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Interesting topic 
เร่ือง Association between atypical antipsychotic agents and 

diabetes mellitus type 2 and hyperlipidemia 
วันอังคารที ่9 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.30  – 15.00 น. 

ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี
อาจารยดาวชมพู     พัฒนประภาพันธุ     ประธาน 
นายแพทยสรวิศ   พงษวัฒนาสุข           ผูเสนอรายงาน 

 
นับตั้งแตยารกัษาโรคจิตกลุมใหม (atypical antipsychotics) ไดถูกนาํเขามาใชตั้งแตป 

1987 ซึ่งมีประโยชนมากในการใชรักษา schizophrenia, bipolar disorder, schizophrenia 
associated suicide risk, acute agitation รวมไปถึงกลุม non psychotic symptom ที่เกิดใน
ผูสูงอายุที่มีอาการของ dementia โดยยากลุมใหมนี้ จะมี extrapyramidal side effect นอยกวา
เม่ือเทียบกบั ยา antipsychotic กลุมเกาและยังใชรักษา negative symptom ใน schizophrenia 
ไดดีกวากลุมเดิมอีกดวย จึงเปนยากลุมทีมี่แนวโนมที่จะใชมากในอนาคต 

อยางไรก็ตามมีการศึกษาแบบ retrospective studies พบวายา atypical antipsychotic 
มีความเกี่ยวของกับการเกิด metabolic abnormalities (ทําใหเกิด weight gain, 
hyperglyceridemia, Diabetes mellitus type2 และ diabetic ketoacidosis) ซึ่งผลดังกลาวนี้
กําลังเปนที่สนใจเพ่ือนําไปสูการตรวจหาปองกันและรกัษาผูที่มี metabolic adverse effect จาก
ยา antipsychotic ตอไป 

ในการนําเสนอครั้งน้ีจะขอกลาวสวนหนึ่งของ metabolic adverse effect ในเรื่องของ
การเกิด diabetes mellitus type 2 และการเกิดภาวะ hyperlipidemia หลังการใชยา 
antipsychotic 
 

การเกิด diabetes mellitus type 2(DM type 2) ในผูปวย schizophrenia 
ในผูปวย schizophrenia อาจมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน(4) เพราะรอยละ 90 ของ

ผูปวยเบาหวานนั้นเปน DM type 2 ซึ่งพบวารอยละ 90 มีภาวะอวนรวมดวย ขณะที่ผูปวย 
schizophrenia สวนใหญมีภาวะอวนเชนกันจึงไดมีการศึกษาหาความสัมพันธดังกลาวดังนี ้
 
กลไกการเกดิ DM type 2 

หลังจากที่มีการศึกษาหลายการศึกษาบงวายากลุม antipsychotic สามารถทําใหเกิด 
DM type2 ไดมีการศึกษาถงึสาเหตุที่ทําใหเกิด อาทิ เชน 
 Lindenmeyer JP, Nathan AM, Smith RC (11) เห็นวากลไกที่ทําใหเกิดเบาหวานยังไม
ชัดเจนซึ่งอาจเกิดจาก 
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- Decrease sensitivity to insulin. 
-     Insulin resistance จาก Atypical antipsychotic drug 
-     Effect ของ Atypical antipsychotic ตอ 5HT receptors 
- การใช insulin มากเกินไปจนทําใหน้ําหนกัเพิ่ม 
 
ใน Canadian Journal of Psychiatry (April, 2001) (9) ไดตีพิมพรวบรวมสาเหตทุี่ยา 

antipsychotic ทําใหเกิดเบาหวานไดดังนี้ 
- Atypical antipsychotic drugs ทําใหเกดิน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นและน้าํหนักที่เพ่ิมมากขึ้น 

ทําใหเกิด   insulin resistance และ glucose intolerance ตามมาดวยเบาหวานในที่สุด 
- สมมุติฐาน เร่ือง serotonin โดยยา atypical antipsychotic อาจ block 5HT1A ที่ 

Pancreatic beta cell ในกรณีที่ให clozapine 
 
Melkerson และคณะไดศึกษาเปรียบเทยีบการใช conventional antipsychotic กับ 

clozapine พบวา clozapine มีผลทําใหมีระดับ insulin สูงขึ้น ซึ่งทําใหมีสมมุติฐานวาอาจเกิด
จากยา clozapine ไปทําใหมี insulin resistance กอนแลวเกิด hyperinsulinemia ตามมาทีหลัง 
 
สรุปการเกิดกลไก  (ยังไมมีขอสรุปที่ลงตัว) 
 1. Decrease sensitivity to insulin (from weight gain?) 
 2. Insulin resistance จาก atypical antipsychotic 
 3. Effect ของ atypical antipsychotic ตอ 5HT1A  ที่ pancreatic beta cell ในกรณีที่ให 
clozapine 
 

