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Interesting topic 
 เรื่อง depression in geriatrics 
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Introduction 

ในผูสูงอายุ เราพบวาภาวะความผิดปกติดานอารมณนั้น สงผลใหเกิดความทุกขทรมาน
ตอทั้งตัวผูสงูอายุเอง และตอครอบครวั ทําใหภาวะความผิดปกติทางกายรุนแรงข้ึน รวมถงึทําให
ความสามารถของตัวผูสงูอายุลดลง ดวย    ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ มักถูกมองขามไป  
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน แพทยรวมทั้งตัวผูปวยเองมักคิดวาเปนภาวะปกติของการ
ที่อายุเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งผูปวยเองมักจะพูดถึงเรื่องอาการทางกายมากกวาอาการซึมเศรา  และ 
ภาวะซึมเศรามักเกิดรวมกับโรคทางกายหรือความผิดปกติในระบบประสาท  เปนตน 

ภาวะความผิดปกติดานอารมณนั้น สวนมากสามารถรักษาไดผลดี ดังนัน้ ความสําคัญจึง
อยูที่การสามารถสบืคนหาภาวะความผดิปกติในผูสูงอายุ และใหการรักษาที่เหมาะสม1 

  
Epidemiology 

จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบวาภาวะ major depression ในประชากรผูสูงอายุ พบ
นอยกวาในประชากรผูใหญ โดยพบ 1%-3% ในประชากรผูสงูอายุโดยทั่วไป แตอีก8%-16%
พบวามีลักษณะอาการซึมเศรา 2 
ซึ่งในความเปนจริงแลว จํานวนประชากรที่มีภาวะซึมเศราอาจมีมากกวานี้ แตดวยขอจํากัดในการ
วิจัยหลายประการ  เชน ผูสูงอายุแสดงอาการดานสภาพจิตใจออกมาเปนอาการทางกายแทน 
การไมสามารถจําหรือบันทกึอาการทางจิตใจออกมาไดชดัเจน เปนตน 

สําหรับปจจัยเสี่ยงในผูสูงอายุที่ทําใหเกิดภาวะซมึเศราข้ึนมานั้น มีหลายประการ ไดแก 
ความสูญเสีย , ภาวะการนอนที่ผิดปกต,ิ ภาวะทุพพลภาพ, มีภาวะซึมเศราในอดีต, และเพศหญงิ2 

 
Comorbidity and diagnosis 
Depression in medically ill patients 

ความเจ็บปวยในโรคทางกาย เปนปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดภาวะซึมเศราได และภาวะ
ซึมเศรา ก็เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะความเจ็บปวยทางกายไดเชนเดียวกัน  มีหลายๆ
รายงานซึ่งเปนตวัอยางแสดงใหเห็นถงึความสัมพันธระหวางภาวะซึมเศราและโรคทางกาย เชน 
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- cardiovascular disease : ภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหวัใจ พบวามีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลที่นานข้ึนหลงัจากทํา angioplasty หรือ coronary artery bypass 
grafting และพบวามี greater long term morbidity หลังภาวะ myocardial infarction   

- cerebrovascular disease  :  พบวา  20%-30% ของผูปวย post-stroke เกิดภาวะ 
minor or major depression โดยพบวา left-sided stroke มีแนวโนมที่จะเกิด post-stroke 
depression แบบ early onset ( < 3 เดือน )  

- endocrine disorder  : พบวา comorbid depression ในผูปวยโรคเบาหวานมากกวา
คนทั่วไป 2 เทา , นอกจากนี้ยังพบวาทั้ง overt  และ subclinical hypothyroidism  นั้นมีความ
เก่ียวของกับภาวะซึมเศรา  

- neurological disorder :  ในผูปวย Parkinson’s พบวามี comorbid depression ถึง 
40%-50%  นอกจากนี้ยังพบวา ในผูปวย multiple sclerosisมี  prevalence of depression ถึง 
20%  

- นอกจากที่ไดยกตัวอยางมานั้น พบวาภาวะซึมเศรานั้นยังมีความสัมพันธกับโรคทาง
กายอีกหลายๆโรค เชน joint disease , connective tissue disease , malignancy and 
immunodeficiency disorder 3 
 
