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Introduction  

Stroke เป็นโรคทางระบบประสาทท่ีมีความสาํคญัและเป็นสาเหตุการตายอนัดบั  2 ของ

ประชากรทัว่โลก พบว่าอุบติัการของการเกิด stroke ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 750,000  ราย

ต่อปี    แต่ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาอตัราการตายของคนไข ้ stroke ลดลง เน่ืองจาก มีการพฒันา

ทางดา้นการรักษามากข้ึน   ทาํใหใ้นปัจจุบนัมี คนไข ้stroke ท่ีรอดชีวิตอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา

ประมาณ 4.5 ลา้นคน (1)     แต่อยา่งไรก็ตาม คนไข ้ stroke ท่ีรอดชีวิตก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความ

เจบ็ปวดจากความพิการ การสูญเสียอาชีพและ บทบาททางสังคม ดงันั้นจึงมีผูใ้หค้วามสนใจว่าส่ิงใด

เป็นปัจจยัท่ีจะขดัขวางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไข ้ stroke ดงักล่าว  ปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นท่ีสนใจ

อยา่งมากในปัจจุบนัคือ Post-stroke Depression  เน่ืองจากโรคน้ีมีความ เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของ

ความพิการ , การเพิ่มข้ึนของ   cognititve impairment , การเพิ่มอตัราการตายทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว และทาํใหผ้ลของการทาํกายภาพบาํบดัและผลการรักษาไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร 

จากการศึกษาพบว่าการรักษา  Post-stroke Depression ส่งผลต่อการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีดีข้ึน

ของคนไข ้stroke(3)    
 

Definition 

Stroke : The (World Health Organization 1989) defines as “rapidly developing clinical 

signs of focal (or global) disturbance of cerebral function, with symptoms lasting more than 24 

hours (unless interrupted by surgery or death), with no apparent nonvascular cause”. 

WHO ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้่า เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนเร็ว เกิดจากความผดิปกติ

ของหลอดเลือดในสมอง มีอาการนานกว่า 24 ชัว่โมง และนาํไปสู่การตาย(3)   

ในปัจจุบนัยงัไม่มีการใหค้าํจาํกดัความของ Post-stroke depression (PSD) อยา่งชดัเจนแต่จะ

กล่าวถึงในลกัษณะท่ีว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชท่ีพบไดม้ากโรคหน่ึงหลงัจากเกิด stroke(5)     
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Epidemiology (2-4)       

การศึกษาทางระบาดวิทยาในกลุ่มประชากรของประเทศต่างๆพบว่าในหน่ึงปีหลงัจากท่ีเกิด 

stroke คร้ังแรก ความชุกของ Post- stroke Depression  มีความหลากหลายตั้งแต่ร้อยละ 10 – 50 ซ่ึง

เม่ือไม่นานมาน้ี  Johnson และคณะ ไดศึ้กษาบทความท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา  (ค.ศ. 

1980 – 2005) พบว่าอุบติัการในการเกิด  Post-stroke Depression มีอตัราส่วนตั้งแต่รัอยละ 5 – 63   

และอธิบายการท่ีอุบติัการในการเกิดโรคท่ีอยูใ่นช่วงท่ีค่อนขา้ง กวา้งว่า มีปัจจยัมาจากขอ้จาํกดัของ

วิธีการในการทาํการศึกษาไดแ้ก่ 

1. ความเเตกต่างในกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 

2. ความแตกต่างของระยะเวลาท่ีเร่ิมเขา้มาศึกษาโรค 

3. การไม่มีเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับ Post-stroke Depression    

 

Etiology 

กลไกการเกิดโรคของ PSD ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่ชดั  อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมาไดมี้

การพยายามสรุปสมมติฐานในการเกิดโรคเป็น 2 สมมติฐานดงัน้ี 

1. Biological Hypothesis 

2. Psychological Hypothesis(2)    

 

1. Biological Hypothesis   

นกัวิจยักลุ่มหน่ึงเช่ือว่าเม่ือเกิด stroke แลว้ร่างกายจะสร้าง Biological  mechanism ท่ีจะไป

รบกวนการทาํงานของ neural circuit ท่ีเก่ียวกบัการความคุมอารมณ์ ทาํใหก้ารควบคุมอารมณ์

ผดิปกติไป ทาํใหเ้กิด PSD ข้ึน โดยมีการศึกษาท่ีสนบัสนุนแนวความคิดดงักล่าวดงัน้ี 

 ในปีค.ศ. 1970 Folstein และคณะพบว่ามีอตัราการเกิดภาวะซึมเศร้าในคนไข ้ stroke 

มากกว่าคนไขศ้ลัยกรรมกระดูกท่ีมีความพิการเท่ากนั (3) 

Starkstein และคณะ  พบว่าภาวะซึมเศร้า  สามารถเกิดไดใ้นคนไข ้ stroke with anosognosia 

(an unawareness of illness or of neurological deficits) แมว้่าคนไขก้ลุ่มน้ีจะไม่มี การรับรู้ใน

ความพิการท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองก็ตาม   เช่นเดียวกบัคนไขท่ี้มีภาวะซึมเศร้าจาก  small “silent” 

infarcts (ภาวะสมองขาดเลือดท่ีพบการเปล่ียนแปลงทางดา้นรังสีวินิจฉยัแต่ไม่แสดงอาการของ

โรคออกมาใหเ้ห็น) (5)    

ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สนบัสนุนแนวความคิดท่ีว่า PSD ไม่ไดเ้ป็นมาจากจิตใจ 

เพียงอยา่งเดียว  
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ปัจจยัทาง Biological ท่ีทาํใหเ้กิด PSD ไดมี้ 4 สาเหตุหลกัคือ 

