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หวัเรื4อง

• ความหมายของ “ยา”
• หลกัการใช้ยา – 5 ถกู• หลกัการใช้ยา – 5 ถกู
• รูปแบบและวิธีใช้ยา

• การตวงยา
• การเก็บรักษายาการเก็บรักษายา
• ข้อควรรู้อื7นๆ



ยา? เครื4องสาํอาง? ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร? 

ทะเบียนเลขที7...
เลขทะเบียน...

เลขที7ใบรับแจ้ง...
เลขที7จดแจ้ง...



ยา คืออะไร
พระราชบญัญตัิยา ฉบบัที7 5 มาตรา 4 พ.ศ. 2530

วตัถทุี7มุง่หมายสําหรับใช้ในการวตัถทุี7มุง่หมายสําหรับใช้ในการ
• วินิจฉยั
• บําบดั บรรเทา รักษา หรือ
• ป้องกนัโรค หรือความเจ็บป่วยของมนษุย์และสตัว์

วตัถทุี7มุง่หมายสําหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสร้าง หรือการวตัถทุี7มุง่หมายสําหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสร้าง หรือการ
กระทําหน้าที7ใดๆของร่างกายมนษุย์หรือสตัว์



ยา คืออะไร (ต่อ)
ไมร่วมถงึ วตัถทุางการเกษตร อตุสาหกรรม อาหาร เครื7องสําอาง 
เครื7องมือแพทย์ วตัถทุี7ใช้ในการวจิยั ที7มิได้กระทําโดยตรงตอ่
ร่างกายมนษุย์ร่างกายมนษุย์

ประเภทของยา
• ยาแผนปัจจบุนั
• ยาแผนโบราณ

• ยาสมนุไพร• ยาสามญัประจําบ้าน
• ยาบรรจเุสร็จ

• ยาควบคมุพิเศษ • ยาใช้ภายนอก• ยาควบคมุพิเศษ
• ยาอนัตราย

• ยาใช้ภายนอก
• ยาใช้เฉพาะที7



ยา

����ขายทาง internet, ร้านชาํ, รถเร่, …����ขายทาง internet, ร้านชาํ, รถเร่, …

เครื4องสาํอาง, ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร

����อวดสรรพคุณ รักษา ป้องกันโรค…



หลักการใช้ยาทั4วไป

ดฉูลากยาและเอกสารกาํกับยาทุกครัFง
• ตรวจสอบเรื7องยาเถื7อน-ดทูะเบียนตํารับ• ตรวจสอบเรื7องยาเถื7อน-ดทูะเบียนตํารับ
• จําแนกประเภทยา
• วนัผลติ วนัหมดอายุ
• ข้อมลูอื7นๆข้อมลูอื7นๆ



ฉลากยา
ชื7อยาสามญั/ชื7อการค้า

ตวัยาสําคญั
ปริมาณยา
เลขทะเบียนตํารับยาเลขทะเบียนตํารับยา
ชื7อที7ตั Hงผู้ผลติ

อักษรแดง
ครั Hงของการผลติ
วนัเดือนปีผลติ
วนัหมดอายุ





ยาสามัญประจาํบ้าน



ยาแผงบรรจุเสร็จ



ยาแผนโบราณ



ยาอันตราย







ไม่ใช่ยา









ยาสามัญประจาํบ้าน

ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 3



ยาอันตราย
ยาใช้เฉพาะที4





ใช้ยาให้ถกู 5 ถูก

1.ถกูโรค ตรงกบัโรคที7เป็น
2.ถกูคน ใช้กบัใคร เพศ อายุ

ตรงกบัโรคที7เป็น
2.ถกูคน ใช้กบัใคร เพศ อายุ
3.ถกูเวลา ชว่งเวลาในการให้ยา
4.ถกูขนาด ไมม่ากไมน่้อยเกินไป
5.ถกูวธิี กิน ฉีด ทา หยอด เหน็บ5.ถกูวธิี กิน ฉีด ทา หยอด เหน็บ



