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Interesting Topic 
เร่ือง Depression  in   Perimenopause : Estrogen  Replacement  Therapy 

วันอังคารที่  14   กันยายน  2547   เวลา  13.30 – 15.00  น. 
ณ  หองประชุมวิชาภาคจติเวชศาสตร 

ประธาน    ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  สายพานิชย 
เสนอโดย   แพทยหญงิปญจภรณ   ฉตัรชัยชูเกียรติ 

 
 
 ความชุกของโรคซึมเศราในผูหญิงมากกวาผูชายถึงสองเทา  อัตราความชุกของโรคซึมเศราตลอด
ชั่วชวีติของผูหญิง อยูที่ประมาณ  21  เปอรเซ็นต  ในทางตรงกันขาม, อัตราความชุกของโรคซึมเศราใน
เด็กผูชาย และเด็กผูหญิง เกิดเทาๆ กัน   แตความแตกตางของอัตราความชุกจะเริ่มตั้งแตอายุราวๆ 
ประมาณ  10  ขวบ และเปนแบบน้ันจนถึงวัยกลางคน   ซ่ึงนาจะเกิดจากอิทธิพลของระบบสบืพันธใน
ผูหญิงซ่ึงประกอบดวยรอบระดู, ตั้งครรภ,  หลังคลอด,  วัยใกลหมดประจําเดือน  และวัยหมดประจําเดือน 
ซ่ึงเกี่ยวพันกบัอุบัติการณของการเกิดภาวะซึมเศรา 
 
 

 
 
 
ภาวะซึมเศราเกี่ยวพันกับระดับ  estrogen  ในเลือดมากกวา   testosterone  ในเลือด (จากกราฟขางตน) 

เน่ืองจากวามีสตรีที่เขาสูวัยหมดระดูมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงและปญหาที่พบไดในวัยใกลหมดระดู
กําลังเปนเรื่องที่พบไดในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากอายุไขของประชากรทั่วโลกที่
เพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโนมที่มีสตรีจะตองใชชีวิตในชวงวัยใกลหมดประจําเดือนมากขึ้น  รวมทั้งวิถีชีวิตของผูคน
ที่แปรเปลี่ยนไปในดานพฤติกรรมการบริโภค  การลดการออกกําลังกาย  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพมาก
ขึ้นเชนสูบบุหร่ี  ด่ืมสุรา  ซ่ึงทําใหผูหญิงเขาสูวัยหมดประจําเดือนเร็วขึ้น  และในบทความนี้จึงกลาวถึง
ภาวะซึมเศราในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน และการรักษาดวย การทดแทนดวยฮอรโมน   estrogen 
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ความหมายของคําศัพทพื้นฐาน 
 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ไดใหความหมายของคําที่เกี่ยวของกับ
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูวัยหมดระดูไว ดังน้ี 

1.วัยใกลหมดระดู (Perimenopause): เปนระยะเวลาที่รังไขเร่ิมทํางานไมปกติจนหยุดทําหนาที่
ไปในที่สุด ปรากฏลักษณะทางคลินิกโดยเปนชวงเวลาที่มีระดูไมสมํ่าเสมอ จะสิ้นสุดการมีระดูอยางถาวร 
โดยทั่วไปมีระยะเวลา 2 – 8 ป กอนเขาสูวัยหมดระดู และมักนับรวมไปถึงระยะเวลา 1 ป หลังจากระดูครั้ง
สุดทาย โดยพบรอบเดือนที่ไมมีการตกไข (Anovulation) ไดบอย * 6  

เปนชวงเวลาที่มีระดูไมสมํ่าเสมอ หรือมีการขาดไปของระดู (Amenorrhea) นอยกวา 12 เดือน* 3 
เปนชวงเวลาที่มีระดูไมสมํ่าเสมอ (นอยกวา 6 รอบเดือนในหนึ่งป) และระดับของ follicle-

stimulating hormone (FSH) ในเลือดมากกวาเทากับ 20 IU/liter   การลดการทํางานของรังไข * 5 
2.วัยเพศถอย หรือวัยเปลี่ยน (Climacteric): ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการมีรอบระดูที่

