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แนวความคิดเรื่องความสัมพันธของกายและจิต มีมาตั้งแตสมัยกอนประวัตศิาสตร โดยมี

ความเขาใจวาโรคเกิดมาจากจิต วิญญาณที่ชั่วรายหรือพลังบางอยาง ถัดมาถึงในยุคของ Socrates 
และ Hippocrates ที่กลาววาทั้งรางกายและจิตวิญญาณของมนุษยตองการการรักษา มาจนถึงมีการ
บัญญัตศิัพท Psychosomatic medicine ที่เนนถึงความสัมพันธของรางกายและจิตใจ มาจนถึง
ปจจุบันไดเปลี่ยนเปน psychological factors affecting medical condition  
 ตามความเหน็ขององคการอนามัยโลกและธนาคารโลก โรคซึมเศราถูกจัดอยูในกลุมที่กอเกิด
ทุพพลภาพอันดับ4และมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการคาดหมายวาในป 2020 โรคซึมเศราจะเปน
สาเหตุการตายและ/หรือภาวะทุพพลภาพอยูเปนอันดับ  2 โดยโรคระบบหลอดเลอืดหัวใจจะอยูเปน
อันดับ  1 
 มีการศึกษาและเกิดความสนใจมานานวาโรคทั้ง 2 โรคนี้มีความเชื่อมโยงเก่ียวของกันหรือไม 
โรคซึมเศราเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ/หรือ ผูปวยหลอดเลือดหัวใจมีความ
เสี่ยงสูงกวาคนทั่วไปที่จะเปนโรคซึมเศรา  
 ความสงสยัในความสัมพันธน้ีเร่ิมมีการศึกษาอยางเปนทางการโดย Malzberg ตีพิมพใน 
American Journal of Psychiatry ในป 1937 โดยเปรียบเทียบอัตราตายของผูปวยที่เปนโรคซมึเศรา 
ใน New York State civil hospital กับ ในกลุมประชากรทั่วไป พบอัตราการตายสูงขึ้นในกลุมที่มีโรค
ระบบหลอดเลอืดหัวใจและโรคติดเชื้อที่พักอยูในโรงพยาบาลมากกวากลุมประชากรทั่วไป หลงัจาก
น้ันก็มีการศึกษาตามมาจนถึงปจจุบันที่สรุปไดวาทั้ง 2 โรคนี้มีความสัมพันธกัน โดยโรคซึมเศราเปน
ปจจัยสงเสริมกอใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจก็เปนปจจัยเสริมที่กอใหเกิดโรค
ซึมเศราไดเชนกัน 
 
โรคหลอดเลอืดหัวใจนําไปสูโรคซึมเศรา 
 Tsuang et al. , Norton and Whalley และ Rabins et al. ศึกษาเปรยีบเทียบผูปวยโรค
ซึมเศรากับคนธรรมดาในป 1980 พบวาในกลุมผูปวยโรคซึมเศรามีอัตราการตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจเปนจํานวนมากกวา งานวิจัยที่ทําในมอนทรีออล แคนาดา พบวาผูปวยโรคหัวใจที่ซึมเศรามี
โอกาสเสียชีวติภายใน 6 เดือนถัดมาสูงกวาผูที่ไมเปนโรคซึมเศรามากถึง 4 เทา  อยางนอย 1 ใน 6 
ของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะเกิดโรคซึมเศราตามมา และมากกวา 3 ใน 4 จะยังคง
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ซึมเศราใน 3 เดือนถัดมา ยังมีหลักฐานวาโรคซึมเศราเพิ่มอัตราตายเร็วขึ้นเปน 4 เดือนหลังเกิด
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผูปวยมากกวา 25% มีภาวะรนุแรงและการกําเริบซํ้าของโรคซึมเศรา 27-
65% มีโรคซึมเศรา หลักฐานที่แสดงวาโรคซึมเศรามีผลตอการพยากรณโรคในโรคหลอดเลือดหัวใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายมีการเพิ่มขึ้น โดยเชื่อวาอาจเกิดจากการที่ไป
เพ่ิม platelet reactivity ลด heart rate variability ลด use of coronary revascularization 
procedures และผูปวยในกลุมน้ีมักจะไมคอยทําตามคําแนะนําในการดูแลตัวเอง 

