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Reading seminar : 
Depression in the elderly (1) 

วันจันทรที่ 5 กันยายน 2548  เวลา 13.30-15.00น. 
รศ.นพ. มาโนช หลอตระกูล   ประธาน 

พญ. จิตตระวี เกลยีวสมัพันธ   ผูเสนอรายงาน 
 
บทนํา 
      ในคนสูงอายุ depression มีผลกระทบอยางมากตอ โรคเรื้อรังทางอายุรกรรม, cognitive 
impairment, เปนสาเหตุใหเกิดความความทุกขทรมาน , มีผลกระทบตอครอบครัว และความ
พิการ ทําใหโรคทางอายุรกรรมแยลงและเพ่ิมอัตราการตาย ซึ่งโรคตางๆและอายุที่เพ่ิมมากข้ึน 
เชน  arteriosclerosis and inflammatory, การเปลี่ยนแปลงทาง endocrine และ ภูมิคุมกัน มผีลตอ 
frontostriatal pathway , the amygdala และ hippocampus ทําใหเกิด  depression มากข้ึน นอกจากนี้
ปจจัยทางดานพันธุกรรมอาจเปนสวนหนึง่ , ความลาํบากทางดานสงัคม เชน ปญหาทาง
เศรษฐกิจ , การหาที่อยูใหม , การหยาราง และ ความโศกเศราสญูเสยี สามารถทําใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางดาน physiologicalและ ทําใหเกิด depression มากข้ึน หรือ เปนจุดเริ่มของ 
depression ในผูสูงอายุแตละคน การรักษาโดยใช antidepressant สามารถใชแลวเกิดประสทิธิภาพ
ที่ดีพอๆกับในวัยหนุมสาว , evidence-based guideline สําหรับการปองกัน new episode ของ 
depression หาไดงายในระบบ care-delivery system ซึ่งจะชวยเพ่ิมการวินิจฉัยและเพ่ิมการรักษา
ของ late-life depression 
      Late-life depression ก็คือ depressive syndrome ตาม DSM-IV และ ICD-10 ที่เกิดข้ึนในคน
อายุมากกวา 65 ป , ในผูสงูอายุ depressive syndromes มักจะเกิดกับคนที่มีโรคเรื้อรังทางอายุรก
รรม ,ม ี cognitive impairment หรือพิการ นอกเหนือจากจะทําใหตัวบุคคลและครอบครัวไดรับ
ความทรมานแลว depression ทําให outcome ของโรคทางอายุรกรรมแยลงและมีความพิการเพ่ิม
มากข้ึน ถงึแมวาจะมีความกาวหนาในการพบลักษณะของ presentation ในแบบตางๆและการ
รักษา แตมันก็ยังมีผลเสยีหายตามมา ที่จะกลาวตอไปนี้ก็จะเปนการ review ของ diagnosis, 
pathophysiology, prevention และ management ของ late-life depression 
 
Diagnosis 
      สําหรับการวินิจฉัย major depression โดยใช DSM-IV และ ICD-10 จะตองมี depress 
mood หรือ loss of interest or pleasure อันใดอันหนึง่ ตามตารางที่ 1 ถงึแมวาจะไมมีอยูใน 
diagnosis criteria แต late-life depression พบบอยวามีสวนสัมพันธกับ peripheral body change และ 
cognitive impairment , การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย รวมถึง hypercortisolemia , increase 
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abdominal fat , decrease bone density และเพ่ิมความเสีย่งของ type II DM และ HT, คนสงูอายุที่
ไมไดเปน dementiaแตเปน MDD บอยครั้งมักจะมีปญหาในการใชสมาธิ , speed of mental process 
และ executive function ความผิดปกติเหลานี้จะดีข้ึน แตมนัจะไมหายอยางสมบูรณหลงัจากม ี
remission ของ late-life depression 

Psychotic depression จะวินิจฉัยในผูปวยที่เปน MDD ซึ่งมี delusion หรือ hallucination 
รวมดวย สวนเนื้อหาของ depressive delusion มักจะเก่ียวของกับเรื่อง guilt , hypochondriasis , 
nihilism , persecution และบางครั้งจะเปน jealousy 

Dysthymic disorder เปน syndrome ของ depression ที่มีความรุนแรงอยูในข้ัน mild to 
moderate กินเวลาอยางนอย 2 ป 
 
ตารางที่ 1 
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Minor depression ในคนสงูอายุจะมีความสัมพันธกับ functional disability และประมาณ 

