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เรอืง 

การใช้ยาทางจิตเวชอย่างสมเหตสุมผล  

(Rational drug use in Psychiatry) 
นพ. ภควตั วิวฒันวรเศรษฐ์ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

 ในปัจจบุนัมผีูป่้วยดว้ยโรคทางจติเวชจาํนวนมากซงึจําเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยแนวทางการรกัษาโรคทางจติเวชในปัจจบุนันนั นอกจากการใหก้าร

รกัษาทางจติสงัคมแลว้ การใหก้ารรกัษาดว้ยยาทางจติเวชกเ็ป็นอกีแนวทางหนึงทตีอ้งปฏบิตัิ

ควบคู่กนัไป เพอืช่วยใหอ้าการของผูป่้วยจติเวชดขีนึ ดงันนัการมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรอืงของ

การใชย้าทางจติเวชและสามารถใชย้าทางจติเวชไดอ้ย่างสมเหตุสมผล จะช่วยใหแ้พทยส์ามารถ

ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วยต่อไป 

 หลกัการใช้ยาทางจิตเวชอย่างสมเหตสุมผล ประกอบดว้ย1 

 

  1. Right diagnosis เลอืกใชย้าใหต้รงกบัอาการและการวนิิจฉัย รวมไปถงึระบุอาการ

เป้าหมายเพอืใชใ้นการประเมนิผลการรกัษา 

2. Right drug เลอืกใชย้าใหถู้กชนิดและเหมาะสมกบัอาการของผูป่้วย โดยแพทยค์วร

ทราบถงึคุณสมบตัเิด่นและผลขา้งเคยีงทสีําคญัของยาแต่ละชนิดดว้ย    

3. Right dose ใชย้าในขนาดทเีหมาะสม โดยแพทยค์วรทราบขนาดยาทเีหมาะสมใน

การรกัษาและขนาดทเีหมาะสมสาํหรบัผูท้มีปัีญหาทางกายร่วม และควรปรบัเพมิขนาดยาจาก

ขนาดเรมิต้นไปจนถงึขนาดทเีหมาะสมในการรกัษาโดยคํานึงถงึผลขา้งเคยีงจากยาร่วมดว้ย  

4. Right time and duration ใชย้าใหถู้กมอื โดยยาททีําใหง้ว่ง ควรใหเ้ป็นมอืก่อนนอน 

ส่วนยาททีาํใหน้อนไม่หลบั ควรเลยีงทจีะใหใ้นมอืก่อนนอน เป็นตน้ และแพทยค์วรทราบ

ระยะเวลาการออกฤทธขิองยาแต่ละชนิด เพอืจะไดป้รบัเพมิขนาดยาไดใ้นระยะเวลาทเีหมาะสม 

5. Right route of administration เลอืกวธิบีรหิารยาทเีหมาะสม โดยแพทยค์วรทราบ

ถงึรปูแบบของการใชย้าในแต่ละชนิด เพอืใหเ้กดิประสทิธภิาพในการรกัษาไดอ้ย่างเตม็ท ี

6. Right choice for patients and preference ใชย้าใหต้รงกบัความพงึพอใจของ

ผูป่้วย โดยผูป่้วยควรมสี่วนรว่มในการรกัษา ซงึแพทยค์วรใหค้ําแนะนําเรอืงการใชย้าและรบัฟัง

ความคดิเหน็รวมถงึปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วย เพอืใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาต่อไป  

7. Right for economic reason เลอืกใชย้าใหเ้หมาะสมกบัเศรษฐานะของผูป่้วย โดย

คาํนึงถงึสทิธกิารรกัษาพยาบาลและค่าใช้จา่ยในการรกัษาของผูป่้วยร่วมดว้ย 
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  ในเอกสารประกอบการสอนฉบบันีจะกล่าวถงึเฉพาะยาทางจติเวชทนิียมใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายในปัจจุบนัและแพทยเ์วชปฏบิตัทิวัไปควรรู ้ซงึแบ่งยาไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงันี 
 

1. ยารกัษาอาการทางจติ (Antipsychotic drug) 

2. ยากลุ่มแอนตโีคลเินอรจ์กิ (Anticholinergic drug) 

3. ยาแก้ซมึเศรา้ (Antidepressant) 

4. ยาควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizer) 

5. ยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีน (Benzodiazepine) 

 

 

1. ยารกัษาอาการทางจิต (Antipsychotic drug) 
 

  ยารกัษาอาการทางจติ (Antipsychotic drug, Antipsychotics, Neuroleptic drug, Major 

tranquilizer)  ถูกนํามาใชใ้นการรกัษาอาการทางจติ (psychosis) ของผูป่้วยจติเวชเป็นหลกั 

โดยถูกนํามาใชค้รงัแรกในปี ค.ศ. 1952 ซงึเป็นการคน้พบโดยบงัเอญิ โดยนายแพทย ์Jean 

Delay และ Pierre Denikar จติแพทยช์าวฝรงัเศส จากการนํายา chlorpromazine ซงึแต่เดมิใช้

ในการดมสลบระหว่างผ่าตดั มาใชใ้นผูป่้วยทมีอีาการทางจติแลว้พบว่าทําใหอ้าการทางจติของ

ผูป่้วยดขีนึ2  

  ในระหว่างปี ค.ศ. 1954-1975 จงึมกีารพฒันายาในกลุ่มนีอยา่งต่อเนืองอกีประมาณ 15 

ชนิดในสหรฐัอเมรกิาและอกีประมาณ 40 ชนิดทวัโลก3 หลงัจากนนัการพฒันายาไดห้ยุดชะงกัลง 

อยา่งไรกต็ามพบว่ายาเหล่านีแมม้ปีระสทิธภิาพในการรกัษาอาการทางจติของผูป่้วย แต่กม็ี

