อันตรายจากการปนปลอมยาแผนปัจจุบนั ในอาหาร
และเครื่องดืม่ ประจาปี 2560
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ผลการตรวจวิเคราะห์
1.ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร จานวน 530 ตัวอย่ าง

1.1 กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
1.1.1ตรวจพบยา 1 ชนิด จานวน 40 ตัวอย่าง โดยพบ Sildenafil 38 ตัวอย่าง
และ Tadalafil 2 ตัวอย่าง
1.1.2 ตรวจพบยา 2 ชนิด จานวน 8 ตัวอย่าง โดยพบ Sildenafil ร่ วมกับ
Tadalafil
ดังนั้นตรวจพบกลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จานวน 48 จาก
530 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 9.0
1.2 กลุ่มยาลดนา้ หนัก
1.2.1 ตรวจพบ Sibutramine จานวน 52 จาก 530 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 9.8
1.2.2 ตรวจพบ Orlistat จานวน 11 จาก 530 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 2.0
1.2.3 ตรวจพบยา 2-3 ชนิด จานวน 14 ตัวอย่าง ได้แก่ พบ Sibutramine
ร่ วมกับ phenolphthalein 8 ตัวอย่าง Sibutramine ร่ วมกับ Orlistat 5 ตัวอย่าง
และ Sibutramine ร่ วมกับ Orlistat และ phenolphthalein 1 ตัวอย่าง
1.2.4 ตรวจไม่พบ Ephedrine และ Phentermine
1.3 กลุ่มยาลดความอยากอาหาร ตรวจพบ Fenfluramine จานวน 3 จาก
530 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 0.6
1.4 กลุ่มยาระบาย ตรวจพบ Phenolphthalein จานวน 8 จาก 530 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 1.5
1.5 กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง
1.6 กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ ตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง

2.กาแฟสาเร็จรู ปชนิดผง จานวน 83 ตัวอย่ าง

2.1กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจพบ Sildenafil 7 ตัวอย่าง
และ Tadalafil 1 ตัวอย่าง จานวนรวม 8 จาก 83 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 9.6
2.2 กลุ่มยาลดน้ าหนัก
2.2.1ตรวจพบ Sibutramine จานวน 1 จาก 83 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 1.2
2.2.2 ตรวจไม่พบ Ephedrine Fluoxetine Orlistat และ Phentermine
2.3 ตรวจไม่พบกลุ่มยาอื่นได้แก่ กลุ่มยาลดความอยากอาหาร กลุ่มยาระบาย
กลุ่มยาสเตียรอยด์และกลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ในทุกตัวอย่าง

ผลข้ างเคียง/อันตราย
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กลุ่มยารักษาโรคหย่ อนสมรรถภาพทางเพศ:
Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

ปวดหัว เหน็บชา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บปวดที่อวัยวะเพศชาย
แสบร้อนที่ระบบปัสสาวะหัวใจเต้นผิดปกติความดันโลหิ ตสูง
เลือดออกในสมองหรื อปอด และตายเฉี ยบพลัน

กลุ่มยาลดนา้ หนัก:

(Sibutramine,Ephedrine,Fluoxetine,Orlistat,Phentermine)
ปวดหัว นอนไม่ ห ลับ ท้อ งเสี ย ท้อ งผู ก อาเจี ย น เวี ย นหั ว นอน
ไม่หลับ ขาและข้อเท้าบวม เพิ่มภาวการณ์เจ็บป่ วยจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
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กลุ่มยาลดความอยากอาหาร:
Fenfluramine

ปวดหัวรุ นแรง หายใจลาบาก ภาวะความดันหลอดเลือดแดง
ในปอดสูงหัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ ลิ้นหัวใจรั่ว ประสาทหลอน

กลุ่มยาระบาย:
Phenolphthalein
เลือดออกในกระเพาะอาหาร ท้องผูกเรื้ อรัง โลหิ ตจาง

05
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กลุ่มยาสเตียรอยด์ :
Dexamethasone, Prednisolone
ปวดหัว เหน็บชา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ เจ็บปวดที่อวัยวะเพศชาย
แสบร้ อนที่ ระบบปั สสาวะหัว ใจเต้นผิ ดปกติ ค วามดันโลหิ ต สู ง
เลือดออกในสมองหรื อปอด และตายเฉี ยบพลัน

กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ :
Alprazolam, Diazepam, Lorazepam

06

ความจาเสื่ อม โรคสมองเสื่ อมอัลไซเมอร์ สับสน ง่วงซึ ม เสี่ ยง
เกิดอุบตั ิเหตุ อาละวาด ก้าวร้าว เกิดภาวะพึ่งพายา

3.เครื่ องดื่ม (เครื่ องดื่มอื่นนอกเหนือจาก กาแฟ ชา ชาสมุนไพร
ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร) เช่ น โกโก้ ผง เครื่องดืม่ ผงผสมคอลลา
เจน เครื่องดืม่ สมุนไพร เป็ นต้ น จานวน 28 ตัวอย่ าง
3.1 กลุ่ มยาลดน้ าหนัก ตรวจพบ Sibutramine จานวน 1 จาก 28 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 3.6

คาแนะนา
ผูบ้ ริ โภคควรดู แลรั ก ษาสุ ขภาพด้วยวิธี ท างเลื อ กอื่ น เช่ น เพศหญิ งควรรั บ ประทานอาหารที่ มีธาตุ เ หล็กสู ง ส่ วนเพศชายควรรั บ ประทานอาหารที่ มี
แมกนี เซี ยมตามธรรมชาติ เช่น หอยนางรมและถัว่ ชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่า ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อควบคุมน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้กลับเพิ่มขึ้นใหม่ (fat mass) หรื อออกกาลังกายชนิ ดแรงปานกลาง 20-30 นาที ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น รับประทาน
อาหารช้าลง ควบคุมสิ่ งกระตุน้ ที่ส่งผลให้รับประทานในปริ มาณมาก หลีกเลี่ยงการบริ โภคกาแฟ หรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่มีราคาแพงเกินจริ ง ซึ่ งอาจ
ได้รับอันตรายจากฤทธิ์ของยาที่เจือปนในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

