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ท้ำไฝว้กับไบโพลำร์

หลงัจำกบกัเคนโด้ประกำศตวัผ่ำน “รายการตีสบิ” ว่ำ

เคยป่วยเป็น “ไบโพลาร์” (Bipolar) หรอืที่เรยีกว่ำ “โรคอารมณ์

สองขั้ว” อธิบำยอย่ำงคร่ำวๆ ก็คือ มีสองสภำวะที่สุดโต่ง  

ขั้วแรก อำรมณ์พรั่งพรูพุ่งกระฉูดแบบฉุดไม่อยู่ กบัอกีขั้วกจ็ะ

จติตกหดหู่ซมึเศร้ำแบบ Deep Sood Mind หรอืลกึสุดใจ 

(แหม จะใช้ศพัท์ให้เข้ำใจยำกท�ำไมเนี่ย ฮะ ฮำ ฮ่ำ) กไ็ด้รบั

ควำมสนใจอย่ำงล้นหลำม เพรำะหลำยๆ คนที่ชมรำยกำรแล้ว

เกดิควำมสงสยัว่ำ ตวัเองหรอืคนรอบข้ำงจะเป็นไหมหนอ

เคนโด้ออกรำยกำรตสีบิกบัครอบครวั 

หมอเบริ์ทและแม่กุพำผู้ป่วยมำชมในสตูดโิอ
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ตวัเคนโด้เองในฐำนะที่ประสบกบัโรคนี้ในระดบัที่เรยีก

ได้ว่ำ ต้องกอดรดัฟัดเหวี่ยงกบัมนัมำระยะเวลำหนึ่ง จนในที่สดุ

ก็สำมำรถพูดได้เต็มปำกเต็มค�ำ “หายแล้วเด้อ” รวมถึงคน 

ใกล้ตัวก็ป่วยเป็นโรคนี้ อีกทั้งยังไม่นับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จัก 

อกีมำกมำยก่ำยกองที่เข้ำข่ำย จนท�ำให้เคนโด้ตกอกตกใจ

“เฮ้ย	ทำาไมมนัเยอะขนาดนี้”

ไม่เพยีงแต่คนรู้จกัเท่ำนั้น พอเปิดดูข่ำวครำวต่ำงๆ ก็

อดอุทำน อุ๊ต๊ะๆ ออกมำไม่ได้ เพรำะควำมรุนแรงที่เกดิขึ้นใน

ครอบครวั ควำมรนุแรงต่ำงๆ ในสงัคม หลำยกรณกีม็แีนวโน้ม

นะ ท�ำให้เคนโด้คดิว่ำ ถงึเวลำแล้วที่ต้องลุกขึ้นสู้ ประกำศตวั

ไฝว้กบัเจ้ำไบโพลำร์ให้รู้ด�ำรู้แดง วดักนัไปเลยว่ำมนักบั	 “บกั

เคนโด้” ใครจะแน่กว่ำกนั

เหนือฟ้ำยังมีฟ้ำ
เหนือไบโพลำร์ยังมี...บักเคนโด้

ฮะ ฮำ ฮ่ำ

โรคนี้นี่ถ้ำจะถำมว่ำ “น่ากลวัไหม”

ตอบเลย “น่ากลวัมากกก”
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หำกเรำปล่อยทิ้งไว้นำนๆ พออำกำรก�ำเรบิ เคนโด้ไม่รู้

จะบรรยำยยงัไง อย่ำงช่วงที่อำรมณ์พรั่งพร ูเผนิๆ เหมอืนจะสขุ

นะ แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่ 

ถ้ำให้อธิบำยอย่ำงได้ฟิลลิง ก็ประมำณเหมือนตัวเรำ

เป็นโซดำที่ก�ำลงัถกูเขย่ำขวดแรงๆ อำรมณ์จะพุง่กระฉดูพร้อม

ระเบดิได้ตลอดเวลำ ในช่วงนี้ส่วนมำกผูป่้วยจะมบีคุลกิบ้ำพลงั 

หนกัๆ เข้ำกจ็ะก้ำวร้ำว มอีำรมณ์รุนแรง ห้ำวเป้ง ไม่เกรงกลวั

อะไรทั้งสิ้น

อย่ำงเคนโด้เอง เมื่อก่อนตอนที่อยู่ในช่วงนี้กท็้ำรบกบั

เขำไปทั่ว แต่พออำกำรเริ่มดขีึ้นกเ็ดนิสำยเข้ำไปขอโทษขอโพย 

ตอนนั้นจะรู้สึกว่ำตัวเองยิ่งใหญ่ แต่นั่นไม่ใช่เคนโด้นะ เป็น

อำกำรของโรค จรงิๆ แล้วเคนโด้น่ำรกัจะตำย ฮะ ฮำ ฮ่ำ

หรอืใครจะเถยีง	หาๆ	(อุ๊ย	โทษท	ีลมืตวั)