25%ของคนไขจะดําเนินไปเปน MDD ในอีก 2 ปตอมา  สวนในคนทีสู่งอายุมากๆจะมี 
subsyndromal phase ที่ยาวนานประมาณ 3 ป 

Depression ในบางครัง้ก็เปน phase หนึง่ของ bipolar disorder; bipolar I disorder < ที่ม ี
present ดวย episode depress> จะไดรับการวินิจฉยัในผูปวยที่เปน MDD ซึ่งเคยมปีระวัติอยางนอย 
1 ครั้งที่เปน manic episode , สวนใน bipolar II  จะไดรับการวินิจฉัยเมื่อเขาเหลานั้นมี MDD และ
เคยมีประวัติของ hypomanic episode , คนสงูอายุที่เปน bipolar disorder จะมี episode ที่รุนแรงและ
มีความเสียหาย , มีการเพ่ิมอัตราการตายเมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุอ่ืนๆ 
 
Medical comorbidity 
 
      Late-life depressive syndrome มักจะเกิดข้ึนบอยๆ ในบรบิทของโรคทางดาน medical และ 
neurological การวินิจฉัย depression เนื่องมาจาก general medical condition ไดมาจากการมี 
depress mood หรือ anhedonia เกิดข้ึนในผูปวยทีเ่ปนโรคที่มคีวามสัมพันธกับ depression         
(ตารางที่ 2 ) 
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  ประมาณ 25%ของผูปวยที่เปน myocardial infraction หรือคนทีไ่ปทาํ cardiac 
catheterization จะม ีMDD และอีก25% เปน minor depression, ประมาณครึง่หนึ่งของผูปวยที่เปน 
coronary heart disease และ MDD จะเคยมีอยางนอยหนึ่งครั้งที่มี episode ของ MDD และ 50% 
ของผูสูงอายุที่เปน MDD ตอนทีท่ํา cardiac catheterization ยังคง depress อยูหลังจากทําไปแลว 1 
ป ซึ่งถาโรคทางดาน medical รุนแรงมากข้ึนเทาไหร ความเสี่ยงของการเกิด depression ก็ย่ิงสงู
ตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานบางอยางสนับสนุนวา stress, major depression และ medical 
illness มีความเชื่อมโยงกัน กลาวคือ stress กอใหเกิดการปรับตัว ( allostatic ) แตถาเมื่อใดก็ตามที่
ขบวนการตอบสนองตอ stress ถูกยับย้ัง immunity ก็จะผิดปกติไปก็จะทําใหเกิด arteriosclerosis , 
obesity , bone demineralization และ atrophy ของ brain cells การมี allostatic load ที่มากข้ึนแสดง
ใหเห็นโดย มีการเพ่ิมข้ึนของ adrenocortical activity , เพ่ิมความเขมขนของ insulin growth factor 
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และกระตุนใหเกิดการตอบสนองของ inflammatory process ซึ่งพบไดในผูปวยที่เปน MDD (figure 
A ) 
 

 
      

อาการหรือวา syndromes ของ depression แสดงใหเหน็ไดในคนทีเ่ปน dementia ดวย  มี 
prevalence ของ MDD 17% ในผูปวยที่เปน Alzheimer disease และจะเพ่ิมสูงข้ึนใน subcortical 
dementia  The US National Institute of mental health ไดมีการพัฒนา provisional criteria สําหรับ
การวินิจฉัย depression ในคนทีเ่ปน Alzheimer disease (panel 3) 
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 เพ่ือที่จะชวยใหหมอเหน็ถงึปญหาและชวย promote การวิจัยใน disorder นั้นๆ  ; อาการ
ของ depression ทําให cognitive decline , ในผูสงูอายุที่มี depression และ cognitive impairment จะ 
develop ไปเปน dementia ภายใน2 – 3 ป หลงัจากมี onset ของ depression , สวน depression ที่
เกิดในวัยตนๆ ( ชวง early life ) ก็อาจจะเปน risk factor ของการเกิด dementia และการมี lifetime 
history of depression มีสวนสัมพันธกับการเพ่ิมความเสี่ยงของ Alzheimer disease 
      Depression กระตุนใหอาการของโรคทาง medical รุนแรงมากข้ึน ในการศึกษาหนึ่งพบวา 
ในคนสูงอายุที่เปน depression พบวาตายภายใน 4 เดือนดวยโรค myocardial infarction มากกวา
คนที่ไมเปน 4 เทา, มี plt. Aggregation เพ่ิมข้ึนในคนกลุมนี้  จึงกลาวไดวา depression เพ่ิม risk 
ของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด , ผูสูงอายุที่มีอาการ depression จะมีการตอบสนองตอ T- 
cell ที่ไมดี และม ีplasma interleukin เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งชี้ใหเหน็ถึงการม ี inflammatory activity และ
อาจมี risk ของ bone resorption  แตถึงกระนั้น  late-life depression ก็ยังคง under recognized และ 
under treated อยู 
 
