
    

ภสชัภัณฑ์ยาท่ีเก็บรักษาในสภาวะท่ีไม่เหมาะสม 

อาจทําให้เกิดการเส่ือมสลายของตวัยาหรือสารประกอบท่ี

ใช้ในการตัง้ตํารับได้ สง่ผลให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง 

และการเส่ือมสลายของเภสชัภณัฑ์ยาบางชนิด ก็ก่อให้เกิด

อนัตรายได้เชน่กนั เชน่ ยาเตตร้าไซคลิน สารท่ีเกิดจากการ

สลายตวัจะมีพิษต่อตบั ถึงแม้ว่าความไม่คงตวัของเภสัช

ภณัฑ์ยาส่วนใหญ่จะสงัเกตทางกายภาพได้ แต่บางชนิดก็

ไม่สามารถสงัเกตเห็นด้วยสายตาได้ ดงันัน้การเก็บรักษา

ยาในสภาวะเหมาะสมจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีไม่ควร

มองข้าม เพราะนอกจากช่วยยืดอายกุารใช้ยาแล้ว ยงัช่วย

ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการเส่ือมสลายของตวัยาหรือ

สารประกอบท่ีใช้ในการตัง้ตํารับดงักลา่วได้ด้วย 

ปัจจัยสาํคัญท่ีมีผลต่อการสลายตัวของยา ได้แก่  

℘ แสง โดยแสงจะเร่งให้ยาเกิดสลายตวัของยา สามารถ

หลีกเล่ียงได้โดยการเก็บยาในกล่องทึบแสง หรือ

ภาชนะสีชา 

℘ ความชืน้  มีผลทําให้ยาไม่คงตัวตามสภาพของ

รูปแบบยานัน้  

℘ อุณหภูมิ  ยาบางอย่ า ง สลายตัว ไ ด้ เ ร็ วม ากใน

อุณหภูมิห้องซึ่งต้องเก็บยาในตู้ เย็น ดังนัน้การเก็บ

รักษาเภสัชภัณฑ์ยานัน้ต้องพิจารณาตามสภาวะท่ี

แนะนําตามข้อบ่งใช้ในเอกสารกํากับยาหรือท่ีขวดยา

อยา่งเคร่งครัด 

โดยทั่วไปภายหลังจากการเปิดใช้ภาชนะบรรจุยาแล้ว ควรปิด

ภาชนะให้สนิทและนําไปเก็บในบริเวณท่ีห่างจากแสงแดดหรือแสง

สอ่งไม่ถึงและมีสภาวะอณุหภมูิท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงลกัษณะ

รูปแบบของยาและข้อบง่ชีใ้นแตล่ะเภสชัภณัฑ์นัน้ ดงันี ้

1) เภสัชภณัฑ์รูปแบบของแข็ง 

ยาเม็ด โดยทัว่ไปจะมีอายุยา 2-5 ปี ทัง้นีข้ึน้กบัตวัยาสําคญัสภาวะของ

การเก็บรักษา ความชืน้ และแสง หากยาเม็ดอยู่ในภาชนะเปิดใช้แล้ว

หรือนํามาแบ่งบรรจุยาเม็ดชนิดดงักล่าวจะมีอายุการใช้เพียง 1 ปี นับ

จากวนัท่ีเปิดใช้หรือวนัท่ีแบง่บรรจ ุแตจ่ะไม่เกินวนัหมดอายุของยาท่ีแจ้ง

ในภาชนะบรรจุยานัน้ๆ โดยทั่วไปหากเป็นการแบ่งบรรจุท่ีมาจาก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะมีกําหนดอายุยาไว้ท่ีภาชนะใส่ยา

อย่างชดัเจน โดยอาจระบวุา่ “ควรใช้ยาก่อนวนัท่ี…...”  

