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โรคซึมเศร้าเป็ นโรคทางจิตเวชทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญทางสาธารณสุขซึง่ ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพได้ และเป็ นโรคทีพ่ บร่วมกับโรค
เรือ้ รังอื่นๆ ได้บอ่ ย ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคพาร์กนิ สัน และโรคอัลไซเมอร์ ปั จจุบนั พบว่าโรค
ซึมเศร้าและโรคเรือ้ รังหลายชนิดมีความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะสองทาง (bidirectional) กล่าวคือ ทัง้ สองโรคถือเป็ นปั จจัยเสีย่ งซึง่ กันและ
กัน และยังพบว่าโรคซึมเศร้าจะส่งผลให้การดาเนินไปของโรคเรือ้ รังแย่ลง การรักษาโรคซึมเศร้าอย่างเหมาะสมจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ใน
ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคเรือ้ รังร่วมด้วย การรักษาโดยใช้ยาถือเป็ นการรักษาหลักในโรคซึมเศร้า หลักการเลือกชนิดของยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยทีม่ โี รค
เรื้อรังร่วมด้วย จะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพร่วมกับความปลอดภัยของยาทัง้ ในเรื่องของอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจส่งผลต่อโรคร่วม
ของผูป้ ่ วย รวมทัง้ อันตรกิรยิ าระหว่างยาแก้ซึมเศร้าและยาอื่นของผู้ป่วย การใช้ยาแก้ซมึ เศร้าในผู้ป่วยที่มโี รคร่วม ได้แก่ การใช้ยาแก้
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มโี รคหัวใจขาดเลือด (coronary artery disease) ร่วมด้วย ยาที่แนะนา คือ ยากลุ่ม selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น sertraline และ escitalopram ซึง่ มีประสิทธิภาพดี และค่อนข้างปลอดภัยต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ส่วนยาทีค่ วรหลีกเลีย่ ง คือ ยากลุ่ม tricyclic antidepressants (TCAs) เช่น amitriptyline เนื่องจากมีอาการไม่พงึ ประสงค์ต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือดค่อนข้างมาก การใช้ยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคหัวใจล้มเหลว (heart failure) ร่วมด้วย จากหลักฐานทาง
วิชาการในปั จจุบนั ทัง้ SADHART-CHF และ MOOD-HF ยังไม่พบว่าการให้ยาแก้ซมึ เศร้าช่วยรักษาอาการโรคซึมเศร้าได้ การใช้ยาแก้
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึม เศร้าที่เกิดตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง (poststroke depression) ยาที่แ นะนา ได้แ ก่ ยากลุ่ม SSRIs ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการซึมเศร้า และการใช้อย่างเหมาะสมยังสามารถลดอัตราการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้อกี ด้วย ส่วนการใช้
ยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคพาร์กนิ สันร่วมด้วย พบว่ายากลุ่ม TCAs เช่น nortriptyline ซึ่งออกฤทธิ ์เพิม่ สารสื่อประสาทได้
หลายชนิด ทัง้ norepinephrine (NE) และ serotonin (5-HT) ในสมองส่วนต่างๆ รวมถึง dopamine ที่สมองส่วน prefrontal cortex จึงมี
แนวโน้มด้านประสิทธิภาพทีด่ กี ว่ายากลุ่ม SSRIs อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามหรือเฝ้ าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ของ TCAs ทีอ่ าจเกิดกับ
ผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยสูงอายุ การใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าในผูป้ ่ วยที่มโี รคอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease) ร่วมด้วย ควรหลีกเลีย่ งยา
แก้ซมึ เศร้าทีส่ ง่ ผลเสียต่อพุทธิปัญญา (cognitive function) คือ ยาทีม่ ฤี ทธิปิ์ ดกัน้ ตัวรับโคลิเนอร์จกิ (anticholinergic effect) ได้แก่ ยากลุ่ม
TCAs และ paroxetine ส่วนยาทีแ่ นะนาให้ใช้เป็ นอันดับแรก คือ ยากลุ่ม SSRIs (ยกเว้น paroxetine) ส่วนการใช้ยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยที่
มีภาวะปวดเรื้อรังร่วมด้วย ควรเลือกใช้ยาแก้ซมึ เศร้าทีส่ ามารถเพิม่ ระดับสารสื่อประสาทได้ทงั ้ NE และ 5-HT เช่น ยากลุ่ม TCAs และ
serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) เนื่องจากให้ผลในการรักษาได้ทงั ้ โรคซึมเศร้าและภาวะปวด
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Major depressive disorder (MDD) is a psychiatric disorder which affects to public health system and lead to disability.
MDD is prevalent in several medical illnesses including cardiovascular disease, stroke, cancer, Parkinson’s disease and
Alzheimer disease. Evidence from clinical studies suggest that the relationship between MDD and chronic medical illness is a
bidirectional relationship, moreover, depression is associated with poor prognosis of chronic medical illnesses. Therefore,
appropriate treatment of depression is an important issue in depression with comorbid medical illnesses. Pharmacotherapy is
the mainstay for treatment of depression. Selection of antidepressant must consider both efficacy and safety of medications in a
various medical conditions in individual patient. This article will cover some of antidepressant therapy in depression with comorbid
medical illnesses: treatment of depressive patients with coronary artery disease recommended selective serotonin reuptake
inhibitors (SSRIs) such as sertraline and escitalopram as a first-line therapy because SSRIs showed efficacious outcomes and
low risk for adverse cardiovascular events. Tricyclic antidepressants (TCAs) were associated with a significant risk for
cardiovascular events. Therefore, TCAs should not use as first-line agents in depressive patients with coronary artery disease.
Pharmacotherapy of depression in patients with heart failure still has limited data and conflicted results especially in large trial
(SADHART-CHF and MOOD-HF study), which showed inefficacy for both depressive and cardiovascular outcomes.
Pharmacotherapy of post-stroke depression (PSD) is an important strategy to improve patient outcome because appropriate use
of antidepressant can reduce both depressive symptom and mortality risk. SSRIs are first-line therapy in PSD because the study
showed beneficial effect and well tolerated. Treatment of depression in patients with Parkinson’s disease focused on
antidepressants that increased various monoamines, therefore, TCAs (e.g. nortriptyline) that increase serotonin, norepinephrine
in numerous brain areas and dopamine in prefrontal cortex may be more effective than SSRIs in these patients. However,
weighed risk against benefit of TCAs in depressive patients with Parkinson’s disease especially in elderly should be consider.
Pharmacotherapy of depression in patients with Alzheimer’s disease recommended SSRIs as first-line therapy and avoided
antidepressants causing cognitive impairment such as TCAs and paroxetine because these drugs have anticholinergic effect.
Selection of antidepressants in patients with chronic pain should use drugs that increase both norepinephrine and serotonin such
as TCAs and serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) because these drugs provide benefit both depressive
and pain symptoms improvement.
Keywords: major depressive disorder, comorbid medical illness, pharmacotherapy, antidepressant
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1. บทนำ
พยำธิ วิทยำและกลไกกำรเกิ ดโรคซึมเศร้ำ
ปั จจุบนั เชื่อว่าทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายการเกิดโรคซึมเศร้า
คือ neuroplasticity hypothesis (หรือ neurotrophic hypothesis)
(Masi and Brovedani, 2011; Sahay and Hen, 2007) กล่าวคือ
เกิดความผิดปกติหรือสูญเสียความสามารถในการปรับตัวของ
เซลล์ประสาทเมื่อเกิดพยาธิสภาพขึน้ โดยเชื่อว่าความผิดปกติ
ของเซลล์ประสาททีค่ วบคุมเรื่องของอารมณ์เริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ใน
ระดับเซลล์ เนื่องจากพบการลดลงของสารสาคัญในนิวเคลียส
ของเซลล์ประสาทโดยเฉพาะ brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) จึงส่งผลเสียต่อระบบประสาทโดยเฉพาะสมองส่วนที่
ควบคุมอารมณ์ คือ hippocampus และ prefrontal cortex ทาให้
เซลล์ประสาทในสมองส่วนดังกล่าวสูญเสียการปรับตัวเมื่อเกิด
พยาธิสภาพขึน้ (impairment of neuroplasticity) และทาให้การ
สร้า งเซลล์ป ระสาท (neurogenesis) ลดลง ความผิด ปกติใ น
ระดับเซลล์ท่เี กิดอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้สมองส่วนดังกล่ าวมี
ลัก ษณะฝ่ อ หรือ เหี่ย วลง (hippocampal atrophy) และท าให้
สูญเสียการทางานของสมองส่วนดังกล่าว และเกิดโรคซึมเศร้าใน
ทีส่ ุด มีหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ามี
ระดั บ BDNF ลดลง และมี ข นาดของ hippocampus และ
prefrontal cortex เล็ ก ลง ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ การให้ ย าแก้
ซึมเศร้าที่จะออกฤทธิรั์ กษาโรคซึมเศร้าได้ช้า (delay onset of
action) เนื่องจากต้องรอให้เซลล์มกี ารปรับสภาพและสร้างเซลล์
ประสาทใหม่ ข้ึน มา เพื่อ ท าให้ส มองส่ ว นที่ฝ่ อ หรือ เหี่ย วลง
กลับมามีปริมาณเซลล์ประสาทใกล้เคียง หรือเท่าเดิม จึงจะมีผล
ทาให้โรคซึมเศร้าเข้าสูภ่ าวะสงบได้

