
 

 

 

Sibutramine: ยาลดความอว้นที่ควรรู ้
 

 “ยาลดน ้าหนกั” หรอื “ยาลดความอว้น” นบัไดว้า่เป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาน ้าหนกัเกนิ เน่ืองจากมปีระสทิธภิาพ

ในการลดน ้าห นกัทีด่แีละ เหน็ผลในระยะ เวลาไมน่าน แต่ในปจัจุบนัพบวา่จ านวนการใชย้าลดความอว้นอยา่งผดิวิ ธนีัน้มแีนวโน้มทีจ่ะ

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากไมม่กีารใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งแก่ผูป้ว่ย และยา ลดความอว้นสามารถหาซือ้ไดง้า่ย จากอนิเทอรเ์น็ต รา้นขายยาหรอื

คลนิิกทีไ่มม่กีารซกัประวตัติรวจรา่งกายอยา่งเหมาะสม  สง่ผลท าใหผู้ป้ว่ยไดร้บัผลขา้งเคยีงทีร่นุแรงจากยา เชน่ รั บประทานยาเกนิขนาด 

หรอืรบัประทานยาลดความอว้นโดยไมท่ราบวา่ตนเองเป็นขอ้หา้มใชข้องยาดงักล่าว เป็นตน้  ยาลดความอว้นที่ พบวา่มกีารใชอ้ยา่งผดิวธิี

คอ่นขา้งมากในปจัจุบนั คอื sibutramine และ phentermine (อ่านขอ้มลู phentermine เพิม่เตมิในหวัขอ้ “ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบั ยาลดความ

อว้น Phentermine” ; http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=7) 

 

Sibutramine คืออะไร   

 Sibutramine เป็นยาทีม่ขีอ้บ่งใชส้ าหรบัรกัษาและควบคุมโรคอว้น  (obesity) และจดัเป็นยาควบคุมพเิศษซึง่หา้มซื้ อขายในรา้น

ขายยาโดยไมม่ใีบสัง่ ยาจากแพทย ์กลไกการออกฤทธิข์องยา คอื ยบัยัง้การเกบ็กลบั (reuptake) ของสารสือ่ประสาทจ าพวก  ซโีรโทนิน 

(serotonin) และ นอรอ์พีเินฟรนิ (norepinephrine) ทีบ่รเิวณสมองสว่นไฮโปธาลามสั (hypothalamic area) สง่ผลใหค้วามอยากอาหาร

ลดลงและอิม่เรว็ขึน้ รวมทัง้สามารถกระตุน้กระบวนการเผาผลาญของรา่งกายไดด้ว้ยเชน่กนั 

 

การใช้ยา sibutramine ท่ีถกูต้องควรท าอย่างไร 

 การใชย้าลดความอว้น ควรอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทย ์ และมกัจะ เริม่ใช้ยาในกรณีทีผู่ป้ว่ยมคีา่ดชันีมวลกาย (Body Mass 

Index; BMI) มากกวา่หรอืเท่ากบั 30 กก/ม2 หรือ ในกรณีที่ผูป้ว่ยม ีBMI มากกวา่หรอืเท่ากบั 27 กก/ม2 รว่มกบัมปีจัจยัเสีย่งเชน่ 

เบาหวาน ความดนัโลหติสงู หรอืไขมนัในเลอืดสงูผดิปกต ิโดยผูป้ว่ยทุกรายจะตอ้งไดร้บัการ ซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายก่อน ใชย้าเสมอ

เพือ่ตรวจสอบวา่มขีอ้หา้มของการใชย้าหรอืไม ่

 

 

 

  

 ขนาดการใช้เริม่ตน้ของยา sibutramine คอื 10 มลิลกิรม้ วนัละครัง้ หลงัจากนัน้ 4 สปัดาหอ์าจพจิารณาปรบัขนาดยาเพิม่ได ้

(ตอ้งตรวจวดัระดบัความดนัโลหติ และอตัราการเตน้ของหวัใจก่อนปรบัยา) ขนาดการใชย้าสงูสดุ คอื 15 มลิลกิรมั วนัละครัง้ หากผูป้ว่ยไม่

สามารถทนยาไดอ้าจลดขนาดการใชย้าลงเหลอื 5 มลิลกิรมั วนัละครัง้ได ้ 
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ดชันีมวลรา่งกาย (BMI) = น ้าหนกัตวัเป็นกโิลกรมั 
                                  (สว่นสงูเป็นเมตร) 2 
 



 

ข้อห้ามของการใช้ยา sibutramine 
 

 ผูป้ว่ยดงัต่อไปน้ีตอ้งหลกีเลีย่งการใชย้า sibutramine อยา่งเดด็ขาดเน่ืองจากอาจไดร้บัอนัตรายจากยา 

  - ผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่ 16 ปี (ยงัไมม่ขีอ้มลูสนบัสนุนดา้นประสทิธภิาพและความปลอดภยั) 

  - มคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัการรบัประทานอาหาร เชน่ anorexia nervosa และ bulimia nervosa 

  - ผูท้ีใ่ชย้าในกลุม่ Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) เชน่ selegiline หรอื rasagiline เน่ืองจากอาจเพิม่ความเสีย่ง

    ต่อการเกดิพษิต่อระบบประสาทสว่นกลาง (CNS toxicity) และ serotonin syndrome (หากตอ้งการใชย้า sibutramine 

    ควรใชห้ลงัจากหยดุยากลุม่ MAOI ไปแลว้อยา่งน้อย 2 สปัดาห)์ 

  - ผูท้ีใ่ชย้าลดความอว้นทีอ่อกฤทธิท์ีร่ะบบประสาทสว่นกลาง เชน่ phentermine เป็นตน้ 

  - ผูท้ีม่ปีระวตัแิพย้า sibutramine 

 

ข้อห้ามของการใช้ยา sibutramine ท่ีประกาศเพ่ิมเติมโดยองคก์ารอาหารและยาสหรฐัอเมริกา เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2553 

 องคก์ารอาหารและยาท าการแจง้เตอืนแก่บุคลากรทางการแพทยว์า่ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ (cardiovascular 
disease) ถอืเป็นขอ้หา้มใชส้ าหรบัการใชย้า sibutramine เน่ืองจากการใชย้า sibutramine ในผูป้ว่ยกลุม่ดงักล่าวจะเพิม่ความเสีย่งต่อการ
เกดิภาวะกลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนั (heart attack) และการเกดิ stroke ของผูป้ว่ยได ้ทัง้น้ีค าเตอืนดงักล่าวอาศยัขอ้มลูจากการศกึษา 
“SCOUT” (Sibutramine Cardiovascular Outcomes Trial) ทีร่ะบุวา่ผูป้ว่ยน ้าหนกัเกนิทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปีขึน้ไปและมปีระวตัเิป็นโรค
หลอดเลอืดหวัใจจะมคีวามเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหลอดเลอืดหวัใจสงูขึน้สมัพนัธก์บัการใชย้า sibutramine อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติ ิ 
 ผูป้ว่ยทีจ่ดัวา่เป็นโรคในกลุม่โรคหลอดเลอืดหวัใจ ไดแ้ก่  

  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีตนั (coronary artery disease; CAD) เชน่ กลา้มเนื้อหวัใจตาย 

    (myocardial infarction) หรอื มอีาการปวดเคน้หน้าอก (angina) 

  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหวัใจลม้เหลว (heart failure) 

  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ (heart arrhythmia) 

  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหลอดเลอืดแดงสว่นปลายอุดตนั (peripherial arterial disease) 

  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัเิป็นโรคหลอดเลอืดสมอง  เชน่ stroke และ transient ischemic attack 

  - ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงูแต่ยงัไมส่ามารถควบคุมความดนัโลหติใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมได้    เชน่ ผูท้ีป่ว่ย

    ทีม่คีวามดนัโลหติ > 145/90 mmHg 

 บุคลากรทางการแพทยค์วรมกีารตดิตามระดบัความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจของผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา sibutramine อยู่

เสมอ และควรใหผู้ป้ว่ยหยดุรบัประทานยา sibutramine หากยงัเกดิความผดิปกตเิกีย่วกบัความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจ อยา่ง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ีหากผูป้ว่ยไมส่ามารถลดน ้าหนกัไดอ้ยา่งน้อย 5% จากน ้าหนกัเดมิภายใน 3-6 เดอืนแรกของการรกัษาดว้ยยา 

sibutramine แพทยค์วรใหผู้ป้ว่ยหยดุรบัประทานยาเชน่กนั  เน่ืองจากการรกัษาต่อไปนัน้มแี นวโน้มทีจ่ะไมไ่ดผ้ล อกีทัง้ยงั เป็นการเพิม่

ความเสีย่งใหแ้ก่ผูป้ว่ยโดยไมจ่ าเป็นอกีดว้ย 

  

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

ข้อควรระวงัและผลข้างเคียงจากยา sibutramine 

 ผูป้ว่ยดงัต่อไปน้ีควรระวงัในการใชย้า sibutramine เน่ืองจากอาจเสีย่งต่อการไดร้บัผลขา้งเคยีงจากยาได ้

