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ยาลดความอวน
กินยาลดความอวนอยางเดียวทําใหผอมถาวรจริงหรือ

ยาลดความอวนสวนใหญที่ออกฤทธิ์ทําใหลดความอยากอาหาร โดยลดความถี่ของความรูสึกหิว และลด
ปริมาณของมื้ออาหาร เปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง การใชยาลดน้ําหนักทุกชนิดจะทําใหน้ํา
หนักลดลงไดขณะรับประทานยา แตน้ําหนักจะสูงกลับขึ้นเทาเดิมเมื่อหยุดยา เนื่องจากการที่ใชยาลดน้ําหนักใน
ชวงระยะเวลาหนึ่งนั้นมีผลทําใหรางกายมีการปรับตัวตามธรรมชาติ โดยเมื่อรางกายไดรับพลังงานจากอาหาร
นอยลง ดังนั้นเพื่อที่จะใหมีพลังงานเพียงพอที่จะดํารงชีวิต จึงตองมีการปรับตัวใหมีอัตราการเผาผลาญพลังงาน
ลดลง ผลที่เกิดขึ้นเมื่อหยุดยาและกลับมารับประทานอาหารตามปกติ จึงมีอาการที่เรียกวา yo-yo effect คือผูใชยา
จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก แมวาจะกินอาหารตามปกติ สาเหตุเปนเพราะรางกายไดมีการปรับสภาพดังที่
กลาวมา

คุณคิดวาตัวเองอวน แปลวาคุณเปนคนอวนรึเปลา
การที่ผูหญิงนิยมมีรูปรางผอมเหมือนนางแบบ เพื่อใสเสื้อผาไดตามแฟชั่น แลวพยายามที่จะลดน้ํา

หนัก โดยคิดวาวิธีที่งายที่สุด ไดผลเร็วที่สุดคือการใชยา เพื่อตองการผลที่ทําใหไมรูสึกอยากอาหาร เพื่อที่จะ
ไมกิน และผอมลงไดในที่สุด แตการใชยาโดยไมถูกตอง แมเขาใจวาไดยามาจากคลินิก หมายถึงวาไดรับยา
โดยความดูแลของแพทยก็ตาม

ความหมายของฉลาดบริโภค คือการที่ประชาชนที่ตองรูจักดูแลตัวเอง การที่จะรูวาตัวเองมีปญหา
อวนผิดปกติหรือไม ไมใชเร่ืองยาก อาศัยการคํานวณงายๆ โดยหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index,
BMI)
ดัชนีมวลรางกาย (BMI) = น้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม
(สวนสูงเปนเมตร) 2
เชน คนที่สูง 150 ซม. น้ําหนัก 60 กิโลกรัม สามารถคํานวณคาดัชนีมวลรางกาย ไดดังนี้
ดัชนีมวลรางกาย (BMI) = 60 กิโลกรัม
1.5 เมตร X 1.5 เมตร
= 60 = 26.67 กิโลกรัม/ตารางเมตร
2.25
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จากนั้นนําคาดัชนีมวลรางกาย (BMI) มาแปลผลดังนี้
ต่ํากวา 20 หมายความวา น้ําหนักตัวต่ํากวามาตรฐาน
20.0-24.9 หมายความวา น้ําหนักปกติ (เมืองไทยใช 18.5-24.9)
25.0-29.9 หมายความวา น้ําหนักเกิน
30.0-39.9 หมายความวา โรคอวน
มากกวา 40 หมายความวา โรคอวนรุนแรง
หมายเหตุ การคํานวณวิธีนี้ ไมใชกับเด็กที่กําลังเจริญเติบโต สตรีมีครรภ และนักกีฬา
ลองคํานวณดู คุณอาจมีรูปรางที่อยูในเกณฑปกติ การที่คุณใสเสื้อผาแฟชั่นไมได หุนไมเหมือนนางแบบ อาจ
จะไมไดหมายความวาคุณเปนคนอวน มีความจําเปนตองใชยาเพื่อลดน้ําหนัก การหาเสื้อผาท่ีเหมาะสมกับรูป
รางและบุคลิกโดยไมจําเปนตองอยูในแฟชั่นล้ําสมัย ก็อาจทําใหคุณดูดีได..…ทําไมจะตองเหมือนใคร

