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ยาเป็นสิ่งจาเป็นที่ใช้รักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาถือเป็น
พื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการตามโรงพยาบาล หรือร้านยาที่มีเภสัช
กรประจามักจะได้รับข้อมูลเรื่องการใช้ยา การเก็บรักษายาพิเศษบางชนิด แต่ยาที่ผู้ป่วยได้รับในบางครั้งอาจเก็บไว้
ไม่ถูกวิธี เก็บแยกใส่บรรจุภัณฑ์ของผู้ป่วยเอง หรือการเก็บในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้ระบุตามที่ฉลากกาหนด ล้วนเป็น
สาเหตุให้ ย าหมดอายุ ก่อนวัน เวลาที่ร ะบุ ข้างเภสั ช ภัณฑ์ ดังนั้น ประชาชนในฐานะผู้ บริโ ภคจึงควรทราบว่า ยา
หมดอายุคืออะไร มีความสาคัญอย่างไร และยาหมดอายุพิจารณาเบื้องต้นได้อย่างไร
ความหมายของ “ยาหมดอายุ ” หมายถึง ยาที่มีลั กษณะผิดไปจากข้ อกาหนดที่ทางผู้ผ ลิ ตกาหนด ซึ่ง
ข้อกาหนดนี้ผู้ผลิตใช้เกณฑ์มาตรฐานจากตารายาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย หรือตารายา
สากลที่ได้มาตรฐานตามประกาศของประเทศต่างๆ ส่วน “วันหมดอายุ” หรือ “วันสิ้นอายุของยา” คือวันที่กาหนด
อายุของยาที่ผลิตในแต่ละรุ่นผลิต ซึ่งแสดงว่ายามีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกาหนดตลอดช่วงระยะเวลาก่อนถึงวัน
สิ้นอายุของยา
หลักเกณฑ์การดูว่ายาหมดอายุพิจารณาได้จาก
1. สมบัติทางกายภาพทั่วโป เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของผลิตภัณฑ์ ความเป็นกรดเบส หรือเป็น
ลักษณะที่ต้องใช้เครื่องมือวัด เช่น จุดหลอมเหลว เป็นต้น
2. สมบัติทางเคมี เช่น ส่วนประกอบของยา หรือส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัย เทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบ
ที่ยุ่งยากเกินกว่าผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้
3. สมบั ติทางชีว วิทยา เช่น ปริ มาณของจุ ลิ นทรีย์ หรือในกรณียาที่เป็นชีว วัตถุ จะหมายถึงการออกฤทธิ์ทาง
ชีววิทยาของยา
จากหลักการข้างต้นพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคสังเกตและตรวจสอบด้วยตนเองได้อย่างง่ายที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ
ดังนั้น สิ่งสาคัญที่ผู้ป่วยที่บริโภคยาควรรู้และหลีกเลี่ยงการได้รับยาหมดอายุ นอกจากการได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ
การรักษาน้อยลง หรือยาหมดฤทธิ์ในการรักษาแล้ว ในบางกรณีที่รุนแรง เช่น ยาบางชนิดอาจสลายตัวได้เป็นสารที่
ก่อพิษ เป็นอันตรายต่อร่างกายแทน เนื่องจากตัวยาหรือส่วนประกอบในยาสลายตัวได้เป็นสารที่มีโครงสร้างใหม่
และเป็นพิษ เช่น สารที่เป็นพิษต่อตับไต เป็นต้น หรือบางกรณียามีปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐานที่กาหนดทาให้
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เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้ป่วย เช่น ท้องเสีย อาเจียน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่หากเรียนรู้ ป้องกัน และ
รู้จักตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ ย่อมดีกว่าการรักษาผลเสียที่เกิดต่อร่างกายภายหลัง
ปัจจัยที่ส่งผลให้ยาหมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพ เช่น ความชื้นสูง ปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าออกในตัวยา