Frasure-smith และคณะ (1993,1995) รวบรวมการตรวจทางจิตเวชในผูปวย 222 คนที่เปน
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ประเมินอาการภายใน 5-15 วันหลังมีอาการ พบวา 16% มีหลักฐานของ
โรคซึมเศรา สอดคลองกับรายงานทีมี่วา 15-20% ของผูปวยหลังกลามเนือ้หัวใจตายจะเกิดโรค
ซึมเศรา ในการศึกษานี้ผูปวยจะไดรับการติดตออีกครั้งที่เวลา 6, 12, 18 เดือนหลังออกจาก
โรงพยาบาลและภายใน 6 เดือนของการศึกษานี้ประมาณ 17% ของผูปวยโรคซมึเศราเสียชวีติเทียบ
กบั 3% ของผูที่ไมไดเปนโรคซึมเศรา แสดงใหเห็นวาภาวะซึมเศราเพิ่มอัตราการตายอยางชัดเจน
ในชวง 6 เดือนแรกหลังเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

Frasure-smith และคณะยังศึกษาเพิ่มเติมโดยโดยวัดอาการซึมเศราโดยใช beck 
Depression Inventory พบวา 6 เดือนหลังกลามเนื้อหัวใจตาย ผูปวยที่มีคะแนนมากกวา 10 แตไมมี
อาการ มีอัตราตายเทากบัผูที่ไมมีอาการซึมเศราเลย ที่ 12 เดือนผูที่มีคะแนนมากกวา10มีอัตราการ
ตายมากกวาผูที่ไมมีโรคซึมเศราอยางมีนัยสําคัญ และที่ 18 เดือนอัตราการตายไมนอยกวาผูที่เปน
โรคซึมเศรา 

ตัวบงชี้ความเสี่ยงตอการเกดิโรคซึมเศราในผูปวยโรคหัวใจ คือ ความรุนแรงของการ
บกพรองในหนาที่หลังจากกลามเนื้อหัวใจตาย  ภาระโรคทางกายทัง้หมด [Gonzalez et al, Ladwig 
et al, Travella et al and Charlson and Peterson, 2002]  ประวัติการเปนกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด
มากอน [Cay et al, Ladwig et al , Lesperance et al]  ประวัตมีิพยาธิสภาพทางจิตในครอบครัว  
[Gonzalez et al) และการมกีารสนับสนุนทางสังคมที่อยูในเกณฑต่ํา [Brummett et al]     

หลังการผาตดั coronary artery bypass graft (CABG) พบวาโรคซึมเศราจะเพิ่มอัตราการ
ตายอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ผูปวยที่กอนผาตัดมีภาวะซึมเศราอยูแลวหลังผาตัดก็จะคงมีอาการ
อยู อาการซึมเศราพบไดถึง 40% ภายใน 6 เดือนหลังผาตัด นอกจากนี้โรคซึมเศรายังเปนปจจัยที่มี
ผลตอการกลบัเขามาพักใน รพ. ที่สูงขึ้นดวย 
 มีการศึกษาผูปวยเขาทําการรักษาดวย coronary artery bypass graft (CABG) จํานวน 817 
คน โดยคัดผูปวยที่มีโรคทางจิตเวชรวมทั้งโรคซึมเศราออก พบวาหลังจากติดตามผูปวย 15% หรือ 
122  คนเสียชีวติ ผูปวยทีมี่โรคซึมเศรารุนแรงถึงปานกลางเพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวติ โดยมีอัตรา 
adjusted hazard ratio เทากับ 2.4 ในกลุมที่มีอาการซึมเศรารุนแรงและ  2.2  ในกลุมอาการซึมเศรา
ปานกลาง  
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โรคซึมเศรานําไปสูโรคหลอดเลือดหัวใจ 
Anda และคณะ (1993) ติดตามผูปวยมากกวา 2,800 คนเปนระยะเวลาเฉลี่ย 12.4 ป ได

แสดงใหเห็นวา ผูปวยที่มีอารมณซึมเศราและ/หรือความรูสึกสิ้นหวังมีความเสี่ยงมากขึ้นตอการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจทั้งที่สงผลใหเสียชวีติและไมเสียชวีิต ตามรายงานของ Gonzalez และคณะ 
(1996) พบวาอาการซึมเศราพบไดมากในผูปวยหลอดเลือดหัวใจ โดยประมาณ  23% ของผูปวยมี
อาการเขาไดกับเกณฑวินิจฉัยโรคซึมเศราตาม  DSM IV 

