
 

บทที่ 2 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การส ารวจสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาชุดและยาสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน ต าบลบ้านโสก 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงายวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1. การแบ่งประเภทยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  
 2. สเตียรอยด์ 
 3. ยาชุด  

4. ยาสมุนไพร 
 5. ปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาชุดและยาสมุนไพร    
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. การแบ่งประเภทยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510, 2550) 
 พระราชบัญญัติยาถูกก าหนดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขายยาจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจ าตามปกติ เพ่ือวางระเบียบบังคับความ
ประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับเรื่องยาต่าง ๆ เป็นบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่มีฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอ่ืน ๆ นอกจากรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศ  ใช้บังคับ ใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 แบ่งประเภทยาไว้ 4 ประเภทด้วยกันคือ 
 1. แบ่งตามศาสตร์การรักษา ได้ 2 ประเภท คือ ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบ าบัดโรคสัตว์ 
  1.2 ยาแผนโบราณ หมายถึง  ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะ 
แผนโบราณหรือการบ าบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในต ารายาแผนโบราณ ที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D


 

 

รัฐมนตรีประกาศ เป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาต ให้ขึ้นทะเบียนต ารับยา เป็นยาแผนโบราณ 
 2. แบ่งตามวิธีใช้งาน ได้ 2 ประเภท คือ ยาใช้ภายนอกและใช้เฉพาะที่ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ยาใช้ภายนอก  หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ ที่มุ่งหมายส าหรับใช้
ภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาใช้เฉพาะที่ 
  2.2 ยาใช้เฉพาะที่ หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณ ที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่ กับ
ผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ 
 3. แบ่งตามกระบวนการแปรรูป ได้ 4 ประเภท คือ เภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ยา
สมุนไพร และยาบรรจุเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 เภสัชเคมีภัณฑ์ หมายถึง สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมีซ่ึงเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง 
แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา และยาบรรจุเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2 เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หมายถึง สารอินทรีย์เคมีหรออนินทรีย์เคมีทั้งที่เป็นสาร
เดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะน ามาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาส าเร็จรูป 
  3.3 ยาสมุนไพร หมายถึง หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง 
หรือแปรสภาพ 
  3.4 ยาบรรจุเสร็จ หมายถึง ยาแผนปัจจุบันที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ ทางเภสัช
กรรมซึ่งบรรจุในภาชนะ หรือหีบห่อที่ปิด หรือผนึกไว้ และมีฉลากครบถ้วน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 4. แบ่งตามประเภทยาตามระดับควบคุมการขาย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ        ยา
สามัญประจ าบ้าน ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 ยาสามัญประจ าบ้าน หมายถึง ยาที่ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้เอง เป็นยาใช้ใน
เบื้องต้น รักษาอาการที่ไม่ร้ายแรง ยากลุ่มนี้จ าหน่ายโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ซึ่งยาในกลุ่มนี้สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป ยาสามัญประจ าบ้านจะต้องมีขนาดบรรจุและรายละเอียดบนฉลาก
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีค าว่า “ยาสามัญประจ าบ้าน” ก ากับไว้บน
ฉลากอย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก ที่มีแพทย์แผนปัจจุบันประจ าการอยู่ ยา
อันตรายมีมากมายหลายชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ ยาลดน้ าตาลในกระแสเลือดยาต้านจุล
ชีพต่าง ๆ ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น 

  4.2 ยาอันตราย หมายถึง  ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจ าบ้าน การใช้ยานี้
จึงต้องผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์หรือเภสัชกร ยาในกลุ่มนี้จะมีค าว่า “ยาอันตราย” 

ระบุไว้บนฉลากยาข้างภาชนะบรรจุ และจ าหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรแผนปัจจุบัน
ท าหน้าที่ควบคุมดูแล หรือจ าหน่ายได้ในโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก ที่มีแพทย์แผนปัจจุบัน
ประจ าการอยู่ ยาอันตรายมีมากมายหลายชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ ยาลดน้ าตาลใน
กระแสเลือดยาต้านจุลชีพต่าง ๆ ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น 

  4.3 ยาควบคุมพิเศษ หมายถึง  ยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแม้จะใช้อย่าง
ถูกต้อง ยานี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด แพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอ านาจสั่ง

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://haamor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://haamor.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99/


 

 