1.1 Lesion location 

1.2 Neurotransmitters 

1.3 Inflammatory cytokines 

1.4 Gene polymorphism(2)    
 

1.1  Lesion location 

 มีหลกัฐานกล่าวว่าการเกิดพยาธิสภาพทั้งสองขา้งท่ีบริเวณ The anterior frontal and 

temporal lobes and caudate nuclei arc มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้า (6)    

 ในปีค.ศ. 1980s Robinson และคณะพบว่าพยาธิสภาพท่ีบริเวณ left anterior frontal lobes 

และ left basal ganglia lesions จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าไดสู้งกว่าบริเวณอ่ืนของสมอง

โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกหลงัการเกิด stroke และพบว่ายิง่พยาธิสภาพอยูใ่กลก้บั anterior 

frontal pole มากเท่าไรก็จะยิง่มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าไดม้ากข้ึนเท่านั้น (5)       

นอกจากการคน้พบขา้งตน้ ยงัพบว่าการเกิด manic symptoms หลงั stroke พบไดน้อ้ยมาก

และมกัจะสัมพนัธ์กบั right  orbital frontal, basotemporal, basal ganglia และthalamic lesions  

(5)       

การศึกษาในระยะต่อมาพบ ว่าในคนไข ้ stroke with left hemisphere lesions คนไขจ้ะ

ตอบสนองเหมือนว่าตนเองกาํลงัประสบกบัความหายนะ(Catastrophic reaction)(6)      และอาจจะ

กลายเป็น major depressive disorder ไดใ้นคนไขท่ี้มีภาวะ  

cognitive impairment ร่วมดว้ย แต่ในทางตรงกนัคนขา้มคนไข ้ stroke with right  hemisphere 

lesions จะตอบสนองเหมือนคนไขไ้ม่รู้สึกถึงความ เจบ็ป่วย ท่ีเกิดข้ึน  (unawareness of 

emotions)(2)          

การศึกษาในประเทศจีนพบว่า subcortical and anterior cerebal artery lesions เป็นปัจจยั

เส่ียงของการเกิด PSD(2)        

มีบางรายงานกล่าวว่า PSD ท่ีพบในช่วง 2 เดือนหลงัจากเกิด stroke มกัจะมีความสัมพนัธ์

กบั left hemisphere lesion ในขณะท่ี PSD ท่ีพบในช่วง 1 ปีหลงัจากเกิด stroke จะสัมพนัธ์กบั

การเกิด right hemisphere lesion มากกว่า (2)       
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1.2 Neurotransmitters 

ในระหว่าง  acute  phase of stroke จะมีการลดลงของการสร้าง monoamine เพราะการ

ทาํงานของ enzyme ท่ีใชใ้นการสร้าง  monoamine ถูกยบัย ั้งเน่ืองจากการขาดเลือด  ซ่ึงส่งผลต่อ

การเกิดภาวะซึมเศร้า(6)        

Robinson และ Bloom เป็นคนแรกท่ีเสนอเร่ือง The  biological amine theory ว่าจากการท่ี

สารส่ือประสาท( norepinephrine และ serotonergic)มีเซลลต์น้กาํเนิดอยูท่ี่ brain stem ซ่ึงจะส่ง

สารส่ือประสาทไปตามเส้นใยประสาท (axon)ซ่ึงจะเดินทาง ผา่น thalamus and basal ganglion  

ไปยงั anterior frontal region ก่อนแลว้จึงเดินทางวกออ้มไปดา้นหลงัแลว้แตกแขนงเป็น 

terminal branches ไปเล้ียง superficial cortex โดยรอบบริเวณนั้น  ดงันั้นการเกิด stroke ท่ีบริเวณ

ของ  frontal lobes และ basal ganglion ทาํใหเ้กิดการขดัขวางการส่งต่อของสารส่ือประสาท  ทาํ

ใหมี้การลดลงของ norepinephrine และ serotonin ทั้งบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพและบริเวณอ่ืนๆท่ี

ถูกเล้ียงดว้ยเส้นใยประสาทดงักล่าว ทาํใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าข้ึน(2)       

Robinson และ Starstein ตอ้งขอ้สังเกตว่าการเกิด การสูญเสียความสามารถของ  the left 

anterior hemisphere ท่ีจะ upregulate serotonin receptors หลงัจากเกิด stroke ท่ีบริเวณน้ี  ว่าเป็น

อีกหน่ึงเหตุผลท่ีทาํใหก้ารเกิด stroke ท่ีบริเวณน้ีทาํใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าไดสู้งกว่าบริเวณอ่ืน(6)       

Castren และคณะ กล่าวว่า การลดลงของปริมาณเน้ือสมองท่ีบริเวณ prefrontal cortex และ 

hippocampus ทาํให ้การทาํงานของ neuronal networks ลม้เหลวและมีการสร้าง Brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) ลดลง ทาํใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าข้ึน (2)       

 

1.3 Inflammatory cytokines(7,8)       

ในปีค.ศ. 1990s มีหลายงานวิจยัรายงานว่ามีการเปล่ียนแปลงของ inflammatory cytokines 

หลงัจากเกิด stroke และพบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่าง inflammatory cytokines กบัการเกิดภาวะ

ซึมเศร้า โดย interleukins-1 (IL-1), interleukins-6 (IL-6), IL-1ß,IL-18 and tumor necrosis factor 

α (TNF – α) จะเพิ่มปริมาณท่ีมากข้ึนหลงัจากท่ีเกิด stroke  

โดยจากการท่ี  cytokines ดงักล่าว เพิ่มข้ึนมีผลทาํใหค้นไขเ้เสดงอาการคลา้ยคนป่วย  

(sickness behaviour) และมีภาวะซึมเศร้าซ่ึงเช่ือว่าเป็นผลมาจาก 

1 การเปล่ียนแปลงของ serotonin (5-HT) receptors และลดปริมาณของ serotonin โดยการ

เพิ่มปริมาณ enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase ซ่ึงเป็น tryptophan-metabolising enzyme 

