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วิธีสังเกตยาหมดอายุและยาเสื่ อมคุณภาพ
วิธีการอ่ านฉลากเพือ่ สั งเกตวันหมดอายุของยา
วันหมดอายุของยาจะระบุไว้ในฉลากยา โดยมีการแสดง วัน เดือน ปี ที่ยาสิ้ นอายุ หากไม่มีการแสดง
วันสิ้ นอายุ ให้สังเกตวันผลิต หรื อ วัน เดือน ปี ที่ยานั้นผลิต โดยทัว่ ไปยาฉี ดนั้นจะมีอายุการใช้ประมาณ 2 ปี
นับจากวันที่ผลิต และยาเม็ดจะมีอายุการใช้ประมาณ 3 – 5 ปี นับจากวันที่ผลิต ส่ วนยาหยอดตา เมื่อเปิ ดใช้
แล้วให้เก็บในตูเ้ ย็น จะมีอายุการใช้ 1 เดือนหลังจากที่เปิ ดใช้ครั้งแรก (ยกเว้นยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมค์ ห้าม
เก็บในตูเ้ ย็น) ไม่ควรใช้ยาหยอดตาหลังเปิ ดไว้แล้ว 1 เดือน แม้วา่ จะยังไม่หมดอายุตามที่ระบุบนฉลากก็ตาม
วิธีการสั งเกตยาเสื่ อมสภาพ
ยาเสื่ อมสภาพเป็ นยาที่เปลี่ยนสภาพไป ทาให้ไม่เกิดผลในการรักษาที่ดี หรื ออาจเป็ นอันตรายอย่าง
รุ นแรงต่อผูใ้ ช้ได้ การเสื่ อมสภาพของยาอาจสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก ซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นได้ชดั เจน หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในตัวยา ซึ่ งไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา
เปล่า การเสื่ อมสภาพของยาที่เราพบกันบ่อย ๆ เช่น
รู ปแบบยา
ยานา้ แขวนตะกอน
(Suspension)

การเสื่ อมสภาพของยา
ยาน้ าจะมีการเปลี่ยนสี กลิ่น หรื อมีตะกอนผิดไปจากเดิม เช่น ยาน้ าแขวน
ตะกอน (ตัวอย่าง เช่น ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร) เมื่อเขย่าขวดผงยาที่
ตกตะกอนจะกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ แต่ถา้ เขย่าแล้วไม่กระจายตัว
แสดงว่ายานั้นเสื่ อมสภาพแล้ว
ยาน้ าใส เช่น ยาน้ าเชื่อม ต้องมีลกั ษณะเป็ นเนื้อเดียวกัน หากเกิดผลึกขึ้นไม่
ยานา้ ใส (Solution)
ควรนามารับประทาน
ยานา้ แขวนละออง(Emulsion) ยาน้ าแขวนละออง เช่น น้ ามันตับปลา เมื่อเขย่าแล้วยาต้องรวมตัวเป็ นเนื้อ
เดียวกัน หากเขย่าแล้วยายังแยกออกเป็ นของเหลว 2ชั้นชัดเจน แสดงว่า
เสื่ อมสภาพ
ยาหยอดตาที่เสื่ อมสภาพจะมีลกั ษณะขุ่นหรื อตกตะกอนของตัวยา หรื อ
ยาหยอดตา
เปลี่ยนสี ซ่ ึงจากเดิมที่เคยใช้
ยาเม็ดจะมีลกั ษณะเยิม้ เม็ดแตก ชื้น บิ่น เปลี่ยนสี เช่น ยาแอสไพริ น(ยาแก้
ยาเม็ด
ปวด) ถ้ามีการเสื่ อมสภาพจะมีผลึกใสกลิ่นเหม็นเปรี้ ยวเกิดขึ้นบนเม็ดยา
หรื อในขวด หรื อยาเม็ดวิตามินซี ที่เสื่ อมสภาพจะมีสีเข้มขึ้น และลักษณะ
เม็ดดูช้ืน