จ่ายยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความรู้ว่า เมื่อใดมีความจ าเป็นต้องใช้ยา และเมื่อใด
สมควรจะต้องหยุดการใช้ยานั้น ตัวอย่างประเภทยาควบคุมพิเศษเช่น ยาจ าพวกท าให้ชาทั่วร่างกาย หรือสลบ
ยาคลอแรมเฟนิคอล ยาจ าพวก อนาบอลิกสเตียรอยด์ ในสูตรต ารับยาเดี่ยว ยาผสมที่ใช้ส าหรับรักษาโรคหอบ
หืดที่มีตัวยาสเตียรอยด์ผสมอยู่ในชนิดพ่น เช่น     ยากลุ่มเรตินอยด์ ยาจ าพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ เป็นต้น 
และเพ่ือลดการเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ยาโดยขาดความระมัดระวัง หรือ ผู้ที่ลักลอบใช้และจ าหน่ายยานี้จึงได้มี
ประกาศพระราชบัญญัติยา ดังนี้คือการขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันต้องได้รับ
ใบอนุญาตขายยาโดยต้องขายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ผู้ฝ่าฝืนกรณีขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 101 คือ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และโทษปรับไม่เกิน 10,000 
บาท 
  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตขายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่
ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 19(3) ประกอบมาตรา 15(4) 
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 102 คือ ปรับตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท 
  ยาควบคุมพิเศษ ต้องควบคุมให้ขายตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม       ผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือแก่ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามข้อความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ข้อ 9(6) แต่ปัจจุบัน
มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย 180 
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ใช้บังคับ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557)  อาจมีกรณีที่รายการ
ยาควบคุมพิเศษสามารถขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่) รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศใน         ราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขาย
ยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ข้อ 10(5) 
  กรณีที่ตรวจพบมีการขายยาควบคุมพิเศษ ในร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ที่
ไม่ใช่อันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ มีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องคือ มาตรา 19(2) ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาต ผลิต หรือ
ขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต มาตรา102 ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 19 ต้อง
ระวางโทษปรับ ตั้งแต่สองพันบาทถึงห้าพันบาท ในทางปฏิบัติตามระเบียบว่ าด้วยการเปรียบเทียบปรับได้
ก าหนดอัตราดังนี้ ครั้งที่หนึ่ง 2,000 บาท   ครั้งที่สอง 3,000 บาท ครั้งที่สาม 4,000 บาท ครั้งที่สี่ และครั้ง
ต่อไป 5,000 บาท 
  กรณีผู้ที่ไม่ใช่เภสัชกรขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ อาจถือว่ามีความผิดประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 มาตรา 28 ผู้ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษตามมาตรา 50 คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2510 : ออนไลน์) 
  นอกจากการระบุโทษที่เกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษแล้ว ยังมีการระบุโทษที่เกี่ยวกับการขายยา
สาเหตุอ่ืน ๆ อีก เช่น โทษของการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน
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หนึ่งหมื่นบาท โทษของการขายยาไม่มีทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจ าและปรับ โทษของการขายยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และ ปรับไม่
เกินห้าพันบาท และ โทษของการขายยาชุด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าและปรับ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีบทลงโทษที่รุนแรง ยังพบการฝ่าฝืนโดยขายยาชุด ยาอันตราย หรือ 
ยาควบคุมพิเศษ ในร้านสะดวกซ้ือ และร้านช า (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551 : ออนไลน์) 
  เห็นได้ว่ายาควบคุมพิเศษหลายประเภท เป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์ และพบมีการใช้และ
จ าหน่ายกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเห็นได้จากรายงานสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมปน สเตียรอยด์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญในการใช้พระราชบัญญัติยาจึงมีการก าหนดสถานะ
ทางกฏหมายของสเตียรอยด์ที่สัมพันธ์กับยาควบคุมพิเศษไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
  1. คอร์ติโคสเตียรอยด์ ที่ได้จากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ยกเว้นที่ประกาศเป็น          ยา
อันตราย เช่น รูปแบบยารับประทาน ถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษล าดับที่ 34 ส่วนยาจ าพวก อนาบอลิคส
เตียรอยด ์ในสูตรต ารับยาเดี่ยวถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษล าดับที่ 40 
  2. คอร์ติโคสเตียรอยด์ ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ส าหรับใช้เฉพาะที่เช่น 
รูปแบบชนิดที่ใช้กับตา หู จมูก ปาก ทวารหนัก ถือว่าเป็นยาอันตรายล าดับที่ 1 
  3. ยารักษาหอบหืดชนิดพ่น ที่มีสเตียรอยด์เดี่ยว ถือว่าเป็นยาอันตรายที่เป็นข้อยกเว้นมาจาก
ยาควบคุมพิเศษล าดับที่ 42 
  4. ยารักษาหอบหืดชนิดพ่น ที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ ถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษล าดับที่ 42 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2510 : ออนไลน์) 
 เพ่ือควบคุมการกระจายยาอย่างเป็นระบบ เช่น ให้มีการจ่ายยาโดยผ่านแพทย์ หรือ เภสัชกร และขาย
ยาได้เฉพาะในร้านขายยาเท่านั้น ยกเว้น ยาประเภทยาสามัญประจ าบ้านที่สามารถขายได้ทั่วไป ดังนั้น การ
ขายยาในร้านสะดวกซ้ือและร้านช า จึงเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย โดยจากการตรวจร้านขายของช า ตั้งแต่ปี 
2548 จนถึงปัจจุบัน พบมีการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 18 ราย พบการขายยาไม่มีทะเบียนหรือยาที่
ถูกเพิกถอนทะเบียน จ านวน 15 ราย และพบการขายยาชุด จ านวน 10 ราย ซึ่งการกระท าผิดดังกล่าวมี
บทลงโทษที่รุนแรง  
 
2. สเตียรอยด์        
 สเตียรอยด์  หมายถึง ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอก ผลิตวันละ 20 – 
30 มิลลิกรัม เพ่ือควบคุมการท างานของร่างกาย โดยกรณีที่ต่อมหมวกไตท างานผิดปกติ          ไม่สามารถ
ผลิตได้ จะส่งผลให้เป็นโรคภูมิต้านทานตนเอง ส าหรับสเตียรอยด์ที่ใช้ในทางการแพทย์นั้น เป็นสารที่
สังเคราะห์ขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค รวมถึงใช้ทดแทนในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมน
ดังกล่าวได้ โดยยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นี้ กฎหมายก าหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากมีความเป็น
พิษสูง ซึ่งในกรณีที่เป็นกลุ่มยากินและฉีดต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2545 : ออนไลน์) 



 

 

  
  
 
 สเตียรอยด์สามารถแบ่งประเภทตามองค์ประกอบทางเคมี แบ่งได้ ดังนี้ 

1. อนาบอลิกสเตียรอยด์ เป็นพวกสเตียรอยด์ที่เป็นฮอร์โมนเพศชาย สารพวกนี้มีฤทธิ์ในการ
เพ่ิมการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อ รวมทั้งมีฤทธิ์สลายไขมันในร่างกายด้วย ในทางการแพทย์ได้มีการใช้
ฮอร์โมน พวกนี้ในการรักษาโรคที่ท าให้ผู้ป่วยผอมมากๆ เช่น โรคติดเชื้อเรื้อรัง โรคขาดอาหาร เพราะผลของยา
จะท าให้ร่างกายเร่งสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว นักกีฬาใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพของร่างกาย (ศูนย์
ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 : ออนไลน์) 

2. คอร์ติโคสเตียรอยด์ ฮอร์โมนตัวนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นในเซลล์ที่เปลือกของต่อม   หมวกไต
ภายใต้การควบคุมจากสมองส่วนกลาง คอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์หลายด้าน โดยเฉพาะในทาง
แพทย์ ท าให้ดูเสมือนว่าฮอร์โมนตัวนี้เป็นยาครอบจักรวาล คือสามารถใช้ในการรักษาโรคได้ทุกชนิด เพราะมี
การออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ในร่างกายหลายระบบ เช่นที่ตับ , กล้ามเนื้อ, ผิวหนัง, ต่อมน้ าเหลือง, เนื้อเยื่อ
ไขมัน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รวมทั้งมีฤทธิ์ลดการอักเสบในร่างกายด้วย ฤทธิ์ต่างๆ ของฮอร์โมนนี้ประกอบด้วย 
ฤทธิ์ต่อเมตาบอลิซึมของโปรตีน จะเร่งการสลายโปรตีน ซึ่งส่งผลต่อเมแทบอลิซึม และการก าจัด อิเล็กโตรไลต์ 
(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 : ออนไลน์) 
  3. ฮอร์โมนเพศ คือ สารเคมีที่เป็นฮอร์โมน โดยส่วนใหญ่จะสร้างจากอวัยวะที่เป็นอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์ เช่น รังไข่ (ในเพศหญิง) หรือ อัณฑะ (ในเพศชาย) แต่ส่วนน้อยจะสร้างได้จากอวัยวะอ่ืนใน
ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ เช่น แอนโดรเจนเอสโตรเจน และ       โปรเจสโตเจน เช่น 
แอนโดรเจน เอสโตรเจน และ โปรเจสโตเจน (เกียรติคุณ ไกรพิบูลย์. 2555 )  
  4. โปรฮอร์โมน เป็นสารตั้งต้นของของสเตียรอยด์ฮอร์โมน 
  5. ไฟโตสเตอรอล เป็นสารพฤษเคมีที่คล้ายคอเลสเตอรอล แต่เป็นสารที่มีประโยชน์ ไฟโตส
เตอรอล พบในธัญพืช เช่น ถั่ว น้ ามันพืช เช่น น้ ามันร าข้าว น้ ามันข้าวโพด น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ ามัน
ถั่วเหลือง น้ ามันมะกอก น้ ามันงา งา จมูกข้าว ร าข้าว ไข่แดง ตับ กุ้ง ปู เป็นต้นเหล่านี้คือกลุ่มของอาหารที่
พบว่าม ีไฟโตสเตอรอลมาก โดยเฉพาะในน้ ามันร าข้าว พบว่ามีมากถึง 919 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม รองลงมาก็
จะพบมากใน น้ ามันข้าวโพด และกลุ่มของน้ ามันพืชต่าง ๆ  (เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์, 2553 : ออนไลน์) 

