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 “ยาเหลอืใช้” นบัเป็นปญัหาทีส่ าคญัอย่างหน่ึงทีส่ง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนจา กการใชย้า
หลายคนอาจสงสยัว่า “ยาเหลอืใช้” คอือะไร? หน้าตาเป็นอย่างไร ? ยาเหลอืใชม้าจากไหน ? ยาที่ก าลงัรบัประทานอยู่
เป็นยาเหลอืใชห้รอืไม่ ? และยาเหลอืใชม้อีนัตรายอย่างไร ? ซึง่ค าตอบเหล่าน้ีจะหมดไปทนัทเีมื่ออ่านบทความนี้จนถงึ
บรรทดัสดุทา้ย 
 
“ยาเหลือใช้” คืออะไร?  

ยาเหลอืใช ้คอื  ยาทีไ่ม่ไดใ้ชแ้ลว้  ยาเหลอืใชอ้าจเกดิจาก หลายสาเหตุเช่น ยาทีผู่ป้ว่ยเคยใชม้าก่อนแต่ใชไ้ม่
ครบตามแพทยส์ัง่ หรอืหยุดใชย้า ท าใหม้ยีาเหลอืเกบ็ไวท้ีบ่า้นโดยไม่ไดใ้ชง้าน  หรอืเป็นยาเหลอืใชจ้ากการปรบัเปลีย่น
ยาในการรกัษา  เป็นตน้  ยาเหลอืใชท้ีอ่ยู่ในสภาพดี สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กี  แต่หากเกบ็รกัษาไม่ดี หรอืเกบ็ไวน้าน
เกนิไปยาเหลอืใชเ้หล่านัน้อาจจะเสือ่มสภาพหรอืหมดอายุได ้ดงันัน้หากน ายาเหล่าน้ีมาใชจ้ะท าใหร้กัษาโรคไม่หายหรอื
ไดร้บัอนัตรายจากยาทีเ่สือ่มสภาพหรอืหมดอายุได ้ 
 
ยาเหลือใช้เกิดขึ้นได้อย่างไร?  
 “ยาเหลอืใช”้ เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในเบือ้งตน้ แต่เพื่อใหเ้หน็ภาพมากขึน้เรามาลองดู
ตวัอย่างสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ “ยาเหลอืใช”้ ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ยาเหลือใช้จากการท่ีผูป่้วยหยดุรบัประทานยาเอง 
1.1. ผูป่้วยไม่ยอมรบัประทานยาอย่างต่อเน่ืองตามท่ีแพทยส์ัง่ 

ยาส าหรบัโรคเรื้ อรงัควรรบัประทานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อควบคุมอาการของโรค            
ผูป้ว่ยทีไ่ม่รบัประทานยาไม่ว่าจะลมืหรอืหยุดใชย้าเองโดยไม่ไดบ้อก แพทย ์จะควบคุมอาการของโรค
ไม่ไดแ้ละท าใหก้ารรกัษาไม่ไดผ้ล เช่นกรณีผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ม่ไดร้บัประทานยาตามแพทยส์ัง่ อาจ
เกิดอาการทีเ่ป็นผลเสยี ของภาวะน ้าตาลในเลอืดสงูเช่น ตาพร่า  ชาปลาย มอืปลายเทา้ ปสัสาวะบ่อย 
เป็นตน้  

การรบัประทานยาไม่ต่อเนื่องตามแพทยส์ัง่ไม่เพยีงแต่จะควบคุมอาการของโรคไม่ได้ เท่านัน้ 
แต่ยงัท าใหก้ารด าเนินของโรครุนแรงยิง่ขึน้ เช่นกรณีผูป้ว่ยเบาหวานทีค่วบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดไม่ได้
จะเกดิการเสือ่มสภาพของอวยัวะภายในร่างกาย และอาจเป็นสาเหตุของโรคเรือ้รงั อื่นๆ ตามมาเช่น ไต
วาย โรคหลอดเลอืดหวัใจ อมัพาต เป็นตน้ เพราะฉะนัน้ผูป้ว่ยควรรบัประทานยาอย่างต่อเน่ืองตาม
แพทยส์ัง่เพื่อสขุภาพทีด่ขีองผูป้ว่ยและลดปญัหายาเหลอืใช ้ 