ผลกระทบจากการเกิดเบาหวาน (Complication of diabetes) 
a. Macrovascular complication 

ทําใหเกิด atherosclerosis ถาเปนที่สมอง   เกิด stroke 
                                  ถาเปนที่หัวใจ    เกิด myocardial infarct 
               ถาเปนที่ขา        เกิด amputation of foot for gangrene 

b. Microvascular complication 
ถาเกิดที่ retina เกิด diabetes retinopathy 
ถาเกิดที่ renal glomerulus เกิด diabetic nephropathy 
ถาเกิดที่ nerve sheaths เกิด diabetic neuropathy 
นอกจากนี้ยังพบวามีการเกดิ diabetic ketoacidosis ขึน้โดยไมมี stress factor ชัดเจน 

(เชน infection) ซึ่งอาจเกิดจาก effect ของ antipsychotic 
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ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน 

- มีประวตัิครอบครัวเปนเบาหวาน 
- obesity 
- อายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป 
- เชื้อชาติ (เชน African American, Asian American, Hispanic American, Native 

American, Pacific Islander) 
- History of Gestational DM 
- Birth weight > 9 Ibs (บางคนเอามากกวา 4 kg) 
- Hypertension (BP > 140/90) 
- HDL นอยกวาหรือเทากับ 35 mg/dl และ/หรือ triglyceride level มากกวาหรือเทากับ 

250 mg/dl 
- Polycystic ovary syndrome 

 
ความสัมพันธระหวางการเกิดเบาหวานในผูปวยที่ไดรับยา antipsychotic 

 
จากการศึกษาที่ผานมาไดสรุปความสัมพันธระหวางการเกิดเบาหวานกับการไดยา ยา
รักษาโรจิตไดดังน้ี 

- การใชยา antipsychotic นาจะทําใหเกิดเบาหวานไดโดยเฉพาะ DM type 2 (13) 

- โดยการเกิดเบาหวานขึน้มาใหมในที่นี้เปน DM type 2 เกิดขึ้นโดยไมสัมพันธกับ 
weight gain(6) 

- การเกิด new-onset  DM ทาํใหเกิด  diabetes ketoacidosis มากขึ้นตามไปดวยซึง่
คนไขหลายคนมักมาพบแพทยดวยอาการของ diabetes ketoacidosis (4),(6) (แตที่นา
สังเกตวาไมมี study ไหนบอกถึงภาวะ Non-ketotic hyperosmolar state เลย) 

- การศึกษาที่ผานมามักเนนไปทาง Atypical antipsychotic โดย clozapine, olanzapine 
และ quetiapine มีสวนทีท่าํใหเกิด new-onset DM แต risperidone ยังไมมีหลักฐาน
ชัดเจนวาทําใหเกิด new-onset DM (5),(2)  

- คนที่ไดรับ conventional antipsychotic มีโอกาสเกิดเบาหวานไดเชนเดียวกับกลุม 
atypical antipsychotic(10) 

- คนอายุนัอยกวา 40 ป ยากลุม atypical antipsychotic ทุกตัวมีโอกาสเกิดเบาหวานได
(2) 

- การเกิดเบาหวานสัมพันธกบัการใช clozapine โดยไมสัมพันธกับ dose และ duration 
ของ clozapine ที่ให(10) 

- Aripiprazole ยังไมพบวาสมัพันธกันกับการเพิ่มระดับของ glucose ในกระแสเลือด(20) 
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- Olanzapine มีโอกาสเกิด hyperglycemia โดยไมสัมพันธกับขนาดของยา และ risk 
ของการเกิดไมไดลดลงเมื่อรักษาในระยะยาวและ hyperglycemia จะดีขึ้นไดเม่ือหยุดยา
(14) 

- Ziprasidone ไมเปลี่ยนแปลงระดับ glucose และ การใช insulin ของรางกาย(20) 