2 ทาํใหเ้กิดภาวะ hyperactive hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis  
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1.4 Gene polymorphism(9,10)       

มีการศึกษาในมนุษยเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ serotonin transporter gene-linked 

promoter region (5-HTTLPR) genotype กบัการเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์ของคนเม่ือพบกบั 

stress  

Caspi และคณะ กล่าวว่าความยาวของ polymorphism (SLC6A4) ของ promotor region of 

5 –HTT ท่ีไม่เท่ากนัในคนไขแ้ต่ละคนมีผลทาํใหค้นไข้ เกิดภาวะdepression ไดแ้ตกต่างกนั โดย

ถา้คนไขมี้  heterozygous หรือ homozygous ของ short (S) allele เม่ือพบกบัสภาวะความเครียด

จะทาํใหเ้กิดอารมณ์ซึมเศร้าไดม้ากกว่าคนท่ีมี homozygous L- allele 

Ramasubbu และคณะ  มีการศึกษาพบว่ามีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง 5-HTTLPR short 

variant genotype และ PSD โดย homozygosite of short alleles จะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิด post-

stroke major depression แต่ในทางกลบักนัคนไขท่ี้มี homozygosity of long allele จะมีผลในทาง

ป้องกนัการเกิด PSD กลไกท่ีอธิบายก็คือ  

1. Serotonin transporter ท่ีถูกสร้างจาก S-allele  จะไปเพิ่มการทาํงานของ serotonin 

reuptake  และลดการสร้าง serotonin neurotransmitter  

2. คนไข ้stroke ท่ีมี S-allele มากกว่า L- allele จะมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะเกิด depression เม่ือ

เผชิญกบัความเครียดท่ีเป็นผลมจากภาวะ stroke  

 

2. Psychological Hypothesis(2,5)       

ยงัคงมีนกัวิจยัอีกกลุ่มหน่ึงเช่ือว่า PSD น่าจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ cognitive 

impairment และความพิการ ของร่างกายมากกว่า ท่ีจะเกิดจาก  biological mechanism โดยมี

การศืกษาท่ีสนบัสนุนแนวความคิดน้ีดงัต่อไปน้ี 

Burvill และ Lieberman ไดมี้การศึกษาพบว่าไม่มีการเพิ่มข้ึนของความชุกในการเกิด 

depression ในคนไข ้ stroke เม่ือเทียบกบัคนไขท่ี้เจบ็ป่วยดว้ยสาเหตุอ่ืนท่ีมีความพิการระดบั

เดียวกนั  

ความสัมพนัธ์ระหว่าง  specific lesion location และการเกิด PSD ท่ีถูกรายงานโดยนกัวิจยั

กลุ่มหน่ึง  หากเม่ือเวลาผา่นไปผลการวิจยัดงักล่าวไดถู้กคดัคา้นโดยนกัวิจยัรุ่นหลงัยกตวัอยา่ง

เช่น  ในปี ค.ศ. 2000 จากการศึกษาของ Cason และคณะไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างตาํ

เเหน่งของพยาธิสภาพกบัการเกิด PSD เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Berg  และ Nys  
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Starkstein และคณะ ไดว้ิจารณ์ในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตาํเเหน่งของพยาธิ

สภาพกบัการเกิด PSD ว่า ปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีความสาํคญั ต่อการเกิดภาวะ PSD ไม่ไดรั้บการ

พิจารณา เช่น ประวติัการเจบ็ป่วยทางจิตเวชของคนไข้ , ประวติัการเจบ็ป่วยทางจิตเวชใน

ครอบครัว , ประวติัการประสบอุบติัเหตุทางศรีษะท่ีเคยเป็นมาในอดีต  เป็นตน้  

Singh และคณะพบว่า 3 เดือนหลงัจากเกิด stroke ความรุนแรงของความพิการ (severity of 

disability) เป็นปัจจยัท่ีมีผลของการเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า lesion location และในงานวิจยั

อ่ืนๆไดพ้บว่าการหายจากภาวะซึมเศร้าภายใน 2 -3 เดือนแรกของการเกิด stroke สัมพนัธ์กบั

ความสามารถในการฟ้ืนฟูร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

Herrmann and Wallesch กล่าวว่าปัจจยัในดา้นจิตใจจะมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเกิด  

later onset PSD ตวัอยา่งเช่น การแยกตวัออกจากสังคม ( Social isolation) จะเป็นปัจจยัเส่ียง

สาํคญัของการเกิด PSD ท่ีระยะเวลา  1 ปีหลงัการเกิด stroke แต่จะไม่มีผลต่อการเกิด PSD แบบ

ทนัทีทนัใดหลงัการเกิด stroke  

House กล่าวว่ามีความคลา้ยคลึงกนัทั้งอาการแสดงและผลตอบสนองต่อการรักษาของ 

post-stroke depression  และ functional depression  

Kendler และ Sharp กล่าวว่าปัจจยัเส่ียงสาํหรับการเกิด PSD นั้นไม่เฉพาะเจาะจงกบัการ

เกิด stroke แต่กลบัเฉพาะเจาะจงกบัการเกิด functional depression มากกว่า 

สรุปในปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานท่ีจะสรุปไดแ้น่ชดัว่าสาเหตุการเกิด PSD มาจาก  

Biological factor หรือ มาจาก Psychological factor เพียงอยา่งเดียว คิดว่าการเกิด PSD น่าจะเกิด