การศึกษาในบัลติมอรในป 1996 เปน cohort ของ epidemiologic Catchment Area  
ทําการศึกษาประชากร 1,551 คน ทีป่ราศจากโรคทางกายรวมทั้งโรคหัวใจทําการติดตามไปเปนเวลา 
13 ป พบวาในกลุมน้ีคนที่เปนโรคซึมเศรามีโอกาสเกิดเปนโรคหัวใจมากกวากลุมที่ไมไดเปนมากถึง4
เทาโดยไดควบคุมปจจัยอ่ืนที่อาจมีผลตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแลว โดยไมเพียงแตควบคุม
ปจจัยเสี่ยงทางกายเทานั้นยงัควบคุมปจจัยทางดานจิตเวชดวย โรคซึมเศราในการศึกษานี้ใช DSM 
IIIในการวินิจฉัย และการศกึษานี้ยังรายงานวาโรคซมึเศราเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดกลามเนือ้หัวใจ
ขาดเลือด 4.54 เทาและแมแตภาวะไมสุขสบายใจ (dysphoric) ก็เพ่ิม odds ratio ตอการเกิดโรค
กลามเนื้อหัวใจตาย 2 เทาขึน้ไป  

Fordและคณะรายงานผูชาย 1,198 คนที่เคยเปนนกัเรียนแพทยในมหาวิทยาลัย John 
Hopkins ศึกษาไปตอเน่ืองประมาณ 35 ป พบวาผูชายที่มีโรคซมึเศรามี  relative risk ของโรค
กลามเนื้อหัวใจตายที่สูงขึ้น เม่ือเทียบกับคนที่ไมมีโรคซึมเศรา  (relative risk=1.68, 95% 
confidence interval=1.03–2.74) 
 
ลักษณะพฤติกรรมแบบ Type A  และโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

ลักษณะแบบ type A มีความสัมพันธอยางชัดเจนกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ 
รูปแบบที่มีลักษณะ โกรธงาย ไมมีความอดทน มีความไมเปนมิตร ชอบแขงขัน เรงรัดกับเวลา มี
การศึกษาตั้งแตกลางป 1970 ถึง 1980 พบวาบุคลิกลักษณะนี้จะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรค
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ การเสียชวีติจากโรคหลอดเลือดหัวใจ มากขึ้นเปน 2 เทา   
ความไมเปนมิตร (Hostility) เปนลักษณะแกนกลางของ type A ที่มีความสัมพันธอยางหนักแนนกับ
โรคหลอดเลือดหัวใจ มีความสัมพันธคือจะลด parasympathetic modulation ของการเตนของหัวใจ 
เพ่ิมระดับของ catecholamine ที่หมุนเวียน มักมีความดันโลหิตสูง และเพิ่มความเขมขนของไขมันใน
เลือด ในทางตรงกันขามกบัลักษณะ submissive จะเปนตัวปองกันการเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ในผูหญิง  
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ความสัมพันธในเชิงพยาธิสภาพระหวางโรคซึมเศราและโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
ความสัมพันธระหวาง Hypothalamic–pituitary–adrenal–sympathetic 
 

การเปลี่ยนแปลงทางตอมไรทอและระบบประสาทอตัโนมัติที่สัมพันธกับโรคซึมเศราเชน การ
หลั่ง Cortisol มากกวาปกต,ิภาวะบกพรองในการควบคุม  plasma cortisol ,การเปลี่ยนแปลงใน
ความเขมขนของ CRH และ ACTH และความผิดปกตใินการควบคมุ  catecholamines  มีผลตอการ
ควบคุมในระบบหลอดเลือดหัวใจ ความผิดปกติใน HPA axis มีผลตอความผิดปกติตอระบบประสาท 
sympathetic เชนเดียวกัน และความสัมพันธของ HPA axis และ sympathetic nervous system ก็มี
ผลตออาการขางเคียงตอโรคในระบบหัวใจ  Brown et al แสดงใหเห็นวา CRH ออกฤทธิ์ที่สมองโดย
กระตุน sympathetic outflow และในขณะเดยีวกัน norepinephrine และ epinephrine ออกฤทธิท์ี่  
-adrenergic receptors ที่หัวใจสงผลใหมีการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและการบีบตวั ผูปวยโรค
ซึมเศราจะเพิม่อัตราการเตนของหัวใจถึงแมวาจะมีหรือไมมีโรคหัวใจก็ตาม และในผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจที่ซึมเศราก็จะพบวามีอัตราการเตนของหัวใจสูงกวาผูปวยที่ไมซึมเศรา 
 
