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การลักลอบใส่สารทีมฤีทธิ ทางยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพ ือหวังประสิทธิภาพให้ตรงตามคํา

กล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นันเป็นป ั ญหาทีเกิดขึนในสังคมทั วโลก ณ ป ั จจุบัน การกระทําดังกล่าว

ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อผู้บริโภคเนืองจากการได้รับยาในปริมาณสูงและยาวนานทําให้การทํางานของ

ร่างกายเสียสมดุลและล้มเหลวจนถึงขั นเสียชีวิตได้ ซึงท่านผู้อ่านจะสามารถเห็นตัวอย่างกรณีศึกษาได้ตาม

หน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือสือออนไลน์จากหลากหลายสารทิศ คําถามทีเกิดขึน คือ เราจะมีวิธีป้ องกันตัวเอง

หรือบุคคลใกล้ตัวจากเหตุการณ์เหล่านีได้อย่างไร? การหลีกเลียงความเสียงของการได้รับยาปนเปือนทีดี

ทีสุด คือ การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ เลย แต่หากทําเช่นนี เท่ากับว่าผู้บริโภคอาจจะเสียโอกาส

ทีจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทีดี ดังนัน บทความนีจึงจะขอ

แบ่งป ั นความรู้ของเกียวกับการลักลอบใส่ยาปนเปือน การตรวจสอบ และการระมัดระวังตนเองจาก

ผลิตภัณฑ์ทีอันตราย 

สําหรับผู้ทีต้องการตรวจสอบการปนเปือนของยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถทําได้ โดยใน

ป ั จจุบัน ตํารายาสหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopeia – USP) ได้กําหนดวธิีทีเป็นมาตรฐาน

สําหรับการทดสอบยาปนเปือนเหล่านีขนึมา ใน USP General Chapter <2251> Adulteration of dietary 

supplements with drugs and drug analogs โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ของประเภทยาปนเปือนไว้เป็น 3 

ประเภท ได้แก่ 

1. สารกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ (Sexual Enhancement) ซึงใช้ในการรักษาภาวะเสื อม

สมรรถภาพทางเพศสําหรับเพศชาย เช่น ซลิเดนาฟิล (sildenafil) 

2. สารเพือการลดนําหนัก (Weight Loss) ซึงเป็นสารทสีามารถออกฤทธิ ในการลดความอยาก

อาหาร เช่น ไซบูทรามีน (sibutramine) สารทีเพ ิมการเมตาบอลิสม ในร่างกาย เช่น สารสังเคราะห์ของ

ฮอร์โมนไทรอยด์ สารดักจับไขมันในระบบทางเดินอาหาร เช่น ออริสแตท (orlistat) ยาระบาย และยาขับ

ป ั สสาวะ เป็นต้น 



3. สารกระตุ้นเพือเพิมศักยภาพทางกีฬา (Sport Performance Enhancement) หรือทีเร ียกว่าสาร

โด๊ป สารกลุ่มนีมักเป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึงจัดอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนสเตียรอยด์ ออกฤทธิ

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ รวมถึงสารกลุ่มเพิมความสามารถในการทํางานของหัวใจ เป็นต้น 

แนวทางการตรวจสอบยาปนเปือนกลุ่มดังกล่าว จะทําโดยใชเ้ครืองมือทีเรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์มานซ์

ลิ ค วิ ด โ ค ร ม า โ ท ร ก ร า ฟี  ( high- performance liquid chromatography – HPLC)  ร่ ว ม กั บ ตั ว

ตรวจวัดแมสสเปกโทรมิเตอร์ (mass spectrometer – MS) ซึงเครืองมือดังกล่าวนันมีความจําเพาะ 

(specificity) ความไว (selectivity) ความแม่นยํา (precision) และความถูกต้อง (accuracy) สูงมาก หากจะ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน คือ สมมติว่าท่านนําเม็ดเกลือ 1 เม็ดละลายลง

ในนําปริมาตร 1 ลิตร และนําไปวิเคราะห์ด้วยเครืองมือดังกล่าว เครืองมือสามารถตรวจพบปริมาณเกลือได้

อย่างแม่นยําและถูกต้องแม้จะมีปริมาณเพียงน้อยนิด ดังนันหากมีการลักลอบใส่สารในปริมาณทีน้อย  ๆ

เพือให้ตรวจสอบไม่พบจึงเป็นความคิดทีผิดอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล่าวนันไม่สามารถ

ทําได้อย่างรวดเร็วสักเท่าไรนักเนืองจากการต้องใชร้ะยะเวลาสําหรับการวิเคราะห์และจะต้องทําซําจนให้เป็น

ทีแน่ใจ (ในกรณีตัวอย่างคดีความ) ทําให้เป็นข้อจํากัดของจํานวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ ดังนัน 

ผู้บริโภคจึงควรศึกษาความรู้เพือหาแนวทางการป้ องกันตนเองจากผลิตภัณฑ์ทีปนเปือนยาเพิมเติมอีกทาง

หนึง 

แนวทางการหลีกเลียงและป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยือของมิจฉาชีพ 

ถึงแม้ว่าป ั จจุบันเจ้าหน้าทีภาครัฐจะดําเนินการปราบปรามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีผิดกฏหมาย

อย่างเข้มงวดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถจัดการได้หมดสิน เนืองจากจํานวนผู้กระทําผิดมีมากมายทั งคนในและ

คนนอกประเทศ จึงขอฝากผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญานในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใน

บทความนีมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี 

 อย่าหลงเชือผลิตภัณฑ์ทีแสดงสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑที์มีการระบุสรรพคุณใน

การรักษาหรือมีความสามารถในการเปลียนแปลงหรือส่งผลต่อร่างกายของเราโดยเด็ดขาด 

เช่น ลดความอว้น ช่วยรักษาโรคไขข้อ มะเร็ง ภูมิแพ้ ฯลฯ เพราะตามนิยามทางกฏหมายแล้วจะเข้า

ข่ายเป็น “ยา” มากกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสรรพคุณอย่างทีกล่าว

อ้างจริง จะต้องขึนทะเบียนเป็นยารักษาโรคเท่านัน 



 การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางสํานักคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ซึงสังเกตจากเลขทะเบียน (ทีไม่ใช่เลข อย.) ซึงขึนด้วยอักษร “ฆอ. …..” 

ในสือประชาสัมพันธ์ และเลขดังกล่าวจะต้องแสดงทุกครั งในสือทีประชาสัมพันธ์ 

 การนําผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ โดยเฉพาะใบรายงานผลทีออกโดยห้องปฏิบั ติที

ได้รับการรับรองมาตรฐานมาโฆษณาตามสือต่างๆ นัน เป็นสิงทีไม่น่าเชือถือเลย เนืองจาก

ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทีได้คุณภาพจะมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีการระบุข้อความว่า “ร ับรอง

เฉพาะตัวอย่างทีส่งตรวจเท่านัน” ซึงแปลว่าตัวอย่างอืนๆ ไม่ทราบว่ามีการปนเปือนหรือไม่ เพราะ

ไม่ได้ตรวจสอบ นอกจากนีการนําผลการวิเคราะห์มาใช้เพ ือการโฆษณานันมีความผิด เนืองจากใน

ข้อกําหนดได้บังคับให้แสดงข้อความ “ห้ามนําไปใช้สําหรับการโฆษณาโดยเด็ดขาด” ซึง 

ห้องปฏิบัติการสามารถเอาผิดทางกฏหมายต่อผู้นําใบไปโฆษณาต่อได ้
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