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คำถาม

1. เม ือ่ผู้ปว่ยอาการดขีึ้นมักทนตอ่ขนาดลเิทยีมเดมิไมไ่ด้ จรงิหรอืไม่
2. ลเิทยีมทำให้เกดิ EPS ได้หรอืไม ่มักเป็นแบบใหน รักษาอยา่งไร
3. มข้ีอสังเกตอยา่งไรบ้างวา่ผู้ปว่ยท ีม่อีาการคร้ังแรกเป็น depressive episode อาจเกดิ

mania ใน episode ตอ่ไป
4. การใช้ยา mood stabilizers สองตัวรว่มกันในการรักษา มแีนวการใช้อยา่งไรบ้าง
5. การให้ลเิทยีมควรให้วันละกีค่ร้ัง

ลองอา่นดูวา่ทา่นได้คำตอบอะไรบ้าง

 

ผู้ปว่ย bipolar disorder อาจมอีาการในแตล่ะ episode เป็นแบบ mania หรอื depression ก็
ได้ ในบทนี้จะกลา่วเน้น ถงึการรักษาผู้ปว่ยในชว่ง acute mania และการป้องกันในระยะยาว

 

I การรักษาระยะเฉยีบพลัน
ก. การรักษา manic episode

แนวการรักษา
ผู้ปว่ยแมเนยีในระยะอาการกำเรบิน้ันอาจแบง่แนวทางในการรักษาออกตาม ความรุนแรง ของ
อาการออกได้ ดังตอ่ ไปนี้

1. ผู้ปว่ยทีอ่าการไมรุ่นแรง เชน่ พูดมาก อารมณ์ด ีแตยั่งพอควบคุม ตนเองได้ ซ ึง่สว่น
ใหญจ่ะให้ การรักษา แบบผู้ปว่ยนอก ยาหลักในการรักษา คอื ลเิทยีม เริม่ให้ขนาด 300
มลิลกิรัม เช้า-เย็น นัดผู้ปว่ยมาตดิตามการรักษา พร้อมท้ัง เจาะดูระดับยา ในวันที ่3 (ดู
ในกรณที ี ่ระดับยา อาจมแีนวโน้ม วา่สงูเกนิ) และวันที ่7 (ระดับยาคงที)่ ปรับ ขนาดยา
ให้ได้ระดับยา ในอยูร่ะหวา่ง 0.8-1.2 mEq/L
ควรให้ clonazepam ขนาด 0.5-2.0 มลิกิรัม รับประทานกอ่นนอนไปด้วย การให้ผู้ปว่ย
หลับได้ สามารถทำ ให้อาการทุเลาลงได้ 27

2. ผู้ปว่ยทีอ่าการรุนแรงปานกลาง ได้แก ่ควบคุมตัวเองไมค่อ่ยได้ มักรบกวน ผู้อ ืน่
อารมณ์หงุดหงดิฉนุ เฉยีวงา่ย ซ ึง่อาการเหลา่นี้ จำเป็นต้องได้รับ การควบคุมโดยเร็ว
การรักษา จะให้ยารักษาโรคจติ รว่มกับลเิทยีม เนือ่งจากยารักษาโรคจติ สามารถ
ควบคุมพฤตกิรรมทีรุ่น แรงได้ ต้ังแตช่ว่งแรกทีใ่ห้ยา
ยาตัวท ีเ่หมาะสม คอื haloperidol โดย ขนาดไม่ควรเกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน และขนาด
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ลิเทียม ไม่ควรเกิน 1.0 mEq/L เพื่อหลกีเลีย่ง การเกดิอาการข้างเคยีง ทีรุ่นแรง เม ือ่
อาการแมเนยีดขีึ้นแล้ว ควรหยุดใช้ ยารักษาโรคจติ โดยคอ่ยๆ ปรับลดยา

3. ผู้ปว่ยทีม่อีาการรุนแรงมาก ได้แก ่วุน่วายมาก ก้าวร้าว ควบคุมไมไ่ด้ หรอืมอีาการ
โรคจติเป็นต้น จำเป็น ต้องทำให้ ผู้ปว่ยสงบลงเร็ว เทา่ท ีจ่ะทำได้ ยารักษาโรคจติ เป็น
ยาหลัก ในการรักษาในกรณนีี้ ซ ึง่อาจต้องฉดียา คุมอาการ เป็นคร้ังคราว อาจให้
benzodiazepine ขนาดสงู เชน่ clonazepam 4-6 มลิลกิรัมตอ่วัน รว่มไปด้วย ทำ ให้
เลีย่งการใช้ ยารักษาโรคจติ ในขนาดสงู ซ ึง่ทำให้เกดิ อาการข้างเคยีงมากได้
ลเิทยีมยังไมค่วรให้ ในระยะแรก เนือ่งจากมโีอกาสเกดิ neurotoxicity ได้ หากให้
ลเิทยีม รว่มกับยารักษา โรคจติขนาดสงู หรอืใช้ยาหลายๆ ตัวรว่มกัน

หลังจากผู้ปว่ยมอีาการสงบ ลงบ้างแล้ว ให้ลดขนาด ยารักษาโรคจติลง และเริม่ให้ลเิทยีม
คอ่ยๆ เพิ่ม ลเิทยีม จนได้ขนาดในการรักษา รว่มกับ การปรับลด ขนาดยารักษาโรคจติลงอกี
จนหยุดยาในทีส่ดุ โดยทัว่ไป ประมาณสัปดาห์ท ี ่3 ผู้ปว่ยควรได้ แตล่เิทยีม 12 เม ือ่รักษาจน
ผู้ปว่ยอาการดขีึ้นแล้ว ให้คงยาตอ่ไปนานประมาณ 4-6 เดอืน (continuation treatment) แล้ว
ปรับลดยาลง จนหยุดยาภายใน 1-2 เดอืน
ผู้ปว่ยทีไ่มต่อบสนองตอ่การรักษา