โรคซึมเศร้า (major depressive disorder) เป็ นโรคทาง
จิต เวชที่พ บบ่ อ ย และเป็ น ปั ญ หาส าคัญ ทางสาธารณสุ ข ซึ่ ง
ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพได้โดยตลอดช่วงชีวติ (lifetime) จาก
ข้อมูลงานวิจยั ด้านความชุกของโรคซึมเศร้าในประเทศไทย พบ
โรคซึมเศร้าร้อยละ 3.7 ในขณะที่ทาการคัดกรองผู้ป่วย และมี
ความชุกของการเกิดโรคซึม เศร้าตลอดช่ว งชีวิต ได้ถึงร้อ ยละ
19.9 (Arunpongpaisal, 2015) การเกิด โรคซึม เศร้า เชื่อ ว่ า มา
จากหลายปั จ จัย ร่ ว มกัน (multifactor) โดยเฉพาะปั จ จัย ทาง
พันธุกรรม (genetic factors) และสิ่งแวดล้อม (environmental
factors) (Wong and Licinio, 2001) โรคซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิม่
สูงขึน้ เรื่อยๆ และยังพบร่วมกับโรคเรื้อรังทางกายอื่นๆ ได้บ่อย
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) โรค
หลอดเลือ ดสมอง (stroke) โรคเบาหวาน (dibetes mellitus)
โรคมะเร็ ง (cancer) โรคลมชัก (epilepsy) โรคพาร์ กิ น สัน
(Parkinson’s disease) และโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease)
ปั จจุ บ ั น พบว่ า โรคซึ ม เศร้ า และโรคเรื้ อ รั ง หลายชนิ ด มี
ความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะสองทาง (bidirectional) กล่าวคือ
ทัง้ สองโรคถือเป็ นปั จจัยเสีย่ งซึง่ กันและกัน (Ramasubbu et al.,
2012) นอกจากโรคเรือ้ รังจะเหนี่ยวนาให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมา
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคซึมเศร้าก็ส ามารถเหนี่ยวนาให้เกิดโรคเรื้อรัง
อื่นๆ ตามมาได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะเพิม่ ความ
เสีย่ งในการเกิดโรคลมชัก โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ (ischemic stroke) และโรคหัวใจขาดเลือด (coronary artery
disease) ได้ 4-6, 2.1, 1.8, 1.5-2 เท่า ตามลาดับ และยังพบว่า
โรคซึมเศร้าจะส่งผลให้การดาเนินไปของโรคเรือ้ รังแย่ลง เช่น ทา
ให้การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองช้าลง ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ่ วยโรคลมชัก และยังเพิม่
ความเสีย่ งในการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
หลอดเลือ ดสมอง และผู้ป่ วยโรคมะเร็ง อีกด้ว ย (Ramasubbu
et al., 2012) การรั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า อย่ า งเหมาะสมจึ ง มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคเรื้อรังร่วมด้วย บทความนี้
จะเน้ น ถึง ความรู้พ้ืน ฐานทางเภสัช วิท ยาของยาแก้ ซึม เศร้า
(antidepressant) การรักษาโรคซึมเศร้าโดยใช้ยา และหลักการ
ใช้ยาแก้ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มโี รคเรื้อรังต่างๆ ร่วม
ด้วย ได้แ ก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอด
เลือดสมอง โรคพาร์กนิ สัน โรคอัลไซเมอร์ และภาวะปวดเรือ้ รัง

อำกำรแสดงของโรคซึมเศร้ำ
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ามักมีอาการแสดงหลัก 3 ด้านร่วมกัน
(Teter et al., 2017) คือ
1. อาการแสดงด้านอารมณ์ เป็ นอาการแสดงหลักทีพ่ บ
ในผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ า ทุ ก ราย ผู้ ป่ วยมัก มีอ ารมณ์ ซึ ม เศร้ า
(depressed mood) หรือขาดความสนใจในด้านต่างๆ (loss of
interest)
2. อาการแสดงด้านร่างกาย ทีพ่ บได้บ่อย เช่น อาการ
นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
3. อาการด้ า นพุ ท ธิ ปั ญญา ( cognitive symptoms)
ผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ า อาจมีส มาธิจ ดจ่ อ กับ สิ่ง ต่ า ง ๆ ลดลง มี
ความจาแย่ลง
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เป้ ำหมำยกำรรัก ษำโรคซึ ม เศร้ ำ (Jackson and Cates,
2013; Mann, 2005)
เป้ าหมายสูงสุดของการรักษาโรคซึมเศร้า คือ การเข้าสู่
ภาวะสงบของโรค (remission) กล่ า วคือ ท าให้อ าการต่ า งๆ
กลับมาเป็ นปกติก่อนเริม่ ป่ วย แต่หากไม่สามารถทาให้ผปู้ ่ วยเข้า
สูภ่ าวะสงบของโรคได้ ผูป้ ่ วยควรจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้า
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 และป้ องกันการฆ่าตัวตายในผูป้ ่ วยที่

มี ค วามเสี่ ย งได้ จึ ง จะจัด ว่ า ผู้ ป่ วยมี ก ารตอบสนองต่ อ ยา
(response) เกิดขึ้น ทัง้ นี้ภายหลังจากที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อยา
หรื อ กลับ มาเป็ นปกติ แ ล้ ว สิ่ง ส าคัญ คือ ป้ องกัน การ ก าเริบ
(relapse) และการกลับเป็ นซ้ า ของโรค (recurrent) และทาให้
ผูป้ ่ วยสามารถกลับมาดาเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ได้เหมือนปกติ
ทัง้ ด้านการทางาน ด้านสังคม และด้านครอบครัว

รูปที่ 1 แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในแต่ละระยะ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง Jackson and Cates, 2013)
กำรรักษำโรคซึมเศร้ำโดยกำรใช้ยำ
การรักษาโรคซึมเศร้าประกอบด้วยการรักษาโดยไม่ใช้
ยา (nonpharmacotherapy) เช่ น จิต บ าบัด (psychotherapy)
การช็อตด้วยไฟฟ้ า (electroconvulsive therapy) และการรักษา
โดยใช้ยา (pharmacotherapy) ซึ่งถือเป็ นการรักษาหลักในโรค
ซึมเศร้า ในที่น้ีจะเน้นถึงการรักษาโดยใช้ยา ซึ่งแบ่งการรักษา
เป็ น 3 ระยะ (รูปที่ 1) คือ ระยะเฉียบพลัน (acute phase) ระยะ
ต่ อ เ นื่ อ ง ( continuation phase) แ ล ะ ร ะ ย ะ ค ง ส ภ า พ
(maintenance phase) โดยมีร ายละเอีย ดดัง นี้ (Jackson and
Cates, 2013)
กำรรัก ษำในระยะเฉี ยบพลัน (acute phase) มี
เป้ า หมายลดอาการของผู้ป่ วยให้ก ลับ มาสู่ภ าวะสงบของโรค
โดยทัวไปใช้
่
ระยะเวลาประมาณ 6-12 สัปดาห์ ซึ่งการใช้ยาแก้
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระยะเฉียบพลันมีประเด็นที่ต้อ ง
พิจารณาดังนี้
- ระยะเวลาการออกฤทธิ ์ ยาแก้ ซึ ม เศร้ า ออกฤทธิ ์
ค่อนข้างช้าโดยทัวไปต้
่ องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์จงึ เริม่ เห็นผลของ

