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แพทย์หญงิสุทธพิร เจณณวาสนิ

โดยทัว่ไปผู้ปว่ยโรคซมึเศร้าควรจะมอีาการลดลงอยา่งน้อย 40-50% ในชว่ง 6 สัปดาห์แรก
ของการได้ยา จงึจะถอืวา่การรักษาน้ันประสบความสำเร็จ1 ซ ึง่อาการท ีน้่อยลงอาจดูจาก
เครือ่งมอืตา่งๆท ีใ่ช้วัด เชน่ Beck Depression Inventory , Hamilton Rating Scale for
Depression หรอื the Inventory Depressive Symptomatology เป็นต้น แตน่ีก่็เป็นเพียง
เป้าหมายข้ันต้นเทา่น้ัน เป้าหมายทีแ่ท้จรงิคอืต้องการให้ผู้ปว่ยม ีcomplete remission ซ ึง่
หมายถงึม ีscoreทีวั่ดได้จากเครือ่งมอืตา่งๆไมต่า่งจากคนปกต2ิ การท ีผู้่ปว่ยไมส่ามารถม ีfull
remission จะเป็นการเพิ่มความเส ีย่งตอ่การ relapse รวมท้ังสญูเสยีความสามารถในด้านการ
งานและสังคม ฉน้ันการทบทวนและปรับเปลีย่นแผนการรักษาในผู้ปว่ยท ีไ่ด้เพียง partial
remission จงึเป็นส ิง่จำเป็น

สิง่ท ีค่วรคำนงึในผู้ท ีไ่มต่อบสนองตอ่รักษา

เนือ่งจากโรคซมึเศร้าเป็น heterogenous condition จงึไมน่า่แปลกทีก่ารรักษาเพียงชนดิเดยีว
อาจไมไ่ด้ผล และมผู้ีปว่ยบางกลุม่ท ีม่แีนวโน้มจะตอบสนองตอ่การรักษาบางชนดิ ในกลุม่ผู้ท ี่
มักไมต่อบสนองตอ่ tricyclic antidepressant ก็ยังแยกเป็นกลุม่ยอ่ยได้อกี เชน่ psychotic
depression ซ ึง่ต้องใช้ antipsychotic รว่มด้วยหรอืต้องใช้ ECT พวก bipolar depression ก็
ต้องใช้ mood stabilizer รว่มกับยากลุม่ MAOI หรอื bupropion และพวกทีเ่ป็น atypical
depression ก็มักตอบสนองตอ่ยากลุม่ SSRI, bupropion หรอื MAOI3

ปัจจัยท ีอ่าจทำให้ผู้ปว่ยตอบสนองตอ่การรักษาไมด่นัีก เชน่ การมคีวามผดิปกตอิ ืน่ใน Axis I
รว่มด้วย การมคีวามผดิปกตใินบุคคลกิภาพทีรุ่นแรง การมโีรคเรื้อรังทางกายทีรุ่นแรง และการ
ใช้สารเสพตดิ

ถ้าไมม่ปัีญหาในเรือ่งการวนิจิฉัย การเลอืกใช้ยาในขนาดและระยะเวลาทีเ่หมาะสม รวมท้ังได้
รักษาปัจจัยรว่มอืน่ๆไปแล้ว ปํญหาทีส่ำคัญอกีอันท ีต้่องพิจารณาคอื compliance โดยต้อง
พิจารณาวา่ผู้ปว่ยไมก่นิยาเพราะซมึเศร้ามากจนบกพรอ่งในการทำกจิวัตรตา่งๆ หรอืผู้ปว่ย
ต้ังใจท ีจ่ะไมย่อมกนิยา ซ ึง่ถ้าเป็นกรณแีรกก็อาจชว่ยโดยให้จัดยาไว้ในทีท่ ีเ่ห็นงา่ย หรอืใช้
โน้ตชว่ยเตอืนความจำแตถ้่าเป็นกรณหีลัง การได้พูดคุยถงึปัญหา ให้ความรู้ หรอืทำจติบำบัด
รว่มด้วยมักชว่ยให้ดขีึ้นได้ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถงึสภาพแวดล้อมและเศรษฐานะของ
ผู้ปว่ยรว่มด้วย4