 
สเตียรอยด์สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทตามวิธีการใช้ ดังนี้ 

1. สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอก มีตัวสเตียรอยด์ที่ใช้เป็นยาภายนอกหลายชนิดด้วยกัน 
แต่สามารถแบ่งตามรูปแบบของยาและตัวอย่างของโรคที่ใช้ได้เป็น ยาทา  ทั้งในรูปครีม โลชัน ขี้ผึ้ง ส าหรับ
รักษาผื่นแพ้ ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยาหยอดหู ส าหรับรักษาภูมิแพ้หรือ
อักเสบที่ตาและหู ยาพ่นจมูก ส าหรับรักษาโรคภูมิแพ้ที่มีอาการทางจมูก ริดสีดวงจมูกและ ยาพ่นคอ ส าหรับ
รักษาโรคหืด ภูมิแพ้ที่ท าให้เกิดอาการหอบ สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ยาออกฤทธิ์



 

 

เฉพาะที่ โดยไม่จ าเป็นต้องกินหรือฉีดยา จึงช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากยาได้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้รับ
ยากลุ่มนี้และใช้ตามค าแนะน าการใช้ยาอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้ยาทาเฉพาะบริเวณที่เป็นผื่น ไม่ทาลงบนผิวหนัง
ที่ปกติ ไม่ทาหนา ไม่ทาเป็นบริเวณกว้างและไม่ทาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ใช้ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยาหยอดหู
เฉพาะข้างที่เป็น ด้วยจ านวนหยด จ านวนครั้งและระยะเวลาตามค าสั่งใช้ยา ใช้ยาพ่นจมูกและยาพ่นคอด้วย
วิธีการพ่นยาที่ถูกต้อง ไม่พ่นบ่อยเกินกว่าที่ก าหนด บ้วนปากหลังพ่นคอทุกครั้ง ถ้าใช้ยาได้อย่างถูกต้องตาม
ค าแนะน า ยาภายนอกเหล่านี้มักจะไม่ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง และเนื่องจากความปลอดภัยของ
ยานี้เอง ท าให้สามารถซื้อยาใช้ภายนอกที่มีตัวยาสเตียรอยด์ได้ที่ร้านยาทั่วไป ภายใต้ค าแนะน าการใช้ยาอย่าง
ถูกต้องของ  เภสัชกร  

 2. สเตียรอยด์ประเภทกินและฉีด ถึงแม้จะมีสเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกมากมาย แต่การ
รักษาโรคหรือภาวะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ยากินหรือยาฉีดเท่านั้น เช่น อาการแพ้บางชนิด โรคหืดชนิดรุนแรง 
โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน ผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น (ธีรัตถ์ เหลืองม่ันคง, 2556 : ออนไลน์) 

 
อันตรายจากการใช้สเตียรอยด์        

เนื่องจากสเตียรอยด์เป็นยาซึ่งมีผลต่อระบบต่าง ๆ ในทุกระบบของร่างกาย การใช้  สเตีย
รอยดอ์าจน าไปสู่อันตรายหลายประการ ที่ส าคัญได้แก่ 

การติดเชื้อ  การใช้สเตียรอยด์ในขนาดสูงมีผลกดภูมิต้านทานของร่างกาย ท าให้เกิดการติด
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราได้ง่าย นอกจากนี้สเตียรอยด์ยังอาจบดบังอาการแสดงของ
โรคติดเชื้อ ท าให้ตรวจพบโรคเม่ืออาการรุนแรงแล้ว  กดการท างานของระบบที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน ระบบ
ที่ท าหน้าที่ควบคุมการหลั่งสเตียรอยด์ฮอร์โมน ประกอบด้วยอวัยวะที่ส าคัญในร่างกาย 3 แห่งด้วยกัน คือ ไฮ
โปธาลามัส  ต่อมพิทุตารี และต่อมหมวกไต ในภาวะที่มีระดับของคอร์ติโซล ในเลือดสูงจะมีการกระตุ้นจากไฮ
โปธาลามัสไปยังต่อมหมวกไต ให้ลดการสร้าง       สเตียรอยด์ ในทางตรงกันข้ามถ้าระดับของคอร์ติโซลต่ า จะ
มีผลกระตุ้นให้ต่อมหมวกไต สร้างฮอร์โมนนี้เพ่ิมขึ้น การให้สเตียรอยด์ขนาดสูง จะไปกดการท างานของระบบ
อวัยวะที่ท าหน้าที่สร้างและควบคุมการการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ ซึ่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของ
ยาที่ได้รับ และ ระยะเวลาในใช้ยา เช่น ถ้าให้สเตียรอยด์ในขนาดท่ีเทียบเท่ากันเพรดนิโซโลน 5 มิลลิกรัมต่อวัน 
แทบจะไม่มีผลที่จะกดการท างานของระบบนี้เลย แต่ถ้าให้ขนาดสูงเทียบเท่ากับเพรดนิโซโลน 15 มิลลิกรัมต่อ
วันเป็นเวลานานกว่า 1-2 เดือน จะมีผลต่อการกดการสร้างฮอร์โมนได้มาก ท าให้ เมื่อหยุดใช้ยานี้แล้ว ร่างกาย
ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนนี้ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียด  

แผลในกระเพาะอาหาร  สเตียรอยด์มีผลท าให้เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลง และยับยั้งการ
สร้างเนื้อเยื่อใหม่ ทดแทนเนื้อเยื่อเก่าที่หลุดไป นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายยังพบว่า มีการหลั่งกรดในกระเพาะ
อาหารเพิ่มข้ึนด้วย การใช้สเตียรอยด์อาจท าให้มีอาการกระเพาะอาหารทะลุ หรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร
ได้ โดยไม่มีอาการปวดมาก่อน ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า การให้ยาลดกรดร่วมกับส
เตียรอยด์จะมีผลช่วยป้องกันการเกิดแผลได้ แต่ในทางปฏิบัติก็มีแพทย์จ านวนไม่น้อยที่นิยมให้ยาดังกล่าว
ร่วมกัน  

ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง สเตียรอยด์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ 
และอารมณ์ของผู้ใช้ยาได้ การใช้ยาขนาดสูงจะท าให้เกิดอารมณ์เป็นสุข จึงเป็น  สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้มี
อาการติดยา นอกจากนี้ยังพบอาการไม่พึงประสงค์อ่ืนๆเช่น นอนไม่หลับ เจริญอาหารกระสับกระส่าย 
หงุดหงิด เป็นต้น  



 

 

กระดูกผุ การใช้สเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลท าให้กระดูกผุได้ ดังนั้นผู้ที่มีแนวโน้ม
ที่จะเกิดกระดูกผุอยู่แล้ว เช่น ผู้สูงอายุ คนที่เป็นโรคไขกระดูก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  

ยับยั้งการเจริญเติบโตของร่างกาย เนื่องจากสเตียรอยด์มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเด็ก 
การให้ยาขนาดสูงในเด็ก จึงไม่ให้ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน แต่จะให้ยาแบบวันเว้นวัน เพราะจะท าให้มีฤทธิ์
และอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า  

ท าให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ า ผลของสเตียรอยด์ท าให้ร่างกายสูญเสียเกลือโปแต
สเซียมทางปัสสาวะมาก ซึ่งป้องกันได้โดยให้ลดการกินโซเดียม และกินอาหารที่มีโปแตสเซียมสูงแทน เช่น ส้ม 
กล้วย ผู้ที่มีระดับโปแตสเซียมต่ ามากอาจมีผลท าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่มีแรง และหัวใจเต้นผิด
จังหวะ หรือหยุดเต้นได้  

ท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง การใช้สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน จะท าให้มีการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาและแขน ซึ่งเมื่อลดขนาดยาลงก็จะมีผลท าให้อาการดีขึ้น  
และต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะเป็นปกติ   

ผลต่อตา ยาหยอดตาบางชนิดมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ หากใช้เป็นเวลานานอาจท าให้ความ
ดันลูกตาสูงขึ้น และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย บางรายอาจท าให้ตาบอดได้ 

ผลต่อผิวหนัง  สเตียรอยด์ในรูปของยาทาภายนอก มีผลท าให้ผิวหนังบางเป็นรอยแตกและมี
ลักษณะเป็นมัน ถ้าทาบริเวณใบหน้าอาจจะท าให้หน้ามีผื่นแดง และมีอาการอักเสบของผิวหนังรอบ ๆ ในบาง
รายอาจมีสิวเกิดข้ึน  

ฤทธิ์และอาการไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ สเตียรอยด์มีผลท าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า กลุ่มอาการ
คูชชิ่ง พบมีอาการแสดงคือ อ้วนตรงหน้าท้องขณะที่แขนขาลีบ มีก้อนไขมันที่ต้นคอด้านหลัง หน้าอูมเป็นวง
พระจันทร์ สิวขึ้น ปัสสาวะบ่อย ต้อหิน ต้อกระจก ผิวหนังบาง และคล้ าขึ้น แขนขาอ่อนแรง อารมณ์แปรปรวน 
กระดูกผุกร่อน ขนดก ไม่มีความรู้สึกทางเพศ ระบบประจ าเดือนผิดปกติ ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อไม่มีแรง 
ปวดหลัง  มีอาการทางจิตใจ หัวใจล้มเหลว บวมน้ า เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544) 

 
 การตรวจสอบการปลอมปนสเตียรอยด์ในยา 

  การตรวจสอบสารสเตียรอยด์นิยมตรวจสอบ 3 วิธี คือ วิธีแรกชุดทดสอบ DMSc Steroid  
วิธีที่สองชุดทดสอบสเตียรอยด์โดยใช้หลักการแยกสาร (Thin-Layer Chromatography : TLC) และวิธีที่สาม
เทคนิคการแยกสารผสมที่อยู่ในสภาวะของเหลว (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) 
  ชุดทดสอบ DMSc Steroid  เป็นชุดทดสอบส าหรับใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นส าหรับเด็ก
ซ่าเมทาโซน และเพรดนิโซโลน ซึ่งเป็นสารสเตียรอยด์ที่ใช้ปนปลอมในยาชุด ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาลูกกลอน ยาน้ า ยาเม็ด และแคปซูล เป็นต้น ลักษณะการตรวจเป็นแบบให้เชิงคุณภาพ 
คือ ทราบผลว่ายาที่น ามาทดสอบมีสารสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่หรือไม่ โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมา
โทกราฟิ ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ส าหรับเด็กซ่าเมทาโซน เท่ากับ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ
ส าหรับเพรดนิโซโลน เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2557 : ออนไลน์) 
  การทดสอบทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (Thin-Layer Chromatography : TLC) เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบสารที่รวดเร็ว สะดวก และราคาไม่แพง นิยมใช้ในการตรวจการด าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารระหว่างกระบวนการแยกสารในขั้นตอนต่าง ๆ  ใช้ในการยืนยัน
ชนิดของสาร และสามารถตรวจหาจานวนองค์ประกอบในของผสม หลักการของ TLC นั้น คล้ายคลึงกับ



 

 

คอลัมน์โครมาโตกราฟี จะต่างกันก็เพียงแต่ในกรณีของ TLC วัฏภาคนิ่งจะถูกเคลือบติดไว้ที่แผ่นกระจก แผ่น
อลูมิเนียม หรือแผ่นพลาสติกบาง ๆ สารจะถูกแต้มไว้ที่ใกล้ๆ ปลายด้านหนึ่งของแผ่นโดยใช้หลอดแคปิลลารี 
จากนั้นจึงนาแผ่นดังกล่าวไปวางลงในภาชนะท่ีใส่วัฏภาคเคลื่อนที่ไว้ตื้น ๆ เมื่อตัวทาละลายถูกดูดซึมขึ้นไปตาม
ตัวดูดซับด้วย capillary action ก็จะพาสารตัวอย่างขึ้นไปด้วย จึงเกิดการแยกของสารเกิดขึ้นด้วยหลักการ
เดียวกับคอลัมน์โครมาโตกราฟ ี(ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 : ออนไลน์) 
  การแยกสารผสมที่อยู่ ในสภาวะของเหลว  (High Performance Liquid 
Chromatography : HPLC) เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับแยกสารประกอบที่สนใจ ที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดย
กระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจ จะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่หรือ คอลัมน์กับ
เฟสเคลื่อนที่ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน สารผสมที่อยู่ในตัวอย่าง สามารถถูกแยกออกจาก
กันได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้น กับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเฟสที่อยู่กับที่
โดยสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วน
สารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ หรือเข้ากันได้ ดีกับเฟสที่ถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยก
ออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณและสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดซึ่ง
จะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่าโครมาโตแกรม  (ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2553 : 
ออนไลน์) 
  
