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ภาวะอันไม่พึงประสงค์จากยามีผลต่อจิตประสาทและการดูแลรักษา

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล

ภำควชิำอำยรุศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

(Adverse Reactions of Psychotropic Drugs and Management)

	 ยาที่มีผลต่อจิตประสาทประกอบด้วยกลุ ่มยาที่ใช้รักษาโรคหลายกลุ่ม เช่น ยาต้านอาการทางจิต

(antipsychotic)	ยาต้านเศร้า	 (antidepressants)	ยากลุ่ม	benzodiazepine	และกลุ่ม	opioid	ยาเหล่านี้มกัจะออกฤทธิ์

โดยมผีลต่อสญัญาณประสาท	 (neurotransmitter)	 ชนดิใดชนดิหนึ่งในสมองแต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะมผีลต่อ

ระบบประสาทอื่นที่ใช้สญัญาณประสาทตวัเดยีวกนัท�าให้เกดิเป็นภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยาได้	 ในเวชปฏบิตัิ

พบว่ายาต้านอาการทางจิตและยาต้านเศร้าก่อให้เกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์จากยาได้บ่อยและมีความส�าคัญทาง

เวชปฏบิตัิ		ในบทความนี้จะกล่าวถงึภาวะอนัไม่พงึประสงค์ที่ส�าคญัจากยา	2	กลุ่มนี้เป็นหลกั
 

	 ยาต้านอาการทางจติถูกค้นพบตั้งแต่ปี	พ.ศ.2495	ยากลุ่มนี้ได้ท�าให้การรกัษาผู้ป่วยจติเภท	(schizophrenia)	

ได้ผลดขีึ้นอย่างมาก	ยาต้านอาการทางจติในรุ่นแรกหรอืที่เรยีกว่า	“Typical	antipsychotic”	ออกฤทธิ์โดยยบัยั้งที่ปุ่ม

รบัสญัญาณประสาท	dopamine	2	(dopamine	2	receptor	antagonist	)	ที่บรเิวณ	mesolimbic	ในสมอง1,	2	ตวัอย่าง

ของยาต้านอาการทางจติรุ่นแรกกลุ่มนี้ได้แก่	chlorpromazine,	f	lfluphenazine	และ	haloperidol	เป็นต้น	โดยสามารถ

แบ่งตามความสามารถในการจบักบัปุ่มสญัญาณประสาท	 dopamine	 2	 เป็นยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงสูง	

(high	potency)	และยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	 (low	potency)	ตามตารางที่	4	ยากลุ่มนี้นอกจากมฤีทธิ์

ต้านปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	แล้วยงัมคีวามสามารถต้านปุ่มสญัญาณอื่นได้แก่	muscarinic	cholinergic,	

serotonin,	histamine	และ	alpha	adrenergic	ด้วย	เป็นที่น่าสงัเกตว่ายาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงสูงจะมฤีทธิ์

ต้าน	muscarinic	cholinergic	ต�่าและในทางกลบักนัยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	จะมฤีทธิ์ต้าน	muscarinic	

cholinergic	สูงกว่า	ท�าให้ผู้ป่วยที่ได้ยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	เช่น	chlorpromazine	มอีาการและอาการ

แสดงของกลุ่มอาการ	anticholinergic	ได้มากกว่าอกีกลุ่มหนึ่ง
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ตารางที่ 4 จ�าแนกชนดิของยาต้านอาการทางจติต่างๆ

ยาต้านอาการทางจิตรุ่นแรก (Typical antipsychotic drugs)

ยาต้านอาการทางจิตรุ่นที่ 2 (Atypical antipsychotic drugs)

 

	 Haloperidol	 			Perphenazine	 					Chlorpromazine

	 Fluphenazine	 			Zuclopenthixol	 					Thioridazine

	 Flupentixol

	 Trif	lfluoperazine

	 Pimozide

	 			Clozapine

	 			Risperidone

	 			Olanzapine

	 			Quetiapine

	 			Serpindone

	 	 ภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยามผีลต่อจติประสาทที่พบได้บ่อยคอืกลุ่มอาการ	 extrapyramidal3	 โดยมี

กลไกการออกฤทธิ์คอืการยบัยั้งปุ่มสญัญาณ	 dopamine	 2	 ในสมองส่วนอื่นได้แก่	 basal	 ganglion,	 hypothalamus,										

nigrostriatal	 และ	 spinal	 cord	 ซึ่งสมองส่วนนี้มหีน้าที่ควบคมุการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นหลกั	 ส�าหรบักลุ่ม