ถาคุณไมเปนโรค คุณจะใชยาทําไม
เชื่อหรือไมวายาทุกชนิดมีผลขางเคียง การใชจึงตองใชอยางระมัดระวัง และศึกษาผลขางเคียงที่อาจ

จะเกิดขึ้น การที่ยาไดรับการรับรองใหออกมาใชในทองตลาดหมายความวายานั้นไดรับการรับรองวามี
ประโยชนที่จะรักษาโรคได แตไมใชไมมีผลขางเคียง หรือผลไมพึงประสงค แตเมื่อช่ังน้ําหนักกับผลเสีย
แลว ยานั้นมีคุณประโยชนมากกวา แตยานั้นควรใชกับผูที่จําเปนตองใช หมายถึงผูที่เปนโรคเทานั้น ขอย้ํา
ถาคุณไมเปนโรค คุณจะใชยาทําไม

การใชยาลดความอวนทําใหเกิดอาการทางประสาทได เปนความจริงแคไหน
การออกฤทธิ์ของยาลดความอวนคือกระตุนระบบประสาทสวนกลาง และยาสวนใหญจัดเปน

อนุพันธของ amphetamine หรือประเภทเดียวกับยาบา แตมีการพัฒนายาใหมีผลขางเคียงตอระบบประสาท
นอยกวามาก แตมีขอควรระวังของยาที่เตือนโดยบริษัทยาผูผลิตวาอาจเกิดผลขางเคียงที่พบบอย ไดแก ไม
อยูนิ่งเฉย นอนไมหลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล เคลิ้มฝน ปวดศีรษะ ส่ัน ตาพรา หากใชติดตอกันเปนเวลา
นานอาจกอใหเกิดการติดยาได และควรหลีกเลี่ยงการใชยานี้ในผูปวยที่มีประวัติเคยใชยาในทางที่ผิด หรือมี
ภาวะซึมเศรามากอน

แมใชยาในขนาดปกติเพื่อลดความอวน หากหยุดยาอยางทันทีทันใดก็อาจเกิดภาวะถอนยาได
อาการดังกลาวไดแก การเกิดภาวะทางจิต (psychosis) อยางเฉียบพลัน ประกอบดวย อาการสับสน หวาด
ระแวง และประสาทหลอน
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การลดน้ําหนักอยางถาวร ทําอยางไร
คงเปนไปไมไดที่คนอวนจะผอมเพรียวลงไดอยางถาวร โดยใชวิธีที่ใชยาเพียงอยางเดียว การใชยา

ลดน้ําหนักโดยเฉพาะชนิดที่ทําใหไมอยากอาหารทําใหผอมลงในเวลาอันรวดเร็วก็จริง แตผลที่ตามมาอาจ
รายแรงอยางคาดไมถึง

วิธีลดน้ําหนักตัวที่แนะนําโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ไดแก (1) การควบคุมอาหาร (2) การออกกําลังกาย
และ (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 • การรับประทานอาหารนอยลงวันละ 500 กิโลแคลอรี่ น้ําหนักตัวจะลดลงไดประมาณ 0.45 กิโล
ตอสัปดาห ถาปฏิบัติไดจริงในชวง 10 เดือน จะสามารถลดได 18 กก. ทั้งนี้ตองมีความตั้งใจความอดทนจึง
ประสบความสําเร็จ

 • การออกกําลังกายสม่ําเสมอนอกจากมีผลตอน้ําหนักตัวที่ลดลงแลว ยังทําใหรางกายแข็ง แรงมี
ความเสี่ยงตอโรคอื่นๆ ลดลง ถาคุณรูสึกวาน้ําหนักมากเกินไป แนะนําใหออกกําลังกาย คร้ังละ 20-30 นาที
5-7 วันตอสัปดาห

