
ข้อควรรู้เกียวกบัยาลดความอ้วน Phentermine  

 
คลงัข้อมลูยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

โรคอว้นเป็นโรคเรอืรงัทจีาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา เนืองจากเป็นสาเหตุสาํคญัอยา่งหนึงททีาํให้

เกดิโรคแทรกซอ้นในระยะยาวได ้เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคความดนัโลหติสงู โรคไขมนัในเลอืดสูง 

หรอืโรคเบาหวาน  การรกัษาโรคอ้วนสามารถทําได้โดยการควบคุมอาหาร การออกกําลงักาย การ

รบัประทานยา การปรบัเปลยีนพฤตกิรรม และการผา่ตดั  ปจัจุบนัพบวา่การรกัษาดว้ยวธิกีารรบัประทาน

ยานันเป็นทนิียมมากขนึ โดยเฉพาะในวยัรุ่นหรอืผูห้ญงิทมีคี่านิยมในการอยากผอม การใชย้าลดความ

อว้นอย่างถูกต้องเป็นวธิทีเีหน็ผลเรว็และมปีระสทิธภิาพด ี แต่ในปจัจุบนัมกีารใชย้าลดความอว้นอย่าง

ผดิๆ ทงัจากบุคลากรทางการแพทย์ซงึขาดความรูค้วามเขา้ใจทถีูกต้องในกลไกการออกฤทธ ิอาการ

ขา้งเคยีง และวธิกีารใชย้าทถีูกต้อง รวมถึงประชาชนบางกลุ่มทไีปแสวงหายาลดความอ้วนมาใชโ้ดย

ไม่ไดศ้กึษาขอ้มูลหรอืตระหนักถงึอนัตรายทอีาจเกดิขนึกบัตนเองจากการใชย้าซงึก่อใหเ้กดิปญัหาต่อ

สขุภาพตามมาเป็นอยา่งมาก 

 

อย่างไรจึงเรียกว่า “อ้วน” 

มาตรฐานสําคญัทใีชบ้่งชวี่าบุคคลใดมภีาวะอว้นหรอืไม่นัน ในปจัจุบนันิยมใชค้่าดชันีมวลกาย 

(Body Mass Index; BMI) ซงึคาํนวณไดจ้าก 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีมวลรา่งกาย (BMI) = นําหนกัตวัเป็นกโิลกรมั 
                                  (สว่นสงูเป็นเมตร) 2 



หลงัจากนนัจงึนําคา่ BMI ทคีาํนวณไดม้าแปลผล ดงันี 

ภาวะ ค่าทีคาํนวณได้ 

ผอม ตํากวา่ 18.5 

ปกต ิ 18.5 - 23 

นําหนกัเกนิ รปูรา่งทว้ม 23 – 27.5 

อว้น 27.5 ขนึไป 

       หมายเหตุ - การคาํนวณวธินีี ไมใ่ชก้บัเดก็ทกีาํลงัเจรญิเตบิโต สตรมีคีรรภ ์และนกักฬีา 
 

นอกจากนียงัมมีาตรฐานอกีชนิดหนึงทใีชบ้่งชถีงึความอว้นได ้คอื เสน้รอบเอว (waist 
circumference) ซงึมาตรฐานรอบเอว (waist circumference) สาํหรบัคนไทย คอื  

- ผูช้ายไมค่วรเกนิ 36 นิวหรอื 90 ซม. 

- ผูห้ญงิไมเ่กนิ 32 นิว หรอื 80 ซม. 

 

วิธีการวดัเส้นรอบเอว ควรวดัรอบพงุใหท้าํในชว่งเชา้ ขณะยงัไมไ่ดร้บัประทานอาหาร 
ตําแหน่งทวีดัไมค่วรมเีสอืผา้ปิด โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. อยูใ่นทา่ยนื 
2. ใชส้ายวดั วดัรอบเอวโดยวดัผา่นสะดอื  
3. วดัในชว่งหายใจออก (ทอ้งแฟบ) โดยใหส้ายวดัแนบกบัลาํตวัไมร่ดัแน่นและ ให้

ระดบัของสายวดัทวีดัรอบเอววางอยูใ่นแนวขนานกบัพนื 
 

ยาชดุลดความอ้วน : ใช้ผิดมีสิทธิตาย 

จากการสาํรวจของกองควบคุมวตัถุเสพตดิพบวา่ยาชดุ “ยาลดนําหนกั” หรอื “ยาลดความอว้น” 
มกัจะประกอบไปดว้ยยาหลายชนิดเพอืชว่ยเสรมิผลในการลดนําหนกั เชน่ ยาลดความอยากอาหาร ชอื 
เฟนเทอรม์นี (phentermine) ยาธยัรอยดฮ์อรโ์มน ยาขบัปสัสาวะ และยาระบาย ซงึยาเหล่านีสามารถ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงไดห้ากมกีารใชผ้ดิวธิ ีเชน่  

- การใชย้าขบัปสัสาวะเป็นการลดนําหนกัโดยทาํใหป้รมิาณนําในรา่งกายลดลงเทา่นนั ซงึผลเสยี
คอื รา่งกายสญูเสยีแรธ่าตุทจีาํเป็นในการทาํงานของรา่งกายออกไปกบัปสัสาวะดว้ย ทาํใหม้อีาการ
ผดิปกตขิองหวัใจ-สมองซงึทาํใหห้วัใจวายหรอืหมดสตไิด ้ 



- การใชย้าธยัรอยดฮ์อรโ์มนเพอืเพิมอตัราการเผาผลาญพลงังานของร่างกาย มีผลทําให้เพิมการ

ทําลายโปรตีนของกล้ามเนือ ใจสนั หรือหวัใจเต้นผิดจงัหวะ เป็นตน้  

- ยาลดความอยากอาหาร “เฟนเทอรม์นี” (phentermine) เป็นยาทอีอกฤทธต่ิอระบบประสาท
สว่นกลางและมผีลทาํใหเ้กดิอาการตดิยาได ้ดงันนัจงึถูกจดัเป็นวตัถุออกฤทธต่ิอจติประสาทประเภทท ี2 
ซงึตอ้งมกีารควบคุมการซอืขายไวส้าํหรบัโรงพยาบาลหรอืคลนิิกเพอืจา่ยใหก้บัผูป้ว่ยทไีดร้บัการวนิิจฉยั
อยา่งเหมาะสมแลว้เทา่นนั ซงึ phentermine มขีอ้บ่งชใีนการรกัษาโรคอว้นโดยตรงแต่ใหใ้ชใ้นระยะสนั
เทา่นนั เชน่ ไมค่วรเกนิ 3-6 เดอืน ขา่วเกยีวกบัการเสยีชวีติจากการรบัประทานยา phentermine ยงัคง
มใีหเ้หน็อยูเ่ป็นระยะและไมม่ทีทีา่วา่จะหมดไป 

Phentermine เป็นยาลดความอว้นทใีชเ้สรมิกบัวธิกีารควบคุมอาหาร การออกกําลงักาย และ
การปรบัเปลยีนพฤตกิรรม โดย phentermine จะทําหน้าทลีดการทํางานของศูนย์ควบคุมความหวิ
บรเิวณดา้นขา้งของสมองส่วนไฮโปธาลามสั ทําใหม้กีารเพมิปรมิาณสารสอืประสาท 2 ชนิด คอื นอร์
อพีเินฟรนิ (norepinephrine; NE) และ โดปามนี (dopamine; DA) ทสีมอง จงึมผีลทาํใหล้ดความอยาก
อาหารลงอยา่งมาก อย่างไรกด็สีารสอืประสาทเหล่านีนอกจากจะสง่ผลกระทบต่อความอยากอาหารแลว้
ยงัส่งผลกระทบอืนๆ ทีอาจก่อให้เกิดความเสียงต่อสุขภาพชีวิตได้ เช่น ทําให้นอนไม่หลบั กระวน
กระวาย มีอาการเคลิมฝนั ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสูง หวัใจเต้นเร็วผิดปกติ ปากแห้ง เหงอืออก 
คลนืไส ้ทอ้งผกู มองเหน็ภาพไมช่ดั มองเหน็สผีดิปกตไิปจากเดมิ และผลจากการเพมิสารสอืประสาทโด
ปามนีอาจทาํใหเ้กดิความผดิปกตต่ิอจติประสาท เช่น หงุดหงดิ หวาดระแวง หแูว่ว เหน็ภาพหลอน และ
เกดิอาการตดิยาได ้

เมอืรบัประทานยา phentermine ตดิต่อกนัไประยะหนึง อาจทําใหผู้ป้่วยเกดิอาการซมึเศรา้ได ้
และอาจรบัประทานยามากกวา่เดมิ เนืองจากยาไปมผีลทาํใหร้ะดบั NE และ DA ลดน้อยลงอยา่งมาก ซงึ
ผูป้่วยบางรายอาจเกดิภาวะเบอือาหารอย่างมาก (anorexia) จนทําใหภู้มติ้านทานลดลงจากการขาด
สารอาหาร ซงึอาจทาํใหถ้งึแก่ชวีติได ้

 นอกจากนี ในกรณีทหียุดรบัประทานยาผดิวธิีก็อาจทําให้เกิดภาวะถอนยาได้อกีเช่นกนั ซึง
อาการถอนยาทเีกดิขนึ ไดแ้ก่ มอีาการอ่อนเพลยี ง่วงซมึ ไม่มแีรง ซมึเศรา้ และหลบัเป็นเวลานาน จะ
เหน็ไดว้า่การใช ้phentermine ผดิวธิสีามารถก่อใหเ้กดิปญัหาไดม้ากและมมีอนัตรายสงู โดยเฉพาะผูท้มีี
ความเสยีงหรอืมปีญัหาสขุภาพอยูแ่ลว้ เชน่  

- ผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงู  
- ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
- ผูป้ว่ยทมีโีรคหลอดเลอืดอุดตนั  
- ผูป้ว่ยโรคตอ้หนิ (glaucoma)  
- ผูป้ว่ยทมีภีาวะต่อมธยัรอยดท์าํงานมากเกนิ 
- ผูป้ว่ยทเีคยมปีระวตักิารใชย้าในทางทผีดิ  
- ผูป่้วยทีมีประวติัเป็นโรคจิต หรือโรคทางจิตเวชอืนๆ 



- ผูป้ว่ยขณะทกีําลงัไดร้บัยากลุ่ม  monoamine oxidase inhibitors (MAOI) รวมทงัที
   เคยไดร้บั  MAOI  มาก่อนหน้านีไมเ่กนิ  14  วนั 

ซึงผูป่้วยเหล่านีถือเป็นข้อห้ามใช้ของยา phentermine เนืองจากผลขา้งเคยีงจากยาจะมผีลทาํใหโ้รค
ประจาํตวัของผูป้ว่ยมสีภาวะเลวลง 
 
 
 
 

 

การใช้ยา phentermine ทีถกูต้องเป็นอย่างไร ? 

 1. ไมม่กีารไปแสวงหายานีมาใชโ้ดยไมม่ขีอ้มลูทถีูกตอ้ง 

 2. แพทยต์อ้งเป็นผูท้สีงัจา่ยเทา่นนั และยานีหา้มจาํหน่ายในรา้นยา 

 3. แพทยค์วรประเมนิวา่ผูป้ว่ยมคีวามจาํเป็นจะตอ้งไดร้บัยาลดความอว้นหรอืไม ่

    โดยอา้งองิตามเกณฑข์อ้บ่งใชข้องยาลดความอว้น คอื 

- BMI มากกวา่หรอืเทา่กบั 30 กก/ม2  

- BMI มากกวา่หรอืเทา่กบั 27 กก/ม2 รว่มกบัมปีจัจยัเสยีงเชน่เบาหวาน ความ

ดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงูผดิปกต ิ 

4. ถา้ผูป้ว่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาโดยการใชย้าลดความอว้น ผูป้ว่ยตอ้งไมม่ขีอ้หา้ม  