ปกติไปเปนรอบระดูที่ไมสมํ่าเสมอ เขาสูวัยหมดระดูไปจนถึงวัยหลังหมดระดู* 6 ซ่ึงเปนชวงที่การทํางานของ
รังไขลดลง มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนที่มีลักษณะเฉพาะ ชวงเปลี่ยนไปสูวัยหมดระดูมักจะใชเวลา
ประมาณ      4   ป* 7 

3.Menopausal transition: เปนระยะเวลาที่รังไขเริ่มทํางานไมปกติ กอนที่จะเขาสูวัยหมดระดู ซ่ึง
อาจพบการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และจิตใจ* 6  

 เปนชวงเวลาที่มีความไมคงที่ของฮอรโมนสูง ซ่ึงเกี่ยวกับการเกิดอาการรุนแรงของ Vasomotor 
symptoms, ความเสี่ยงสูงตอการเกิดกระดูกพรุน, การทํางานที่ไมปกติของระบบสืบพันธุ, อาการซึมเศรา 
และการสูญเสียทางดานจิตใจและสังคมอยางมาก* 5 

อยางไรก็ตาม ในตําราหรือวารสารการแพทยบางเลม ไดใชคําวา วัยใกลหมดระดู (Perimenopause) 
วัยเพศถอย (Climacteric) และ Menopausal transition ในความหมายที่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่คําตางๆ เหลานี้
มีขอบเขตความหมายดังที่กลาวขางตน* 6 

ในตําราหรือวารสารตางประเทศ มักกลาวถึงอาการทาง Vasomotor วาเปนสัญลักษณของการเขา
สูวัยหมดระดู เน่ืองจากเปนอาการที่พบบอย และมักปรากฏอาการอยางชัดเจน* 6 ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
โดยตรง แตถารุนแรง ก็จะมีผลที่รําคาญ พบไดถึงรอยละ 45-80 ของผูหญิง* 1 แตรายที่รุนแรงพบไดราวรอย
ละ 20* 7 

Vasomotor symptoms, Vasomotor instability, Vasomotor flushes, Hot flushes, Night sweats 
เปนคําที่ใชบรรยายปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาของการเขาสูวัยหมดระดู 

1.Vasomotor symptoms / Vasomotor instability: กลุมอาการที่มีความรูสึกรอนบริเวณ
ผิวหนัง คลื่นไส วิงเวียน ปวดศีรษะ ใจสั่น เหง่ือออกทวมตัว (Diaphoresis) เหง่ือออกตอนกลางคืน (Night 
sweats) และนอนไมหลับ 
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2.Vasomotor flushes / Hot flushes: กลุมอาการแดงเรื่อ และความรูสึกรอนที่ปรากฏขึ้น
ทันทีทันใดที่ผิวหนังบริเวณ ศีรษะ หนา คอ และ/หรือ หนาอก อาจมีอาการนํา (Aura หรือ Prodrome) ที่
ทําใหรูสึกวากําลังจะเกิดอาการขึ้น เชน ใจสั่น ปวดศีรษะ และเมื่อเกิดอาการแดงรอนขึ้นแลว อาจตามมา
ดวยอาการเหงื่อออกมาก รูสึกหนาว ออนเพลีย วิงเวียน บางรายอาจมีอาการหนามืดเปนลม ความรูสึกรอน
ตามผิวหนังมักเกิดในระยะเวลาสั้นๆ (30 วินาที ถึง 5 นาที) ความรุนแรง และความถี่บอยของอาการ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล และขึ้นกับสิ่งกระตุน เชน การดื่มกาแฟ อากาศที่รอน ความเครียด อาจทําให
เกิดอาการไดบอยขึ้น* 6 

กลไกการเกิดยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวาความผิดปกติคงเกิดขึ้นที่ภายใน Hypothalamus เกดิ
การเปลี่ยนแปลงของศูนยควบคุมอุณหภูมิกาย (Thermoregulatory system) ซ่ึงนาจะถูกกระตุนจากการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ของ sex steroids และ opioid peptides* 1 ทําใหเกิดมีการเพิ่มขึ้นของ 
hypothalamic norepinephrine ซ่ึงเปนสารสงผานประสาท (neurotransmitter) 

 
การเปลี่ยนของฮอรโมน (Hormonal profile)  

    ในผูหญิงวัยใกลหมดระดู (perimenopause) รอบระดูจะเริ่มมาไมสมํ่าเสมอ บางรอบสั้น บาง
รอบยาว และจะพบรอบระดูที่ไมมีการตกไข ไดบอยขึ้น ซ่ึงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ อยางมาก
ของการหลั่งของ ฮอรโมน estrogen จากรังไข 

     ซ่ึงเกิดจากการลดลงในจํานวน และความชราภาพของ  follicle  ทําใหรังไขลดการตอบสนอง
ตอ follicle- stimulating hormone(FSH)  ดังน้ัน  pituitary  ถูกกระตุนมากขึ้นโดย negative  feedback
ระดับ  FSH  ในเลือดจึงเริ่มสูงขึ้น  FSH ที่สูงขึ้นในระยะแรกอาจกระตุนใหมีการเจริญเติบโตของ follicle ที่
เร็วขึ้นทําใหระยะ follicular ของรอบระดูสั้นลง ระดับ estrogen ของเลือดในระยะนี้อาจยังไมเปลี่ยนแปลง
หรือสูงขึ้นเล็กนอย เม่ือใกลหมดระดูการตอบสนอง และจํานวนของ follicle ลดลงอยางมากรังไขไมคอยมี
การตกไขชวงระหวางรอบระดูเริ่มยืดยาวออก ระดับ estradiol ในกระแสเลือดจะลดลง* 6 

   ในชวงนี้ระดับของ FSH และ estrogen (estradiol,estrone) ในเลือดจะมีคาขึ้นๆ ลงๆ อยางมาก
ในแตละรอบระดู* 1 

    สวนในผูหญิงวัยหมดประจําเดือน (menopause) จะมีฮอรโมน  estrogen และ progesterone  
ต่ํา และมีระดับ gonadotrophin สูง* 1 

    สตรีวัยเจริญพันธุชนิดของ estrogenที่มีความสําคัญและมีฤทธิ์มากที่สุดคือ 17 β - estradiol 
ในรอบระดูปกติที่มีการตกไข รางกายจะผลิต estradiol ไดวันละ 100 – 300 ไมโครกรัม สําหรับชนิดของ 
estrogenที่มีฤทธิ์รองลงมา คือ estrone ระดับของ estroneในกระแสเลือดในชวงที่มีรอบระดูจะอยูระหวาง 
40 –170 พิโคกรัมตอมิลลิลิตร ในชวงวัยหมดประจําเดือน 17 β - estradiol ลดลงอยางมาก 
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            Diagram แสดงเสนทางการควบคุมการทํางานของภาวะเจริญพันธุ 
 
อายุที่เขาสูวัยใกลหมดประจําเดือน* 1  

   อายุเฉลี่ยที่เริ่มตนเขาสูวัยใกลหมดประจําเดือน 45.5 – 47.5 ป และมีคาเฉลี่ยชวงระยะเวลา
ประมาณ 4 ป ก็จะเขาสูวัยหมดประจําเดือน อายุเฉลี่ยประมาณ 51.3 ป* 1 

   ทั้งนี้มีการศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นวาสตรีที่สูบบุหร่ีมักเขาสูวัยหมดระดูเร็วกวาสตรีทั่วไปประมาณ    
1.5 ป* 6 