อาการ	 neuroleptic	malignant	 syndrome	นั้นกเ็กดิจากกลไกลเดยีวกนักบัอาการ	 extrapyramidal	 แต่ในต�าแหน่งที่

ต่างกนับ้างเท่านั้น	 การเกดิภาวะอนัไม่พงึประสงค์เหล่านี้มกัพบเมื่อผู้ป่วยได้รบัยาเป็นครั้งแรก	 หรอืได้รบัการเพิ่ม

ขนาดยาจากเดมิ

 ยาต้านอาการทางจติรุ่นที่	2	หรอืเรยีกว่า	“Atypical	antipsychotic”	เนื่องจากยารุ่นนี้มคีณุสมบตัยิบัยั้งปุ่ม

สญัญาณประสาท	serotonin	1A	และ	serotonin	2A	ร่วมกบัยบัยั้งปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	และเชื่อว่าการ

ยบัยั้งปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	เป็นแบบไม่ถาวรจงึท�าให้เกดิกลุ่มอาการ	extrapyramidal	และ	neuroleptic	

malignant	 syndrome	น้อยกว่ายาต้านอาการทางจติรุ่นแรกมาก	ตวัอย่างยารุ่นที่	 2	นี้ได้แก่	 clozapine,	 quetiapine	

และ	olanzapine	เป็นต้น	

ความแรงสูง

(High	potency)

ความแรงปานกลาง

(Moderate	potency)

ความแรงต�่า

(Low	potency)
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	 ส�าหรบัยาต้านเศร้ามหีลายกลุ่มเช่น	tricyclic	antidepressant,	monoamine	oxidase	inhibitor	และ	serotonin	

reuptake	 inhibitors	ยากลุ่มนี้ก่อให้เกดิภาวะอนัไม่พงึประสงค์ที่ส�าคญัคอื	 serotonin	 syndrome	 เนื่องจากลกัษณะ

ทางคลนิกิคล้ายกบั	neuroleptic	malignant	syndrome	มาก		จงึจะน�ามากล่าวในบทนี้ด้วยเพื่อให้ศกึษาเปรยีบเทยีบ

 ACUTE DYSTONIA

 ภาวะ dystonia หมายถึง ภาวะที่กล้ามเนื้อบางส่วนของร่างการบิดเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลา

นานๆ ซึ่งมกัก่อให้เกดิความเจบ็ปวดร่วมด้วย ที่พบบ่อยได้แก่กล้ามเนื้อที่บรเิวณหน้าและคอ	 ท�าให้เกดิอาการ

ที่เรยีกว่าคอแหงนบดิ	 ตาค้างที่เรยีกว่า	 “oculogyric	 crisis”	 นอกจากนี้มอีาการที่เรยีกว่า	 “laryngeal	 dystonia”,	

“blepharospasm”,	“trismus”	และ	“torticollis”	เป็นต้น4 

	 ภาวะ	acute	dystonia	นี้มกัจะเกดิขึ้นเรว็	ภายในเวลา	2-5	วนั	หลงัจากที่ได้รบัยาที่เป็นสาเหตเุป็นครั้งแรก	

หรอืเพิ่มขนาดยา	 นอกจากกลุ่มยาต้านอาการทางจติแล้วการได้รบัยาที่มโีครงสร้างใกล้เคยีงกบัยาต้านอาการทาง

จติ	เช่น	ยาแก้อาเจยีน	metoclopramide	หรอืยาต้านแคลเซยีมบางชนดิ	เช่น	flf	lunarizine	และ	cinnarizine	และการที่

ถกูลดยากระตุน้ปุม่สญัญาณประสาท	dopamine	(dopamine	receptor	agonist)	กส็ามารถท�าให้เกดิอาการนี้ได้เช่นกนั		

 การรักษาภาวะ acute dystonia5

	 ในรายที่ไม่รนุแรง	สามารถรกัษาโดยการหยดุยาที่เป็นสาเหตเุท่านั้น	อาการจะหายภายใน	1-2	วนั	ในราย

ที่รนุแรงนอกจากการหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้ว	ผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาโดยยา	diphenhydramine	หรอื	benztropine	

ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า	อาการมกัดขีึ้นภายใน	10	นาท	ีหากอาการยงัไม่หายดใีนเวลา	30	นาทสีามารถให้ซ�้าได้	แต่

เมื่อได้รบัการรกัษาด้วยยา	2	ครั้งนี้แล้วยงัไม่สามารถแก้ภาวะนี้ได้	ควรค�านงึว่าผูป่้วยอาจจะไม่ใช่เกดิภาวะ	 dystonia	

ควรทบทวนการวนิจิฉยัใหม่	 เมื่อได้รบัยาฉดีทางหลอดเลอืดด�าจนเมื่ออาการ	 dystonia	 หายแล้ว	 ควรพจิารณาให้ยา	

กลุ่ม	anticholinergic	เช่น	trihexyphenidyl	หรอื	benztropine	กนิต่ออกี	7	วนั	เพื่อป้องกนัการเป็นกลบัซ�้าอกี

 ACUTE AKATHISIA

 ภาวะ acute akathisia	หมายถงึ	ความผดิปกตทิี่เมื่อผู้ป่วยได้รบัยาต้านอาการทางจติแล้วเกดิความผดิ

ปกตขิองการควบคมุระบบกล้ามเนื้อในร่างกาย	ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถอยู่นิ่งได้ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา	และอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของผู้ป่วย	ผู้ป่วยเองมกัมคีวามวติกกงัวลกบัสิ่งที่เกดิขึ้นเช่นกนั4

	 ภาวะ	 acute	 akathisia	 มกัเกดิภายใน	 2	 สปัดาห์แรกหลงัผู้ป่วยได้รบัยาหรอืมกีารเพิ่มขนาดของยาต้าน

อาการทางจตินั้น
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 การรักษาภาวะ acute akathisia

	 ประกอบด้วย	 การหยดุยาที่เป็นสาเหตุ	 หากผู้ป่วยยงัจ�าเป็นต้องได้รบัยาเพื่อควบคมุภาวะทางจติอยู่ควร

พจิารณาเปลี่ยนจากยาต้านอาการทางจติรุ่นแรกเป็นยารุ่นที่	2	เช่น	clozapine	หรอื	quetiapine	แทน

	 ยาที่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่าช่วยบรรเทาอาการ	acute	akathisia	ได้คอื5

	 -	ยากลุ่ม	anticholinergic	ได้แก่	benztropine

	 -	ยา	propranolol

	 -	ยากลุ่ม	benzodiazepine	เช่น	clonazepam

 DRUG-INDUCED PARKINSONISM

 ภาวะ parkinsonism	ผู้ป่วยที่มภีาวะนี้ประกอบด้วยอาการที่มภีาวะเคลื่อนไหวช้า	 (bradykinesia)	กล้าม

เนื้อแขง็เกรง็	(rigidity)	สั่น	(tremor)	และการทรงตวัไม่มั่นคง	(postural	instability)

	 การเกดิภาวะ	parkinsonism	มกัใช้เวลามากกว่าภาวะ	acute	dystonia	และ	acute	akathisia	คอืประมาณ			

72	วนั	หลงัได้รบัยาต้านอาการทางจติและเมื่อหยดุยาจะใช้เวลาหลายเดอืนกว่าที่อาการจะดขีึ้น4

 แนวทางการรักษา

	 คล้ายภาวะ	acute	akathisia	คอื	ใช้ยากลุ่ม	anticholinergic	เช่น	benztropine	หรอื	trihexyphenidyl	ในการ

รกัษาอาการ5

 TARDIVE DYSKINESIA

 ภาวะ tardive dyskinesia	 ผู้ป่วยจะมกีารเคลื่อนไหวแบบบดิไปมา	 (chorea)	 หรอืเคลื่อนไหวซ�้าๆในรูป

แบบเดมิ	(stereotype)	ของกล้ามเนื้อบรเิวณใบหน้าส่วนบน	ปาก	แขนขา	หรอืล�าตวั	ที่พบได้บ่อยคอื	ปาก	ช่องปาก

และลิ้น	 ท�าให้มลีกัษณะเคี้ยวปาก	 ดูดปากและแลบลิ้นสลบัไปมาตลอดเวลา	 ผู้ป่วยบางรายอาจมอีาการย่นหน้า	

