
ผูบ้ริโภคควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีทางเลือกอ่ืน เช่น เพศหญิงควรรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง ส่วนเพศชายควรรับประทานอาหารท่ีมี
แมกนีเซียมตามธรรมชาติ เช่น หอยนางรมและถัว่ชนิดต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีควรเลือกรับประทานอาหารท่ีให้พลงังานต ่า ออกก าลงักายอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือควบคุมน ้าหนกัตวัท่ีลดลงไม่ใหก้ลบัเพ่ิมข้ึนใหม่ (fat mass) หรือออกก าลงักายชนิดแรงปานกลาง 20-30 นาที ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น รับประทาน
อาหารชา้ลง ควบคุมส่ิงกระตุน้ท่ีส่งผลให้รับประทานในปริมาณมาก หลีกเล่ียงการบริโภคกาแฟ หรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีราคาแพงเกินจริง ซ่ึงอาจ
ไดรั้บอนัตรายจากฤทธ์ิของยาท่ีเจือปนในผลิตภณัฑด์งักล่าว 

2.กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง จ านวน 83 ตวัอย่าง   
2.1กลุ่มยารักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ ตรวจพบ Sildenafil 7 ตวัอยา่ง 
และ Tadalafil 1 ตวัอยา่ง จ  านวนรวม 8 จาก 83 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.6 
2.2 กลุ่มยาลดน ้าหนกั 
2.2.1ตรวจพบ Sibutramine จ  านวน 1 จาก 83 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.2 
2.2.2 ตรวจไม่พบ Ephedrine Fluoxetine Orlistat และ Phentermine 
2.3 ตรวจไม่พบกลุ่มยาอ่ืนได้แก่ กลุ่มยาลดความอยากอาหาร กลุ่มยาระบาย 
กลุ่มยาสเตียรอยดแ์ละกลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ในทุกตวัอยา่ง 

1.ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 530 ตวัอย่าง  
1.1 กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
1.1.1ตรวจพบยา 1 ชนิด จ านวน 40 ตวัอยา่ง โดยพบ Sildenafil 38 ตวัอยา่ง 
และ Tadalafil 2 ตวัอยา่ง 
 1.1.2 ตรวจพบยา 2 ชนิด จ านวน 8 ตวัอยา่ง โดยพบ Sildenafil ร่วมกบั 
Tadalafil 
   ดงันั้นตรวจพบกลุ่มยารักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ จ านวน 48 จาก 
530 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.0  
1.2 กลุ่มยาลดน า้หนัก 
1.2.1 ตรวจพบ Sibutramine จ  านวน 52 จาก 530 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.8 
1.2.2 ตรวจพบ Orlistat จ  านวน 11 จาก 530 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0  
1.2.3 ตรวจพบยา 2-3 ชนิด จ านวน 14 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พบ Sibutramine 
ร่วมกบั phenolphthalein 8 ตวัอยา่ง Sibutramine ร่วมกบั Orlistat 5 ตวัอยา่ง
และ Sibutramine ร่วมกบั Orlistat และ phenolphthalein 1 ตวัอยา่ง 
1.2.4 ตรวจไม่พบ Ephedrine และ Phentermine 
1.3 กลุ่มยาลดความอยากอาหาร ตรวจพบ Fenfluramine จ านวน 3 จาก  
530 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 0.6 
1.4 กลุ่มยาระบาย ตรวจพบ Phenolphthalein จ านวน 8 จาก 530 ตวัอยา่ง  
คิดเป็นร้อยละ 1.5 
1.5 กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจไม่พบในทุกตวัอยา่ง 
1.6 กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ ตรวจไม่พบในทุกตวัอยา่ง      

3.เคร่ืองดื่ม (เคร่ืองดื่มอื่นนอกเหนือจาก กาแฟ ชา ชาสมุนไพร 
ตามพระราชบัญญัตอิาหาร) เช่น โกโก้ผง เคร่ืองดืม่ผงผสมคอลลา
เจน เคร่ืองดืม่สมุนไพร เป็นต้น จ านวน 28 ตวัอย่าง 
3.1 กลุ่มยาลดน ้ าหนัก ตรวจพบ Sibutramine จ านวน 1 จาก 28 ตวัอย่าง  
คิดเป็นร้อยละ 3.6 
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กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ:  
Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil 

ปวดหวั เหน็บชา ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ  เจ็บปวดท่ีอวยัวะเพศชาย  
แสบร้อนท่ีระบบปัสสาวะหวัใจเตน้ผิดปกติความดนัโลหิตสูง
เลือดออกในสมองหรือปอด และตายเฉียบพลนั 

ผลข้างเคยีง/อนัตราย 
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กลุ่มยาลดความอยากอาหาร: 
Fenfluramine 

ปวดหวัรุนแรง หายใจล าบาก ภาวะความดนัหลอดเลือดแดง
ในปอดสูงหวัใจเตน้เร็วผิดปกติ ล้ินหวัใจร่ัว ประสาทหลอน 

06 

กลุ่มยาระบาย: 
Phenolphthalein 

เลือดออกในกระเพาะอาหาร ทอ้งผกูเร้ือรัง โลหิตจาง 

กลุ่มยาสเตยีรอยด์:  
Dexamethasone, Prednisolone 

ปวดหัว เหน็บชา ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ  เจ็บปวดท่ีอวยัวะเพศชาย  
แสบร้อนท่ีระบบปัสสาวะหัวใจเตน้ผิดปกติความดันโลหิตสูง
เลือดออกในสมองหรือปอด และตายเฉียบพลนั 

กลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์:   
Alprazolam, Diazepam, Lorazepam 

ความจ าเส่ือม โรคสมองเส่ือมอลัไซเมอร์ สับสน ง่วงซึม เส่ียง
เกิดอุบติัเหตุ อาละวาด กา้วร้าว เกิดภาวะพึ่งพายา 

กลุ่มยาลดน า้หนัก: 
(Sibutramine,Ephedrine,Fluoxetine,Orlistat,Phentermine) 
ปวดหัว นอนไม่หลับ ท้องเสีย ท้องผูก อาเจียน เวียนหัว นอน 
ไม่หลบั  ขาและขอ้เทา้บวม เพิ่มภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

อนัตรายจากการปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในอาหาร
และเคร่ืองดืม่ ประจ าปี 2560 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ค าแนะน า 