Depression in patients with Dementing disorders 

ผูปวย dementia  พบวามีภาวะซึมเศราในอัตราที่สงูกวากลุมประชากรโดยทั่วไป  โดยพบได
ถึง 50%  ในบางรายงาน พบวาประวัติ mood disorder ของบุคคลในครอบครัว จะเปนปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดภาวะ depression เพ่ิมข้ึนในผูปวย Alzheimer’s  

 
Depression with reversible dementia 

ในผูปวย elderly depressed  บางรายอาจพบวามี dementia syndrome เกิดข้ึน ซึ่งจะ
หายไปเมื่อ 

อาการ depression ดีข้ึน  อาการดังกลาวมีชื่อเรียกหลายชื่อ ไดแก pseudodementia , 
dementia of depression หรือ depression with reversible dementia  
 เราสามารถแยกผูปวย primary degenerative dementia ออกจากผูปวยโรคซึมเศราโดย
ในผูปวยโรคซึมเศรา อาจพบลักษณะตางๆดังนี ้

• อาการเกิดข้ึนเร็วโดยไมมีความผิดปกติดาน cognition 
• มีประวัติความผิดปกติดานอารมณในอดีตหรือมีประวัตใินครอบครวั 
• มี psychomotor retardtion มาก และปฎิสมัพันธกับสงัคมลดลง 
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• รูสึกตัวเองนาตําหนติิเตียน 
• ความผิดปกติของ cognition มักแยลงในตอนเชา 
• รูสึกวาความจําตนเองมีปญหาอยางมาก ( มากกวาที่พบจากการตรวจความจํา ) 
• ความจําที่แยลงพบวาสามารถเรียกกลับมาไดหากไดรับการชี้นาํที่เหมาะสม 
• อาการซึมเศรามักพบวาดีข้ึนไดดวย sleep deprivation 
ในผูปวยบางรายพบวา ยังมี some cognitive impairment หลงเหลืออยูหลังจาก 

depression ดีข้ึนแลว  
ซึ่งไดมีแนวคิดเก่ียวกับ pseudodementia นี้อยู 2 ทาง ทางหนึง่เชื่อวา cognitive 

impairment ที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจาก depressive syndrome เอง ,อีกทางหนึง่เชื่อวาเกิดจาก 
progressive subclinical dementing disorder ซึ่งควรมีการ work up และการติดตามการรักษา
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือหา treatable neurological disorders 
 
Major depressive disorder with psychotic features  

psychotic depression พบได 20%-45% ของ elderly depressive patient ที่รับการ
รักษาตัวในโรง พยาบาล และ พบได 3.6% ของ elderly depressive patient ในชุมชน 

ลักษณะของ depressive delusions ที่พบบอยไดแก ความรูสึกผิด  , hypochondriasis , 
ไมเชื่อถือลทัธิ  ศาสนาหรือศีลธรรม , คิดวาตนเองถูกตามราวี , บางครั้งอาจพบลักษณะคิดวา
คูครองนอกใจได 

depressive delusions สามารถแยกออกจาก delusions of demented patients โดย 
delusions of demented patients จะเปนเรื่องเปนราวนอยกวา และเปนไปในแนวเดียวกับภาวะ
ความผิดปกตทิางอารมณนอยกวาใน depressive delusions 

บางครั้งการแยก overvalued idea of worthlessness และ holplessness ออกจาก 
depressive 
 delusions ก็สามารถทําไดยาก , สิ่งที่พอจะชวยแยกได นั่นคือ  ผูปวยที่มี nondelusional 
depression  จะสามารถตระหนักไดวาความคิดของเขาเปนความคดิที่เกินความเปนจริง ถงึแมวา
เขาจะไมสามารถทําใหตัวเองเลกิที่จะคดิไดก็ตาม  
 
Depression and disability 
 จากการศึกษาในอดีต พบวาในผูปวย major depressive disorder มีแนวโนมที่จะเกิด
ภาวะทุพพลภาพไดมากกวาประชากรทั่วไปถึง 4 เทา และพบวาภาวะทุพพลภาพที่เพ่ิมข้ึน มีผล
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ตอ emergence of depressive symptoms , ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งภาวะซึมเศรา และภาวะทุพพล
ภาพ ตางมีผลตอกัน แตดวยกลไกอยางไรนั้นยังไมเปนทีท่ราบแนชัด 3 
 