 
 



1.2. ผูป่้วยไม่ยอมรบัประทานยาติดต่อกนัจนหมด 
ยาปฏชิวีนะ, ยาฆา่เชือ้ หรอืยาแกอ้กัเสบจากการตดิเชือ้จ าเป็นตอ้งรบัประทานตดิต่อจนหมด 

แมว้่าอาการจะดขีึน้เมื่อรบัประทานเพยีง 1-2 วนั แต่ถา้แพทยห์รอืเภสชักรแนะน าใหร้บัประทานยา
ดงักล่าวตดิต่อกนั 7 วนั ผูป้ว่ยควรรบัประทานยาตดิต่อกนัจนหมด การหยุดรบัประทานยาปฏชิวีนะเมื่อ
อาการดขีึน้เป็นสาเหตุของการดือ้ยา เมื่อผูป้ว่ยรบัประทานยาปฏชิวีนะชนิดเดมิอกีครัง้จะท าใหร้กัษา  
ไม่หายเพราะเชือ้เกดิการดือ้ยา  และอาจตอ้งใชย้ารกัษาทีแ่พงมากขึน้  ผูป้ว่ยไม่ควรมยีาปฏชิวีนะเป็น  
ยาเหลอืใช ้เพราะปกตแิลว้แ พทยห์รอืเภสชักรมกัจะจ่ายยาปฏชิวีนะใหพ้อส าหรบัการรกัษาแต่ละครัง้ 
หากมยีาเหลอืแสดงว่าไม่รบัประทานตดิต่อกนัจนหมด หรอืผูป้ว่ยไม่ควรซือ้ยาปฏชิวีนะไปเกบ็ไวท้ีบ่า้น 
เน่ืองจากการเจบ็ปว่ยแต่ละครัง้อาจเกดิจากสาเหตุทีแ่ตกต่างกนัซึง่บางครัง้ไม่จ าเป็นตอ้งรบัประทานยา
ปฏิชวีนะเสมอไป ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ว่ยไม่ควรซือ้ยาปฏชิวีนะ Amoxicillin ไปเกบ็ไวท้ีบ่า้น เพราะ
อาการเจบ็คออาจเกดิจากเชือ้ไวรสัซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ นอกจากน้ีการซือ้ยาปฏชิวีนะเกบ็ ไว ้
จะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชย้า เพราะหากผูม้ปีระวตักิารแพย้ากลุ่มอื่นและมคีวาม เสีย่งทีจ่ะแพย้าขา้มกลุ่ม 
อาจหยบิไปรบัประทานจนเกดิอนัตรายจากการแพย้าได ้ 

 
1.3. ผูป่้วยหยุดรบัประทานยาเองเน่ืองจากอาการข้างเคียง 

เมื่อผูป้ว่ย บางรายที่ ทนอาการขา้งเคยีงจากการใชย้าไม่ไดเ้ช่น ง่วงนอน , คลื่นไส ้อาเจยีน , 
ปวดทอ้ง หรอืทอ้งเสยี เป็นตน้ ผูป้ว่ยจะไม่รบัประ ทานยาดงักล่าว ท าใหเ้กดิยาเหลอืใช ้อย่างไรกต็าม
ผูป้ว่ยสามารถแจง้แพทยห์รอืเภสชักรใหท้ราบ เพื่อขอค าแนะน าเพื่อลดอาการขา้งเคยีงดงักล่าว  
 

1.4. ผูป่้วยหยุดรบัประทานยาเน่ืองจากผูป่้วยหายดีแล้ว 
ยาหลายชนิดเป็นยา รกัษาหรอืบรรเทาอาการ แพทยแ์ละเภสชักรมกัแนะน าใหผู้ป้ว่ยหยุด

รบัประทานยาเมื่ออาการดขีึน้ เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิยาเหลอืใชข้ึน้ ผูป้ว่ยควรเกบ็รกัษายารกัษา
หรอืบรรเทาอาการดงักล่าวในสถานทีท่ีเ่หมาะสม เพื่อสามารถน ามาใชไ้ดอ้กีครัง้ 

