ข้อควรรู้เกียวกับยาลดความอ้วน Phentermine
คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

โรคอ้วนเป็ นโรคเรือรังทีจําเป็ นต้องได้รบั การรักษา เนืองจากเป็ นสาเหตุสาํ คัญอย่างหนึงทีทําให้
เกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
หรือโรคเบาหวาน การรักษาโรคอ้วนสามารถทําได้โดยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การ
รับประทานยา การปรับเปลียนพฤติกรรม และการผ่าตัด ปจั จุบนั พบว่าการรักษาด้วยวิธกี ารรับประทาน
ยานันเป็ นทีนิยมมากขึน โดยเฉพาะในวัยรุ่นหรือผูห้ ญิงทีมีค่านิยมในการอยากผอม การใช้ยาลดความ
อ้วนอย่างถูกต้องเป็ นวิธที เห็
ี นผลเร็วและมีประสิทธิภาพดี แต่ในปจั จุบนั มีการใช้ยาลดความอ้วนอย่าง
ผิดๆ ทังจากบุคลากรทางการแพทย์ซงขาดความรู
ึ
ค้ วามเข้าใจทีถูกต้องในกลไกการออกฤทธิ อาการ
ข้างเคียง และวิธกี ารใช้ยาทีถูกต้อง รวมถึงประชาชนบางกลุ่มทีไปแสวงหายาลดความอ้วนมาใช้โดย
ไม่ได้ศกึ ษาข้อมูลหรือตระหนักถึงอันตรายทีอาจเกิดขึนกับตนเองจากการใช้ยาซึงก่อให้เกิดปญั หาต่อ
สุขภาพตามมาเป็ นอย่างมาก
อย่างไรจึงเรียกว่า “อ้วน”
มาตรฐานสําคัญทีใช้บ่งชีว่าบุคคลใดมีภาวะอ้วนหรือไม่นัน ในปจั จุบนั นิยมใช้ค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index; BMI) ซึงคํานวณได้จาก

ดัชนีมวลร่างกาย (BMI) = นําหนักตัวเป็นกิโลกรัม
(ส่วนสูงเป็ นเมตร) 2

หลังจากนันจึงนําค่า BMI ทีคํานวณได้มาแปลผล ดังนี
ภาวะ

ค่าทีคํานวณได้

ผอม

ตํากว่า 18.5

ปกติ

18.5 - 23

นําหนักเกิน รูปร่างท้วม

23 – 27.5

อ้วน

27.5 ขึนไป

หมายเหตุ - การคํานวณวิธนี ี ไม่ใช้กบั เด็กทีกําลังเจริญเติบโต สตรีมคี รรภ์ และนักกีฬา

นอกจากนียังมีมาตรฐานอีกชนิดหนึงทีใช้บ่งชีถึงความอ้วนได้ คือ เส้นรอบเอว (waist
circumference) ซึงมาตรฐานรอบเอว (waist circumference) สําหรับคนไทย คือ
- ผูช้ ายไม่ควรเกิน 36 นิวหรือ 90 ซม.
- ผูห้ ญิงไม่เกิน 32 นิว หรือ 80 ซม.
วิ ธีการวัดเส้นรอบเอว ควรวัดรอบพุงให้ทาํ ในช่วงเช้า ขณะยังไม่ได้รบั ประทานอาหาร
ตําแหน่งทีวัดไม่ควรมีเสือผ้าปิ ด โดยมีรายละเอียดดังนี
1. อยูใ่ นท่ายืน
2. ใช้สายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ
3. วัดในช่วงหายใจออก (ท้องแฟบ) โดยให้สายวัดแนบกับลําตัวไม่รดั แน่นและ ให้
ระดับของสายวัดทีวัดรอบเอววางอยูใ่ นแนวขนานกับพืน
ยาชุดลดความอ้วน : ใช้ผิดมีสิทธิ ตาย
จากการสํารวจของกองควบคุมวัตถุเสพติดพบว่ายาชุด “ยาลดนําหนัก” หรือ “ยาลดความอ้วน”
มักจะประกอบไปด้วยยาหลายชนิดเพือช่วยเสริมผลในการลดนําหนัก เช่น ยาลดความอยากอาหาร ชือ
เฟนเทอร์มนี (phentermine) ยาธัยรอยด์ฮอร์โมน ยาขับปสั สาวะ และยาระบาย ซึงยาเหล่านีสามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้หากมีการใช้ผดิ วิธี เช่น
- การใช้ยาขับปสั สาวะเป็ นการลดนําหนักโดยทําให้ปริมาณนําในร่างกายลดลงเท่านัน ซึงผลเสีย
คือ ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุทจํี าเป็ นในการทํางานของร่างกายออกไปกับปสั สาวะด้วย ทําให้มอี าการ
ผิดปกติของหัวใจ-สมองซึงทําให้หวั ใจวายหรือหมดสติได้