การพจิารณาใชย้ามากกวา่หนึง่ตัว

ในทีน่ ี้จะใช้คำวา่ augmentation เม ือ่หมายถงึการเพิ่มสารอกีตัวเพื่อทำใ้ห้ประสทิธภิาพของ
ยาเดมิดขีึ้น โดยอาจเป็นการเสรมิกันในแง ่pharmacodynamic หรอื pharmacokinetic ก็ได้
ซ ึง่ปัจจุบันมสีารท ีม่กีารศกึษาและใช้กันอยูแ่ล้วได้แก ่thyroid hormone , lithium , stimulant,
buspirone และ pindolol ดังตารางท ี ่13 สว่นสารท ียั่งใช้กันไมแ่พรห่ลายนักหรอืยังอยูร่ะหวา่ง
การทดลองก็เชน่ gonadal hormones, anticonvulsants, monoaminergic agonists และ
พวก glucocorticoids เชน่ dexamethasone หรอื steroid synthesis inhibitor เชน่
ketoconazole ซ ึง่2 ตัวหลังนี้คดิวา่อาจใช้ได้ในผู้ปว่ยท ีม่ ีhypercortisolism รายละเอยีดอยู ่
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ในตารางท ี ่24

ส ิง่ท ีจ่ะใช้เสรมิเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการรักษานอกจากจะเป็นยาหรอืสารตา่งๆแล้วยังอาจมี
ส ิง่อ ืน่เชน่ phototherapy , sleep deprivation หรอื psychotherapy

สำหรับการใช้ยาต้านเศร้า 2 ตัวรว่มกันซ ึง่ปัจจุบันเป็นท ีน่ยิมไมว่า่จะเป็นการใช้ SSRI รว่มกับ
TCA, bupropion, nefazodone หรอื mirtazapine ก็ยังไมม่กีารยนืยันแนชั่ดวา่จะมี
ประสทิธภิาพดกีวา่การใช้ยาต้านเศร้าตัวเดยีวท ีเ่ป็น broad spectrum เชน่ clomipramine
หรอื venlafaxine แตพ่บวา่การใช้ TCA รว่มกับ MAOI จะไมไ่ด้ผลดกีวา่การใช้ MAOI ตัว
เดยีว4

บางคร้ังการใช้ยารว่มกันก็เพื่อให้ผู้ปว่ยตอบสนองตอ่การรักษาเร็วขึ้น เพื่อลดเวลาทีต้่องอยู ่
โรงพยาบาล และเวลาทีผู้่ปว่ยต้องทนทุกข์ทรมานรวมท้ังต้องเสยีหน้าท ีก่ารงาน3

ตารางที ่14 : Common and Better Studied Augmentation Strategies

Augmetation Decade Proposed

Strategy Introduced Mechanism(s) of Action

Stimulant 1960s Potentiation of noradrenergic neurotransmission

Increase of blood TCA levels(?)

Thyroid 1970s Potentiation of noradrenergic neurotransmission

Correction of subclinical hypothyroidism

Down-regulation of intracellular thyroid activity

Lithium 1980s Potentiation of serotonergic neurotransmission

Modulation of phosphatidyl-inosital pathway

Buspirone 1990s Partial 5-HT1A receptor agonism (somatodendritic,

heteroceptor, and postsynaptic)

2 -adrenergic antagonism [via metabolite, 1-(2-

pyrimidinyl) piperazine]

Pindolol 1990s Selective 5-HT1A antagonism (somatodendritic)

ตารางที ่24 : Potential, Experimental, or Targeted Augmentation Strategies

Strategy Comment/Limitation

Antidepressant combinations Popular but unproven

Estrogen Probable only useful for peri-or postmenopausal women



Testosterone Worrisome side effects for women

Dexamethasone Probably indicated only to suppress persistent hypercortisolism

Ketoconazole Same as above

Dopamine agonists Possibly effective for retarded depressions

เม ือ่ไรจงึควรเพิ่มยาตัวท ี ่2 ?