 
ภาวะซึมเศราในผูหญิงวยัใกลหมดประจําเดือน 

 
  ผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศราสูงขึ้น ในกลุมผูหญิงวัย

กลางคน สวนกลไกที่ทําใหเกิดขึ้นยังไมทราบแนชัด มีการศึกษาหลายการศึกษาแตการศึกษาทั้งหลายนี้มี
ขอเสียเปรียบคือ ขาดเครื่องมือในการประเมินอาการทางจิตเวชที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ันทําใหขาด
ความตอเน่ืองของขอมูล 
 
1.Clinic-based studies 

มีหลายๆการศึกษาทีร่ายงานวาผูหญิงทีม่าที่คลีนิกนรเีวชมักจะปรึกษาในเรื่องอาการทางกายภาพ 
และอารมณทีแ่ยลงซึ่งตวัอยางในกลุมน้ีอาจไมสามารถเปนตัวแทนของประชากรผูหญิงวัยใกลหมดประ
เดือนทั้งหมด แตก็คอนขางที่จะแสดงถึงกลุมที่มีความชุกสูงตอความผิดปกติทางอารมณ 

       

Pituitary gland 

Estrogen Inhibin 

Ovarian follicle

FSH 

+  
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 Hay et al. (1994) * 1: ศึกษาในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน และวัยหมดประจําเดือนจํานวน 78 

คน อายุเฉลี่ย 49 ป ที่มาเขารักษาที่คลินิก menopause พบวา มี 45% (N=35) มีอาการซึมเศรา ใช 
Montagomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) ในการประเมินอาการ 

 Anderson et al. (1987) * 1: ศึกษาในผูหญิง100 คน (อายุ 40-60 ป) ที่เขารักษาที่คลินิก 
menopause ที่ California พบวามี 63% ของผูปวยมีอาการทางดานอารมณที่ผิดปกติแลวเปนสาเหตุแรกที่
ทําใหมาเขารับการรักษาและไดติดตามคนไขตอไปพบวา มี 33% มีภาวะซึมเศราปานกลางถึงรุนแรง โดย
ใช Zung self – rating scale scores ในการประเมิน 

        จากการศึกษานี้ ซ่ึงศึกษาในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน  96 คน ที่ไดรับการตรวจระดับของ 
ฮอรโมน เพ่ือยืนยัน ที่มารักษาที่คลินิกนรีเวชพบวา  46  คน (48%) มีปญหาทางจิตเวชอยางมีนัยสําคัญ 
และ 28คน (29.2% จากผูปวยทั้งหมด) มีโรคซึมเศราตามเกณฑการวินิจฉัยของ   DSM IV ในประชากร
กลุมน้ี ไมมีความเสี่ยงอยางอ่ืนที่จะเกิดภาวะซึมเศรากวาทั่วไป* 1 

 
2.Cross-sectional and longitudinal studies 

   สวนมากของการศึกษาแบบ  cross-sectional รายงานวาผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนพบภาวะ
ซึมเศรามากกวาผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน หรือ วัยหลังหมดประจําเดือน 

Ballinger (1977) * 1 ศึกษาในผูหญิง217 คน ที่มาเขารักษาที่ผูปวยนอกอายุรกรรม (อายุ 40-54 
ป) โดยใช General Health Questionnaire ประเมิน มี 52.5% ของทั้งหมดอาการผิดปกติทางจิตเวช และ
ผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนมีอาการซึมเศราบอยขึ้น 

South-east England* 1 ศึกษาในผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน, ใกลหมดประจําเดือน และหลัง
หมดประจําเดือน จํานวน 850 คน (อายุ 45-65 ป) พบมี 25-30% ที่มีภาวะซึมเศรา ประเมินโดยศLeeds 
scales และ ความชุกของภาวะซึมเศรา ในวัยใกลหมดประจําเดือน และหมดประจําเดือนมากกวาวัยกอน
หมดประจําเดือนอยางมีนัยสําคัญ 

