
เรื่องของยาลดความอ้วน orlistat  
 ภาวะน ้าหนกัเกนิ และโรคอว้นเป็นปญัหาใหญ่ทีพ่บมากขึน้ในประชากรยุคปจัจุบนั และจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งไดร้บัการ
แกไ้ข เนื่องจากโรคอว้นนัน้ท าให้ความเสีย่งในการเกดิโรคอื่นๆเพิม่ขึน้ เชน่ โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอื ด
สงู การลดความอว้นทีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุคอื การควบคมุอาหาร การออกก าลงักาย  และการปรบัพฤตกิรรมใหเ้หมาะสม การใชย้าลดความ
อว้นเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีน่ ามาใชเ้สรมิในกรณีที่ผูป้ว่ยโรคอว้นได้ผา่นวธิกีารลดความอว้นดว้ยตนเองแลว้แตไ่มส่ามารถลดน ้าหนกั
ได ้หรอืในกรณีทีผู่ป้ว่ยอ้วนจนเกดิปญัหาแทรกซอ้นต่อสขุภาพ หากปล่อยไว ้โรคอว้นทีผู่ป้ว่ยเป็นอยู่นัน้อาจเสีย่งต่อการสญูเสยี
ชวีติ 
 ยาทีอ่งคก์ารอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (USFDA) และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยรบัรอง
ใหใ้ชเ้ป็นยาลดความอว้น ไดแ้ก ่phentermine, diethylpropion และ orlistat แตเ่นื่องจากยาบางตวัอาจน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิได ้ท าให้
มกีารรบัรองใหใ้ชใ้นระยะสัน้และตอ้งสัง่จ่ายจากสถานพยาบาลเท่านัน้ ในปจัจุบนั orlistat เป็นยาลดความอว้นเพยีงตวัเดยีวที่
สามารถจ าหน่ายไดใ้นรา้นยา สว่นยา sibutramine นัน้ บรษิทัยาไดข้อถอนทะเบยีนแลว้ เนื่องจากอาจเกดิอนัตรายจากการท าใหห้วั
ใจเตน้เรว็และผดิจงัหวะได ้
Orlistat คืออะไร 
 Orlistat เป็นยาลดความอว้นทีม่กีลไกการออกฤทธิโ์ดยการยบัยัง้เอนไซม ์gastric lipase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีส่รา้งมาจาก
กระเพาะอาหารและยงัยบัยัง้ pancreatic lipase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีส่รา้งมาจากตบัอ่อน เอนไซมเ์หล่านี้ท าหน้าทีย่่อยสลายไขมนัจาก
อาหารทีอ่ยู่ในรปูไตรกลเีซอไรด์ซึง่เป็นไขมนัทีม่ขีนาดโมเลกลุใหญ่ใหก้ลายเป็นกรดไขมนัและกลเีซอรอลซึง่มขีนาดโมเลกลุเลก็ลง 
เมือ่เอนไซมถ์ูกยบัยัง้จงึท าใหไ้ขมนัยงัคงอยู่ในลกัษณะทีเ่ป็นโมเลกลุใหญ่จงึไมส่ามารถดดูซมึเขา้สูร่า่งกายได ้ท าใหเ้กดิการขบัถ่าย
เป็นไขมนัออกทางอุจจาระ ดงันัน้ orlistat จะออกฤทธิไ์ดก้ต็่อเมือ่มอีาหารทีม่ไีขมนัอยู่เท่านัน้ ไมว่า่ไขมนัจะอยู่ในอาหาร นม หรอื
น ้ามนักต็าม 
ข้อบ่งใช้ 
 Orlistat เป็นยาทีม่ขีอ้บง่ใชส้ าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคอว้น (obesity) มกัจะเริม่ใชย้าในกรณีทีผู่ป้ว่ยมคีา่ดชันีมวลกาย (Body 
Mass Index; BMI) มากกวา่หรอืเท่ากบั 30 กโิลกรมัต่อตารางเมตร หรอืในกรณีทีผู่ป้ว่ยม ีBMI มากกวา่หรอืเท่ากบั  27 กโิลกรมัต่อ
ตารางเมตร  รว่มกบัมโีรคแทรกซอ้นทีเ่กีย่วกบัโรคอว้น  เชน่ โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน หรอืโรคไขมนัในเลอืดสงู โดยที่
ผูป้ว่ยไดผ้า่นการรกัษาดว้ยการควบคมุอาหาร  การออกก าลงักายและการปรบัพฤตกิรรมแลว้ไมส่ามารถลดน ้าหนกัไดจ้นถงึ
เป้าหมาย โดยการใชย้า orlistat จะไดผ้ลดนีัน้จ าเป็นตอ้งท าควบคูไ่ปกบัการควบคมุอาหารและการเพิม่การออกก าลงักายเสมอ  
ดชันีมวลรา่งกาย (BMI) สามารถค านวณได ้ดงันี้  

ดชันีมวลรา่งกาย(BMI) = น ้าหนกัตวัเป็นกโิลกรมั 
       (สว่นสงูเป็นเมตร)2 

ขนาดยาและวิธีการรบัประทาน  
 ปจัจุบนัประเทศไทยม ีorlistat ในรปูแบบแคปซูลขนาดความแรง 120 มลิลกิรมั โดยขนาดปกตทิีแ่นะน าคอื รบัประทาน
ครัง้ละ 1 แคปซูล วนัละ 3 ครัง้ รบัประทานพรอ้มหรอืหลงัอาหารไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง 
 โดยยา orlistat สามารถยบัยัง้การดดูซมึไขมนัไดส้งูสดุทีร่อ้ยละ 30 ของปรมิาณไขมนัทัง้หมดทีร่บัประทานเขา้ไป จะเหน็
วา่ยงัมไีขมนัอกีรอ้ยละ 70 ทีส่ามารถดดูซมึเขา้สูร่า่งกายได ้จงึไมไ่ดห้มายความวา่หากรบัประทานยา เขา้ไปแลว้จะสามารถ
รบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัไดไ้มจ่ ากดั นอกจากนี้ การใชย้ามากกวา่ 360 มลิลกิรมัต่อวนั ไมไ่ดท้ าใหป้ระสทิธภิาพของยามากขึน้แต่
อย่างใด 
ผลข้างเคียงและข้อควรระวงัของยา 
 Orlistat มผีลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้เนื่องมาจากกลไกการออกฤทธิข์องยาเอง การทีไ่ขมนัไมถู่กย่อยและไมถู่กดดูซมึท าให้
ไขมนัออกมาพรอ้มอุจจาระ ดงันัน้อาการทีพ่บบ่อยๆ คอื มนี ้ามนัปนออกมากบัอุจจาระ มคีวามอยากถ่ายอุจจาระบอ่ยครัง้กวา่เดมิ 



ควบคมุการขบัถ่ายล าบาก ปวดมวน ไมส่บายทอ้ง และผายลมได ้โดยมกัจะมโีอกาสเกดิขึน้มากถงึรอ้ยละ 80 และระดบัความรนุแรง
กจ็ะแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล แต่อาการเหล่านี้จะดขีึน้หากใชย้าไปแลว้ประมาณ 1-2 สปัดาห์ 
 เนื่องจาก orlistat ยบัยัง้การดดูซมึของไขมนั สง่ผลท าใหว้ติามนิบางตวัทีล่ะลายไดใ้นไขมนัถูกดดูซมึลดลง มกีารรายงาน
วา่มกีารลดลงของระดบัวติามนิอใีนเลอืด ในผูป้ว่ยโรคอว้นและโรคไขมนัในเลอืดสงูทีร่บัประทานยา orlistat ขนาด 10-120 มลิลกิรมั
ทุกวนั ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 2-3 เดอืน สว่นการลดลงของวติามนิดพีบในผูท้ีไ่ดร้บัยาขนาด 120 มลิลกิรมัวนัละ 3 ครัง้ 
ส าหรบัวติามนิเอยงัไมพ่บวา่เกดิการลดลงของระดบัวติามนิในเลอืดอย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม จงึมกีารแนะน าใหร้บัประทาน
วติามนิเสรมิรว่มดว้ยในผูป้ว่ยทีใ่ชย้า orlistat ตดิต่อกนันานมากกวา่ 3 เดอืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่คีวามเสีย่งในการขาดวติามนิ
อยู่แลว้  

โดยทัว่ไป orlistat เป็นยาลดน ้าหนกัทีม่ผีลขา้งเคยีงทีเ่ป็นอนัตรายคอ่นขา้งน้อยเมือ่เทยีบกบัยาลดความอว้นชนิดอื่น แต่
ในบางครัง้อาจพบผูป้ว่ยหยุดยาเนื่องจากทนผลขา้งเคยีงไมไ่ด ้เชน่ มนี ้ามนัปนออกมากบัอุจจาระ มคีวามอยากถ่ายอุจจาระ
บอ่ยครัง้ ควบคมุการถ่ายล าบาก  วธิกีารลดผลขา้งเคยีงทีเ่กดิจากยา orlistat คอื การลดอาหารทีม่ไีขมนั ซึง่จะท าใหไ้ขมนัทีอ่อกมา
ทางอุจจาระมปีรมิาณทีล่ดลงได้ 
 นอกจากนี้องคก์ารอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (USFDA) ท าการประกาศเปลีย่นแปลงขอ้มลูความปลอดภยัของฉลาก
ยาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเกดิความผดิปกตขิองตบัทีร่นุแรงจากการใชย้าดงักล่าว โดยใหบุ้คลากรทางการแพทย์แจง้แกผู่ใ้ชย้าถงึ
อาการทีอ่าจเกดิขึน้ ผูป้ว่ยควรหยุดรบัประทานยาหากมอีาการผดิปกต ิเชน่ เบือ่อาหาร มผีืน่คนั ตวัเหลอืง ตาเหลอืง ปสัสาวะมสีี
เขม้ อุจจาระมสีซีดี มอีาการปวดทอ้ง เพราะอาจน าไปสูค่วามผดิปกตทิีร่นุแรงต่อตบัจากการใชย้า orlistat  
 ส าหรบัหญงิตัง้ครรภ ์orlistat ถูกจดัอยู่ในยาทีม่คีวามปลอดภยัในประเภท B คอืไมม่คีวามเสีย่งในการท าใหเ้กดิความ
ผดิปกตขิองตวัอ่อนในครรภ์ของสตัวท์ดลอง และไมม่รีายงานการศกึษาในมนุษย์ ยานี้ยงัไมม่ขีอ้มลูการใชใ้นเดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี
และหญงิใหน้มบตุรจงึยงัไมม่คี าแนะน าในการใช ้orlistat ในกลุ่มดงักล่าว 
ปฏิกิริยากบัยาอ่ืน 
• เมือ่ใช ้orlistat รว่มกบัยาบางตวัทีม่คีณุสมบตัใินการชอบไขมนัสงู อาจท าใหร้ะดบัยานัน้ลดลงได ้เชน่ amiodarone ซึง่เป็น
ยาทีใ่ชร้กัษาอาการหวัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ และ cyclosporine ซึง่เป็นยาเพื่อใชใ้นการกดภมูคิุ้มกนัจากโรคหรอืจากการปลูกถ่าย
อวยัวะ การใช ้orlistat รว่มกบัยาเหล่านี้อาจท าใหร้ะดบัยาในเลอืดของยาดงักล่าวลดลงได ้
• ส าหรบัผูท้ีร่บัประทานยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด warfarin อยู่ ถงึแมว้า่ orlistat ไมม่ผีลในการเปลีย่นแปลงเภสชั
จลนศาสตรข์อง warfarin แต่การที ่orlistat ไปรบกวนการดดูซมึ vitamin K จงึอาจสง่ผลรบกวนต่อการออกฤทธิข์องยา warfarin 
และเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิเลอืดออกได้ 
• มรีายงานวา่การใชย้า orlistat อาจท าใหก้ารดดูซมึของวติามนิทีล่ะลายไดใ้นไขมนัลดลง คอื วติามนิเอ วติามนิอ ีวติามนิด ี
และเบตา้แคโรทนีลดลง ผูป้ว่ยควรรบัประทานวติามนิเสรมิรว่มดว้ย  ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 
 นอกเหนือจากผลในการลดความอว้นแลว้ ยงัมกีารศกึษาวา่  orlistat สามารถใหผ้ลในดา้นอื่นเพิม่เตมิดว้ย จากการศกึษา
ของ Torgerson และคณะ (XENDOS study) ทีไ่ดท้ าการศกึษาในผูป้ว่ยทีม่ ีน ้าหนกัตวัมาก (BMI มากกวา่หรอืเท่ากบั 30 กโิลกรมั
ต่อตารางเมตร) จ านวน 3,304 คน เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยแบง่ผูป้ว่ยเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มทีไ่ดร้บั orlistat และกลุ่มทีไ่ดร้บัยาหลอก 
ทัง้นี้ผูป้ว่ยทัง้หมดจ าเป็นตอ้งควบคมุอาหาร และมกีารออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ควบคูไ่ปกบัการรบัประทานยาดว้ย ผลก าร
ทดลองพบวา่ กลุ่มทีไ่ดร้บั orlistat สามารถลดน ้าหนกัไดด้กีวา่กลุ่มที่ ไดร้บัยาหลอก และยงัชว่ยชะลอการเกดิโรคเบาหวานชนิดที ่2 
ไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะกลุ่มทีม่ ีimpaired glucose tolerance 
 
 Orlistat นัน้ถือเป็นยาลดความอ้วนท่ีมีประสิทธิภาพดี และยงัสามารถใช้ป้องกนัน ้าหนักเพ่ิมหลงัมีการลดความ
อ้วนแล้ว รวมถึงพบผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกบัยาลดความอ้วนตวัอ่ืน  อย่างไรกต็ามการลดน ้าหนักและรกัษาโรคอ้วน



ท่ีได้ผลดีท่ีสุดนัน้ต้องประกอบด้วยการควบคมุอาหาร การออกก าลงักายและการปรบัพฤติกรรม การใช้ยาลดความอ้วน
สามารถน ามาใช้เพียงเพื่อเสริมวิธีการดงักล่าวเท่านัน้ ผูป่้วยโรคอ้วนท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาควรตระหนักเสมอว่าการใช้ยาให้
ได้ประสิทธิผลต้องมีการควบคมุอาหาร  การออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมด้วย 
การใช้ยาลดความอ้วนให้ผลแค่เพียงในระยะสัน้เท่านัน้ เม่ือเลิกใช้ยา ผูป่้วยกจ็ะมีโอกาสสูงในการกลบัมาเป็นโรคอ้วน
ดงัเดิม ดงันัน้ผูท่ี้ต้องการใช้ยาควรปรึกษาแพทยห์รือเภสชักรเก่ียวกบัการใช้ยาท่ีถกูต้องก่อนการใช้ทกุคร ัง้ 
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