
 
 

เก็บยาในโรงพยาบาลให้ถูกวิธี 
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ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การเก็บรักษายาทีห้องยาของโรงพยาบาลนันต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  เนืองจากยามี

หลากหลายรายการ  หากเก็บไม่ถูกต้องจะทําให้ยาเสือมคุณภาพ  และอาจทําให้หยิบยาผิด  ผู้ป่ วยเกิด

อันตรายจากการได้รับยาทีไม่ถูกต้อง 

หลักการเก็บยาทีถูกวิธีต้องคํานึงถึง ความปลอดภัย ถูกหลักวิชาการ และตรวจสอบง่าย  ดังนี  

วิธีการเก็บรักษา 

1) การกําหนดสถานทีเก็บ มีแผนผังแสดงตําแหน่งการจัดเก็บเวชภัณฑ์ชัดเจนเพือความสะดวก

แก่การค้นหา อาจกําหนดเป็นรหัสตัวเลขบอกสถานทีเก็บ  

2) ควรวางเวชภัณฑ์บนชั น ไม่ควรวางไว้กับพืนโดยตรง หากจําเป็นควรมีแผ่นไม้หรือแท่นรองรับ

เพือป้ องกันความชืนจากพืนไม่ให้มาสู่ยา  นอกจากนียังทําให้การทําความสะอาดพืนเป็นไปได้อย่างสะดวก 

3) จัดยาเป็นหมวดหมู่ อาจแบ่งตามรูปแบยา เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ยานํา ยาใช้ภายนอก เป็นต้น 

4) จัดเวชภัณฑ์ทีรับเข้าใหม่หรือทีมีอายุการใช้ยาวกว่าไว้ด้านในหรือด้านซ้าย จัดเวชภัณฑ์เก่า

หรือทีมีอายุการใช้งานสั นกว่าไว้ด้านนอกหรือด้านขวา 

5) ยาทีมลีักษณะภายนอกคล้ายกันควรทําสติกเกอร์ติดเพิม  เพือป้ องกันการหยิบยาผิด  ก่อนทีจะ

เก็บเข้าชันวาง  ดังรูปที 1 

 
รูปที 1 ติดสติกเกอร์เพิม เพือป้ องกันการหยิบยาผิด 

(จากเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการตลาดยา ของ ภญ. พ.ต.อ.หญิงศิริพร  จรุงศักดิ เศรษฐ์) 

 

 



 
 

6)  ติดสติกเกอร์สีต่างๆ แสดงปีทียาหมดอายุ และพิมพ์หมายเลขของเดือนทีหมดอายุลงบนสติก

เกอร์  ลงทีขวดหรือกล่องให้เห็นชัดเจน ทําบัญชีควบคุมวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์และตรวจสอบทุก

เดือน หากพบว่ายาใดใกล้หมดอายุ (ภายใน  เดือนข้างหน้า) และมีค้างอยู่ในคลังเวชภัณฑ์จํานวนมากซึง

อาจใช้ไม่หมดทันเวลา ให้รีบรายงานต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ

บําบัด เพือขอความร่วมมือในการใช้หรือทําการแลกเปลียนกับผู้ขาย  

7) ยาทีต้องเก็บรักษาเป็นพิเศษ เช่น 

- ยาเสพติดให้โทษประเภท  ต้องแยกเก็บไว้เป็นสัดส่วนในทีมั นคง แข็งแรง ปลอดภัย มี

กุญแจใส่ไว้พิเศษ   

- ยาทีมีราคาแพงมาก  ควรแยกเก็บ การหยิบยาต้องมีการควบคุม 

- ยาทีใช้ในการศึกษาวิจัย  ต้องแยกเก็บ ควบคุมการเบิกจ่ายโดยผู้ทีมีอํานาจ 

- แอลกอฮอล์และวัสดุไวไฟอืนๆ เช่น เอธิลคลอไรด์ (ethyl chloride), อะซีโตน (acetone) ต้อง

เก็บในทีทมีีอุณหภูมิตําและต้องเก็บแยกต่างหากจากเวชภัณฑ์อืนๆ เพราะติดไฟได้ง่าย 

- ยาประเภทชีววัตถุ เช่น อินซูลิน วัคซีน เซรุ่ม แอนตีทอกซิน ท็อกซอยด์ต้องเก็บไว้ทีอุณหภูมิ