ยกัคิ้ว	และปิดตาสลบัไปมาได้4

	 การเกดิภาวะ	tardive	dyskinesia	ผู้ป่วยมกัจะต้องได้รบัยาที่เป็นสาเหตเุป็นเวลาหลายเดอืนโดยที่ผู้สูงอายุ

จะเกดิได้เรว็กว่าคนอายนุ้อย	 เมื่อหยดุยาแล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะมอีาการดขีึ้นได้	 แต่บางรายอาการจะคงที่ไม่

หายแม้หยดุยาแล้วกต็าม

	 การป้องกนัภาวะ	 tardive	 dyskinesia	 จงึมคีวามส�าคญัโดยการหลกีเหลี่ยงการใช้ยาต้านอาการทางจติที่มี

ความแรงสูง	(high	potency)	เป็นเวลานาน		เปลี่ยนเป็นยาต้านอาการทางจติรุ่นที่	2	(atypical	antipsychotic)	ซึ่งท�าให้

เกดิภาวะ	akathisia	ได้น้อยกว่าแทน
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 การรักษาภาวะ tardive dyskinesia

	 ในขณะนี้ยงัไม่มยีาชนดิใดที่ได้ผลอย่างชดัเจน	มกีารทดลองใช้ยาต่างๆ	 เช่น	 clonazepam,	 tetrabenazine,

levetiracetamและ	reserpine	ในการรกัษา	แต่ยงัไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ยนืยนัประสทิธภิาพของการรกัษาได้

 NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME

 กลุม่อาการ neuroleptic malignant syndrome	เป็นภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยาซึ่งถงึแม้พบได้ไม่บ่อย

มากนกัแต่มคีวามรนุแรงมาก	ผู้ป่วยอาจเสยีชวีติหากไม่ได้รบัการวนิจิฉยัและรกัษาอย่างเหมาะสม

	 กลไกการเกดิโรค	เกดิจากการพร่องของสญัญาณประสาท	dopamine	2	ในสมอง	ที่เกดิจากการได้รบัยาต้าน

อาการทางจติโดยเฉพาะยาที่มคีวามแรงสูง	 กลุ่มอาการนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนระดบัสตริบัรู้ (consciousness)	

กล้ามเนื้อแขง็เกรง็	(muscle	rigidity)	และความผดิปกตขิองระบบประสาทอตัโนมตัิ	(autonomic	dysfunction)2

	 กลุม่อาการ neuroleptic malignant syndrome นี้	 มกีารเกดิหลงัจากผูป่้วยได้รบัยาต้านอาการทางจติประมาณ	

4-12 วนั อย่างไรกต็ามมรีายงานผู้ป่วยที่เกดิอาการหลงัจากได้รบัยามานานเป็นปี	 เมื่อได้รบัการรกัษาที่เหมาะสม

แล้วอาการจะหายได้ภายใน	1-2	สปัดาห์

 การรักษากลุ่มอาการ neuroleptic malignant syndrome

	 นอกจากการหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้วการรกัษาที่ส�าคญัประกอบด้วย

	 -	การรกัษาแบบประคบัประคอง	ได้แก่	การลดไข้	การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ที่ส�าคญัคอื 	hyperkalemia	

และ	acute	renal	failure	จากภาวะ	rhabdomyolysis	และการเฝ้าระวงัภาวะการหายใจล้มเหลว

	 -	การรกัษาแบบจ�าเพาะ	การใช้ยาต่างๆเพื่อรกัษากลุ่มอาการ	neuroleptic	malignant	syndrome	นั้น	ถงึแม้

ยงัไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ด	ีแต่เป็นที่ยอมรบัว่าผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาด้วยยาดงัต่อไปนี้

	 •		Bromocriptine6	มฤีทธิ์กระตุ้นปุ่มรบัสญัญาณประสาท	dopamine	

	 		ขนาด	2.5	มลิลกิรมัทาง	NG	tube	ทกุ	6-8	ชั่วโมง	ขนาดสูงสดุคอื	40	มลิลกิรมั/วนั	และควรให้			

ต่อเนื่องเป็นเวลา	10	วนั	เมื่ออาการดขีึ้นจงึค่อยๆลดลง

	 •	 Dantrolene7	 ยานี้มฤีทธิ์คลายกล้ามเนื้อโดยยบัยั้งการหลั่งโซเดยีมออกจาก	 sarcoplasmic	 reticulum		