มาจาก multifactorial factor มากกว่า ซ่ึงควรจะมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อไป 
 

ปัจจยัเส่ียงในการเกดิ PSD  

1. Personal history of psychiatric illness  

2.Family  history of psychiatric illness 

3. Prestroke functional impairment 

4. Living alone  

5. Poststroke social isolation(11)    

6.Severity of disability 

7.Cognitive impairment โดยเฉพาะ aphasia(5)     
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Assessment  of  PSD  

ควรใหค้วามระมดัระวงัและความสาํคญัอยา่งมากในการวินิจฉยั PSD เพราะ ในปัจจุบนัยงั

ไม่มีเกณฑก์ารวินิจฉยัท่ีเฉพาะเจาะจงกบั PSD และมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาในการ

วินิจฉยั ไดแ้ก่(6)             

1) มีปัญหาในเร่ืองของการส่ือสาร เน่ืองจาก การเกิด cognitive impairment หลงัจากเกิด 

stroke โดยเฉพาะ 

       Aphasia ท่ีมกัเกิดร่วมกบั stroke with the dominant hemisphere ซ่ึงคนไขอ้าจมีภาวะ

ซึมเศร้าอยูแ่ต่ไม่สามารถส่ือสารออกมาได ้

2 ) Overdiagnosis จากการมีอาการทางกาย(fatigue, loss of appetite, insomnia)ท่ีสามารถ

เกิดไดจ้ากทั้ง สาเหตุทางกายและทางจิต  

3)  ยงัไม่มีระยะเวละท่ีแน่ชดัว่าเหมาะสมในการวินิจฉยั PSD (3)       

4)  มีอาการบางอยา่งท่ีเกิดจากพยาธิสภาพในสมองแต่มีอาการแสดงคลา้ยอาการทางจิต ทาํ

ใหก้ารประเมินอารมณ์ของคนไขท้าํไดล้าํบากมากข้ึน เช่น(6)            

    -Pseudobulbar affect คนไขจ้ะมีอาการ emotional lability with affective disinhibition 

เช่น การไม่สามารถ ควบคุมการหวัเราะ หรือ ร้องไหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมซ่ึงมกัจะพบร่วมกบัการ

เกิดพยาธิสภาพบริเวณ frontal lobe, corticobulbar tract หรือ บริเวณ basal ganglion  มกัเป็น

ภาวะท่ีถูกวินิจฉยัผดิว่าเป็นโรคทางดา้นอารมณ์ไดบ่้อย(11,12)                        

        - Neglect คือ ขาดความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ร่างกายดา้นใด

ดา้นหน่ึงซ่ึงตรงขา้มกบัพยาธิสภาพในสมอง แมว้่าจะไม่มีความบกพร่องทั้งในดา้น motor and 

sensory system  แบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดดงัน้ี  motor neglect, sensory neglect, extinction, 

anosognosia และ anosodiaphoria เป็นตน้ ซ่ึงมกัจะพบร่วมกบัการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ 

parietal lobe and frontal lobe of right hemisphere (nondominant) ไดบ่้อย  แต่การเกิดอาการน้ีท่ี

บริเวณของ frontal lobe จะเป็นแบบชัว่คราวมากกว่าท่ีจะเป็นแบบถาวร  ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง

เฉพาะชนิดท่ีมีผลต่อการวินิจฉยัเท่านั้น ไดแ้ก่ 

         - Anosodiaphoria คือ การรับรู้เก่ียวกบัการ เจบ็ป่วยของร่างกายนอ้ยกว่าความเป็นจริง

(minimization of illness)  

          -Anosonogsia คือ การขาดการรับรู้เก่ียวกบัการเจบ็ป่วยของร่างกาย (an unawareness of 

illness or of neurological deficits)มกัจะพบเม่ือพยาธิสภาพมีขนาดค่อนขา้งใหญ่แลว้(13)            

            ในคนไข ้2 กลุ่มน้ีคนภายนอกอาจจะเขา้ใจผดิคิดว่าคนไข้ มีการแสดงออกแบบ denial 

ซ่ึงเป็นอาการหน่ึงเวลาคนไขไ้ดรั้บข่าวร้ายและไม่สามารถยอมรับไดซ่ึ้งอาจจะนาํมาซ่ึงภาวะ 
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depression  และตวัคนไขเ้องจะรู้สึกอึดอดัไม่สบายใจจึงถึงขนาดโกรธเม่ือมีคนพดูถึงความ

เจบ็ป่วยท่ีเขาไม่คิดว่าตวัเองเป็นอยู่(11)            

      -Aprosody แบ่งออกเป็น 2 ชนิดแต่มกัจะเกิดร่วมกนัเสมอ ไดแ้ก่ 

1 Expressive aprosody คือ การขาดความสามารถท่ีจะแสดง นํ้าเสียงใหส้อดคลอ้งกบั

อารมณ์ท่ีมีอยู่  ณ ขณะนั้น ซ่ึงมกัจะพบร่วมกบัการเกิดพยาธิสภาพบริเวณ  anterior 

temperoparietal region of  right hemisphere(nondominant)ในคนไขก้ลุ่มน้ีอาจจะมีการ

แสดงออกโดย คนไขพ้ดูนํ้าเสียงแบบ monotone เสมอไม่ว่าจะมีอารมณ์ใดอยูก่็ตาม และคนไข้

มกัจะไม่ทราบถึงความผดิปกติของตนเอง 

2 Receptive  aprosody คือ การขาดความสามารถท่ีจะรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกท่ีแสดงออก

ทางนํ้าเสียงของคู่สนทนา แต่สามารถท่ีจะเขา้ใจในเน้ือหาท่ีคู่สนทนาพดู 

คนไขจ้ะแสดงออกแบบเยน็ชา ไม่รับรู้ความรู้สึกของคนรอบขา้ง  ทาํใหมี้ปัญหาในการรักษา

และสร้างความสัมพนัธ์ 

             มีพยาธิสภาพอยูท่ี่บริเวณ posterior temperoparietal region of right 

hemisphere(nondominant) 

-Apathy คือ lack of motivation มกัมีพยาธิสภาพอยูท่ี่บริเวณ ventromedial prefrontal 

cortex และ limbic system คนไขก้ลุ่มน้ีจะมีการแสดงอารมณ์แบบ flat ,shallow และemotional 

unconcern เป็นการยากท่ีจะแยกว่าเป็นอาการท่ีมาจาก brain lesion หรือเป็นอาการนาํของ  

depresssion  แต่มีขอ้สังเกตุท่ีจะใชแ้ยก 2 ภาวะน้ีออกจากกนัดงัน้ี 

1 คนไขจ้ะไม่มีความรู้สึก unpleasant ,dysphoric,guit และ worthlessness 

2 คนไขก้ลุ่มน้ีจะไม่มีอาการของ vegetative symptoms ร่วมดว้ย 

3 คนไขก้ลุ่มน้ีจะขาดความสามารถในการริเร่ิมทาํกิจวตัรประจาํวนั แต่จะสามารถท่ีจะเขา้

ร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีริเร่ิมโดยคนอ่ืนได ้ซ่ึงจะต่างจากคนไข ้depression ท่ีมีภาวะ anhedonia ท่ี

จะมีความเบ่ือทุกส่ิงทุกอยา่ง 

มีความสาํคญัในการแยก 2 ภาวะจากกนัเพราะทั้ง 2 โรคมีการรักษาท่ีแตกต่างกนั(6)             

-Catastrophic reaction คือคาํท่ีใชเ้รียกรวมอาการแสดงของคนไขท่ี้อยูใ่นภาวะส้ินหวงัและ

อึดอดัคบัขอ้งใจ โดยจะแสดงอาการดงัต่อไปน้ี วิตกกงัวล แสดงอารมณ์กา้วร้าว ปฏิเสธการ

รักษาและมกัจะทดแทนดว้ยการแสดงท่าทางคุยโมโ้ออ้วด อาจถูกวินิจฉยัว่าเป็นอาการนาํของ

ภาวะซึมเศร้าได ้ มกัมีพยาธิสภาพอยูท่ี่บริเวณ left anterior subcortical lesion และ  left cortical 

lesion(11)              
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การศึกษาท่ีผา่นมาไดมี้การใชเ้กณฑใ์นการวินิจฉยัแตกต่างกนัหลายวิธี แต่วิธีท่ีเป็นท่ี

ยอมรับกนัทัว่ไปในงานวิจยัต่างๆก็คือ การทาํ structured mental status interviews and defined 

diagnotic  criteria ไดแ้ก่ 

1 Diagnostic and Statistical Manual,Text Revision, 4th edition(DSM–IV-TR) diagnosis criteria 

for  Mood disorder due to general medical condition (แสดงในตารางท่ี 1) แบ่งออกเป็น  

  1.1 Depression due to stroke with a major depressive like episode  

โดยมีการใช ้ DSM-IV-TR Criteria for  Major Depressive Episode(แสดงในตารางท่ี 2) มาใชใ้น

การวินิจฉยัภาวะ major depressive like episode  

 1.2 Depression due to stroke with depressive symptom โดยมีการใช ้  

 DSM-IV-TR research criteria for minor depression(แสดงในตารางท่ี 3),The Beck Depression 

Inventory-II( Self-rating scales for depression)และ the Hamilton Rating Scale for 

Depression(Clinical-administered scale for depression)นอกจากน้ึยงัมีวิธีประเมินแบบอ่ืนอีก

มากมาย เพื่อมาใชใ้นการวินิจฉยัภาวะ depressive symptom  (4)             

แต่เน่ืองจากเป็นการวินิจฉยัภาวะ depression ท่ีเกิดในคนไขท่ี้มีโรคทางกายซ่ึงจะประสบ

ปัญหาว่า vegetative symptom ( insomnia or hypersomnia, loss of appetite, fatique, 

psychomotor retardation) ท่ีพบในคนไขน้ั้นสามารถเกิดไดท้ั้งในคนไขท่ี้มีภาวะ depression และ 

stroke  

Cohen-Cole and Stoudemire 1987 ไดมี้การนาํเอา Four approaches มาใชใ้นการประเมิน

ภาวะซึมเศร้าในคนไขท่ี้มีโรคทางกาย ซ่ึงมี  4 วิธีไดแ้ก่         

1 The inclusive approach  

2 The etiologic approach  

3 The substitutive approach  

4 The exclusive approach  (4)             

โดยวิธีท่ีเหมาะสมกบั clinical practice ในการวินิจฉยั PSD  มากท่ีสุดคือ The inclusive 

approach  โดยในการ approach จะนบัรวมทุกอาการท่ีเขา้ไดก้บัเกณฑใ์นการวินิจฉยัโดยไม่

คาํนึงถึงสาเหตุว่ามาจากสาเหตุทางกายหรือสาเหตุทางจิตใจ  

ขอ้ดีของการใช ้ The inclusive approach คือเป็นวิธีท่ีใชง่้าย และ high sensitivity ทาํให้

คนไขส่้วยใหญ่ท่ีเป็นโรคไดรั้บการรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ เป็นการช่วยลด morbidity and 

mortality ของคนไข ้

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual
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ตารางที ่1 : DSM-IV-TR Diagnotic Criteria for  Mood Disorder Due to a General Medical Condition  

 A. A prominent and persistent disturbance in mood predominates in the clinical picture and is characterized 

by either (or both) of the following:  

(1) depressed mood or markedly diminished interest or pleasure in all, or almost all, activities  

(2) elevated, expansive, or irritable mood  

B. There is evidence from the history, physical examination, or laboratory findings that the disturbance is the 

direct physiological consequence of a general medical condition.  

