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Interesting  topic 

A Broken Heart: 
The Relationship of Depression to Coronary Artery Disease 

 

วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ ์2551 เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ภาควชิาจติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ทีป่รกึษา รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์รงค ์สภุทัรพนัธุ ์

นําเสนอโดย แพทยห์ญงิพมิพพ์ร สขุเสถยีร 

 

 “For every affection of the mind that is attended w ith either pain or pleasure, hope 

or fear, is the cause of an agitation whose influence extends to the heart.”   

                                                                                                William Harvey,1628 

ในปัจจบุันโรคหลอดเลอืดหัวใจเป็นโรคทีทํ่าใหเ้กดิการสญูเสยีชวีติมากเป็นอันดับตน้ๆ การ

ศกึษาวจัิยตา่งๆไดม้กีารคน้พบปัจจัยเสีย่งหลายอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกดิความผดิปกตขิองระบบ

นี ้ และพบวา่โรคอารมณ์ซมึเศรา้เป็นหนึง่ในปัจจัยเสีย่งทีม่คีวามสมัพันธทั์ง้ในดา้นการดําเนนิโรค

และการพยากรณ์โรค การศกึษาแรกทีก่ลา่วถงึความสมัพันธน์ีท้ีต่พีมิพใ์น The American Journal 

of Psychiatry ปี1937 เป็นการศกึษาของ Malzberg ซึง่เปรยีบเทยีบอัตราการเสยีชวีติของผูป่้วยที่

เป็นโรคอารมณ์ซมึเศรา้กับประชากรท่ัวไป พบวา่อัตราการเสยีชวีติของผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้

สงูขึน้เนือ่งจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลอืดและโรคตดิเชือ้(1) หลังจากนัน้ความสมัพันธร์ะหวา่ง

อารมณ์ซมึเศรา้และโรคหัวใจและหลอดเลอืดก็ไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  ปัจจบุันจัดวา่อยู่

ในกลุม่ psychological factor affecting medical condition ตาม DSM-IV-TR ความเขา้ใจ

เกีย่วกับความสมัพันธข์องสองโรคนีจ้งึน่าจะชว่ยใหก้ารดแูลรักษาผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้ทีม่โีรค

หลอดเลอืดหัวใจรว่มดว้ยทําไดด้ขี ึน้  
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Depression and course of coronary artery disease 

18-45%ของผูป่้วยทีเ่คยเป็นmyocardial infarctionและ50%ของผูท้ีม่ภีาวะcongestive 

heart failure มโีรคอารมณ์ซมึเศรา้รว่มดว้ย(1,2) 

ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคอารมณ์ซมึเศรา้เมือ่ตดิตามไปหลายปี จะมโีอกาสเป็นโรคหลอดเลอืด

หัวใจมากกวา่ประชากรท่ัวไปตัง้แต1่.5-3.9 เทา่ (ตาราง1)(3) 

โรคอารมณ์ซมึเศรา้เพิม่ความเสีย่งในการเกดิโรคแทรกซอ้นเชน่ MI,stroke ในชว่ง12เดอืน

และเพิม่อัตราการเสยีชวีติภายหลังการวนิจิฉัยโรคหลอดเลอืดหัวใจตบี และการผา่ตัด coronary 

bypass graft(10) (ตาราง2)(3) 
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Pathogenesis 

มหีลายสมมตฐิานทีอ่ธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งโรคอารมณ์ซมึเศรา้และโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

Biobehavioral model for the relationship between depression and CAD clinical events(3) 

Depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinical Events 

(acute MI, sudden cardiac death) 

 

 

Biobehavioral Mechanisms 

Treatment adherence โรคอารมณ์ซมึเศรา้ทําใหผู้ป่้วยรว่มมอืในการรักษาลดลง ทัง้ความ

สมํา่เสมอในการรับประทานยา การมาตดิตามอาการและการเปลีย่น life style(9) 

Physiological Risk Factors 

HPA Axis Dysregulation 

Renin-Angiotensin- Aldosterone  
Dysregulation 

ANS Dysregulation 

Inflammation 

Platelet activity 

Traditional Risk Factors –   
diabetes, dyslipidemia, 
hypertension, obesity 

 