1. ถกูโรค, 2. ถกูคน
• ฝากซื Fอยา ไม่รู้อาการ?
• ลูกอาการคล้ายแม่ ใช้ยาเดียวกับแม่?• ลูกอาการคล้ายแม่ ใช้ยาเดียวกับแม่?
• ยาก่อนนอน – นอนวันละหลายครัFง?
• วันละ 3 ครัFงหลังอาหาร – กนิข้าววันละ 2 ครัFง?
• เคี Fยวก่อนกลืน – ไม่มีฟัน?
• โรคตดิเชื Fอทางเพศสัมพนัธ์ – รักษาคู่นอนด้วย• โรคตดิเชื Fอทางเพศสัมพนัธ์ – รักษาคู่นอนด้วย
• มีโรคตับ/ไต – ปรับขนาดยาให้เหมาะสม
• การแพ้ยา – ซัลฟา เพนนิซลิลิน



3. ถกูเวลา
• ก่อนอาหาร ก่อน ½ - 1 ชม. ; cloxacillin
• หลังอาหาร หลัง 15-30 นาท ี; ยาทั4วไป• หลังอาหาร หลัง 15-30 นาท ี; ยาทั4วไป
• หลังอาหารทนัท ี; aspirin, ibuprofen, mefenamic acid
• ก่อนนอน ; ก่อนนอนตอนกลางคืน 15-30 นาที
• รับประทานเมื4อมีอาการ ยาแก้ปวด ซํ Fาได้เมื4อมีอาการ

ทุก 4-6 ชม.ทุก 4-6 ชม.
• ระหว่างมื Fออาหาร ; ก่อน/หลังอาหาร 2 ชม.; ยาลดกรด
• ยาที4ต้องกนิครบระยะเวลา ยาปฏชิีวนะ ยาคุมกาํเนิด



4. ถกูขนาด
• ตามแพทย์/เภสัชกร/ฉลาก
• การตวง• การตวง

1 ช้อนชา ≈≈≈≈ 5 มลิลลิติร (2 ช้อนกาแฟ)
1 ช้อนโต๊ะ ≈≈≈≈ 15 มลิลลิติร (2 ช้อนกนิข้าว)
1 ออนซ์ ≈≈≈≈  30 มลิลลิติร
1 เกรน ≈≈≈≈  60 มลิลกิรัม1 เกรน ≈≈≈≈  60 มลิลกิรัม
1 แก้ว ขนาดธรรมดา ≈≈≈≈ 250 มลิลลิติร



5. ถกูวธิี ตามรูปแบบ/ชนิดยา
• กนิ ยาต้องไมถ่กูทําลายโดยระบบยอ่ยอาหาร
• อมใต้ลิ Fน ยาไมผ่า่นตบั• อมใต้ลิ Fน ยาไมผ่า่นตบั
• เหน็บทวารหนัก ยาริดสีดวงทวาร เดก็เลก็ ผู้ ป่วยหมด

สติ
• ฉีด เข้าหลอดเลือดดํา IV, เข้ากล้าม IM, ใต้ผิวหนงั Sc
• ยาใช้เฉพาะที4 หยอดตา ยาทา ยาสอดช่องคลอด

เข้าหลอดเลือดดํา IV, เข้ากล้าม IM, ใต้ผิวหนงั Sc
• ยาใช้เฉพาะที4 หยอดตา ยาทา ยาสอดช่องคลอด
• ยาสูดดม ยาพน่หอบหืด



รูปแบบ/ชนิดยา
• ยาที4ใช้ภายใน (ยารับประทาน)
• ยาที4ใช้ภายนอก/เฉพาะที4

ยาแคปซลู 
ยาที4ใช้ภายนอก/เฉพาะที4

ยานํ Hาแขวนตะกอน 
(Suspension)

ยาแคปซลูออ่น 
(Soft gelatin)

ยาแคปซลู 
(Capsule)

ยานํ Hาเชื7อม (Syrup)ยาเมด็ชนิดไมเ่คลือบ 
(Plain tablet)

ยานํ Hาแขวนละออง
(Emulsion)



รูปแบบ/ชนิดยา (ต่อ)

ยาผง (powder)
ยาขี Hผึ Hง(Ointment)

ยาครีม (Cream)

ยาหยอดตา/ 
ขี Hผึ Hงป้ายตา

ยาสดูพน่ (Inhaler)ยาเหน็บ 
(Suppository)