- การใช้ยาธัยรอยด์ฮอร์โมนเพือเพิมอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย มีผลทําให้ เพิมการ
ทําลายโปรตีนของกล้ ามเนือ ใจสัน หรื อหัวใจเต้ นผิดจังหวะ เป็ นต้น
- ยาลดความอยากอาหาร “เฟนเทอร์มนี ” (phentermine) เป็ นยาทีออกฤทธิต่อระบบประสาท
ส่วนกลางและมีผลทําให้เกิดอาการติดยาได้ ดังนันจึงถูกจัดเป็ นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทที 2
ซึงต้องมีการควบคุมการซือขายไว้สาํ หรับโรงพยาบาลหรือคลินิกเพือจ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยทีได้รบั การวินิจฉัย
อย่างเหมาะสมแล้วเท่านัน ซึง phentermine มีขอ้ บ่งชีในการรักษาโรคอ้วนโดยตรงแต่ให้ใช้ในระยะสัน
เท่านัน เช่น ไม่ควรเกิน 3-6 เดือน ข่าวเกียวกับการเสียชีวติ จากการรับประทานยา phentermine ยังคง
มีให้เห็นอยูเ่ ป็ นระยะและไม่มที ที า่ ว่าจะหมดไป
Phentermine เป็ นยาลดความอ้วนทีใช้เสริมกับวิธกี ารควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และ
การปรับเปลียนพฤติกรรม โดย phentermine จะทําหน้าทีลดการทํางานของศูนย์ควบคุมความหิว
บริเวณด้านข้างของสมองส่วนไฮโปธาลามัส ทําให้มกี ารเพิมปริมาณสารสือประสาท 2 ชนิด คือ นอร์
อีพเิ นฟริน (norepinephrine; NE) และ โดปามีน (dopamine; DA) ทีสมอง จึงมีผลทําให้ลดความอยาก
อาหารลงอย่างมาก อย่างไรก็ดสี ารสือประสาทเหล่านีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารแล้ว
ยังส่งผลกระทบอืนๆ ทีอาจก่ อให้เ กิดความเสียงต่อสุขภาพชีวิต ได้ เช่น ทํา ให้นอนไม่หลับ กระวน
กระวาย มีอาการเคลิมฝ นั ปวดศีรษะ ความดันโลหิต สูง หัว ใจเต้นเร็วผิดปกติ ปากแห้ง เหงือออก
คลืนไส้ ท้องผูก มองเห็นภาพไม่ชดั มองเห็นสีผดิ ปกติไปจากเดิม และผลจากการเพิมสารสือประสาทโด
ปามีนอาจทําให้เกิดความผิดปกติต่อจิตประสาท เช่น หงุดหงิด หวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน และ
เกิดอาการติดยาได้
เมือรับประทานยา phentermine ติดต่อกันไประยะหนึง อาจทําให้ผปู้ ่วยเกิดอาการซึมเศร้าได้
และอาจรับประทานยามากกว่าเดิม เนืองจากยาไปมีผลทําให้ระดับ NE และ DA ลดน้อยลงอย่างมาก ซึง
ผูป้ ่วยบางรายอาจเกิดภาวะเบืออาหารอย่างมาก (anorexia) จนทําให้ภูมติ ้านทานลดลงจากการขาด
สารอาหาร ซึงอาจทําให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้
ี ดรับประทานยาผิดวิธีก็อาจทําให้เกิดภาวะถอนยาได้อกี เช่นกัน ซึง
นอกจากนี ในกรณีทหยุ
อาการถอนยาทีเกิดขึน ได้แก่ มีอาการอ่อนเพลีย ง่วงซึม ไม่มแี รง ซึมเศร้า และหลับเป็ นเวลานาน จะ
เห็นได้วา่ การใช้ phentermine ผิดวิธสี ามารถก่อให้เกิดปญั หาได้มากและมีมอันตรายสูง โดยเฉพาะผูท้ มีี
ความเสียงหรือมีปญั หาสุขภาพอยูแ่ ล้ว เช่น
- ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
- ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ผูป้ ว่ ยทีมีโรคหลอดเลือดอุดตัน
- ผูป้ ว่ ยโรคต้อหิน (glaucoma)
- ผูป้ ว่ ยทีมีภาวะต่อมธัยรอยด์ทาํ งานมากเกิน
- ผูป้ ว่ ยทีเคยมีประวัตกิ ารใช้ยาในทางทีผิด
- ผูป้ ่ วยทีมีประวัติเป็ นโรคจิต หรื อโรคทางจิตเวชอืนๆ