C. The disturbance is not better accounted for by another mental disorder (e.g., adjustment disorder with 

depressed mood in response to the stress of having a general medical condition).  

D. The disturbance does not occur exclusively during the course of a delirium.  

E. The symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important 

areas of functioning.  

Specify type:  

With Depressive Features: if the predominant mood is depressed but the full criteria are not met for a Major 

Depressive Episode  

With Major Depressive-Like Episode: if the full criteria are met (except Criterion D) for a Major Depressive 

Episode  

With Manic Features: if the predominant mood is elevated, euphoric, or irritable  

With Mixed Features: if the symptoms of both mania and depression are present but neither predominates  

Coding note: Include the name of the general medical condition on Axis I, e.g.,  Mood Disorder Due to 

Hypothyroidism, With Depressive Features; also code the general medical condition on Axis III. 

Coding note: If depressive symptoms occur as part of a preexisting vascular dementia, indicate the depressive 

symptoms by coding the appropriate subtype, i.e.,  vascular dementia, with depressed mood. 

 

http://www.behavenet.com/capsules/disorders/mood.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/depression.htm
http://www.behavenet.com/capsules/path/irritable.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/mntldsrdr.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/adjdis.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/delirium.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/symptoms.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/mjrdepep.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/mjrdepep.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/mjrdepep.htm
http://www.behavenet.com/capsules/diagnostic/axis1.htm
http://www.behavenet.com/capsules/diagnostic/axis3.htm
http://www.behavenet.com/capsules/disorders/demdis.htm
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ตารางที่ 2 : DSM-IV-TR Criteria for  Major Depressive Episode  

 A. Five (or more) of the following symptoms have been present during the same 2-week period and represent a change from 

previous functioning; at least one of the symptoms is either (1) depressed mood or (2) loss of interest or pleasure. 

Note:  Do note include symptoms that are clearly due to a general medical condition, or mood-incongruent delusions or 

hallucinations. 

(1) depressed mood most of the day, nearly every day, as indicated by either subjective report (e.g., feels sad or empty) or 

observation made by others (e.g., appears tearful). Note: In children and adolescents, can be irritable mood. 

(2) markedly diminished interest or pleasure in all, or almost all, activities most of the day, nearly every day (as indicated by 

either subjective account or observation made by others) 

(3) significant weight loss when not dieting or weight gain (e.g., a change of more than 5% of body weight in a month), or 

decrease or increase in appetite nearly every day. Note: In children, consider failure to make expected weight gains. 

(4) insomnia or hypersomnia nearly every day 

(5) psychomotor agitation or retardation nearly every day (observable by others, not merely subjective feelings of restlessness or 

being slowed down) 

(6) fatigue or loss of energy nearly every day 

(7) feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt (which may be delusional) nearly every day (not merely self-

reproach or guilt about being sick) 

(8) diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness, nearly every day (either by subjective account or as observed by 

others) 

(9) recurrent thoughts of death (not just fear of dying), recurrent suicidal ideation without a specific plan, or a suicide attempt or a 

specific plan for committing suicide  

 
 B. The symptoms do not meet criteria for a Mixed Episode. 

 C. The symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of 

functioning. 

D. The symptoms are not due to the direct physiological effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general 

medical condition (e.g., hypothyroidism). 

E. The symptoms are not better accounted for by Bereavement, i.e., after the loss of a loved one, the symptoms persist for longer 

than 2 months or are characterized by marked  
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ตารางที่ 3 : DSM-IV-TR Research Criteria for Minor Depressive Disorder 

A. A mood disturbance, defined as follows:  

1. at least two (but less than five) of the following symptoms have been present during the same 2-week period and represent a 

change from previous functioning; at least one of the symptoms is either (a) or (b):  

a. depressed mood most of the day, nearly every day, as indicated by either subjective report (e.g., feels sad or empty) 

or observation made by others (e.g., appears tearful). Note: In children and adolescents, can be irritable mood.  

b. markedly diminished interest or pleasure in all, or almost all, activities most of the day, nearly every day (as 

indicated by either subjective account or observation made by others)  

c. significant weight loss when not dieting or weight gain (e.g., a change of more than 5% of body weight in a month), 

or decrease or increase in appetite nearly every day. Note: In children, consider failure to make expected weight 

gains.  

d. insomnia or hypersomnia nearly every day  

e. psychomotor agitation or retardation nearly every day (observable by others, not merely subjective feelings of 

restlessness or being slowed down)  

f. fatigue or loss of energy nearly every day  

g. feelings of worthlessness or excessive or inappropriate guilt (which may be delusional) nearly every day (not merely 

self-reproach or guilt about being sick)  

h. diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness, nearly every day (either by subjective account or as 

observed by others)  

i. recurrent thoughts of death (not just fear of dying), recurrent suicidal ideation without a specific plan, or a suicide 

attempt or a specific plan for committing suicide 

2. the symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of 

functioning  

3. the symptoms are not due to the direct physiological effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general 

medical condition (e.g., hypothyroidism)  

4. the symptoms are not better accounted for by bereavement (i.e., a normal reaction to the death of a loved one)  

B. There has never been a major depressive episode, and criteria are not met for dysthymic disorder.  

C. There has never been a manic episode, a mixed episode, or a hypomanic episode, and criteria are not met for cyclothymic disorder. 

Note: This exclusion does not apply if all of the manic-, mixed-, or hypomanic-like episodes are substance or treatment induced.  