ช่วงที่ซมึเศร้ำ มองอะไรกห็ม่นๆ ไปหมด ไม่อยำกรบัรู้ 

ไม่อยำกท�ำอะไร เหนื่อยหน่ำยท้อแท้กบัชวีติอย่ำงไม่มเีหตุผล 

หนกัๆ เข้ำ บำงคนถงึขั้นอยำกฆ่ำตวัตำยไปเลยกม็ ีนบัว่ำเป็น

โรคทำงอำรมณ์ที่สร้ำงควำมทุกข์ทรมำนให้กับผู ้ป่วยและ 

คนรอบข้ำงอย่ำงหนกัหนำสำหสั
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หลำยๆ คนที่โทรมำปรกึษำกบัเคนโด้และคณุแม่ ซึ่งมี

หลำยกรณีที่เข้ำข่ำย มีอยู่รำยหนึ่งเมื่อก่อนคิดว่ำลูกตัวเอง 

มันชั่ว คิดว่ำมันเลว ไม่รักลูกรักเมีย แต่ก็อดเอะใจไม่ได้วำ่ 

เอ๊ะ เมื่อก่อนลูกเรำไม่ใช่คนอย่ำงนี้นี่หว่ำ พอได้รบัค�ำแนะน�ำ 

คุณป้ำคนนั้นก็พำลูกชำยไปรักษำจนในที่สุดก็หำยเป็นปกต ิ

ท�ำให้ได้ลูกชำยที่น่ำรกักลบัคนืมำ

ขอย�้ำอกีที

เคนโด้เขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้น กเ็พื่อให้ผูอ่้ำนเข้ำใจ เหน็

ถงึพษิสงของโรคนี้ และส�ำรวจตวัเอง คนรอบข้ำง ว่ำมอีำกำร

เข้ำข่ำยไหม จะได้เยียวยำรักษำอย่ำงทันท่วงที ด้วยเรำก�ำลัง

ต่อสู้กบั	“โรคไบโพลาร์”	ไม่ใช่ต่อสู้กบั	“ผู้ป่วยไบโพลาร์”

เพรำะกำรแสดงออกหรอืกำรกระท�ำต่ำงๆ ไม่ใช่ตวัตน

ของเขำ แต่เป็นเพรำะอำกำรของโรคที่กระตุ้นโน้มน�ำให้เป็นไป

เช่นนั้น คนในครอบครวัจงึต้องมคีวำมอดทนอดกลั้นเป็นอย่ำง

สูง โรคนี้ถึงแม้จะน่ำกลัว หำกรักษำแต่เนิ่นๆ อย่ำงถูกวิธ ี

สำมำรถหำยกลบัมำเป็นปกตไิด้

âÃ¤äºâ¾ÅÒÃŠ
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แต่ก็มีเงื่อนไขและรำยละเอียดปลีกย่อยที่เคนโด้จะ

ค่อยๆ อธบิำยไป ถ้ำเป็นเรื่องที่เคนโด้รู้ดอียู่แล้วในฐำนะ “คน

เคยป่วย” ก็จะบอกจะแนะน�ำไปเลยแบบไม่มีกั๊ก แต่ถำ้เป็น

ข้อมูลทำงกำรแพทย์ที่ละเอียดอ่อน เคนโด้ก็ได้สอบถำม

จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชำญเพื่อควำมชวัร์ เพื่อที่คุณผู้อ่ำนจะได้

ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

เพื่อให้เห็นภำพอย่ำงชัดเจน เห็นถึงพิษสงของโรค 

หนทำงรักษำ หนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องรำวของเหล่ำพลพรรค 

ผู้ที่เคยป่วยเป็นไบโพลำร์ รวมถึงผู้ดูแลท่ำนต่ำงๆ ที่ยินดีมำ

ถ่ำยทอดเพื่อเป็นแนวทำงและสร้ำงแรงบันดำลใจในระดับที่

เรยีกได้ว่ำ “หวัเราะร่านำา้ตารนิ”

ที่สำาคญั	ระหว่างอ่านหนงัสอืเล่มนี้หรอืพออ่านจบแล้ว	

ลองสำารวจตวัเองและคนรอบข้างดกูนัเด้อ	ถ้ามแีนวโน้มที่จะ

เป็น	 กไ็ม่ต้องตกอกตกใจ	 ทำาใจร่มๆ	 ไว้	 เพราะโรคนี้จะน่า

กลวัมากถ้าเจ้าตวัไม่รู้ว่าตวัเองเป็น	แต่ถ้ารู้	ยอมรบัตวัเองได้	

เข้ารบัการรกัษา	และกนิยาอย่างสมำา่เสมอ	แป๊บๆ	กห็ายแล้ว	

เคนโด้ในฐานะไบโพลาร์รุ่นพี่ขอคอนเฟิร์มต
ัว
อ
ย
่าง
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Bipolar Tip
คนดังกับโรคไบโพลำร์

