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Definition
Binge eating disorder เปนโรคที่มีการรับประทานอาหารเปนปริมาณมากๆผิดปกติ ซ้ําๆ
หลายครั้งโดยควบคุมไมได และ ปราศจากการใชพฤติกรรมลดน้ําหนักทดแทน (เชน ลวงคอ อด
อาหาร ใชยาถาย ยาระบาย ยาลดความอวน และ ออกกําลังกายอยางหนัก) ดังที่พบในโรค bulimia
nervosa หรือ anorexia nervosa มีการรายงานถึงความจําเปนในการวินิจฉัยครั้งแรก เมื่อป 1991
โดย Spitzer et al. (1) ใหเหตุผลวามีผูปวยจํานวนมากที่ไดรับความทุกขทรมานจากภาวะ binge
eating แตไมสามารถใหการวินิจฉัยเปน bulimia nervosa ไดทําใหผูปวยเหลานี้ไมไดรับการวินจิ ฉัย
และไมมีการวางแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
Prevalence
Prevalence ของ binge eating disorder รายงานการศึกษาครั้งแรก Spitzer et al.พบ 3.3%
ในประชากรทัว่ ไป และ 2% จากการศึกษาครั้งตอมา (2,3) สําหรับรายงานของ Hoek et al.พบอยาง
นอย 1% ชายเทากับหญิง จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (4) โดยมักพบรวมกับภาวะน้าํ หนัก
เกิน (over weight) และภาวะอวน (obesity) โรคนี้จัดอยูในกลุม eating disorder NOS ของ DSM
IV โดยไมไดมี formal diagnostic criteria มีแตเพียง research criteria อยูใน appendix B ผูปว ย
โรคนี้พบไดสว นใหญในผูทเี่ ขาโปรแกรมลดน้ําหนัก 8-19% เนื่องจากจะมาดวยปญหาหลักคือ binge
eating behavior รวมกับ obesity
โรคนี้พบรวมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆไดบอ ย เชน ผูปวย mood disorder และผูป วยทีไ่ ดรับ
psychotropic drug บางชนิด เชน antipsychotic drug ทําใหมีความจําเปนที่จิตแพทยควรตระหนัก
อาการของโรค และใหการซักประวัติครอบคลุมในประเด็นนี้ดวย
Clinical characteristic
ผูปวยจะมาดวยพฤติกรรมกินอาหารปริมาณมากโดยที่ไมหิว สวนใหญมีความยากลําบากใน
การรับสัมผัสวาตนหิวหรืออิ่มแลว เปนผลใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผูปว ยมักจะอวนกอนวัยอัน
ควร โดยพบวาน้ําหนักในชวงที่คงที่แลวของผูปว ย binge eating อวนกวาในคนอวนปกติที่ไมมี
binge eating behavior (5) ซึ่งอาจเปนเพราะผูปวยกินอาหารที่ใหพลังงานรวมทั้งวันมากกวาคนอวน
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ปกติที่ไมมี binge eating behavior (24) นอกจากนี้ผูปวยมักไวตอความรูสึกดานลบจากคนรอบขาง
ตอพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงรูปรางของตน (23) ผูปวยมีความแมนยําในการ
ตรวจสอบน้ําหนักตนเองตลอดเวลาโดยสามารถบอกไดแมวาเครื่องชั่งมีความผิดพลาดจากที่เคยชั่ง
ภาวะน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมากเปนผลให ผูปวยตองเสียเวลามากมายในการลดน้ําหนัก และการลด
น้ําหนักโดยผูปวยเองมักไมคอยไดผล (22) สําหรับอาการอื่นๆที่พบในผูปว ย binge eating disorder
ดังแสดงดานลาง
• ผูปวยมักรูสึกละอาย หรือ รังเกียจตนเองหลังจากรับประทานอาหารปริมาณมาก
• อารมณซึมเศราหรือวิตกกังวล
• รับประทานอาหารมากจนถึงจุดที่ไมสบายตัว หรือ รูส ึกทรมาน
• รับประทานอาหารตอไปเรือ่ ยๆโดยไมอาจหยุดได
• มีความรูสึกทีไ่ มอาจควบคุมการรับประทานอาหารได
• รับประทานอาหารในชวงกลางดึก
• มีการซอนอาหารไวรอบบาน เพื่อเตรียมตัวที่จะ binge eating
• น้ําหนักตัวขึ้นลงไมคงที่
• มีความลําบากใจ และ พยายามหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ
• มีลักษณะของความมั่นใจทีล่ ดลงผิดปกติ
เกณฑการวินจิ ฉัยตาม DSM-IV research criteria ดังแสดงไวในภาคผนวก
Etiology
1-Biological factor
-Serotonin