Fava และคณะพบวา่หลังรักษาด้วย fluoxetine 20 mg/d. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ การเพิ่มขนาด
ยาเป็น 40 หรอื 60 mg/d. จะได้ผลดกีวา่การเพิ่ม Lithium หรอื desipramine โดยเฉพาะใน
ผู้ปว่ยท ีม่ ีpartial respond กอ่นสัปดาห์ท ี ่85

สว่น Nierenberg และคณะ พบวา่การไมต่อบสนองเลยหลังจากได้ยา fluoxetine 4 สัปดาห์
เป็นตัวบง่ช ี้ท ีส่ำคัญวา่ควรจะมกีารเปลีย่นการรักษา6

และ Quitkin กับคณะก็พบวา่ผู้ท ีไ่มต่อบสนองตอ่การรักษาเลยในเวลา 4 สัปดาห์ มักจะไม่
ตอบสนองเมือ่ให้ยานานขึ้น ซ ึง่เขาศกึษาใน imipramine และ phenelzine เป็นหลัก7

ดังน้ันโดยทัว่ไปการให้ยาในขนาดปกต ิ4 สัปดาห์ ตามด้วยขนาดสงูสดุท ีใ่ห้ได้อกี 1-2 สัปดาห์
แล้วไมไ่ด้ผลก็นา่จะพิจารณาเปลีย่นการรักษาได้4

เพิ่มยาตัวท ี ่2 หรอืจะเปลีย่นไปใช้ยาอกีตัวหนึง่ด ี?

การเพิ่มยาตัวท ี ่2 นา่จะมข้ีอด ี2 ข้อคอื

1. เลีย่งอาการท ีจ่ะกำเรบิขึ้นในชว่งท ีห่ยุดยาตัวแรก เพื่อไปใช้ยาตัวใหม่

2. การตอบสนองทีเ่ร็วกวา่เพราะไมต้่องเสยีเวลาในการคอ่ยๆ หยุดยาตัวแรก แล้วคอ่ยๆปรับ
ขนาดของ

ยาตัวท ี ่2 หรอืบางกรณต้ีองมชีว่ง wash out กอ่นให้ยาตัวท ี ่2

แตก่็มข้ีอเสยีคอื

1. ต้องเสยีคา่ยามากขึ้น

2. ความไมมั่น่ใจในแงข่องประสทิธภิาพ เพราะยาต้านเศร้าท ี ่FDA ยอมรับทุกตัวมหีลักฐาน
ยนืยันประสทิธภิาพแนชั่ดกวา่การให้ยา 2 ตัว และมกีารศกึษาพบวา่การเปลีย่นยาต้านเศร้าเป็น
ตัวใหมอ่กีตัวหนึง่ จะให้ผลดอียา่งน้อยก็เทา่กับการเพิ่มยาตัวท ี ่23 นอกจากนี้หลายการศกึษา
พบวา่การเปลีย่นยา SSRI ตัวหนึง่เป็น SSRI ตัวอ ืน่ มักได้รับการตอบสนองทีด่พีอสมควร8-10

3. เส ีย่งตอ่ผลข้างเคยีงมากขึ้น และเส ีย่งตอ่ drug interaction

ขณะนี้ ยังไมม่หีลักเกณฑ์แนชั่ดแตแ่พทย์บางคนจะใช้การเปลีย่นยาเมือ่ผู้ปว่ยไมต่อบสนอง
เลย (คา่ HAM-D ลดลงน้อยกวา่ 20 %) และใช้การเพิ่มยาตัวท ี ่2 เม ือ่ผู้ปว่ยมกีารตอบสนอง
บ้าง

การเลอืกยาทีจ่ะให้เสรมิยาต้านเศร้า



ปัจจุบันยังไมม่ข้ีอมูลวา่ผู้ปว่ยประเภทใดจะตอบสนองดตีอ่ยาเสรมิตัวใด และยังไมม่กีารศกึษา
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยาทีใ่ช้เสรมิแตล่ะตัว การเลอืกใช้จงึควรพิจารณาถงึข้อมูลท ี่
ยนืยันประสทิธภิาพ ผลข้างเคยีงและความสะดวกในการใช้ ตลอดจนคา่ใช้จา่ย