อาการขา้งเคยีง extrapyramidal (extrapyramidal side effects; EPS) ค่อนขา้งมาก จนกระทงั

ปี ค.ศ. 1988 นายแพทย ์John Kane จติแพทยช์าวอเมรกินัไดช้ใีหเ้หน็ว่ายา clozapine ซงึถูก

คดิคน้ตงัแต่ปี ค.ศ. 1958 เป็นยาทเีกดิอาการขา้งเคยีง extrapyramidal น้อย3 ดงันนัยา 

clozapine  จงึนับว่าเป็นยารกัษาอาการทางจติกลุ่มใหม ่(atypical หรอื second-generation 

antipsychotics; SGAs) ตวัแรก และยาทถีูกผลติขนึมานับจากนัน จงึถูกเรยีกรวมอยูใ่นกลุ่มนี

ทงัหมด ส่วนยาเดมิทมีอีาการขา้งเคยีง extrapyramidal ค่อนขา้งมากนัน จะเรยีกว่ายารกัษา

อาการทางจติกลุ่มเดมิ (conventional หรอื typical หรอื first-generation antipsychotics; 

FGAs) 
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กลไกการออกฤทธิ 

  ยารกัษาอาการทางจติกลุ่มเดมิ (FGAs) จะออกฤทธใินการรกัษาโดยการยบัยงัการ

ทาํงานของ Dopamine D2 receptor ในสมองเป็นหลกัประมาณ 60-80%1,4,5 โดยผลการออก

ฤทธขิองยาจะเป็นไปตาม dopamine pathway ในสมองไดแ้ก่ 

• Mesolimbic pathway เกยีวขอ้งกบัอาการทางจติดา้นบวก (positive symptoms) 

ไดแ้ก่ delusion, hallucination 

• Mesocortical pathway เกยีวขอ้งกบัอาการทางจติดา้นลบ (negative symptoms) 

ไดแ้ก่ diminished emotional expression, avolition, alogia, anhedonia และ asociality รวม

ไปถงึอาการดา้น cognitive 

• Nigrostriatal pathway เกยีวขอ้งกบัการเกดิอาการขา้งเคยีง extrapyramidal 

(extrapyramidal side effects; EPS) 

• Tuberoinfundibular pathway ทําให ้prolactin หลงัมาก เกดิ galactorrhea และ 

gynecomastia ได ้

 นอกจากนียงัออกฤทธยิบัยงัการทํางานของ receptor ตวัอนืๆทสีาํคญั ไดแ้ก่ 

  - Histamine H1 receptor ทําใหง้่วงซมึ เจรญิอาหาร และนําหนกัตวัเพมิขนึ 

  - α1-adrenergic receptor ทาํใหห้ลอดเลอืดขยาย เกดิ orthostatic hypotension ได ้

  - Muscarinic M1 receptor ทาํใหเ้กดิ anticholinergic effects มนํีาลายน้อย ตาพร่า 

ทอ้งผูก ปัสสาวะลาํบากได ้

  ส่วนยารกัษาอาการทางจติกลุ่มใหม ่(SGAs) จะออกฤทธยิบัยงั serotonin receptor 

subtype ต่างๆ เช่น 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7 เป็นตน้ ส่งผลใหอ้าการทางจติดา้นลบและ

อาการดา้น cognitive ของผูป่้วยดขีนึ และยงัลดอาการขา้งเคยีง extrapyramidal (EPS) ดว้ย 

ทงันียากลุ่มใหม่จะออกฤทธยิบัยงั D2 receptor บรเิวณ mesolimbic และ mesocortical 

pathway มากกว่าบรเิวณ nigrostriatal หรอื tuberoinfundibular pathway และยงัจบักบั D2 

receptor ไม่แน่นมากและหลุดออกจาก receptor ไดเ้รว็กว่ายากลุ่มเดมิ ดงันนัจงึทําใหเ้กดิ

อาการขา้งเคยีง extrapyramidal (EPS) น้อยลงดว้ย  

 

ข้อบง่ใช้ 

 Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders 

 Mood disorder with psychotic features 

 Psychotic disorders due to a general medical condition  

 Substance-induced psychotic disorder 

 Tics and Tourette’s disorder 

 Aggression 
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ชนิดของยา 
 

 

1. ยารกัษาอาการทางจิตกลุ่มเดิม (FGAs) 
 

ตารางที 1 ยารกัษาอาการทางจติกลุ่มเดมิทนิียมใชใ้นประเทศไทย6-10 
 

 

กลุ่มยาและชือยา 

ความแรง 

(Potency) 

ขนาดทีให้ฤทธิ

ใกล้เคียงกนั 

(Equivalent dose) 

(mg) 

ขนาดใน

การรกัษา 

(mg/day) 

Phenothiazine 

 

Chlorpromazine 

Thioridazine 

Perphenazine 

Trifluoperazine 

Fluphenazine 

ตํา 

ตํา 

ปานกลาง 

สงู 

สงู 

100 

100 

8 

5 

2 

200-600 

200-600 

8-64 

5-30 

2-20 

Thioxanthene Zuclopentixol 

Flupentixol 

ปานกลาง 

สงู 

25 

3 

25-50 

3-6 

Butyrophenone Haloperidol สงู 2 2-20 

Diphenylbutylpiperidine Pimozide สงู 2 1-10 
 

 

2. ยารกัษาอาการทางจิตกลุ่มใหม่ (SGAs) 
 