  - ในระหวา่งทีใ่ชย้า sibutramine ผูป้ว่ยบางรายอาจมรีะดบัความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจเพิม่ขึน้ได ้ดงันัน้มี

     ควรมกีารตรวจระดบัความดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจอยูเ่สมอ 

  - ผูท้ีด่ื่มแอลกอฮอลใ์นปรมิาณมาก 

  - ผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิเลอืดออกและผูท้ีใ่ชย้าที่ มผีลต่อการแขง็ตวัของเลอืด เชน่ warfarin หรอื aspirin เน่ืองจาก

    มรีายงานการเกดิเลอืดออกจากการใชย้า sibutramine 

  - ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคหรอืมคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัตบั หรอืไต รวมถงึผูป้ว่ยฟอกไตดว้ยเชน่กนั 

  - ผูท้ีม่ปีระวตัชิกั (seizure) เน่ืองจากพบรายงานอาการชกัจากการใชย้า sibutramine 

  - ผูท้ีม่ปีระวตัเิป็นโรค neuroleptic marlignant syndrome (NMS)  

  - ผูท้ีม่ปีระวตัเิป็นน่ิว เน่ืองจากการลดน ้าหนกัอาจเป็นสาเหตุในการท าใหเ้กดิน่ิวได้ 

  - ผลขา้งเคยีงทีพ่บไดใ้นผูท้ีร่บัประทานยา sibutramine ไดแ้ก่ ปากแหง้ คอแหง้ ทอ้งผกู ปวดศรีษะ นอนไมห่ลบั และ 

    เบื่ออาหาร 
 

ปฏิกิริยาระหว่าง sibutramine กบัยาอ่ืนๆ 

 ผูท้ีร่บัประทานยา sibutramine ควรระมดัระวงัการรบัประทานยาอื่นๆ เน่ืองจากอาจเกดิอนัตรายได ้เชน่ 

  - ยาทีม่ผีลเพิม่ซโีรโทนิน  (serotonergic agent) เชน่  tramadol, ergotamine, ยากลุม่ triptans, lithium, venlafaxine, 

    fluoxetine, sertraline, paroxetine และ selegilene เน่ืองจากการใชย้า sibutramine ในผูป้ว่ยเหลา่น้ีอาจเสีย่งต่อการ

    เกดิภาวะทีเ่รยีกวา่ serotonin syndrome ซึง่จะมอีาการใจสัน่ความดนัโลหติสงูขึน้ อุณหภมูริา่งกาย สงูขึน้ กลา้มเนื้อ

    กระตุก (myoclonus) และสภาพจติใจเปลีย่นแปลง เชน่ ซมึเศรา้ กงัวล หวาดระแวง เป็นตน้ 

  - ยาทีม่ผีลยบัยัง้เอนไซม ์Cytochrome P450 ชนิด 3A4 (CYP3A4) เชน่ azithromycin, clarithromycin,  

    ketoconazole, ritonavir, cimetidine หรอื verapamil เป็นตน้ เน่ืองจากยา  sibutramine จะถกูท าลายโดยเอนไซม ์

    CYP3A4 หากผูป้ว่ยรบัประทานยา  sibutramine รว่มกบัยาทีม่ผีลยบัยัง้เอนไซม ์CYP3A4 อาจสง่ผลท าใหร้ะดบัยา 

    sibutramine ในกระแสเลอืดสงูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอนัตรายจากผลขา้งเคยีงของยาได ้ดงันั ้นผูป้ว่ยควรแจง้

   แพทยห์รอืเภสชักรทุกครัง้วา่ยาทีต่นเองรบัประทานอยูน่ัน้มอีะไรบา้ง 

 
 

  
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม 

1. Sibutramine. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2010 Feb 12. Available from: MICROMEDEX® Healthcare 
Series; 2010. [cited 2010 Apr 12]. 

2. Sibutramine. In: DrugPoint® Summary. [Online]. 2010 Feb 12. Available from: MICROMEDEX® Healthcare 
Series; 2010. [cited 2010 Apr 12]. 

การหาซ้ือยาลดความอ้วนมารบัประทานเองโดยไม่ได้รบัการซกัประวติัและตรวจร่างกายอย่าง

เหมาะสมเป็นการเพ่ิมความเส่ียงต่อการได้รบัผลข้างเคียงท่ีรนุแรงจากยา ดงันัน้การใช้ยาลด

ความอ้วน sibutramine จึงควรอยู่ภายใต้การดแูลของแพทยอ์ย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีกาสัง่จ่ายยา 

ปรบัขนาดยา และเฝ้าระวงัการเกิดผลข้างเคียงจากยาได้อย่างเหมาะสม 