 

Behavioral Risk Factors 

Smoking 

Alcohol 

Medical Adherence 

Physical activity 
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Smoking and Alcohol consumption โรคอารมณ์ซมึเศรา้เพิม่การสบูบหุรีแ่ละการดืม่สรุา 

แตเ่มือ่ควบคมุปัจจัยเหลา่นีก็้ยังพบวา่โรคอารมณ์ซมึเศรา้ทําใหโ้รคหัวใจและหลอดเลอืดเพิม่ขึน้ (1) 

Physical activity  อาการของโรคอารมณ์ซมึเศรา้เชน่ anergia,anhedonia อาจทําให ้

ผูป่้วยทํากจิกรรมและออกกําลังกายลดลง 

Physiological Risk Factors 

Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) Axis  

HPA axis ทําหนา้ทีใ่นการตอบสนองตอ่ความเครยีด พบวา่ในผูป่้วยทีซ่มึเศรา้จะม ีHPA 

activityเพิม่ข ึน้, มรีะดับCRFในน้ําไขสนัหลังเพิม่ขึน้, ระดับของcortisolในเลอืดเพมิขึน้ และไม่

ตอบสนองตอ่ dexamethasone suppression ซึง่น่าจะเกดิความผดิปกตใินระบบfeedback  

ระดับ Cortisolทีส่งู ทําใหเ้กดิปัจจัยเสีย่งตอ่โรคหัวใจและหลอดเลอืดหลายอยา่ง เชน่ 

truncal obesity, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, increased blood pressure, 

elevated heart rate, injury ตอ่ vascular endothelial cell และ inhibition of normal healing(2) 
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Renin-angiotensin-aldosterone system 

ACTHกระตุน้การหลั่งทัง้ glucocorticoids และmineralocorticoids หรอืaldosterone ซึง่

กระตุน้ใหเ้กดิ water retention, vasoconstriction,เพิม่sympathetic activity, เพิม่inflammatory 

potential 

ในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้จะมรีะดับของ aldosterone ในเลอืดสงูกวา่ประชากรท่ัวไป 

2.77เทา่ แตร่ะดับของreninไมต่า่งกัน โรคทีม่รีะดับ aldosteroneสงูเชน่ Conn’s disease สมัพันธ์

กับอาการซมึเศรา้(12) 

การศกึษาในผูป่้วยทีรั่บการรักษาดว้ยยา angiotensin converting enzyme inhibitors 

(ACEI) พบวา่ทําใหอ้ารมณ์ดขี ึน้และทําให ้quality of lifeดขีึน้ ในหนูทีไ่ดรั้บยาACEI มbีehavioral 

despair ลดลง และหนูทีข่าดฮอรโ์มน angiotensin จะมbีehavioral despairนอ้ยกวา่กลุม่ควบคมุ(5)    
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Autonomic Nervous System (ANS)(6) 

ในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้พบวา่มกีารเพิม่ขึน้ของ cathecolamine โดยเฉพาะ 

Norepinephrine ทัง้ในเลอืดและในปัสสาวะ เป็นสิง่ทีบ่ง่ชีว้า่ sympathetic nervous system 

ทํางานมากขึน้ ซึง่ทําใหเ้กดิ hypertension, ลด heart rate variability, เพิม่ QT interval 

variability, เพิม่coronary constriction และcathecolamine ระดับสงูในเลอืดทําให ้endothelial 

injury และเพิม่ platelet activity ซึง่เป็นสาเหตใุหเ้กดิโรคหลอดเลอืดหัวใจได ้

Heart rate and Heart rate Variability 

พบการเพิม่ขึน้ของอัตราการเตน้ของหัวใจขณะพักในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้  และมอีัตรา

การเตน้ของหัวใจในการตอบสนองตอ่ความเครยีดเพิม่ขึน้ 

Heart rate variability คอืการเปลีย่นแปลงในจังหวะการเตน้ของหัวใจ (เชน่ HR เพิม่ข ึน้