 
2. ยาเหลือใช้ท่ีได้รบัจากผูอ่ื้น 

ผูป้ว่ยบางรายอาจแบ่งปนัยาเหลอืใชข้องตนใหก้บัเพื่อน คนรูจ้ ั กหรอืญาตทิีม่ปีระวตัคิวามเจบ็ปว่ย
คลา้ยกนั การแบ่งยาใหก้บับุคคลทีม่อีาการคลา้ยกนัเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเน่ืองจากผูป้ว่ยอาจไม่ทราบว่า
อาการดงักล่าวจะเป็นอาการแสดงของโรคเดยีวกนัหรอืไม่ ยกตวัอย่างเช่น ผูป้ว่ยมอีาการปวดขอ้จาก       
โรคเก๊าตร์บัประทานยาแกป้วดแลว้ห ายปวด จงึแนะน าใหเ้พื่อนบา้นทีม่อีาการปวดขอ้จากโรคขอ้เสือ่ม         
ใหร้บัประทานยาตวัเดยีวกนั ผูป้ว่ยอาจไม่ทราบความแตกต่างระหว่างอาการปวดขอ้ของโรคทัง้ 2 ชนิดและ 
ไม่ทราบว่ายารกัษาโรคเก๊าตบ์างชนิดใชก้บัผูป้ว่ยโรคขอ้เสือ่มไม่ไดผ้ล ดว้ยเหตุน้ีผูป้ว่ยจงึไม่ควรแบ่ ง        
ยาเหลอืใชข้องตนใหบุ้คคลอื่นทีม่อีาการคลา้ยกนั นอกจากน้ีแมว้่าผูป้ว่ยจะมโีรคประจ าตวัเหมอืนกนั          
ยาทีผู่ป้ว่ยใชไ้ดผ้ลอาจใชก้บัผูป้ว่ยอกีคนไม่ไดผ้ลหรอืไม่ปลอดภยักบัผูป้ว่ยคนอื่นกไ็ด ้ 

 
3. ยาเหลือใช้ท่ีเกิดจากการปรบัเปล่ียนการรกัษา  

หากแพทยเ์ปลีย่นการรกัษาส าหรบัผูป้ว่ย บางกรณีอาจเปลีย่นตวัยาใหม่ ยาตวัเดมิทีเ่หลอืในบา้น 
จะกลายเป็นยาเหลอืใช ้หรอืกรณีทีโ่รงพยาบาลมกีารเปลีย่นแปลงยีห่อ้ยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บั เมื่อมกีารสัง่จ่ายยา
ยีห่อ้ใหม่ ในขณะทีย่งัมยีายีห่อ้เดมิเหลอืใชอ้ยู่ในบา้น ผูป้ว่ยควรไ ดร้บัค าแนะน าทีช่ดัเจนเพราะหากผูป้ว่ย   
ไม่เขา้ใจอาจรบัประทานยาทัง้หมดร่วมกนัจนอาจเกดิอนัตรายจากการใชย้า 



ประชาชนจะลดยาเหลือใช้ได้อย่างไร?  
 หลงัจากทีเ่ราทราบแลว้ว่าเราม ี“ยาเหลอืใช”้ อยู่มากน้อยแค่ไหน วธิกีารปฏบิตัติวัในล าดบัต่อมา คอื การ
จดัการกบัยาเหลอืใชท้ีม่อียู่อย่างถูกตอ้งดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้  

1. พายามาหาเภสชักร 
เภสชักรคอืผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัยาดทีีส่ดุ ดงันัน้การขอรบัค าปรกึษาจากเภสชักรใกลบ้า้นจงึเป็นวธิทีีด่ ีสะดวก 
และปลอดภยัทีส่ดุเช่นกนั   

2. การบริจาคยากบัเภสชักร / แพทย ์
ในกรณีที ่“ยาเหลอืใช”้ ยงัไม่หมดอายุและไม่จ าเป็นส าหรบัเราอกีแลว้นัน้ อาจท าการบรจิาคใหแ้ก่เภสชักรหรอื
แพทยเ์พื่อน ายาเหล่านัน้ไปมอบใหแ้ก่ผูป้ว่ยทีจ่ าเป็นตอ้งใชย้าแต่ขาดแคลนก าลงัทรพัยไ์ด ้ซึง่ถอืเป็นการ
ท าบุญในอกีทางหนึ่งดว้ย 