- ผูป้ ว่ ยขณะทีกําลังได้รบั ยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOI) รวมทังที
เคยได้รบั MAOI มาก่อนหน้านีไม่เกิน 14 วัน
ซึงผูป้ ่ วยเหล่านี ถือเป็ นข้อห้ามใช้ของยา phentermine เนืองจากผลข้างเคียงจากยาจะมีผลทําให้โรค
ประจําตัวของผูป้ ว่ ยมีสภาวะเลวลง
ดังนันการไปหาซือยาชุดหรื อยาลดความอ้ วนมาใช้ เอง ทังจากคลินิก และสถานเสริม
ความงามทีไม่ มีแพทย์ ทมัี กไม่ มีการตรวจร่ างกายผู้ป่วยอย่ างละเอียด รวมถึงจากร้ าน
ขายยาทีลักลอบนํามาขาย อาจก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อสุขภาพดังทีกล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น
การใช้ยา phentermine ทีถูกต้องเป็ นอย่างไร ?
1. ไม่มกี ารไปแสวงหายานีมาใช้โดยไม่มขี อ้ มูลทีถูกต้อง
2. แพทย์ตอ้ งเป็ นผูท้ สัี งจ่ายเท่านัน และยานีห้ามจําหน่ายในร้านยา
3. แพทย์ควรประเมินว่าผูป้ ว่ ยมีความจําเป็ นจะต้องได้รบั ยาลดความอ้วนหรือไม่
โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ขอ้ บ่งใช้ของยาลดความอ้วน คือ
- BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก/ม2
- BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 27 กก/ม2 ร่วมกับมีปจั จัยเสียงเช่นเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงผิดปกติ
4. ถ้าผูป้ ว่ ยจําเป็ นต้องได้รบั การรักษาโดยการใช้ยาลดความอ้วน ผูป้ ว่ ยต้องไม่มขี อ้ ห้าม
ของการใช้ยา phentermine
5. ควรเริมด้วยขนาดยาตําๆ ก่อน เช่น 7.5 mg ในตอนเช้า ไม่เกิน 9.00 น. เพราะถ้าใช้
ยาในช่วงกลางวันอาจทําให้นอนไม่หลับได้ จากนันจึงค่อยๆ เพิมขนาดยาขึนเป็น 15
mg อย่างช้าๆ
6. มีการติดตามผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ เพือประเมินอาการข้างเคียงทีอาจเกิดขึน
7. ไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันนานเกิน 3 เดือน เพราะมีโอกาสทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้
8. ต้องระวังปฏิกริ ยิ าระหว่างยาทีอาจเกิดขึนได้กบั phentermine
ข้อมูลจากการศึกษาและคําแนะนํ าจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือ
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) แนะนําให้ใช้ phentermine ในระยะสันเท่านัน (ไม่เกิน 3
เดือน) และต้องมีความระมัดระวังในการรับประทานอาหารหรือยาอืนๆ ร่วมกับ phentermine เนืองจาก
อาจเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา หรือทีเรียกว่า “ยาตีกนั ” และส่งผลให้ผทู้ รัี บประทานได้รบั อันตรายจาก
ผลข้างเคียงหรือความเป็ นพิษของยาได้ในทีสุด

การรักษาโรคอ้วนทีดี ประหยัด และปลอดภัยทีสุด คือ การลดนํ าหนักด้วยการควบคุมอาหาร
อย่างถูกวิธี การออกกําลังกาย และการปรับเปลียนพฤติกรรม แต่ปจั จัยหลายประการ เช่น การตามใจ
ปาก ความเกียจคร้าน ภาระงานทีรัดตัว การขาดความมันใจในรูปร่าง ทําให้ผูท้ มีี ปญั หาโรคอ้วนไม่มี
เวลา หรือไม่กล้าทีจะปฏิบตั ิต ามวิธีการรักษาดังกล่าว ทําให้การใช้ยาลดความอ้วนเป็ นทางเลือกที
น่ าสนใจสําหรับบุคคลเหล่านัน อย่างไรก็ดแี ม้ว่าการใช้ยาลดความอ้วนจะเป็ นวิธที มีี ประสิทธิภาพดีและ
เห็นผลเร็ว แต่ผลข้างเคียงทีเกิดขึนอาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ ดังนันก่อนตัดสินใจรับประทานยา
ลดความอ้วนหรือยาใดๆ ตาม ควรศึกษาวิธกี ารใช้ยาทีถูกต้องและข้อมูลความปลอดภัยของยาจากเภสัช
กร หรือเข้ารับคําปรึกษาเกียวกับ การรักษาทีเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชียวชาญ เช่น แพทย์ทางด้าน
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ หรือโภชนวิทยา จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาได้มากทีสุด
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