Bereavement 
 depressive symptoms or syndrome มักพบไดหลังจากมีการสูญเสยีคูสมรส ซึง่อาการ
จะเห็นไดเดนชัดในชวง 2 ปแรก , โดยการศึกษาเมื่อสิน้สุด 2 ปหลงัการสญูเสยี พบวา 14% ม ี
ภาวะ major depression เก ิดข้ึน โดยในผูทีไ่มไดมอีาการครบตามเกณฑการวินิจฉยั major  
depression ก็พบวามี compromised function , disability และ impaired quality of life เชนกัน 
 
Suicidal risk  

การฆาตัวตายใน older adult พบวามีความชุกสูงกวากลุมประชากรทั่วไปถึง 2 เทา  , 
จากการศึกษาพบวาสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดพฤตกิรรมฆาตวัตายในผูสูงอายุ ไดแก ภาวะความ
เจ็บปวยทางกาย และ การสูญเสีย 

suicidal ideation พบไดบอยที่สุดในกลุมประชากรที่มลีักษณะดังนี ้ previous serious 
suicidal attempts , high severity of depression และ poor social support  โดยพบวา severity 
of depression เป ็น  the strongest predictor of course of suicidal ideation  ซึ่งในกลุม
ประชากรเหลานี้ควรไดรับinterventionท ี่เหมาะสม   

ในผูปวยสงูอายุที่มี major medical illnesses หรือ recent loss ควรไดรับการประเมนิ 
depressive symptomatology และ suicidal ideation , ความคิดเก่ียวกับความหมายของการฆา
ตัวตาย และชวิีตหลงัความตาย จะชวยบอกถึงขอมูลที่ผูปวยไมสามารถบอกมาไดโดยตรง 
 
Course and outcome 
 จากการศึกษาในกลุมประชากรผูสงูอายุ พบวา มีอัตราการเกิด relapse หรือ recurrent 
ประมาณ 13%-19%จากการติดตามใน 1 ป  และเมื่อติดตามไปจนถึง 3ถงึ 6 ป พบวามีอัตรา 
recurrence เพ่ิมข้ึนเปน 38% และในการศกึษาที่ไดติดตามผลการรกัษาไป 20 ป พบวามีอัตรา
การเกิด recurrence 95% , ปจจัยที่มีผลตอการเกิด relapse และ recurrent ที่สูงข้ึน ไดแก 
history of frequent episodes , late age of illness onset , history of dysthymia , intercurrent 
medical illness  และอีกปจจัยหนึง่ซึ่งอาจมผีล ไดแก high severity and chronicity of the index  
depressive episode 
 dementia ไมไดเป ็น outcome ของภาวะ depression ในผูสงูอายุ แตอยางไรก็ตาม 
พบวามีผูสูงอายุที่มีภาวะ depression จํานวนมากที่มีปญหา cognitive dysfunction or 
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dementia ซึ่งจากการศึกษาในผูสูงอายุที่มีภาวะ depression ที่ไมไดมีภาวะ demented พบวา  
late age of depression onset และ cortical brain atrophy เปน predictors ที่ชัดเจนในการ 
develop dementia ในการติดตามการรักษาเปนเวลานาน 38 เดือน 
 
Etiology 
Biological dysfunction 

จากการศึกษาในอดีต พบวาภาวะ frontostriatal dysfunction มีผลกับการเกิด late-life 
depression ซึ่งเราจะเหน็ไดในหลายๆการศกึษา ดังนี ้
 
Clinical observation  

พบวา executive dysfunction(  ซึ่งเก่ียวของกับความผิดปกตใินการทํางานประสานกัน
ระหวาง frontal structure และ subcortical connection  ) พบไดบอยและคงอยูเปนระยะ
เวลานานในผูสูงอายุที่มีภาวะdepression  โดยพบวาประมาณ 40% ของผูสูงอายุที่มีภาวะ 
depression มีปญหาเรื่อง abnormal initiation , preserveration  scores ซึ่ง executive 
dysfunction ดังกลาว จะดีข้ึนเมื่อภาวะ depression ดีข้ึน 
 ภาวะความผิดปกติที่เก่ียวของกับ frontostriatal impairment พบวามีการดําเนินโรคที่แย
ลงจากภาวะ depression โดยเราพบวา vascular dementia ,  Parkinson’s disease, 
Huntington’s disease , และ subcortical disorder อ่ืนๆ มีแนวโนมที่จะทําใหเกิด depression 
ไดมากกวา cortical dementia  
 Stroke โดยเฉพาะที ่ lesions อยูที่ basal ganglia และ frontal projection พบวามี
ความสัมพันธกับ high incidence of depression และ executive dysfunction โดยพบวา stroke 
ที่ caudate head เปน vascular insult ที่มีแนวโนมทําใหเกิด deprssion ไดมากทีสุ่ด 
 
