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1. เพือ่ ให้เภสัชกรเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาและการเปลีย่ นแปลงระบบสารสือ่ ประสาทในโรคจิตเภท
2. เพือ่ ให้เภสัชกรเข้าใจกลุ่มยารักษาโรคจิต กลไกการออกฤทธิ ์ และอาการไม่พงึ ประสงค์ทส่ี าํ คัญ
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บทคัดย่อ

โรคจิตเภท คือโรคทางจิตเวชทีม่ คี วามผิดปกติของความคิด การรับรูแ้ ละพฤติกรรม อาการทางคลินิก
ทีส่ าํ คัญ เช่น อาการด้านบวก (อาทิ อาการหลงผิด ประสาทหลอน) อาการด้านลบ (อาทิ ไม่มแี รงจูงใจหรือเฉื่อยชา
ลง ภาวะสิน้ ยินดี) และการเปลีย่ นแปลงด้านความคิดการรับรู้ พยาธิสรีรวิทยาของโรคจิตเภทเกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างและหน้าทีข่ องสมองหลายบริเวณ โดยพบการเปลีย่ นแปลงการทํางานของระบบสารสือ่
ประสาทหลายระบบ เช่น dopamine, glutamate และ serotonin ก่อให้เกิดสมมติฐานของโรคจิตเภทจากความ
ผิดปกติของสารสือ่ ประสาท ซึง่ อธิบายกลไกของโรคได้บางส่วนโดยเฉพาะอาการด้านบวก ปั จจุบนั แบ่งยารักษา
โรคจิตเป็ นสองกลุ่มคือ conventional antipsychotics และ atypical antipsychotics ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง
เภสัช วิ ท ยา โดย conventional antipsychotics ออกฤทธิ ย์ ับ ยัง้ D2 receptor เป็ นหลัก ในขณะที่ atypical
antipsychotics ออกฤทธิยั์ บยัง้ D2 receptor ร่วมกับ 5-HT2A receptor เป็ นหลัก ยาทัง้ สองกลุม่ จึงมีผลทางคลินิก
ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอาการไม่พงึ ประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่ม atypical antipsychotics แต่ละชนิดมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในด้านโครงสร้างเคมี ความสามารถในการจับกับตัวรับ และผลข้างเคียง สะท้อนถึง
ความซับซ้อนในการใช้ยาเพือ่ รักษาโรคจิตเภท
คําสําคัญ : โรคจิตเภท, conventional antipsychotics, atypical antipsychotics, อาการไม่พงึ ประสงค์ของยา

Abstract

Schizophrenia is a psychiatric disorder with aberrant thought, perception and behaviors. Main
clinical symptoms of schizophrenia include positive symptoms (such as delusion and hallucination),
negative symptoms (such as avolition and anhedonia) and cognitive changes. Pathophysiology of
schizophrenia involves alteration of structures and functions of many brain areas. Changes in
neurotransmitter systems including dopamine, glutamate and serotonin have been found. Accordingly,
the neurotransmitter hypotheses of schizophrenia, which could partly explain some aspects of disorder
especially positive symptoms, have been established. Currently, antipsychotic agents can be divided
into 2 groups; conventional and atypical antipsychotics, which differ in their pharmacological actions.
Conventional antipsychotics exert effects mainly through D2 receptor blockade while atypical
antipsychotics exert effects mainly through D2 and 5-HT2A receptor blockades. Therefore, these groups
provide different clinical outcomes particularly in adverse effects. There are large differences in chemical
structures, receptor affinities and side effects among atypical antipsychotics; reflecting the complexity
in pharmacotherapy of schizophrenia.
Keywords: schizophrenia, conventional antipsychotics, atypical antipsychotics, adverse drug reactions
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อาการไมพึงประสงคของยารักษาโรคจิต

1. โรคจิ ตเภท (Schizophrenia)

โรคจิตเภท (schizophrenia) หมายถึง โรคที่มคี วามผิดปกติของความคิด การรับรู้และพฤติกรรม
อาการเป็ นติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่มสี าเหตุจากโรคทางกาย ยา หรือสารเสพติด ส่งผลกระทบต่อ
ปั ญหาด้านสังคม การงาน หรือสุขอนามัยของผูป้ ่ วย ความชุกตลอดชีพของโรคจิตเภทประมาณร้อยละ 1 และ
อุบตั กิ ารณ์ระดับโลกของโรคประมาณ 0.5-5 ต่อ 10,000 ต่อปี อัตราส่วนในเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน
และส่วนใหญ่พบในวัยรุน่ ตอนปลายถึงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น1
สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทยังไม่ทราบแน่ ชดั เชื่อว่าโรคจิตเภทเกิดจากปั จจัยร่วมกันระหว่าง
พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็ นแบบจําลองในการอธิบายกลไกการเกิดโรคทีด่ กี ว่าปั จจัยใดเพียงปั จจัยหนึ่ง
สําหรับปั จจัยพันธุกรรม การศึกษาทางพันธุศาสตร์พบว่า มีความสัมพันธ์ของยีนหลายยีนร่วมกัน (polygenic)
และผลกระทบของแต่ละยีนอาจมีหลายหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง (pleiotropic) สําหรับผลของสิง่ แวดล้อม มีปัจจัย
จํานวนมากที่สมั พันธ์กบั การเกิดโรคจิตเภท เช่น ประสบการณ์ เลวร้ายในช่วงต้นของชีวติ เศรษฐฐานะตํ่า
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการใช้ยาเสพติด ปั จจุบนั เชื่อว่าโรคจิตเภทเป็ นโรคความผิดปกติด้าน
พัฒนาการทางระบบประสาท (neurodevelopmental disorder) โดยหลักฐานสนับสนุนคือ การเปลีย่ นแปลงทาง
ชีวภาพทีส่ มั พันธ์กบั ความผิดปกติของการเจริญพัฒนา และความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ผดิ ปกติชว่ งตัง้ ครรภ์2,3
กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของโรคจิตเภทมีความเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของสมอง
หลายบริเ วณ เช่ น cortical atrophy, enlarge ventricle, white matter pathology และการเปลี่ย นแปลงเชิง
หน้าทีข่ องสมอง เช่น ความผิดปกติของ reward system, emotional processing ความผิดปกติดา้ นการทํางาน
ของ prefrontal cortex สําหรับกลไกระดับเซลล์และโมเลกุล พบการเปลี่ยนแปลงของจุดประสานประสาท
(synapse) ซึ่งเป็ นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท ทําให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทผิดปกติ
พบการอักเสบของเซลล์ประสาท (neuroinflammation) ทําให้เกิดสมมติฐานการเกิดโรคจากการอักเสบ ซึง่ เป็ น
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกับโรคจิตเวชอื่น ๆ เช่น โรคซึมเศร้า (depression) โรคอารมณ์สองขัว้ (bipolar disorder)3
ทัง้ นี้ มีสมมติฐานว่าโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กบั ความผิดปกติของระบบสารสื่อประสาท ได้แก่ dopamine,
serotonin และ glutamate4, 5 รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
อาการทางคลินิกของโรคจิตเภทมีความหลากหลาย แบ่งเป็ นกลุ่มอาการสําคัญดังนี้1
1. อาการด้านบวก (positive symptoms) หมายถึง อาการผิดปกติท่เี พิม่ มากกว่าคนทัวไป
่
มักพบ
ในช่วงอาการกําเริบ ได้แก่ อาการหลงผิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination) เช่น หูแว่ว เห็นภาพ
หลอน ความผิดของการพูด (disorganized speech) ความผิดปกติของพฤติกรรม (disorganized behavior)
2. อาการด้านลบ (negative symptoms) หมายถึง อาการผิดปกติทข่ี าดหรือบกพร่องไปจากคนทัวไป
่
เช่น เฉยเมยไม่แสดงอารมณ์ (affective flattening) พูดน้อยหรือไม่พูด (alogia) ไม่มแี รงจูงใจหรือเฉื่อยชาลง
(avolition) ภาวะสิน้ ยินดี (anhedonia) ไม่เข้าสังคม (asociality)
3. การเปลีย่ นแปลงด้านความคิดการรับรู้ (cognitive changes) ผูป้ ่ วยมีความสนใจ (attention) แย่ลง
มีปัญหาความจํา ตีความไม่ได้ คิดเป็ นเหตุเป็ นผลไม่ได้ เสียความสามารถในการบริหารจัดการ (executive
dysfunction) เสียความสามารถในการตัดสินใจ และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ไม่ได้
4. การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ (affective changes) ผู้ ป่ วยอาจรู้ ส ึก ทุ ก ข์ ท รมาน ไม่ ส บายใจ
(dysphoria) มีภาวะซึมเศร้า (depression) หมดกําลังใจ
5. การฆ่าตัวตาย (suicide) พบความพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 50 และอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จร้อยละ
10-15
3
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การรักษาโรคจิตเภทประกอบด้วยการรักษาโดยการไม่ใช้ยาและการรักษาโดยการใช้ยา การรักษา
โดยการไม่ใช้ยา ได้แก่ การรักษาด้วยไฟฟ้ า (electroconvulsive therapy) และการรักษาทางจิตใจและสังคม
(psychosocial treatment) ผูป้ ่วยทีม่ พี ฤติกรรมเป็ นอันตรายต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือต้องได้รบั การดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ จําเป็ นต้องได้รบั การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน สําหรับการรักษาโดยใช้ยา จัดเป็ นหัวใจสําคัญของการรักษา
เพื่อควบคุมอาการทางจิตและลดอาการกําเริบ การเลือกใช้ยาขึน้ กับหลายปั จจัย ได้แก่ อาการไม่พงึ ประสงค์
การตอบสนองต่อยา การยอมรับยา ราคา และสิทธิการรั
์ กษาของผูป้ ่ วย ยารักษาโรคจิต (antipsychotics) ใน
ปั จจุบนั แบ่งเป็ น conventional antipsychotics และ atypical antipsychotics กลไกการออกฤทธิเกี
์ ่ยวข้องกับ
ระบบสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานการเกิดโรคจิตเภท ซึ่งเน้ นอธิบายอาการด้านบวกเป็ นหลัก
นอกจากข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคจิตเภทและกลุ่มอาการทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว antipsychotics ยังมีขอ้ บ่งใช้ในโรคทาง
จิตเวชและภาวะอื่น ๆ เช่น โรคอารมณ์สองขัว้ โรคซึมเศร้า ภาวะเพ้อคลัง่ (delirium)1,6