ยา (onset of action) อาการที่ต อบสนองต่ อ ยาในช่วงแรกมัก
เป็ นอาการด้ า นร่ า งกาย เช่ น อาการนอนไม่ ห ลับ อาการ
อ่อนเพลีย และต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์จงึ จะเห็นผล
ของยาเต็มที่ (full effect) โดยเฉพาะเรือ่ งของอาการด้านอารมณ์
เช่น อารมณ์เศร้า
- การเลือกชนิดของยาแก้ซมึ เศร้า การให้ยาแก้ซมึ เศร้า
ครั ง้ แรกในผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ า ควรเริ่ ม ด้ ว ยยาชนิ ด เดี ย ว
(monotherapy) โดยเริม่ จากขนาดยาต่าๆ แล้วค่อยเพิม่ ขนาดยา
ให้ถึง ขนาดยาที่ใ ห้ผ ลการรัก ษา (therapeutic dose) ซึ่ง จาก
หลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่ายาแก้ซมึ เศร้าแต่ละชนิดมี
ประสิท ธิภ าพใกล้เ คีย งกัน (Jackson and Cates, 2013) การ
เลือ กชนิ ด ของยาจึง ควรพิจ ารณาถึง ปั จ จัย อื่น ร่ ว มด้ว ย เช่ น
อาการแสดงหลัก ของผู้ป่ วย (target symptom) อาการไม่พ ึง
ประสงค์ของยา (adverse drug reactions) อันตรกิรยิ าระหว่าง
ยา (drug interaction) การตอบสนองต่อยาในอดีต ราคายา เป็ น
ต้น
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กำรรัก ษำระยะต่ อ เนื่ อ ง (continuation phase) มี
จุดประสงค์เพือ่ ป้ องกันการกาเริบของโรคหลังผูป้ ่ วยกลับสูภ่ าวะ
สงบของโรคหรือมีการตอบสนองต่อยา โดยแนะนาให้ใช้ยาแก้
ซึมเศร้าชนิดและขนาดยาเดิมทีใ่ ช้ในระยะเฉียบพลันต่อเนื่องไป
อีกอย่างน้อย 4-9 เดือน ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทุกรายต้องได้รบั การ
รักษาทัง้ ในระยะเฉียบพลันและระยะต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลา
การรักษารวมอย่างน้อย 6-9 เดือน

กำรรักษำระยะคงสภำพ (maintenance phase) มี
จุดประสงค์เพือ่ ป้ องกันการกลับเป็ นซ้าในผูป้ ่ วยหลังจากทีร่ บั การ
รักษาในระยะเฉียบพลันและระยะต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาให้
การรักษาระยะนี้ในผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็ นซ้า เช่น ผู้
ที่มอี าการรุนแรง ผู้มปี ระวัติกาเริบหลายครัง้ ผู้สูงอายุ โดยให้
การรักษาในระยะนี้อย่างน้อย 1 ปี และอาจพิจารณาให้ยาตลอด
ชีวติ ในผูป้ ่ วยบางราย

ตำรำงที่ 1 กลไกการออกฤทธิ ์ของยาแก้ซมึ เศร้าแต่ละกลุ่ม (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง Jackson and Cates, 2013; San and Arranz,
2008; Garnock-Jones, 2014)
Action
5-HT reuptake inhibition
NE reuptake inhibition
DA reuptake inhibition
α2 receptor antagonist
5-HT1A receptor agonist
5-HT2A receptor antagonist
5-HT2C receptor antagonist
5-HT3 receptor antagonist
5-HT7 receptor antagonist
α1 receptor antagonist
H1 receptor antagonist
Muscarinic receptor antagonist
Melatonin receptor agonist

TCA SSRI SNRI SARI bupropion mirtazapine
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

agomelatine

vortioxetine
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

DA – dopamine;5-HT – serotonin; NE – norepinephrine; SNRI – serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors; SSRI – selective serotonin reuptake
inhibitors; TCA – tricyclic antidepressants; SARI – serotonin antagonist and reuptake inhibitors

เภสัชวิ ทยำของยำแก้ซึมเศร้ำ
ยาแก้ซมึ เศร้าแต่ละกลุ่มมีกลไกการออกฤทธิ ์แตกต่าง
กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่งผลให้ยาแก้ซึมเศร้าแต่ละชนิดมี
ฤทธิทางเภสั
ชวิทยาและอาการไม่พงึ ประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน ดังนี้
์
1. Tricyclic antidepressants (TCAs) ไ ด้ แ ก่
amitriptyline, nortriptyline, desipramine, imipramine,
clomipramine และ doxepin (Mann, 2005; Teter et al., 2017)
ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ ์โดยยับยัง้ การเก็บกลับของ serotonin (5-HT)
และ norepinephrine (NE) มีผ ลเพิ่ม ระดับ 5-HT และ NE ที่
synaptic cleft ไปออกฤทธิ ท์ ่ี hippocampus และ prefrontal
cortex อย่า งไรก็ต าม นอกจากฤทธิ ์ดังกล่า ว TCAs ยังมีฤ ทธิ ์

ยับ ยัง้ ตัว รับ ต่ า ง ๆ เช่น muscarinic-1 (M1), histamine-1 (H1)
และ alpha-1 (α1) ส่งผลให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์คอ่ นข้างมาก
และการใช้ TCAs เป็ นยาแก้ซมึ เศร้าต้องใช้ขนาดยาสูง ปั จจุบนั
จึงไม่นิยมใช้เป็ นตัวเลือกแรก (first-line drug) ในการรักษาโรค
ซึมเศร้า และควรระมัดระวังการใช้ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคลมชัก และผูส้ งู อายุ
2. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
ไ ด้ แ ก่ fluoxetine, paroxetine, fluvoxamine, sertraline แ ล ะ
escitalopram ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ ์โดยยับยัง้ การเก็บกลับของ 5HT โดยมีฤทธิต่์ อตัวรับอื่นน้อย จึงมีอาการไม่พงึ ประสงค์ต่ากว่า
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5. Norepinephrine and dopamine reuptake inhibitors
(NDRIs) (Mann, 2005; Teter et al., 2017) ได้ แ ก่ bupropion
ซึ่งออกฤทธิย์ บั ยัง้ การเก็บกลับของ dopamine (DA) และ NE
ดังนัน้ ยาชนิดนี้จงึ ไม่เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ 5HT อีกทัง้ ฤทธิของยาในการเพิ
ม่ DA ที่ brain reward pathway
์
จึงสามารถนามาใช้เป็ นยาช่วยเลิกบุหรีไ่ ด้
6. Noradrenergic and specific serotonergic
antidepressants (NaSSAs) (Mann, 2005; Teter et al., 2017)
ได้แก่ mirtazapine และ mianserin ออกฤทธิ ์ยับยัง้ ตัวรับ α2 ที่
presynaptic noradrenergic / serotonergic neuron มี ผ ล เ พิ่ ม
ระดับ NE และ 5-HT ตามลาดับ และมีฤทธิ ์ยับยัง้ ตัวรับ H1, 5HT2A, 5-HT2c และ 5-HT3 ด้วย จึงช่วยลดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการเพิม่ ขึน้ ของ 5-HT ได้หลายอย่าง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
แต่กจ็ ะทาให้ความอยากอาหารเพิม่ ขึน้ รวมถึงน้ าหนักตัวอาจจะ
เพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ย
7. Agomelatine (San and Arranz, 2008) เป็ นยาที่ออก
ฤทธิ ์ยับยัง้ ตัวรับ 5-HT2C ส่งผลเพิม่ ระดับ NE และ DA ทีส่ มอง
บริเวณ prefrontal cortex จึงออกฤทธิ ์รักษาโรคซึมเศร้าได้ อีก
ทัง้ ยังสามารถกระตุ้นตัวรับ melatonin ได้ด้วยจึงช่วยบรรเทา
อาการนอนไม่หลับในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าได้
8. Vortioxetine ( Garnock-Jones, 2014) เ ป็ น ย า แ ก้
ซึมเศร้าชนิดใหม่ทอ่ี อกฤทธิได้
์ หลากหลาย (multimodal action)
กล่าวคือ ออกฤทธิ ์ยับยัง้ การเก็บกลับของ 5-HT, กระตุ้นตัวรับ
5-HT1A (5-HT1A receptor agonist), กระตุ้นตัวรับ 5-HT1B แบบ
partial (partial 5-HT1B receptor agonist) และยับ ยัง้ ตัว รับ 5HT1D, 3, 7 ซึ่ง ฤทธิจ์ ากการกระตุ้ น ตัว รับ 5-HT1A ที่ prefrontal
cortex มีขอ้ ดี คือ ช่วยรักษาอาการด้านพุทธิปัญญา (cognitive
function) ได้