    ของการใชย้า phentermine 

5. ควรเรมิดว้ยขนาดยาตําๆ ก่อน เชน่ 7.5 mg ในตอนเชา้ ไมเ่กนิ 9.00 น. เพราะถา้ใช ้

   ยาในชว่งกลางวนัอาจทาํใหน้อนไมห่ลบัได ้จากนนัจงึคอ่ยๆ เพมิขนาดยาขนึเป็น 15  

   mg อยา่งชา้ๆ 

6. มกีารตดิตามผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ เพอืประเมนิอาการขา้งเคยีงทอีาจเกดิขนึ 

7. ไมค่วรใชย้านีตดิต่อกนันานเกนิ 3 เดอืน เพราะมโีอกาสทาํใหเ้กดิอาการซมึเศรา้ได ้

8. ตอ้งระวงัปฏกิริยิาระหวา่งยาทอีาจเกดิขนึไดก้บั phentermine 

ขอ้มูลจากการศกึษาและคําแนะนําจากองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอนามยัโลก (WHO) หรอื 

องคก์ารอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา (USFDA) แนะนําใหใ้ช ้phentermine ในระยะสนัเท่านนั (ไมเ่กนิ 3 

เดอืน) และตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการรบัประทานอาหารหรอืยาอนืๆ รว่มกบั phentermine เนืองจาก

อาจเกดิปฏกิริยิาระหว่างยา หรอืทเีรยีกว่า “ยาตกีนั” และส่งผลใหผู้ท้รีบัประทานไดร้บัอนัตรายจาก

ผลขา้งเคยีงหรอืความเป็นพษิของยาไดใ้นทสีดุ 

ดงันันการไปหาซือยาชุดหรือยาลดความอ้วนมาใช้เอง ทงัจากคลินิก และสถานเสริม

ความงามทไีม่มีแพทย์ทมัีกไม่มีการตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด รวมถงึจากร้าน

ขายยาทลัีกลอบนํามาขาย อาจก่อให้เกดิอันตรายต่อสุขภาพดงัทกีล่าวมาแล้วข้างต้น 



การรกัษาโรคอว้นทดี ีประหยดั และปลอดภยัทสีุด คอื การลดนําหนักดว้ยการควบคุมอาหาร

อย่างถูกวธิ ีการออกกําลงักาย และการปรบัเปลยีนพฤตกิรรม แต่ปจัจยัหลายประการ เช่น การตามใจ

ปาก ความเกยีจครา้น ภาระงานทรีดัตวั การขาดความมนัใจในรูปร่าง ทําใหผู้ท้มีปีญัหาโรคอ้วนไม่มี

เวลา หรือไม่กล้าทีจะปฏิบตัิตามวิธีการรกัษาดงักล่าว ทําให้การใช้ยาลดความอ้วนเป็นทางเลือกที

น่าสนใจสาํหรบับุคคลเหล่านัน อย่างไรกด็แีมว้่าการใชย้าลดความอว้นจะเป็นวธิทีมีปีระสทิธภิาพดแีละ

เหน็ผลเรว็ แต่ผลขา้งเคยีงทเีกดิขนึอาจทําใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติได ้ดงันันก่อนตดัสนิใจรบัประทานยา

ลดความอว้นหรอืยาใดๆ ตาม ควรศกึษาวธิกีารใชย้าทถีูกตอ้งและขอ้มลูความปลอดภยัของยาจากเภสชั

กร หรือเข้ารบัคําปรึกษาเกียวกบัการรกัษาทีเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชียวชาญ เช่น แพทย์ทางด้าน

อายรุศาสตรโ์รคต่อมไรท้อ่ หรอืโภชนวทิยา จะชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัจากการใชย้าไดม้ากทสีดุ 
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