1) lithium11

มกีารศกึษาและยนืยันในแงข่องประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ในจำนวนยาทีใ่ช้เสรมิท้ังหมด อยา่งไร
ก็ตามการศกึษาสว่นใหญท่ำในผู้ปว่ยท ีไ่ด้ TCA จงึอาจมข้ีอสงสัยถงึประสทิธภิาพเมือ่ใช้รว่ม
กับ SSRI และถ้าพิจารณาในแงส่ารส ือ่ประสาท ซ ึง่เช ือ่กันวา่ lithium จะมผีลตอ่ serotonin
การใช้รว่มกับ SSRI จงึไมน่า่จะได้ประโยชน์มากนัก และอาจทำให้เกดิผลข้างเคยีงจาก
serotonin ทีเ่พิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ lithium ยังมข้ีอเสยีคอือาจเกดิผลข้างเคยีงหรอืเป็นพิษได้แม้ในขนาดทีต่ำ่ และต้อง
ตรวจเลอืดบอ่ยๆ เพื่อดูระดับยา ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และการทำงานของไต

2) ไทรอยด์ฮอร์โมน12

เป็นยาอกีตัวท ีใ่ช้กันมานาน แม้การศกึษาแบบ double-blind,controlled สว่นใหญจ่ะพบวา่ได้
ผลด ีและมกีารศกึษาอันหนึง่ท ีเ่ปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกับ lithium พบวา่ได้ผลพอๆกัน แตก่็
มกีารศกึษาบางอันทีพ่บวา่ไมไ่ด้ผล นอกจากนี้ ยังพบไมน้่อยทีก่ารให้ไทรอยด์ฮอร์โมนได้ผล
เพราะผู้ปว่ยม ีsubclinical thiroidism ฉะน้ันจงึควรตรวจระดับของ TSH เสมอในผู้ปว่ยท ีไ่ม ่
ตอบสนองตอ่ยาต้านเศร้า และควรนกึถงึ thyroid dysfunction ในผู้ปว่ยหญงิอายุน้อย ได้
รับlithium มา และผู้ท ีม่อีาการ ออ่นเพลยี นำ้หนักเพิ่ม ทนหนาวไมค่อ่ยได้ ซ ึง่ถ้าจะให้เพื่อ
เป็น hormone replacement ก็ควรจะให้ T4 แทนทีจ่ะเป็น T3

ข้อดขีองไทรอยด์ฮอร์โมนคอืมักตอบสนองเร็วภายในไมก่ ีวั่น โดยมากไมเ่กนิ 3 สัปดาห์ รวม
ท้ังเช ือ่วา่ขนาดทีใ่ช้กันคอื 25 microgram/day มักไมท่ำให้เกดิผลข้างเคยีง แตข้่อเสยีคอื
ต้องตรวจทางห้องปฎบัิตกิารเป็นระยะๆ

3) buspirone13

ออกฤทธิ์เป็นpartial agonist ตอ่ท้ัง5HT1Aทีเ่ป็น autorecepter และ postsynaptic เช ือ่วา่จะ
เพิ่ม dopamine,norepinephrine และ การกระตุ้นท ี ่postsynaptic 5HT1A recepter จะให้
ผลคล้าย serotonin มหีลักฐานบง่ช ี้วา่มฤีทธิ์ ต้านเศร้า แม้จะยังไมม่กีารศกึษาเทยีบกับยาต้าน
เศร้ามาตรฐาน แตก่็มรีายงานไมน้่อยพบวา่เม ือ่ใช้รว่มกับยาต้านเศร้า จะทำให้ผู้ท ีเ่คยไมต่อบ
สนองกลับมาตอบสนองได้ โดยการศกึษาสว่นใหญท่ำในผู้ท ีไ่ด้ SSRI

ยาตัวนี้มข้ีอดใีนแงค่วามปลอดภัยและสะดวกเพราะไมต้่องมกีารตรวจทางห้องปฎบัิตกิาร

จาก anecdotal report และ open studies พบวา่ buspirone ได้ผลพอๆกับ lithium และไท
รอยด์ฮอร์โมน อยา่งไรก็ตามยังต้องรอการศกึษาแบบ double-blind,controlled เพื่อยนืยัน