Brain structure studies 
 จากการศึกษาทาง neuroradiological ไดสนบัสนุนวา frontostriatal and limbic 
impairment มีความเก่ียวของกับภาวะ depression และ executive dysfunction โดยพบวา 
subcortical white matter hyperintensities ( WMHs ) มีความเก่ียวของกับ executive 
dysfunction และ disability  
 นอกจากนี้ เราพบวา  Low volumes of subgenual anterior cingulate , the head of 
caudate nucleus , the putamen , the hippocampus และ the amygdala พบไดในผูปวย 
mixed-age depression 
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โดย hippocampal volume นั้น มีความสมัพันธกับ amgydala volume และมีความเก่ียวของกับ 
life time duration of depression และการลดลงของ glia ในบริเวณ subgenual prelimbic 
anterior cingulate gyrus ยังพบในผูปวย depression อีกดวย 
 
Brain function studies 
 พบวามีการเพ่ิมข้ึนของ metabolism ในบริเวณ limbic regions รวมถึง amygdala , the 
anterior cingulate, and the posterior orbital cortex , ในทางกลับกัน พบวามีการลดลงของ 
blood flow ในบริเวณ dorsal neocortex area ไดแกบรเิวณ lateral and dorsolateral prefrontal 
cortex  , dorsal anterior cingulate , และบริเวณ caudate ในชวงที่ผูปวยมีภาวะซึมเศรา, 
นอกจากนี้ยังพบวา การลด activation บริเวณ bilateral dorsal anterior cingulate และบริเวณ 
hippocampus พบไดใน severely depressed , nondemented elderly patients ขณะที่ทํา word 
activation task 
 Limbic system ทําหนาที่เก่ียวกับการ evaluate reward-related stimuli และ  organizes 
stress responses โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี ้

- the dorsal anterior cingulate  : ดูแลเก่ียวกับ discriminative attention  และ 
selection of action 

- the lateral and dorsolateral prefrontal cortex : ดูแลเก่ียวกับ maintaining visual 
information in working memory 

จากการศึกษาพบวาความผิดปกติในการทํางานประสานกันระหวาง ventral limbic และ 
dorsal cortical neural systems เปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะ  depression 
 
Frontostriatal dysfunction and course of illness 
 จาก clinical studies สนับสนนุวาบางสวนของ executive dysfunction ทําใหเกิด poor 
or slow  response ตอ nortriptyline  และทําใหเกิด  early relapse and recurrence of  late life 
depression . 
ความสัมพันธระหวาง executive dysfunction และ course of geriatric depression สนบัสนนุวา 
impairment ของ underlying executive dysfunctions เปนสวนหนึง่ของกลไกที่ทําใหเกิดการคง
อยูของ depressive syndrome 
 จากการศึกษาถงึความแตกตางกันของ white matter ในบริเวณที่แตกตางกันของสมอง 
พบวาเมื่อมีความผิดปกติในการทํางานเกิดข้ึน จะทําใหเกิด disconnection syndromes ซึ่งมี
ลักษณะ  late-life depression,executive dysfunction , and poor treatment outcomes 
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Psychological factors 

ปจจัยทางดานจิตใจทีท่ําใหเกิดภาวะซมึเศรานั้น เชื่อวามีเหตกุระตุน  (predisposing  
factors) 3 ประการ คือ  

1. การสูญเสีย valued object   
ในผูสูงอายุนั้นโดยทั่วไปจะประสบกับภาวะตึงเครยีดในชวิีตนอยกวาในคนหนุมสาว แตภาวะ
ความรุนแรงนั้นสวนมากมักเปนเรื่องการลาจาก  
Freud ไดอธิบายวาการเกิด ambivalent introjection ของ lost object เขามาสู ego ทําใหเกิด
ภาวะซึมเศราข้ึน ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากความออนแอของ ego โดยการที่บุคคลไมสามารถแสดง
ความโกรธออกไปสู lost object ภายนอกได ทําใหเกิดความรูสึกผิดตามมา พรอมกับการ 
internalized ความโกรธนั้นกลับมาสูตนเอง ทําใหเกิดภาวะซึมเศรา 

