
 
 

กรมวทิยาศาสตรการแพทยตรวจพบยาแผนปจจุบนัปนปลอมในอาหาร 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เผยผล เฝาระ วงัการปนปลอมยาแผนปจจุบนัในอาหาร  ระหวาง ป พ.ศ.              

2556- 2559  พบวายังคงมีการนํายาแผนปจจุบนัหลายกลุมและหลายชนิดมาผสมในอาหาร  ซึ่ง จัดวาเปน อาหารไมบริสุทธิ์ และ                      

เปนส่ิงที่ผิดกฎหมาย อาจกอใหเกิดอันตรายและอาจทําใหเสียชีวิตได แนะผูบริโภคควร ใชวิจารณญาณ  ในการเลือกซื้อ ไมหลงเช่ือ                

คาํโฆษณา อวดอางสรรพคณุเกนิจรงิ หากมีอาการผิดปกติใหหยุด การ รับประทานผลิตภัณฑเหลาน้ี  รบีไปพบแพทยทนัที                           

และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป 

         นายแพทยสุขมุ กาญจนพมิาย อธบิดีกรมวทิยาศาสตรการแพทย เปดเผยวา ระหวางป พ.ศ.2556–2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทย   

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และหนวยงานตางๆ ในการเฝาระวังการใชยาแผนปจจุบันในอาหาร   จํานวน 6 กลุม 

14 ชนิดตัวยา ไดแก กลุมยารักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ  (ซิลเดนาฟล , ทาดาลาฟล  และวารเดนาฟล ) กลุมยาลดความอวน            

(เอฟดรีน , ออลิสแตท , เฟนเทอรมีน  และไซบูทรามีน ) กลุมยาลดคว ามอยากอาหาร (เฟนฟลูรามีน ) กลุมยาระบาย  (ฟนอลฟทาลีน )          

กลุมยาสเตียรอยด  (เดกซาเมธาโซน  และเพรดนิโ ซโลน) กลุมยา นอนหลับ เบนโซไดอะซีปนส  (อัลปราโซแลม , ไดอะซีแพม  และ             

ลอราซีแพม) ในตัวอยางกาแฟสําเร็จรูปชนิดผง  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องดื่ม  และวัตถุดิบท่ี เปนสวนประกอบของผลิตภณัฑอาหา ร 

รวมท้ังสิ้น 1,603 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ยงัคงตรวจพบการปนปลอมของยาแผนปจจุบันเหลาน้ี ผูบริโภคจึง มี

ความเสี่ยงท่ีจะไดรับอันตรายจากผลขางเคียงของยาท่ีพบท้ังชนิดเดียวและพบรวมกัน 2 ชนิด โดยยารักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ

อาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ เชน มีอาการหัวใจวาย  เสนโลหิตในสมองแตก  หัวใจเตนผิดป กติ เลือดออก                

ในสมองหรอืปอด  ความดันโลหิตสูง และเสียชีวิตเฉียบพลัน  ไซบูทรามีน ทําใหมีความ เสี่ยงตอการ เกิดโรคหัวใจว ายและเสนโลหิต            

ในสมองแตก สวนออลิสแตทอาจสงผลใหเกิดอาการขางเคียงไมพึงประสงค เชน มีปญหาเก่ียวกับระบบขับถาย ไมสามารถกล้ันอุจจาระ

และขาดสารอาหา ร เปนตน  ดังน้ันการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ีเหมาะสมควรทํา ดวยการออกกําลังกายอยาง สมํ่าเสมอ  3-5 ครั้งตอสัปดา ห  

ครั้งละอยางนอย 30 นาที และ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การรบัประทานอาหา ร งดหวาน มัน เคม็ นอกจากน้ีอาหารท่ีมกีารปน ปลอม                      

ยาแผนปจจุบัน จัดเปนอาหารไมบริสุทธ์ิ และเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย อาจกอใหเกิดอันตราย ตอรางกาย และทําใหเสียชีวิตได  ดังน้ันหาก

ผูบริโภคสนใจจะใชอาหารเสริมดังกลาว  จําเปนตองมีความรูและใชวิจารณญาณในการเลือกซื้อ  เลือกผลิตภัณฑจากแหลงท่ีเชื่อถือได   

