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เรื่องย่อ

เป็นการศึกษาผลของอารมณ์ด้านบวกและด้าน

ลบที่ส่งผลต่อการที่จะเกิดโรคหัวใจ  โดยในงานวิจัยชิ้นนี้

ประเมินลักษณะการควบคุมอารมณ์ ความคิดและ

พฤติกรรมของตนเองผ่านแบบสอบถาม Minnesota

Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) ทำใน

กลุ่มคนที่มีอายุ 18 - 84 ปี ที่ไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจ

ชนิดต่าง ๆ หรือโรคเบาหวานมาก่อน  ซึ่งเป็นการเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่ปี 1986 จาก Veteran Affairs Normative

Aging Study (NAS) มีผู้ผ่านเกณฑก์ารวจัิย 1,122 คน

วิจารณ์

ผลของงานว ิจ ัยพบว ่าการควบค ุมอารมณ์

ความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้มีลักษณะเชิงบวก

สามารถลดอบัุตกิารณข์องการเกดิโรคหวัใจชนดิตา่ง ๆ ได้

(RR = 0.78; 95%CI, 0.64 - 0.95) และยิ่งสามารถ

ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากก็ยิ ่งสามารถป้องกันการเกิด

โรคหัวใจได้มากขึ้น
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เรื่องย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเกิดโรค major

depressive disorder ในวัยรุ ่นสูงขึ ้นซึ ่งมักนำไปสู ่

การฆ่าตัวตายหรือการเกิดโรค major depressive disorder

ในผู้ใหญ่ได้  แต่ยังไม่มีการศึกษาผลการรักษาในระยะ

ยาวรวมไปถึงอัตราการเกิดการกลับเป็นซ้ำของโรคใน

ประชากรกลุม่นีม้ากนกั  ทางคณะผูว้จัิยจงึไดท้ำการศกึษา

โดยนำประชากรกลุ่มตัวอย่างจากงานศึกษา treatment

for adolescents with depression study (TADS) ซ่ึงเปน็

การเปรยีบเทยีบการรกัษาโดยใชย้า fluoxetine  จิตบำบดั

แบบ cognitive behavioral therapy (CBT) สองอย่าง

ร่วมกัน และ placebo ในกลุ่มตัวอย่างที่อายุระหว่าง

14 - 22 ปีท่ีไดรั้บการวนิิจฉัยวา่เปน็โรค major depressive

disorderและ มีผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษา196 คน มีการ

ประเมินในด้านอาการของซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน

The Schedule for Affective Disorders and

Schizophrenia for School-Age Children–Present and

Lifetime Version (K-SADS-PL) ในชว่งเวลา 27, 33, 39,

51 และ 63 เดอืน ภายหลงัจาก TADS เสร็จส้ิน

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที ่เป็น short-term

treatment responders มีอัตราการหายขาดจากโรค

ภายใน 2 ปีสูงกวา่เมือ่เปรยีบกบักลุม่ partial responders

หรือ nonresponders (96.2% VS. 79.1%) แต่มีอัตรา

การเกิดเป็นโรคซ้ำใน 5 ปี 46.6%  ซึ่งพบว่าเพศหญิงมี

อัตราการเกดิโรคซำ้มากกวา่เพศชาย

ไพโรจน ์เสรีเด่นชัย
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ปัจจุบันโรคหลอดเลือดในสมองมีอุบัติการณ์

เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมักสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า ทำให้

เกิดการใช้ยา antidepressant  ปริมาณสูงขึ้น  แต่มีผล

การศึกษาหลายฉบับกล่าวว่าการใช้ยา antidepressant

เพิ ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดทั้ง ischemic stroke และ

hemorrhagic stroke  ผ่านกลไกการเกดิ vasoconstriction

ใน cerebral arteries หรือการมีคุณสมบัติ antiplatelet

ในยา antidepressant  ดงันัน้ ผู้วจัิยจงึตอ้งการศกึษาผล

ของการใชย้า antidepressant ตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองโดยมีลักษณะการศึกษาแบบ case - crossover

study ศึกษาในกลุ่มผู ้ที ่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและ

ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็น

โรคหลอดเลือด ไม่มีประวัติได้รับการกระทบกระเทือนที่

ศีรษะ และไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อน

หนา้นีภ้ายใน 1 ปี มีผู้ผ่านเกณฑ ์24,214 คน

วิจารณ์

ผลการศึกษาพบว่าในการได้รับยา antidepres-

sant ในช่วง 14 วันแรก มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอด

เลือดสูงขึน้ (OR = 1.48; 95%CI, 1.37 - 1.59) โดยเฉพาะ

ยาที ่ม ีค ุณสมบัติย ับยั ้งการทำงานของ serotonin

transporter อย่างมาก นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับขนาด

ของยาทีไ่ดรั้บในแตล่ะวนั แตใ่นการไดรั้บยา antidepres-

sant ในระยะยาวยังไม่พบความสัมพันธ์กับความเสี่ยง

ของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
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