2. จาก cognitive theories ไดกลาววา ภาวะซึมเศรานั้นเปนผลมาจาก negative 
distortions ตอประสบการณชวิีตทีผ่านมา , ประเมินคาตนเองในทางลบ และการมองโลกในแง
รายและสิ้นหวัง  

3.จาก Erikson’s eighth stage of development “ integrity versus despair” ซึ่งได
กลาวถึงการยอมรับตนเอง , โดยถาบุคคลใดลมเหลวในการยอมรับตนเอง นําตัวเองไปยึดติดกับ
อดีตและอนาคต ก็จะเกิดความทอแทสิน้หวัง 
 
Social factors 
จากการศึกษาในอดีต พบวาถามีการสนบัสนนุทางสังคมที่ไมดี เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ซึมเศรา4 

 
Treatment of geriatric depression 

การรักษา geriatric depression สามารถใชไดทัง้ pharmacotherapy or psychotherapy  
หรือทั้งสองอยาง   โดยจุดมุงหมายของการรักษา geriatric depression คือเพ่ือ remission of 
depression และ ลด risk ของ relapse and recurrence 
 
Psychotherapy 

interpersonal  psychotherapy , cognitive-behavioral therapy , และ problem-solving 
therapy พบวาไดผลดีในการรักษา depressed elderly patient  
 psychotherapy  อาจมีบทบาทสําคญัในการดูแลผูปวยสงูอายุที่มีภาวะซึมเศรา และอยูใน
ภาวะสูญเสีย หรือในผูปวยที่ประสบปญหาในชีวิตอยางรนุแรงซึง่ขาด social support , เริ่มม ี
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disability หรือขาดทักษะในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน , psychotherapy มีประโยชนในการ
ชวยเหลอืผูปวยใหสามารถจัดการกับอาการที่เกิดข้ึน และชวยใหผูปวยมาติดตามการรักษาอยาง
ตอเนื่องระหวางรอ antidepressant ออกฤทธิ ์
 
Pharmacotherapy 

ในการรักษาผูปวยสูงอายุดวยยา พบวาไดผลดีเหมือนการรักษาในผูปวยอายุนอย แตควร
ระวังผลจาก aging และ medical condition ซึ่งอาจมีผลกับ pharmacokinetics และ การเกิด 
side effect ไดงาย ถงึแมวา plasma concentration ของ antidepressant อยูในระดับต่ํา 

antidepressant  ที่ใชในการรักษาผูปวย geriatric depression มีอยู 4 กลุม 
1. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors ( SSRI s )  การศึกษาในผูปวยสูงอายุที่รับ

การรักษาแบบผูปวยนอก  พบวา SSRIs ไดผลในการรกัษาเทากับ TCA ใน acute treatment of 
depression , ถึงแมวายังขาดงานวิจัยเก่ียวกับ การรักษาในผูปวยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล   
แตจาก clinical experience พบวา SSRIs ไดผลดีในการรกัษาผูปวยในที่มี broad spectrumของ 
depressive syndromes 

การเพ่ิมปริมาณยาควรเปนไปอยางชาๆ จนถึงระดับทีใ่ชในการรกัษา โดยการเริ่มตนให
ยาควรเริ่มที ่10 mg ของ fluoxetine , paroxetine , citalopram แลวเพ่ิมจนถงึ 20 mg/d ; 5 mg 
ของ escitalopram เพ่ิมจนเปน 10 mg/d ; และ 25 mg ของ sertraline แลวเพ่ิมจนเปน 100 
mg/d  

The SSRIs มักใชเปน  drugs of first choice ในผูปวย mild,nonmelancholic 
depression หรือในผูปวยที่มี cardiac disease เนื่องจากมีผลกับหัวใจนอย 

ผลขางเคียงของ SSRIs ที่พบบอย ไดแก นอนไมหลับ , akathisia , คลื่นไส , เบ่ืออาหาร , 
pseudoparkinsonism , inappropriate secretion of ADH ซึ่งทําใหเกิด hyponatremia ตามมาได 