ขณะหายใจเขา้และลดลงขณะหายใจออก) เป็นคา่ทีบ่ง่บอกความสมดลุระหวา่ง sympathetic และ 

parasympathetic 

 low heart rate variability แสดงวา่มกีารทํางานของ sympathetic มากและ

parasympatheticนอ้ยกวา่ปกติ(13) การเปลีย่นแปลงนีทํ้าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การเกดิ 

atherosclerosis, ventricular arrhythmias, plaque disruption in acute coronary syndromes 

Ventricular Repolarization 

QT interval ในECG เป็นคา่ของventricular repolarization time  การเพิม่ variability 

ของ QTบอกถงึความแปรปรวนใน myocardial recovery time เป็นปัจจัยเสีย่งในการเกดิ 

arrhythmia และ sudden death 

Inflammation 

การมไีขมันในเลอืดสงูเป็นเวลานานและการมคีวามดันโลหติสงู จะกระตุน้ใหเ้กดิ inflam-

matory response ทําใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่ arterial liningและเกดิ atherosclerosisตามมา(3) 
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ทฤษฎทีีเ่ชือ่วา่ โรคอารมณ์ซมึเศรา้อาจเกดิจาก suppressionของ immune system เริม่

มาจากการสงัเกตวา่ ผูท้ีซ่มึเศรา้มโีอกาสตดิเชือ้โรคไดง้า่ย การศกึษาวจัิยพบวา่ ในผูท้ีเ่ป็นโรค

อารมณ์ซมึเศรา้ ม ีblunted lymphoproliferative responses, reduced killer cell activity, หลั่ง

humoral factors ทีเ่กีย่วกับfeverและinflammation เชน่ prostagrandinsและcytokines  

The Macrophage theory of depression -การหลั่งสาร pro-inflammatory cytokine 

เชน่ interleukin, interferon, tumor necrosis factor มากกวา่ปกตทํิาใหเ้กดิอาการซมึเศรา้  

หลักฐานทีส่นับสนุนแนวคดินี ้คอื ผูป่้วยทีรั่บการรักษาดว้ย interferon-α, interleukin-2, 

tumor necrosis factor จะเกดิอาการซมึเศรา้ขณะไดรั้บยาและหายอยา่งรวดเร็วหลังจากหยดุยา, 

ในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัส เชน่ influenza, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus มอีาการทีค่ลา้ยใน

โรคอารมณ์ซมึเศรา้ เชน่ อาการซมึเศรา้ เบือ่อาหาร นอนมาก ออ่นเพลยี เคลือ่นไหวชา้, พบอาการ

ซมึเศรา้ไดม้ากในautoimmune disease(5) 

 Platelet Activity  

ในcross-sectional studies พบวา่platelet activity ทีส่งูขึน้สมัพันธก์ับระดับของอารมณ์

ซมึเศรา้ทีส่งูข ึน้ อาจเกดิจากการเพิม่ขึน้ของ neuroregulators ซึง่มบีทบาทในการทํางานของ 

plateletไดแ้ก ่epinephrine, serotonin, intrinsic platelet factors, intraplatelet 

catecholamine, platelet factor4, β-thromboglobulin(4) 
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Cardiovascular effects of antidepressant (4) 

Agents Effects 

TCAs Orthostatic hypotension, Tachycardia, Delayed cardiac conduction, 

Ventricular arrhythmia in overdose 

SSRIs Bradycardia, Increase injection fraction 

MAOI Hypotension, Peripheral edema 

Bupropion Hypertension 
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Trazodone Hypotension, premature ventricular contraction 

Venlafaxine Hypertension, esp.in high dose 

 

The Broken Heart Syndrome(14,15) 

ในปี1991 แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญโรคหัวใจจากประเทศญีปุ่่ น ไดร้ายงานกลุม่อาการทางหัวใจซึง่

สว่นใหญเ่กดิในผูห้ญงิมอีาการเหมอืนacute coronary syndrome และมคีวามผดิปกตใินการ

ทํางานของผนังหัวใจหอ้งลา่งซา้ยแตไ่มพ่บการอดุตันของ coronary arteries กลุม่อาการนีถ้กูตัง้

ชือ่วา่ Tako-tsubo(octopus trap)-like left ventricular dysfunction เพราะหัวใจหอ้งลา่งซา้ย