การเกบ็รักษายา
• แห้ง เย็น อณุหภมูิห้อง ไมถ่กูแสงแดด
• เดก็หยิบไมถ่งึ (สงูกวา่ 150 ซม.)• เดก็หยิบไมถ่งึ (สงูกวา่ 150 ซม.)
• มีฉลากครบถ้วน ไมเ่ลอะเลือน – ชื7อยา วนั

หมดอายุ
• แยกยาใช้ภายใน – ภายนอก ออกจากกนั
• ควรเช็คยาทกุ 2-3 เดือน เพื7อดวูา่หมดอายหุรือ

แยกยาใช้ภายใน – ภายนอก ออกจากกนั
• ควรเช็คยาทกุ 2-3 เดือน เพื7อดวูา่หมดอายหุรือ

เสื7อมสภาพหรือไม่



ยาเสื4อมคุณภาพ
• ดตูามที4ระบุในฉลาก: หมดอายุ, Epd., Exp. Date, 

Expiration date, Use before Expiration date, Use before 
• มีเฉพาะวันผลิต: Mfd, Mfg date, Manufacturing 

date ให้บวกเพิ4มโดยประมาณ
• ยาแห้ง 5 ปี
• กึ4งแข็ง 4 ปี

• ยาหยอดตาเปิดแล้ว 1 เดือน
• ยาปฏชิีวนะผสมนํ Fาแล้ว 7 วัน• กึ4งแข็ง 4 ปี

• ของเหลว 3 ปี
• ยาปฏชิีวนะผสมนํ Fาแล้ว 7 วัน
• ORS ผสมแล้ว 1 วัน



ยาเสื4อมคุณภาพ (ต่อ)
• ยานํ Fา – เปลี7ยนสี กลิ7น รส หรือมีตะกอนผิดไปจากเดิม
• ยาหยอดตา – ขุน่ ตกตะกอน เปลี7ยนสี ลกัษณะ• ยาหยอดตา – ขุน่ ตกตะกอน เปลี7ยนสี ลกัษณะ
• ยาเมด็ – เยิ Hม ชื Hน เมด็แตก เปลี7ยนสี
• ยาแคปซูล – แยกออกจากกนั บวม ชื Hน สียาข้างในเปลี7ยน
• ยาขี Fผึ Fง ครีม – เยิ Hมเหลว แยกชั Hน เปลี7ยนสี กลิ7น
• ยาแขวนตะกอน แขวนละออง - เขยา่แล้วไมก่ลบัเป็น• ยาแขวนตะกอน แขวนละออง - เขยา่แล้วไมก่ลบัเป็น

เนื Hอเดียวกนัอยา่งเดิม



ข้อแนะนําการใช้ยา
• อา่นฉลากหรือคําแนะนําก่อน ตรวจดสูภาพ วนัหมดอายุ
• ปฏิบตัิตามคําแนะนําของแพทย์/เภสชักร ไมป่รับขนาดยาเอง
• บางสภาวะไมค่วรรักษาเอง ควรปรึกษาแพทย์/เภสชักร• บางสภาวะไมค่วรรักษาเอง ควรปรึกษาแพทย์/เภสชักร
• ไมค่วรใช้ยาโดยไมจ่ําเป็น
• ไมค่วรซื Hอยาตามคําโฆษณาและคําบอกเลา่
• ไมค่วรซื Hอยาจากร้านยาที7ไมม่ีเภสชักรประจํา
• ไมค่วรซื Hอยาโดยอาศยัตวัอยา่งยา หรือเดก็ไปซื Hอยาตามลําพงั• ไมค่วรซื Hอยาโดยอาศยัตวัอยา่งยา หรือเดก็ไปซื Hอยาตามลําพงั
• ไมค่วรหลอกเดก็วา่ยาเป็นขนมหวานหรือเครื7องดื7มทั7วไป
• ไมค่วรยืมยาของผู้ อื7นมาใช้ (ยกเว้นยาสามญัประจําบ้าน)