4) BDZ13

สว่นใหญเ่ป็นการใช้เพื่อชว่ยลดอาการตา่งๆ เชน่ กังวล กระสับกระสา่ยหรอืนอนไมห่ลับ ยังไม่
มรีายงานวา่สามารถเปลีย่นผู้ปว่ยท ีไ่มต่อบสนองหรอืตอบสนองเพียงบางสว่นตอ่ยาต้านเศร้า
ให้ตอบสนองดขีึ้นได้

5) pindolol14



การศกึษาตา่งๆสว่นใหญท้ั่ง open และ double-blind บง่ช ี้วา่สามารถเพิ่มความเร็วในการตอบ
สนองตอ่ยาต้านเศร้า และยังเปลีย่นผู้ปว่ยท ีไ่มต่อบสนองเป็นตอบสนองได้ โดยเช ือ่วา่
pindolol คอยควบคุมระดับของ serotonin ใน extracellular space, และการให้ pindolol
เสรมิเข้าไปจะยับย้ังการลดของ serotonergic neuronal activity จากการใช้ SSRI ในชว่ง
แรกโดย pindolol จะ block 5 HT autorecepter

ยาตัวนี้ มักไมพ่บผลข้างเคยีงมากนักในขนาดทีใ่ช้คอื 2.5 mg วันละ 3 คร้ัง แตก่็มคีวามเส ีย่ง
ถ้าใช้ในผู้ท ีม่โีรคหอบหดื และยังอาจทำให้เกดิ bradycardia และ orthostatic hypotension
ได้

โดยทัว่ไปจะเห็นผลภายใน 2 สัปดาห์หลังให้ยา

6) การให้ยาต้านเศร้า 2 ตัวรว่มกัน

เป็นท ีน่ยิมกันมาก โดยเฉพาะการให้ยาท ีอ่อกฤทธิ์ตอ่ serotonin รว่มกับยาทีอ่อกฤทธิ์ตอ่
noradrenaline และก็มกีารศกึษาพอควรท ีย่นืยันถงึประสทิธภิาพของการใช้ SSRI รว่มกับ
TCA หรอื SSRI กับ bupropion15 แตข้่อเสยีท ีส่ำคัญก็คอื SSRI สามารถเพิ่มระดับของ TCA
ในเลอืดได้ จงึอาจทำให้เกดิ arrythmia หรอื delirium ได้

7) dopaminergic agents และ stimulants16

มกีารใช้กันน้อยเพราะกลัวเรือ่งการตดิยา ท้ังท ีจ่รงิๆแล้วพบการตดิยาน้อยมาก อยา่งไรก็ตาม
ยังขาดข้อมูลเรือ่งประสทิธภิาพและผลเสยีท ีอ่าจเกดิเม ือ่ใช้รว่มกับยาต้านเศร้า ในผู้ปว่ยบาง
รายอาจมอีาการคลืน่ไส้ อาเจยีน ความดันเปลีย่น, activation หรอื psychosis ได้ โดยเฉพาะ
เมือ่ให้ยาขนาดสงู

8) ยากันชัก17

แม้วา่ valproate และ carbamazepine จะมรีายงานวา่มฤีทธิ์เป็น mood stabilizer และ
antidepressant แตก่็มักไมน่ยิมใช้เพื่อต้านเศร้า เนือ่งจากผลข้างเคยีงมากและขาดการศกึษา
สนับสนุนเรือ่งประสทิธภิาพ

เมือ่เร็วๆนี้มรีายงานถงึยากันชักตัวใหมค่อื lamotrigine และ gabapentin วา่มฤีทธิ์ antimanic
และ antidepressant แตก่็ยังไมม่กีารศกึษาในเรือ่ง augmentation

ท้ังหมดนี้สรุปไว้ในตารางท ี ่317

ตารางท ี ่317 : Clinical Considerations for Selecting Antidepressant Augmentation
Strategies*