2. สมมติ ฐานสารสื่อประสาทกับการเกิ ดโรคจิ ตเภท

โรคจิต เภทมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความผิด ปกติ ข องการทํ า งานของสมองหลายบริเ วณ และการ
เปลีย่ นแปลงระดับการทํางานของสารสือ่ ประสาทหลายชนิด สารสือ่ ประสาททีพ่ บว่าอาจมีบทบาทสําคัญ ได้แก่
dopamine, glutamate และ serotonin ก่อให้เกิดสมมติฐานการเกิดโรคจากความผิดปกติของสารสือ่ ประสาท มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) The dopamine hypothesis of schizophrenia

Dopamine (DA) เป็ นสารสือ่ ประสาทในกลุ่ม monoamine มีโครงสร้างเป็ น catecholamine คล้ายคลึง
กับ สารสื่อ ประสาท epinephrine และ norepinephrine ตัว รับ dopamine (dopamine receptor) แบ่ ง เป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ D1-like receptors (D1 และ D5 receptors) และ D2-like receptors (D2, D3 และ D4 receptors)
ตัวรับทัง้ สองกลุ่มจัดเป็ น G-protein coupled receptor ซึง่ มีความแตกต่างกันทีช่ นิดของ G-protein ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดย D1-like receptors จะส่งสัญญาณผ่าน G-protein ชนิดกระตุน้ (stimulatory G-protein, Gs) ในขณะที่ D2like receptors ส่งสัญญาณผ่าน G-protein ชนิดยับยัง้ (inhibitory G-protein, Gi)7
กลุ่มเซลล์ประสาท dopaminergic มีการกระจายตัวอยู่หลากหลายบริเวณในระบบประสาทส่วนกลาง
โดยมีวถิ ปี ระสาททีส่ าํ คัญในสมอง 5 วิถ4,7
ี ได้แก่ (1) Mesolimbic pathway มีจุดกําเนิดจาก ventral tegmental
(VTA) และสิน้ สุดที่ nucleus accumbens (NAc) เกีย่ วข้องกับอารมณ์ความรูส้ กึ โดยเฉพาะความรูส้ กึ พึงพอใจ
และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ reward system จึงเชื่อว่าวิถปี ระสาทนี้เกีย่ วข้องกับอาการด้านบวกของโรค
จิตเภทมากทีส่ ุด (2) Mesocortical pathway มีจุดกําเนิดจาก ventral tegmental และสิน้ สุดบริเวณ prefrontal
cortex เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นผลจากแรงจูงใจ นอกจากนี้ dopamine ในสมองส่วน prefrontal cortex มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับ cognitive function อีกด้วย เช่น ความทรงจําใช้งานและความสนใจ (3) Nigrostriatal
pathway มีจุ ด กํ า เนิ ด จาก substantia nigra และสิ้น สุ ด ที่ dorsal striatum เกี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม การ
เคลื่อ นไหวภายใต้ อํ า นาจจิต ใจผ่ า น extrapyramidal system ของ basal ganglia (4) Tuberinfundibular
pathway มีจุดกําเนิดจาก hypothalamus และสิ้นสุดที่ anterior pituitary gland เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
หลัง่ prolactin ซึ่งมีบทบาทในสรีรวิทยาการหลังนํ
่ ้ านม และ (5) Thalamic pathway เป็ นวิถปี ระสาทสัน้ มีจุด
กําเนิดจากหลายบริเวณใน midbrain และ hypothalamus ไปยัง thalamus ยังไม่ทราบบทบาททางประสาท
สรีรวิทยาทีแ่ น่ชดั
4
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ตัง้ แต่อดีตจนปั จจุบนั ความผิดปกติของ dopamine ได้รบั การเชื่อถือว่าเป็ นกลไกหลักของการเกิด
โรคจิตเภท มีหลักฐานสําคัญ 3 ประการ4,5 คือ (1) ยารักษาโรคจิตทีอ่ อกฤทธิ ์ยับยัง้ postsynaptic D2 receptor
ในระบบประสาทส่วนกลางมีผลลดอาการจิตเภท (psychosis) หรืออาการด้านบวกของโรคจิตเภท (2) ยาทีม่ ี
ผลเพิม่ การทํางานของ dopamine เช่น levodopa, amphetamine, cocaine, bromocriptine มีผลกระตุน้ ให้เกิด
ภาวะจิตเภททีเ่ กิดจากยา (drug-induced psychosis) ซึ่งภาวะดังกล่าวนัน้ แทบไม่แตกต่างจากอาการทีพ่ บใน
ผูป้ ่ วยจิตเภท (3) การศึกษาสมองของผูป้ ่ วยจิตเภททีไ่ ม่ได้รบั การรักษาด้วยยาและเสียชีวติ ไปแล้ว พบว่าสมอง
ของผูป้ ่ วยดังกล่าวมีระดับของ dopamine receptors มากกว่าปกติ ก่อให้เกิดสมมติฐานเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างความผิดปกติของสารสือ่ ประสาท dopamine กับโรคจิตเภท8 สมมติฐานนี้ได้รบั การปรับปรุงหลายครัง้
จากความรูค้ วามก้าวหน้าทางงานวิจยั ที่มากขึน้ สําหรับรูปแบบดัง้ เดิมทีส่ ุด (version I) กล่าวว่า โรคจิตเภท
เกีย่ วข้องกับการทํางานของ dopamine ในสมองทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้ไม่สามารถ
อธิบายอาการด้านลบและการเปลีย่ นแปลงด้านความคิดการรับรูไ้ ด้ รูปแบบทีป่ รับปรุงถัดมา (version II) กล่าวว่า
การเพิม่ การทํางานของ dopamine ในส่วน subcortex (เช่น nucleus accumbens, striatum) สัมพันธ์กบั อาการ
ด้านบวก ขณะที่การลดการทํางานของ dopamine ในส่วน cerebral cortex สัมพันธ์กบั อาการด้านลบ และ
อาจจะสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงด้านความคิดการรับรู้อกี ด้วย รูปแบบปรับปรุงล่าสุด (version III) ได้ให้
ความสําคัญถึงความผิดปกติของ dopamine ผ่านทาง D2 receptor ในสมองส่วน subcortex และเชือ่ มโยงความ
ผิดปกติดงั กล่าวกับ “อาการจิตเภท” มากกว่า “โรคจิตเภท” (รูปที่ 1A) ดังนัน้ สมมติฐานของ dopamine ยังคง
ไม่ ส ามารถอธิบ ายกลไกและอาการของโรคจิต เภทได้ท งั ้ หมด เนื่ อ งจากผู้ป่ วยโรคจิต เภทจํา นวนหนึ่ ง ไม่
ตอบสนองต่อยาทีอ่ อกฤทธิยั์ บยัง้ การทํางานของ dopamine นอกจากนี้ อาการด้านลบและการเปลีย่ นแปลง
ด้านความคิดการรับรู้ ไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยความผิดปกติของ dopamine แต่เพียงลําพัง