Psychosocial  adversity  
      ฐานะทางเศรษฐกิจทีต่กต่ํา , สุขภาพที่ไมแข็งแรง , ความพิการ , social isolation , การ
ยายที่อยู บอยครั้งที่นําไปสูการเกิด adjustment disorder with depress mood หรือวาทําใหเกิด 
depressive syndrome ที่รุนแรง , อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการเปลี่ยนที่อยูจะมี negative effect ตอทั้ง 
morbidity และ mortality แตการตัดสินใจที่จะเอาผูปวยไปอยูในสถาบันที่รับดูแลก็สามารถทําให
เกิดประโยชน เพราะพบวาคนที่ดูแลผูสูงอายุจะ developไปเปน depression ไดมากกวาคนที่ไมได
ดูแลผูสงูอายุถึง 2 เทา อาการทางดาน depression มักจะเกิดในชวงที่ใหการดูแลระยะยาว 
     ในชวง 1 ปแรกของการสูญเสีย 10 – 20 % ของคูสมรสที่ยังมีชีวิตจะเกิดอาการของ 
depression ซึ่งอาการจะคงอยูถาไมรักษา , ในผูสูงอายุจะมี depression นอยกวา young adult 
ในชวง 1 เดือนแรกของการเปนหมาย  แตอัตราของ MDD จะเหมือนกันในทุกอายุเมื่อติดตามไป
จนครบปที ่2  
Prevalence ของ depression จะยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในระหวางปที่ 2 ของการสูญเสีย พบวามี 
14% ของผูที่เปนหมายจะม ีMDD เมื่อเปรียบเทียบกับ 1-4 % ของผูสูงอายุทั่วไป 
     Psychological trait บางอยางที่ทําใหเกิด depression ไดงาย  พวก neuroticism ก็จะยังคงมี
ภาวะ depression ที่ตอเนื่องถงึแมวาจะไดรับการรักษาอาการ depression ที่รุนแรงไปแลว 
ย่ิงกวานั้น ในผูสูงอายุที่เปน MDD และมีความคิดเก่ียวกับการมองโลกในแงราย ก็สามารถ
ทํานายวาจะเกิด suicidal ideation ในอีก 1 ปตอมา 
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Late – onset depression 
     ใน late-onset MDD จะรวมผูปวยที่มี neurological abnormality อยูดวยจํานวนมาก โดยทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบกันกับผูสูงอายุที่มี early-onset MDD พวกที่มี late-onset MDD จะมีประวัต ิmood 
disorder ในครอบครัวนอยกวา , มี prevalence ของ dementia มากกวา ,มี neuropsychological test 
ที่ผิดปกติมากกวา ,ม ี neurosensory hearing impairment มากกวา , มี enlargement ของ lateral 
brain ventricle ที่มากกวา และมี white-matter hyperintensities ที่มากกวา 
     ในการศึกษา late-onset depression ไดมีการสรางสมมติฐานของ age-related และ disease 
related ในการเกิด depression แตการศึกษานี้ก็มีขอจํากัดเก่ียวกับวิธีการศึกษาและ concept 
กลาวคอื ทางดานวิธีการศกึษา เปนการยากที่จะบอกจุดเริ่มตนของ depression โดยเฉพาะใน
ระดับความรุนแรงนอย  สวนทางดาน concept การเปลี่ยนแปลงทางดาน neurological สามารถทํา
ใหเกิด late-life episode ของ depression ไดโดยไมเก่ียวของกันกับ episode อ่ืนๆใน early life แต
อยางไรก็ตาม early-onset depression อาจจะเปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งของ late-life depression โดยทําให
เกิดความผิดปกติในสมองซึ่งทําใหเกิด depression ดังตวัอยางกลไกหนึ่งทีเ่ก่ียวกับ stress-related 
hormone นําไปสูการมีการลดลงของการหลัง่ neurotropic factor และมีการลดลงของการเกิด 
neurogenesis ที ่dentate nucleus ของ hippocampus 
 