ยาเม็ดบรรจุในฟอยด์ ให้เก็บยาในบริเวณท่ีไม่ร้อนและชืน้ ยาก็จะคง

ตวัอยู่ได้นานถึงวนัหมดอายุท่ีระบุไว้ในฉลาก กรณียาเม็ดท่ีไม่ได้บรรจุ

ในฟอยด์ ความคงตวัของยาจะน้อย ดงันัน้จงึควรเก็บในภาชนะท่ีกนัแสง

เพราะยาบางชนิดจะเส่ือมสภาพได้เร็วเม่ือโดยแสง 

ยาแคปซูลทัง้แบบแข็งและแบบน่ิม ควรเก็บในบริเวณท่ีไม่ ร้อน

จนเกินไป เช่นห้องปรับอากาศ อาจใส่สารกันชืน้ลงในภาชนะท่ีเก็บยา 

เพ่ือให้สามารถเก็บรักษายาได้นาน เน่ืองจากในกรณีท่ีมีความชืน้สูง 

แคปซูลจะดูดความชืน้และติดกัน และถ้าอากาศแห้งมาก แคปซูลจะ

สูญเสียความชืน้ทําให้เปราะและหักง่าย ส่วนกรณีบริเวณท่ีร้อนจัด 

แคปซูลอาจเยิม้และเสียรูปได้ 

ยาเมด็อมใต้ลิน้ ไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรท สําหรับผู้ ป่วยโรคหวัใจเม่ือมี

อาการเจ็บเค้นหน้าอก ยาชนิดนีต้ัวยาจะสลายตัวได้ง่ายเม่ือโดนแสง 

ดงันัน้ควรเก็บในภาชนะกนัแสง และเก็บไว้ได้ไม่เกิน 8 สปัดาห์ 

ยาเหน็บ กรณียาสอด/สวนทวารหนกัชนิดขีผ้ึง้ สําหรับใช้รักษาริดสีดวง

ทวาร หรือเป็นยาระบาย ควรเก็บไว้ในตู้ เย็น เน่ืองจากอณุหภูมิสูงอาจทํา

ให้ยาเหน็บเสียรูปได้ แต่ห้ามใส่ช่องแช่แข็ง ส่วนกรณียาสอดช่องคลอด

ชนิดเม็ด สามารถเก็บไว้ท่ีอณุหภมูิห้อง โดยไม่ต้องแช่ตู้ เย็น 

2) เภสัชภณัฑ์รูปแบบของเหลว 

ยานํ ้าใส ยานํา้เ ช่ือม  ยานํา้ใสท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

สามารถเก็บไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในตู้ เย็น ในกรณียานํา้ท่ีเปิดใช้

แล้ว สามารถเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องได้ มีอายุการใช้ประมาณ 3-6 เดือน 

(ทัง้นีค้วรตรวจสอบฉลากยาอีกครัง้ เน่ืองจากยาแต่ละชนิดมีระยะความ

คงตัวหลังเปิดใช้ท่ีแตกต่างกัน ควรทิง้ยา ถ้าสีหรือกลิ่นเปล่ียน เกิด

ตะกอน หรือ ยานํา้เปล่ียนจากใสเป็นขุ่น) ยกเว้นยาบางชนิด เช่น ยาฆ่า

เชือ้ไวรัส AZT syrup ต้องเก็บในตู้ เย็น  

ยาปฏิชีวนะแบบผงแห้ง เม่ือผสมนํา้แล้วควรเก็บในตู้ เย็น อายุการใช้

ยาไม่เกิน 14 วนั หากเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง จะมีอายุการใช้ยาประมาณ 3-

7 วนั 

ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอล ตามกฎหมายกําหนดให้วนัหมดอายุ

ยาไม่เกิน 18 เดือนนับจากวันท่ีผลิต และต้องเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 2-8 

องศาเซลเซียส (ในตู้ เย็นช่องธรรมดา) เม่ือเปิดใช้แล้วจะมีอายุการใช้ยา

ได้ไม่เกิน 1 เดือนเม่ือเก็บในตู้ เย็น 

ยาหยอดตาทัว่ไป หากไม่มีข้อบ่งชีก้ารเก็บรักษาเฉพาะ สามารถเก็บใน

อณุหภมูิห้อง อาจเก็บในตู้ เย็นได้แต่ไม่แช่แข็งเพราะอาจเกิดผลึกของยา

เม่ือนํา้แข็งละลายได้ เม่ือเปิดใช้แล้วจะมีอายุการใช้ยาได้ไม่เกิน 1 เดือน

เม่ือเก็บในตู้ เย็น 

ยาล้างตา ควรเก็บท่ีอณุหภมูิปกต ิเม่ือเปิดใช้แล้วมีอายอุยู่ได้เพียง 7 วนั 

ดงันัน้ควรพิจารณาเลือกซือ้ยาล้างตาขนาดเล็กจะเหมาะสมและคุ้มคา่  

ยาฉีดอินสุลิน กรณีอินสุลินท่ียังไม่เปิดใช้ทัง้ชนิดปกติและชนิดท่ีเป็น

ปากกาจะต้องเก็บไว้ในตู้ เย็นช่องธรรมดาท่ีไม่ใช่ช่องแช่แข็ง หลีกเล่ียง

แสงและความร้อน ส่วนอินซูลินแบบขวดท่ีเปิดใช้แล้วให้เก็บในตู้ เย็นช่อง

ธรรมดา ส่วนปากกาอินสลุินหลงัเปิดใช้สามารถเก็บไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง ไม่

