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รู้จักกับสเตียรอยด์  
สเตียรอยด์เป็นสารประเภทฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้น มีประโยชน์ในการควบคุมการเปลี่ยนสภาพ

ของสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ตลอดจนควบคุมสมดุลของเกลือแร่ อิเล็กโทรไลต์ และนํ้าในรา่งกาย และ
สามารถบรรเทาการอักเสบได้ จึงได้มีการสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือนํามาใช้เป็นยา ที่มีประโยชน์หลายด้านทั้ง ต้านการ
อักเสบ ใช้เป็นยากดภูมิคุ้มกัน และใช้ในผูท้ี่ขาดฮอร์โมนประเภทน้ี  จัดได้ว่าเป็นยาที่มีสรรพคุณดีมาก สามารถ
ใช้รักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคลูปูส หรือโรคเอส แอล อี (โรคพุ่มพวง)  โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้  โรค
หืด เป็นต้น โดยในรูปยามีช่ือว่า เพรดนิโซโลน (prednisolone), เด็กซ์ซาเมทาโซน (dexamethasone) เป็น
ต้น  

อันตรายของสเตียรอยด ์
แม้สเตียรอยด์จะเป็นสารภายในร่างกายแต่เมื่อนํามาใช้เป็นยา จะต้องใช้ตามความจําเป็นเท่าน้ัน 

มิฉะน้ันจะเกิดอันตราย ย่ิงถ้าได้รับสเตียรอยด์เป็นเวลานานหรือในขนาดสูงมากจะย่ิงเป็นอันตรายมากขึ้น 
อันตรายที่จะเกิดขึ้นน้ัน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เพ่ิมนํ้าตาลในเลือด กระดูกพรุน ต้อหิน ต้อกระจก เกิดแผลใน
กระเพาะอาหาร ผิวบาง หน้ากลมเป็นวงพระจันทร์ หลังเป็นหนอก เป็นต้น ซึ่งเมื่อหยุดสเตียรอยด์กระทันหัน
จะเกิดอาการขาดสเตียรอยด์ ความดันโลหิตลดตํ่า นํ้าตาลในเลือดตกลง ตามมาด้วยการเป็นลมหมดสติ  

ป้องกันอันตรายจากยาสเตียรอยด์ท่ีปนปลอมในผลิตภณัฑ์สมุนไพร  
ยาสเตียรอยด์มักพบปนปลอมในยาชุด ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ ยาพระ รวมทั้งยาท่ี

อวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาได้สารพัดโรค ทัง้น้ีเน่ืองจากยาสเตียรอยด์เป็นยาที่มีคุณอนันต์ แต่โทษมหันต์ มีผล
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ดังได้กล่าวมาแล้ว ทําให้ผู้ทีไ่ด้รับยาสเตียรอยด์อาจเห็นผลในการบรรเทาอาการ
ได้อย่างรวดเร็ว รู้สึกพึงพอใจ จึงทําให้อาจละเลยการรักษาที่สาเหตุของโรคโดยตรง แต่ย่ิงใช้ต่อเน่ืองเป็น
เวลานานมากขึ้นเท่าใด อาการไม่พึงประสงค์ของยาสเตียรอยด์ก็ย่ิงเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับความรุนแรงของโรคที่
มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังน้ัน หากจะใช้ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร เหล่าน้ัน  จงึควรดูเครื่องหมาย อย. ก่อนเลือกซื้อยา
ดังกล่าว หากไม่มีเครื่องหมาย อย. แปลว่า ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ ฉะน้ันจึงควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มียาสเตียรอยด์ปนปลอม 

การตรวจสอบยาสเตียรอยด์ปนปลอม  
หากท่านต้องการใช้ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ ยาพระ เหล่าน้ัน แต่ไม่แน่ใจว่ามียาส

เตียรอยด์ปนปลอมมาหรือไม ่ ท่านตรวจสอบการปนปลอมยาสเตียรอยด์ได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้ “ชุด
ตรวจสอบสเตียรอยด์” ผลติและจําหน่ายโดย ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิธีการตรวจสอบเบ้ืองต้น สําหรับตรวจสารสเตียรอยด์ชนิดเด็กซ์ซาเมทาโซนและ



เพร็ดนิโซโลนที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ ใช้การแยกสารด้วย Thin-Layer Chromatography และ
ตรวจสอบด้วยกระดาษทําให้เกิดสีซึ่งจะเปลีย่นสีของสารสเตียรอยด์ เป็นสีม่วง ปริมาณตํ่าสุดที่ตรวจพบได้ คือ 
2 ไมโครกรัม1 (รูปที่ 1)  