ขอควรระวังในการใช SSRIs ในผูสงูอายุ คอืเรื่องของ drug interactions ตัวอยางเชน 
fluoxetine และ paroxetine ไปยับย้ัง cytochrome P450 ซึ่งจําเปนในกระบวนการ hydroxylation 
ของยาหลายตัว ไดแก nortriptyline , desipramine , antipsychotics และ type 1A antiarrythmic 
drugs , B-blockers , verapamil ซึ่งระดับยาดังกลาวใน plasma อาจเพ่ิมข้ึนเมื่อใชรวมกับ 
fluoxetine หรือ paroxetine 

ยาอีกกลุมหนึ่ง ไดแก  serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor “ 
venlafaxine” พบวาม ี high remission rates และไดผลดีในการรกัษาผูปวยซมึเศราใน
โรงพยาบาล และผูปวยซึ่งไดรับยาหลายชนดิแลวยังไมไดผลการรักษาที่ดี รวมทัง้ใชไดผลดีใน
ผูปวยที่ทีอาการปวดเรื้อรัง โดยขนาดยาที่ใชในผูสงูอายุอยูที่  112.5 ถึง 225 mg , ผลขางเคียงที่
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พบไดบอย ไดแก คลื่นไส  ซึ่งแกไขไดโดยการเพ่ิมยาชาๆ  นอกจากนี้ควรมกีารตรวจ BP เปน
ระยะเนื่องจากอาจมีความดันโลหิตสูงข้ึนได 

2. Tricyclic antidepressants nortriptyline และ desipramine เปน TCA ที่ใชบอยในการ
รักษา geriatrics depression โดย 2 ตัวนี้มผีล anticholinergic และ sedation ที่ต่ํากวา  
amitriptyline 

การใช  nortriptyline และ desipramine ในผูสงูอายุ ควรเพ่ิมยาอยางชาๆ  โดยปริมาณ
ยาที่เหมาะสม อยูที่ 1-1.2 mg/kg ของ body weight สําหรับ nortriptyline และ 1.5-2 mg/kg ของ 
body weight สําหรับ desipramine 

สิ่งที่ควร monitor ในผูปวยที่ไดรับ nortriptyline และ desipramine ไดแก high 
intellectual functions , orthostatic blood pressure , electrocardiogram , and ability to 
urinate 

3. Monoamine oxidase inhibitors MAOIs ใชไดผลดีในผูปวยที่มีภาวะ major 
depression รวมถงึผูปวยที่มี depression รวมกับ panic attacks การใชยากลุมนี้ในผูสงูอายุ ควร
ใชในปริมาณนอย เชน 30 ถึง 45  
mg /dของ phenelzine  หรือ 20 ถงึ 30 mg/d ของ tranylcypromine 
 ผลขางเคียงที่พบไดบอยในยากลุมนี ้ คือ orthostatic hypotention  ซึ่งตองระวังใน
ผูสงูอายุ เนื่องจากอาจมีปญหาอ่ืนๆตามมา เขน falls and fractures  , ผลขางเคยีงอ่ืนๆไดแก 
weight gain , lack of energy , insomnia and day time somnolence ในผูที่ไดรับ phenelzine 
หรืออาจพบวามี nervousness , insomnia , excessive perspiration ในผูทีไ่ดรับ 
tranylcypromine 
 ขอควรระวังอีกประการหนึ่งคอื การใชยานีร้วมกับ symptomatics amines , monoamine 
precursors , TCA , SSRIs ,venlafaxine , หรือการใชยากลุมนี้ 2 ตัว รวมทั้งการรับประทาน
อาหารที่มี tyramine สูง ซึง่อาจทําใหเกิดภาวะ hypertensive crisis ได 
 4. Other antidepressants Bupropion พบวายังมีการศึกษาวิจัยคอนขางนอยเก่ียวกับ
การใชยาตวันีใ้นผูสูงอายุ ขอดีของยาตวันี้คอืไมทําใหเกิด cognitive impairment หรือ sedation  , 
ปลอดภัยในกรณี overdose และไมม ี cardiotoxicity ที่ชัดเจน ขอเสียของยากลุมนี้คืออาจทําให
เกิด hypertension และ seizure ได การเริ่มใชเริม่ตนที่ 100 mg/d เพ่ิมไดถงึ 450 mh/d ปริมาณ
ที่ใชในผูปวยสูงอายุโดยมากจะอยูที่ 150 mg bid 
 Mirtazapine ออกฤทธิ์เปน alpha 2  presynaptic inhibitory receptor antagonist  และ 
serotonin 2 และ 3 antagonist ผลขางเคยีงของยานี้ ไดแก sedative , hypotensive , and 
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anticholinergic , dizziness , increase appetite , and weight gain การเริ่มใชยานี้ ให 15 mg 
กอนนอน และเพ่ิมไดจนเปน 30-45 mg/d 
 Nefazodone ปลอดภัยใน ooverdose ชวยเรื่อง sleep และ anxiolytics effectsm ขอเสีย
ของยานี้คือทําใหงวง และตองทานยาวันละ 2 ครัง้  ขนาดยาที่ใชอยูที่ 300-500 mg 
 