3. การใช้ยาเก่าก่อนยาใหม ่
ในกรณีทีม่ยีาเหลอืใชเ้ป็นจ านวนมากและเรายงัจ าเป็นตอ้งรบัประทานยานัน้อยู่ สิง่ทีค่วรท า คอื ส ารวจวนั
หมดอายุของยาทีม่ที ัง้หมดและรบัประทานยาทีใ่กลห้มดอายุก่อน  

4. การก าจดัยาเหลือใช้อย่างถกูต้อง  
ในกรณีที ่“ยาเหลอืใช”้ ทีม่อียู่เสือ่มสภาพหรอืหมดอายุลง แน่นอนว่าสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิคอื การก าจดัยาเหล่านัน้
ทิง้ไป แต่สิง่หนึ่งทีพ่งึระลกึไวเ้สมอว่าเมื่อเราทิง้ยาเหล่านัน้ไปแลว้อาจมผีูท้ีเ่กบ็ยาเหล่านัน้ไดแ้ลว้น าไปใชต่้อ
โดยทีไ่ม่ไดส้งัเกตวนัหมดอายุหรอืลกัษณะทีเ่สือ่มสภาพของยาก่อนใชท้ าใหไ้ดร้บัอนัตรายจากยาเหลอืใชข้อง
เรา ดงันัน้สิง่ทีค่วรปฏบิตักิ่อนการทิง้ “ยาเหลอืใช”้ คอื การท าใหย้าเหล่านัน้เสยีสภาพก่อนหรอืท าใหไ้ม่
สามารถน ามาใชต่้อไดอ้กี เช่น ยาเมด็หรอืแคปซลูควรทีจ่ะท าการบดใหแ้ตกละเอยีดก่อนจากนัน้จงึท าการ
คลุกกบัสารทีไ่ม่ตอ้งการ เช่น ขีเ้ถา้ ดนิ หรอืกากกาแฟ จากนัน้จงึห่อดว้ยกระดาษหรอืถุงพลาสตกิอกีชัน้หนึ่ง
แลว้น าไปทิง้ถงัขยะ หรอืยาน ้าควรเทยาออกจากขวดใหห้มดโดยอาจคลุกยากบัสารทีไ่ม่ตอ้งการและห่ออกีชัน้
ก่อนน าไปทิง้ สว่นการเทยาลงในโถสว้มหรอือ่างลา้งจานนัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่แนะน า เน่ืองจากจะท าใหย้ากระจาย
และปนเป้ือนสิง่แวดลอ้มในธรรมชาต ิเช่น ดนิทีใ่ชท้ าเกษตรกรรม หรอืน ้าในแม่น ้าล าคลองต่างๆ ทีถู่กน ามา
ผลติเป็นน ้าประปา  ซึง่ทา้ยทีส่ดุแลว้เราอาจไดร้บัอนัตรายจากยาทีเ่ราเป็นคนทิง้ไปเองโดยไม่รูต้วั  
 

ส่ิงพึงปฏิบติัก่อนน า “ยาเหลือใช้” กลบัมาใช้ใหม่ 
 ผูป้ว่ยสามารถน ายาเหลอืใชใ้นบา้นกลบัมาใชใ้หม่ ได้ โดยเฉพาะ ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่รั บประทานยาอย่า ง
ต่อเนื่อง  หากจะกลบัมารบัประทานยาอกีครัง้ควรตรวจสอบวธิกีารใชย้ากบัแพทยก์่อนใชย้า เพราะแพทยอ์าจ
ปรบัเปลีย่นวธิรีบัประทาน ผูป้ว่ยสามารถสงัเกตไดจ้ากฉลากยาครัง้สดุทา้ยทีไ่ปพบแพทย ์ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเหลอืใชจ้าก
ผูอ้ื่นควรสอบถามจากแพทยห์รอืเภสชักรก่อนใชย้า ก่อนที่ จะใชย้าเหลอืใชทุ้กครัง้ผูป้ว่ยควรตรวจสอบสภาพยา      
ก่อนใชง้านว่าเป็นยาสภาพดทีีส่ามารถน ามาใชไ้ดห้รอืเป็นยาเสือ่มสภาพหรอืหมดอายุแลว้ โดยมี วธิกีารตรวจสอบยา
ก่อนใชด้งันี้ 