ความผิดปกติในระบบภมูิคุมกัน 

การอักเสบเปนอีกกลไกหนึ่งของโรคซึมเศราที่เพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารี  โดยจะเพิ่มตัวจับ (marker) สําหรับ subacute inflammation เชนเม็ดเลือดขาว, C-
reactive protein (CRP), interleukin 6, และ tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha)  มีความ
เชื่อที่วาโรคซมึเศราหรือความเครียดเรื้อรังจะเพ่ิมการอักเสบมากขึ้น มีการศึกษาพบหลักฐานวาโรค
ซึมเศรามีการเพิ่มระดับของCRPอยางชัดเจนในผูปวยชายและอาจใชอธิบายโรคซมึเศราในผูปวยชาย 
มีการศึกษาเพิ่มเติมพบวาการรักษาดวยaspirinจะชวยลดโอกาสการเกิดโรคทางระบบหลอดเลอืด
หัวใจในกลุมน้ีไดและการรกัษาดวย statin ไมเพียงแตจะลดระดับไขมันเทานั้นแตยังลดระดับ CRP 
ดวยเชนกัน 

จากรายงานวิจัยในป 2004 Lesperance และคณะ ทําการศึกษาพบวาในผูปวยโรคซึมเศรา 
มีการเพิ่มขึ้นของ  soluble intercellular adhesion molecule-1(sICAM-1), E-salectin และ 
monocyte chemo-attractant protrin1 ซ่ึงมีบทบาทสาํคัญในการเกดิ cellular infiltration ที่สัมพันธ
กับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerotic ) ในขณะเดียวกันการเกดิ artherosclerosis ในเสนเลือด
สมองก็เปนปจจัยรวมที่ทําใหเกิดโรคซึมเศรา โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคซึมเศราที่เร่ิมเกิดในคนอายุมาก
ที่เชื่อวาจะมีภาวะเสนเลือดสมองผิดปกติรวมดวย เน่ืองจากมีการศึกษาหลังเสียชีวติของผูปวยสงูอายุ
ที่เปนโรคซึมเศรามีการเพิ่มขึ้นของ ICAM  ในสมองบริเวณ  Dorsolaterl prefrontal cortex 

การศึกษาแบบ meta-analysis ในผูปวยโรคซึมเศราทีไ่มมีโรคหลอดเลือดหัวใจรวมดวย พบ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ขาไดในสวนของการกระตุนภูมิคุมกันคือมี ระดับที่สูงขึ้นของ circulating 
levels ของ IL-6 และ soluble IL-2 receptor      และพบจํานวนที่มากขึ้นของ lymphocytes 
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expressing activation markers (e.g., IL-2 receptor). นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของ acute-phase 
proteins  และ soluble adhesion molecules 

 
ความผิดปกติในระบบเลอืด 

Anda และคณะ (1993) ตั้งสมมติฐานไววาเกร็ดเลือดอาจเปนกลไกสําคญัที่ใชอธบิาย
ความสัมพันธของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคซึมเศราได 

ความผิดปกตใินการรวมกลุมของเกร็ดเลือด (Platelet aggregation) ในผูปวยโรคซึมเศรา
นําไปสูการเกดิการสราง thrombus ซ่ึงเปนตัวที่มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ  การศึกษาโดย Musselman และคณะพบวาในกลุมผูปวยโรคซึมเศรามีการ
รวมกลุมเกร็ดเลือดมากกวากลุมคนทัว่ไป มีreactivityของเกร็ดเลอืดมากกวาและมีการกระตุนเกร็ด
เลือดที่มากกวา และยังพบวาผูปวยโรคซึมเศรามีคาของจํานวนเม็ดเลือดขาว ไฟบริโนเจน และ 
factor VIIc มากกวาคนทัว่ไป นอกจากนี้ยังมีความเขมขนของเกรด็เลือด factor IV และ  beta 
thromboglobulin  สูงกวาคนทั่วไปเชนกนั 
 