D. The mood disturbance does not occur exclusively during schizophrenia, schizophreniform disorder, schizoaffective disorder, delusional 

disorder, or psychotic disorder not otherwise specified. 

(From American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: American 

Psychiatric Association; copyright 2000, with permission.) 
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ขอ้เสียของการใช ้ The inclusive approach คือ high false-positive แต่จากการศึกษาของ 

Kathol และ Federoff  พบว่าโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิด  false-positive มีค่อนขา้งตํ่าประมาณ 1.5% 

และ8% ตามลาํดบั(11)             

Clinical presentation (6)              

Robinson กล่าวว่า clinical presentation of PSD และ functional depression มีลกัษณะ

เหมือนกนัแต่อาจมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย โดย psychomotor retardation มกัจะพบใน 

PSD  ส่วน loss of interest and concentration มกัจะพบใน functional depression มากกว่า  

ในช่วง 1 ปีแรกหลงัจากเกิด stroke คนไข ้PSD มกัจะแสดงอาการ anxiety และ tearfulness  แต่

จะพบ guilt , worthlessness , และ suicidal idea ไดน้อ้ย 

คนไข ้ stroke with cortical lesion  มกัจะมีอาการ anxiety ส่วนคนไข ้ stroke with  

subcortical lesion มกัจะมีอาการ psychomotor retardation ( Castillo, 1995) 

Differential diagnosis(11)             

                  1 Post-stroke anxiety เป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยหลงัจากเกิด stroke  ประมาณ  1 ใน 4 ส่วน

ของคนไข ้ post-stroke anxiety จะเขา้ไดก้บักลุ่ม Generalized anxiety disorder มากท่ีสุด และ

ประมาณ 3 ใน 4 ของคนไข ้post-stroke anxiety มกัจะมี comorbid depression ร่วมดว้ย  

                  2 Catastrophic reaction ซ่ึงจะพบได ้3-20 % หลงัเกิด stroke 

                  3 Pseudobulbar affect พบไดป้ระมาณ 15 %หลงัเกิด stroke  

                  4 Apathy 

Course of Post-stroke depression         

การเกิด PSD  สามารถเกิดไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาเป็นชัว่โมงถึงเป็นวนัหลงัจากเกิด Stroke 

ซ่ึงจะเรียก PSD แบบน้ีว่า “ A reactive depression”  

แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่จะพบว่าความชุกของการเกิด PSD จะสูงในช่วง 3-6 เดือน

หลงัจากเกิด stroke จากนั้นความชุกในการเกิดจะค่อยๆลดลง จนกระทัง่ 1 ปีหลงัจากเกิด stroke จะมี

ความชุกของการเกิด PSD ลดลงเหลือเพียง 50 % ของความชุกในช่วงแรก(5)             

โดยธรรมชาติแลว้ PSD สามารถหายไดเ้องโดยไม่ตอ้งรับการรักษาภายในเวลา 1-2 ปี

หลงัจากเกิด stroke แต่ในภายหลงัพบว่า duration of PSD สามารถพบไดถึ้ง 3 ปี(1)             

มีการศึกษาในระยะต่อมาพบว่า มากกว่าคร่ึงหน่ึงของคนไขท่ี้มี onset การเกิดโรคอยู่

ในช่วง 3 เดือนหลงัจากเกิด stroke จะมี remission ภายใน 1 ปี        และพบว่าคนไข ้ PSD ท่ีมี late 

onset จะมีการ remission ท่ีค่อนขา้งชา้กว่า 1 ปี(5)     
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จากการศึกษาผูป่้วย stroke ในโรงพยาบาลท่ีมีภาวะ major depressive disorder พบว่าจะ  

remission ภายในเวลานอ้ยกว่า 1 ปี ในขณะท่ีคนไขท่ี้มีภาวะ minor depressive disorder พบว่า

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ  remission ยงัไม่แน่นอนบางการศึกษาพบว่าจะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน แต่บาง

การศึกษาพบว่าใชเ้วลาเร็วมากในการ  remission(1)                   

Treatment of Post-stroke depression 

แบ่งเป็น 2 ชนิด  

1 Pharmacological management  

1.1 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors(SSRIs) (5)             

ในปัจจุบนั SSRIs ถือเป็นยาตวัแรกท่ีควรเลือกใชใ้นการรักษา PSD เน่ืองจากเป็นยาท่ีมี

ผลต่อ cardiovascular system ค่อนขา้งนอ้ยและมีผลขา้งเคียงดา้นอ่ืนๆค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัยาใน

กลุ่ม TCAs (ซ่ึงมกัเป็นยาท่ีในงานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัการรักษา PSD พบว่ามีผลในการรักษาดีกว่าการ

รักษาดว้ยยาในกลุ่ม SSRIs ) แต่ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีผลขา้งเคียงท่ีควรระวงัในการเลือกใชย้ากลุ่มน้ี

ดงัน้ี 

 1) Drug-drug interaction เน่ืองจากการ inhibit CYP 450 

 2) Increased risk of bleeding complication ซ่ึงเป็นผลจากการ inhibit platelet 

aggregation แต่จากการศึกษาต่อมาพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง การรักษาดว้ย  SSRIs กบั

การเกิด  Intracranial hemorrhage  ในคนปกติ  

 ยาท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นกลุ่มน้ีคือ citalopram ส่วนขอ้มูลการรักษาดว้ย fluxetine และ 

sertraline นั้นยงัไม่มีความชดัเจน            

 1.2 Tricyclic antidepressants (TCAs) (4)             

เป็นยาท่ีไดรั้บการศึกษาอยา่งมากในการรักษา PSD และพบว่าคนไขต้อบสนองต่อการรักษาเป็น