 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชนรับประทานอาหารในแตละมื้อใหชาลง เคี้ยวอาหารให นานขึ้น
กอนกลืนอาหาร จะทําใหรูสึกอิ่ม จะบริโภคไดนอยลง เปนตน

ถาทําได สวยอยางสุขภาพดีแนนอน
อานขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติมไดที่
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/addict/obesity.html
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ช้ีแจงขาวนักเรียนหญิงเสียชีวิตจากยาลดความอวน 

 

                                                                              กองควบคุมวัตถุเสพตดิ 

 

สาระสําคัญ หรือสภาพปญหา                                                                                                 

   

  หนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับวันที่  30 มีนาคม 2550  หัวขอขาว “ สลดเด็ก ม.4 อยากผอม 
อวก – ไตวาย   เฉียบพลัน ”  รายละเอียดขาววา นร.หญิงชัน้  ม.4  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จ.  นครราชสีมา   
มีอาการปวดทองและอาเจยีนตลอดเวลา  ตอมาเสียชีวิตจากไตวายเฉยีบพลัน  สันนษิฐานสาเหตนุาจะเกดิ
จาก ทานยาลดน้ําหนกัตอเนือ่ง 

  จากขอมูลการซื้อยาของโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล   พบวามีการซื้อยาลดความอวน  

2  ชนิด  ไดแก  phentermine ( Trenker® และ Panbesy®  ขนาด 15 mg  และ  30 mg )   และ 

diethylpropion (Atractil® ) 

 

คําชี้แจง  /  คําอธิบาย                                                                                                          

 

  ยาลดความอวนตามขาว  คือ  phentermine  และ  diethylpropion  จัดเปน “ วัตถุท่ี 

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในประเภท  2 ”   ตาม พ.ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท   พ.ศ. 2518   
ผูมีสิทธิสั่งจาย ไดแก แพทย  ทันตแพทย  และสัตวแพทย  เทานั้น  หามมิใหจําหนายในรานขายยาทั่วไป  
และผูท่ีจะใชยานี้ไดก็ตองใชตามคําสัง่ของแพทยเทานั้น  ปจจุบันท่ีมีจําหนายจากสํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา   ซ่ึงนําเขาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศ  แตเพียงผูเดียว   และจําหนายตอไปยงั
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โรงพยาบาลและคลินิกตางๆ ตามคําขอซื้อของผูรับอนุญาต   ยาลดความอวนจะถึงมือประชาชนไดตอเม่ือ
มีคําสั่งแพทยเทานั้น 

 

การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
                           จากปญหานี้ พบวาแพทยจายยาไมเหมาะสม  ใชยาเกินความจําเปน และเพื่อควบคุม
การใชของแพทย ไมใหมากเกินความจําเปน ในสวนของ   อย.   มีการดาํเนินการดงันี ้
 

  •   ออกระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการขายวตัถุออกฤทธิ์
ในประเภท  2  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2546  กําหนดใหแพทยที่ประสงคจะขอซื้อยาลดความอวนในกลุมที่
เปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  2  เพื่อจายใหกับผูปวยของตน  เกินกวา 5,000 เม็ด   หรือแคปซูล 
ตอเดือน ใหยืน่หลักฐานประกอบคําขอซื้อเพิ่มเติมตามแบบรายงานทีก่ําหนด  ไดแก วัน เวลา รายช่ือ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  อายุ  เพศ  ที่อยู  จํานวนการรับยา  และคาดัชนีมวลกาย  ของผูปวย 
แตละคน  และสําหรับสถานพยาบาลที่ตัง้อยูในสวนภมูิภาคใหเสนอรายงานดังกลาวตอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนยืน่คําขอซื้อตอ อย. 
 