ที่ผ่ำนมำพบว่ำ “คนดงั” เป็นโรคนี้กนัไม่น้อยเลย

มีตวัอย่ำงส่วนหนึ่งที่เคนโด้ได้รวบรวมมำดงันี้

ลินดำ แฮมิลตัน (Linda Hamilton)1

ดำรำฮอลลีวูดผู ้ โด ่ งดั งจำก

ภำพยนตร์เรื่อง Terminator ภำค 1 และ

ภำค 2 (ที่ม ีอำร์โนลด์ ชวำร์เซเนก็เกอร์ 

รบับท “คนเหลก็”) เธอได้รบักำรวนิจิฉยั

ว่ำเป็นโรคไบโพลำร์ตั้งแต่อำยยุงัน้อย แต่

ปฏเิสธกำรรกัษำ กระทั่งอำย ุ40 ปี จงึตดัสนิใจเข้ำรบักำรรกัษำ

อย่ำงจรงิจงั

โรเบิร์ต ชูมันน์ (Robert Schumann)2

คีตกวีชำวเยอรมัน ผู้ประพันธ์

เพลงซิมโฟนีไว้มำกมำย และประสบ

ควำมส�ำเรจ็อย่ำงท่วมท้น ต่อมำเขำต้อง

ประสบกับภำวะกำรแกว่งของอำรมณ์

อย่ำงรุนแรง ซึ่งมทีี่มำจำกโรคไบโพลำร์ 

ท�ำให้เขำรู้สึกสิ้นหวังจนตัดสินใจฆ่ำตัวตำยด้วยกำรกระโดด 

แม่น�้ำไรน์ แต่กไ็ด้รบักำรช่วยเหลอือย่ำงทนัท่วงที
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แจ็กสัน พอลล็อก (Jackson Pollock)3

จติรกรชำวอเมรกินั ผูส้ร้ำงสรรค์

แนวทำง “Action Painting” ด้วยกำร

สำดสลีงบนผนืผ้ำใบขนำดใหญ่ ให้ควำม

รู้สึกทรงพลัง หนักหน่วง และรุนแรง 

แจ็กสันขึ้นชื่อมำกในเรื่องกำรดื่มสุรำ

หนกั สุดท้ำยเสยีชวีติด้วยอุบตัเิหตุทำงรถยนต์ตั้งแต่วยัหนุ่ม

เวอร์จิเนีย วูลฟ์ (Virginia Woof)4 

นักเขียนที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก

มำกที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ถือ

ก�ำเนิดในตระกูลนักปรำชญ์ที่มีประวัติ

จิตเวช เธอต้องทนทุกข์ทรมำนกับกำร 

เสยีสตคิรั้งแรกเมื่ออำยุ 30 ปี หลงัจำกผู้เป็นแม่เสยีชวีติ

ผลงำนของเธอตดิอนัดบัต้นๆ ของโลกวรรณกรรม เธอ

ต้องเผชิญกับช่วงเวลำ “สร้ำงสรรค์อย่ำงบ้ำคลั่ง” สลับกับ  

“หดหู่สุดๆ” เธออธิบำยถึงควำมรู้สึกในช่วงนั้นว่ำ “สมอง 

ของฉนัพุ่งขึ้นไปในดงดอกไม้ไฟ”

เท็ด เทอร์เนอร์ (Ted Turner)5

นักธุรกิจและเจ้ำพ่อสื่อผู้ก่อตั้ง

เครอืข่ำยสถำน ี CNN โรคไบโพลำร์เป็น

สำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ชีวิตแต่งงำนของเขำ 

ล้มเหลว แต่เท็ดก็ได้ชื่อว่ำเป็นนักพัฒนำ
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อสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกำ เจ้ำพ่อสื่อ 

ระดบัโลก และเป็นนกัธุรกจิที่ประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงสูง

วินสตัน เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill)6

รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษใน

ช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 ตอนที่พลัง 

พุ ่งสูง วินสตันจะท�ำงำนอย่ำงไม่รู ้จัก

เหนด็เหนื่อย แต่พอสลบัขั้วมำเป็นซมึเศร้ำ 

เขำกลับรู ้สึกหดหู่เป็นยิ่งนัก จนถึงขั้น

เรยีกตวัเองในช่วงนั้นว่ำ “ไอ้หมำด�ำ”

เคย์ เรดฟิลด์ เจมิสัน (Kay Redfield Jamison)7

ศำสตรำจำรย์จติเวชศำสตร์ แห่ง

มหำวทิยำลยัจอห์นฮอปกนิส์ ผูเ้ชี่ยวชำญ

เรื่อง “อำรมณ์แปรปรวน” และเป็นผูเ้ขยีน

หนงัสอื “Touched with Fire: Manic-

Depressive lllness and the Artistic 

Temperament” อีกทั้งยังร ่วมกับ 

นักเขียนท่ำนอื่นๆ เขียนคู่มือทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับเรื่อง

อำรมณ์แปรปรวนออกมำมำกมำย
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