2.2) The glutamate hypothesis of schizophrenia

Glutamate (Glu) จัดเป็ นสารสื่อประสาทซึ่งพบได้มากที่สุดในกลุ่ม excitatory amino acid ของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ตัวรับ glutamate (glutamate receptor) แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ (1) metabotropic receptor
ได้แก่ mGluR group 1-8 และ (2) inotropic receptor ได้แก่ AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4propionate) receptor, NMDA (N-methyl- D-aspartate) receptor และ kainate receptor กลุ่ ม เซลล์ ป ระสาท
glutaminergic มีการกระจายตัวทัวเกื
่ อบทุกบริเวณในระบบประสาทส่วนกลาง และมีบทบาทหน้ าที่ในระบบ
ประสาทส่วนกลางทีห่ ลากหลาย โดย glutamate มักมีบทบาทในวิถปี ระสาทของสารสือ่ ประสาทอื่น ๆ ทัง้ กระตุน้
การหลังสารสื
่
่อประสาทอื่นโดยตรง หรือยับยัง้ การหลังสารสื
่
่อประสาทอื่นทางอ้อมผ่านการทํางานของ GABA
interneuron นอกจากนี้ glutamate มีบทบาทสําคัญใน neuroplasticity ซึ่งหมายถึงความสามารถของระบบ
ประสาทในการปรับแปลงเชิงโครงสร้างและหน้าทีต่ ามปั จจัยแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยกลไกอาจเกีย่ วข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงเชิงโมเลกุล ณ จุดประสานประสาทซึง่ เป็ นผลจากการกระตุน้ glutamate receptors7
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รูปที่ 1 สมมติฐานสารสือ่ ประสาททีเ่ กีย่ วข้องกับอาการด้านบวกของโรคจิตเภท5,10
A. The dopamine hypothesis การเพิม่ การทํางานของ dopamine ใน mesolimbic pathway
B. The glutamate hypothesis การลดทํางานของ NMDA receptor ใน cerebral cortex เป็ น
ผลทําให้การทํางานของ dopamine ใน mesolimbic pathway เพิม่ ขึน้
C. The serotonin hypothesis การกระตุน้ 5-HT2A receptor มากกว่าปกติ เป็ นผลทําให้การ
ทํางานของ dopamine ใน mesolimbic pathway เพิม่ ขึน้
ความผิดปกติของสารสือ่ ประสาท glutamate อาจมีความเกีย่ วข้องกับโรคจิตเภท ยาหลอนประสาท
บางชนิด เช่น phencyclidine (PCP), ketamine ออกฤทธิ์ยับยัง้ NMDA receptor และทําให้เกิดอาการหลอน
ประสาทคล้ายคลึงกับอาการของโรคจิตเภท4,5 สมมติฐานของความผิดปกติของสารสือ่ ประสาท glutamate กับ
โรคจิตเภทสามารถอธิบายได้ดว้ ยกลไกการทํางานทีล่ ดลงของ NMDA receptor (NMDA hypofunction) บริเวณ
cerebral cortex (รูปที่ 1B) ในบริเวณดังกล่าว เซลล์ประสาท glutaminergic ลําดับแรกจะส่งสัญญาณยับยัง้
เซลล์ประสาท glutaminergic ลําดับทีส่ องผ่านการทํางานของ NMDA receptor บน GABA interneuron ทําให้
สัญญาณจากเซลล์ประสาท glutaminergic ลําดับที่สองไปยัง mesolimbic dopaminergic pathway มีลกั ษณะ
เป็ นสัญญาณอ่อน ความผิดปกติของ NMDA receptor เชิงลบบริเวณ GABA interneuron ทําให้สญ
ั ญาณยับยัง้
6
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เซลล์ประสาท glutaminergic ลําดับที่สองลดลง เป็ นผลให้มสี ญ
ั ญาณกระตุ้น mesolimbic pathway มากขึ้น
ผิด ปกติ ยาในปั จ จุ บ ัน ที่มีเ ป้ า หมายต่ อ ระบบ glutaminergic เช่ น LY2140023 (mGluR2/3 modulator),
ampakines (AMPA receptor modulator) ยังอยู่ในระหว่างการวิจยั และพัฒนา การศึกษาทางคลินิกพบว่ายา
ในกลุ่มนี้มปี ระสิทธิภาพในการรักษาอาการทัง้ อาการด้านบวก ด้านลบ และการเปลีย่ นแปลงด้านความคิดการรับรู้
ในโรคจิตเภท9

2.3) The serotonin hypothesis of schizophrenia

Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) เป็ นสารสื่อประสาทในกลุ่ม monoamine มีโครงสร้างเป็ น
indole amine ตัวรับ serotonin (serotonin receptor) แบ่งเป็ นชนิดย่อยได้อย่างน้ อย 7 กลุ่ม เกือบทัง้ หมด
จัดเป็ น metabotropic receptor ซึง่ มีการทํางานเกีย่ วข้องกับ G protein หลายชนิด ยกเว้น 5-HT3 receptor ซึง่
จัดเป็ น ionotropic receptor เมื่อ serotonin ถูกหลังออกจากปลายประสาท
่
สารสือ่ ประสาทส่วนหนึ่งจะถูกเก็บ
กลับผ่านทาง serotonin reuptake transporter (SERT) ซึง่ เป็ นเป้ าหมายของยาต้านซึมเศร้า และยารักษาโรค
จิตบางชนิด กลุ่มเซลล์ประสาท serotonergic มีการกระจายตัวทัวเกื
่ อบทุกบริเวณในระบบประสาทส่วนกลาง
โดยมีจุดกําเนิดสําคัญจาก raphe nucleus ซึง่ กระจายตัวอยู่ในก้านสมอง ระบบ serotonergic มีบทบาทหน้าที่
หลากหลาย เช่น บริเวณก้านสมองมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรการนอนหลับ (sleep cycle) บริเวณ cerebral
cortex เกีย่ วข้องกับกระบวนการรับรู้ (sensory processing) อารมณ์ ความรูส้ กึ และความสนใจ7
ความผิดปกติของสารสื่อประสาท serotonin อาจมีความเกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท ยาหลอนประสาท
บางชนิด เช่น lysergic acid diethylamide (LSD), psilocybin มีโครงสร้างคล้าย serotonin และออกฤทธิ ์เป็ น
5-HT2A receptor agonist ทําให้เกิดประสาทหลอนทีค่ ล้ายคลึงกับอาการด้านบวกของโรคจิตเภท4,5 ทัง้ นี้ กลไก
อาจเกีย่ วข้องกับอิทธิพลของ serotonin ต่อสารสื่อประสาท dopamine และ glutamate (รูปที่ 1C) โดยผ่านวิถี
ประสาทสําคัญคือ mesolimbic pathway ดังทีไ่ ด้กล่าวถึงใน the dopamine hypothesis ในวิถปี ระสาทดังกล่าว
เซลล์ประสาท dopaminergic ได้รบั อิทธิพลควบคุมจากเซลล์ประสาท glutaminergic ซึ่งได้รบั อิทธิพลควบคุม
จากเซลล์ประสาท serotonergic ผ่าน 5-HT2A receptor อีกทอดหนึ่ง สัญญาณผิดปกติของ serotonin ผ่าน
ตัวรับดังกล่าวมีผลเพิม่ สัญญาณ glutamate ไปยัง mesolimbic pathway ทําให้มกี ารทํางานของ dopamine
สูงขึน้ ผิดปกติ ตามลําดับ10

3. ยารักษาโรคจิ ต

ยารักษาโรคจิต (Antipsychotic drug, Antipsychotics, Neuroleptics, Major tranquilizer) คือ กลุ่ม
ยาที่ใช้รกั ษาอาการของโรคจิตเภท นอกจากนี้อาจมีขอ้ บ่งใช้ในโรคจิตเวชอื่น ๆ อีกด้วย เช่น โรคอารมณ์
แปรปรวนสองขัว้ โรคยํ้าคิดยํ้าทํา (obsessive-compulsive disorder) ยารักษาโรคจิตแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม โดย
อาจมีหลายชือ่ เรียกทีแ่ ตกต่างกัน
- เรียกตามลําดับการค้นพบและพัฒนา ได้แก่ (1) first-generation หรือ conventional หรือ classical
antipsychotics และ (2) second-generation antipsychotics
- เรียกตามกลไกการออกฤทธิ ์ ได้แก่ (1) typical antipsychotics และ (2) atypical second-generation
antipsychotics
ในทีน่ ้ขี อจัดแบ่งเป็ น conventional antipsychotics และ atypical antipsychotics ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
7
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3.1) Conventional antipsychotics