3. ยาชุด      
 ยาชุด หมายถึง ยาที่จัดไว้รวมกัน เพ่ือรับประทานพร้อมกันทีเดียว มักประกอบไปด้วยยาที่มีรูปร่างและสี
ต่างๆกัน โดยแต่ละชุด จะมีจ านวนเม็ดยา 2-9 เม็ด จ าหน่ายในราคาประมาณชุดละ 2-15 บาท ซึ่งพบทั้งใส่
ซองพลาสติกใสไม่มีฉลาก หรือ ชนิดที่มีฉลาก ที่ระบุสรรพคุณรวมทั้งวิธีใช้บนซองยา โดยชนิดที่มีการระบุที่
ฉลากมักมีการตั้งชื่อตามสรรพคุณ เช่น ยาชุดกระจายเส้น  ยาชุดประดง 108 ยาชุดหมอนวด เป็นต้น ปัจจุบัน
พบว่ามียาชุดส าเร็จรูปจ าหน่ายในร้านขายของช าตามหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีผู้น าไปเร่ขายในชุมชน
และหมู่บ้านต่าง ๆ และมีประชาชนจ านวนมากที่ซื้อยาชุดรับประทาน (พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์, 2553) จาก
พฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนพบว่า ยังมีการซื้อยามาใช้ทั้งที่ทราบว่ายาชุดมีอันตราย ปัจจัยส่วนหนึ่งมา
จากยาชุดสามารถหาซื้อได้สะดวก มีราคาถูก และมีการแนะน าจากคนรู้จัก แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีทัศนคติ
เชิงบวกในการใช้ยาชุด ท าให้คาดการถึงระยะยาวได้ว่า หากประชาชนยังมีพฤติกรรมการใช้ยาเพ่ือดูแลสุขภาพ
เช่นนี้ จะท าให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพชีวิตของประชากรก็ด้อยไปด้วย เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง  และ
เหมาะสม ต้องมีการรณรงค์ ทั้งทางสื่อต่างๆ และการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยตรง เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการปฏิบัติตัวเพ่ือการน า ไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตของประชาชน (ธีราพร เทอดพิทักพงษ์, ม.ป.ป ) 
  
 ประเภทของยาชุด 
  1. ยาชุดสด คือ ยาชุดประเภทที่ผู้ขายจัดยาให้หลังจากซักถามอาการเจ็บป่วยของผู้ซื้อแล้ว
จึงจัดยาให้ตามความเจ็บป่วยนั้นๆ         2. 
ยาชุดแห้ง คือ ยาชุดประเภทที่มีการจัดยาไว้เป็นชุดๆพร้อมจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องมีการซักถามเพ่ือ



 

 

แยกแยะอาการเจ็บป่วยที่อาจแตกต่างกันในแต่ละ ในแต่ละชุดจะมียาหลายขนานรวมกันอยู่ ผู้ซื้อครั้งละก่ีชุดก็
ได้ มีจ าหน่ายทั่วไปทั้งในชนบทและในเมือง โดยจ าหน่ายตามร้านขายของช า ร้านกาแฟ ร้านขายยา เป็นต้น 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา, 2544) 
  
 โทษจากการใช้ยาชุด 
  ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ยาชุดมีหลายประการเช่น ประการแรก คือ ประชาชนได้รับยา
เข้าสู่ร่างกายเกินความจ าเป็น เช่น หากเจ็บป่วย ปกติจะใช้ยารักษาเพียงชนิดเดียวแต่หากเป็นยาชุ ดต้อง
รับประทานรวมกันจ าเป็นต้องได้รับยาชนิดอ่ืน ๆ ด้วย ประการที่สอง คือ ได้รับโทษหรืออันตรายจากยา เช่น 
เจ็บป่วยมากขึ้น เสพติดยา ตลอดจนเสียชีวิต ประการที่สาม คือ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ละ
ประเทศเป็นมูลค่าประมาณปีละ 10,000 ล้าน ในจ านวนนี้หลายพันล้านบาท ต้องสูญเสียเพราะใช้ยาที่ไม่
จ าเป็นในรูปของยาชุด ประการที่สี่ คือ ประชาชนต้องเสียเงินในการซื้อยามากขึ้น เช่น ไข้หวัดสามารถใช้ยา
พาราเซตามอลรักษา ราคาเม็ดละประมาณ 50 สตางค์ แต่ถ้าซื้อยาชุดชุดละ 3 บาท (ส าลี ใจดี, 2526) 
 
4. ยาสมุนไพร 
 สมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็
ยังเป็นส่วนของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูป ใด ๆ แต่ในทางการค้า 
สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่
ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่น ามาใช้เป็นยาเท่านั้น  ยาสมุนไพร 
หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือ แปรสภาพ ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ให้หมายรวมถึงยาที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุและจุลชีพ 
(พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, 2510) จากข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่แล้ว
ประชาชนมีระดับการศึกษาต่ า ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา และรายได้ต่ า การเลือกใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อม  บางครั้งผู้ใช้ยาสมุนไพรเองก็ไม่
ทราบว่ามีอาการป่วยเป็นอะไรแต่ก็ขอให้ได้กินยาสมุนไพร ก็จะท าให้เกิดความสบายใจว่าได้มีการรักษา (ณรงค์
ฤทธิ์ เรือนก้อน, 2546) 
 นอกจากยาชุดที่ได้รับความนิยมแล้ว ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกลสถานพยาบาล เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย เห็นผลการรักษาเร็ว ท าให้เกิดความเชื่อถือ
บอกต่อกันไป โดยไม่คิดว่าจะมีสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ ดังเช่นการศึกษาปริมาณ 
สารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาสมุนไพร เขตพ้ืนที่สาธารณสุข 4 และ 5 พบว่ายาสมุนไพร 626 ตัวอย่างมีการ
ปลอมปนสารสเตียรอยด์ 136 คิดเป็นร้อยละ 21.70 (นันทนา กลิ่นสุนทร, 2555)  

 
ประเภทของยาสมุนไพร 
 ตามต าราเวชศึกษาระบุประเภทของยาสมุนไพรตามวิธีการปรุงไว้ถึง 25 ชนิด เช่น ยาเม็ด 

ยานัตถ ุยาสูบ ยาพอก ยาหวง เป็นต้น แต่เคล็ดลับภูมิปัญญาไทย ขอแนะน ากรรมวิธีปรุงยาสมุนไพรที่ใช้บ่อย 
คือ 

 ยาชง โดยทั่วไปมักใช้สมุนไพรตากแห้งท าเป็นยาชง ส่วนของสมุนไพรที่ใช้ จะถูกหั่นเป็นชิ้น
บางๆ ภาชนะท่ีใช้เป็นกระเบื้องแก้ว หรือภาชนะเคลือบไม่ใช้ภาชนะโลหะ วิธีชง ท าโดยใช้สมุนไพรหนึ่ง



 

 

ส่วนผสมกับน้ าเดือดสิบส่วน ปิดฝาทิ้งไว้ 10-15 นาที ยาชงเป็นรูปแบบยาที่มีกลิ่นหอมชวนดื่ม และเป็นวิธีที่
สะดวกรวดเร็ว 