TCAs และเป็ นกลุ่ ม ยาที่ นิ ย มใช้ (Mann, 2005; Teter et al.,
2017) อาการไม่พงึ ประสงค์สว่ นใหญ่เกิดจากฤทธิ ์ของ 5-HT ต่อ
ตัวรับชนิดต่างๆ ทัวร่
่ างกาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ
นอนไม่หลับ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ น้ าหนักลด กรณีใช้
ในผูป้ ่ วยสูงอายุอาจต้องระวังภาวะโซเดียมในเลือดต่า (Draper
and Berman, 2008) ยากลุ่ม SSRIs มีอนั ตรกิรยิ าระหว่างยา
ทีส่ าคัญ ได้แก่ fluoxetine มีฤทธิ ์ยับยัง้ การทางานของเอนไซม์
CYP2D6 ทีแ่ รง และยังสามารถยับยัง้ การทางานของ CYP2C9,
2C19 ได้เช่นกัน จึงต้องคอยระวังการใช้รว่ มกับยาอื่นทีเ่ มแทบอ
ลิซึม ผ่า นเอนไซม์ด งั กล่า ว ส่ว น SSRIs ตัว อื่น ที่ม ีฤ ทธิย์ ับ ยัง้
เอนไซม์ CYP ได้ แ ก่ paroxetine ซึ่ ง มี ฤ ทธิ ย์ ับ ยัง้ เอนไซม์
CYP2D6 และ fluvoxamine ซึ่งมีฤทธิยั์ บยัง้ เอนไซม์ CYP3A4,
2C9, 2C19 และ 1A2 (Teter et al., 2017)
3. Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors
(SNRIs) ไ ด้ แ ก่ venlafaxine, duloxetine, milnacipran แ ล ะ
desvenlafaxine (Mann, 2005; Teter et al., 2017) ยากลุ่ ม นี้
ออกฤทธิเป็
์ นยาแก้ซึมเศร้าด้วยกลไกเหมือน TCAs คือ ยับยัง้
การเก็บกลับของ 5-HT และ NE โดยไม่มผี ลต่อตัวรับชนิดอื่น จึง
มีอาการไม่พงึ ประสงค์ต่ากว่า TCAs เนื่องจากยากลุม่ นี้มผี ลเพิม่
5-HT เช่นเดียวกับ SSRIs จึงมีอาการไม่พงึ ประสงค์คล้ายคลึง
กับที่พบจากการใช้ยากลุ่ม SSRIs เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ศีรษะ นอนไม่หลับ การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ แต่ SNRIs ยัง
มีผลเพิม่ NE ด้วย จึงอาจเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วและความดัน
โลหิตสูงได้ โดยเฉพาะการใช้ venlafaxine ในขนาดสูง (มากกว่า
225 มิลลิกรัมต่อวัน) จึงควรระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมความ
ดันโลหิตได้
4. Serotonin antagonist and reuptake inhibitors
(SARIs) (Mann, 2005; Teter et al., 2017) ได้ แ ก่ trazodone
ออกฤทธิยั์ บยัง้ การเก็บกลับของ 5-HT เพือ่ ให้มปี ริมาณ 5-HT ที่
สูงไปกระตุน้ ตัวรับ 5-HT1A เพือ่ ออกฤทธิ ์เป็ นยาแก้ซมึ เศร้า และ
ยั ง มี ฤ ทธิ ย์ ั บ ยั ง้ ตั ว รั บ 5-HT2A (5-HT2A antagonist) มี ผ ลลด
อาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากการกระตุน้ ตัวรับ 5-HT2A เช่น ไม่
เกิด การเสื่อ มสมรรถภาพทางเพศในลัก ษณะเดีย วกับ ที่ใ ช้
SSRIs รวมถึงออกฤทธิ ์ยับยัง้ ตัวรับ H1 จึงทาให้เกิดอาการง่วง
นอน ในทางปฏิบตั ิจงึ นิยมนา trazodone ในขนาดต่ า (25-100
มิลลิกรัมต่อวัน) มาใช้เป็ นยานอนหลับ (Stahl, 2009) อย่างไรก็
ตาม ยานี้มผี ลยับยัง้ ตัวรับ α1 จึงต้องระวังความดันโลหิตต่าขณะ
เปลีย่ นท่า

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรคซึมเศร้ำและโรคเรือ้ รังทำงกำย
โรคซึมเศร้าและโรคเรื้อรังทางกายมีความสัมพันธ์ต่อ
กันในลักษณะสองทางดังได้กล่าวข้างต้น ทาให้เกิดผลเสียต่อ
ผูป้ ่ วยมากขึน้ เนื่องจากทาให้การดาเนินไปของแต่ละโรคแย่ลง
และส่งผลให้การรักษาเป็ นไปได้ยากขึน้ หลักฐานทางวิชาการใน
ปั จ จุบ นั แสดงให้เ ห็น ถึง ปั จ จัย และพยาธิส ภาพที่เ ชื่อ มโยงกัน
ระหว่างการเกิดโรคซึมเศร้าและโรคเรือ้ รังทางกาย ดังนี้
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โรคซึ มเศร้ำเป็ นปั จจัยเสี่ ยงให้ เกิ ดโรคเรื้อรังทำง
กำย (Ramasubbu et al., 2012)
ผู้ป่วยที่เกิดโรคซึมเศร้าสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดโรค
เรื้อ รัง ทางกายได้ สาเหตุ เ ชื่อ ว่ า เกิด จากหลายปั จ จัย ร่ว มกัน
ได้แก่
- ปั จจัยทางด้านชีวภาพ (biological factor) ภาวะของ
โรคซึม เศร้า จะกระตุ้ น ระบบ hypothalamic-pituitary-adrenal
(HPA) axis ที่ม ากผิด ปกติ ส่ ง ผลเพิ่ม การท างานของระบบ
sympathetic และโรคซึมเศร้ายังส่งผลต่อการทางานของระบบ
ภูม ิคุ้ม กัน ในร่า งกายท าให้เ กิด การสร้า งสารก่ อ อัก เสบ (proinflammatory cytokines) มากขึ้น ทาให้เ กิด ความผิด ปกติต่ อ
ร่างกายในระบบต่างๆ และเกิดโรคเรือ้ รังต่างๆ ตามมาได้
- ปั จจัยด้านพฤติกรรม (behavioral factor) ผูป้ ่ วยทีเ่ กิด
โรคซึมเศร้ามักจะมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยา (nonadherence) ไม่ออกกาลังกาย ไม่ดูแล
ตัวเอง รับประทานอาหารทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะ และเสีย่ งต่อการใช้
สารเสพติด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส ามารถทาให้เกิดโรคเรื้อ รัง
ตามมาได้
โรคเรื้ อ รัง ทำงกำยเป็ นปั จ จัย เสี่ ย งให้ เ กิ ดโรค
ซึมเศร้ำ (Ramasubbu et al., 2012)
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดโรคเรือ้ รังทางกายต่างๆ สามารถเหนี่ยวนา
ให้เกิดโรคซึมเศร้าขึน้ มาได้จากหลายปั จจัยร่วมกัน ได้แก่