Conventional antipsychotics หรื อ classical, typical, first-generation antipsychotics ยาในกลุ่ ม นี้
เป็ นยารักษาโรคจิตรุน่ แรก ถูกค้นพบตัง้ แต่เมือ่ ราว 70 ปี ก่อน ยาชนิดแรกสุดในกลุ่มนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญคือ
chlorpromazine ซึ่งเดิมจัดอยู่กลุ่ม antihistamine แต่เมื่อนํ ามาใช้กบั ผูป้ ่ วยจิตเภท พบว่าผูป้ ่ วยมีอาการของ
โรคสงบลง การศึกษาต่อมาทําให้ทราบว่า ผลการรักษาโรคจิตเภททีเ่ กิดขึน้ น่าจะเกีย่ วข้องกับฤทธิในการยั
บยัง้
์
4,5
dopamine receptors โดยเฉพาะ D2 receptor ดั ง นั ้น ยาในกลุ่ ม นี้ จึ ง มี ก ลไกหลั ก ร่ ว มกั น คื อ เป็ น D2
antagonism ยากลุ่ ม conventional antipsychotics ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ได้ แ ก่
chlorpromazine, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, perphenazine, pimozide, thioridazine,
trifluoperazine และ zuclopenthixol (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 Conventional antipsychotics ทีม่ ใี นบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 25626,11
ชือ่ ยา

บัญชียา ขนาดทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ่ วยโรคจิตเภท

Chlorpromazine

ก

400-1000 mg/day

Fluphenazine

ก

Haloperidol

ก

5-20 mg/day
IM 25-100 mg q 2-4 weeks
PO 5-20 mg/day
IM 50-300 mg q 2-4 weeks

Trifluoperazine
Perphenazine
Pimozide
Thioridazine

ก
ก
ค
ค

10-20 (5-30) mg/day
8-64 mg/day
4-8 (1-10) mg/day
400-800 mg/day

Flupentixol

ค

Zuclopenthixol

ค

PO 6-12 mg/day
IM 20-300 q 2-4 weeks
IM 200-400 mg/day

ขนาดยาเม็ด/
แคปซูลทีม่ ี

ขนาดยาฉีดแบบ
ออกฤทธิ์ระยะสัน้

25, 50, 100,
200 mg
0.5, 2.5, 5 mg

50 mg

0.5, 2, 5 mg
และมีรปู แบบยานํ้า
2 mg/ml
1, 5, 10 mg
2, 4, 8, 16 mg
1, 4 mg
10, 25, 50, 100,
200 mg
3 mg