Depression with reversible dementia 
     ในผูสูงอายุบางคนจะมีอาการของ dementia ในชวงทีม่ี depression และอาการดังกลาวจะดีข้ึน
เมื่อมี remission ของ depression ( pseudodementia ) สวนใหญของคนไขที่กลาวมานี้จะมี late-onset 
MDD ย่ิงกวานั้นมีเปนจํานวนมากของผูปวยเหลานั้นทีจ่ะมีอาการทาง cognitive impairment 
หลงเหลืออยูหลังจากที่อาการ depression ดีข้ึน และประมาณ 40% จะเกิด irreversible dementia 
เมื่อติดตามตอไปอีก 3 ป ดังนัน้การมี reversible dementia ก็เปน early manifestation หนึ่งของ 
permanent disorder และเปนขอบงชีใ้นการทีจ่ะทํา diagnostic work up เพ่ือที่จะหา treatable 
dementia 
 
Depression-executive function syndrome 
     Syndrome นี้มักจะเปนที่รูจักกันวาเปน MDD ที่มีลักษณะของ frontostriatal dysfunction ที่เดน 
คือ มี psychomotor retardation, ลดความสนใจในกิจกรรมตางๆ, ประกอบกิจวัตรประจําวันลดลง, 
มี insight ที่จํากัดและมี vegetative signs คนไขทีม่ี depression รวมกับ executive dysfunction มักจะ
มีการตอบสนองตอ antidepressant ที่ต่ําและชา และตองการการติดตามการรักษาอยางระมัดระวัง 
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Vascular depression 
               Cerebrovascular disease อาจจะเปนไดทัง้ predispose, precipitate หรือ perpetuate   ของ
อาการบางอยางของ depression ที่กลาวมานี้มีหลักฐานสนับสนุนวา depression พบเปน 
comorbidity ของ cerebrovascular lesion และ cerebrovascular  risk factor เพราะบอยครั้งเราพบวา
มี depression เกิดข้ึนหลงัจากที่คนไขเกิด stroke คนไขสูงอายุที่เปน vascular depression มี 
disability และ cognitive impairment ที่มากกวาคนที่เปน depression โดยไมม ี vascular stigmata 
ความผิดปกติของ verbal fluency และ object naming เปน cognitive impairment ที่พบบอยที่สุด
ของคนไขกลุมดังกลาว นอกจากนั้นก็จะมี  apathy, retardation, lack of insight ที่มากกวา สวน 
agitation และ guilt จะพบนอยกวา เมื่อเปรยีบเทียบกับกลุมที่ไมไดมี vascular risk factor 
     Vascular depression ทําใหเกิดสมมติฐานที่สําคญัข้ึนมา ก็คอื ยาที่ใชสําหรับการปองกัน 
cerebrovascular disease อาจจะมาลด risk ของ vascular depression ได ย่ิงกวานั้น antidepressant ที่
ชวยเรื่องของ ischemic recovery เชน พวก dopamine หรือ norepinephine enhancing agent อาจจะ
ถูกนํามาใชมากข้ึนในคนไขที่เปน vascular depression และยา antidepressant ที่ยับย้ังการดีข้ึนของ 
ischemic เชน alpha-adrenergic blocking agent ก็ควรจะหลีกเลี่ยง 
 