Continuation and maintenance of treatment 

Continuation phase :  ควรให  antidepressant เปนเวลานานอยางนอย 6 เดือน  เพ่ือ
ปองกันการเกิด relapse   

 Maintenance phase  : ในผูปวยซึ่ง high risk recurrence ไดแก History of three or 
more episodes   ( ซึ่งเปน strongest predictor of recurrence  ) ควรไดรับ อยางนอย 3  ป3 
เพ่ือปองกัน new episode of depression โดย dose และ plasma level ในชวง continuation 
และ maintenance ควรเหมือนกับในชวง acute treatment of depression 
 
Adherence 

ผูปวยสูงอายุและครอบครวัสวนมากมีปญหาในการยอมรบัในการวินิจฉัยวาเปนโรค
ซมึเศรา รวมทั้งความเขาใจถงึการรักษาในระยะยาว นอกจากนี้ ภาวะความเจ็บปวยทางกายอาจ
มีผลกับการตอบสนองตอยา antidepressants 
 
 Treatment of bereavement 

การรักษาผูสูงอายุที่ประสบกับภาวะสูญเสยี ข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการ ถามีภาวะ 
major depression , ควรพิจารณาใหยา antidepressant , สวนในผูปวยที่มีภาวะ depression แต 
ยังไมครบเกณฑการวินิจฉัย major depression , การใช brief focused psychotherapy อาจ
ไดผลดี , อยางไรก็ตาม ไมแนะนําใหทํา prophylactic treatment ในผูปวยสูงอายุที่ประสบกับ
ภาวะสูญเสยีทุกราย เนื่องจากผูปวยสวนมากไมไดมีอาการของ depressive syndrome 
 
Electroconvulsive therapy ( ECT )  

ECT อาจพิจารณาใชในผูปวยที่มี severe mood syndrome ซึ่งไมสามารถรอ
ผลการรักษาโดยการใชยาได ขอสนับสนุนหลายประการที่จะทําใหเลือกการรักษาโดยการใช ECT 
ไดแก ในผูสงูอายุนั้น มักมีโรคทางกายรวมดวยคอนขางมาก , ซึ่งอาจมีผลตอการใชยาในการ
รักษา นอกจากนี้ การใชยาในการรักษานั้น ตองรอเวลาการออกฤทธิ์ของยาคอนขางนาน ซึ่ง
ในขณะที่ผูปวยยังอยูในภาวะ depression อาจเสี่ยงตอการเกิด suicide , debilitation , 
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dehydration , และ electrolyte disturbance     จากการศึกษา พบวา การรักษาดวย ECT 
สัปดาหละ 3 ครั้ง พบวาทําใหเกิด rapid recovery ได มากกวาการรักษาสัปดาหละ 2 ครั้ง  

Mortality rate หลังจากทํา ECT พบได 0.01 % ซึ่งสวนใหญเกิดจาก cardiac 
complication โดยมักจะเกิดทันทีหรือหลังทํา ECT ไมก่ีชั่วโมง 

ในผูปวยสงูอายุ พบวาใชเวลาในการ recovery ของ memory นานกวาในผูปวยวัยผูใหญ  
และอาจมี prolong confusion หลังจากทํา ECT ได 
 