มีคาํรบัรองจาก อย . และไมหลง เชื่อคําโฆษณา อวดอาง สรรพคุณเกินจริง หากมีอาการผิดปกติใหหยุดรับประทานผลิตภัณฑเหลาน้ี                

รบีไปพบแพทยทนัทีและแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อดําเนินการตอไป 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวเพิ่มถึงผลการตรวจวิเคราะหโดยละเอียด  ดังน้ี กาแฟสําเรจ็รปูชนิดผง                       

จํานวน 462 ตัวอยาง  จําแนกเปน กลุมยารักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห 130 ตัวอยาง  พบซิลเดนาฟล  33 ตัวอยาง  

ทาดาลาฟล  1 ตัวอยาง  (รอยละ 26.2) กลุมยาลดความอวน  ตรวจวิเคราะห  344 ตัวอยาง พบไซบูทรามีน  47 ตัวอยาง  (รอยละ  13.7)             

กลุมยา นอนหลับ เบนโซไดอะซีปนส ตรวจวิเคระห 183 ตัวอยาง พบ ลอราซีแพม  1 ตัวอยาง  (รอยละ  0.5) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร                        

จํานวน 1,034 ตัวอยาง จําแนกเปน กลุมยารักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห 287 ตัวอยาง พบซิลเดนาฟล 86 ตัวอยาง  

/ ทาดาลาฟล... 



 
 

 

ทาดาลาฟล  6 ตัวอยาง  ซิลเดนาฟล รวมกับทาดาลาฟล  24 ตัวอยาง และ ซิลเดนาฟลรวมกับวารเดนาฟล  7 ตัวอยาง  รวม 123 ตัวอยาง              

(รอยละ 42.9) กลุมยาลดความอวน  ตรวจวิเคราะห 187 ตัวอยาง พบออลิสแตท  22 ตัวอยาง  (รอยละ  11.8) และตรวจวิเคราะห                      

849 ตัวอยาง พบ ไซบูทรามีน  163 ตัวอยาง  (รอยละ  19.2) กลุมยาลดความอยากอาหาร  ตรวจวิเคราะห 245 ตัวอยาง พบเฟนฟลูรามีน                 

1 ตัวอยาง (รอยละ 0.4) กลุมยาระบาย พบฟนอลฟทาลีน1 จาก 245 ตัวอยาง  (รอยละ 0.4) กลุมยาสเตียรอยด ตรวจวิเคราะห 103 ตัวอยาง 

พบเดกซาเมธาโซน 2 ตัวอยาง (รอยละ 1.9) และมีผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีตรวจพบวา  มียาแผนปจจุบัน 2 กลุม จํานวน 3 ตัวอยาง ไดแก  

ไซบูทรามีน รวมกับ ทาดาลาฟล  1 ตัวอยาง และ ไซบูทรามีน รวมกับ ฟนอลฟทาลีน  2 ตัวอยาง  และยากลุมเดียวกัน 2 ชนิด ไดแก             

ไซบูทรามีนรวมกับออลิสแตท 3 ตัวอยาง  เครื่องด่ืม (เครื่องดื่มอ่ืนนอกเหนือจากกาแฟ ชา ชาสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติอาหาร ) เชน 

โกโกผง เครื่องดื่มผงผสมคอลลาเจน เครื่องดื่มคลอโรฟลล เครื่องดื่มสมุนไพร เปนตน  จํานวน 66 ตัวอยาง จําแนกเปน                                  

กลุมยาสเตียรอยด  ตรวจวิเคราะห  41 ตัวอยาง  พบเดกซาเมธาโซน  6 ตัวอยาง  (รอยละ 14.6) และอาหารอืน่ๆ  ไดแก ชาสมุนไพร                   

ขาวกลองงอก และวัตถุดิบท่ีเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร เชน สารใหกล่ินรส นํ้าตาลมอลโตส สารโคคิวเท็น เปนตน               

จํานวน 41 ตัวอยาง จําแนกเปน กลุมยาลดความอวน ตรวจวิเคราะห 9 ตัวอยาง พบออลิสแตท 1 ตัวอยาง (รอยละ 11.1)   

8 พฤษภาคม 2560 
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