กรมวิทยาศาสตรการแพทยตรวจพบยาแผนปจจุบนั ปนปลอมในอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

เผยผล เฝาระ วังการปนปลอมยาแผนปจจุบนั ในอาหาร ระหวาง ป พ.ศ.

2556- 2559 พบวายังคงมีการนํายาแผนปจจุบนั หลายกลุม และหลายชนิดมาผสมในอาหาร
เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย อาจกอใหเกิดอันตรายและอาจทําใหเสียชีวิตได
คําโฆษณา อวดอางสรรพคุณเกินจริง

ซึ่ง จัดวาเปน อาหารไมบริสุทธิ์ และ

แนะผูบริโภคควร ใชวิจารณญาณ ในการเลือกซื้อ ไมหลงเชื่อ

หากมีอาการผิดปกติใหหยุด

การ รับประทานผลิตภัณฑเหลานี้

รีบไปพบแพทยทนั ที

และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
นายแพทยสขุ มุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 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 ) กลุม ยาระบาย (ฟนอลฟทาลีน )
กลุมยาสเตียรอยด (เดกซาเมธาโซน และเพรดนิโ ซโลน) กลุม ยานอนหลับ เบนโซไดอะซีปนส (อัลปราโซแลม , ไดอะซีแพม และ
ลอราซีแพม) ในตัวอยางกาแฟสําเร็จรูปชนิดผง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบที่ เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหา ร
รวมทั้งสิ้น 1,603 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ยังคงตรวจพบการปนปลอมของยาแผนปจจุบันเหลานี้ ผูบริโภคจึง มี
ความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายจากผลขางเคียงของยาที่พบทั้งชนิดเดียวและพบรวมกัน 2 ชนิด โดยยารักษาโรคหยอนสมรรถภาพทางเพศ
อาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ เชน มีอาการหัวใจวาย เสนโลหิต ในสมองแตก หัวใจเตนผิดป กติ เลือดออก
ในสมองหรือปอด ความดันโลหิตสูง และเสียชีวิตเฉียบพลัน ไซบูทรามีน ทําใหมคี วาม เสี่ยงตอการ เกิดโรคหัวใจว ายและเสนโลหิต
ในสมองแตก สวนออลิสแตทอาจสงผลใหเกิดอาการขางเคียงไมพึงประสงค เชน มีปญหาเกี่ยวกับระบบขับถาย ไมสามารถกลั้นอุจจาระ
และขาดสารอาหา ร เปนตน ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพ ที่เหมาะสมควรทํา ดวยการออกกําลังกายอยาง สม่ําเสมอ 3-5 ครั้งตอสัปดา ห
ครั้งละอยางนอย 30 นาที และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหา ร งดหวาน มัน เค็ม นอกจากนีอ้ าหารทีม่ กี ารปน ปลอม
ยาแผนปจจุบัน จัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ และเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย อาจกอใหเกิดอันตราย ตอรางกาย และทําใหเสียชีวิตได ดังนั้นหาก
ผูบริโภคสนใจจะใชอาหารเสริมดังกลาว จําเปนตองมีความรู และใชวิจารณญาณในการเลือกซื้อ เลือกผลิตภัณฑจากแหลงที่เชื่อถือได
มีคาํ รับรองจาก อย . และไมหลงเชื่อคําโฆษณา อวดอาง สรรพคุณเกินจริง หากมีอาการผิดปกติใหหยุดรับประทานผลิตภัณฑเหลานี้
รีบไปพบแพทยทนั ทีและแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

กลาวเพิ่มถึงผลการตรวจวิเคราะหโดยละเอียด

ดังนี้ กาแฟสําเร็จรูปชนิดผง

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)
กลุม ยานอนหลับ 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 รวมกับ ทาดาลาฟล 24 ตัวอยาง และ ซิลเดนาฟล รวมกับ วารเดนาฟล 7 ตัวอยาง รวม 123 ตัวอยาง
(รอยละ 42.9) กลุมยาลดความอวน ตรวจวิเคราะห 187 ตัวอยาง พบออลิสแตท 22 ตัวอยาง (รอยละ 11.8) และตรวจวิเคราะห
849 ตัวอยาง พบไซบูทรามีน 163 ตัวอยาง (รอยละ 19.2) กลุมยาลดความอยากอาหาร ตรวจวิเคราะห 245 ตัวอยาง พบเฟนฟลูรามีน
1 ตัวอยาง (รอยละ 0.4) กลุม ยาระบาย พบฟนอลฟทาลีน1 จาก 245 ตัวอยาง (รอยละ 0.4) กลุมยาสเตียรอยด ตรวจวิเคราะห 103 ตัวอยาง
พบเดกซาเมธาโซน 2 ตัวอยาง (รอยละ 1.9) และมีผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ตรวจพบวา 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 เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากกาแฟ ชา ชาสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติอาหาร ) เชน
โกโกผง เครื่องดื่มผงผสมคอลลาเจน เครื่องดื่มคลอโรฟลล เครื่องดื่มสมุนไพร

เปนตน จํานวน 66 ตัวอยาง จําแนกเปน

กลุมยาสเตียรอยด ตรวจวิเคราะห 41 ตัวอยาง พบเดกซาเมธาโซน 6 ตัวอยาง (รอยละ 14.6) และอาหารอืน่ ๆ ไดแก ชาสมุนไพร
ขาวกลองงอก และวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหาร เชน สารใหกลิ่นรส น้ําตาลมอลโตส สารโคคิวเท็น เปนตน
จํานวน 41 ตัวอยาง จําแนกเปน กลุมยาลดความอวน ตรวจวิเคราะห 9 ตัวอยาง พบออลิสแตท 1 ตัวอยาง (รอยละ 11.1)
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