 
การเฝาระวังการเกิดเบาหวานในผูปวยที่ได antipsychotic 
 จากการศึกษาที่ผานมาพบไดวาผูปวย schizophrenia รอยละ 20 มีอายุสั้นกวากลุม
ประชากรทัว่ไป และมักมีโรคภัยไขเจ็บรวมไปถึง เบาหวาน, ความดนัโลหิตสูง, ถุงลมโปงพอง 
โดยกอนหนานี้อธิบายวาเปนจาก lifestyle ของผูปวยซึง่มักมีสุขลักษณะที่ไมดี สูบบุหร่ี, กิน
เหลา, พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม เปนสาเหตุ  แตในชวงหลังจากการที่มี
การศึกษาเรื่อง metabolic effect ของยา antipsychotic จึงไดมีการประชุมเกี่ยวกบัการกําหนด
มาตรการ การติดตามและเฝาระวังผลกระทบจากการใหยา antipsychotic โดยการประชุมมี
จิตแพทย และ ผูเชี่ยวชาญแตละสาขาไดแก ผูเชี่ยวชาญดานโรคอวน, เวชศาสตรปองกัน, 
เบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคตา และ ตอมไรทอ รวมกันวางแผนการเฝาระวังและติดตามผูปวย 
หลังจากสรุปแลวตกลงกันไดดังนี้(3) 

1) ผูปวย schizophrenia ทุกคนใหเจาะดู plasma glucose level กอนเร่ิมใหยา 
antipsychotic ควรจะใชเปน fasting blood sugar (FBS) ถาไมไดหรือผูปวยไม
รวมมือใหใช HbA1C แทนไดถาผลผิดปกติ  (FBS ตั้งแต126 mg/dlขึ้นไป, random 
plasma glucose > 200 mg/dl, HbA1C) ใหปรึกษาแพทยอายุรกรรม เพ่ือตรวจ
ประเมินและรักษาตอไป ถา FBS = 100 – 125 mg/dl ใหตรวจเลือดดูเปนระยะ 

2) ผูปวยที่มี risk ตอการเกิดเบาหวาน (มีประวตัิครอบครวัเปนเบาหวาน, BMI ตั้งแต 
25 ขึ้นไป, รอบเอว ตั้งแต 35 นิ้วขึ้นไปในผูหญิง และ 40 นิ้วขึ้นไปในผูชาย) ให
ติดตามดู FBS, HbA1c หลังจากเริ่มใหยา Antipsychotic ไป 4 เดือน และ ติดตามดู
ตอไปปละครั้งตามลําดับ แตกรณีที่ผูปวยมีน้ําหนักขึ้นใหติดตามดู FBS, HbA1c ทุก 
4 เดือน 

3) ใหคอยติดตามดูอาการของเบาหวาน เชน polyuria, polydipsia, weight change 
อยางสม่ําเสมอ 

4) ใหความรูกบัผูปวยเกี่ยวกบัอาการของเบาหวาน ถามีอาการที่นาสงสัยวาจะเปน
เบาหวานใหมาพบแพทยเพ่ือตรวจรักษา 

5) ขณะที่ผูปวยรกัษาเบาหวานอยูกับแพทยอายุรกรรมจิตแพทยเจาของไขควรมีการ
ประสานงานกนัเม่ือมีการเปลี่ยนยาซึ่งมีผลตอการคุมระดับนํ้าตาลของผูปวย 

6) กรณีที่ตรวจพบ plasma glucose ผิดปกติ (FBS ตั้งแต 126 mg/dl, BS > 200 
mg/dl) ใหปรกึษาแพทยอายุรกรรมเพ่ือประเมินและตรวจรักษาตอไป 
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การเกิด hyperlipidemia ในผูปวย schizophrenia 
 
 การเพิ่มระดับของ cholesterol และ triglyceride นั้นมีสวนทําใหเกิด coronary heart 
disease ไดมีขอสังเกตวาการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในกระแสเลือดของผูปวยที่ไดรับยา 
antipsychotic จึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธนี้ 
 
กลไกการเกดิ hyperlipidemia 
 ในการศึกษาปจจุบันนี้ยังไมสามารถหากลไกการเกิด hyperlipidemia จากการให 
antipsychotic ไดชัดเจน 
 
ผลกระทบตอการเกิด hyperlipidemia 

- มี risk ตอการเกิด atherosclerosis      
       ถาเกิดที่เสนเลือดหัวใจ  อาจเกิด myocardial infarction 
             ถาเกิดที่เสนเลือดสมอง อาจเกิด stroke 
              ถาเกิดที่เสนเลือดที่ขา อาจเกิด gangrene of foot 
- เกิด acute pancreatitis 

 
 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิด hyperlipidemia 

- กินอาหารพวกที่มีไขมัน และ cholesterol สูง 
- Family history of hyperlipidemia 
- ใชยาคุม, สาร estrogen 
- Diabetes mellitus 
- Hyperthyroidism 
- Nephrotic syndrome 
- Alcoholism 

 
ความสัมพันธระหวางการเกิด hyperlipidemia ในผูปวยที่ไดรบัยา antipsychotic 
 จากการศึกษาที่ผานมาไดสรปุความสัมพันธระหวางการเกิด hyperlipidemia กับการได
ยา Antipsychotic ไดดังน้ี(3) 