Massachusetts Women’s Health Study* 1 (ศึกษาแบบprospective cohort 5 ป) ศึกษาใน
ผูหญิง 2,655 คน (อายุ 45-55 ป) พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับอาการไมสบายทาง
กายภาพ และภาวะซึมเศราโดยใช Center for epidemiological studies depressive scale (CES-D) 
ประเมินคะแนนมากกวา 15 ขึ้นไป และอัตราของภาวะซึมเศราลดลงในผูหญิงวัยหลังหมดประจําเดือน 

Harvard Study of Mood and Cycles, Harlow et al. (1999) * 1 ศึกษาแบบ prospective cohort 
ใน       ผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือน อายุ36-44 ป พบวาการเปลี่ยนแปลงของความสม่ําเสมอของรอบ
เดือนมีผลตอการเกิดภาวะซึมเศรารอบใหมอยางมีนัยสําคัญ โดยสรุปยังคงตองการการศึกษาที่ละเอียดและ
ครอบคลุมกวานี้ กอนที่จะตัดสินลงไป 
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Hormonal changes and vulnerability to depression passible models of interaction* 1 
หลากหลายทฤษฎีทีพ่ยายามอธิบายถึงกลไกของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่พบในผูหญิงบาง

คนในชวงวยัใกลหมดประเดือน แตละทฤษฎีทีน่าจะเปนไปไดมีดังน้ี 
ทฤษฎีที่ 1 “Intense hormonal fluctuations” (Reproductive associated mood 

disturbance) * 1 เชื่อวาจะมีผูหญิงอยูจํานวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันเปนพิเศษกับการเกิดภาวะซึมเศรา
ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ ของฮอรโมน พบวาในชวงที่เร่ิมเปนประจําเดือนคร้ังแรกซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลง ขึ้นๆลงๆ ของ sex steroid เปนจุดแรกเริ่มที่มีอัตราของภาวะซึมเศราตางกันในระหวางเพศ 
สิ่งที่สนับสนุนสันนิษฐานนี้ คือ ผูหญิงที่รูสึกแยมากในชวง premenstrual syndrome มักจะมามีภาวะ
ซึมเศราในชวงวัยหมดประจําเดือน และมักพบวามีอาการทางกายภาพ และการสูญเสียความสามารถทาง
สังคมมากขึ้นกวาทั่วไป 

 
 

 
 
ทฤษฎีที่ 2 “estrogen withdrawal theory” * 1 เชื่อวาอาการดานอารมณที่แยลงในผูหญิงวัยใกล

หมดประจําเดือนเกิดมาจากสภาวะที่ฮอรโมน estrogen ต่ําลง และอุบัติการณของผูหญิงที่ทํา bilateral 
oophorectomy (surgical menopause) เกิดภาวะซึมเศราสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับ naturally 
menopause  

ทฤษฎีที่ 3 “domino theory” * 1 เชื่อวา ความรูสึกไมสบายของผูหญิงวัยวัยใกลหมดประจําเดือน 
มีสาเหตุจากอาการทางกาย (เชน night sweats และ hot flushes) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
(เชน sleep disturbance) และเปนผลตอเน่ืองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของอารมณ 