ตารางที 2 ยารกัษาอาการทางจติกลุ่มใหม่ทนิียมใชใ้นประเทศไทย6-10 
 

ชือยา 
ขนาดใน 

การรกัษา 

(mg/day) 

ผลข้างเคียงทีพบได้บ่อย 

Clozapine 25-600 agranulocytosis, decrease seizure threshold, hypersalivation 

Risperidone 2-6 hyperprolactinemia 

Olanzapine 5-30 weight gain, metabolic effects 

Quetiapine 150-800 somnolence, orthostatic hypotension 

Ziprasidone 80-200 QTc prolongation 

Aripiprazole 10-30 akathisia 

Paliperidone 3-12 hyperprolactinemia 

Amisulpride 400-800 agitation, hyperprolactinemia 

Lurasidone 40-160 agitation 
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3. ยารกัษาอาการทางจิตชนิดฉีด (Injectable antipsychotics) 
 

ตารางที 3 ยารกัษาอาการทางจติชนิดฉีดทนิียมใชใ้นประเทศไทย6,9,10 
 

 

ระยะเวลาการออกฤทธิ ชือยา ขนาดในการรกัษา 

ระยะสนั Haloperidol 2-5 mg IM 

 Chlorpromazine 25-50 mg IM 

ระยะปานกลาง Zuclopenthixol acetate 50-100 mg IM ทุก 2-3 วนั 

ระยะยาว Haloperidol decanoate 25-200 mg IM ทุก 4 สปัดาห ์

 Fluphenazine decanoate 12.5-50 mg IM ทุก 2-4 สปัดาห ์

 Flupentixol decanoate 20-40 mg IM ทุก 4 สปัดาห ์

 Risperidol LAI 25-50 mg IM ทุก 2 สปัดาห ์

 Paliperidone palmitate 75-150 mg IM ทุก 4 สปัดาห ์

263-525 mg IM ทุก 3 เดอืน 

 Aripiprazole LAI 300-400 mg IM ทุก 4 สปัดาห ์

IM = intramuscular injection, LAI = long-acting injectable 

 

ผลข้างเคียงทีพบได้บอ่ย 
 

  1. Extrapyramidal side effects (EPS)  

  เป็นผลขา้งเคยีงจากยารกัษาอาการทางจติทพีบไดบ่้อย โดยเฉพาะจากการใชย้ารกัษา

อาการทางจติกลุ่มทมี ีpotency สงู เกดิจากการทยีาไปยบัยงัการทาํงานของ dopamine 

receptor ท ีnigrostriatal pathway ประกอบดว้ย  
 

 1.1 Acute dystonia  

  ผูป่้วยจะมอีาการบดิเกรง็อย่างทนัทขีองกลา้มเนือในรา่งกาย ทาํใหม้อีาการลนิแขง็ พูด

หรอืกลนืลาํบาก ตาเหลอืก (oculogyric crisis) คอบดิ (torticollis) หรอืหลงัแอ่น (opisthotonos) 

บางรายอาจมอีาการรุนแรงจนเกดิการหดเกรง็ของกลา้มเนือกล่องเสยีง (laryngospasm) ซงึเป็น

อนัตรายถงึแก่ชวีติได ้อาการเหล่านีมกัเป็นๆหายๆได ้โดยมกัเกดิขนึตงัแต่ระยะแรกของการ

ไดร้บัยารกัษาอาการทางจติ 

   การรกัษา ใหย้า benztropine 1-2 mg ฉีดเขา้กลา้มเนือหรอืหลอดเลอืดดํา หรอือาจให้

ยา diazepam 5-10 mg ฉีดเขา้หลอดเลอืดดาํหรอืยา diphenhydramine 25-50 mg ฉีดเขา้

หลอดเลอืดดาํ และเมอือาการดขีนึแลว้ ควรใหร้บัประทานยาต่อ โดยใหเ้ป็นยา trihexyphenidyl 

2-5 mg แบ่งรบัประทาน 3 ครงัต่อวนั 
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  1.2 Akathisia  

  ผูป่้วยจะรูส้กึกระวนกระวายใจ กระสบักระส่าย ไมส่ามารถอยูนิ่งได ้อาจต้องขยบัแขน

ขา เดนิไปมา หรอืเคลอืนไหวตลอดเวลา มกัเกดิในช่วง 2-3 สปัดาหแ์รกของของการไดร้บัยา6 

  การรกัษา แนะนําใหป้รบัลดขนาดยาลงหากสามารถทําได ้หรอืใหร้บัประทานยา 

propranolol วนัละ 30-120 mg หรอืยากลุ่ม benzodiazepine เช่น diazepam วนัละ 6-20 mg 
 

  1.3 Parkinsonism  

  ผูป่้วยจะมอีาการกลา้มเนือแขง็เกรง็ ม ีcogwheel rigidity สนั (tremor) เคลอืนไหวชา้ 

(bradykinesia) พบ perioral tremor ไดบ่้อย แต่มกัไมพ่บ pill-rolling tremor เหมอืนใน 

idiopathic parkinsonism มกัเกดิในช่วง 4 สปัดาหแ์รกของการไดร้บัยาและสมัพนัธก์บัขนาดยา

ทใีช้6 

  การรกัษา แนะนําใหป้รบัลดขนาดลงหากสามารถทําได ้หรอืเปลยีนยา หรอืให้

รบัประทานยากลุ่มแอนตโีคลเินอรจ์กิ เช่น trihexyphenidyl 2-5 mg แบ่งรบัประทาน 3 ครงัต่อ