พบ 5HT 2C receptor และ Serotonin transporter ลดลงในผูปว ย binge eating
disorder ซึ่งเปนผลใหเกิดความรูสึกอยากอาหารมากขึ้น (7)
-Kainate/AMPA glutamate receptor
มีรายงานพบวา การให Kainate/AMPA glutamate agonist สงผลใหเกิดการ
บริโภคอาหารมากขึ้นในหนูทดลอง
-Genetic
พบการ mutation ของ melanocortin 4 receptor gene เปนผลใหเกิด binge eating
ไดในหนู mice และ พบการเปลี่ยนแปลงของ SLC6A4 gene ที่สงผลให serotonin
transporter ลดลง (7)
2-Psychological factor
-Patient characteristics พบลักษณะ low self esteem, depression และ poor
judgment (17) ไดบอยในผูปวย binge-eating disorder ซึ่งเปนผลให poor self
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image กังวลมากเกี่ยวกับรูปรางของตน แตไมอาจควบคุมการกินที่ผิดปกติได ซึ่ง
พบความรุนแรงของ psychopathology สวนตัวขึ้นกับความรุนแรงของ binge-eating
แตไมไดขึ้นกับความอวน (25) แสดงใหเห็นวา psychopathology มีสวนกระตุนให
เกิดอาการ
-Family characteristics พบอัตราการเกิดโรคนี้สูงขึ้นในครอบครัวที่ขาดการ
สนับสนุน ดูแลเอาใจใสกันและกัน และ แสดงออกถึงอารมณและความรัก มากกวา
อีกกลุมที่ไมมีปญหาครอบครัว (21)
Medical Complications of Binge-eating Disorder
• Obesity ผูปว ย binge-eating disorder เกือบทุกคน พบภาวะ obesity และ ผูปว ย obesity
30% พบภาวะ binge-eating disorder รวมดวย
• Diabetes พบผูปวย binge-eating disorder 10% ใน type II diabetes mellitus (18)
• Osteoarthritis
• High blood pressure and cholesterol
• Chronic kidney problems/failure
• Menstrual Irregularities
• Suicidal thoughts and attempts
• Coronary disease
Management
Medication treatment
1-SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor)
จากการศึกษาที่พบวา serotonin system มีผลตออาการ binge eating เปนผลใหมี
การนํา serotonergic agent มาใชในการลด binge eating frequency รวมกับมีรายงาน
สนับสนุน พบวา การเพิ่มปริมาณของ serotonin ใน synapse บริเวณ 5HT 2C มีผลลดการ
บริโภคอาหารในสัตวทดลองได จึงมีการนํายากลุมนีม้ าใชในการลดภาวะ binge eating ผล
พบวายากลุมนี้ ไดแก fluoxetine, fluvoxamine, sertraline และ citalopram สามารถลด
ความถีข่ อง binge eating และลดน้ําหนักไดเล็กนอย (19)
-Fluvoxamine มีการศึกษาในผูปว ย binge-eating disorder 85 คน 42 คนไดรับ
fluvoxamine อีก 43 คนไดรับ placebo โดยใหขนาดยา 50-300 mg เปนเวลา 9 สัปดาห
เปรียบเทียบกับ placebo พบมีการลดลงของ binge-eating episodes และ BMI เหนือกวา
placebo แตไมมีความแตกตางในเรื่องการลดอาการซึมเศรา (9)
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-Fluoxetine มีการศึกษาแบบ double-blind, flexible-dose study ในผูปวย bingeeating disorder 60 คน โดย 30 คนไดรับ fluoxetine 20 ถึง80 mg ตอวัน อีก30คนไดรับ
placebo เปนเวลา 6 สัปดาห จากนั้นใหติดตาม body mass index, weight, Clinical Global
Impressions-Severity of Illness score, Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)
score และ HAM-D scores อยางมีนัยสําคัญ (10)
-Sertraline มีการศึกษาแบบ double-blind flexible-dose study ในผูปว ย Bingeeating disorder 34 คนเปนเวลา6สัปดาห 18 คนไดรับ sertraline 50-200 mg ตอวันอีก 16
คนไดรับ placebo ผลพบมีการลดลงของ binge eating frequency, body mass index,
severity of illness อยางมีนัยสําคัญ (11)
-Citalopram มีการศึกษาในผูปว ยนอกที่วินิจฉัย binge-eating disorder 38 คน
แบบ randomized double-blind, flexible-dose study โดยครึ่งหนึ่งของผูปวยไดรบั
citalopram 20-60 mgตอวันอีกครึ่งหนึ่งไดรับ placebo เปนเวลา 6 สัปดาห ผลพบมีการ
ลดลงของ binge eating frequency, binge days, weight, body mass index, severity of
illness, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for binge eating (YBOCSBE) และ HAM-D scoreอยางมีนัยสําคัญ (12)
อยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการลดภาวะ Binge-eating disorder ที่พบยังคงเปน
ในชวงสั้นๆ ไมมีขอมูลสนับสนุนในระยะยาว และกลไกในการออกฤทธิ์ยังคงไมชดั เจน จนไม
อาจบงชี้ชัดในการรักษาได
2-Tricyclic antidepressant
-Desipramine มีรายงานวาลด binge eating episode และเพิ่มความสามารถใน
การควบคุมอาหารของผูปวยไดอยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาแบบ double-blind, placebocontrolled trial ในผูปว ยหญิง nonpurging bulimia 23 คนที่ไดรับ desipramine ขนาดเฉลีย่
188 mg ตอวัน เปนเวลา 12 สัปดาห(14)
-Imipramine จากการศึกษาโดยใหขนาด 200 mg เปรียบเทียบกับ placebo ผลพบ
มีการลดลงของ binge eating frequency และ duration ในผูปว ยอวนที่มีภาวะ binge-eating
disorder
3-Venlafaxine hydrochloride
เปนยากลุม serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor มีการศึกษาใน
ผูปวยนอก 35 คน ที่มีภาวะอวนหรือน้าํ หนักเกินรวมกับ Binge-eating disorder โดยผูปวย
จะไดรับ venlafaxine ขนาดเฉลี่ย 222 +/- 63 mg ตอวัน (อยูในชวง 75-300 mg ตอวัน)
ระยะเวลาเฉลีย่ 120 วัน (ในชวง 28-300 วัน) พบถึง 88%ที่มีการลดลงของ Binge-eating
episodes และผูปว ยทั้งหมดทนผลขางเคียงไดดี พบวามีความดันโลหิตสูงขึ้นแบบไมมี
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นัยสําคัญ 17% (8) แตอยางไรก็ตามการศึกษานีเ้ ปนเพียงการศึกษาจากประวัติยอนหลัง
ดังนั้นอาจตองรอการศึกษาแบบควบคุมตอไป
4-Anticonvulsant
-Topiramate คุณสมบัติเดิมเปนยากันชัก ออกฤทธิ์โดยการปรับเปลี่ยน voltage ที่
sodium และ calcium channel กระตุน GABA และ ยับยั้ง kainate/AMPA glutamate
receptor เปนผลใหลดการบริโภคอาหารลงได โดยมีการศึกษาแบบ randomized,
placebo-controlled trial เปรียบเทียบกับ placebo ในผูปวยอวนทีม่ ีภาวะ binge eating 61
คน พบวา topiramate ขนาด flexible-dose 25-600 mg ตอวัน สามารถลดภาวะ binge
eating ไดเหนือกวา placebo (93% topiramate, 46% placebo) อยางมีนัยสําคัญ (20)
- Zonisamide เปนnovel antiepileptic drug ที่มีผลในการลดน้ําหนัก มีการศึกษา
แบบ open-label, prospective, 12 สัปดาห, flexible dose (100-600 mgตอวัน) ในผูปว ย
binge-eating disorder 15 คน ผลพบผูป วย 8 คนที่อยูจนสิ้นสุดการศึกษา 12 สัปดาหมีการ
ลดลงของbinge eating episode, binge day, BMI, weight, CGI-S scores, YBOCS-BE
total scores, Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ) hunger และ disinhibition
scores อยางมีนัยสําคัญ โดยผูปวย 7 คนที่ออกจากการศึกษาไปเนื่องจาก ทนผลขางเคียง
ไมไหว 4 คน นอกจากนั้นเปนผลจากความรับผิดชอบของผูปวย 1 คน และ ความผิดพลาด
ของการติดตาม 2 คน (13)
5-Appetite suppressant
-Sibutramine เปนยากลุม serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor
เชนเดียวกับ venlafaxine ไดรับการรับรองจาก FDA ของสหรัฐ ในการรักษาโรคอวน มี
ประสิทธิภาพในการลดน้ําหนัก ทั้งระยะสัน้ และ ระยะยาว (16)โดยออกฤทธิ์ในการลดความ