Hence: ความสามารถของฮอรโมน estrogen ทําใหอารมณดีขึ้น เกิดตอมาจากไปชวยลดอาการ 
somatic menopausal symptoms ได และทําใหหลับไดดีขึ้นแต Schmidt et al. (1997): การใหฮอรโมน 
estrogen ทําใหอาการซึมเศราดีขึ้นในผูหญิงวัยวัยใกลหมดประจําเดือน ที่ไมมี hot flashes ดังน้ันผลของ 
estrogen ตออารมณ ไมขึ้นอยูกับอาการ vasomotor 
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ทฤษฎีที่ 4 Estrogen modulates neurotransmitter * 3เชื่อวา estrogen กระตุนสารสื่อประสาท
หลายๆจุด ใน Serotonin (5-HT) pathway ซ่ึงโดยระบบของ 5-HT ทราบกันอยูแลววาเปนตัวควบคุม
พฤติกรรม และอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในความผิดปกติทางอารมณ estrogen เองนาจะเกี่ยวกับ down-
regulate 5-HT2 receptor และ การเพิ่มการปลอยของ endogenous catecholamines จาก hypothalamus 
และยับยั้ง monoamine oxidase การทดลองในสัตวทดลองพบวา 5-HT มีระดับสูงขึ้นหลังจากให estrogen 
แทนที่ของ 5-HT precursor tryptophan จาก albumin และ estrogen แสดงถึงการเพิ่มของจํานวนของ
ตําแหนง active transport ของ 5-HT ในเซลลสมอง 

การศึกษานี้ซ่ึงทําในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน จํานวน 50คน ที่ซ่ึงตรวจฮอรโมนตอมไรทอ
ยืนยันแลว โดยใช 17 β - estradiol เปรียบเทียบกับ placebo พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ FSH 
ในเลือดซึ่งสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ MADRS scores อยางมาก แตก็เร็วเกินไปที่จะสรุปวา
การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนมีผลตออารมณซึมเศรามากกวา การแปรปรวนของฮอรโมน 
 

Management depression in Perimenopausal Women 
 
1.การศึกษาการใช   Short term of estradiol * 5 
 เปนการศึกษาของ  Lee S.  Cohen (2003) ศึกษาในผูหญิงที่มีภาวะซึมเศรา ตาม criteria ของ 
DSM   IV สําหรับวินิจฉัย ภาวะซึมเศรา  (Major depression, minor depression, or dysthymia) ที่อยูใน
วัยใกลหมดประจําเดือน   10 คน และวัยหลังหมดประจําเดือน 12 คน ที่ไมมีอาการทางจิตเวชที่ตองรักษา
ดวยยาในชวง 3 เดือน, โรคทางกาย, ตรวจultrasound ผิดปกติ และมีขอหามในการใช   estrogen   ใหรับ 
open-label ของ 17 β - estradiol ทาง transdermal วันละ 100 ไมโครกรัม ติดตอกัน 4 สัปดาห 
 ประเมินภาวะซึมเศราดวย Montgomery – Asberg Depression Rating Scale score  (MADRSs) 
และ Beck Depression inventory   สวนอาการของภาวะหมดประจําเดือนประเมินดวย Greene   
Climacteric   scale (Physical, Vasomotor, Psychological symptoms) อาการทางคลินิกโดยรวมใช   
Clinical Global Impression (CGI) โดยแบบประเมินทั้งหมดจะประเมินเปน คาพื้นฐาน 1 ครั้ง  และ เม่ือ
ครบ  4  สัปดาหอีก    1  ครั้ง 
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                Perimenopause 

                  ( N = 9) 
        Postmenopause 
            ( N = 11) 

Remission   of   Depression 
( MADRSs    < 10 and CGI < 2) 

6 2 

Remission   of Vasomotor symptoms 
( GCSs vasomotor subscores) 

7 4 

 
 

ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวอยางสองกลุมในดานลักษณะของประชากร,  
ประวัติทางภาวะเจริญพันธุ,  ความรุนแรงของภาวะซึมเศรา,  นํ้าหนักตัว  และอาการทางกายภาพที่
สัมพันธกับภาวะหมดประจําเดือน  จะตางกันเฉพาะระดับของฮอรโมน FSH ในเลือด 

มี 2 คน ที่ออกกอนการศึกษาจบ,  1 คน เกิดการระคายเคือง บริเวณผิวหนังที่ไดรับ Estrogen 
และ 1คน     loss  follow  up ไปเอง  