วนั หรอื diphenhydramine 25 mg แบ่งรบัประทาน 4 ครงัต่อวนั 
 

  1.4 Tardive dyskinesia  

  ผูป่้วยจะมกีารเคลอืนไหวของกลา้มเนือทมีากกว่าปกตแิละเกดิขนึซําๆโดยไมต่งัใจ โดย

มอีาการสาํคญัทเีรยีกว่า buccolinguomasticatory triad คอื อาการดดูหรอืขมุบขมบิปาก ม ี

lateral jaw movement และมลีนิมว้นไปมาในปากหรอืใชล้นิดุนแก้ม หากใหอ้า้ปาก ผูป่้วยจะ

แลบลนิออกมาเอง นอกจากนียงัมอีาการขยบันิว บบีมอื คอบดิเอยีง หรอืกลา้มเนือมดัใหญ่

เคลอืนไหวแบบ choreoathetoid พบในผูป่้วยทไีดร้บัยารกัษาอาการทางจติต่อเนืองเป็น

เวลานาน โดยทวัไปมกันานเกนิ 6 เดอืน9 

  การรกัษา แนะนําใหป้รบัลดขนาดยาลงหรอืหยดุยาหากสามารถทําได ้ส่วนใหญ่ผูป่้วย

จะมอีาการ tardive dyskinesia ลดลงรอ้ยละ 50 ในระยะเวลา 18 เดอืนหลงัหยุดยา1 นอกจากนี

อาจพจิารณาเปลยีนยาเป็น clozapine ซงึพบว่าทําใหอ้าการ tardive dyskinesia ดขีนึ  
 

  2. Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)  

  ภาวะนีจดัเป็นภาวะฉุกเฉินซงึอาจทาํใหผู้ป่้วยเสยีชวีติได ้มอีาการสาํคญัคอื muscle 

rigidity, hyperthermia และ autonomic instability และมกัม ีmental status change ตรวจเลอืด

พบ creatinine kinase (CPK) > 300 U/mL, white blood cell (WBC) > 15000 mm3 มกัพบใน

ช่วงแรกของการเรมิใชย้าหรอืเมอืเพมิหรอืลดขนาดของยา  

  การรกัษา หากสงสยัภาวะดงักล่าวควรหยุดยาทนัท ีและอาจใหร้บัประทานยากลุ่ม 

dopamine agonist เช่น bromocriptine และยา dantrolene sodium ซงึเป็นยา antispasticity 

รวมไปถงึเฝ้าระวงัและป้องกนัภาวะรุนแรงทอีาจเกดิขนึได ้เช่น ไตวาย 
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2. ยากลุ่มแอนตีโคลิเนอรจิ์ก (Anticholinergic drug) 
 

  ยากลุ่มแอนตโีคลเินอรจ์กิ (Anticholinergic drug) จะมฤีทธยิบัยงัการทํางานของ 

acetylcholine ซงึในทางจติเวช นิยมใชย้าในกลุ่มนีเพอืรกัษาผลขา้งเคยีงจากยารกัษาอาการ

ทางจติเป็นหลกั โดยเฉพาะในกลุ่มอาการขา้งเคยีง extrapyramidal (EPS) 

 

ข้อบง่ใช้ 

 Neuroleptic-induced acute dystonia 

 Neuroleptic-induced parkinsonism 
 

ชนิดของยา 
 

ตารางที 4 ยากลุ่มแอนตโีคลเินอรจ์กิทนิียมใชใ้นทางจติเวช9,10 
 

 

ชือยา ชือทางการค้า ขนาดในการรกัษา 

Benztropine Cogentin 1-2 mg IM, IV 

Trihexyphenidyl Benzhexol, Artane, ACA 2-5 mg PO tid 

Diphenhydramine Benadryl 25 mg PO qid 

25-50 mg IM, IV 

IM = intramuscular injection, IV = intravenous injection,  

PO = orally, tid = 3 times a day, qid = 4 times a day 

 

ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดบ่้อย คอื อาการปากคอแหง้ ตาพร่า ทอ้งผูก ปัสสาวะลาํบาก  

  ส่วนผลขา้งเคยีงรนุแรงทอีาจพบไดใ้นกรณีทเีกดิภาวะเป็นพษิ ไดแ้ก่   

- delirium 

- coma 

- seizures 

- agitation 

- hallucinations 

- severe hypotension 

- supraventricular tachycardia 

- peripheral manifestations  

(flushing, mydriasis, dry skin, hyperthermia, and decreased bowel sounds) 
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3. ยาแก้ซึมเศร้า (Antidepressant) 
 

  ยาแกซ้มึเศรา้ (Antidepressant) นันเดมิผลติขนึมาเพอืใชร้กัษาอาการของโรคซมึเศรา้

เป็นหลกั แต่ดว้ยกลไกของยาในกลุ่มนี ซงึส่วนใหญ่จะมฤีทธใินการยบัยงัการ reuptake ของสาร

สอืประสาทในสมองโดยเฉพาะ serotonin, norepinephrine และ dopamine ในปัจจุบนัจงึ

สามารถนํายาในกลุ่มนีมาใชใ้นการรกัษาโรคทางจติเวชอนืๆ นอกเหนือจากการรกัษาโรค

ซมึเศรา้ดว้ย 

 

ข้อบง่ใช้ 

  Major depressive disorder, Persistent depressive disorder 

  Bipolar disorder, depressive episode 

  Panic disorder, Generalize anxiety disorder, Social anxiety disorder 

  Obsessive-compulsive disorder 

  Posttraumatic stress disorder 

  Eating disorder โดยเฉพาะ bulimia nervosa 

  Enuresis  

  Neuropathic pain 
 

กลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ ชือยา และขนาดในการรกัษา 
 

  ยาแก้ซมึเศรา้ในปัจจบุนัแบ่งกลุ่มตามกลไกการออกฤทธใินการรกัษาต่อสารสอืประสาท

หลกัและ receptor ทเีกยีวขอ้ง โดยสารสอืประสาทและ receptor ดงักล่าวประกอบดว้ย 

serotonin (5-HT) norepinephrine (NE) และ dopamine (DA) ซงึกลุ่มยาแกซ้มึเศรา้ทนิียมใช ้