- ปั จจัยจากตัวโรคที่จาเพาะ เช่น ผู้ป่วยโรคทางระบบ
ประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคพาร์กนิ สัน ซึ่งทาให้เกิด
การท างานที่ผิด ปกติ ข องสมองส่ ว นที่ค วบคุ ม อารมณ์ เช่ น
hippocampus หรือ prefrontal cortex จึงทาให้เกิดโรคซึมเศร้า
ได้ หรือโรคฮอร์โมนไทรอยด์ต่ า (hypothyroidism) ซึ่งฮอร์โมน
ไทรอยด์เป็ นสารทีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์เช่นกัน เมือ่ มีระดับลดลง
จะทาให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้
- ปั จ จัย ด้า นความเครีย ด (stress-related physiologic
mechanism) เนื่องจากโรคเรือ้ รังทาให้ผปู้ ่ วยเกิดภาวะเครียดซึง่
เป็ นภาวะทีม่ กี ารกระตุน้ ระบบ HPA axis และมีการสร้างสารก่อ
อักเสบมากขึ้น ซึ่งพบว่าสารก่ออักเสบหลายชนิดมีผลทาลาย
BDNF และทาให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้
กำรใช้ยำแก้ซึมเศร้ำในกำรรักษำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีโรค
เรือ้ รังทำงกำยชนิ ดต่ำงๆ ร่วมด้วย
หลักการเลือกชนิดของยาแก้ซึมเศร้าในผู้ป่วยทีม่ โี รค
เรือ้ รังทางกายร่วมด้วย จะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของยา
แก้ซมึ เศร้าตามหลักฐานทางวิชาการร่วมกับความปลอดภัยของ
ยาทัง้ อาการไม่พ ึง ประสงค์ท่ีอ าจส่ง ผลต่ อ โรคร่ว มของผู้ป่วย
รวมทัง้ อันตรกิรยิ าระหว่างยาแก้ซมึ เศร้าและยาอื่นของผูป้ ่ วย ยา
แก้ซึมเศร้าที่แ นะนาในผู้ป่วยที่มโี รคเรื้อรังทางกายชนิดต่า งๆ
สรุปได้ดงั ตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำรำงที่ 2 ยาแก้ซมึ เศร้าทีแ่ นะนาในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคเรือ้ รังชนิดต่างๆ ร่วมด้วย
โรคเรือ้ รังที่เกิ ดร่วม
โรคหัวใจขาดเลือด

ยำแก้ซึมเศร้ำที่แนะนำเป็ นอันดับแรก
- SSRIs (sertraline, escitalopram)

โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหลอดเลือดสมอง

- SSRIs
- SSRIs

โรคพาร์กนิ สัน

-

โรคอัลไซเมอร์
ภาวะปวดเรือ้ รัง

คำแนะนำ / ข้อเสนอแนะ
- กรณีใช้ยา fluoxetine ต้องระวังการเกิดอันตรกิรยิ ากับ lipophilic
beta-blockers
- ไม่แนะนาให้ใช้ยากลุม่ TCAs
- ประสิทธิภาพยังไม่ชดั เจนเมือ่ เทียบกับยาหลอก
- ต้ อ งติ ด ตามความปลอดภั ย จา กการใช้ ย ากลุ่ ม SSRIs
โดยเฉพาะภาวะเลือดออก
- ยากลุม่ TCAs มีแนวโน้มประสิทธิภาพเหนือกว่ายากลุ่ม SSRIs
แต่มอี าการไม่พงึ ประสงค์ทม่ี ากกว่า
- หลีกเลีย่ งยากลุม่ TCAs และ paroxetine
- ขนาดยาของ TCAs ทีใ่ ช้บรรเทาปวดมีขนาดต่ากว่าทีใ่ ช้ในการ
รักษาโรคซึมเศร้า

TCAs (nortriptyline, desipramine)
SSRIs (sertraline)
SSRIs (ยกเว้น paroxetine)
SNRIs (venlafaxine, duloxetine)
TCAs (nortriptyline, amitriptyline)
7

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
เภสัชบาบัดในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคเรือ้ รังทางกายร่วม
ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2560
ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
_______________________________________________________________________________________________

กำรใช้ยำรักษำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีโรคหัวใจขำด
เลือดร่วมด้วย
โรคหัวใจขาดเลือดเป็ นโรคทางระบบหัวใจและหลอด
เลือดที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการเสียชีวติ ของ
ประชากรทัวโลก
่
และยังพบโรคซึมเศร้าร่วมด้วยในผูป้ ่ วยกลุ่ม
ดัง กล่ า วได้ถึง ร้อ ยละ 17-27 (Rudisch and Nemeroff, 2003)
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้าและโรคหัวใจขาดเลือดอาจเกิด
ได้ จ า ก หลา ยก ลไก ร่ ว มกั น ( Grippo and Johnson, 2009;
Parissis et al., 2007) ได้แก่
- กลไกทางด้านชีวภาพ พบว่าผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าจะมีการ
ทางานของระบบ HPA axis ทีม่ ากผิดปกติ ส่งผลเพิม่ การทางาน
ข อ ง ร ะ บ บ sympathetic แ ล ะ ล ด ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
parasympathetic ทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจ และความดัน
โลหิตเพิม่ ขึ้น จึงเพิม่ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
ในอีกด้านหนึ่ง ผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด มักเกิดภาวะ chronic
stress มีผลกระตุ้นระบบ HPA axis อย่างต่อเนื่อง ทาให้มกี าร
หลัง่ cortisol เป็ นปริมาณมาก ส่งผลลดระดับ BDNF จึงทาให้ม ี
การสร้างเซลล์ประสาททีส่ มองส่วน hippocampus ลดลง ทาให้
เกิดโรคซึมเศร้าตามมา
- ความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด พบว่า
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีการตอบสนองต่อการทางานของเกล็ด
เลือดทีม่ ากขึน้ ส่งผลให้เกิดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด และ
เกิดการอุดตันของหลอดเลือดตามมาได้
- การตอบสนองต่อระบบภูมคิ ุ้มกันที่ผดิ ปกติ พบว่าทัง้
ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคซึมเศร้า จะมีการกระตุ้น
ระบบภูมคิ ุ้มกันในร่างกาย เช่น macrophage และมีผลกระตุ้น
การหลั ง่ inflammatory cytokines ต่ า งๆ เช่ น interleukin-1,
tumor necrosis factor – alpha ท าให้เ กิด การอัก เสบ ซึ่ง เป็ น
กระบวนการสาคัญในการเกิด endothelial cell dysfunction และ
atherosclerosis ตามมา
ยาแก้ซมึ เศร้าทีแ่ นะนาให้ใช้เป็ นตัวเลือกแรกในผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้ คือ ยากลุ่ม SSRIs เนื่องจากเป็ นยาทีค่ ่อนข้างปลอดภัย
มีอาการไม่พงึ ประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดค่อ นข้าง
น้อย (Jiang and Davidson, 2005) และยังพบว่ายากลุ่ม SSRIs
อาจมีฤทธิ ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (antiplatelet effect)
ซึง่ เป็ นประโยชน์ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด อย่างไรก็ตาม จาก
ฤทธิดั์ งกล่าว จึงต้องระวังความเสีย่ งในการเกิดภาวะเลือดออก
(Serebruany, 2006) เนื่ อ งจากผู้ป่ วยมัก มีย าต้า นเกล็ด เลือ ด
รั บ ประทานร่ ว มด้ ว ย ยาที่ แ นะน า ได้ แ ก่ sertraline และ