Suicide 
      Suicide พบบอยเปนสองเทาในผูปวยสูงอายุเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป อัตราของการ
ฆาตัวตายในผูสูงอายุพบมากในกลุมชายผิวขาว ในคนไขที่พยายามฆาตัวตายสวนใหญ ผูสูงอายุ
จะเปนประชากรที่ตายมากทีสุ่ด อาการของ depression ถูกพบถึง 80% ของผูสงูอายุที่มีอายุเกิน 
74 ปที่ฆาตัวตายสําเร็จ major depression เปน risk factor ที่มีความสําคัญเทาๆกับ substance abuse 
สวน minor depression, dysthymic disorder, psychotic disorder และ anxiety disorder ก็เพ่ิมอัตรา
การเกิด suicide 
เชนกัน 
      Suicidal ideation จะลดลงเมื่ออายุมากข้ึน แตถาเมื่อใดก็ตามที่ผูสูงอายุมีความคดินี้ พวก
เขาเหลานั้นก็จะเปน risk ที่สงูของการฆาตัวตายสําเรจ็มากกวาคนวัยหนุมสาว, suicidal ideation 
มีความสัมพันธอยางมากกับความรุนแรงของ depression มีการศกึษาพบวา การประเมนิเบ้ืองตน
ของผูสูงอายุที่ม ีmajor depression ความรุนแรงของ depression และการม ีserious attempt มากอน
หนานี้สามารถใชทํานาย course ของ suicidal ideation ได ในชวงของการติดตามการรักษา ความ
รุนแรงของ depression เปนสิ่งสําคัญในการบงชี ้ suicidal ideation จากที่กลาวมาทั้งหมดสามารถ
นําไปใช identify ผูสูงอายุที่เปน depression วาใครจะมี risk ที่สูงในการเกิด committing suicide 
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Epidemiology 
     ในประชากรสงูอายุทั่วไป พบ 1-4% ที่มี major depression (ประมาณ 0.15% ตอป) พบในเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย2 เทา, ทั้ง prevalence และ incidence ของ major depression พบมากข้ึนเปน 
2 เทาหลังจากอายุ 70-85 ป ซึ่งคลายคลงึกับผูสงูอายุที่เปน bipolar disorder ที่เพ่ิมข้ึนเชนกัน 
อาจจะเปนเพราะจํานวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนจึงทําใหสัดสวนของผูสงูอายุที่เปนโรคนี้สงูข้ึนเชนกัน 
     Minor depression มี prevalence 4-13%, สวน dysthymic disorder ซึ่งเปน low-intensity 
symptom ของ depression ที่เปนมานานอยางนอย 2 ป พบประมาณ 2% ของผูสงูอายุ 
     Prevalence ของ late-life depression พบสูงกวาใน medical setting เมื่อเปรียบเทียบกับ 
community 10-12% ของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปน major depression ในขณะที ่
prevalence ใน primary care พบ 6-9%, ย่ิงกวานั้น 6% ของผูปวย primary care เปน minor 
depression และ 10% เปน subsyndromal depression อยางไรก็ตามมากกวาครึ่งของคนไขที่มีความ
รุนแรงของ depression นอยก็ยังคงจะม ีdepress อีก 1ปตอมา 
 
Pathophysiology  
      ในขณะที่มี Depress จะพบ hypo metabolic ของ dorsal neocortical structure และมี hyper 
metabolic ของ ventral limbic structure ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีความคลายคลึงกันเมื่อเหนี่ยวนําให
เกิด sadness แตสามารถกลับคนืปกตไิดเมื่อตัวกระตุนถกูนําออกไป, การเปลี่ยนแปลงที่ยังคงอยู
ในผูปวยที่เปน depression สนับสนุนวา สาเหตทุางดาน biological ก็เปน predispose ตอ 
depression และทาํใหมีอาการของ depressive symptom 
      Frontostriatal pathway ในสมองเปนตัวทําใหเกิดการคาดหวังในสิ่งที่สรางสรรค และความ
ผิดปกตใินบรเิวณนี้กอใหเกิดความไมสามารถที่จะคาดหวังไดก็จะเกิดอาการของ depression ข้ึน 
สมองสวน left medial orbitofrontal cortex จะเก่ียวของกับ reward สวนทางดานขวาจะเก่ียวของ
กับ punishment ย่ิงกวานั้น anterior cingulated gyrus ซึ่งมสีวนติดตอเก่ียวของกับสมองสวนอ่ืนก็จะ
ผิดปกติไปใน depression, dorsal cingulated จะทํางานรวมกับ dorsolateral cortex ในเรื่องของ 
attention และ executive function 
      Frontostriatal dysfunction สามารถเปน predispose ของ late-life depression อาการ
ทางดาน executive dysfunction เปนความผิดปกติของ frontostriatal symptom ซึ่งพบไดบอยใน 
late-life depression และจะยังคงอยูแมวาอาการทางดานอารมณดีข้ึน 
      ในคนสูงอายุที่เปน depression พบวามี low volume ของ frontostriatal structure 
นอกจากนั้นยังพบวามีความผิดปกติใน genu และ splenium ของ corpus callosum, Rt caudate 
nucleus และ putamen 
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      Frontostriatal dysfunction มีผลตอลักษณะการแสดงออกของ late-life depression กลาวคือ 
จะพบวามีการเพ่ิมข้ึนของ executive dysfunction, psychomotor retardation และเปนผลใหเกิด
ความรูสึก apathy, สวนการมี executive dysfunction มีผลทําใหเกิดการตอบสนองที่ชาและไมดีตอ 
antidepressant ความผิดปกติของ white matter มีความสมัพันธเก่ียวของกับ executive dysfunction 
และทําใหเกิด outcome ที่ไมดีของ late-life depression 
      พบวาการมี hypo metabolism ของ anterior cingulated ทําใหเกิด treatment-resistant ใน
ผูปวย MDD ในขณะทีก่ารม ีhyper metabolism ที่บริเวณนี้ทําใหการตอบสนองตอการรักษาดีข้ึน 
      ความผิดปกติที่พบที่ amygdale อาจจะทําใหเกิด depression ได สมองสวน amygdale ทํา
ใหเกิดอารมณในการตอบสนองตอ aversive stimuli และสงสญัญาณไปยังสวนกลางที่ทําใหเกิด 
coping behavior และ autonomic activity การเกิด stroke และ subcortical disorder สามารถขัดขวาง
การเชื่อมโยงของ amygdale, medial dorsal thalamic nucleus และ orbital and medial prefrontal 
cortex ซึ่งทําใหเกิด depression ได ย่ิงกวานั้นการม ีhypercortisolemia ซึ่งเกิดข้ึนในชวงที่มีโรคทาง
กายเรื้อรังมีสวนเก่ียวของทําใหเกิดการเพ่ิมของ activity ใน amygdale ซึ่งนําไปสูการหลัง่  cortisol 
และการเกิด depression 
      ในคนที่เปน depression ครั้งแรกจะพบวามี amygdale volume ที่ใหญกวาคนปกต ิและใน
คนที่เปน recurrent depression การเพ่ิม activity ในบรเิวณนี้ของสมองมสีวนเก่ียวของที่ทําใหเกิด
อาการของ depression และเกิด negative emotion 
      ความผิดปกติของ hippocampus สามารถทําใหเกิด depression ไดเชนกัน เพราะวา 
volume ของ structure นี้ลดลงในระหวางที่เปน first episode ของ depression แตในทฤษฎนีี้ก็ยังมี
คนที่ไมเห็นดวยเพราะ ความผิดปกติของ hippocampus พบไดในประชากรผูสงูอายุทั่วไป และ
โครงสรางนีม้ักจะมีความผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุเพ่ิมมากข้ึน 
 
