ภสัชภัณฑ์ยาที่เก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
อาจทําให้ เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาหรื อสารประกอบที่
ใช้ ในการตังตํ
้ ารับได้ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการรักษาลดลง
และการเสื่อมสลายของเภสัชภัณฑ์ยาบางชนิด ก็ก่อให้ เกิด
อันตรายได้ เช่นกัน เช่น ยาเตตร้ าไซคลิน สารที่เกิดจากการ
สลายตัวจะมีพิษต่อตับ ถึงแม้ ว่าความไม่คงตัวของเภสัช
ภัณฑ์ยาส่วนใหญ่จะสังเกตทางกายภาพได้ แต่บางชนิดก็
ไม่สามารถสังเกตเห็นด้ วยสายตาได้ ดังนัน้ การเก็บรักษา
ยาในสภาวะเหมาะสมจึ ง ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ไ ม่ ค วร
มองข้ าม เพราะนอกจากช่วยยืดอายุการใช้ ยาแล้ ว ยังช่วย
ป้องกันการเกิดอันตรายจากการเสื่อมสลายของตัวยาหรื อ
สารประกอบที่ใช้ ในการตังตํ
้ ารับดังกล่าวได้ ด้วย
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่ อการสลายตัวของยา ได้ แก่
℘ แสง โดยแสงจะเร่ งให้ ยาเกิดสลายตัวของยา สามารถ
หลี ก เลี่ ย งได้ โ ดยการเก็ บ ยาในกล่ อ งทึ บ แสง หรื อ
ภาชนะสีชา
℘ ความชื น้ มี ผ ลทํ า ให้ ยาไม่ ค งตั ว ตามสภาพของ
รูปแบบยานัน้
℘ อุ ณ หภู มิ ยาบางอย่ า งสลายตั ว ได้ เร็ วมากใน
อุณ หภูมิ ห้ อ งซึ่ง ต้ อ งเก็ บ ยาในตู้เ ย็ น ดัง นัน้ การเก็ บ
รั ก ษาเภสัช ภัณ ฑ์ ย านัน้ ต้ องพิ จ ารณาตามสภาวะที่
แนะนําตามข้ อบ่งใช้ ในเอกสารกํ ากับยาหรื อที่ขวดยา
อย่างเคร่งครัด

โดยทั่ว ไปภายหลัง จากการเปิ ดใช้ ภาชนะบรรจุย าแล้ ว ควรปิ ด
ภาชนะให้ สนิทและนําไปเก็บในบริ เวณที่ห่างจากแสงแดดหรื อแสง
ส่องไม่ถึงและมีสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะ
รูปแบบของยาและข้ อบ่งชี ้ในแต่ละเภสัชภัณฑ์นนั ้ ดังนี ้
1) เภสัชภัณฑ์ รูปแบบของแข็ง
ยาเม็ด โดยทัว่ ไปจะมีอายุยา 2-5 ปี ทังนี
้ ้ขึ ้นกับตัวยาสําคัญสภาวะของ
การเก็บรั กษา ความชืน้ และแสง หากยาเม็ดอยู่ในภาชนะเปิ ดใช้ แล้ ว
หรื อนํามาแบ่งบรรจุยาเม็ดชนิดดังกล่าวจะมีอายุการใช้ เพียง 1 ปี นับ
จากวันที่เปิ ดใช้ หรื อวันที่แบ่งบรรจุ แต่จะไม่เกินวันหมดอายุของยาที่แจ้ ง
ในภาชนะบรรจุ ย านัน้ ๆ โดยทั่ว ไปหากเป็ นการแบ่ ง บรรจุ ที่ ม าจาก
โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลจะมี กําหนดอายุยาไว้ ที่ภ าชนะใส่ยา
อย่างชัดเจน โดยอาจระบุวา่ “ควรใช้ ยาก่อนวันที่…...”
ยาเม็ดบรรจุในฟอยด์ ให้ เก็บยาในบริ เวณที่ไม่ร้อนและชื ้น ยาก็จะคง
ตัวอยู่ได้ นานถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ ในฉลาก กรณี ยาเม็ดที่ไม่ได้ บรรจุ
ในฟอยด์ ความคงตัวของยาจะน้ อย ดังนันจึ
้ งควรเก็บในภาชนะที่กนั แสง
เพราะยาบางชนิดจะเสื่อมสภาพได้ เร็ วเมื่อโดยแสง
ยาแคปซู ล ทั ง้ แบบแข็ ง และแบบนิ่ ม ควรเก็ บ ในบริ เ วณที่ ไ ม่ ร้ อน
จนเกินไป เช่นห้ องปรั บอากาศ อาจใส่สารกันชืน้ ลงในภาชนะที่เก็บยา
เพื่ อ ให้ สามารถเก็บรั ก ษายาได้ นาน เนื่ อ งจากในกรณี ที่มีความชื น้ สูง
แคปซูล จะดูดความชื น้ และติดกัน และถ้ าอากาศแห้ ง มาก แคปซูล จะ
สูญ เสี ย ความชื น้ ทํ า ให้ เปราะและหัก ง่ า ย ส่ วนกรณี บ ริ เ วณที่ ร้ อนจัด
แคปซูลอาจเยิ ้มและเสียรู ปได้
ยาเม็ดอมใต้ ลิน้ ไอโซซอร์ ไบด์ ไดไนเตรท สําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อมี
อาการเจ็บเค้ นหน้ าอก ยาชนิดนี ต้ ัวยาจะสลายตัวได้ ง่ายเมื่ อโดนแสง
ดังนันควรเก็
้
บในภาชนะกันแสง และเก็บไว้ ได้ ไม่เกิน 8 สัปดาห์
ยาเหน็บ กรณียาสอด/สวนทวารหนักชนิดขี ้ผึ ้ง สําหรับใช้ รักษาริ ดสีดวง
ทวาร หรื อเป็ นยาระบาย ควรเก็บไว้ ในตู้เย็น เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทํา
ให้ ยาเหน็บเสียรู ปได้ แต่ห้ามใส่ช่องแช่แข็ง ส่วนกรณียาสอดช่องคลอด
ชนิดเม็ด สามารถเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่ต้ เู ย็น