 ยาดอง เป็นการแช่สมุนไพรแบบเย็น โดยน าส่วนของสมุนไพรมาบดเป็นผงหยาบ ห่อด้วยผ้า
ขาวบางหลวมๆ ห้ามใช้กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หญิงมีครรภ์ 

 ยาลูกกลอน การปรุงยาลูกกลอน โดยน าสมุนไพรมาบดเป็นผง ผสมกับน้ าผึ้งโดยใช้ สมุนไพร 
1 ส่วน แช่น้ าผึ้ง 2 ส่วน จากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมเท่าเม็ดพุทรา น าไปอบแห้งหรือตากแห้ง 1-2 วัน 

 ยาต้ม คือการน าสมุนไพรต้มรวมกับน้ า โดยหั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆ พอดี ใส่ลงในหม้อดิน 
หรือเอาชนะที่ไม่ใช่โลหะเทน้ าลงไปท่วมยาเล็กน้อย ใช้ไฟขนาด กลางต้มให้เดือด หลังจากเดือดแล้วลดไฟลง
คนยาให้สม่ าเสมอแล้วจากนั้นก็น ามาดื่มได้ 
  ยาผง ปรุงจากส่วนของพืชสมุนไพรชนิดเดียว หรือหลายชนิดมาบดรวมกัน เวลารับประทาน
มักจะใช้ร่วมกับน้ ากระสายยา ซึ่งน้ ากระสายอาจเป็นน้ าสุก หรือน้ าดอก (คณะอนุกรรมการบัญชียาหลัก
แห่งชาติ, 2555 : ออนไลน์) 
 
5. สถานการณ์การใช้ยาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาชุด และยาสมุนไพร 

หลายประเทศก็พบปัญหาจากสเตียรอยด์ โดยการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ที่ห้ามใส่   สเตียรอยด์ แต่
การจัดการปัญหาอาจจะแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากบริบททั้งด้านความรู้ ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
แตกต่างกัน ดังตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้ 

 สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 ส านักงานอาหารและยาสหรัฐ อเมริกา (USFDA) 
แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันตรายอ้างว่า  สามารถรักษาข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ 
กระดูกพรุน มะเร็งกระดูกและอ่ืนๆ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีตัวยาปลอมปนสเตียรอยด์ในรูป
ของ เด็กซ่าเมทาโซน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ยาเหล่านี้เป็นยาที่ท าให้
เกิดอันตราย อย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการโฆษณาขายในสื่อออนไลน์ ซึ่งทางการ 
สหรัฐอเมริกาด าเนินการไม่ให้มีจ าหน่ายอีกต่อไปโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพ่ือคุ้มครอง  
ผู้บริโภค  

 สิงคโปร์ Health Sciences Authority (HSA) พบการปลอมปนยากลุ่มคอร์ติโค สเตียรอยด์
ในยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง พบประวัติบาง
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้บริโภคเสียชีวิต ตัวยาส าคัญที่พบได้บ่อยคือ เด็กซ่าเมทาโซน จากรายงานที่ผู้ที่มีแนวโน้ม จะ
ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์นี้ เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มักมีการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
ปวดข้อ ปวดหลัง หรือเป็นเกาต์บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
ห้ามมียาแผนปัจจุบัน กรณีน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีขายหรือครอบครองเพ่ือขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสาร
ควบคุม ตัวอย่างเช่น เด็กซ่าเมทาโซน ภายใต้กฎหมาย Poisons Act จะต้องถูกปรับถึง 10,000 เหรียญ และ
จ าคุกสูงสุดถึง 2 ปี 
  มาเลเซีย มีข้อก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ยา เรียกว่า Guide for Implementation of 
Patient Dispensing Pack for Pharmaceutical Products in Malaysia ซึ่งมีข้อก าหนดส าหรับขนาดบรรจุ
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยในเรื่อง การลดการใช้ยาโดยไม่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ยา ท าให้
มีข้ันตอนน้อยลงในกระบวนการ จ่ายยาและลดความผิดพลาดจากการจ่ายยา ตัวอย่าง กรณียาน้ ารับประทาน



 

 

คอร์ติโคสเตียรอยด์มีขนาดบรรจุไม่เกิน 120 มิลลิลิตร ยาทาผิวหนังที่มีคอร์ติโคสเตียรอยด์ไม่ว่าจะผสมยา
ปฏิชีวนะหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็น คอร์ติโคสเตียรอยด์ความแรงอย่างอ่อน มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 กรัม ความ
แรงปานกลาง มีขนาดบรรจุ ไม่เกิน 50 กรัม ความแรงสูงกับความแรงสูงมาก มีขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม 4 
กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ห้ามมีสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย The 
Control Of Drugs and Cosmetics Regulations 1984 ซึ่งถูกปรับสูงสุดถึง 25,000 ริงกิต หรือถูกจ าคุกไม่
เกิน 3 ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ หากมีการ กระท าผิดซ้ าจะต้องถูกปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 5 
ปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถ้าผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคลจะต้องถูกปรับถึง 50,000 ริงกิต หากกระท าผิดซ้ าจะถูกปรับ
ถึง 100,000 ริงกิต 5 จากฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ปลอมปนสเตียรอยด์ของมาเลเซีย พบว่าในปี 2010 องค์กร
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลก (World Anti-Doping Agency) ได้ก าหนดรายการ สารต้องห้ามทางการ
กีฬาป ี2013 ซึ่งห้ามใช้อนาบอลิกสเตียรอยด์ ทั้งในช่วงระหว่างการแข่งขันและในช่วงนอกการแข่งขัน และ กลู
โคคอร์ติโคสเตียรอยด์ ห้ามใช้ในช่วงการแข่งขัน โดยห้ามรับประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือดหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
หรือให้ทางทวารหนัก 

 ไทย ได้ก าหนดอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดเดี่ยวและคอร์ติโคสเตียรอยด์ โดยทั่วไปเป็น ยา
ควบคุมพิเศษต้องใช้ใบสั่งยา (ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาอันตราย ได้แก่ คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ส าหรับใช้เฉพาะที่) 
อีกทั้งมีประวัติการเพิกถอนทะเบียนต ารับยาสูตรผสม สเตียรอยด์หลายตัว  เนื่องจากอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้
ยา พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณเป็นระยะ  เคยมีค า
พิพากษาศาลฎีกาที่ 7478/2547 ให้ผู้ผลิตยาลูกกลอนผสมยาเด็กซาเมธาโซนและยาเพรดนิโซโลนถือเป็น
ความผิดฐานผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาปลอมจ านวน 1,730 เม็ดและกรณีนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา มีการ
ขายยาที่ผลิต ดังกล่าวด้วย จึงถูกลงโทษจ าคุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจ าคุก 2 ปี  

 ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต ารับยา  พ.ศ. 2555 ซึ่ง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีการก าหนดมาตรการหลายอย่างเพ่ือให้
เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การก าหนดให้คณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช้มาตรการในการก าหนด
เอกลักษณ์ของเม็ดยา 

 ซึ่งสามารถท าให้การก าหนดเอกลักษณ์ยาชื่อยาสามัญตัวเดียวกันมีรูปแบบยาเหมือนกันหมด
ได้ ซึ่งการน ามาตรการดังกล่าว มาใช้ในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาเม็ดสเตียรอยด์เพ่ือให้มีรูปแบบเม็ด สี 
ขนาดในลักษณะเดียวกัน ทุกต ารับได้ เพ่ือลดปัญหาการใช้ยาเพราะความไม่รู้ของประชาชน นอกจากนี้ใน
กฎกระทรวงดังกล่าวยังมีมาตรการให้คณะกรรมการอาหารและยา สามารถก าหนดช่องทางการจ าหน่ายของ
ยาได ้เช่น อาจก าหนดว่าใช้เฉพาะสถานพยาบาลพร้อมกันนี้ ยังก าหนดให้ต้องรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
ตลอดจนแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากหรือเอกสาร ก ากับยาได้อีกด้วย (ปรุฬห์ รุจนธ ารงค์, 2555) 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ศิรานันต์ พลเหี้ยมหาญ (2537) จากการส ารวจการกระจายของสเตียรอยด์ในยาชุด พบว่า ในยาชุด
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ตัวอย่างทั้งหมด 63 ชุด เป็นยาชุดแก้ไข้ 27 ชุด ยาชุด แก้ปวด 36 ชุด 
น ายาชุดมาวิเคราะห์ เด็กซ่าเมทาโซน และเพรดนิโซโลน ด้วยเครื่อง UV-Spectrophotometer และ HPLC 
จากการศึกษาตัวอย่างทั้งหมด 63 ชุด พบว่ามี สเตียรอยด์ 37 ชุด ยาชุดแก้ไข้มีสเตียรอยด์ 9 ชุด ในจ านวนนี้
พบเพรดนิโซโลน 4 ชุด พบเด็กซ่าเมทาโซน 5 ชุด ยาชุด แก้ปวดพบสเตียรอยด์ 28 ชุด ในจ านวนนี้พบ เพรดนิ
โซโลน 3 ชุด พบเด็กซ่าเมทาโซน 17 ชุด พบทั้ง เด็กซ่าเมทาโซน และเพรดนิโซโลน 8 ชุด 



 

 

อ าไพ ทองยินดี (2547) จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสเตียรอยด์ในยาชุดด้วยเทคนิค TLC และ 
HPLC พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างมาจากร้านขายยาและร้านขายของช า ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 28 ชุด  106 เม็ด ตรวจพบสเตียรอยด์จ านวน 19 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.86 ของยาชุดทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
จ าแนกตามสรรพคุณ พบว่า  ยาชุดที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อย แก้หวัด และแก้อักเสบ โดยยาชุดแก้ปวดเมื่อย มี
อัตราการพบสารสเตียรอยด์   ร้อยละ 73.92 ยาชุดแก้ไข้หวัดมีอัตราการพบสารสเตียรยอด์ร้อยละ 100 และ
ชุดยาแก้อักเสบ   มีอัตราการพบสารสเตียรอยด์ ร้อยละ 50  
 ดวงทิพย์ อรัญดร (2553) จากการศึกษาการปลอมปนของสารสเตียรอยด์ เด็กซ่าเมทาโซน และเพ
รดนิโซโลน ในยาแผนโบราณ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง จากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 54 ร้าน จากนั้นน าตัวอย่างที่
ได้มาตรวจสอบหาการปนปลอมสารเด็กซ่าเมทาโซน และเพรดนิโซโลน ด้วยเทคนิค TLC ซึ่งจะต้องท าการ
เปรียบเทียบระหว่างตัวยาแผนโบราณและสารอ้างอิงมาตรฐานเพรดนิโซโลนและเด็กซ่าเมทาโซนทุกครั้ง ผล
การทดลองพบว่า 4 ตัวอย่าง ตรวจพบการปลอมปนของสเตียรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 2 ของตัวอย่างทั้งหมด โดย
ตรวจพบสารเพรดนิโซโลนจ านวน 1 ตัวอย่าง และสารเด็กซ่าเมทาโซนจ านวน 3 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 0.5 
และ 1.5 ตามล าดับซึ่งกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงในการตรวจพบการปนปลอมเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา
ทั้งหมด และแหล่งที่มาของตัวอย่างคือ ร้านค้าแผงลอยในตลาดสด ซึ่ งความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้ยาที่มีการปน
ปลอมสเตียรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของแหล่งจ าหน่ายทั้งหมด 
 พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์ (2553) จารการศึกษาปัจจัยในการจ าหน่าย ยาชุดยาสเตียรอยด์ในร้านค้าของ
ช า เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเครือ พบว่ามีการจ าหน่ายยาชุด  ยาสเตียรอยด์จ านวน 
7 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจ านวนร้านค้าทั้งหมดที่เข้าส ารวจ ในจ านวนร้านค้าที่พบการจ าหน่ายยา
ชุด ยาสเตียรอยด์ พบว่ามีการจ าหน่ายยาชุด ยาสเตียรอยด์ มากกว่า 2 ปี จ านวน 3 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 
42.86 และเริ่มมีการจ าหน่ายยาชุดมาน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 พบว่าร้านค้า
ทั้งหมดมีรายได้จากการจ าหน่ายยาชุดน้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน ช่วงเดือนที่มีการจ าหน่ายยาชุดมากที่สุด 
คือ ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน จ านวน 4 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 57.14 สาเหตุในการจ าหน่ายใน  ยาชุด
ของร้านค้าเนื่องมาจากมีชาวบ้านหรือลูกค้า    มาถามซื้อบ่อย ๆ และชาวบ้านหรือลูกค้าแนะน าให้น ามา
จ าหน่าย จ านวน 6 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 85.71 ส่วนวิธีการเลือกซื้อยาเข้ามาจ าหน่ายในร้านมี 2 ลักษณะคือ 
เลือกซื้อตามที่ร้านขายยาแนะน า จ านวน 4 ร้าน และ ซื้อตามชื่อยาที่ลูกค้าและประชาชนมาถามหาและหรือ
แนะน าให้ซื้อมาขายจ านวน 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และ 42.86 ตามล าดับ 
 นันทนา กลิ่นสุนทร (2555) จากการศึกษาปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาจากสมุนไพรเขต
พ้ืนที่สาธารณสุข 4, 5 พบว่ามีผู้บริโภคยาจากสมุนไพรได้รับผลข้างเคียงจากการใช้      สเตียรอยด์โดยไม่มีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงครามจึงน าตัวอย่างยาจากสมุนไพรที่ตรวจ
พบสเตียรอยด์จากพ้ืนที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5 ระหว่าปี  พ.ศ. 2548 -2552 ซึ่งน าส่งโดยหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 136 ตัวอย่าง มาทดสอบหาปริมาณสารสเตียรอยด์โดยเทคนิค HPLC พบส
เตียรอยด์เทียบเท่าเด็กซาเมทาโซน ระหว่าง 0.010-1.119 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.319 
มิลลิกรัมต่อกรัม โดยรูปแบบแคปซูลพบปริมาณสเตียรอยด์สูงสุดคือ 1.081-1.119 มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อ
พิจารณาจากการบริโภคพบว่ามีปริมาณสเตียรอยด์ระหว่าง 0.072 -2.799 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค และมี