escitalopram ส่วน fluoxetine เป็ นยาที่มฤี ทธิ ์ยับยัง้ การทางาน
ของเอนไซม์ CYP2D6 ที่แรง ต้องระวังการใช้ร่วมกับยาระบบ
หัว ใจและหลอดเลื อ ดอื่ น ๆ ที่ เ มแทบอลิ ซึ ม ผ่ า น CYP2D6
โ ด ย เ ฉ พ า ะ lipophilic beta-blockers เ ช่ น propranolol,
metoprolol และ carvedilol เป็ นต้น การศึกษาทางคลินิกทีส่ าคัญ
ของ SSRIs ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ การศึกษาของ
Glassman AH และคณะ (Glassman et al., 2002: SADHART
study) ซึ่ง ท าการศึก ษาถึง ประสิท ธิภ าพและความปลอดภัย
ระหว่างการใช้ sertraline 50-200 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบกับยา
หลอกในผู้ป่ วยโรคซึม เศร้า ที่ม ีโ รคหัว ใจขาดเลือ ดร่ ว มด้ว ย
จานวน 369 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ sertraline มีความ
ปลอดภั ย ต่ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด คื อ พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงของ left ventricular ejection fraction (LVEF) ซึ่ง
เป็ นผลลัพธ์หลักของการศึกษาไม่มคี วามแตกต่างจากยาหลอก
ในด้านประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้า พบว่า sertraline มี
ประสิทธิภ าพที่ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ส่วน
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Kim JM แ ล ะ ค ณ ะ ( Kim et al., 2015:
EsDEPACS study) เป็ นการศึ ก ษาแบบสุ่ ม เปรี ย บเ ที ย บ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการใช้ escitalopram 520 มิลลิกรัมต่อวัน และยาหลอก ในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ ภี าวะ
หลอดเลือ ดหัว ใจตีบ เฉี ย บพลัน (acute coronary syndrome)
ร่วมด้วย ผลการศึกษา พบว่า escitalopram มีประสิทธิภาพใน
การลดอาการซึมเศร้าดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในด้านความปลอดภัย พบว่า อาการไม่พงึ ประสงค์ท่เี กิดจาก
escitalopram ไม่แตกต่างจากยาหลอก
ข้อควรพิจารณาในการใช้ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มอื่นๆ ใน
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ ไม่แนะนาให้ใช้ TCAs เนื่องจาก
มี อ าการไม่ พ ึ ง ประสงค์ ต่ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ค่อนข้างมาก เช่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่าขณะเปลี่ยน
ท่า และการใช้ในขนาดสูงมีผลยับยัง้ Na+ channel และอาจทา
ให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ ส่วนการใช้ยากลุ่ม SNRIs
และ bupropion ต้องระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ในเรื่องการเพิม่
ระดับความดันโลหิต ส่วนการใช้ mirtazapine ต้องระวังอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ในเรือ่ งเมแทบอลิก โดยเฉพาะน้าหนักตัวเพิม่ และ
ระดับไขมันในเลือดสูงขึน้ (Teter et al., 2017)
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กำรใช้ ย ำรัก ษำผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ ำ ที่ มี โ รคหัว ใจ
ล้มเหลวร่วมด้วย
พบโรคซึม เศร้า ในผู้ ป่ วยโรคหัว ใจล้ ม เหลว (heart
failure) ได้ถงึ ร้อยละ 21.5 (Fan H et al., 2014) และพบว่าผูป้ ่ วย
โรคหัว ใจล้ม เหลวที่พ บโรคซึม เศร้า ร่ ว มด้ว ยจะส่ ง ผลให้ก าร
ดาเนินไปของโรคหัวใจล้มเหลวแย่ลง และเพิม่ ความเสีย่ งในการ
เสีย ชีวิต ดัง นั น้ การรัก ษาโรคซึ ม เศร้ า อย่ า งเหมาะสมจึง มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม
จากหลักฐานทางวิชาการในปั จจุบ นั ยัง ไม่พบว่า การให้ย าแก้
ซึมเศร้ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาหลอก ทัง้ ด้านการลดอาการ
ซึมเศร้าและลดความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือด
เช่น การศึกษาของ O’Connor CM และคณะ (O’Connor et al.,
2010: SADHART-CHF study) เป็ นการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการใช้ sertraline 50200 มิล ลิก รัม ต่ อ วัน และยาหลอกในผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้า ที่ม ี
โรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพใน
การลดอาการซึมเศร้าและการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่
สัปดาห์ท่ี 12 ไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่าง sertraline และยา
ห ล อ ก ส่ ว น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Angermann CE แ ล ะ ค ณ ะ
(Angermann et al., 2016: MOOD-HF study) เป็ นการศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพและความปลอดภัย ในระยะยาว
ระหว่างการใช้ escitalopram 5-20 มิลลิกรัมต่อวัน และยาหลอก
ในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย ผลการศึกษา
พบว่า การเกิดการเสียชีวติ จากทุกสาเหตุ (all-cause mortality)
และการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทีร่ ะยะเวลา 2 ปี ไม่ม ี
ความแตกต่างกันระหว่าง escitalopram และยาหลอก รวมถึง
ประสิท ธิภ าพในการลดอาการซึม เศร้า ที่ 12 สัป ดาห์ก็ไ ม่พ บ
ความแตกต่างระหว่าง escitalopram และยาหลอกเช่นกัน
จากผลการศึกษาดังกล่าว ทัง้ SADHART-CHF และ
MOOD-HF พบว่าการใช้ยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ ี
โรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย มีประสิทธิภาพทีไ่ ม่แตกต่างจากยา
หลอก อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า ทัง้ 2 การศึ ก ษา มีอ ัต ราการ
ตอบสนองในกลุ่มยาหลอก (placebo response) ที่ค่อนข้างสูง
และผูป้ ่ วยในการศึกษามีระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าอยู่ใ น
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ดังนัน้ ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ อี าการ
ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางทีม่ โี รคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย อาจ
พิจารณาเริม่ การรักษาโดยไม่ใช้ยา เช่น จิตบาบัด ส่วนผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการในระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
การรัก ษาโดยไม่ใ ช้ย า อาจพิจ ารณาให้ก ารรัก ษาด้ว ยยาแก้