อยา่งดี ในการศึกษาของ Robinson พบว่า nortriptyline ใหผ้ลในการรักษา PSD ดีกว่าการให ้

fluoxetineหรือplacebo แต่อยา่งไรก็ตาม TCAs ถือเป็นยาท่ีมีผลขา้งเคียงค่อนขา้งสูงและมีขอ้หา้มใน

หลายโรคเช่น heart block ,cardiac arrhythmia,narrow angle glaucoma เป็นตน้จึงตอ้งระมดัระวงัใน

การเลือกใชย้ากลุ่มน้ี 

 ยาท่ีแนะนาํใหใ้ชใ้นกลุ่มน้ีคือ nortriptyline ส่วนระยะเวลาในการรักษายงัไม่ขอ้สรุป

ท่ีชดัเจน นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการใชย้าในกลุ่ม Antidepressant ชนิดอ่ืนๆอีกดงัท่ีแสดงใน ตาราง

ท่ี 4(3)    
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1.3 Psychostimulants             

ไดมี้การศึกษาการใช ้Methylphenidate (MP)และDextroamphetamine ในการรักษาคนไข ้PSD 

พบวา่ทาํใหค้นไขมี้การฟ้ืนตวัที่ดีขึ้นทั้งในดา้น cognition, motivation และ อารมณ์
(4) 

 แต่อยา่งไรก็ตาม 

psychostimulants 
ยงัไม่เคยมีการศึกษาแบบ double-blind randomized controlled  trial ในคนไข ้PSD มา

ก่อนและยงัไม่ทราบแน่ชดัถึงกลไกที่ยาทาํใหโ้รคดีขึ้น จึงควรมีการศึกษาเพิม่เติมต่อไป
(12)              

2  Non pharmacological management  

        2.1 Electroconvulsive therapy(ECT) 

 มีศึกษาแบบ two retrospective reviewพบ ว่าการใช ้ECT ในการรักษาคนไข ้PSDไดผ้ล

ค่อนขา้งดี มีผลขา้งเคียงตํ่า โดยอาการขา้งเคียงท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาเพิ่มเติมประมาณ 25%  ส่วน

อาการ prolonged postictal confusion และ amnesiaซ่ึงจะมีอาการอยูแ่บบชัว่คราว จะพบประมาณ 15% และ

ไม่มีผลทาํใหพ้ยาธิสภาพเดิมในสมองเป็นมากข้ึน หรือทาํใหเ้กิดพยาธิสภาพข้ึนมาใหม่หลงัจากทาํ 

ECT 
 แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการศึกษาในเร่ืองน้ีเพิ่มเติมก่อนจะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัคนไขต่้อไป (5) 

  

 Psychological  treatment  

ไดแ้ก่ cognitive behavioral therapy , group therapy, and family therapy พบว่าช่วยใหค้นไข ้

PSD มีอาการดีข้ึนแต่ถึงอยา่งไรก็ตามถา้คนไขไ้ม่ขอ้หา้มในการใชย้า ควรใหย้าควบคู่กนัไป

ดว้ย(11,12) 
   

ข้อความแสดงตัวย่อที่ใช้ในตารางที่ 4 
 

Abbreviations: w, weeks; m, months; y, years; DB, double-blind; BDI, Beck 

Depression Inventory; HDRS, Hamilton Depression Rating Scale; MADRS, 

Montgomery Asberg Depression Rating Scale; QoL, Quality of Life; STAS, Spielberger 

Trait Anger Scale. 
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ตารางที่ 4
(3)              

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

       

Authors No Treatment studied Design Time 

from 

stroke 

Trial 

length 

Outcome 

measures 

Results 

Lipsey et al 

1984 
34 nortryptiline vs placebo DB ≤18 m 4–6 w 

HDRS, 

ZSRDS 

nortriptyline more effective than 

placebo in reduction of depression 

Reding et al 

1986 
27 trazodone vs placebo DB 6 w ~4–5 w ZSRDS 

trazodone trend towards better 

functional status 

Andersen et 

al 1994 
66 citalopram vs placebo DB 2–52 w 16 w HDRS 

citalopram more effective than 

placebo in reduction of depression 

Lauritzen et 

al 1994 
20 

Imipramine+mianserin vs 

desipramine+mianserin 
DB <3 m 6 w HDRS 

Imipramine + mianserin more 

effective than desipramine + 

mianserin in reduction of depression 

Robinson et 

al 2000 
56 

nortryptiline vs fluoxetine vs 

placebo 
DB 4–16 w 12 w HDRS 

nortriptyline produced a 

significantly higher response rate 

than fluoxetine or placebo 

Wiart et al 

2000 
31 fluoxetine vs placebo DB <3 m 6 w MADRS 

fluoxetine more effective than 

placebo in reduction of depression 

Fruehwald et 

al 2003 
54 fluoxetine vs placebo DB <2 w 3 m HDRS, BDI 

fluoxetine more effective than 

placebo at 18-month follow-up 

evaluation 

Rampello et 

al 2004 
74 citalopram vs reboxetina DB <12 m 16 w HDRS, BDI 

citalopram better in anxious 

depressed patients, reboxetine more 

effective in retarded depressed 

patients 

Murray et al 

2005 
123 sertraline vs placebo DB 3 d – 1y 26 w 

MADRS, 

EDS 

sertraline superior only in emotional 

distress, emotionalism and QoL 

Choi-Kwon 

et al 2006 
152 fluoxetine vs placebo DB 14 m 3 m 

BDI, clinical, 

STAS 

fluoxetine more efficacious only in 

the treatment of emotional 

incontinence and anger proneness. 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b55
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b55
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b71
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b71
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b51
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b51
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b72
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b72
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b88
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b88
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b26
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b26
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b70
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b70
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b61
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b61
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b19
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2515899#b19
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