                          •   สงขอมูลการซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ในกลุมยาลดความอยากอาหาร 
ของสถานพยาบาลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเปนขอมูลในการตรวจสอบและดแูลเปนประจํา 
ทุกเดือน 

  •   กองควบคมุวัตถุเสพติดไดเวยีนหนังสือ ที่ สธ 1004.3/ว 5   ลงวันที่ 7  มกราคม 
2548 ใหผูมีหนาที่จัดทํารายงานทั่วประเทศ เครงครัดในการจัดทํารายงาน พรอมทั้งไดเวยีนหนังสือ ที่  
สธ 1004.3/ว 2215   ลงวันที่  18  กุมภาพนัธ  2548   เพื่อใหคําแนะนําในการจัดทําบญัชี ทั้งนี้ได
ประสานสงเรื่องใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัทั่วประเทศ และแพทยสภาดําเนินการดวย 
 
  •   กองควบคมุวัตถุเสพติดไดเวยีนหนังสือ ที่ สธ 1004.4/1317 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2548 เพื่อขอความรวมมือผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมใหพิจารณาไมจายยาลดน้ําหนกัใหแกเยาวชน
อายุต่ํากวา 18 ป 
 

********************************* 
 

Fact  Sheet  วัตถุเสพติด / ฉบับท่ี  7 / วันท่ี    3  ตุลาคม  2550 
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ใชยาลดความอวน ควรระวัง  
 

ปภัสสร ผลโพธิ์  
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  

 
ยาลดความอวน ยังคงเปนที่พึ่งของผูที่ตองการมีรูปรางดี โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน

ผูหญิง ที่นิยมใชยาลดความอวนในการลดน้ําหนัก เพราะไมตองการออกกําลังกาย โดยหันมาใชบริการ
คลินิกลดความอวน ซ่ึงมีการเปดบริการจํานวนเพิ่มมากขึ้น  

 
จากความสะดวกและการเขาถึงยาลดความอวนไดงายขึ้น จึงทําใหผูที่ตองการลดความ

อวนมีความเสี่ยงตอผลขางเคียงจากการใชยาลดความอวนที่ไมถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น เพราะการใชยาลด
ความอวนจะตองใชภายใตการดูแลของแพทย และใชเฉพาะกับผูที่เปนโรคอวน และผูที่มีความจําเปน  
ที่จะตองลดน้ําหนักเทานั้น แตที่ผานมาพบวา สวนใหญของผูที่ใชยาลดความอวนเปนผูที่ไมมีความ
จําเปนที่จะตองลดน้ําหนัก แตใชยาเพื่อความสวยงามใหตนเองมีรูปรางดี ซ่ึงความเปนจริงที่แฝงอยูในยา
ลด ความอวนนั้น ลวนมีอันตรายทั้งสิ้นหากใชผิดวิธี ตัวอยางเชน กรณีที่หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับ
วันที่ 30 มีนาคม 2550 หัวขอขาว “ สลดเด็ก ม.4 อยากผอม อวก-ไตวาย เฉียบพลัน ” รายละเอียดขาววา 
นักเรียนหญิงชั้น ม.4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา มีอาการปวดทองและอาเจียนตลอดเวลา 
ตอมาเสียชีวิตจากไตวายเฉียบพลัน สันนิษฐานสาเหตุนาจะเกิดจากการทานยาลดน้ําหนักตอเนื่อง  

 
อันตรายที่แฝงในยาลดความอวน  

ยาลดความอวนที่ใชกนัอยูในปจจุบัน  มีคณุสมบัติในการกระตุนประสาทสวนกลาง  
ไดแก amfepramone, phentermine, mazindol, cathine ทุกตัวจะทําใหผูรับประทานเกิดอาการ         
ไม พึงประสงคที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หากไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากแพทย สําหรับอาการ
ที่พบ คือ นอนไมหลับ กระวนกระวาย ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว ปากแหง เหงื่อออก  
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คล่ืนไส ทองผูก ส่ัน ตาพรา หากใชตดิตอกันเปนเวลานานอาจกอใหเกิดการติดยาได และควรหลีกเลี่ยง
การใชยานี้ในผูปวยที่มีประวัติเคยใชยาในทางที่ผิด หรือมีภาวะซึมเศรามากอน  