 

1. เพิ่ม carbamazepine รว่มในการรักษา ขนาดเริม่แรก 200-400 มลิลกิรัม คอ่ยๆ ปรับ
ขนาดขึ้น โดยสังเกตจาก อาการข้างเคยีง รว่มกับระดับยา ในพลาสมา

2. เม ือ่ผู้ปว่ยมกีารตอบสนองดแีละอาการคงทีแ่ล้วให้ลองลดลเิทยีม หากลดยาแล้ว ผู้ปว่ย
มอีาการ แสดงวา่เป็น ผู้ปว่ยท ี ่จำต้องใช้ยาสองตัว รว่มกันในการรักษา หากชว่งท ีล่ด
ลเิทยีม ผู้ปว่ยปกตดิ ีแสดงวา่ ตอบสนองดตีอ่การ รักษาด้วย carbamazepine ตัวเดยีว
ก็คอ่ย ๆ ลดลเิทยีมลงอกีจนหยุดยาในทีส่ดุ

3. ผู้ปว่ยท ีไ่มต่อบสนองตอ่ carbamazepine อาจเปลีย่นเป็น valproate แนวทางในการ
ใช้ยาเป็นเชน่เดยีวกับข้างต้น

ข. การรักษา acute bipolar depression

1. ในผู้ปว่ยท ีม่อีาการกำเรบิเป็นแบบ depression หากเดมิได้รับลเิทยีมอยูแ่ล้ว
ควรประเมนิในด้าน การ รับประทานยา ปัจจัยกดดัน จากส ิง่แวดล้อม และควร
เจาะตรวจ ดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน

2. เพิ่มขนาดลเิทยีมจนได้ระดับยา 0.8-1.2 mEq/L
3. หากอาการไมด่ขี ึ้นหลัง 2 สัปดาห์ หรอืผู้ปว่ยมอีาการมากต้ังแตแ่รก ให้ยาแก้

เศร้า รว่มไปด้วย เนือ่งจาก อาการ depression ของ ผู้ปว่ย bipolar มักออกมา
เป็นแบบ psychomotor retardation จงึนยิมใช้ ยาทีม่ฤีทธิ์ activating เชน่
imipramine หรอื nortriptyline

4. เม ือ่ผู้ปว่ยอาการดขีึ้นควรหยุดยาแก้เศร้าโดยคอ่ย ๆ ปรับลดยา คงเหลอืไว้แต่
ลเิทยีม เนือ่งจากการได้รับ ยาแก้เศร้า เป็นระยะเวลานาน อาจกระตุ้นให้ เกดิ
อาการแมเนยี หรอืทำให้ผู้ปว่ยมอีาการกำเรบิบอ่ยขึ้นได้ ผู้ปว่ยท ี ่ไมต่อบสนอง
ตอ่ การให้ลเิทยีม รว่มกับยาแก้เศร้า อาจให้ไทรอยด์ฮอร์โมนเพิ่ม ไปอกีตัว โดย
ให้ T3 ขนาด 25-50 microgram ตอ่วัน โดยทัว่ไป จะเห็นผลภายใน 1 สัปดาห์
12

II การป้องกันระยะยาว
เม ือ่ให้ยาครบ 6 เดอืนแล้ว ควรพิจารณาวา่ผู้ปว่ยจำเป็นต้องได้ยาป้องกันระยะยาวหรอืไม ่โดย



ทัว่ไปจะให้ ยาป้องกันเมือ่ผู้ปว่ยมอีาการมาแล้ว 2 คร้ัง โดยเฉพาะ หากอาการเกดิขึ้น ภายใน
ชว่ง 3-4 ป ีผู้ปว่ย ทีม่อีาการ คร้ังแรก อาจให้ยาป้องกัน หากพบมปัีจจัยอืน่ๆ รว่มด้วยตาม
ตาราง

ลักษณะผู้ปว่ยทีค่วรพจิารณาให้ยาป้องกัน

1. อาการเกดิขึ้นเร็ว
2. อาการรุนแรง มอีาการโรคจติรว่ม หรอืมคีวามเส ีย่งตอ่การฆา่ตัวตายสงู
3. เกดิอาการโดยทีไ่มพ่บปัจจัยกระตุ้นท ีชั่ดเจน
4. เริม่มอีาการขณะอายุน้อย โดยเฉพาะผู้ท ีม่ปีระวัต ิmood disorder ใน

เครอืญาติ

ระดับลเิทยีมในการป้องกันอยูร่ะหวา่ง 0.6-0.8 mEq/L พบวา่ ผู้ปว่ยเกดิ recurrent บอ่ยขึ้น
หากขนาดยาตำ่ กวา่นี้ หรอื อาจเกดิอาการแบบน้อยๆ (subsyndrome) ได้
ระยะเวลาในการให้ลิเทียมป้องกันควรนานอย่างน้อย 2 ปข้ึีนไป เนือ่งจากเป็นระยะท ีพ่บมี
recurrence บอ่ย และผู้ปว่ย ม ีmortality rate สงู ในผู้ปว่ยท ีก่ารป้องกันได้ผลด ีและมอีาการ
ข้างเคยีง น้อยมาก ควรให้นาน 3 ป ีและการหยุดการรักษา ต้องลดยาอยา่งช้าๆ ใช้เวลาอกี 3-
4 เดอืน

หมายเหตุ คำตอบของบางคำถาม หากต้อการทราบคำตอบ หรอืต้องการแสดงความคดิเห็น
โปรดสง่มา ตามทีอ่ยูข้่างลา่งนี้
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