- Olanzapine มี risk ตอ hyperlipidemia มากกวา conventional antipsychotic 3 เทา 
และมากกวา 5 เทา ในกลุมควบคุมที่ไมใช antipsychotic (18) 

- Risperidone ยังไมพบวามีความสัมพันธกับการเกิด hyperlipidemia เม่ือเทียบกบั 
conventional antipsychotic และผูที่ไมไดใชยา antipsychotic (18) 
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- Clozapine, olanzapine, haloperidol สัมพันธกับการเพิ่มระดับของ cholesterol level 
(17) 

- Olanzepine สัมพันธกับการเพิ่มของ lipid level มากกวา risperidone และ ไมสัมพันธ
กันกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก (study นี้ทําในกลุมคนอายุ 18 – 60 ป)(16) 

- Aripiprazole ยังไมพบวามีความสัมพันธกันกับการเพิม่ของ lipid, LDL, triglyceride 
และ total cholesterol (20) 

- Clozapine, olanzapine จะสัมพันธกับการเพิ่มระดับของ triglycerides มากกวา 
haloperidol, risperidone, quatiapine, flupenazine(15) 

- Quatiapine สามารถเพิ่ม ระดับ triglycerides และ cholesterol ได(20) 
- Ziprasidone จะชวยลด triglycerides ไดในคนที่เดิมใช olanzapine แลวเปลี่ยนมาใช

เปน Ziprasidone(20) 
- ในการรักษาระยะสั้น ziprasidone จะชวยลด triglycerides และ cholesterol โดยไม

สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของ BMI(20) 
- การเกิด hyperglycemia, dyslipidemia, obesity โดยยากลุม atypical antipsychotic 

จะจัดลําดับตามโอกาสเกิดไดดังนี้ clozapine = olanzapine > quetiapine > 
risperidone > ziprasidone = aripiprazole(19) 

 
การเฝาระวังการเกิด hyperlipidemia ในผูปวยที่ได antipsychotic 

1) ใหตรวจดูระดับ Total cholesterol, LDL, HDL and triglyceride ในผูปวยทุกคนถา
ทําได 

2) ในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ coronary heart disease(เชน DM, smoke, 
hypercholesterolnemia, overweight, hypertension, อายุ > 65 ป, male, มี
ประวตัิครอบครัว, ขาดการออกกําลังกาย) ใหตรวจ lipid profile อยางนอยทุก 2 ป 
(ถา LDL ปกติ) แตถา LDL > 130 mg/dl ควรตรวจทกุ 6 เดือน 

3) กรณีที่ LDL > 130 mg/dl ใหสงประเมินกบัแพทยอายุรกรรมตอไปอาจใหคุม
อาหารกอนถาระดับ LDL ไมลดลงมาในระดับปกติพิจารณา ใหยาลดไขมัน 

4) กรณีที่ตรวจเจอระดับ cholesterol (LDL, HDL, Total), triglyceride ผิดปกติใหสง
ปรึกษาแพทยอายุรกรรม 
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Table 1. Comparative Side Effect Risk of Antipsychotic Agents 

 CPZ HPD Clozapine Olanzapine Quetiapine 
 

Risperidone 
 Ziprasidone 

Anticholinergic +++ + ++++ ++ + + + 

EPS +++ ++++ 0 + +/- ++ + 

Orthostasis ++++ + ++++ ++ ++ ++ + 

Hyperprolactinemia ++ +++ 0 + 0 +++ + 

QTc prolongation ++ + + + + + +++ 

Sedation ++++ + ++++ +++ +++ + + 

Tardive Dyskinesia +++ ++++ 0 + ? + ? 

Weight gain ++ + ++++ +++ ++ ++ +/- 

Glucose intolerance +++ + +++ +++ ? + ? 

Key 
CPZ = chlorpromazine    HPD = haloperidol    

+/- = Negligible   + = Minimal risk of occurrence    ++ = Low risk of occurrence   
+++ = Moderate risk of occurrence  ++++ = Highest risk of occurrence 
? = Inadequate data to assess relative risk  

[adapted from Carnahan (2001); Crismon ML (2002); and Miller (2000)] 

 
Table 2— SGA’s and metabolic abnormalities  
             Drug       Weight gain           Risk for diabetes               Worsening lipid profile 
 
        Clozapine             +++                       +                                + 
       Olanzapine             +++                       +                                + 
       Risperidone              ++                       D                                D 
       Quetiapine              ++                       D                                D 
       Aripiprazole*              +/-                        -                                - 
       Ziprasidone*              +/-                        -                                - 

+ = increase effect; - = no effect; D = discrepant results.             
* Newer drugs with limited long-term data.  
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