Heredity 
     นอกเหนอืจากมีการเปลี่ยนแปลงของสมองแลว พันธกุรรมก็เปนอีกปจจัยหนึง่ที่ทําใหเกิด late-
life depression ได, genetic marker สําหรับ late-life depression ยังไมไดถูก identify แตอยางไรก็
ตาม มผีลการศกึษาที่ทําในคูแฝด พบวา มสีวนเก่ียวของกับ serotonin 2A receptor gene promoter 
A/A genotype ในผูปวยชายที่เปน depression แตไมใชในผูปวยหญิง สวน serotonin receptor 
transporter gene ไมมสีวนสมัพันธกับการเกิด depression, การพบ allele E4 ของ apolipoprotein E 
เปน risk factor ของ Alzheimer disease และของ cerebro vascular disease ซึ่งทั้ง 2 conditions นี้ก็มี
สวนสัมพันธกับ late-life depression อยางไรก็ตาม นักวิจัยสวนมากไมพบวามีสวนเก่ียวของกัน
ระหวาง E4 และ late-life depression, gene ที่ทําใหเกิดโรคทาง cerebrovascular มากข้ึนอาจจะเพ่ิม
การเกิด depression ไดงายข้ึน, ผูปวยที่เปน late-onset MDD มี  frequency ของ C6 77T mutation 
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ของ enzyme methylene tetrahydrofolate reductase สูงกวาในคนสงูอายุปกติ การคนพบที่กลาวมา
ทั้งหมด แสดงวา ลักษณะทางพันธุกรรมของ late-life major depression เกิดข้ึนโดยการมี vascular 
lesion 
 
Prevention 
     มีสมมติฐานเชื่อวา การที่คนเราจะมี mental health care ที่ดีสามารถสรางข้ึนมาได โดยคน
เหลานั้นจะตองเชื่อวา พวกเขามีความสามารถที่จะทําใหอะไรบรรลุถงึเปาหมายได เชนเดียวกับ
ในผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังและมีความเสี่ยงที่จะเปน MDD จะไดรับการแนะนาํให เรยีนรูเก่ียวกับ
ความสัมพันธของรางกายและจติใจ, การทํา relaxation, cognitive restructuring, problem solving, 
communication และการจัดการกับการนอนไมหลับ อาหาร และการออกกําลังกาย เพ่ือที่จะทําให
รางกายมีประสิทธิภาพ และสามารถลดอาการของ depression, anxiety, pain และ insomnia ได 
สวนวิธีการอ่ืนๆที่จะชวยปองกันไดแก การลด risk ของ vascular depression ( เชน ควบคุมความ
ดัน ไขมนั และความเขมขนของ  plasma homocysteine และการเลือกใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิด depression ) สวนในเรื่องของ secondary prevention มีการศกึษาถงึการใช 
antidepressant หรือ psychotherapy หรือ combination สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด relapse 
และ recurrence ของ late-life depression ได 
       นอกจากนี้การใช shared-care intervention ก็จะไดผลดีกวา usual care intervention ที่
ประกอบดวย การรวมมือกันของสหวิชาชีพ, การ training family doctor และ health care worker 
อ่ืนๆ ในดานการ detection และ การจัดการกับ depression 
      จากการศึกษาพบอีกวา การที่เราจัดการเพ่ือมีจุดมุงหมายลดอาการของ depression 
สามารถลดการเกิด suicidal ideation และอาจจะลดปจจัยเสี่ยงของการเกิด suicide ได 
 