Treatment Level of Supporting Safety Tolerability Cautions or Special

Evidence Monitoring

Lithium +++ ++ ++ Lithium levels, thyroid function. and

renal funcion monitoring

Thyroid +++ ++ ++ Thyroid function monitoring



Buspirone ++ +++ +++ No specific safety concerns or need for

special laboratory monitoring

Pindolol ++ + ++ Blood pressure and heart rate

monitoring. Caution in patients with

ashma. severe allergies, and cardiac

conduction problems

Dopamine agonists + + + Abuse, regulatory concerns. Activation,

and stimulants nausea. blood pressure changes

Anticonvulsants + + ++ Pharmacokinetic interactions

Antidepressant + + + Safety varies according to combination.

combinations Risk of drug interactions requires

plasma monitoring

*Symbols: +++ = very positive, ++= positive, + = problematic.

ควรจะให้ยาเสรมิไปนานเทา่ใด ?

ขณะนี้ ยังไมม่ข้ีอมูลเพียงพอทีจ่ะบอกได้ เว้นแต ่lithium ซ ึง่โดยตัวมันก็มฤีทธิ์ ต้านเศร้า และ
อาจป้องกันการเกดิซ้ำของโรคได้ จงึอาจให้นานกวา่ยาท ีใ่ช้เสรมิตัวอ ืน่ หรอือาจให้ไปตลอดก็
ได้14

เอสโตรเจนกับบทบาทในการลดอาการซมึเศร้า

เป็นท ีท่ราบกันแล้ววา่ เอสโตรเจนมผีลตอ่ acetylcholine, serotonin และ catecholamine18-
19 (ราย

ละเอยีดในตารางท ี ่4) จงึคดิวา่เอสโตรเจนนา่จะมผีลตอ่ cognition และอารมณ์ด้วยแม้วา่
ปัจจุบันจะยังมกีารศกึษาไมม่ากนัก

เอสโตรเจนเป็น transcription factor20 ซ ึง่สามารถเปลีย่นแปลงการแสดงออกของยนีในสว่น
ตา่งๆของรา่งกายรวมท้ังสมอง จงึอาจเป็นไปได้วา่มันจะชว่ยเสรมิฤทธิ์ กันกับสารท ีอ่อกฤทธิ์
ตอ่จติประสาทบางตัว, ทำให้เกดิ biological response บางอยา่งตอ่ยา หรอืเป็น gene
regulator ทีท่ำให้ยามฤีทธิ์ในการรักษา และโดยทีเ่อสโตรเจนมผีลตอ่สว่นตา่งๆของรา่งกาย
ตา่งกัน ผลของมันตอ่สมองจงึอาจตา่งไปจาก peripheral tissues ซ ึง่ท้ังหมดนี้คงต้องรอการ
ศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป

ขณะนี้ดูจะไมม่ข้ีอสงสัยแล้ววา่ระดับของเอสโตรเจนมผีลตอ่อารมณ์ จากรายงานมากมายวา่
ผู้หญงิมกีารเปลีย่นแปลงของอารมณ์ในชว่งตา่งๆของชวีติท ีร่ะดับฮอร์โมนตัวนี้เปลีย่นแปลง
เชน่ ชว่งมปีระจำเดอืน, หลังคลอดบุตร, กำลังได้รับยาคุมกำเนดิหรอืชว่งใกล้หมดประจำเดอืน
เป็นต้น ซ ึง่การเปลีย่นแปลงของอารมณ์ในชว่งตา่งๆเหลา่นี้ มักจะไมรุ่นแรงจนเข้าเกณฑ์วนิจิฉัย



โรคซมึเศร้าของ DSM IV และมหีลายการศกึษากลา่ววา่การให้เอสโตรเจนจะทำให้อาการดัง
กลา่วทุเลาได้ จงึควรให้ยาต้านเศร้าเฉพาะเมือ่อาการรุนแรงมากจนเป็น mood disorder18,
19