 Heart rate variability  

heart rate variability คือปริมาณการขึ้นลงจากคากลางการเตนของหัวใจ ซ่ึงใหขอมูลสําคัญ
ในทางคลินิก กลาวคือ การลดคา heart rate variability หลังการมีกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดพบวามี
ความสําคัญและเปน independent factor ในการเพิ่มอัตราตายในผูปวยโรคหวัใจมากขึ้น 

มีการศึกษาโดย Eitan และคณะ (2004) เปรียบเทียบ cardiac autonomic modulation ใน
ผูปวยโรคซึมเศราที่สุขภาพกายดี กับ ผูปวยผาตัดเปลี่ยนหัวใจที่สขุภาพจิตดี กับ กลุมที่สุขภาพกาย
ดีและสุขภาพจิตดี พบวา 2 กลุมแรกมีคา heart rate variability ต่ํากวากลุมแรกอยางมีนัยสําคัญ 
ดังน้ัน autonomic dysregulation และการลด cardiac vagal modulation ที่พบในโรคซึมเศราอาจ
เปนการกอใหเกิดเพิ่ม arrhythmic activity และการตายอยางเฉียบพลัน 

 
Acute mental stress 
 Acute mental stress มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการไหลเวียนเลือดในเสนเลือดโคโรนารี ซ่ึงมี
ความสําคัญตอผูที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจอยูกอนแลว ภาวะความกลัว ความตื่นเตน และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งความโกรธ จะลดการไหลเวียนของเลือดผานเสนเลือดที่อาจมีการตีบอยูแลว กระตุนใหเกิด
หดตัวอยางเฉยีบพลันของเสนเลือด การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจเวนตริคิวลารซาย 
เกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การฝกผอนคลายสามารถเปลี่ยนแปลงภาวะที่มีการกระตุนออโตโนมิค
ได มีการศึกษาในผูทีเ่สียชีวติหลังเหตกุารณ major California earthquake ผูที่เสียชวีิตไดรับผลมา
จากภาวะเครยีดเฉียบพลัน ความตายสมัพันธกับความเครียดทางอารมณมากกวาการออกกําลัง และ
ยังมีงานศึกษาอื่นอีกที่เชื่อวา 20-40% ของภาวะหัวใจตายเฉียบพลนัเกิดจากความเครียดทางอารมณ 
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 ในกลุมที่มีอาการปวดอาจรวมถึงการเจ็บหนาอกจะพบ  Anxiety และ depression รวมดวย
ไดบอยๆและจะไปเพ่ิมความรุนแรงและความถี่ของอาการปวด ลดความทนทานตออาการ และเพิ่ม
ความทุกขทรมานมากขึ้น emotional distress สัมพันธกับการลดลงของการสราง beta endorphin 
ทําให threshold ตออาการเจ็บหนาอกแบบ angina  ที่สัมพันธกับ  ischemia  ก็มีการลดลงเชนกัน 
 
การรักษาโรคซึมเศราในผูปวยหลอดเลือดหัวใจ 
การเลือกใชยา 
 
ยาตานเศรากลุม  Tricyclic  

ยาในกลุมน้ีไมไดรับการแนะนําใหใชเปนตัวเลือกแรกในการรักษา เน่ืองจากมีฤทธิ์ขางเคียงที่
สงผลตอหัวใจทําใหเกิด  orthostatic hypotension พบไดมากกวา 20% ของผูปวยที่ใชยากลุมน้ี อัน
เปนฤทธิ์ขางเคียงที่สําคัญเพราะจะสงผลใหมี haemodynamic instability และสามารถทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดบอยในผูสูงอายุมากไปกวานัน้สามารถนําไปสูการเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดไดดวยถา
มีภาวะ reflex tachycardia คงอยู สามารถทําใหเกิดภาวะ prolong conduction สามารถเกดิภาวะ 
torsedes de pointes  ยังอาจทําใหเกิดภาวะ arrhythmia ไดอีกดวย ผูปวยสวนใหญที่ไดรับยาจะ
ประสบกบัภาวะ sinus tachycardia เน่ืองมีจากการเพิ่มขึ้นของคา norepinephrin พ้ืนฐาน มี
การศึกษาการใชยาในผูปวยโรคหัวใจแตสวนใหญจะใชจํานวนผูเขาศกึษาจํานวนไมมากและ
ระยะเวลาการศึกษาใชไมนาน จึงเชื่อวาถาใชในระยะเวลาสั้นๆจะปลอดภัย (มีการศึกษาการให 
nortriptyline ในผูปวยโรคซมึเศราสูงอายุที่เปน cardiac conduction disease จํานวน 10 คน พบวา
ในชวงที่รักษาเปนเวลา 10 วัน ไมพบฤทธิ์ขางเคียงและกราฟหัวใจในวันที ่ 7 และ 10 ไมมีความ
แตกตางของ heart rate, PR interval, QRS duration, or QTc interval เม่ือเทียบกับคาพืน้ฐาน) 
ดังน้ันในกลุม tricyclic ดวยกัน  nortiptyline ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกราฟหัวใจและ orthostatic 
hypotension นอยกวาใน  imipramine และยาตวัอ่ืนๆในกลุมเดียวกนั 
 