ในปัจจบุนั แบ่งไดด้งันี  

• Tricyclic antidepressant (TCA) 

• Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 

• Serotonin Norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) 

• Noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) 

• Norepinephrine-Dopamine reuptake inhibitor (NDRI) 

• Selective norepinephrine reuptake inhibitor (NRI) 

• Serotonin agonist and reuptake inhibitor (SARI) 

• Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 

• Serotonin modulator and stimulator (SMS) 

• Melatonin agonist 
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ตารางที 5 ยาแกซ้มึเศรา้ทนิียมใชใ้นประเทศไทย6-11 
 

 

กลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ ชือยา 
ขนาดในการรกัษา 

(mg/day) 

Tricyclic antidepressant 

(TCA) 

Block the reuptake of NE and  

5-HT 

 

Amitriptyline 

Nortriptyline 

Imipramine 

Clomipramine 

50-150 

50-150 

50-150 

50-250 

Selective serotonin 

reuptake inhibitor (SSRI) 

Block the reuptake of 5-HT  

 

Fluoxetine 

Fluvoxamine 

Sertraline 

Paroxetine 

Escitalopram 

20-60 

100-200 

50-200 

20-40 

10-20 

Serotonin Norepinephrine 

reuptake inhibitor (SNRI) 

Block the reuptake of 5-HT and 

NE  

 

Venlafaxine 

Desvenlafaxine 

Duloxetine 

75-375 

50 

60-120 

Noradrenergic and 

specific serotonergic 

antidepressant (NaSSA) 

α2-adrenergic and 5-HT2A and 

5-HT2C receptor antagonist 

Mirtazapine 

 

15-45 

Norepinephrine-Dopamine  

reuptake inhibitor (NDRI) 

Block the reuptake of NE and 

DA 

Bupropion 

 

150-300 

Serotonin agonist and 

reuptake inhibitor (SARI) 

5-HT2A receptor antagonist and 

block the reuptake of 5-HT 

Trazodone 

 

150-300 

Serotonin modulator and 

stimulator (SMS) 

Block the reuptake of  

5-HT, 5-HT1A receptor agonist, 

5-HT3 and  

5-HT7 receptor antagonist 

Vortioxetine 

 

10-20 

Monoamine oxidase 

inhibitor (MAOI) 

Inhibit monoamine oxidase, 

resulting in increased 

concentrations of 5-HT, NE and 

DA 

Moclobemide 150-450 

Melatonin agonist MT1 and MT2 receptor agonist, 

5-HT2C receptor antagonist 

Agomelatine 25-50 
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ผลข้างเคียงทีพบได้บอ่ย 
 

  ในทนีีจะกล่าวถงึผลขา้งเคยีงของยาแก้ซมึเศรา้ทพีบไดบ่้อยโดยแบ่งตามกลุ่มยา ดงันี 
 

1. Tricyclic antidepressant (TCA)  

 Somnolence เนืองจากผลขา้งเคยีงเรอืงงว่งซมึ โดยทวัไปจงึนิยมใหผู้้ป่วย

รบัประทานยากลุ่มนีในมอืก่อนนอน และควรระวงัการใชย้ากลุ่มนีในผูสู้งอาย ุ

เนืองจากผลขา้งเคยีงเรอืงง่วงซมึ อาจทาํใหผู้ส้งูอายมุโีอกาสหกลม้ไดง้่าย 

 Anticholinergic effects ไดแ้ก่ มนํีาลายน้อย ตาพร่า ทอ้งผูก ปัสสาวะลาํบาก 

 Cardiovascular effects ยาในกลุ่มนีอาจส่งผลใหเ้กดิ intraventricular 

conduction delay, atrioventricular block และ QT prolongation ได ้ดงันันจงึ

ควรระวงัการใชย้ากลุ่มนีในผูป่้วยทมีคีวามเสยีงต่อโรคหวัใจ และควรเลยีงการ

ใชย้ากลุ่มนีในผู้ป่วยทมีปัีญหาโรคหวัใจอยูแ่ลว้ นอกจากนียาในกลุ่มนีอาจส่งผล

ใหเ้กดิ orthostatic hypotension ได ้โดยเฉพาะในผูส้งูอายุ 
 

2. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 

 Neurocognitive effects อาจพบผลขา้งเคยีงเรอืงปวดศรีษะได ้โดยเฉพาะ 

fluoxetine และอาจพบปัญหาเรอืงนอนไมห่ลบัหรอืงว่งซมึไดจ้ากยาในกลุ่มนี 

โดย fluoxetine จะพบผลขา้งเคยีงเรอืงนอนไมห่ลบัมากทสีุด ส่วน paroxetine 

พบผลขา้งเคยีงเรอืงงว่งซมึไดบ่้อยทสีุด9 ดงันันผูป่้วยทไีดย้าในกลุ่มนีจงึควร

พจิารณามอืยาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายโดยคาํนึงถงึผลขา้งเคยีง