2) เภสัชภัณฑ์ รูปแบบของเหลว
ยานํ ้า ใส ยานํ า้ เชื่ อม ยานํ า้ ใสที่ มี ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์
สามารถเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในตู้เย็น ในกรณียานํ ้าที่เปิ ดใช้
แล้ ว สามารถเก็บไว้ ที่อุณหภูมิห้องได้ มีอายุการใช้ ประมาณ 3-6 เดือน
(ทังนี
้ ้ควรตรวจสอบฉลากยาอีกครัง้ เนื่องจากยาแต่ละชนิดมีระยะความ
คงตัว หลัง เปิ ดใช้ ที่ แ ตกต่า งกัน ควรทิง้ ยา ถ้ าสี ห รื อ กลิ่ น เปลี่ ย น เกิ ด
ตะกอน หรื อ ยานํ ้าเปลี่ยนจากใสเป็ นขุ่น) ยกเว้ นยาบางชนิด เช่น ยาฆ่า
เชื ้อไวรัส AZT syrup ต้ องเก็บในตู้เย็น
ยาปฏิชีวนะแบบผงแห้ ง เมื่อผสมนํ ้าแล้ วควรเก็บในตู้เย็น อายุการใช้
ยาไม่เกิน 14 วัน หากเก็บที่อุณหภูมิห้อง จะมีอายุการใช้ ยาประมาณ 37 วัน
ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอล ตามกฎหมายกําหนดให้ วนั หมดอายุ
ยาไม่ เ กิ น 18 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ผ ลิ ต และต้ อ งเก็ บ ไว้ ที่ อุณ หภูมิ 2-8
องศาเซลเซียส (ในตู้เย็นช่องธรรมดา) เมื่อเปิ ดใช้ แล้ วจะมีอายุการใช้ ยา
ได้ ไม่เกิน 1 เดือนเมื่อเก็บในตู้เย็น
ยาหยอดตาทัว่ ไป หากไม่มีข้อบ่งชี ้การเก็บรักษาเฉพาะ สามารถเก็บใน
อุณหภูมิห้อง อาจเก็บในตู้เย็นได้ แต่ไม่แช่แข็งเพราะอาจเกิดผลึกของยา
เมื่อนํ ้าแข็งละลายได้ เมื่อเปิ ดใช้ แล้ วจะมีอายุการใช้ ยาได้ ไม่เกิน 1 เดือน
เมื่อเก็บในตู้เย็น
ยาล้ างตา ควรเก็บที่อณ
ุ หภูมิปกติ เมื่อเปิ ดใช้ แล้ วมีอายุอยู่ได้ เพียง 7 วัน
ดังนันควรพิ
้
จารณาเลือกซื ้อยาล้ างตาขนาดเล็กจะเหมาะสมและคุ้มค่า
ยาฉี ดอินสุลิน กรณี อินสุลินที่ยังไม่เปิ ดใช้ ทงชนิ
ั ้ ดปกติและชนิดที่เป็ น
ปากกาจะต้ องเก็บไว้ ในตู้เย็นช่องธรรมดาที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง หลีกเลี่ยง
แสงและความร้ อน ส่วนอินซูลินแบบขวดที่เปิ ดใช้ แล้ วให้ เก็บในตู้เย็นช่อง
ธรรมดา ส่วนปากกาอินสุลินหลังเปิ ดใช้ สามารถเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ไม่
จําเป็ นต้ องเก็บในตู้เย็น โดยไม่ว่าจะเก็บไว้ ในอุณหภูมิห้องปรั บอากาศ
หรื อตู้เย็นจะมีอายุประมาณ 28 วัน (ทังนี
้ ้ควรตรวจสอบฉลากยาอีกครัง้
เนื่องจากยาแต่ละชนิดมีระยะความคงตัวหลังเปิ ดใช้ ที่ตา่ งกัน)