5 mg

-

-

ชนิดออกฤทธิ ์ระยะ
ปานกลาง (3 วัน) 50, 100 mg

ผลการรักษาโรคจิตเภทของ conventional antipsychotics เกิดจากการยับยัง้ สัญญาณทีเ่ กิดจากการ
จับกันระหว่าง dopamine กับ D2 receptor ใน mesolimbic pathway การทํางานมากเกินไปของวิถีประสาท
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ positive symptoms (รูปที่ 1A) ดังนัน้ ยาในกลุ่มนี้จงึ มีผลดีต่ออาการด้านบวก
เป็ นหลัก ในขณะที่ส่งผลน้อยต่อการรักษาอาการด้านลบและการเปลี่ยนแปลงความคิดการรับรู5้ นอกจากนี้
การยับยัง้ D2 receptor อาจทําให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ต่าง ๆ
8
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อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยของ conventional antipsychotics ได้แก่
Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
NMS เป็ นภาวะทีพ่ บไม่บ่อยแต่มคี วามรุนแรงถึงชีวติ ประกอบด้วยอาการใน 3 ระบบ ดังนี้ (1) ระบบ
ประสาทส่วนกลาง คือ อาการทางความรู้สกึ ตัว ได้แก่ ซึม สับสน และหมดสติ (2) ระบบประสาทอัตโนมัติ
ได้แก่ อุณหภูมกิ ายสูง ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตสูง และ (3) ระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ กล้ามเนื้อแข็ง เกร็ง พูดไม่ชดั
กลไกของการเกิด NMS เกีย่ วข้องกับการลดระดับของ dopamine ในสมองอย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลต่อสัญญาณที่
เกิดจากการจับกันระหว่าง dopamine กับ D2 receptor ที่ลดลงอย่างรุนแรง ยาที่สมั พันธ์กบั อาการดังกล่าว
ได้แก่ conventional antipsychotics และยา antiemetics (metoclopramide) นอกจากนี้ยงั สัมพันธ์กบั การหยุด
ยากลุ่ม dopamine agonists ในผูป้ ่ วย parkinsonism6
การรักษากลุ่มอาการ NMS นอกจากการหยุดยา อาจให้การรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ การลดไข้
การป้ อ งกัน ภาวะแทรกซ้อ นสํา คัญ ซึ่ง ได้แ ก่ ภาวะโพแตสเซีย มตํ่ า และภาวะไตวายเฉี ย บพลัน เนื่ อ งจาก
rhabdomyolysis และการเฝ้ าระวังภาวะการหายใจล้มเหลว สําหรับการรักษาแบบจําเพาะอาจใช้ยาดังต่อไปนี้1,12
- Bromocriptine เป็ น dopamine agonist ใช้ในขนาด 2.5 มิลลิกรัม ทาง NG tube ทุก 6–8 ชั่วโมง
ขนาดสูงสุดคือ 40 มิลลิกรัม/วัน ต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 วัน เมือ่ อาการดีขน้ึ จึงค่อยๆ ลดลง
- Dantrolene เป็ น muscle relaxant ใช้ในขนาด 1–2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม บริหารทางหลอดเลือดดํา
และให้ซ้ําได้ในขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
- Benzodiazepines ทําให้ผู้ป่วยสงบและออกฤทธิ ์คลายกล้ามเนื้อ ขนาดยาที่ใช้คอื diazepam 5-10
มิลลิกรัม บริหารทางหลอดเลือดดํา
Extrapyramidal symptoms (EPS)
EPS เป็ น กลุ่ ม อาการในระบบการเคลื่อ นไหว มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การยับ ยัง้ ที่ม ากเกิน ไปของ D2
receptor ใน nigrostriatal pathway หรือบริเวณ dorsal striatum การศึกษาโดยเทคนิค brain imaging พบว่า
การจับกับ D2 receptor ในสมองประมาณ 65–70% เพียงพอต่อการควบคุมอาการด้านบวกของโรคจิตเภท
ขณะทีก่ ารจับตัง้ แต่ 80% ขึน้ ไปสัมพันธ์กบั อาการไม่พงึ ประสงค์ EPS13 สามารถแบ่ง EPS เป็ นชนิดย่อยได้
ตามอาการและอาการแสดง ดังต่อไปนี้5,12
- Drug-induced parkinsonism มีอ าการสั ่น (tremor) กล้า มเนื้ อ แข็ง เกร็ง เคลื่อ นไหวช้า หรือ ไม่
เคลื่อนไหว รักษาได้โดยปรับลดขนาดยาลง หรือเปลีย่ นยาหากเป็ นไปได้ หรือให้ยากลุ่มต้านโคลิเนอร์จกิ เช่น
trihexyphenidyl 2–5 มิลลิกรัม/วันหรือ diphenhydramine 25 มิลลิกรัม/วัน
- Drug-induced acute dystonia มีก ารหดเกร็ง ค้า งของกล้า มเนื้ อ ไปทางใดทางหนึ่ ง เช่ น คอบิด
(torticollis) ตาเหลือ กขึ้น ด้า นบน (oculogyric crisis) แขนบิด ลํา ตัว บิด รัก ษาได้โ ดยให้ benztropine 1–2
มิลลิกรัม IM หรือ หรืออาจให้ diazepam 5–10 มิลลิกรัม IV หรือ diphenhydramine 25–50 มิลลิกรัม IV เมื่อ
อาการดีขน้ึ สามารถให้ยารับประทานโดยให้ trihexyphenidyl 2–5 มิลลิกรัม/วัน
- Drug-induced acute akathisia ผู้ป่วยมีอาการนั่งไม่ติดที่ มีความรู้สกึ กระสับกระส่าย ทําให้ต้อง
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจจิตใจ รักษาได้โดยปรับลดขนาดยา
ลงหากเป็ นไปได้ หรือให้ยา propranolol 30–120 มิลลิกรัม/วัน หรือ benzodiazepines เช่น diazepam 6-20
มิลลิกรัม/วัน
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- Tardive dyskinesia มักมีอาการหลังจากได้รบั ยาเป็ นระยะเวลานานเกิน 6 เดือน กลไกเกีย่ วข้องกับ
การปรับตัวของระบบประสาท โดยมีการแสดงออกของ D2 receptor เพิม่ มากขึน้ บนเซลล์ประสาท postsynaptic
(D2 receptor upregulation) ผูป้ ่วยจะมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ choreoathetoid ซึ่งเป็ นอาการกระตุก
ร่วมกับการเคลื่อนไหวทีค่ วบคุมไม่ได้และอยูน่ อกเหนืออํานาจจิตใจ เกิดกับกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ เช่น ใบหน้า
(แสดงสีหน้าบึ้ง) รอบปาก (เคีย้ วปาก) ลิน้ (แลบลิน้ ) มือและนิ้ว (เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและฉับพลัน) รักษา
ได้โดยปรับลดขนาดยาลง หรือหยุดยาหากเป็ นไปได้
Hyperprolactinemia
D2 receptor ใน Tuberinfundibular pathway มีอทิ ธิพลต่อการยับยัง้ การหลัง่ prolactin จาก pituitary
การยับยัง้ D2 receptor ทีม่ ากเกินไป จะทําให้ระดับฮอร์โมน prolactin ในกระแสเลือดเพิม่ ขึน้ ภาวะทีเ่ ป็ น
ผลสืบเนื่องจากการเพิม่ ระดับ prolactin ได้แก่ galactorrhea (มีน้ํ านมหลังจากเต้
่
านม พบได้ทงั ้ ในชายและ
หญิง) และ amenorrhea (ประจําเดือนขาด) นอกจากนี้อาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในผูห้ ญิงอีกด้วย4,5 หาก
พบปั ญหาเรือ้ รังทีส่ มั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน เช่น มวลกระดูกลดลง ควรให้ฮอร์โมนทดแทน เช่น
estrogen หรือ progesterone หรือหยุดยา หรือเปลีย่ นยา แล้วทําการตรวจระดับ prolactin อีกครัง้ 14
อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ของ conventional antipsychotics4,13,5-16
จะเห็ น ได้ ว่ า อาการไม่ พ ึ ง ประสงค์ ข อง conventional antipsychotics ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น มี
ความสัมพันธ์กบั การยับยัง้ D2 receptor ในระดับรุนแรงและไม่จําเพาะบริเวณ อย่างไรก็ตาม conventional
antipsychotics ยังก่อให้เกิดผลอื่น ๆ ซึ่งอาจสัมพันธ์กบั ฤทธิ์ยบั ยัง้ ตัวรับสารสื่อประสาทอื่นนอกเหนือจาก
dopamine ได้แ ก่ M1-cholinergic, H1-histaminergic และ α1-adrenergic receptors หรือ กลไกอื่น ๆ ที่ย งั ไม่
ทราบแน่ชดั
- ผลยับยัง้ โคลิเนอร์จกิ การยับยัง้ M1 receptor ก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทส่ี มั พันธ์กบั การยับยัง้
ระบบประสาทพาราซิมพาเธติค ได้แก่ ท้องผูก ปากแห้ง ตาพร่ามัว ปั สสาวะไม่ออก หัวใจเต้นเร็ว ง่วง อย่างไร
ก็ตาม พบว่าผลยับยัง้ โคลิเนอร์จกิ มีผลช่วยลดอาการไม่พงึ ประสงค์ EPS ได้ เนื่องจาก acetylcholine มีบทบาท
ตรงข้ า มกับ dopamine ใน nigrostriatal pathway กรณี ท่ีส ัญ ญาณจาก dopamine ถู ก ยับ ยัง้ เพีย งลํ า พัง
สัญญาณจาก acetycholine จะโดดเด่นมากขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดอาการ EPS ดังนัน้ การยับยัง้ สารสื่อประสาททัง้
สองชนิดร่วมกันจึงมีผลปรับสัญญาณทัง้ สองให้สมดุล Conventional antipsychotics ทีม่ ฤี ทธิ ์ต้านโคลิเนอร์จกิ
สูง จึงมีอาการไม่พงึ ประสงค์ EPS ตํ่ากว่า
- ผลต่อ seizure threshold ยาในกลุ่มนี้อาจมีผลกระตุน้ อาการชักโดยการลดระดับ seizure threshold
ซึง่ เป็ นผลจากการทํางานของสารสือ่ ประสาทหลายชนิดร่วมกัน พบว่ายาทีม่ คี วามแรง (potency) สูง จะมีความ
เสีย่ งเกิดอาการชักน้อยกว่ายาทีม่ คี วามแรงตํ่า ดังนัน้ ความสามารถในการลดระดับ seizure threshold จึงเป็ น
ปั จจัยหนึ่งทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกใช้ยาในผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ ง เช่น เคยมีประวัตอิ าการชักหรือสมองได้รบั การ
กระทบกระเทือน
- ง่วงซึม อาการง่วงเกิดจากผลการยับยัง้ M1, H1 และ α1 receptors ในระบบประสาทส่วนกลาง ฤทธิ์
ง่วงซึมทีร่ ุนแรงมากเกินไป (over-sedation) อาจส่งผลเสียต่อหน้าทีก่ ารทํางานของระบบประสาทส่วนกลางทัง้
cognition, perception และ motor function
- ผลต่อการทํางานของหัวใจ การยับยัง้ สัญญาณของทัง้ dopamine และ norepinephrine ส่งผลต่อการ
ทํางานของหัวใจ เช่น ลด cardiac contractility ขยายระยะ atrial/ventricular conduction time ให้ยาวนานขึน้
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ทําให้ค่าจากการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ าหัวใจผิดปกติ เช่น prolongation of QT and PR intervals, blunting of
T waves และ ST segment depression โดยพบว่ายาทีม่ คี วามแรงสูงมีอาการไม่พงึ ประสงค์ต่อหัวใจน้อยกว่า
ยาทีม่ คี วามแรงตํ่า
- Postural (orthostatic) hypotension การยับยัง้ α1 receptor ส่งผลทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตตํ่า
เมื่อเปลีย่ นอิรยิ าบถ มีความถี่ในการเกิดสูงในช่วงต้นของการรักษา จากนัน้ ผูป้ ่วยอาจทนต่อยา (tolerance)
ในภายหลัง พบอาการไม่พงึ ประสงค์น้มี ากในยากลุ่มความแรงตํ่า
- Sexual dysfunction การใช้ยากลุ่มนี้สง่ ผลเชิงลบต่อการทํางานของระบบสืบพันธุห์ ลายประการ เช่น
ความต้องการทางเพศ การกระตุน้ ทางเพศ จุดสุดยอดทางเพศ จึงส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย
ยาอาจทําให้เกิดความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศและการหลังอสุ
่ จใิ นผูป้ ่วยชาย ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้อง
กับการยับยัง้ α1 receptor
- Metabolic syndrome นํ้าหนักเพิม่ ขึน้ เป็ นหนึ่งในอาการไม่พงึ ประสงค์สาํ คัญของการใช้ยารักษาโรค
จิต ทัง้ กลุ่ ม conventional และ atypical antipsychotics เชื่อ ว่ า กลไกเกี่ย วข้อ งกับ การยับ ยัง้ H1 receptor
ร่วมกับการยับยัง้ 5-HT2 receptor นอกจากผลต่อนํ้าหนักแล้ว อาจพบความผิดปกติของระดับนํ้าตาล (glucose
abnormalities) และไขมันในเลือด (dyslipidemia) ร่วมด้วย
- ความผิดปกติของการควบคุมอุณหภูมริ ่างกาย Conventional antipsychotics อาจทําให้เกิดความ
ผิดปกติของการควบคุมอุณหภูมริ ่างกาย เช่น hyperpyrexia เกิดจากการยับยัง้ M1 receptor ทําให้เกิดการ
ยับ ยัง้ การหลัง่ เหงื่อ จึง ควรระมัด ระวัง ในผู้ ป่ วยที่อ ยู่ ใ นสภาพอากาศร้ อ นจัด หรือ ออกกํ า ลัง กายหนั ก
Hypothermia อาจเกิดขึน้ ได้เช่นกัน โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุ อาการไม่พงึ ประสงค์น้พี บได้มากในยาทีม่ คี วามแรง
ตํ่า
- ผลต่ อ ระบบเลือ ด อาจพบระดับ เม็ด เลือ ดขาวลดลงชั่วคราว (temporary leucopenia) จัด เป็ น
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยแต่ไม่รุนแรง ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยกว่าแต่มคี วามรุนแรงอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ คือ
agranulocytosis, thrombocytopenic หรือ nonthrombocytopenic purpura, hemolytic anemia และ pancytopenia
- ผลต่อระบบผิวหนัง อาจพบอาการทางผิวหนัง ได้แก่ allergic dermatitis, photosensitivity, urticarial
eruption, maculopapular eruption, petechial eruption และ edematous eruption
- ผลต่อตา นอกจากอาการตาพร่าซึ่งเกิดจากผลการยับยัง้ M1 receptor การใช้ยา thioridazine อาจ
ทํ า ให้ เ กิ ด irreversible retinal pigmentation และการใช้ ย า chlorpromazine อาจทํ า ให้ เ กิ ด benign eye
pigmentation
ในทางเวชปฏิบตั ิ สามารถแบ่ง conventional antipsychotics ได้ตามความแรงเป็ นสูง กลาง และตํ่า
โดยความแรงจะเป็ นปั จจัยกําหนดขนาดยาที่ใช้ในการรักษาและความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ประเภทต่าง ๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การแบ่งความแรงของ conventional antipsychotics และอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อย[6]
ยา