ขณะบบีตัวสดุ มลีักษณะเหมอืนทีด่ักปลาหมกึ 

ตอ่มามกีารรายงานผูป่้วยทีม่อีาการเชน่เดยีวกันในNew England Journal และ 

Circulation โดยพบวา่ ความเครยีดทางจติใจเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิอาการนี ้โดยจะเกดิขึน้อยา่ง

รวดเร็วและหายเป็นปกตไิดใ้นเวลาไมน่าน 

ปัจจบุันโรคนีเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ Takotsubo cardiomyopathy หรอื Broken Heart 

Syndrome 

มลีักษณะสําคัญคอื 

o สว่นใหญเ่กดิในผูห้ญงิทีห่มดประจําเดอืน (แตม่รีายงานในผูช้ายและผูห้ญงิอายนุอ้ย

เชน่เดยีวกัน) ผูป่้วยมักมสีขุภาพแข็งแรงและไมม่ปีระวตัคิวามเสีย่งตอ่โรคหัวใจ 

o อาการเกดิความหลังความเครยีดทีร่นุแรง อาจเป็นจากจติใจหรอืโรคทางกายก็ได ้

o พบความผดิปกตใินคลืน่ไฟฟ้าหัวใจเขา้ไดก้ับภาวะหัวใจขาดเลอืด 

o Cardiac enzymesสงูขึน้เล็กนอ้ย 

o มลีักษณะการบบีตัวทีผ่ดิปกตขิองanterior wall และbasal wall 

o อาจมhีemodynamic unstabilityในบางราย 
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o การทํางานของหัวใจกลับเป็นปกตภิายใน2สปัดาห ์

 การศกึษาของ Wittsteinพบวา่ระดับcathecolamineในเลอืดของผูป่้วยสงูขึน้7-34เทา่จาก

ปกต ิจงึเชือ่วา่อาการนีเ้ป็นความผดิปกตขิอง stress response โดยผา่น2กลไก คอื 

1. Coronary spasm or microvascular spasm 

2. Direct cathecolamine-mediate myocyte injury 

Treatment in co-morbid depression and coronary artery disease 

จากการศกึษาวจัิยทีพ่บวา่โรคอารมณ์ซมึเศรา้เป็นปัจจัยเสีย่งของโรคหลอดเลอืดหัวใจและ

มคีวามสมัพันธทั์ง้ในดา้นการดําเนนิโรคและการพยากรณ์โรค ทําใหเ้กดิคําถามตอ่มาวา่ การรักษา

ใดทีป่ลอดภัยและไดผ้ลดใีนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจทีม่โีรคอารมณ์ซมึเศรา้ และการรักษาโรค

อารมณ์ซมึเศรา้จะชว่ยลดอัตราการกําเรบิและการเสยีชวีติในผูป่้วยโรคหัวใจไดห้รอืไม ่

Psychosocial treatment 

ในการศกึษาผลของการรักษาทางจติสงัคมในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในผูป่้วยทีม่โีรคหลอด

เลอืดหัวใจพบวา่การรักษาทีใ่หผ้ลด ีคอืการใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรค การฝึกผอ่นคลาย การจัดการกับ

ความเครยีด และการสนับสนุนทางสงัคม ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการรักษาทางจติสงัคมรว่มดว้ยจะมี

ความเครยีดลดลง ความดันโลหติลดลง ระดับcholesterolในเลอืดลดลง หยดุสบูบหุรีไ่ดม้ากขึน้ 

ออกกําลังกายมากขึน้ และควบคมุอาหารไดด้ขี ึน้ เมือ่เทยีบกับผูป่้วยทีไ่มไ่ดรั้บการรักษาดา้นจติ

สงัคม ซึง่มผีลทําใหก้ารเกดิ MIลดลง29% และอัตราการเสยีชวีติลดลง 34%(4) 

Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease (ENRICHD) เป็นการศกึษาแรกที่

ทําในผูป่้วย MI ทีม่โีรคอารมณ์ซมึเศรา้รว่มดว้ย โดยรวมเอาผูท้ีไ่ดรั้บวนิจิฉัยวา่เป็นMDD, minor 

depression with history of MDD, dysthymia แบง่เป็นกลุม่ทีไ่ดรั้บการตดิตามอาการปกตแิละ