มผีลท�าให้ไข้ลดลงและกล้ามเนื้อคลายตวัในเวลา	10	นาทหีลงัจากได้รบัยา

	 		ขนาด	1-2.5	มลิลกิรมั/กโิลกรมัทางหลอดเลอืดด�า	และให้ซ�้าได้ในขนาด	10	มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั			

โดยผลของยาคอื	 กล้ามเนื้อ	 และไข้	 จะดขีึ้นในเวลา	 10	 นาทหีลงัจากบรหิารยา	 แต่มกัต้องให้ยาซ�้าอกี	 2-3	 ครั้ง	

อาการจงึจะคมุได้

	 •	Benzodiazepine	ยากลุ่มนี้นอกจากท�าให้ผู้ป่วยสงบ	ยงัมฤีทธิ์คลายกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะมปีระโยชน์

ในการรกัษาภาวะนี้	โดยเฉพาะเมื่อไม่มยีา	dantrolene	ใช้
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 SEROTONIN SYNDROME

 กลุม่อาการ serotonin syndrome	 ลกัษณะทางคลนิกิใกล้เคยีงกบักลุม่อาการ	 neuroleptic	 malignant															

syndrome	 มาก	 แต่กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 เกดิจากมกีารเพิ่มขึ้นของการกระตุ้นปุ่มสญัญาประสาท											

serotonin	ในสมอง	ลกัษณะทางคลนิกิของ	serotonin	syndrome	ประกอบด้วย	การเปลี่ยนแปลงของระดบัสตคิวาม

รู้ตวั	(consciousness)	กล้ามเนื้อท�างานผดิปกติ	และประสาทอตัโนมตัทิ�างานผดิปกต	ิ(autonomic	dysfunction)	หาก

จะต่างจากกลุ่มอาการ	 neuroleptic	 malignant	 syndrome	 คอืระดบัสตคิวามรู้สกึตวัเป็นลกัษณะกระสบักระส่าย		

(agitation)	 กล้ามเนื้อที่ปกตเิป็นลกัษณะสั่น	 เช่น	 myoclonus	 ที่เด่นมากกว่าเป็นกล้ามเนื้อแขง็เกรง็ในกลุ่มอาการ	

neuroleptic	malignant	syndrome8

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 เกดิได้จากยาหลายชนดิที่มผีลต่อระดบั	 serotonins	 ในสมองได้แก่									

ยาต้านเศร้ากลุม่เก่า	เช่น	tricyclic	antidepressant	และยากลุม่ใหม่เช่น	selective	serotonin	reuptake	inhibitors	(SSRI),	

monoamine	oxidase	inhibitors,	dextromethorphan,	methylenedioxymethamphetamine	(MDMA,ยาอ)ี	เป็นต้น

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 มกัเกดิเรว็	 ภายในเป็นเวลาชั่วโมงหลงัได้รบัยาครั้งแรก	 หรอืมกีารเพิ่ม

ขนาดยาหรอืได้รบัยาที่ท�าให้เกดิอนัตรกริยิาระหว่างยา	(drug	interaction)	ที่ท�าให้	serotonin	สูงขึ้นได้

 การรักษากลุ่มอาการ serotonin syndrome 

	 คล้ายกบักลุ่มอาการ	neuroleptic	malignant	syndrome	กล่าวคอื	จะหยดุยาที่สงสยัว่าเป็นสาเหตแุละการ

รกัษาอื่นๆ	ได้แก่	9

	 -	การรกัษาแบบประคบัประคอง	คล้ายกบั	neuroleptic	malignant	syndrome

	 -	การรกัษาแบบจ�าเพาะ

	 •	Benzodiazepine	เพื่อท�าให้อาการสงบและลดอาการทางกล้ามเนื้อ

	 •	Cyproheptadine8	เป็นยาต้านปุ่มประสาท	histamine1,	serotonins	1A	และ	serotonins	2A	

	 		ขนาดที่ใช้คอื	12	มลิลกิรมัทางปาก	ตามด้วย	2	มลิลกิรมัทกุ	2	ชั่วโมงจนกว่าอาการดขีึ้น	ถ้าไม่

เหน็การตอบสนองหลงัได้ยามากกว่า	16	มลิลกิรมัแสดงว่าไม่ตอบสนองต่อยาควรหยดุยา

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 ในรายที่ไม่รนุแรงมกัจะหายภายในเวลา	24-72	ชั่วโมง	 ในรายที่

รนุแรงอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้
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