พบมีผลขางเคียงดังน้ี  เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังที่ฉีด  estrogen n=3  เลือดออกทางชอง
คลอด   n = 2  นํ้าหนักตัวใน  4  สัปดาห ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยสรุป การใช  estrogen ในการรักษาสามารถลดภาวะซึมเศราไดมีอยางนัยสําคัญทางสถิติ และ
การตอบสนองตอการใช estrogen  ซ่ึงทําใหภาวะซึมเศราลดลงอยางรวดเร็ว ในผูหญิงวัยใกลหมด
ประจําเดือนการที่ตอบสนองอยางรวดเร็ว  นาจะเปนตัวบอกถึงผลที่ดีในผูปวยกลุมน้ีที่จะใชในการรักษา 
และจากการศึกษากอนหนานี้ชวยสนับสนุนอีกวา ภาวะซึมเศราในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนมี
ความสัมพันธเปนพิเศษกับ  reproductive-cycle-associated  mood  disturbance   บงถึงการตอบสนอง
ตอการใชฮอรโมนในการรักษา 
 
2.การศึกษาถึงการใช SSRIs ในโรคซึมเศราในเฉพาะผูหญิง* 2 

 เปนการศึกษาของ Lori L.  Altshuler  (2002) พบหลายการศึกษารายงานวา การตอบสนองในการ
ลดภาวะซึมเศราในผูหญิงตอ SSRIs หรือ Monoamine oxidase inhibitors น้ัน มีประสิทธิภาพตอการ
รักษามากกวาการใช Tricyclic   antidepressants   และการตอบสนองของผูหญิงและผูชาย ตอ TCAs   
ตางกัน ผูหญิงจะตอบสนองตอการรักษาดวย TCAs นอยกวาผูชาย   จากความแตกตางกันตอการ
ตอบสนองตอกลุมยา นาจะแสดงถึงอิทธิพลของภาวะเจริญพันธุในผูหญิงนาจะเกี่ยวของและในวัยหมด
ประจําเดือนพบวาไมตางกันระหวางผูหญิงและผูชาย 
 ในการศึกษานี้กลาววา estradiol  มีคุณสมบัติเปน  endogenous   antidepressants   มีหลักฐาน
จากการศึกษาเพิ่มขึ้นมากวา ผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนมีชวงที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะซึมเศรา  
ทั้งที่มีประวัติเดิมเคย หรือไมเคย  มีภาวะซึมเศรามากอน  และการใช  estrogen  รักษามีสวนสําคัญในการ
ลดภาวะซึมเศราได  แตขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมยังไมระบุแนชัด  สวนเพ่ิมเติมจากบทความของ  
Natalie L.  Rasgon      พบวาการทบทวนการศึกษากอนๆ คิดวา แนวทางในการรักษาภาวะซึมเศรา ใน
ผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือนโดยใช estrogen เปนตัวแรกหรือใชเพ่ือเสริมการรักษาของ SSRIs เปนสิ่งที่
เหมาะสม 
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3.การศึกษาการใช estrogen ในการรักษาโรคซึมเศราในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน* 3 

 เปนการศึกษาของ Natalie   L.  Rasgon and Lori L.  Altshuler (2002) แบบ prospective 
ประเมินในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน (ระดับ FSH > 20 IU/lit) ที่มีภาวะซึมเศราที่ไดรับการตรวจ 
mammogram, รางกายทั่วไปและชองเชิงกรานปกติ   ไดรับการวินิจฉัยวา Unipolar   Major   Depressive   
Disorder   โดย DSM   IV    axis   I 

 ประเมินภาวะซึมเศราดวย Hamilton   Rating   Scale for   Depression  (HAM-D) ประเมินครั้ง
แรกกอนไดรับการรักษาเปนพ้ืนฐาน และประเมินตอทุก 1 สัปดาห ติดตอกัน 8 สัปดาห 
 แบงเปน  2  กลุมตัวอยาง  โดยใหแบบ Open  - label     ของ ERT   alone   6 คน และ ERT + 
SSRIs (fluoxetine) 10 คน โดยที่ขนาดของ fluoxetine ใชตาม Standard   dose, mean   dose30.0+/-
4.8 mg.  และ ERT ใช 17 β - estradiol  (Estratab, Solvay, Marietta, Ga.)  0.3mg/day ทั้งสองกลุม 