ระหว่าง 2-  องศาเซลเซียส ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นทีควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บเวชภัณฑ์

โดยเฉพาะ และควรติดสติกเกอร์ บอกสภาวะการเก็บทีถูกต้อง ดังรูปที 2 

 
รูปที 2 ติดสติกเกอร์ บอกสภาวะการเก็บทีถูกต้อง 

(จากเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการตลาดยา ของ ภญ. พ.ต.อ.หญิงศิริพร  จรุงศักดิ เศรษฐ์) 

-  ยาทีมีความเสียงสูง (high - alert drugs) หมายถึงยาทีมีความเสียงสูงทีจะก่อให้เกิดอันตราย 

หรือผลเสียต่อผู้ป่ วยอย่างรุนแรง ถ้าหากมีความผิดพลาดในการสั งใช้ยา คัดลอกคําสั งใช้ยา 

จ่ายยา หรือการให้ยา ดังนันจึงต้องมีการจัดเก็บยาอย่างรัดกุม เพือไม่ให้เกิดการหยิบผิด ดังนี 

 



 
 

1. ควรแยกยากลุ่มนีไว้ห่างกับยาทีมีรูปลักษณ์ภายนอกของภาชนะบรรจุทีคล้ายคลึง

กัน เพือลดความคลาดเคลือนในการจ่าย/เตรียมยา 

2. ติด Sticker สีแดงทีภาชนะทีเก็บยา เพือให้ช ัดเจน และเพิมความระวังในการใช้ยา

มากขึน  ดังรูปที 3 

 

 

รูปที 3 การติดฉลากเพิมเพือเพิมความระวังในการใช้ยาสําหรับยาทีมีความเสียงสูง 

(จากเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการตลาดยา ของ ภญ. พ.ต.อ.หญิงศิริพร  จรุงศักดิ เศรษฐ์) 

  สภาวะทีใช้เก็บยา 

สภาวะในการเก็บรักษายาจะถูกระบุไว้ทีฉลากยา  อย่างไรก็ตาม การเก็บยาตามสภาวะการจัดเก็บ

ยาทีดีไม่ได้ยืนยันว่ายาจะมีความคงตัวตลอดไป เพราะจะต้องดูว ันหมดอายุของยาด้วย ในกรณีทีไม่ระบุ

สภาวะในการเก็บ  ควรเก็บในสภาวะทีป้ องกันความชืน  ทีอุณหภูมิไม่เกิน 30
o
 C และไม่แช่แข็ง 

ระบบปรับอากาศของคลัง ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ มีตู้เย็นพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ประจําตู้ มีบันทึก

การตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นอย่างน้อย 2 ครั งต่อวัน 

 

สภาวะ อุณหภูมิ 

Freezer ระหว่าง -20oC ถึง -10o C (-4o F ถึง 14o F) 

Cold ไม่เกิน 8o C (46o F) 

Refrigerator ระหว่าง 2
o
C ถึง 8

o
 C (36

o
F ถึง 46

o
 F) 

Cool ระหว่าง 8o C ถึง 15o C (46o F ถึง 59o F)   ยาเตรียมทีระบุให้เก็บใน cool 

place อาจเก็บไว้ในตู้เย็น ยกเว้นกรณีทีมีการระบุเป็นอย่างอืน 

room temperature  และ  

controlled room 

temperature   

ห้องทีเปิดเครืองทําความเย็น 25oC   หรือ ระหว่าง 20o C ถึง 30o C   ยา

เตรียมทีมีการระบุให้เก็บที controlled room temperature หรือเก็บทีไม่

เกิน 25o C อาจเก็บใน cool place  ได้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอืน 

Warm ระหว่าง 30o C ถึง 40o C (86oF ถึง 104o F) 

excessive heat   สูงกว่า 40o C (104o F) 



 
 

protection from freezing    ป้ องกันไม่ให้ยาแข็งตัวเป็นนําแข็ง  ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง     

protection from 

moisture   

ป้ องกันไม่ให้เก็บในสภาวะความชืนมากกว่า 60%RH 
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