 SSRI  

มีการประมาณการเกิดฤทธิ์ขางเคียงตอหัวใจไววาเกดินอยกวา 0.0003% ผลทางซีโรโทนิน
ผูปวยที่หัวใจลางซายทํางานบกพรองและโรเคาหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับกลามเนือ้หัวใจ
ขาดเลือดมากอนคือลดอัตราการเตนของหัวใจ 2-4 ครั้งตอนาที และ เพ่ิม left ventricular ejection 
fraction โดยไมมีผลตอ cardiac conduction, ความดันโลหิตหรือการเตนผิดจังหวะ นอกจากนี้ SSRI  
ยังอาจเพ่ิม heart rate variability 
 
Fluoxetine การศึกษา double-blind, placebo-controlled trial ในผูปวยโรคซึมเศราจํานวน 54 คนที่
เปน recent myocardial infarction (mean ± SD age 54.1 ± 11.3 yrs) แบงเปน 2 กลุมคือกลุมที่ได
ยา fluoxetine โดยมีการเพิ่มขนาดตามอาการไดถึง 60 มิลลิกรัม เทียบกับกลุมที่ได  placebo 
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ผลลัพธไมพบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในคา left ventricular ejection fraction, heart rate, PR 
interval, QRS interval, และ QTc interval,  เม่ือเปรียบเทยีบกบัคาพื้นฐานทีส่ัปดาหที่ 25 ฤทธิ์
ขางเคียงเชนเจ็บหนาอกและการกลับเขามารักษาในโรงพยาบาลไมแตกตางกันใน 2 กลุม. 
 
Citalopram ไมมีผลตอ PQ,QRS,QT ไมมีผลตอ cardiac conduction และ repolarizationไมวาจะใช
รักษาในระยะสั้นหรือในระยะยาว มีผลตอกราฟหัวใจเพียงอยางเดียวคืออาจลดจํานวนการเตนของ
หัวใจเล็กนอย (ลดลงนอยกวาหรือเทากับ 8 ครั้งตอนาที) 
 
Paroxetine   มีการศึกษาโดย Nelson และคณะ (1999) เทียบ paroxetine และ nortriptyline ในการ
รักษาโรคซึมเศราในผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาทั้ง 2 ตัวใหประสิทธิภาพในการลด
อารมณซึมเศราเทาเทียมกนั แต ผูปวยสามารถทนตอ paroxetine ไดมากกวาและมีโอกาสเกิดฤทธิ์
ขางเคียงตอหัวใจนอยกวา  โดย  nortriptyline มีผลตออาการทางหัวใจมากกวาอยางมีนัยสําคัญ และ
การศึกษาของ Pollock, B G  และคณะในป 2000 เปรียบเทยีบผลของยาทัง้ 2 ตัวน้ีในผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจที่เปนโรคซึมเศราดวยพบวา paroxetine มีผลลดการกระตุนการทํางานของเกร็ด
เลือดและมีผลตอ  platelet factor 4 และระดับ beta thromglobulin   ในพลาสมา สงผลใหมีการลดลง
ของการรวมตวัของเกร็ดเลอืดในหลอดทดลง และอาจสงผลในแงบวกในการรักษาผูปวยโรคซมึเศรา
กลุมน้ี 
 