เหล่านี 

 Gastrointestinal effects พบอาการแน่นทอ้ง คลนืไส ้ทอ้งเสยีไดบ้่อยใน

ช่วงแรกของการไดร้บัยา โดยเฉพาะ sertraline และ fluvoxamine9 

 Sexual dysfunction ในผู้ป่วยทไีดร้บัยากลุ่มนต่ีอเนืองเป็นระยะเวลานาน 

อาจพบผลขา้งเคยีงทางเพศไดบ่้อย โดยในเพศชายอาจเกดิ erectile 

dysfunction ส่วนเพศหญงิอาจเกดิ anorgasmia หรอื inhibited orgasm 

 Serotonin syndrome จดัเป็นภาวะฉุกเฉิน ผูป่้วยมโีอกาสเสยีชวีติได ้โดย

ผูป่้วยจะมอีาการทอ้งเสยี กระวนกระวาย สนั ตรวจร่างกายพบสญัญาณชพีไม่

คงทแีละเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ มไีข ้ม ีhyperreflexia, myoclonus ในบาง

รายอาจมอีาการชกั อาการ coma เกดิ cardiovascular collapse นําไปสู่การ

เสยีชวีติได ้ทงันีมกัเกดิจากการใหย้าในกลุ่มนีร่วมกนั 2 ขนานขนึไป หรอืให้

ร่วมกบัยาทมีผีลต่อการเพมิ 5-HT เช่น lithium, ยากลุ่ม MAOIs เป็นตน้ รกัษา

โดยการใหห้ยุดยาทสีงสยัทนัทแีละอาจใหร้บัประทานยา เช่น cyproheptadine 

ในการรกัษา 
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3. ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มอืนๆ เช่น  

 Venlafaxine พบผลขา้งเคยีงไดเ้หมอืนกนัยากลุ่ม SSRIs แต่ยาตวันีในขนาด

สงู อาจมผีลขา้งเคยีงเรอืงความดนัโลหติสูงได ้

 Mirtazapine และ Trazodone มผีลขา้งเคยีงเรอืงงว่งซมึ จงึนิยมใหใ้นผูป่้วยที

มปัีญหาเรอืงนอนไมห่ลบั 

 Bupropion ในขนาดสงู อาจเสยีงต่อการเกดิอาการชกัได ้

 Vortioxetine อาจพบอาการคลนืไสอ้าเจยีนได ้

 Agomelatine อาจพบปัญหาเรอืง hepatotoxicity ได ้จงึควรเลยีงในผูป่้วยทมีี

ปัญหาทางตบั 

 

 

4. ยาควบคมุอารมณ์ (Mood stabilizer) 
 

  ยาควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizer) เป็นยาทใีชใ้นการควบคุมอารมณ์ของผูป่้วยโดย

ปรบัอารมณ์จากขวัซมึเศรา้ (depression) หรอืขวัแมเนีย (mania) ใหก้ลบัเขา้สู่อารมณ์ปกต ิ

รวมไปถงึป้องกนัการเขา้สู่ขวัดงักล่าวดว้ย6,9,10,12  

 

ชนิดของยา 
 

  ในปัจจบุนัยาในกลุ่มนีแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คอื Lithium กลุ่มยากนัชกั 

(anticonvulsants) และยารกัษาอาการทางจติกลุ่มใหม ่(atypical หรอื second-generation 

antipsychotics; SGAs) ซงึยารกัษาอาการทางจติกลุ่มใหมไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในบทนีจงึจะ

กล่าวถงึเฉพาะ Lithium และกลุ่มยากนัชกั  
 

ตารางที 6 ยาควบคุมอารมณ์ทนิียมใชใ้นประเทศไทย6,12 
 

 

ชือยา ขนาดในการรกัษา 

(mg/day) 

ระดบัยาในเลือดทีเหมาะสม 

(mEq/L) 

ควรติดตามระดบั

ยาในเลือดภายหลงั 

Lithium 900-1200 Acute: 0.8-1.2 

Maintenance: 0.6-0.8 

5 วนั 

Valproate 1000-2500 50-125 3 วนั 

Carbamazepine 600-1200 4-12 5 วนั 

Lamotrigine 100-200 - - 
 

*การเจาะตดิตามระดบัยาในเลอืดควรเจาะห่างจากยามอืสุดทา้ย 12 ชวัโมง 
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Lithium 
 

 กลไกการออกฤทธิ 
 

• ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์inositol monophosphate phosphatase (IMP)   

• ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์glycogen synthase kinase-3 beta (GSK-3β) 

  ส่งผลใหเ้กดิการลดการกระตุน้ gene transcription, ion channel, โครงสรา้งของเซลล์

ประสาท และ synaptic function และช่วยใหว้งจรของเซลลป์ระสาทในสมองดขีนึ ม ี

neuroprotective effect และช่วยควบคุมอารมณ์ของผูป่้วยใหค้งท ี
 
 

  ข้อบง่ใช้ 
 

 Bipolar disorder  

 acute manic episode 

 acute depressive episode 

 maintenance 

 Schizoaffective disorder  

 Major depressive disorder (as an augmenting agent) 

 Aggression 
 

ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดบ่้อยของ lithium ไดแ้ก่ กระหายนําบ่อย ปัสสาวะบ่อย มอืสนัชนิด 

fine tremor นําหนกัตวัเพมิขนึ มสีวิ ผมรว่ง คลนืไส ้ทอ้งเสยี 

  ผลขา้งเคยีงทรีุนแรง ไดแ้ก่ 

- ผลต่อระบบต่อมไรท้่อ ซงึมกัส่งผลเพยีงชวัคราว โดยส่วนใหญ่พบเป็น hypothyroidism 

นอกจากนียงัพบการเพมิสูงขนึของ thyroid-stimulating hormone (TSH) 

- ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด ทาํใหเ้กดิการเปลยีนแปลงของ T wave แบบชวัคราว 