จําเป็นต้องเก็บในตู้ เย็น โดยไม่ว่าจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปรับอากาศ

หรือตู้ เย็นจะมีอายุประมาณ 28 วนั (ทัง้นีค้วรตรวจสอบฉลากยาอีกครัง้ 

เน่ืองจากยาแตล่ะชนิดมีระยะความคงตวัหลงัเปิดใช้ท่ีตา่งกนั) 



3) เภสัชภณัฑ์รูปแบบกึ่งของแข็ง 

ยาครีม ควรเก็บในภาชนะท่ีมาจากบริษัทผู้ผลิตซึง่จะคงตวัดีกว่ายาครีม

ท่ีอยู่ในตลบัแบ่ง โดยสภาวะเก็บรักษายาท่ีเหมาะสม คือบริเวณห้องท่ี

อุณหภูมิไม่สูงหรืออาจเก็บในตู้ เย็นท่ีไม่ใช่ช่องแช่แข็ง และต้องเป็น

บริเวณท่ีไม่โดนแสง  

ยาป้ายตา วิธีการเก็บรักษาเช่นเดียวกับยาหยอดตาทัว่ไป หากไม่มีข้อ

บ่งชีก้ารเก็บรักษาเฉพาะ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเล่ียงแสงและ

ความชืน้ เม่ือเปิดใช้แล้วจะมีอายกุารใช้ยาได้ไม่เกิน 1 เดือน 

นอกจากการเก็บรักษายาตามสภาวะท่ีเหมาะสมแล้ว ความ

ปลอดภัยในการหยิบใช้ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีต้องพิจารณาถึงด้วย 

ดงันัน้เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาจากการหยิบใช้ยา  

℘ ควรตัง้ตู้ เก็บยาหรือกล่องยา ให้พ้นจากมือเดก็  

℘ จดัตู้ยาให้เป็นระเบียบ แยกยาแต่ละชนิด ได้แก่ ยาใช้ภายใน และ

ยาใช้ภายนอก รวมทัง้เวชภณัฑ์ ให้ชดัเจน ดงันี ้

℘ ยาใช้ภายใน ควรติดฉลาก “ยารับประทาน” ด้วยฉลากสีนํา้เงิน 

แตล่ะชนิดหรือซองมีระบช่ืุอยา สรรพคณุ ขนาด และวิธีรับประทาน

ตดิไว้ให้เรียบร้อย 

℘ ยาใช้ภายนอก ควรติดฉลาก “ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน” 

ด้วยฉลากสีแดง และต้องระบุช่ือยา สรรพคณุ ขนาด และวิธีใช้ให้

เรียบร้อย 

ในการเก็บรักษายาท่ีถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้ยาได้ แต่ไม่

สามารถระบุได้นานแค่ไหน ดงันัน้ก่อนใช้ยาในแต่ละครัง้ จะต้อง

พิจารณา สังเกตลักษณะทางกายภาพได้แก่ สี กลิ่น  รส และ

รูปลกัษณ์ ร่วมด้วย หากเภสชัภณัฑ์นัน้มีลกัษณะดงักลา่วต่างไป

จากเดิม เช่น ยาเม็ดสีเปลี่ยน ยานํา้ใสมีตะกอน ยาแขวนตะกอน

ตัวยาจับเป็นก้อน เ ป็นต้น แสดงว่า เภสัชภัณฑ์ยานัน้อาจ

เสือ่มสภาพแล้ว จึงไมค่วรนํามารับประทานหรือใช้อีก 

วิธีการปฏิบัติง่ายๆ เหล่านี ้หากทําความเข้าใจ และนําไป

ปฏิบัติ  จะช่วยให้สามารถยืดอายุของยา โดยท่ียายังคงมี

ประสิทธิภาพในการรักษา รวมทัง้เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายด้าน

ยาได้อีกทางหนึง่ 
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