ทั้งน้ีเน่ืองจากชุดทดสอบแบบเดิม มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างหลายขั้นตอน ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ 
และผู้ชํานาญการในการทดสอบและอ่านผล ทําให้ยุ่งยาก เสียเวลา ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้
ทําการพัฒนาวิธีการตรวจให้ง่ายขึ้น สามารถนําไปใช้ในภาคสนาม และประชาชนทั่วไปสามารถนําไปใช้
ตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้การคุ้มครองผู้บริโภคทุกพ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ชุดทดสอบน้ีคือ 
“DMSc Steroid” เป็นชุดทดสอบสําหรบัใช้ในการตรวจสอบเบ้ืองต้นสําหรับเด็กซ์ซาเมทาโซน และเพร็ดนิโซ
โลน ซึ่งทดสอบได้ง่ายกว่าชุดทดสอบแบบเดิม ลักษณะการตรวจเป็นแบบให้เชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคอิมมูโน
โครมาโทกราฟี (Immunochromatography) ปริมาณตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้สําหรับเด็กซ์ซาเมทาโซน 
เท่ากับ 1 ไมโครกรัม/มลิลิลติร และสําหรบั เพร็ดนิโซโลน เท่ากับ 50 ไมโครกรัม/มลิลิลิตร วิธีการตรวจสอบ มี
ดังน้ี คือ ถ้าตัวอย่างยาสมุนไพรเป็นยาเม็ด ให้บดให้แตกละเอียด หรือใช้กรรไกรสะอาดตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ตัก
ตัวอย่างด้วยหลอดพลาสติกสําหรับตักตัวอย่าง หรือหลอดหยดตัวอย่างที่เป็นของเหลวลงในหลอดทดสอบ
พลาสติก จากนั้นให้หยดน้ํายาจากขวดบรรจุนํ้ายาละลายตัวอย่างลงในหลอดทดสอบที่ใส่ตัวอย่างยาสมุนไพร 
แล้วปิดจุกพลาสติกให้แน่น จากน้ันเขย่าให้เข้ากันประมาณ 3 นาที ต้ังทิ้งไว้จนเกิดการแยกช้ัน จากน้ันดูด
นํ้ายาส่วนใสไมใ่ห้มีฟองอากาศ และหยดลงในหลุมทดสอบในลักษณะต้ังตรงทีละหยด จํานวน 4 หยด อ่านผล
การทดสอบภายใน 10-15 นาที แล้วสังเกตผล โดยหากพบว่า เป็นเส้นสีแดง 2 เส้น แสดงว่า ไม่มีการปน
ปลอมของยาสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรที่ทดสอบ แต่ถ้าเหน็เป็นเส้นสีแดง 1 เส้น แสดงว่า มีการปนปลอมของ
สารสเตียรอยด์2 (รูปที ่ 2) ชุดทดสอบน้ีหาซื้อและสอบถามได้ที่ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 98450 

นอกจากชุดทดสอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การตรวจสอบการปนปลอมยาสเตียรอยด์ เด็กซ์ซาเมทา
โซน และเพรด็นิโซโลน ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาํนวนมาก สามารถใช้ “วิธรีงคเลขผิวบาง (Thin 
layer chromatography, TLC)” ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ตรวจสอบได้หลาย ๆ ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน วิธี
น้ีเป็นวิธีที่ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิธี TLC มีหลกัการคือ การแยกสารตามหลักการโครมาโทกราฟี ที่มีวัฏภาคคงที่ 
และวัฏภาคเคล่ือนที่ หลังจากน้ันจะตรวจสอบสารด้วยนํ้ายาพ่นเฉพาะ ในกรณีการตรวจสอบการปนปลอมยาส
เตียรอยด์ เดกซ์ซาเมธาโซน และเพร็ดนิโซโลน ระบบ TLC ที่จะแนะนํา คือ วัฏภาคคงที่ Silica gel GF254 

ส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่ อาจจะเป็น dichloromethane : methanol อัตราส่วน 9:1 หรือ toluene : ethyl 
acetate : formic acid อัตราส่วน 50:45:10 นํ้ายาพ่นที่ใช้คือ tetrazolium blue ซึ่งถ้ามีการปนปลอมส
เตียรอยด์ จะเกิดเป็นแถบสีมว่งนํ้าเงิน ในระยะเดียวกับสเตียรอยด์ที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบ โดยทั่วไปสมุนไพร
มักจะมีสารกลุม่สเตียรอยด์ที่พืชสร้างขึ้นมาเอง เช่น beta-sitosterol, stigmasterol, campesterol แต่สาร
ดังกล่าวจะมีค่า Rf ที่มากกว่ายาสเตียรอยด์สังเคราะห์ เน่ืองจากมีขั้วน้อยกว่า และจะไม่ให้ผลบวกกับนํ้ายาพ่น 
tetrazolium blue เป็นสีม่วงนํ้าเงิน บางครั้งผลของทีแอลซีโครมาโทแกรมของตัวอย่างที่นํามาตรวจสอบ



อาจจะมีแถบสารที่มีค่า Rf เท่ากับหรือใกล้เคียงกับยาสเตียรอยด์เมื่อตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร แต่ถ้าพ่นด้วยนํ้ายาพ่นแล้วไม่ให้สีม่วงนํ้าเงิน แสดงว่าตัวอย่างดังกล่าวไม่มียาส
เตียรอยด์ ทั้งน้ีเพราะตัวอย่างดังกล่าวอาจจะมีสารอ่ืนที่มีขั้วใกล้เคยีงกับยาสเตียรอยด์ แต่ถ้าตัวอย่างยา
ลูกกลอนที่นํามาตรวจสอบมีนํ้าตาลเป็นส่วนผสม ผลของโครมาโทแกรมท่ีพ่นด้วยนํ้ายา tetrazolium blue 
จะพบว่ามีแถบที่ให้ผลบวกเป็นสีม่วงนํ้าเงินใกล้จุดเริ่มต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากนํ้ายาพ่น tetrazolium blue ให้
ผลบวกกับสารกลุ่มนํ้าตาลด้วย ซึ่งถ้านําตัวอย่างลูกกลอนที่มีนํ้าตาลเป็นส่วนผสม มาตรวจสอบกับนํ้ายาพ่น
โดยตรงโดยไม่มีการแยกสารตามวิธี TLC จะพบผลบวกลวง ฉะน้ันจึงถือได้ว่า วิธี TLC เป็นวิธีที่ใช้ตรวจสอบ
การปนปลอมด้วยยาสเตียรอยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และรวดเร็ว3 (รูปที่ 3) 

รายละเอียดสอบถามได้ที่ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล
ต้ังอยู่ ช้ัน 5 อาคารราชรัตน์ โทร 02-3544320 หรือ 02-644-8678-91 ต่อ 5538 ได้ในวันและเวลาราชการ 
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