กลุม่ทีไ่ดรั้บการรักษาทางจติสงัคมโดยเขา้ individual CBTเฉลีย่11ครัง้ตอ่คน เขา้กลุม่จติบําบัด 

และใชย้า fluoxetine รว่มในผูท้ีอ่าการรนุแรง (HAM-D>24 หรอืไมด่ขี ึน้หลังจาก5สปัดาห)์ ผล

การศกึษาพบวา่ CBTมผีลลดอาการซมึเศรา้ แตไ่มไ่ดล้ดอัตราการเสยีชวีติหรอืการกําเรบิของโรค

หลอดเลอืดหัวใจ (24.4% in psychosocial intervention group and 24.2% in usual care 

group) (11) 
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Exercise 

จาก meta-analysis พบวา่การออกกําลังกายชว่ยลดการเสยีชวีติจากโรคหัวใจไดป้ระมาณ

30% การศกึษาหนึง่แบง่ผูป่้วย MDD เป็นกลุม่ทีรั่บการรักษาดว้ยการออกกําลังกาย ไดรั้บยา

antidepressant หรอืทัง้สองอยา่ง พบวา่การออกกําลังกายมผีลชว่ยลดอาการซมึเศรา้ไดใ้กลเ้คยีง

กับการรับประทานยา(16) การศกึษาในผูป่้วยทีม่ ีacute MI รว่มกับอาการซมึเศรา้และวติกกังวล

พบวา่การออกกําลังกายชว่ยใหอ้าการซมึเศรา้ดขี ึน้และทําใหส้ขุภาพของผูป่้วยดขี ึน้ 

ผลของการออกกําลังกายในดา้นอารมณ์ซมึเศรา้และโรคหลอดเลอืดหัวใจอาจเนือ่งมาจาก

ชว่ยในกลไกทางสรรีะวทิยาทีเ่ป็นปัจจัยรว่มในการเกดิโรค ไดแ้ก ่ANS, HPA axis, inflammation 

Antidepressant Medication 

TCAs 

TCAs เป็นยาทีใ่ชม้านานและมกีารศกึษาถงึผลขา้งเคยีงทัง้ในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้ทีม่ี

และไมม่โีรคหัวใจรว่มดว้ย พบวา่ TCAsมผีลทีทํ่าใหก้ารเตน้ของหัวใจเพิม่ขึน้ 11%, ทําใหเ้กดิ

orthostatic hypotension, slow cardiac conductionซึง่อาจทําใหเ้กดิ AV block ในผูท้ีม่bีundle 

branch blockอยูเ่ดมิ, ลด heart rate variability และเพิม่ QT variability, antiarrhythmic 

activity ซึง่มผีลลด intraventricular conduction velocity อาจทําใหเ้กดิ ventricular fibrillation 

เชือ่วา่กลไกนีทํ้าใหเ้กดิการเสยีชวีติในผูท้ีรั่บประทานยาTCAs เกนิขนาด(4) จงึถอืเป็นยาที ่relative 

contraindication ในผูป่้วยโรคหัวใจ(7) 

SSRIs 

SSRIs  มผีลตอ่ serotonin accumulation ใน platelet และชว่ยทําใหส้ารทีเ่กีย่วกับ 

platelet activation ลดลงโดยเฉพาะ platelet factor 4และ β-thyroglobulin ในผูป่้วยทีม่โีรค

อารมณ์ซมึเศรา้และโรคหลอดเลอืดหัวใจ ผล anti-platelet พบไดทั้ง้ในคนทีเ่ป็น responders และ 

non respondersตอ่ยา ในการศกึษาการเกดิ MI ในผูป่้วย depressionทีไ่ดรั้บSSRI เทยีบกับกลุม่

ทีไ่มไ่ดรั้บยา พบวา่กลุม่ทีไ่ดรั้บ SSRIมกีารเกดิMI นอ้ยกวา่ ซึง่อาจสนับสนุนวา่ฤทธิ ์anti-platelet