ซึมเศร้าโดยพิจารณาในผู้ป่วยเฉพาะราย และทาการติดตาม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
กำรใช้ ยำรักษำผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ำที่ เกิ ดตำมหลัง
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่ วยที่เ กิด โรคหลอดเลือ ดสมองเฉี ย บพลัน (acute
stroke) จะพบโรคซึมเศร้าตามมาได้ถงึ ร้อยละ 30 พบมากทีส่ ุด
ในช่วง 3-6 เดือนแรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จากหลักฐาน
ทางวิชาการ พบว่า การเกิดโรคซึมเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายด้าน คือ ทาให้เกิดภาวะ
พุทธิปัญ ญาบกพร่อง การฟื้ นฟูส มรรถภาพทางร่างกายลดลง
และเพิม่ อัต ราการเสียชีวติ (Robinson and Jorge, 2016) การ
รักษาโรคซึมเศร้าอย่างเหมาะสมในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จงึ มีความสาคัญ
อย่างยิง่ กลไกการเกิดโรคซึมเศร้าจากโรคหลอดเลือดสมอง เริม่
จากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเมื่อเกิดภาวะสมองขาดเลือดจะมีผล
กระตุน้ การหลังสารก่
่
ออักเสบหลายชนิด โดยเฉพาะ interleukin1 และ interleukin-6 ซึง่ มีผลลดระดับสารสื่อประสาท 5-HT และ
กระตุ้นภาวะ oxidative stress ทาให้เกิดการลดลงของ BDNF
และเกิดโรคซึมเศร้าตามมา (Robinson and Jorge, 2016) ยา
แก้ซึมเศร้าที่แนะนาให้ใ ช้เป็ นยาเลือกอันดับแรก คือ ยา กลุ่ม
SSRIs เนื่ องจากมี ห ลั ก ฐานทางวิ ช าการรั บ รองในด้ า น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากทีส่ ุด และพบว่า ประโยชน์
ของการใช้ยาแก้ซมึ เศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง นอกจาก
ช่ ว ยลดอาการซึม เศร้า แล้ว ยัง ช่ ว ยในการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ร่า งกายและทาให้ผู้ป่ วยสามารถทากิจ วัต รประจ าวัน ได้ดีข้นึ
โดยเฉพาะการให้ย าแก้ซึม เศร้า ภายใน 1 เดือ นหลัง เกิด โรค
หลอดเลื อ ดสมอง (Robinson and Spalletta, 2010) รวมถึ ง
ประโยชน์ในระยะยาวจะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ ได้มากกว่ายา
หลอกอย่างมีนยั สาคัญ (Jorge et al., 2003) อย่างไรก็ตาม จาก
การศึ ก ษาของ Mortensen JK และคณะ (Mortensen et al.,
2013) ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อดูผลของการใช้ยากลุ่ม SSRIs ทัง้
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ผลการศึกษา พบว่า แม้ผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั SSRIs จะสามารถ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือการกลับ
เป็ นซ้าของโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (HR
= 0.77; 95% CI = 0.62 - 0.96) แต่พบว่าเพิม่ ความเสีย่ งในการ
เกิดภาวะเลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (HR = 1.33; 95%
CI = 1.14 - 1.55) และมีแ นวโน้ มการเสียชีวิต เพิ่มขึ้น (HR =
1.13; 95% CI = 1.00 - 1.28) ดัง นั น้ การใช้ ย าแก้ ซึ ม เศร้ า ใน
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ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองจึง ต้ อ งมีก ารใช้อ ย่ า งเหมาะสม
พิจ ารณาถึง ประโยชน์ แ ละความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น พร้อ มทัง้
ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ผูป้ ่ วย

ประสาทได้ห ลายชนิ ด ทัง้ NE และ 5-HT ในสมองส่ว นต่างๆ
ร ว ม ถึ ง DA ที่ ส ม อ ง ส่ ว น prefrontal cortex ร ว ม ถึ ง ฤ ท ธิ ์
anticholinergic ยังอาจมีประโยชน์ เสริมในการบรรเทาอาการ
ด้านการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติได้ จึงอาจพิจารณาใช้ยากลุ่มนี้เป็ น
ยาเลือกอันดับแรกหรือใช้ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยา SSRIs ก็ได้ โดยพิจารณาจากประโยชน์และความเสีย่ งที่
อาจเกิด ขึ้น ในผู้ป่ วยเฉพาะราย ยาที่ม ีก ารศึก ษาทางคลินิ ก
รองรับมากที่สุด คือ nortriptyline ในขนาดยา 25-75 มิลลิกรัม
ต่อวัน (Aarsland et al., 2012; Menza et al., 2009)
- ยาแก้ ซึ ม เศร้ า กลุ่ ม อื่ น ๆ ได้ แ ก่ bupropion ซึ่ ง ยัง มี
หลักฐานทางวิชาการทีจ่ ากัด แต่เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ ์ที่
สามารถเพิ่ม ระดับ DA และ NE ร่ ว มกับ รายงานกรณี ศึก ษา
(case report) พบว่าอาจมีประสิทธิภาพทีด่ ใี นการรักษาอาการ
ซึมเศร้าในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ (Zatuska and Dyduch, 2011) ส่วนยาก
ลุ่ม SNRIs จากการศึกษาของ Richard IH และคณะ (Richard
et al., 2012) ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบสุม่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ร ะ ห ว่ า ง SSRI (paroxetine), SNRI
(venlafaxine extended release) และยาหลอกในผูป้ ่ วยโรคพาร์
กินสันทีม่ โี รคซึมเศร้าร่วมด้วยจานวน 115 คน ผลการศึกษาที่
12 สัป ดาห์ พบว่ า ทัง้ paroxetine และ venlafaxine extended
release มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และผูป้ ่ วยสามารถทนต่อยาทัง้ 2 ชนิดได้ดี

กำรใช้ยำรักษำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคพำร์
กิ นสัน
พบโรคซึม เศร้า ในผู้ป่ วยพาร์กิน สัน ได้ถึ ง ร้อ ยละ 35
และอาจเกิด อาการได้ต งั ้ แต่ ใ นช่ ว ง premotor stage คือ ช่ ว ง
ก่อนที่จะมีอาการด้านการเคลื่อนไหว (Aarsland et al., 2012)
กลไกการเกิดโรคพาร์กินสัน เชื่อว่าเกิดจาก Lewy bodies ซึ่ง
เป็ น พยาธิส ภาพส าคัญ ที่เ กิด จากการแปรผัน ของยีน alphasynuclein ซึ่ง พยาธิส ภาพดัง กล่า ว จะกระตุ้น การหลังสารก่
่
อ
อัก เสบหลายชนิ ด และเกิด อนุ มูล อิส ระจ านวนมาก ส่ ง ผลไป
ท าลายเซลล์ป ระสาทในระบบประสาทส่ว นกลาง โดยเฉพาะ
เซลล์ ป ระสาท dopaminergic ที่ nigrostriatal tract ส่ ง ผลให้
ระดับ DA ลดลงและเกิด ความผิด ปกติใ นการเคลื่อ นไหวขึ้น
นอกจากนี้ พยาธิสภาพ Lewy bodies ที่เกิดขึ้นยังมีผลทาลาย
เซลล์ประสาทอื่นๆ เช่น เซลล์ประสาท dopaminergic ที่ ventral
tegmental area (VTA) และเซลล์ ป ระสาท noradrenergic ซึ่ง
เป็ นเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ จึงทาให้
เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้ รวมถึงเซลล์ประสาท serotonergic ก็
พบว่าอาจเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน (Aarsland et al., 2012) ยาแก้
ซึมเศร้าทีม่ กี ารศึกษาทางคลินิกในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ ได้แก่
- SSRIs จากหลักฐานทางวิชาการถึงประสิทธิภ าพใน
การรักษาอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยพาร์กินสัน พบว่ายังมีค วาม
ขัดแย้ง และมีแ นวโน้ มประสิทธิภาพที่น้อยกว่ ายากลุ่ม TCAs
(Menza et al., 2009) อาจเนื่องมาจากกลไกการออกฤทธิ ์ทีเ่ พิม่
เฉพาะ 5-HT เป็ นหลัก ซึ่งไม่ตรงกับพยาธิสรีรวิทยาในการเกิด
โรคซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งพบว่ามีการลดลงของ DA และ
NE ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเลือกใช้ยากลุม่ SSRIs
อาจพิจ ารณาใช้ sertraline เนื่ อ งจากมีก ารศึก ษาที่แ สดงถึง
ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการซึมเศร้า และยังอาจช่วยเรื่อง
อาการด้า นการเคลื่อ นไหวได้ ซึ่ง อาจมาจากฤทธิเ์ สริม ของ
sertraline ซึ่งสามารถยับยัง้ การเก็บกลับของ DA ได้ (Marino
et al., 2008)
- TCAs จากหลัก ฐานทางวิช าการในปั จ จุบ นั พบว่า มี
แนวโน้มประสิทธิภาพเหนือกว่ายากลุ่ม SSRIs (Menza et al.,
2009) อาจเนื่องมาจากกลไกการออกฤทธิ ์ซึง่ สามารถเพิม่ สารสื่อ