ความร้อน แสงแดด ความเป็นกรดด่างที่เปลี่ยนแปลง ปริมาณโลหะที่ตกค้างซึ่งอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลทาให้ยาเสื่อมสลายตัวได้ ทั้งนี้ความเร็วในการเสื่อมสลายตัวขึ้นอยู่กับชนิด รูปแบบ และประเภท
ของตัวยา ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้บริโภคสามารถปรึกษาเภสัชกรสาหรับปัญหายาต่างๆเหล่านี้
วิธีการสังเกตุและตรวจสอบคุณภาพยาอย่างง่ายที่ผู้ใช้ยาสามารถทาได้ ให้พิจารณาจากรูป รส และกลิ่น
หากมีลักษณะที่แปลกหรือมีกลิ่นผิดปกติ ย่อมเป็นสัญลักษณืเบื้องต้นที่ส่อให้เห็นว่ายาเริ่มมีการเสื่อมสลายตัว หรือ
อยู่ในรูปแบบตัวยาทีอ่ าจให้ผลการรักษาทีผ่ ิดไป
จากตารางข้างล่างแสดงลักษณะของยาทีเ่ ริ่มหมดอายุหรือมี
แนวโน้มเกิดการเสื่อมสลายของยาในแต่ละรูปแบบเภสัชภัณฑ์
รูปแบบเภสัชภัณฑ์
ลักษณะของยาที่เริ่มหมดอายุ หรือมีแนวโน้มเกิดการเสื่อมสลายของยา
ยาเม็ด
-ยาเปลี่ยนสี เช่น ยารักษาสิวบางตัวเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ จะเปลีย่ นสีคล้าขึ้น
-ยาม็ดมีจดุ ๆ หรือมีเส้นใยขึ้นอาจเกิดเชื้อราขึ้นที่เม็ดยา
-ยาแตกร่อนออกจากกัน เป็นต้น
ยาแคปซูลแข็ง
เปลือกแคปซูลบวม ผงยาข้างในเปลี่ยนสี หรือมีกลิ่นผิดปกติ
ยาแคปซูลนิม่
ยาลีบแบนไม่เป็นรูปแบบเดิม เปลือกแคปซูลเปลี่ยนสีไปจากตอนเริม่ บริโภค
ยาผง
-สี/กลิ่น ของยาเปลี่ยนไป
-ยาเป็นก้อนใหญ่ตดิ กันแน่น (เกิดจากมีความชื้น เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายยา)
ยาน้าใส
-สี/กลิ่น ของยาเปลี่ยนไป
-ยาน้าขุ่นมีเศษตะกอนผง หรือถ้ามีเชื้อขึ้นอาจเห็นเส้นใยของเชื้อราได้
ยาน้าแขวนตะกอน -สี/กลิ่น ของยาเปลี่ยนไป
โลชั่น
-ยาจับตัวเป็นก้อนแข็งนอนก้นอยู่ที่ก้นของขวดยาน้า
-ยาแยกตัวเป็นชั้นไม่สามารถเขย่าแล้วรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ใหม่
ยาครีม ยาขีผ้ ึ้ง
-สี/กลิ่น ของยาเปลี่ยนไป (เช่น ยาครีมฆ่าเชื้อบางชนิด เมื่อเก็บไว้นานจะมีการแยกชั้นและสี
เปลี่ยนจากขาวเป็นสีเหลืองเข้มขึน้ เป็นต้น)
-ยาแข็งเกินกว่าจะเป็นครีม หรือขีผ้ ึ้ง
--ยาแยกตัวเป็นชั้นเกิดมีชั้นน้าแยกออกมา
ยาเหน็บแบบนิ่ม
-ยาเหลวนิ่มไม่เป็นรูปทรง แม้วิธเี ก็บจะถูกต้องตามสภาวะการเก็บรักษาที่กาหนด แต่ยาก็ยังคง
เหลวอยู่ เป็นต้น
ยาสมุนไพรแผน
(ดูตามรูปแบบผลิตภัณฑ์) การตรวจสอบเบื้องต้นเน้นให้ดูความสะอาด และจุลินทรียต์ ่างๆที่
โบราณ
มองเห็น
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รูปแบบเภสัชภัณฑ์
ลักษณะของยาที่เริ่มหมดอายุ หรือมีแนวโน้มเกิดการเสื่อมสลายของยา
ยาสมุนไพร
-มีกลิ่นแปลกกว่าปกติ
ธรรมชาติ
-มีเชื้อราขึ้นเป็นเส้นใย
-มีผงฝุ่น

จากตารางนี้เป็นวิธีการตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นซึง่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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“กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ จะต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน มีกระบวนการทดสอบความคงตัวด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สู่ประชาชน
จากใจเภสัชกร”
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