Haloperidol,
Flupentixol,
Fluphenazine,
Pimozide,
Trifluoperazine
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3.2) Atypical antipsychotics

Atypical antipsychotics หรือ second-generation antipsychotics หมายถึ ง ยาในกลุ่ ม serotonindopamine antagonists (SDA) มีฤทธิ์ยับยัง้ ทัง้ 5-HT2A receptor และ D2 receptor ในโมเลกุลเดียวกัน จึงมีผล
รักษาโรคจิตเภททัง้ ตามสมมติฐานของ dopamine hypothesis และ serotonin hypothesis (รูปที่ 1A และ 1C)
โดยมีความสามารถในการจับ (affinity) กับ 5-HT2A receptor สูงกว่า D2 receptor อย่างไรก็ตาม การนิยาม
กลุ่ม atypical antipsychotics ตามความสามารถในการจับกับตัวรับยังคงมีขอ้ จํากัดบางประการ มียาบางชนิด
ในกลุ่มนี้ทเ่ี ป็ นข้อยกเว้น เช่น amisulpride ไม่จบั กับ 5-HT2A receptor และ aripiprazole มีความสามารถในการ
จับ กับ D2 receptor สูง กว่ า 5-HT2A receptor แต่ ใ ห้ผ ลทางคลินิ ก เช่ น เดีย วกับ ยาชนิ ด อื่น ในกลุ่ ม เดีย วกัน
นอกจากนี้ยาในกลุ่ม conventional antipsychotics บางชนิดก็มคี วามสามารถในการจับกับ 5-HT2A receptor แต่
ยังคงให้ผลทางคลินิกเช่นเดียวกับยาอื่นในกลุ่มเดียวกัน5,12
หากพิจารณาในด้านผลการรักษา atypical antipsychotics มีคุณสมบัตริ ่วมกันดังต่อไปนี้14 (1) ฤทธิ์
ยับยัง้ D2 receptor น้ อยกว่า conventional antipsychotics (2) ความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
EPS น้อยกว่า conventional antipsychotics (3) มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคจิตเภท และนอกจากยาจะมี
ผลต่ออาการด้านบวกแล้ว ยังอาจมีผลต่ออาการด้านลบและการเปลีย่ นแปลงความคิดการรับรูอ้ กี ด้วย (4) มี
ประสิทธิภาพในการรักษาภาวะ acute mania
ยาในกลุ่ม atypical antipsychotics ทีอ่ ยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้แก่ risperidone (บัญชี ข)
clozapine (บัญชี ค) quetiapine (บัญชี ง) และ olanzapine (บัญชี ง) ยาอื่นในกลุ่มนี้ท่มี กี ารขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทย ได้แก่ aripiprazole, ziprasidone, paliperidone, lurasidone และ amisulpride (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ขนาดยาและข้อควรระวังสําคัญของยาในกลุ่ม atypical antipsychotics6,11
ชือ่ ยา
Clozapine

ขนาดทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ่ วย ขนาดยาเม็ด/แคปซูลทีม่ ี
โรคจิตเภท
200–600 mg/day
25, 100 mg

Olanzapine
Risperidone

10–30 mg/day
2–8 mg/day

Quetiapine

200–800 mg/day

Aripiprazole

5–30 mg/day

Ziprasidone
Paliperidone

40–120 mg/day
6–12 mg/day

5, 10 mg
0.5, 1, 2 mg
มีรปู แบบยานํ้า 1 mg/ml
25, 50, 100, 200, 300
mg Extended release
150 mg
2, 5, 10, 15 mg
มีรปู แบบยานํ้า 1 mg/ml
20, 40, 60, 80 mg
3, 6, 9 mg

Lurasidone
Amisulpride

40–160 mg/day
400–800 mg/day

40, 80 mg
50, 100, 400 mg

ข้อควรระวังสําคัญ
Agranulocytosis,
Metabolic syndrome
Metabolic syndrome
EPS,
Hyperprolactinemia
Metabolic syndrome
EPS
Arrythmia
EPS,
Hyperprolactinemia
Postural hypotension
EPS

ยาในกลุ่ม atypical antipsychotics แต่ละชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมากในทางเภสัชวิทยาและทาง
เคมี ในขณะที่ ย ากลุ่ ม conventional antipsychotics สามารถแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ตามโครงสร้ า งเคมี ไ ด้ เ ป็ น
phenothiazine (เช่น chlorpromazine, fluphenazine, perphenazine, thioridazine, trifluoperazine), thioxanthenes
(เช่ น flupentixol, zuclopenthixol), butyrophenones (เช่ น haloperidol) และ diphenylbutylpiperidine (เช่ น
pimozide) ยากลุ่ม atypical antipsychotics มีโครงสร้างที่แตกต่างและหลากหลาย ไม่สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม
ชัดเจน หากพิจารณาในด้านเภสัชวิทยา ยาในกลุ่มนี้กม็ คี วามสามารถในการจับกับตัวรับทีแ่ ตกต่างกัน (ตาราง
ที่ 3) จึง ส่ ง ผลให้มีข้อ มูล อาการไม่ พ ึง ประสงค์แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ในขณะที่ผ ลการรัก ษาโรคจิต เภทของ
conventional antipsychotics สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ฤทธิ ย์ ั บ ยั ้ง D2 receptor ผลการรั ก ษาของ atypical
antipsychotics ถูกอธิบายด้วยกลไกทีซ่ บั ซ้อนกว่า กลไกการออกฤทธิของ
์ atypical antipsychotics ได้แก่5, 13
- Rapid dissociation from D2 receptor หรือ fast-off-D2 คือการจับกันระหว่างโมเลกุลของยากับตัวรับ
ด้วย dissociation constant ทีส่ งู กว่าการจับกันระหว่าง dopamine กับตัวรับ ทําให้ฤทธิ์ยับยัง้ D2 receptor ไม่
รุนแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ conventional antipsychotics ซึ่งอาจเป็ นหนึ่งในคําอธิบายถึงอัตราการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ของ atypical antipsychotics ทีต่ ่าํ กว่า
- D2 partial agonism ในกรณีของยา aripiprazole ซึง่ มีฤทธิเป็์ น partial D2 receptor agonist การจับ
กันระหว่างโมเลกุลของยากับตัวรับทําให้เกิดสัญญาณทีม่ คี วามแรงอยู่ระหว่าง สัญญาณจากการจับกันระหว่าง
dopamine กับ D2 receptor (สัญญาณแรง) และสัญญาณจากการจับกันระหว่าง D2 receptor antagonist กับ
13
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D2 receptor (สัญญาณอ่อน) ดังนัน้ สัญญาณทีเ่ กิดขึน้ จึงมีความพอเหมาะ ไม่รุนแรงเกินไป (สัมพันธ์กบั อาการ
จิตเภท) และไม่น้อยเกินไป (สัมพันธ์กบั อาการไม่พงึ ประสงค์ของยา)
- ผลยับ ยัง้ dopamine receptor subtypes อืน่ ๆ นอกเหนื อ จาก D2 receptor ได้แ ก่ D1, D4, D2/D3
receptors antagonism ซึง่ อาจส่งผลดีต่อความคิดการรับรู้ แต่ยงั ไม่ทราบถึงกลไกทีแ่ น่ชดั
- 5-HT2A antagonism การยับยัง้ 5-HT2A receptor ส่งผลต่อการรักษาอาการด้านบวกของโรคจิตเภท
เนื่องจากยับยัง้ อิทธิพลของ serotonin ต่อการหลัง่ dopamine ใน mesolimbic pathway (รูปที่ 1C) นอกจากนี้
ยังมีผลเพิม่ ระดับ dopamine ที่ prefrontal cortex ซึง่ อาจมีความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาอาการด้านลบและการ
เปลีย่ นแปลงความคิดการรับรู้
- 5-HT1A partial agonism ยาบางชนิดในกลุ่มนี้ เช่น aripiprazole และ ziprasidone มีฤทธิ ์กระตุน้
5-HT1A receptor ซึ่งเชื่อว่าสัมพันธ์กบั ผลการรักษาโรคจิตเภท เนื่องจากการกระตุ้นตัวรับดังกล่าว มีผลเพิม่
ระดับ dopamine ที่ prefrontal cortex ซึ่ ง อาจมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ ผลการรัก ษาอาการด้ า นลบและการ
เปลีย่ นแปลงความคิดการรับรู้
- 5-HT2C antagonism ยาบางชนิดในกลุ่มนี้ เช่น clozapine และ olanzapine มีฤทธิ์ยบั ยัง้ 5-HT2C
receptor อาจให้ผลกับการรักษาอาการด้านลบและการเปลีย่ นแปลงความคิดการรับรู้ เนื่องจากการยับยัง้ ตัวรับ
ดังกล่าว มีผลเพิม่ ระดับ dopamine ที่ prefrontal cortex ทําให้ mesocortical pathway ทีผ่ ดิ ปกติไปในโรค
จิตเภททํางานได้ดขี น้ึ
- ผลยั บ ยั ง้ serotonin receptor subtypes อื น่ ๆ ไ ด้ แ ก่ การ ยั บ ยั ้ง 5-HT1B/ D receptors (เช่ น
ziprasidone) ซึง่ เป็ น autoreceptors การยับยัง้ ตัวรับดังกล่าว มีผลให้มกี ารหลัง่ serotonin จากปลายประสาท
มากขึน้ และอาจสัมพันธ์กบั ฤทธิ ์ต้านซึมเศร้า การยับยัง้ 5-HT6 receptor (เช่น clozapine และ olanzapine)
ส่งผลดีต่อความคิดการรับรู้ ยับยัง้ 5-HT7 receptor (เช่น lurasidone) มีผลต้านซึมเศร้า และส่งผลดีต่อความคิด
การรับรู้
- Neuroplasticity induction ผลการกระตุน้ หรือยับยัง้ ตัวรับสารสือ่ ประสาททําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างและหน้าทีใ่ นวิถปี ระสาทต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงการแสดงออกของ brain-derived
neurotrophic factor (BDNF) อาจส่งผลดีต่อการดําเนินโรคของโรคจิตเภท ซึ่งมีความผิดปกติของจุดประสาน
ประสาทและการลดลงของเซลล์ประสาท การศึกษาทางพรีคลินิกแสดงให้เห็นว่า atypical antipsychotics มีผล
เพิม่ การแสดงออกของ BDNF ในสมองสัตว์ทดลอง การเพิม่ ขึน้ ของ BDNF มีผลปกป้ องเซลล์ประสาทและ
กระตุน้ การสร้างเซลล์ประสาทใหม่16
ผลต่อ dopamine receptors และ serotonin receptors ร่วมกันของ atypical antipsychotics นอกจาก
จะสัม พัน ธ์ ก ับ ผลการรัก ษาของยาแล้ว ยัง สัม พัน ธ์ ก ับ อาการไม่ พ ึง ประสงค์ ท่ีล ดลงเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
conventional antipsychotics เนื่ อ งจาก serotonin มีอิท ธิพ ลต่ อ การหลัง่ dopamine ในสมองบริเ วณต่ า ง ๆ
นอกจากการจับกับ dopamine receptors และ serotonin receptors แล้ว atypical psychotics ยังสามารถจับ
กับตัวรับของสารสือ่ ประสาทอื่น ๆ เช่น H1, M1, α1 receptors ในความสามารถทีแ่ ตกต่างกันไปในยาแต่ละชนิด
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ความสามารถเชิงเปรียบเทียบของ atypical antipsychotics ในการยับยัง้ ตัวรับต่าง ๆ (ดัดแปลง
จาก Nucifora C.F., et al, 2017) 17
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*

อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยของ atypical antipsychotics ได้แก่
ผลต่อ nigrostriatal pathway
อาการไม่พงึ ประสงค์ EPS ของยารักษาโรคจิตเกิดจากการยับยัง้ D2 receptor ที่มากเกินไป (offtarget) การยับยัง้ 5-HT2A receptor ร่วมกับ D2 receptor ช่วยลดการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่ าวได้
เนื่องจากปลายประสาท dopaminergic ทีบ่ ริเวณ dorsal striatum มีการแสดงออกของ 5-HT2A receptor การ
กระตุน้ 5-HT2A receptor บริเวณดังกล่าวมีผลยับยัง้ การหลัง่ dopamine จากปลายประสาท (เรียกปรากฏการณ์
นี้ ว่ า การยับ ยัง้ ที่ก่ อ นจุ ด ประสานประสาท หรือ presynaptic inhibition) ดัง นั น้ เมื่อ ยับ ยัง้ 5-HT2A receptor
ร่วมกับ D2 receptor จึงเป็ นผลทําให้ระดับ dopamine ที่ synaptic cleft มีความพอเหมาะ ไม่น้อยเกินไปจนทําให้
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์4, 5
นอกจากการยับยัง้ presynaptic inhibition ของปลายประสาท dopaminergic ที่ dorsal striatum แล้ว
การลดลงของอาการไม่ พ ึง ประสงค์ EPS ยัง สามารถอธิบ ายได้ ด้ ว ยการลดอิท ธิพ ลของเซลล์ ป ระสาท
15
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serotoninergic จากบริเ วณอื่ น ๆ ต่ อ nigrostriatal pathway ดัง ต่ อ ไปนี้ (1) การยับ ยัง้ cortical 5-HT2A
receptor ทําให้สญ
ั ญาณที่ถูกส่งมายับยัง้ เซลล์ประสาท dopaminergic ที่ subtantia nigra ลดลง เป็ นผลให้มี
การหลัง่ dopamine ที่ neostriatum เพิ่ม ขึ้น (2) การยับ ยัง้ 5-HT2A receptor ที่ substantia nigra ทํ า ให้
สัญ ญาณยับ ยัง้ เซลล์ป ระสาท dopaminergic ในบริเ วณเดีย วกัน ลดลง เป็ น ผลให้มีก ารหลัง่ dopamine ที่
neostriatum เพิม่ ขึน้ และ (3) การกระตุน้ raphe 5-HT1A receptor ซึง่ เป็ น autoreceptor ส่งผลยับยัง้ การหลัง่
serotonin ทําให้ลดอิทธิพลยับยัง้ ของ serotonin ต่อ nigrostriatal pathway เป็ นผลให้มกี ารหลัง่ dopamine ที่
neostriatum เพิม่ ขึน้ 5
ผลต่อ tuberoinfundibular pathway
เมือ่ เปรียบเทียบกับ conventional antipsychotics นอกจาก atypical antipsychotics จะช่วยลดอาการ
ไม่พ ึง ประสงค์ EPS แล้ว ยัง ช่ว ยลดอาการไม่พงึ ประสงค์ hyperprolactinemia อีก ด้ว ย เนื่ อ งจาก pituitary
lactotroph cell ซึ่ง ทํา หน้ า ที่ห ลัง่ prolactin ได้ร บั อิท ธิพ ลจากสารสื่อ ประสาท dopamine และ serotonin ใน
ลักษณะตรงข้ามกัน เมื่อ dopamine จับกับ D2 receptor บนเซลล์ดงั กล่าว จะมีผลยับยัง้ การหลัง่ prolactin
ในขณะที่การจับกับระหว่าง serotonin กับ 5-HT2A receptor บนเซลล์ดงั กล่าว มีผลกระตุ้นการหลัง่ prolactin
ดังนัน้ การยับยัง้ ตัวรับทัง้ สองชนิดร่วมกัน ทําให้อทิ ธิพลต่อการหลัง่ prolactin ถูกหักล้างกัน ระดับ prolactin ที่
ถูกหลังจาก
่
pituitary gland จึงมีความพอเหมาะ ไม่มากเกินไปจนทําให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์5 อย่างไรก็ตาม
atypical antipsychotics บางชนิด เช่น risperidone สามารถยับยัง้ D2 receptor ที่ tuberoinfundibular pathway
ได้แรงมาก จึงมีโอกาสเกิด hyperprolactinemia ได้มาก18
Serotonin syndrome
serotonin syndrome คือ กลุ่มอาการของการเปลี่ยนแปลงของความคิดและการรับรู้ การทํางานของ
ประสาทอัตโนมัตผิ ดิ ปกติ และการทํางานของประสาทกล้ามเนื้อผิดปกติ เป็ นผลจากการกระตุ้นระบบสารสื่อ
ประสาท serotonin มากเกิน ไป ลัก ษณะอาการของผู้ป่ วย ได้ แ ก่ ภาวะหลัง่ เหงื่อ มาก รู ม่ า นตาขยาย
กระสับ กระส่า ย หัว ใจเต้น เร็ว อาจมีภ าวะความดัน โลหิต สูง ลํ า ไส้เ คลื่อ นไหวผิด ปกติแ ละอาจมีท้อ งร่ ว ง
กล้ามเนื้อกระตุกแบบ clonus อาการสั่น และรีเฟล็กซ์ตอบสนองมากกว่าปกติ (hyperreflexia)19 Serotonin
syndrome เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรงของยาหลายชนิดทีก่ ระตุ้นการทํางานของระบบสารสื่อประสาท
serotonin หรือเป็ นผลจากอันตรกิรยิ าของยา ทัง้ นี้ มีรายงานถึงภาวะ serotonin syndrome จากการใช้ยา
กลุ่ม atypical antipsychotics โดยเชื่อว่ากลไกเกิดจากการยับยัง้ 5-HT2A receptor และการกระตุ้น 5-HT1A
receptor20
Cardiometabolic effects
ความผิด ปกติ ท างเมแทบอลิก เป็ นปั ญ หาสํ า คัญ หนึ่ ง ในการใช้ ย ารัก ษาโรคจิต ผู้ ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ
ผลข้างเคียงจะมีความอยากอาหาร (appetite) และนํ้าหนักเพิม่ ขึน้ (weight gain) ซึง่ สัมพันธ์กบั ภาวะอ้วน ดือ้
อินซูลนิ และระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ทําให้ผปู้ ่ วยเสีย่ งต่อการเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิม่ ขึน้ การศึกษา
meta-analysis หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้ยารักษาโรคจิตทัง้ กลุ่ม conventional และกลุ่ม atypical
antipsychotics สัม พัน ธ์ก ับ การเพิ่ม ขึ้น ของนํ้ า หนั ก 21 เมื่อ เปรีย บเทีย บความเสี่ย งในการเกิด อาการไม่พ ึง
ประสงค์ น้ี ยากลุ่ ม atypical antipsychotics มีค วามเสี่ย งตัง้ แต่ ต่ํ า มากไปจนถึ ง สู ง ขณะที่ conventional
antipsychotic มีความเสีย่ งตัง้ แต่ต่ําจนถึงปานกลาง15,17 (ตารางที่ 5) ยาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของ
นํ้ า หนั ก สูง สุ ด คือ olanzapine และ clozapine ยาที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การเพิ่ม ขึ้น ของนํ้ า หนั ก ตํ่ า มากคือ
16
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lurasidone กลไกทางเภสัชวิทยาของการเพิม่ นํ้ าหนักเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการยับยัง้ H1, 5-HT2 receptors4,5
และการกระตุ้ น 5-HT1A receptor22 นอกจากนี้ ย าอาจมีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงระดับ neuropeptides ที่
เกีย่ วข้องกับการควบคุมความอยากอาหารและการใช้พลังงาน เช่น leptin และ adiponectin จากเนื้อเยื่อไขมัน
และ ghrelin จากระบบทางเดินอาหาร21
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความเสีย่ งต่ออาการไม่พงึ ประสงค์น้ําหนักเพิม่ ขึน้ ระหว่างยารักษาโรคจิต15,17
ความเสีย่ งต่ออาการไม่พงึ ประสงค์
นํ้าหนักเพิม่ ขึน้
สูง (High)
ปานกลาง (Intermediate)