 
 ERT   alone 

(N = 10) 
ERT + fluoxetine 

(N = 6) 
Remission 
(HAM-D  < 7) 

6 1 

Partial   remission 
(HAM-D < 50% of baseline) 

3 5 

 No respond 
 

1 0 

  
โดยสรุปพบวา ERT นาจะมีบทบาทในการรักษาภาวะซึมเศราในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน 

แตเน่ืองจากวา long term ERT การใชอาจจะมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นตอการเกิด Endometrial   hyperplasia 
in non-surgically ซ่ึงการใชฮอรโมน progesterone รวมดวยตามทฤษฎี เพ่ือชวยปองกันการเกิด 
endometrial  hyperplasia แตจากการศึกษาของ Schmidt   et   al.   พบวาการเพิ่ม progesterone ลด
ความสามารถในการลดภาวะซึมเศราของ ERT   
 การศึกษาหลายการศึกษาไมพบความสัมพันธของการใช   ERT  แลวเกิดมะเร็งเตานม 
และจากการทบทวนการศึกษากอนๆ  การเกิดมะเร็งเตานมจากการใช ERT น้ัน   เพ่ิมความเสี่ยงแค
เล็กนอย   Dupont   and   Page เสนอวา 0.625 mg ของฮอรโมนที่ไดรับ  ไมเกิดตอความเสี่ยงตอมะเร็ง
เตานมยิ่งในการศึกษานี้ใชแค  0.3mg. ตอวัน  นาจะไมใชสาเหตุที่เพ่ิมความเสี่ยงตอมะเร็งเตานม  

 การใช  ERT ตัวเดียว สามารถชวยลด HAM-D   scores ไดอยางรวดเร็ว 
 
4.การศึกษาการใช estrogen   monotherapy  ในการรักษาภาวะซึมเศรา  ในผูหญิงวัยใกลหมด
ประจําเดือน และวัยหมดประจําเดือน* 1 
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เปนการทบทวนการศึกษาตางๆ โดย Lee  S. Cohen and   Claudio de N.  Soares    พบวาใน
การศึกษา สอง การศึกษาแบบ double – blind โดยเปรียบเทียบระหวางการใช transdermal estrogen 
patch กับ placebo ในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน และหมดประจําเดือน (ตรวจระดับของฮอรโมนใน
เลือดยืนยัน) ผลการใช estrogen มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศรามากกวาplacebo แตขนาดของ 
estrogen น้ัน   ยังไมระบุแนชัดวาควรใชเทาใด 

โดยสรุปจากการทบทวนบทความกอนๆ  แสดงถึงความสัมพันธอยางมากตอการเกิดภาวะซึมเศรา 
ในผูหญิงวัยใกลหมดประจําเดือน  และโดยเฉพาะในผูหญิงที่เคยมีประวัติซึมเศราหรือรูสึกแย  ในชวงที่มี
การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนมากๆ จะปรากฏภาวะซึมเศราในวัยใกลหมดประจําเดือนเปนสวนมาก  สวน
การเปลี่ยนแปลงของระดับ  FSH และ E2 ในเลือด กับการลดลงของ estrogen  ยังไมมีขอสรุปวาอะไรจะมี
ผลตอการเกิดภาวะซึมเศรามากกวากัน 
 
5.การรวบรวมความคิดเห็นในการใช  Natural estrogen ในการลดภาวะซึมเศราในผูหญิง (2001)* 4 

 Brainstorms   การใช estrogen ควรใหรวมกันระหวาง estrogen และยารักษาโรคซึมเศรา 
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