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ประเด็นข่าว
เตือนอันตรายพบ ‘ยาแผนปัจจุบัน สเตียรอยด์’ ปลอมปนใน ‘อาหาร-เครื่องดื่ม’
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการใช้ยาแผน
ปัจจุบันในอาหาร ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยเก็บตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มที่อาจจะมีการนายา
แผนปัจจุบันมาผสม จานวนทั้งสิ้น 1,160 ตัวอย่าง ซึ่งในจานวนนี้เป็นกาแฟสาเร็จรูปชนิดผง 391
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 690 ตัวอย่าง เครื่องดื่ม 49 ตัวอย่าง และอาหารอื่นๆ 30 ตัวอย่าง
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
กาแฟสาเร็จรูปชนิดผง จาแนกเป็นกลุ่มยาลดน้าหนัก ตรวจวิเคราะห์ 304 ตัวอย่างพบไซบูทรามีน
44 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 14.5 กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตรวจวิเคราะห์ 103
ตัวอย่าง พบ 27 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.2 โดยพบซิลเดนาฟิล 26 ตัวอย่าง และทาดาลาฟิล 1
ตัวอย่างกลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีนส์ ตรวจวิเคราะห์ 155 ตัวอย่าง พบลอราซีแพม 1 ตัวอย่าง คิด
เป็ น ร้ อยละ 0.6 ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร จาแนกเป็น กลุ่ มยาลดน้าหนัก ตรวจวิเคราะห์ 609
ตัวอย่าง พบไซบูทรามีน 122 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทาง
เพศ ตรวจวิเคราะห์ 159 ตัวอย่าง พบ 69 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.4 โดยพบซิลเดนาฟิล 40
ตัวอย่าง ทาดาลาฟิล 4 ตัวอย่าง ซิล เดนาฟิลร่วมกับทาดาลาฟิล 20 ตัวอย่าง และซิลเดนาฟิล
ร่วมกับวาเดนาฟิล 5 ตัวอย่าง กลุ่มยาสเตียรอยด์ ตรวจวิเคราะห์ 51 ตัวอย่าง พบเดกซาเมธาโซน
2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.9 กลุ่มยาระบาย ตรวจวิเคราะห์ 197 ตัวอย่าง พบฟีนอล์ฟทาลีน 1
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจ พบว่า มียาแผนปัจจุบันถึง 2 กลุ่ม
2 ตัวอย่าง โดยพบไซบูทรามีนร่วมกับทาดาลาฟิล และไซบูทรามีนร่วมกับฟีนอล์ฟทาลีนเครื่องดื่ม
จาแนกเป็น กลุ่มยาสเตียรอยด์ตรวจวิเคราะห์ 28 ตัวอย่าง พบเดกซาเมธาโซน 6 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 21.4 นพ.อภิชัย กล่าวต่อว่า การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ มียาแผนปัจจุบันผสมอยู่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จากผลข้างเคียงของยาหรือปริมาณยาที่ได้รับเกินขนาดและอาจทา
ให้เสียชีวิตได้ เช่น ผู้ใช้ยาลดน้าหนัก ที่มีการใช้ไซบูทรามีน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวาย
และเส้นโลหิตในสมองแตก หรือผู้ใช้ยาลดความอยากอาหารที่ มีการใช้เฟนฟลูรามีนอาจก่อให้เกิด
ภาวะความผิดปกติของลิ้นหัว ใจ หรือผู้ใช้ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ อาจมีอาการหัวใจวาย เส้นโลหิตในสมองแตก อาหารที่มีการผสมยา
แผนปัจจุบันจัดว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และจะถูกดาเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามสาหรับ
ผู้บริโภคที่ประสงค์จะบริโภคอาหารดังกล่าวต้ องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ ไม่ควรหลงเชื่อคา
โฆษณาและหากบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มดังกล่าวแล้วเกิดอาการผิดปกติ ควรหยุดการบริโภค
ทันที และรีบไปพบแพทย์ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยใช้หลักการรับประทานอาหารให้ครบ 5
หมู่ การออกกาลังกายและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
สปสช.แจงกองทุนสุขภาพตาบล อบต./เทศบาล จัดรถรับ -ส่ง ผู้สูงอายุ -ป่วยเรื้อรั งไป รพ.
ได้สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตาบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัด
รถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่า เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.
ลาบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง
อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพ
ตาบล
แนะต่อรองราคาวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ก่อนเข้าบัญชียาหลัก -เพิ่มในชุดสิทธิประโยชน์ น.ส.
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า ช่วง
ที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างๆ ที่เสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนเข้าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ดีเพื่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ร่วมกัน แต่การที่บอร์ด
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สปสช.จะเพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนเข้าสู่ ระบบได้นั้น ตามระบบแล้ว วัคซีนนั้นจะต้องได้รับการ
คัดเลือกให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนนี้มีคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ
เป็นผู้ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งด้านการแพทย์ เศรษฐศาสตร์และจริยธรรม
ซึ่งเป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ศึกษาข้อดีข้อเสีย ไม่ใช่เอาวัคซีนทุกตัวเข้ามาอยู่ในระบบ
'อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม' ยื่น สปท.ทบทวน 'ภาษีน้าหวาน' ชี้กระทบวงกว้าง
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้ส่งหนังสือถึง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ ขอความ
เป็นธรรมในการทบทวนมติของ สปท.เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
และโภชนาการ ที่เสนอให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
ก่อนหน้านี้ สปท.ได้มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐาน
สุขภาพ ประเภทน้าอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่มชูกาลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น้าผลไม้ โดย
เสนอให้จัดเก็บ ภาษี 2 อัตรา ตามความเข้มข้นของน้าตาล คือปริมาณน้าตาลมากกว่า 6-10 กรัม
ต่อ 100 มิลลิลิตร จัดเก็บภาษีในอัตราที่ทาให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ของราคาขายปลีก
และปริมาณน้าตาลมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จัดเก็บภาษีในอัตราที่ทาให้ราคาเพิ่ม
สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 25% ของราคาขายปลีก