โดยอาจเกดิเป็น T wave  flattening หรอื inversion นอกจากนยีงักดการทาํงานของ 

sinus node ทําใหเ้กดิ sinus node dysfunction ได ้

- ผลต่อไต ในรายทไีดร้บั lithium ต่อเนืองเป็นระยะเวลานาน อาจทําใหเ้กดิ interstitial 

fibrosis และอาจเกดิไตวายไดใ้นบางราย นอกจากนียงัทําใหเ้กดิ nephrotic syndrome 

และ renal tubular acidosis ไดอ้กีดว้ย 

- ผลต่อการตงัครรภ ์การไดร้บั lithium ในช่วงไตรมาสแรกของการตงัครรภอ์าจทําให้

ทารกเกดิ Ebstein’s anomaly ได ้
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Valproate 
 

 กลไกการออกฤทธิ 
 

• ยบัยงั voltage-gated sodium 

• เพมิ gamma-aminobutyric acid (GABA) ท ีsynapse ของเซลลป์ระสาท 

• ยบัยงัการทาํงานของ histone deacetylase  

• ยบัยงั phosphoinositol pathway 

• ลดการทํางานของ protein kinase C (PKC) 

• ยบัยงัเอนไซม ์glycogen synthase kinase-3 beta (GSK-3β) 
 
 

ข้อบง่ใช้ 
 

 Bipolar disorder 

 acute manic episode 

 acute depressive episode 

 maintenance 

 rapid cycling 

 mixed features 

 Schizoaffective disorder 
 
 

ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดบ่้อยของ valproate ไดแ้ก่ คลนืไสอ้าเจยีน ทอ้งเสยี งว่งซมึ มอืสนั 

เดนิเซ ผมร่วง นําหนกัตวัเพมิขนึ นอกจากนียงัพบ transaminitis ไดอ้กีดว้ย 

  ผลขา้งเคยีงทรีุนแรง ไดแ้ก่  

- ผลต่อตบัและตบัอ่อน ซงึเป็นผลขา้งเคยีงแบบ idiosyncratic โดยอาจทาํใหเ้กดิ 

hepatitis, hepatic failure หรอื pancreatitis ได ้ 

- ผลต่อระบบเลอืด อาจทาํใหเ้กดิ reversible thrombocytopenia หรอื platelet 

dysfunction ได ้

- ผลต่อการตงัครรภ ์การไดร้บั valproate ในช่วงไตรมาสแรกของการตงัครรภ ์อาจทําให้

ทารกเกดิ neural tube defect ได ้
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Carbamazepine 
 

กลไกการออกฤทธิ  
 

• ยบัยงัการทาํงานของ voltage-gated sodium channels บรเิวณ presynaptic และบน

เซลลป์ระสาท ทาํใหเ้กดิการยบัยงักระบวนการ depolarization และการส่งผ่านของ

กระแสประสาท ทาํให ้calcium channel ถูกยบัยงัไปดว้ย ส่งผลใหก้ารส่งผ่านกระแส

ประสาทลดลง 

• ยบัยงักระบวนการ kindling 
 

ข้อบง่ใช้ 
 

 Bipolar disorder 

 acute manic episode 

 acute depressive episode 

 maintenance 

 rapid cycling 

 mixed features 

 Schizoaffective disorder 

 Neuropathic pain 
 

ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดบ่้อยของ carbamazepine ไดแ้ก่ ง่วงซมึ เวยีนศรีษะ ตาพรา่ เดนิเซ 

มอืสนั คลนืไสอ้าเจยีน ทอ้งเสยี รวมไปถงึเกดิ transaminitis ได ้

  ผลขา้งเคยีงทรีุนแรง ไดแ้ก่ 

- ผลต่อตบั อาจทาํใหเ้กดิ hepatitis หรอืนําไปสู่ hepatic failure ได ้

- ผลต่อระบบเลอืด อาจทาํใหเ้กดิ aplastic anemia หรอื agranulocytosis ได ้ 

- ผลต่อระบบผวิหนัง อาจทาํใหเ้กดิ Stevens-Johnson syndrome หรอื Toxic 

Epidermal Necrosis ได ้ในปัจจบุนัจงึแนะนําใหเ้จาะเลอืดตรวจ HLA-B*1502 allele 

ก่อนพจิารณาใชย้า โดยหากพบว่าม ีHLA-B*1502-negative จงึจะสามารถใหย้า 

carbamazepine ได ้ 
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Lamotrigine 
 

 กลไกการออกฤทธิ  
 

• ยบัยงัการทาํงานของ glutamate  

• ยบัยงัการทาํงานของ voltage-gated sodium channel 

• ยบัยงัการทาํงานของ 5-HT3 receptor 

• มผีลต่อการ reuptake ของ serotonin และ dopamine ทปีลายประสาท 

• ทาํใหเ้กดิ down regulation ของ beta-adrenergic receptor 

• ม ีneuroprotective effect 
 

ข้อบง่ใช้ 
 

 Bipolar disorder 

 acute depressive episode 

 maintenance 

 rapid-cycling 
 

ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดบ่้อยของ lamotrigine ไดแ้ก่ งว่งซมึ วงิเวยีน ปวดศรีษะ เดนิเซ 

คลนืไส ้ตาพร่า เหน็ภาพซอ้น  

 นอกจากนียงัเกดิผนืไดช้วัคราว โดยมลีกัษณะเป็น maculopapular rash ซงึพบได้

ในช่วง 4 เดอืนแรกของการไดร้บัยา9 

 ผลขา้งเคยีงทรีุนแรง ไดแ้ก่  

- Stevens-Johnson syndrome  

- Toxic Epidermal Necrosis 

  เนืองจากผลขา้งเคยีงต่อระบบผวิหนงัจาก lamotrigine ยงัไมม่กีารใชก้ารตรวจคดักรอง

ทางพนัธุกรรมก่อนใหย้าเช่นเดยีวกบั carbamazepine ดงันนัการใหย้า lamotrigine ในผูป่้วย 