ตํ่า (Low)

ตัวอย่างยา
Clozapine
Olanzapine
Low-potency conventional antipsychotics
- Chlorpromazine
- Thioridazine
Quetiapine
High-potency conventional antipsychotics
- Haloperidol
- Flupentixol
- Fluphenazine
- Pimozide
- Trifluoperazine
Risperidone
Aripiprazole
Ziprasidone

อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ของ atypical antipsychotics
เช่นเดียวกับ conventional antipsychotics นอกจากอาการไม่พงึ ประสงค์ท่กี ล่าวมาข้างต้น การใช้
atypical antipsychotics สัมพันธ์กบั อาการไม่พงึ ประสงค์อ่นื ๆ โดยอาจเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ยับยัง้ ตัวรับสารสื่อ
ประสาทอื่น ๆ เช่น M1, H1 และ α1 receptors หรือโดยกลไกอื่น ๆ ทีย่ งั ไม่ทราบแน่ ชดั (ดูหวั ข้อ อาการไม่พงึ
ประสงค์อ่นื ๆ ของ conventional antipsychotics) ยาบางชนิดมีขอ้ ควรระวังพิเศษ เช่น clozapine สัมพันธ์กบั
อุ บ ัติก ารณ์ เ กิด agranulocytosis สู ง เมื่อ มีก ารใช้ย า clozapine จึง ควรตรวจ white blood cell count ทุ ก
สัปดาห์ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 เดือน6 หากพบค่าปริมาณเม็ดเลือดขาว (white blood cell count) ตํ่ากว่า
3,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร หรือค่าปริมาณเม็ดเลือดขาวตํ่ากว่า 1,500 เซลล์ต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร ควร
หยุดใช้ยา clozapine และการใช้ ziprasidone สัมพันธ์กบั ความเสีย่ งเกิด cardiac arrhythmia สูงสุดเมื่อเทียบ
กับยาชนิดอื่นในกลุ่มนี้ จึงควรระมัดระวังในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ ง17
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4. เภสัชจลนศาสตร์ของยารักษาโรคจิ ต

ยารักษาโรคจิตส่วนใหญ่มโี ครงสร้างแบบ lipophilic และจับกับโปรตีนบนเยือ่ หุม้ และพลาสมาได้สงู มาก
มีปริมาตรการกระจาย (volume of distribution) สูง สามารถกระจายตัวไปยังเนื้อเยื่อเกือบทุกบริเวณทีม่ เี ลือด
ไปเลีย้ งมาก และเกิดการสะสมในเนื้อเยือ่ ยาส่วนใหญ่ถูกเปลีย่ นแปลงโดยการทํางานของเอนไซม์ cytochrome
P450 (CYP) ในตับเป็ นหลัก โดย isoform หลักได้แก่ CYP2D6, CYP1A2 และ CYP3A4 ยกเว้น ziprasidone
ซึ่ ง ถู ก เปลี่ ย นแปลงโดยเอนไซม์ aldehyde oxidase เป็ นหลัก และ amisulpride ซึ่ ง ขับ ทางไตในรู ป ไม่
เปลีย่ นแปลงเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงต้องคอยติดตามและระวังการเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างยารักษาโรคจิตหลายชนิด
กับยาที่มฤี ทธิ ์เป็ น CYP inhibitors/inducers ยาส่วนใหญ่มคี ่าครึ่งชีวติ การกําจัด (elimination half-life) นาน
สูงสุดตัง้ แต่ 12 ชั่วโมงขึน้ ไป ยกเว้น quetiapine (จึงมียารูปแบบ extended release ซึง่ ออกฤทธิ์ยาวนาน) และ
ziprasidone ซึ่งมีค่าครึ่งชีวติ สัน้ (น้ อยกว่า 10 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ผลการรักษาทางคลินิกที่เกิดขึ้นนัน้
ยาวนานกว่าผลที่คาดการณ์ จากค่าครึ่งชีวติ การกําจัด ซึ่งอาจอธิบายได้จากผลการจับกับ D2 receptor แบบ
prolonged occupancy ในสมอง โดยเฉพาะในกลุ่ม conventional antipsychotics4,15 สามารถสรุปรายละเอียด
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยารักษาโรคจิตได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ของยารักษาโรคจิต15,23–24
Drug

Bioavailability Protein binding Elimination
(%)
(%)
half-life (h)

Major metabolic pathway

Conventional antipsychotics
Chlorpromazine
10–33
Fluphenazine
20–50
Haloperidol
40–70
Perphenazine
25

90–95
90–95
92
90–95

8–35
14–24
12–36
8–21

CYP2D6
CYP2D6
CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4
CYP2D6

Atypical antipsychotics
Amisulpride
43–48

17

12

Unchanged renal excretion

Aripiprazole
Clozapine

87
12–81

99
95

48–68
6–33

Lurasidone
Olanzapine

9–19
60–80

99
93

18
20–70

Paliperidone
Quetiapine
Risperidone
Ziprasidone

28
NA
68
60

30
83
90
99

24
5–8
3–24
4–10
18

CYP2D6, CYP3A4
CYP1A2, CYP2D6,
CYP2C19, CYP3A4
CYP3A4
CYP1A2, UGT1A4, CYP2D6,
FMO
Minimal hepatic metabolism
CYP3A4
CYP2D6, CYP3A4
CYP3A4, Aldehyde oxidase
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