ชว่ยลดการเกดิโรคหลอดเลอืดหัวใจได ้
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การศกึษาผลการรักษาผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้ทีม่โีรคหัวใจรว่มดว้ยพบวา่ fluoxetine, 

paroxetine, sertraline ไมม่ผีลตอ่ PR,QRS,QT intervals, ไมทํ่าใหเ้กดิ ventricular 

arrhythmia, ไมล่ดcardiac function, ไมทํ่าใหเ้กดิ orthostatic hypotension, และทําให ้heart 

rate ลดลงเล็กนอ้ย(7) 

Sertraline AntiDepressant Heart Attack Trial (SADHART)  เป็นการศกึษาการใช ้

antidepressant ในผูป่้วยทีม่โีรคหลอดเลอืดหัวใจรว่มดว้ย  369 คน โดย74%เป็น postMI, 26%

เป็น unstable angina และmean Hamilton Rating Scale for Depression คอื 19.6 พบวา่

sertraline มrีesponse rate ทีส่งูกวา่ placeboและไมม่ผีลขา้งเคยีงทีแ่ตกตา่งจาก placebo ใน

ดา้นการทํางานของหัวใจ สว่นการเกดิ cardiovascular adverse (death, MI, congestive heart 

failure, angina, stroke) พบวา่ตํา่กวา่placebo (22.4% vs 14.5% in sertraline group) แตค่วาม

แตกตา่งนีไ้มม่นัียสําคัญทางสถติ ิ(8) 

Bupropion 

การศกึษาทีใ่ช ้bupropionในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้รว่มกับ congestive heart failure, 

conduction disturbance, ventricular arrhythmia พบวา่มกีารเพิม่ของความดันโลหติอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถติ ิและทําใหม้กีารลดลงของความดันโลหติขณะเปลีย่นทา่ แตไ่มม่ผีลตอ่ heart 

rate, ejection fraction, cardiac conduction(7) 

Other antidepressant 

ยังไมม่กีารศกึษาการใชย้าantidepressant อืน่ในผูป่้วยโรคอารมณ์ซมึเศรา้ทีม่โีรคหลอด

เลอืดหัวใจรว่มดว้ย  

Conclusion 

ในปัจจบุันเชือ่วา่โรคอารมณ์ซมึเศรา้ เป็นปัจจัยเสีย่งหนึง่ของโรคหลอดเลอืดหัวใจ ซึง่

สง่ผลตอ่การดําเนนิโรคและ การพยากรณ์โรค กลไกทีทํ่าใหส้องโรคนีเ้กดิรว่มกันยังไมท่ราบแน่ชดั 

มหีลายสมมตฐิาน ไดแ้ก ่การเพิม่การทํางานของ HPA axis, Renin-angiotensin-aldosterone 

system, Autonomic nervous system, immune response, platelet activity โดยรวมคอืผา่น

ระบบทีร่า่งกายตอบสนองตอ่ความเครยีด และปัจจัยทางพฤตกิรรม เชน่ การสบูบหุรี ่การไมร่ว่มมอื



ภาควชิาจิตเวชศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

      http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PS/home 

 

14 

ในการรักษา การไมค่วบคมุอาหาร และการไมอ่อกกําลังกาย ยังไมม่ขีอ้มลูวา่ผูป่้วยโรคอารมณ์

ซมึเศรา้กลุม่ใดมคีวามเสีย่งมากกวา่กลุม่อืน่ ในดา้นการรักษาพบวา่การรักษาทางจติสงัคมไดแ้ก ่

การใหค้วามรูเ้กีย่วกับโรค การฝึกการผอ่นคลาย การจัดการกับความเครยีด และกลุม่สนับสนุนทาง

สงัคม ชว่ยใหผู้ป่้วยมรีะดับของความเครยีดลดลงและชว่ยใหผ้ลการรักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจดขี ึน้ 

การรักษาดว้ยยากลุม่SSRIsมคีวามปลอดภัยและไดผ้ลดใีนการลดอาการซมึเศรา้ในผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดหัวใจ แตย่าTCAsพบวา่อาจมคีวามเสีย่งในการกับผูป่้วยกลุม่นี ้สว่นยาantidepressant