จะตอ้งเฝ้าสงัเกตผลขา้งเคยีงเรอืงผนื หากเกดิผนืทรีุนแรงจะตอ้งพจิารณาหยดุยาทนัท ี  

  นอกจากนีการเกดิผนื จะสมัพนัธก์บัขนาดยาเรมิต้นและความเรว็ในการปรบัเพมิขนาด

ยา ดงันันการค่อยๆปรบัเพมิขนาดยาอย่างระมดัระวงัอาจช่วยลดผลขา้งเคยีงนีได ้
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5. ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) 
 

  ยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีน (Benzodiazepine) เป็นกลุ่มยาทนิียมใชก้นัอย่างแพรห่ลายใน

ปัจจบุนั ดว้ยคุณสมบตัขิองยาในกลุ่มนีทมีฤีทธทิงัคลายกงัวล ทาํใหง้ว่งซมึ คลายกลา้มเนือและ

ระงบัการชกัได ้ในทางจติเวชจงึนิยมใชเ้ป็นยาคลายกงัวลและยานอนหลบั  

 

กลไกการออกฤทธิ 
 

  ยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีนออกฤทธกิระตุน้การของทํางานของ gamma-aminobutyric 

acid (GABA) ซงึเป็นสารสอืประสาททมีฤีทธยิบัยงัในสมอง (inhibitory neurotransmitter) โดย

จบักบั GABAA receptor  

 

ข้อบง่ใช้ 
 

 Insomnia 

 Generalized anxiety disorder, Panic disorder, Social anxiety disorder 

 Catatonia 

 Akathisia 

 Alcohol withdrawal 
 

ชนิดของยา 
 

ตารางที 7 ยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีนทนิียมกนัในทางจติเวชในประเทศไทย4,6,9 
 

 

ชือยา ชือทางการค้า 

ของยาต้นแบบ 

ขนาดทีให้ฤทธิใกล้เคียงกนั 

(Equivalent dose)  

(mg) 

ขนาดในการรกัษา 

(mg/day) 

Lorazepam Ativan 1 0.5-4 

Diazepam Valium 5 2-40 

Clorazepate Tranxene 7.5 10-30 

Clonazepam Rivotril 0.25 0.5-4 

Alprazolam Xanax 0.5 0.5-2 
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ผลข้างเคียง 
 

  ผลขา้งเคยีงทพีบไดจ้ากยาในกลุ่มนี ไดแ้ก่ งว่งซมึ อ่อนแรง การประสานงานของ

กลา้มเนือเคลอืนไหวแยล่ง เดนิเซ ทําใหเ้สยีงต่อการหกลม้ได ้ทาํใหเ้กดิอาการหลงลมื 

โดยเฉพาะ anterograde amnesia ในผูป่้วยทมีปัีญหาในระบบทางเดนิหายใจ ยาในกลุ่มนีอาจ

ทาํใหก้ดการหายใจ (respiratory depression) ได ้ 

  นอกจากนีในผู้ป่วยบางรายอาจเกดิ paradoxical reaction คอื ภาวะทผีู้ป่วยกลบัมี

อาการวติกกงัวลมากขนึ กระวนกระวาย อาละวาดก้าวรา้ว ควบคุมตวัเองไมไ่ด ้แทนทจีะมี

อาการสงบลงภายหลงัการไดย้ากลุ่มนี  

  ส่วนอาการขาดยา (withdrawal syndrome) หรอื discontinuation syndrome นนั 

ขนึอยูก่บัระยะเวลาของการไดร้บัยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีนมาอย่างต่อเนืองเป็นเวลานาน ขนาด

ของยาทสีงู การลดขนาดยาลงอยา่งรวดเรว็ และค่าครงึชวีติของยานันๆ  ซงึอาการขาดยากลุ่ม

เบนโซไดอะซปีีน (benzodiazepine withdrawal syndrome) ไดแ้ก่ วติกกงัวล เหงอืแตก กระวน

กระวาย หงดุหงดิ อ่อนเพลยี วงิเวยีนศรีษะ สนั นอนไม่หลบั ในบางรายทอีาการรุนแรงอาจเกดิ 

delirium หรอืชกัได ้

  

 

สรปุ 
   

  ยาทางจติเวชทนิียมกนัในปัจจุบนั ประกอบดว้ย ยารกัษาอาการทางจติ (Antipsychotic 

drug) ยากลุ่มแอนตโีคลเินอรจ์กิ (Anticholinergic drug) ยาแกซ้มึเศรา้ (Antidepressant) ยา

ควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizer) และยากลุ่มเบนโซไดอะซปีีน (Benzodiazepine) โดยยาใน

แต่ละกลุ่มยาจะมกีลไกการออกฤทธ ิขอ้บ่งใช ้ชนิดของยาและผลขา้งเคยีงทสีาํคญัทแีตกต่างกนั

ออกไป การมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัยาในแต่ละกลุ่มอยา่งครบถ้วน ตลอดจนทราบถงึ

หลกัการใชย้าทางจติเวชอยา่งสมเหตุสมผลซงึสรุปไดเ้ป็น 7 ประเดน็ใหญ่ๆ อนัไดแ้ก่ Right 

diagnosis, Right drug, Right dose, Right time and duration, Right route of administration, 

Right choice for patients and preference และ Right for economic reason จะส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนสามารถใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยดว้ยยาทางจติเวชไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเกดิ

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย 
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