กำรใช้ ย ำรัก ษำผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ ำ ในผู้ป่ วยที่ มี
โรคอัลไซเมอร์ร่วมด้วย
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ผนั กลับ ที่
เกิด ความบกพร่อ งด้านพุท ธิปั ญ ญา โดยเฉพาะด้า นความจา
นอกจากนี้ยงั พบอาการด้านอารมณ์และพฤติกรรม (behavioral
and psychological symptoms of dementia, BPSD) ร่ ว มด้ ว ย
ได้บ่อยครัง้ เช่น อาการก้าวร้าว อาการโรคจิต อาการวิตกกังวล
และอารมณ์ซมึ เศร้า ในบรรดาอาการ BPSD ทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
พบภาวะซึมเศร้าร่ว มด้วยถึงร้อยละ 30-50 และส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อผูป้ ่ วย ทัง้ ผลต่อคุณภาพชีวติ ความสามารถใน
การทากิจวัตรประจาวัน การเสื่อมถอยลงของพุทธิปัญญา และ
ยังเพิม่ อัตราการเสียชีวติ (Siarkos et al., 2015) ดังนัน้ จึงควรให้
การรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อย่างเหมาะสม
หลัก การส าคัญ ของการใช้ย าแก้ ซึม เศร้า ในการรัก ษาภาวะ
ซึมเศร้าในผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์ คือ หลีกเลีย่ งยาทีส่ ่งผลเสียต่อ
พุ ท ธิปั ญ ญา คือ ยาที่ม ีฤ ทธิ ์ anticholinergic ได้ แ ก่ ยากลุ่ ม
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TCAs และ paroxetine ส่วนยาทีแ่ นะนาให้ใช้เป็ นอันดับแรก คือ
ยากลุ่ม SSRIs (ยกเว้น paroxetine) เนื่องจากมีการศึกษาทาง
คลินิกรองรับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังมีค วาม
ขัด แย้ ง โดยเฉพาะการศึ ก ษาของ Banerjee S และคณะ
(Banerjee et al., 2011: HTA-SADD study) ซึ่ง เป็ น การศึกษา
แบบสุ่ม ขนาดใหญ่ เพื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัย ของการใช้ sertraline, mirtazapine และยาหลอกใน
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ โี รคอัลไซเมอร์รว่ มด้วยจานวน 218 คน ผล
การศึกษาที่ 13 สัปดาห์ พบว่าทัง้ 3 กลุ่มไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในด้ า นประสิท ธิภ าพในการลดอาการซึ ม เศร้ า ดัง นั น้ การ
พิจ ารณาใช้ ย าแก้ ซึ ม เศร้ า ในผู้ ป่ วยกลุ่ ม นี้ ค วรพิจ ารณาถึ ง
ประโยชน์และความเสีย่ งในผูป้ ่ วยเฉพาะราย และระวังการเกิด
อัน ตรกิร ิย า เช่ น fluoxetine อาจเกิด อัน ตรกิริย ากับ ยากลุ่ ม
cholinesterase inhibitors ทีเ่ มแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์ CYP2D6
คือ donepezil และ galantamine เนื่องจาก fluoxetine อาจเพิม่
ระดับยาดังกล่าวและทาให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาได้

และหลอดเลือด โรคลมชัก ผูป้ ่ วยสูงอายุ และภาวะสมองเสื่อม
โดยทัวไป
่ ขนาดยาที่ใช้ในการบรรเทาปวดจะใช้ในขนาดที่ต่ า
กว่าในการรักษาโรคซึมเศร้า เช่น ขนาดยาของ amitriptyline
และ nortriptyline ในการบรรเทาปวดอยู่ ท่ี ป ระมาณ 10-75
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น ( Thai Association for the Study of Pain,
2008) ขณะทีก่ ารรักษาโรคซึมเศร้าอาจต้องใช้ amitriptyline และ
nortriptyline ถึ ง 100-300 แ ล ะ 50-150 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น
ตามลาดับ (Teter et al., 2017)
- SNRIs ( Attal et al., 2010; Maletic and DeMuri,
2016) เช่น venlafaxine และ duloxetine เป็ นยาทีม่ อี าการไม่พงึ
ประสงค์น้อยกว่า TCAs อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิต สูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยงั ไม่ส ามารถคุม
ระดับความดันได้ หลักการใช้ยากลุ่มนี้ในการบรรเทาปวด ควร
ใช้ในขนาดยาทีส่ ามารถออกฤทธิ ์เพิม่ สารสือ่ ประสาทได้ทงั ้ 5-HT
และ NE เช่น venlafaxine ควรใช้ในขนาดยาตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัม
ต่อวัน ขึ้นไป เนื่องจากเป็ นขนาดยาที่เพิม่ ระดับ NE ได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ขนาดยาสาหรับการรักษาโรคซึมเศร้าจะอยู่
ในช่ว ง 75-375 มิล ลิก รัม ต่ อ วัน ส่ว น duloxetine มีข นาดยาที่
แนะนา คือ 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน ซึง่ เป็ นขนาดยาทีแ่ นะนาทัง้
ในการรัก ษาโรคซึม เศร้า และบ าบัด ความปวด (Teter et al.,
2017)

กำรใช้ ย ำรัก ษำผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ ำ ที่ มี ภ ำวะปวด
เรือ้ รังร่วมด้วย
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะปวดเรือ้ รังมักพบภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย
ถึงร้อยละ 55 เนื่องจากภาวะปวดเรือ้ รังและภาวะซึมเศร้ามีพยาธิ
สภาพที่เกิดขึ้นในบางกระบวนการที่เหมือนกัน คือ เกิดความ
ผิดปกติในการทางานของสารสื่อประสาทจาพวก monoamines
ได้แก่ 5-HT, NE และ DA ซึ่งการลดระดับของสารสื่อประสาท
เหล่า นี้ จ ะเกี่ย วข้อ งกับ การเกิด ภาวะซึม เศร้า และอาการปวด
(Maletic and DeMuri, 2016) การใช้ ย าแก้ ซึ ม เศร้ า ในกลุ่ ม ที่
สามารถเพิม่ ระดับสารสื่อประสาทได้หลายชนิด เช่น TCAs และ
SNRIs จึงนามาใช้ในการรักษาได้ทงั ้ โรคซึมเศร้า และภาวะปวด
โดยเฉพาะภาวะปวดเหตุ พ ยาธิส ภาพประสาท (neuropathic
pain) โดยฤทธิในการบรรเทาปวด
(analgesic effect) จะเริม่ เห็น
์
ผลภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รบั ยาซึ่งเร็วกว่าฤทธิ ์ในการรัก ษา
อาการซึมเศร้า (Attal et al., 2010) รายละเอียดและหลักการนา
ยาแก้ซึมเศร้ามาใช้ในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าที่มภี าวะปวดเรื้อรัง มี
ดังนี้
- TCAs เช่น amitriptyline และ nortriptyline เป็ นยาที่ม ี
ประสิทธิภาพดีในการบรรเทาปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท และ
เหมาะในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหานอนไม่หลับร่วมด้วย ซึ่งเป็ นปั ญหาที่
พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มภี าวะปวดเรื้อรัง (Maletic and DeMuri,
2016) อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการใช้ยากลุม่ นี้ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ

บทสรุป
โรคซึมเศร้าเป็ นโรคทางจิตเวชทีพ่ บร่วมกับโรคเรื้อรัง
ทางกายอื่นๆ ได้บ่อย และส่งผลให้การดาเนินไปของโรคเรือ้ รัง
แย่ล ง การรัก ษาโรคซึม เศร้า อย่า งเหมาะสมในผู้ป่ วยที่ม ีโ รค
เรือ้ รังร่วมด้วยจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ การใช้ยาแก้ซึมเศร้าถือ
เป็ น การรัก ษาหลัก หลัก การเลือ กชนิ ด ของยาแก้ซึม เศร้า ใน
ผู้ป่วยที่มโี รคเรื้อรังร่วมด้วย จะต้องพิจารณาถึงประสิท ธิภาพ
ตามหลัก ฐานทางวิช าการร่ ว มกับ ความปลอดภัย ของยาทัง้
อาการไม่พงึ ประสงค์ท่อี าจส่งผลต่อโรคร่วมของผู้ป่วย รวมทัง้
อันตรกิรยิ าระหว่างยาแก้ซมึ เศร้าและยาอื่นทีใ่ ช้ในการรักษาโรค
เรือ้ รังของผูป้ ่ วย
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