Management 
     จุดมุงหมายของการรักษาเพ่ือ 

1. ลดอาการของ depression  
2. ปองกัน suicidal ideation 
3. ปองกัน relapse หรือ recurrent ของอาการ 
4. Improve cognitive และ functional status 

ควรใช behavioral rehabilitation ควบคูกับ antidepressant เพ่ือที่จะ improve function เมื่ออาการ
ทางดาน depression ดีข้ึน 
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      Treatment planning ควรจะเริ่มตนดวย การประเมินวา ผูปวยไดรับยาหรือวามีโรคอะไรที่
จะทําใหเกิด depression ได การรักษา underlying disease หรือวาเอายาออกไปเปนสิ่งจําเปน แต
บอยครั้งที่เราพบวามันไมเพียงพอที่จะทําใหเกิด remission ของ depression ได 
การใช combination therapy คือการใช antidepressant ควบคูกับการทํา psychotherapy จะดีสําหรับ 
late-life depression สวน psychotherapy หรือ Pharmacotherapy อยางใดอยางหนึ่งก็อาจจะใชรักษา 
depression ไดในกรณีที่เปน mild case สวนการใช ECT อาจจะพิจารณาใชใน 

   1.ไมตอบสนองตอการรักษาดวย antidepressant  
    2. มี severe depression with suicidal risk 
    3. อาจจะตายไดจากการขาดสารอาหารหรือจาก psychotic 
Antidepressant ก็ยังคงมปีระสิทธิภาพเมื่อใชในผูปวยสงูอายุพอๆกับใน young adult การ

เลือกใชยาข้ึนอยูกับหลายปจจัย (2) ผลขางเคียงและ drug interaction ก็เปนสวนหนึง่ที่นาํมาชวย
ในการตัดสินใจเลือกใชยา ยา antidepressant มักจะม ี interaction กับยาอ่ืน การพิจารณาอาจ
เลอืกใชหลักดังนี ้

1. Past histories of depression and treatment 
2. Past effectiveness and side effect with any antidepressant 
3. Past side effects with any medication  

4. Other medication the patient is currently taking 
5. Disease or conditions that could limit use of some medication (glaucoma, cardiac 

condition) 
และโดยเฉพาะอยางย่ิงยาที่ควรหลกีเลี่ยง คือยาที่ม ี anticholinergic activity ซึ่งเปนสาเหตุ

ของ hypotension และ sedation ดังตารางแสดงยา antidepressant ที่ใชบอยรวมถึง side effect และ 
drug interaction 
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พบวา SSRI และ SNRI เปน antidepressant of choice ตามมาดวย bupropion และ 

mirtazapine ถึงแมวาการเริ่มใช SSRI หรือ SNRI ในผูปวยสูงอายุจะเริ่มดวยขนาดที่ต่ําแตใน final 
dose ควรจะมีขนาดเทากันกับใน young adult สวน nortriptyline หรือ desipramine ก็สามารถใช
แทน SSRI ในผูปวย severe late-life depression โดยที่ target plasma concentration คือ 60-120 
microgram/L และ มากกวา 115 microgram/L ตามลําดับ 
สวนยาที่ควรหลีกเลี่ยงไดแก Amitriptyline, Imipramine, Doxepine, Amoxapine, Trazodone, 
Tranylcypromine และ Isocarboxazide 
สําหรับ late-life depression ที่ถูกกระตุนดวย stressor จะใช psychotherapy อยางเดียวหรอืจะใช 
combination therapy ก็ได 