Recommendations of the expert consensus study 
 Evaluation   

ควรมีการประเมินถึง psychopathology , medical and neurological status , 
functional impairment และ  psychosocial stressors รวมถึงยาที่ผูปวยใชอยู 
 Acute treatment  
 การรักษาที่เหมาะสม ไดแก การใช antidepressant รวมกับ psychotherapy , การ
เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งเปนทางเลือกหนึง่ในการรักษา mild depression , การใช ECT สามารถเปน
ทางเลือกในการรักษา severe depression  
 SSRIs หรือ Venlafaxine XR เปน treatment of choice ในการรักษา late-life 
depression รองลงมาไดแก bupropion และ mirtazapine  สวน  nortriptyline และ desipramine 
เปนทางเลือกสําหรับ severe geriatrics depression ระยะเวลาที่ใชควรรอประมาณ 3-4 สัปดาห
กอนพิจารณาเปลี่ยนยาตวัใหมหรือเพ่ิมยาตัวใหม 
 Cognitive – behavioral therapy , supportive psychotherapy , problem solving 
therapy และ interpersonal therapy พบวาใชไดผลดีในผูปวยสงูอายุที่มีภาวะซึมเศรา นอกจากนี ้
psychoeducation ก็มีสวนชวยใหผูปวยและครอบครวัมกีารติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง 
 ในผูปวย  late-life psychotic depression การรักษาควรใช antidepressant(SSRI or 
venlafaxine XR ) รวมกับ atypical neuroleptics ( ยกเวน clozapine )  
 ในผูปวยที่มีภาวะ major depression รวมกับ mild to moderate dementia  , treatment 
of choice ไดแก antidepressant ( citalopram , setraline , venlafaxine )  รวมกับ 
psychosocial intervention ( โดยเฉพาะ caregiver focused treatment and supportive 
psychotherapy ) 
 ยาบางตัวสามารถทําใหเกิด late-life depression ได โดยยาบางชนิดเมื่อเกิด 
depression ข้ึนมาควรเปลี่ยนยาใหม เชน alpha-methyldopa , cimetidine , hydralazine , 
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propranolol  , ยาบางชนิดเมื่อเกิด depression ข้ึนมา เชน estrogen . tamoxifen , vincristine 
ควรใชยาตอไปและให antidepressant รวม 
 ควรหลีกเลี่ยงการใช benzodiazepine ถาหากผูปวยมีปญหานอนไมหลับ อาจใหเปน 
trazodone , zolpidem หรือ zaleplon , residual anxiety ควรเพ่ิม antidepressant  
 แนวทางการเปลี่ยนชนิดยา เมื่อยาตัวที่ใชอยูไดผลตอบสนองนอย หรือไมตอบสนองเลย 
 จาก SSRIs à venlafaxine XR or bupropion 
 จาก  venlafaxine  à SSRIs 
 จาก another antidepressant ( เชน TCA , bupropion ) à SSRIs or venlafaxine 
Augmentation therapies แนะนําใน depressed elders ซึ่งมี partial response ตอการเริ่มตนใช 
antidepressant  โดย 

ถาเริ่มตนดวย SSRI àadd bupropion , lithium or nortriptyline 
ถาเริ่มตนดวย TCA  àadd lithium or SSRI 
ถาเริ่มตนดวย bupropion àadd SSRI or lithium 
Continuation – Maintenance treatment 
ขนาดยาที่ใชไดผลดีใน acute treatment ควรใชตอเนื่องในชวง continuation และ 

maintenance , ในผูปวยที่มี 3 lifetime episode ควรไดรับการรักษาเปนเวลานานกวา 3 ป แต
สําหรับผูปวยที่มี episode นอยกวานี้ยังไมมี consensus ออกมาวาควรใหยาเปนระยะเวลานาน
เทาใด 

ในผูปวย psychotic depression ควรให antipsychotic ตอนาน 6 เดือน 
ในผูปวยทีต่อบสนองตอ ECT แตไมตอบสนองตอ antidepressant , ในชวง 

Continuation – Maintenance ควรให antidepressant ( ที่ไมใชตัวที่ผูปวยเคยใชแลวไม
ตอบสนองการรักษา ) หรืออาจใชเปน  
Continuation – Maintenance ECT , ใน recent study พบวาการใช antidepressant รวมกับ 
mood stabilizer เชน nortriptyline รวมกับ lithium ในชวง Continuation – Maintenance หลังทํา 
ECT พบวาไดผลดีกวา monotherapy หรือ placebo 
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