1. ตรวจสอบวิธีการเกบ็รกัษายาว่าถกูต้องหรอืไม ่
ผูป้ว่ยควรเกบ็รกัษายาทีบ่า้นใหอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้ มทีเ่หมาะสม หากเกบ็รกัษาไม่เหมาะสม        

ยาเหลอืใชท้ีบ่า้นอาจกลายเป็นยาเสือ่มสภาพโดยไม่รูต้วั  
- ผูป้ว่ยควรเกบ็รกัษายาใหห้่างจากความชืน้ เช่นไม่ควรเกบ็ยาในหอ้งน ้า เป็นตน้ 
- ผูป้ว่ยควรเกบ็รกัษายาในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม ยาสว่นใหญ่เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมหิอ้ง แต่ยาบาง

ชนิดแนะน าใหเ้กบ็ในตูเ้ยน็เช่น ยาเหน็บทวารหนกั, ยาหยอดตาบางชนิด เป็นตน้ 
- ผูป้ว่ยควรเกบ็รกัษายาใหพ้น้จากแสงแดด โดยเฉพาะยาทีไ่วต่อแสงแดด ควรเกบ็ในซองสชีา 



2. ตรวจสอบลกัษณะของบรรจภุณัฑห์รอืภาชนะบรรจยุา 
ผูป้ว่ยควรเกบ็ยาในภาชนะเดมิของผูผ้ลติเช่น ขวด , แผง หรอืซองเดมิ เ ป็นตน้ ไม่ควรเกบ็ยาหลาย

ชนิดในซองเดยีวกนั เนื่องจากอาจเกดิการปนเป้ือนและสบัสนในการใชย้า  และถา้จ าเป็นตอ้งแบ่งยาของจาก
ภาชนะเดมิเพื่อจดัแบ่งใหผู้ป้ว่ยตามมือ้อาหาร  ควรจดัไว้ เพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เช่นรายวนัหรอืรายสปัดาห ์    
การแบ่งยาออกจากภาชนะเดมิจ านวนมากๆ อาจท าใหย้าเสือ่มสภาพได ้

3. ตรวจสอบฉลากยา 
ผูป้ว่ยควรรกัษาฉลากยาใหค้รบถว้น ไม่ควรฉีกหรอืท าลายทิง้ เมื่อตอ้งใชย้าอกีครัง้ผูป้ว่ยจะสามารถ

อ่านขอ้มลูจากฉลากยาเพื่อใหใ้ชย้าอย่างเหมาะสมต่อไป 
 

4. ตรวจสอบวนัหมดอาย ุ
ผูป้ว่ยควรอ่านวนัหมดอายกุ่อนใชย้า ผูป้ว่ยไม่ควรใชย้าเหลอืใชท้ีห่มดอายุแลว้  

5. ตรวจสอบลกัษณะภายนอกของยา 
ผูป้ว่ยควรสงัเกตลกัษณะภายนอกของยาก่อนใช ้หากลกัษณะเปลีย่นไปจากเดมิ เช่น สี , กลิน่, รส 

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ผูป้ว่ยไม่ควรรบัประทานยาดงักล่าวเพราะอาจเกดิจากยาเสือ่มสภาพหรอืยาหมดอายุ 
 
 

บรรณานุกรม 
วริตัน์ ทองรอด. ยาเหลอืใช ้(หรอื ยาขยะ)...ทีบ่า้น [Online]. [cited 2010 Jun 23]. Available from: 
URL:http://www.pharmacycouncil.org/main/download/8_Leftover%20drugs%20at%20home%20_%20_%20dru
g%20waste.pdf.pdf. 
 

 

http://www.pharmacycouncil.org/main/download/8_Leftover%20drugs%20at%20home%20_%20_%20drug%20waste.pdf.pdf
http://www.pharmacycouncil.org/main/download/8_Leftover%20drugs%20at%20home%20_%20_%20drug%20waste.pdf.pdf