สวนใน minor depression ใน late-life จะตอบสนองตอ non-specific supportive 
intervention มากกวา depression รูปแบบอ่ืนๆโดยใชเวลาสังเกตสุองอาทิตย อยางไรก็ตามถา
อาการยังคงอยูยาวนานกวา 2-3 เดือนอาจจะใช SSRI เพ่ิมเขาไปได 
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การใช cognitive-behavioral therapy(3) ซึ่งเปน active time-limited therapy ที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมที่เปนสาเหตุของ depression, supportive 
psychotherapy, problem-solving therapy (3) (มีจุดมุงหมายหรือมีลักษณะของการสอนผูปวยที่เปน 
depression ใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสทิธิภาพ สวนปญหาก็จะมีหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแตปญหาใหญๆในชีวิต เชน การหยา, การตายของสมาชิกในครอบครัวหรือเปนโรคที่รายแรง 
ไปจนถงึปญหาเลก็นอยในชีวิตประจําวัน เชน การลมืกุญแจไวในรถ เปนตน) interpersonal 
therapy(3)( เปนลักษณะของการรักษาที่มุงเนนเรื่องปญหาความสัมพันธในปจจุบัน โดยมี 4 
จุดมุงหมาย คือ 1. การมีเรื่องโตแยงหรือถกเถียงกับคนอ่ืน 2. insufficient social support 3. long-
term grief following the loss of a loved one 4. difficulty adapting to a role change ) 

ที่กลาวมาทั้งหมดนีเ้ปนรูปแบบของ Psychotherapy ที่สามารถนํามาใชไดกับผูสงูอายุที่
เปน depression สวนการใช psyhoeducation ก็สามารถชวยเหลือผูปวยและครอบครัวของเขาใน
เรื่องการรักษาได 
ขนาดยาของ antidepressant ควรจะใหเปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาหกอนที่จะบอกวาไมมี
ประสิทธิภาพและจะเปลี่ยนชนิดของยา  ถาการตอบสนองของ antidepressant ไมดีเทาทีค่วร
อาจจะลองเพ่ิมขนาดยา ถาลองเพ่ิมขนาดยาแลวไมไดผลเทาที่ควรอาจจะพิจารณาใช augmenting 
agent ถา antidepressant ที่เริ่มใชตัวแรกคือ SSRI การ augment ดวย bupropion, lithium หรือ 
nortriptyline สามารถทําได แตถาผูปวยเริ่มตนการรักษาดวย bupropion การ augment ดวย  SSRI 
หรือ  lithium อาจจะชวย, ECT เปนทางเลือกของทุก step ถาผูปวยมีอาการแยลง 

ใน late-life depression ที่เปน psychotic depression สามารถใช combination ของ 
antidepressant ( SSRI or venlafaxine ) และ atypical neuroleptic ยกเวน clozapine, ECT อาจจะ
พิจารณาเปน first choice ใน psychotic depression หรือใชเมื่อ combination drug ไมไดผล 
Late-life depression เปนโรคที่มีอาการเปนกลับซ้ําได ในการศกึษาหนึง่พบวา 90% ของผูสงูอายุที่
เปน MDD แลวมี remission สามารถจะมี recurrence ภายใน 3 ปเมื่อ maintain การรักษาดวย 
placebo ในขณะที่กลุมที ่maintain ดวย nortriptyline และ interpersonal psychotherapy มีอัตราของ 
recurrence 20% สําหรับการ maintenance ของยา antidepressant ควรจะใชขนาดยาเทาเดิม ใน
ผูปวยที่เปน depression รุนแรงมาหนึง่ครั้งจะใหยารกัษาอยางนอยตอไปอีกหนึ่งป สวนผูที่เคย
เปนมาแลว 3 ครั้งจะตองไดรับการ maintenance นานกวา 3 ป, ในผูปวยที่เปน psychotic 
depression ซึ่งมี remission  หลังจากไดรับการรักษาดวย combination antidepressant and 
antipsychotic ขอแนะนําทั่วไป antipsychotic ควรจะใหตออีกประมาณ 6 เดือน, ในผูปวยที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาดวย antidepressant แตตอบสนองตอ ECT การ maintenance ก็ควรจะใช 
antidepressant ดวย สวนการใช maintenance ดวย ECT ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง 
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการรักษา depression ดวยวิธีอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งการรักษา
บางอยางก็มีประสิทธิภาพแตการรักษาบางอยางก็ยังไมมีหลักฐานยืนยันที่มากพอ ดังแสดงใน
ตาราง 
 

 
      

มีการศึกษาที่พบวา(4) การออกกําลังกายมีผลตอ mood และ sense of well-being 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในคนสูงอายุมีรายงานวา การออกกําลังกายทําใหเกิด ความสุข, better mood, 
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ลด level of stress, improve attention span, improve cognitive ability และ better sleep เมื่อออก
กําลังกายเปนประจํา 
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