การศกึษาหลายอันในระยะหลังนี้กลา่ววา่ผู้หญงิจะมโีอกาสเกดิ major depression ได้มากใน
3 ชว่ง คอื วัยรุน่ หลังคลอด และชว่งใกล้หมดประจำเดอืน (perimenopause) ไมใ่ชช่ว่งท ี่
หมดประจำเดอืนแล้วอยา่งท ีมั่กจะเข้าใจกัน18 , 19, 21 และผู้ท ีเ่คยเป็น major depression
แล้วในชว่ง perimenopause ก็มโีอกาสมากทีจ่ะเป็นซ้ำอกี 22 ซ ึง่การให้เอสโตรเจนอยา่ง
เดยีวในรายทีอ่าการไมม่าก และไมเ่คยมปีระวัตเิป็น major depression มากอ่น กับการให้เอ
สโตรเจนรว่มกับยาต้านเศร้าในรายทีอ่าการมากหรอืเคยมปีระวัตโิรคซมึเศร้ามากอ่น มักทำให้
อาการดขีึ้น

เอสโตรเจนในแงข่องการให้รว่มกับยาต้านเศร้า เพื่อให้ผู้ปว่ยท ีต่อบสนองตอ่ยาไมด่นัีก ตอบ
สนองดขีึ้นยังไมม่กีารศกึษามากนัก มักศกึษากับยาต้านเศร้ากลุม่เกา่ๆ ใช้เอสโตรเจนในขนาด
สงู และผลการศกึษาก็ยังไมแ่นชั่ดพอทีจ่ะยนืยันประสทิธภิาพในแงน่ี้ นอกจากนี้ ยังพบวา่อาจ
ทำให้เกดิ mania หรอื rapid cycling ในบางราย23-25

อยา่งไรก็ตามมกีารศกึษาของ NIMH workshop ทียั่งไมไ่ด้ตพีิมพ์พบวา่การให้เอสโตรเจนรว่ม
กับ fluoxetine ทำให้ผู้ปว่ยตอบสนองดขีึ้นประมาณ 3 เทา่26

ตารางท ี ่426

Effect of Estrogen on Serotonin

Increases number of serotonin transporters

Decreases monoamine oxedase activity

Permissive for serotonin-2 receptor down-regulation by antidepressants

May normalize the blunted serotonin receptor responsiveness of postmenopausal
women

Effect of Estrogen on Acetylcholine

Enhances acetylcholine synthesis

Alters choline acetyl transferase activity

Alters muscarinic receptors in hypothalamus and preotic area

Changes electrical firing response to acetylcholine in hypothalamus

Effect of Estrogen on Catecholamines

Alters tyrosine hydroxylase activity

Alters norepinephrine turnover and plasma MHPG metabolite levels

Alters norepinephrine reuptake



Decreases monoamine oxidase activity

Alters catechol-o-methyl transferase activity

Changes 2 receptor binding sensitivity

Changes 2 receptor binding sensitivity

Alters sensitivity of D2 dopamine receptors

สรุป

แม้ข้อมูลท ีม่อียูจ่นถงึปัจจุบันนี้ จะยังไมส่ามารถทำให้เรามหีลักเกณฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานวา่ควร
จะทำอยา่งไรในผู้ปว่ยท ีไ่มต่อบสนองหรอืตอบสนองเพียงบางสว่นตอ่ยาต้านเศร้า และยังมี
หลายคำถามทีจ่ะต้องรอการศกึษาเพิ่มเตมิเพื่อหาคำตอบ, เชน่ จะเปลีย่นยาหรอืจะให้ยาตัวท ี่
2 เสรมิเข้าไป, ถ้าเปลีย่นยาแล้วยังไมไ่ด้ผลจะเปลีย่นอกีหรอืใช้ยาเสรมิ, ถ้าใช้ยาเสรมิจะ
เลอืกตัวใด และให้นานเทา่ใด เป็นต้น

อยา่งไรก็ตามเราก็ได้ทราบวา่เรามทีางเลอืกหลายทาง โดยในสว่นของยาทีจ่ะใช้เสรมิ ตัวท ีม่ ี
การ

ศกึษามากพอควรคอื lithium, thyroid, buspirone, stimulants และ pindolol ซ ึง่การจะเลอืก
ตัวใด คงต้องพิจารณา

จากข้อมูลตา่งๆในเรือ่งประสทิธภิาพ, ผลข้างเคยีง, ความปลอดภัย, ความสะดวก ตลอดจนคา่
ใช้จา่ย
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