ทั้งนี้การใชยาในขนาดปกติเพื่อลดความอวน หากหยุดยาอยางทันทีก็อาจเกิดภาวะ
ถอนยาได อาการดังกลาว ไดแก การเกิดภาวะทางจิตอยางเฉียบพลัน ประกอบดวย อาการสับสน 
หวาดระแวง และประสาทหลอน 
  

จําเปนดวยหรือ ??? ที่ตองใชยาลดความอวน  
ยาทุกชนิดมีผลขางเคียง การใชจึงตองระวังและศึกษาผลขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น การที่ยาไดรับ

การรับรองใหออกมาใชตามทองตลาด หมายความวายานั้นไดรับการรับรองวามีประโยชนที่จะรักษา
โรคได แตไมใชไมมีผลขางเคียง หรือผลไมพึงประสงค แตเมื่อช่ังน้ําหนักกับ ผลเสียแลว ยานั้นมี
คุณประโยชนมากกวา แตยานั้นควรใชกับผูมีความจําเปนที่จะตองใช หมายถึงผูที่เปนโรคเทานั้น ถายัง
ไมเปนโรค ก็ไมจําเปนตองใชยา  

 
หุนแบบไหน ??? ที่จะตองใชยาลดความอวน  

โรคอวนเปนโรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของพลังงานของรางกาย ผูที่ปวยเปนโรคจะมีลักษณะ 
คือ มีไขมันทั่วรางกายมากกวาปกติ ซ่ึงสาเหตุเกิดจาก กรรมพันธุ โรคของตอมไรทอ การรับประทาน
อาหารที่มีแปงและไขมันมาก รวมทั้งขาดการออกกําลังกาย และการใชยาบางชนิดติดตอกันเปน
เวลานาน  
มาตรฐานที่เปนเครื่องบงชี้วากําลังตกอยูในภาวะอวนหรือไมนั้น เราสามารถใชคาดัชนีมวลรางกาย 
(Body mass index,bmi) ซ่ึงเปนการคํานวณน้ําหนักทีย่อมรับทางการแพทย โดยคํานวณจาก  

 
ดัชนีมวลรางกาย (bmi) = น้ําหนักตวัเปนกโิลกรัม 
                                       ( สวนสูงเปนเมตร )  2 
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ยกตัวอยางเชน คนที่สูง 150 ซม. น้ําหนัก 60 กิโลกรัม สามารถคํานวณคาดัชนีมวลรางกายไดดังนี้  

ดัชนีมวลรางกาย (bmi) = 60 กิโลกรัม 
1.5 เมตร X 1.5 เมตร 

= 60 = 26.67 กิโลกรัม / ตารางเมตร 
2.25 

 
จากนั้นนําคาดชันีมวลรางกาย (bmi) มาแปลผลดังนี้  

ต่ํากวา 20 หมายความวา น้ําหนักตวัต่ํากวามาตรฐาน  
20.0 –24.9 หมายความวา น้ําหนักปกต ิ(เมืองไทยใช 18.5 – 24.9)  
25.0 -29.9 หมายความวา น้ําหนักเกิน  
30.0 –39.9 หมายความวา โรคอวน  
มากกวา 40 หมายความวา โรคอวนรุนแรง  
การคํานวณวิธีนี้ ไมใชกับเดก็ที่กําลังเจริญเติบโต สตรีมีครรภ และนกักฬีา  
 

ดังนั้น หากยังไมเปนโรคอวน การลดน้ําหนักก็ไมจําเปน และการที่มีหุนไมเหมือน
นางแบบใสเส้ือผาแฟชั่นไมได อาจจะไมไดหมายความวาเปนคนอวน ถาตองการมีหุนที่ดี การออก
กําลังกายจะเปนตัวชวยที่ดีที่สุด ที่จะทําใหรางกายมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง รูปรางไดสัดสวน  
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