Sertraline  ในป 1999 The Sertraline Anti-Depressant Heart Attack Trial (SADHAT)  ศึกษา
การให sertraline ในผูปวยโรคซึมเศราทีเ่ขาพักเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พบวามี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศราและไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตออัตราการ
เตนของหัวใจ ความดันโลหิต และ PR intervals, QRS intervals, QTc intervals,  left ventricular 
ejection fraction  เม่ือเทียบกับคาพื้นฐาน ตอมาในป  2002  the Sertraline Antidepressant Heart 
Attack randomized trial (SADHART Study)  ศึกษาเปรียบเทยีบการใหยา sertraline ในผูปวย
หลอดเลือดหัวใจหรือกลามเน้ือหัวใจตายที่มีโรคซึมเศราพบวามีความปลอดภัยและมีประสิทธภาพใน
การรักษาโดยไมมีภาวะคกุคามตอชีวติผูปวย  และพบวาในผูปวยซึมเศราที่รอดจากโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันหลังได sertraline ยังมีการชักนําใหเกิดอัตราการฟนฟูของคา heart rate 
variability  อีกดวย 
 
Trazodone  สัมพันธกับการเกิด  ventricular ectopic activity และ orthostatic hypotension  มีการ
ประเมินการใชยาในผูปวยโรคซึมเศราจํานวน 46 คนที่อายุเฉลีย่ 57.6 ที่มีโรคหัวใจรวมดวย  
การศึกษาแบบ  prospective เปนเวลา 6 สัปดาห ไมพบความผิดปกติใน conduction และไมพบการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของ PR, QRS หรือ QTc intervals อาการงวงนอนเปนฤทธิข์างเคียงที่พบ
มากสุด 
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Mirtazapine ในการศึกษาของ the myocardial Infarction and Depression-Intervention trial 
(Mind-IT) แสดงผลผูปวยโรคกลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดที่เขาพักโรงพยาบาลพบวา เม่ือมีการใชยา
ตานเศราในผูปวยกลามเนือ้หัวใจตายทีมี่โรคซึมเศราโดยเฉพาะอยางยิ่งใช mirtazapine นอกจาก
รักษาโรคซึมเศราแลวยังสามารถปรับปรุงการพยากรณโรคหัวใจได 
 
Bupropion ในขนาดที่สูงอาจทําใหเกิดการเพิ่มความดันโลหิต และ ventricular ectopic activity 
จนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาการใชในโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
Venlafaxine ในขนาดสูงสัมพันธกับการเพิ่มของความดันโลหิต ยงัไมมีการศึกษาการใชในโรคหลอด
เลือดหัวใจ 
 
Mind body therapy 
 ดวยความรูทีว่ารางกายและจิตใจมีผลตอกันและกัน การรักษาดวยการเพิ่มความสามารถของ
จิตใจจะสงผลตอสภาวะรางกายและอาการที่เปนอยูได มีวิธีการอยูหลายอยางในกลุมของ mind-body 
therapy เชน การนั่งสมาธิ,โยคะ,การฝกผอนคลายกลามเนื้อ,ดนตรีบําบัด,ศิลปะบําบัด,การสะกดจิต,
จิตบําบัด ฯลฯ ในผูปวยโรคซึมเศราทีมี่โรคหัวใจรวมดวยก็จัดวาเปนโรคที่มีทั้งภาวะกายและจิตอยู
รวมกัน ดังน้ันนอกจากการรักษาดวยยาเพียงอยางเดียว การเสริมการรักษาหรือฟนฟูดานจิตใจก็จะ
สงผลดีตอผูปวยดวย 