อยากอาหาร และกระตุน การเผาผลาญพลังงาน มีการศึกษาแบบ randomized, doubleblind, placebo-controlled โดยใหขนาด sibutramine 15 mg ตอวัน เปนเวลา 12 สัปดาห
ในผูปว ยอวน 30ราย และอีก 30 รายไดรับ placebo ผลพบวา sibutramine สามารถลด
binge eating scaleและ Beck Depression Inventory scores ไดอยางมีนัยสําคัญ และยัง
พบวาสามารถลดภาวะอวนที่สัมพันธกบั depression ได(6)
-D-fenfluramine ออกฤทธิ์ในการกระตุนการหลั่งของ serotonin จาก presynaptic
neuron มีประสิทธิภาพในการลดความรูส ึกอยากอาหาร พฤติกรรมการกินอาหารแบบยับยั้ง
ไมได ถูกรายงานครั้งแรกไวโดย Stunkard et al เมื่อป 1996 วาลดน้ําหนักไดอยางมี
นัยสําคัญในชวง4 เดือนแรกของการใช แตพบวาไมมปี ระโยชนในการใชระยะยาวหลังจาก4
เดือน ปจจุบันทาง FDA หามจําหนายตั้งแตป 1997 เนื่องจาก พบวามีผลใหเกิด valvular
heart disease(15)
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6-Opiate antagonist
-Naltrexone เปนยากลุม opiate antagonist ที่มีรายงานถึงการลดความถีข่ อง
binge eating จากการใชรวมกับ fluoxetine (16)
Psychological treatment
พบวาการรักษาทางจิตใจมีประสิทธิภาพในการรักษาใกลเคียง หรือเหนือกวาการใชยาดังนั้น
การรักษาควบคูไปกับการใชยา นาจะทําใหประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้น
-Cognitive behavioral therapy เปนการรักษาโดยปรับเปลี่ยนทีแ่ นวคิด และ พฤติกรรม
การกินโดยมีเปาหมายที่การลดความถีข่ อง binge eating ลดการกินอาหารที่พลังงานสูง
รวมถึงการมองภาพลักษณตนเอง (self image) ของผูปว ยใหดีขึ้น มีขั้นตอนหลักอยู 3 ขั้น
คือ 1-พยายามใหผูปวยเขาใจเหตุผลของการทํา cognitive behavioral therapy
2-ลดการกิน binge eating ใหเปนการกินปกติ โดยอาศัยความตระหนักในรูปราง
และน้ําหนักของผูปวย รวมกับปรับเปลี่ยน cognitive distortion ที่มี
3-ทําใหอาการที่คงที่ของผูป วยคงอยูเปนระยะเวลานาน
-Individual psychotherapy โดยใชการรักษาแบบ psycho-dynamically oriented ที่จัดการ
กับปญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจขณะนั้นเชนภาวะซึมเศรา และ ความขัดแยงในจิตใจของผูปว ย
รวมถึงความขัดแยงของผูปวยเองกับสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปจะทําไปพรอมกับ cognitive
behavioral therapy
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ภาคผนวก
DSM IV-TR research criteria for binge eating disorder
A-Recurrent episodes of binge eating are characterized by BOTH of the following:
1.Eating in a discrete amount of time (within a 2 hour period), an amount that is definitely
larger than most people would eat during a similar time period.
2.Sense of lack of control over eating during an episode.
B-Binge eating episodes are associated with three (or more) of the following:
1.Eating much more rapidly than normal.
2.Eating until uncomfortably full.
3 Eating large amounts of food when not hungry.
4. Eating alone because of being embarrassed by how much one is eating.
5 Feeling disgust with oneself, depressed, or guilty after overeating.
C-Marked distress regarding binge eating is present.
D-The binge eating occurs, on average, at least 2 days a week for 6 months.
E-The binge eating is not associated with the regular use of inappropriate compensatory
behaviors (e.g.
purging, fasting, compulsive exercising).
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