กลุม่อืน่ยังไมม่กีารศกึษาวจัิยมจํีาเพาะในกลุม่ทีม่โีรคหลอดเลอืดหัวใจรว่มดว้ย การวจัิยในปัจจบุัน

ใหผ้ลวา่การรักษาโรคอารมณ์ซมึเศรา้ทําใหก้ารพยากรณ์โรคของโรคหัวใจและหลอดเลอืดดขี ึน้แต่

ไมม่นัียสําคัญทางสถติ ิ

 

References 
1. Glassman AH, Shapilo PA. Depression and the Course of Coronary Artery Disease. Am J Psychiatry 1998; 

155:4-10. 

2. Musselman DL, Evans DL, Nemoroff CB. The Relationship of Depression to Cardiovascular Disease. Arch 

Gen Psychiatry 1998; 55:580-592. 

3. Lett HS et al. Depression as a Risk Factor for Coronary Artery Disease: Evidence, Mechanisms, and 

Treatment. Psychosom med 2004; 66:305-315. 

4. Shapilo PA. Cardiovascular Disease. In Comprehensive Textbook of Psychiatry eighth edition, 

Psychological Factors Affecting Medical Conditions. Lippincott Williams & Wilkins2005. 

5. Johnson AK, Grippo AJ. Sadness and Broken Hearts: Neurohumoral Mechanisms and Co-morbidity of 

Ischemic Heart Disease and Psychological Depression. Journal of Physiology and Pharmacology 2006; 

57,suppl 11:5-29. 

6. Carney RM, Freedland KE, Veith RC. Depression, the Autonomic System, and Coronary Heart Disease. 

Psychosom Med 2005; 67, suppl 1: S29-S33.  

7. Roose SP, Miyazaki M. Pharmacological Treatment of Depression in Patients with Heart Disease. 

Psychosom Med 2005; 67, suppl 1: S54-S57. 

8.  Glassman AH, O'Connor CM, Califf RM, Swedberg K, Schwartz P, Bigger JT Jr, Krishnan KR, van Zyl LT, 

Swenson JR, Finkel MS, Landau C, Shapiro PA, Pepine CJ, Mardekian J, Harrison WM, Barton D, Mclvor 

M. Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina. Sertraline 

Antidepressant Heart Attack Randomized Trial. JAMA 2002; 288:701–709. 



ภาควชิาจิตเวชศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

      http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PS/home 

 

15 

9. DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a Risk Factor for Noncompliance with Medical 

Treatment: Meta-analysis of the Effects of Anxiety and Depression on Patient Adherence. Arch Intern Med 

2000; 160:2101–2107. 

10. Carney RM, Rich MW, Freedland KE, et al. Major Depressive Disorder Predicts Cardiac Events in Patients 

with Coronary Artery Disease. Psychosom Med 1988; 50: 627-633. 

11. Writing Committee for the ENRICHD Investigators: Effects of Treating Depression and Low Perceived Social 

Support on Clinical Events After Myocardial Infarction: The Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease 

Patients (ENRICHD) Randomized. JAMA 2003; 289:3106-3116. 

12. Emanuele E, Geroldi D, Minoretti P, Coen E, Politi P. Increased Plasma Aldosterone in Patients with Clinical 

Depression. Arch Med Res 2005; 36: 544-548. 

13. Kawachi I. Heart Rate Variability. In collaboration with the Allostatic Load Working Group. last revised 1997 

14. Cramer MJM, Boeck BD, Melman PG, Sieswarda GJ. The ‘Broken Heart’ Syndrome. What can be Learned 

from the Tears and Distress. Neth Heart J 2007; 15: 283-285 

15. Virani SS, Khan AN, Mendoza CE, Ferreira AC, Marchena ED. Takotsubo Cardiomyopathy or Broken Heart 

Syndrome. Tex Heart Inst J 2007; 34: 76-79.  

16. Lawlor DA, Hopker SW. The Effectiveness of Exercise as an Intervention in the Management of  

Depression: Systematic Review and Metaregression Analysis of Randomised Controlled Trials. BMJ 2001; 

322:763–767. 

 

 

  

 

 

 

 