ในป 1996 การศึกษาแบบ meta analysis พบวาการเพิ่มการรักษาดวย psychosocial (เชน 
กลุมหรือจิตบาํบัดรายบุคคล การฝกการผอนคลาย การจัดการกับความเครยีด การปรับปรุง
พฤติกรรมแบบ type A) เสริมเขาไปในการบําบัดหัวใจมีผลลดอัตราการตายมากถึง 41% และลดการ
กําเริบซํ้าของโรคหัวใจภายใน2ปที่ทําการสํารวจตอเน่ือง 
 การศึกษาแบบ meta analysisในป 1999 ไดตรวจสอบประสทิธิภาพของ 
psychoeducational interventions (health education and stress management)  จํานวน37
การศึกษาพบวามีการลดอัตราตายจากโรคหัวใจ 34% ลดอัตราการเกิดกลามเนื้อหัวใจตายซ้ํา 29% 
และยังมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการกินการออกกําลังกาย นํ้าหนัก การสูบบุหร่ี โคเลสเตอรอล และ
ความดันโลหิต และยังมีขอมูลอีกวาผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจจํานวน 94 คน ที่ไดสุมทําการ
จัดการความเครียดพบหลักฐานการลดลงของโรคหลอดเลือดหัวใจในเวลา 5 ปที่ติดตามเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุมที่ไดรับการรักษาแบบทั่วไป 
 มีหลายการศกึษาที่แนะนําวาผูปวยโรคซมึเศราที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจรวมดวยจะไดรับ
ประโยชนจากโปรแกรมบําบัดฟนฟูหัวใจ (cardiac rehabilitation) โดยการปรับปรุงทกัษะการ
แกปญหาและภาพลักษณของตัวเอง ลดปจจัยเสี่ยงทางชีวภาพเชนการสูบบุหร่ีหรือการแยกตัวจาก
สังคม โดยการใหการสนับสนุนทางดานสภาวะอารมณและปรับปรุงคุณภาพชีวติ แตมักจะพบวา
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ผูปวยทีเ่ปนโรคซึมเศรามักจะเปนกลุมทีอ่อกจากโปรแกรมนี้มากกวาผูปวยที่ไมมีโรคซึมเศรา ดังน้ัน
จึงควรกระตุนใหผูปวยกลุมน้ีมาเขารับการบําบัดเพิ่มมากขึ้น 
 
สรุป 
 ความสัมพันธของโรคซึมเศราและโรคหัวใจยังคงมีการศึกษาอยูอยางตอเน่ือง เพราะทั้ง 2 
โรคนี้เปนภาระโรคที่อยูในอันดับตนๆของประชากรทัว่ไป สงผลตอภาวะทุพพลภาพและอัตราตายที่
เพ่ิมมากขึ้น โรคซึมเศราเพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ และเพิม่อัตราตายในผูปวย
หลอดเลือดหัวใจ มีการพยากรณโรคที่แยลง เพ่ิมอัตราการเขามาพักรักษาตวัในโรงพยาบาลมากขึ้น 
เพ่ิมความเสี่ยงในการกําเริบซํ้าของโรค มีการพบความสัมพันธทางพยาธิสภาพทีท่ั้ง 2 โรคนี้มีรวมกัน
และยังคงมีงานวิจัยทางชวีโมเลกุลทีย่ังมีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ือง 
 การรักษาโรคซึมเศราในผูปวยที่มีหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะการเลอืกใชยาตองเลือกใชดวย
ความระมัดระวังเนื่องจากยาตานเศราจะมีอาการขางเคียงที่มีผลตอหัวใจไมวาทางตรงหรือทางออม 
ยาในกลุม  tricyclic จึงมักไมไดรับเลือกเปนตัวเลือกอันดับแรก ยาในกลุมSSRIมักไดรับการแนะนํา
ใหเลือกใชเน่ืองจากมีฤทธิ์ขางเคียงตอหัวใจต่ํา ผูปวยมีความทนทาน (tolerability)  ตอการใชยาไดดี
ขึ้น มีงานวิจัยใหมๆที่พยายามแสดงใหเห็นประโยชนของ SSRI  ในแงที่มีผลในการรักษาพยาธิ
สภาพรวมของโรคทั้ง 2  เชนลดการทํางานของเกร็ดเลอืด,เพ่ิม heart rate variability  ซ่ึงก็จะมี
ประโยชนในการรักษามากยิ่งขึ้น 
 และเนื่องจากโรคทั้ง 2 โรคนี้ไมไดเปนเพียงโรคทางกายอยางเดียวแตเปนโรคทางจิตใจรวม
ดวย การรกัษาดวยยาเพียงอยางเดียวอาจไมไดทําใหผูปวยไดรับประโยชนเตม็ที่มีการศึกษาวิจัยที่
แสดงใหเห็นชัดเจนวาการรักษาดานจิตใจหรือ  mind-body therapy  ก็จะมีสวนชวยผูปวยไดมากขึ้น 
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