 

 

ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 0.651 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค โดยผู้บริโภคยาผงและยาลูกกลอนจะได้รับ สเตียรอยด์ใน
ปริมาณสูงกว่ายารูปแบบอ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.732 และ 0.676 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการผสมยาแผนปัจจุบันชนิดอ่ืนร่วมด้วย จ านวน35 ตัวอย่าง  ท าให้ผู้บริโภคยาเหล่านี้มี
ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาจากสมุนไพร ดังนั้นเพ่ือป้องกันการใช้ยาส
เตียรอยด์ไม่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงครามร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมกัน พัฒนารูปแบบ
การเฝ้าระวังการใช้สเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมน าร่องในพ้ืนที่เขต 5 และจะขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ (2555) จาก การให้บริการชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ใน             ยาแผน
โบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี โดยส านักยาและวัตถุเสพติด พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2554 ได้ผลิต
ไปแล้วมากกว่า 80,000 ชุด ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้ขยายการใช้งานไปยังหน่วยงานภาครัฐด้วยการ
ด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคในเขต
สาธารณสุขที่ 1 ในภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่ความพึงพอใจการใช้ชุดทดสอบในระดับมากที่สุด และจากการ
ส ารวจทัศนคติต่อการด าเนินงานโดยชุดทดสอบ พบว่าชุดทดสอบมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่องานเฝ้า
ระวังมากที่สุด 

ยุทธนา จิระศักดิ์พิศาล (2557) จากผลการส ารวจยาชุดในจังหวัดปทุมธานี พบว่ามีการกระจายของ
ยาชุดดังนี้ ส ารวจร้านขายยา 24 ร้าน พบว่ามีร้านขายยา 1 ร้าน ที่มียาชุด แก้ปวดเมื่อย แก้หวัด และแก้แพ้
คัน 5 ร้าน ที่พบยาชุด 2 ชนิด 6 ร้านที่พบยาชุด 1 ชนิด และไม่พบยาชุดจ าหน่าย 12 ร้าน และส ารวจร้านขาย
สินค้าทั่วไป 25 ร้าน พบว่า ไม่มีร้านขายสินค้าทั่วไปร้านใดที่มีครบทั้งสามชนิด 8 ร้าน ที่พบยาชุด 2 ชนิด 6 
ร้าน ที่พบยาชุด 1 ชนิด และไม่พบยาชุดจ าหน่าย 11 ร้าน ผลการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาชุดทั้ง 3 ชนิด โดย
ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา สเตียรอยด์ และน าไปทดสอบโดยวิธี TLC พบยาสเตียรอยด์ใน
ยาชุด แก้ไข้หวัด ร้อยละ 42.85 ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ร้อยละ 46.43 ยาชุดแก้แพ้คัน ร้อยละ 80.00 โดย สเตีย
รอยด์ที่พยส่วนใหญ่ ได้แก่ เด็กซ่าเมทาโซน ล าดับรองลงมา คือ เพรดนิโซโลน 
 ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ (2557) จากการทดสอบเบื้องต้นของการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาผง ยา
ลูกกลอน ยาเม็ด ยาน้ า และยาแคปซูล ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ศึกษาในชุมชน 13 แห่ง ในเขตจตุจักรของ
กรุงเทพมหานคร พบตัวอย่างที่คาดว่าจะมีสเตียรอยด์ปลอมปนใน 6 ชุมชน จ านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 23 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยตัวอย่างที่คาดว่าจะมีสเตียรอยด์ปลอมปนทั้งหมดเป็นรูปแบบยาเม็ด คิดเป็น
ร้อยละ 41.07 ของยาเม็ดทั้งหมด มีความถี่ของการใช้ส่วนใหญ่คือ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน และสาเหตุของการ
พบว่ามกีารปลอมปน สเตียรอยด์ทั้ง 23 ตัวอย่างถูกน ามาใช้เพื่อสาเหตุดังกล่าว 
 นันทนา กลิ่นสุนทร (2557) จาการส ารวจคุณภาพยาสมุนไพรในเขตสาธารณสุขที่4 และ 5 พบว่า 
ยาสมุนไพรมีบทบาทส าคัญในการรักษาโรค และมีแนวโน้มของการใช้เพ่ิมขึ้น ส่งผลท าให้มีการผลิตยาสมุนไพร
เพ่ิมขึ้น แม้ว่าจะมีการก ากับและควบคุมการผลิต เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ปัญหาที่พบ คือมี
การน านาแผนปัจจุบันปลอมปนในยาสมุนไพรเพ่ือให้เกิดผลในการรักษาที่รวดเร็ว นอกจากนั้นยังพบการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดโรคหรือโลหะหนัก ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการด าเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนที่เขต 4 และ 5 ส ารวจคุณภาพยาจากสมุนไพรโดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งผลิตและ
จ าหน่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 จ านวน 205 ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจวิเคราะห์การ
ปลอมปนยาแผนปัจจุบัน การปนเปื้อนโลหะหนัก และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน 37 ตัวอย่าง คิดเป็น  ร้อยละ 18.05 โดยพบการปลอมปนยาแผนปัจจุบันจ านวน 27 



 

 

ตัวอย่าง การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 8 ตัวอย่าง และโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
จ านวน 1 ตัวอย่าง และพบการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1 ตัวอย่าง 
จากข้อมูลนี้ บ่งชี้ว่าคุณภาพของยาสมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐานโดยปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือการปลอมปนยาแผน
ปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ยาดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ไม่มีเลขทะเบียนยาและไม่ทราบแหล่งผลิต ซึ่ง หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ควรให้ความส าคัญกับปัญหานี้และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2558) จากแนวทางการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน พบว่า นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการจัดท า “ตัวชี้วัด
บูรณาการ” เพ่ือให้เกิดมิติการท างานเชื่อมโยง บูรณาการข้ามหน่วยงานระดับกรม และ เชื่อมโยงการท างาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้สอดประสานกับอย่างมีเอกภาพ ดังนั้น จากสภาพความซับซ้อนของ
ปัญหาการใช้ยาในชุมชน ซึ่งต้องการการจัดการในลักษณะการแทรกแซงหลายระดับ จึงเข้ากับแนวโยบายของ
ปลัดกระทรวงฯ ดังนั้น ส านักยา จึงเสนอให้มีการก าหนดให้ “ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน” เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดบูรณาการ ตามแผนบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 