3) เภสัชภัณฑ์ รูปแบบกึ่งของแข็ง
ยาครีม ควรเก็บในภาชนะที่มาจากบริ ษัทผู้ผลิตซึง่ จะคงตัวดีกว่ายาครี ม
ที่อยู่ในตลับแบ่ง โดยสภาวะเก็บรั กษายาที่เหมาะสม คือบริ เวณห้ องที่
อุณ หภูมิ ไ ม่ สูง หรื อ อาจเก็ บ ในตู้เ ย็ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ช่ อ งแช่ แ ข็ ง และต้ อ งเป็ น
บริ เวณที่ไม่โดนแสง
ยาป้ายตา วิธีการเก็บรักษาเช่นเดียวกับยาหยอดตาทัว่ ไป หากไม่มีข้อ
บ่งชี ้การเก็บรักษาเฉพาะ ควรเก็บไว้ ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและ
ความชื ้น เมื่อเปิ ดใช้ แล้ วจะมีอายุการใช้ ยาได้ ไม่เกิน 1 เดือน

นอกจากการเก็ บ รั ก ษายาตามสภาวะที่ เ หมาะสมแล้ ว ความ
ปลอดภัยในการหยิบใช้ ถือเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงด้ วย
ดังนันเพื
้ ่อป้องกันการเกิดปั ญหาจากการหยิบใช้ ยา
℘ ควรตังตู
้ ้ เก็บยาหรื อกล่องยา ให้ พ้นจากมือเด็ก
℘ จัดตู้ยาให้ เป็ นระเบียบ แยกยาแต่ละชนิด ได้ แก่ ยาใช้ ภายใน และ
ยาใช้ ภายนอก รวมทังเวชภั
้
ณฑ์ ให้ ชดั เจน ดังนี ้
℘ ยาใช้ ภายใน ควรติดฉลาก “ยารั บ ประทาน” ด้ วยฉลากสีนํา้ เงิน
แต่ละชนิดหรื อซองมีระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีรับประทาน
ติดไว้ ให้ เรี ยบร้ อย

℘ ยาใช้ ภายนอก ควรติดฉลาก “ยาใช้ ภายนอก ห้ ามรั บประทาน”
ด้ วยฉลากสีแดง และต้ องระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีใช้ ให้
เรี ยบร้ อย

ในการเก็บรักษายาที่ถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้ ยาได้ แต่ไม่
สามารถระบุได้ นานแค่ไหน ดังนันก่
้ อนใช้ ยาในแต่ละครัง้ จะต้ อง
พิ จ ารณา สัง เกตลัก ษณะทางกายภาพได้ แ ก่ สี กลิ่ น รส และ
รู ปลักษณ์ ร่ วมด้ วย หากเภสัชภัณฑ์นนมี
ั ้ ลกั ษณะดังกล่าวต่างไป
จากเดิม เช่น ยาเม็ดสีเปลี่ยน ยานํ ้าใสมีตะกอน ยาแขวนตะกอน
ตั ว ยาจั บ เป็ นก้ อน เป็ นต้ น แสดงว่ า เภสั ช ภั ณ ฑ์ ย านั น้ อาจ
เสือ่ มสภาพแล้ ว จึงไม่ควรนํามารับประทานหรื อใช้ อีก

วิธี ก ารปฏิ บัติ ง่า ยๆ เหล่า นี ้ หากทํ า ความเข้ าใจ และนํ า ไป
ปฏิ บั ติ จะช่ ว ยให้ สามารถยื ด อายุ ข องยา โดยที่ ย ายั ง คงมี
ประสิทธิภาพในการรักษา รวมทังเป็
้ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ยาได้ อีกทางหนึง่
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