รู ปแบบยา
ยาแคปซู ล

การเสื่ อมสภาพของยา
ยาแคปซูลจะมีลกั ษณะแตกออกจากกัน บวม ชื้น หรื อสี ของยาที่อยูภ่ ายใน
แคปซูลเปลี่ยนไป หรื อมีสีเข้มขึ้น เช่น ยาแก้อกั เสบเตตร้าไซคลิน เมื่อ
เสื่ อมสภาพจะเปลี่ยนจากผงสี เหลืองนวลเป็ นสี น้ าตาล ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อ
ไตเป็ นอย่างมาก

ยาขีผ้ งึ้ ยาครีม

ยาขี้ผ้ งึ ยาครี ม จะมีลกั ษณะเนื้อยาเยิม้ เหลว แยกชั้น กลิ่น สี เปลี่ยนไปจาก
เดิม

วิธีการเก็บรักษายาทีถ่ ูกต้ องและเหมาะสม
เพื่อให้ยามีคุณภาพในการรักษา ไม่เสื่ อมคุณภาพเร็ ว ก็ควรรู ้ถึงวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องด้วย วิธีการ
เก็บรักษายา มีดงั นี้
1. ตูย้ าควรตั้งในที่ที่แสงแดดส่ องไม่ถึง ควรตั้งให้พน้ จากมือเด็ก โดยอยูใ่ นระดับที่เด็กไม่สามารถ
หยิบถึง เพราะยาบางชนิดมีสีสวย เช่น ยาบารุ งเลือดที่มีเหล็กเป็ นส่ วนประกอบ ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นยาเม็ดเคลือบน้ าตาลสี แดง ซี่ งเด็กอาจนึกว่าเป็ นขนม แล้วนามารับประทานจะก่อให้เกิด
อันตรายได้
2. ไม่ต้ งั ตูย้ าในที่ช้ืน ควรตั้งอยูใ่ นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรเก็บยาให้ห่างจากห้องครัว
ห้องน้ า และต้นไม้
3. ควรจัดตูย้ าให้เป็ นระเบียบ โดยแยกเป็ นยาใช้ภายนอกและยาใช้ภายใน เพื่อป้ องกันอันตรายจาก
การหยิบยาผิด
3.1 ยาใช้ภายใน ให้ใส่ ขวดสี ชามีฝาปิ ดสนิท เขียนฉลากว่า “ยารับประทาน” โดยใช้ฉลาก
สี น้ าเงิน หรื อตัวอักษรสี น้ าเงิน หรื อสี ดา พร้อมกับระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธี
รับประทานติดไว้ให้เรี ยบร้อย ถ้าเป็ นยาน้ าแขวนตะกอน ที่ฉลากจะต้องมีคาว่า “เขย่า
ขวดก่อนใช้ ยา”
3.2 ยาใช้ภายนอก ให้ติดฉลากสี แดง มีขอ้ ความว่า “ยาใช้ ภายนอกห้ ามรับประทาน” ใน
ฉลากต้องระบุชื่อยา สรรพคุณ ขนาด และวิธีใช้ให้เรี ยบร้อย
4. เก็บรักษาไม่ให้ยาถูกแสงสว่าง เพราะยาบางชนิดหากถูกแสงแดดจะเสื่ อมคุณภาพจะต้องเก็บใน
ขวดทึบแสง หรื อขวดสี ชา เช่น ยาหยอดตา ยาวิตามิน ยาปฏิชีวนะ ที่สาคัญควรเก็บยาตามที่
ฉลากกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด แต่ถา้ ฉลากไม่ได้บ่งไว้ก็เป็ นที่เข้าใจว่าให้เก็บในที่ซ่ ึ งป้ องกัน
ความชื้นได้ดี ไม่เก็บยาในที่อุณหภูมิสูงเกินไป หรื อไม่นายาไปแช่แข็ง การเก็บรักษายาที่
ถูกต้อง ย่อมได้ยาที่มีประสิ ทธิ ภาพ และยาก็ไม่เสื่ อมคุณภาพเร็ ว ซึ่ งจะให้ผลในการรักษาเต็มที่
อ้างอิงจากคู่มือ อย.น้ อย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข

