบัเด็ก และรบัฟังอยา่งใส่ใจ 

3) คอยเฝ้าสงัเกตอารมณข์องเด็ก เพื่อใหก้ารช่วยเหลือไดท้นัเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

4) เรียนรูท่ี้จะหลีกเลี่ยงสิ่งเรา้อารมณข์องเด็ก และวิธีการจดัการกบัอารมณ ์

5) การรกัษาตอ้งใชเ้วลานาน ควรปฏิบติัตามแนวทางการรกัษาอยา่งเขม้งวด เพื่อใหมี้อาการดีข้ึน 

6) ทาํความเขา้ใจกบัเด็กวา่ การรกัษาจะชว่ยทาํใหช้ีวิตดีข้ึน 
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