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� ยาฉีดดกีว่ายากนิ
� แพทย์จะเลือกใช้เป็นลําดบัแรกคือยากิน � แพทย์จะเลือกใช้เป็นลําดบัแรกคือยากิน 
� ยาฉีดนั Hนเหมาะกบัผู้ ป่วยที7ไมส่ามารถกินยา หรือ

ต้องการผลให้ระดบัยาสงูขึ Hนทนัที 
� อนัตรายที7อาจเกิดขึ Hนจากยาฉีดนั Hนจะแก้ไขได้ยาก 

หรือรุนแรงมากกวา่ยากิน หรือรุนแรงมากกวา่ยากิน 



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� ยาแพงดีกว่ายาถูก
� ไมจ่ริงเสมอไป� ไมจ่ริงเสมอไป
� ราคาที7แพงอาจเนื7องจากบวกคา่โฆษณา การ

ค้นคว้าในอดีต บวกกําไร
� ควรสอบถามเภสชักร/แพทย์วา่ยาดงักลา่ว

สามารถเชื7อถือคณุภาพได้มากน้อยเพียงใด ใช้สามารถเชื7อถือคณุภาพได้มากน้อยเพียงใด ใช้
เกณฑ์อะไรในการพิจารณาวา่ยามีคณุภาพ



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� ยาตวัใหม่ดกีว่ายาตวัเก่า
� ไมจ่ริงเสมอไป หลายตวัให้ผลรักษาไมแ่ตกตา่ง� ไมจ่ริงเสมอไป หลายตวัให้ผลรักษาไมแ่ตกตา่ง
� ยาใหมพ่ฒันาขึ Hนเพื7อแก้ปัญหาของยาเก่า แต่

ข้อเสียคือข้อมลูการใช้น้อย เสมือนเป็นหนลูองยา
� ผลการรักษาจะดีหรือไมข่ึ Hนกบัการวินิจฉยัที7ถกูต้อง 

การเลือกใช้ยาเหมาะสม การปฏิบตัิตวัที7ดี ยาแต่การเลือกใช้ยาเหมาะสม การปฏิบตัิตวัที7ดี ยาแต่
ละตวัมีข้อจํากดัตา่งกนัเหมาะกบัผู้ ป่วยตา่งกนั



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� เมื4ออาการหายกไ็ม่ต้องใช้ยาต่อ
� ไมจ่ริงเสมอไป ถ้าระบวุา่ควรกินติดตอ่กนัทกุวนัจน� ไมจ่ริงเสมอไป ถ้าระบวุา่ควรกินติดตอ่กนัทกุวนัจน

หมด หรือยารักษาโรคเรื Hอรัง ต้องกินตอ่เนื7อง เพื7อ
ไมใ่ห้เป็นเรื Hอรัง ดื Hอยา หรือคมุอาการไมไ่ด้

� ควรสอบถามทกุครั Hงวา่ยาใดควรกินจนหมด ยาใด
หยดุได้เมื7อหมดอาการหยดุได้เมื7อหมดอาการ



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� อาการป่วยของตนนัFนต้องใช้ยาแรง ยาอ่อนไม่ได้ผล
� ระวงัการโฆษณายดัเยียดเพื7อเรียกเก็บเงินในราคาสงู� ระวงัการโฆษณายดัเยียดเพื7อเรียกเก็บเงินในราคาสงู
� ผลการรักษาจะดีหรือไมข่ึ Hนกบัการวินิจฉยัที7ถกูต้อง 

การเลือกใช้ยาเหมาะสม การปฏิบตัิตวัที7ดี ยาแตล่ะ
ตวัมีข้อจํากดัตา่งกนัเหมาะกบัผู้ ป่วยตา่งกนั

� ควรบอกเลา่อาการให้ละเอียด ประวตัิการใช้ยา � ควรบอกเลา่อาการให้ละเอียด ประวตัิการใช้ยา 
สอบถามวิธีปฏิบตัิตวัและข้อควรระวงัตา่งๆ



ความเชื4อผิดๆเกี4ยวกับการใช้ยา

� ยาชุดดกีว่ายาเดี4ยว
� ยาชดุกบัยาเดี7ยวหลายขนานบรรจแุยกกนัก็ไมต่า่งกนั � ยาชดุกบัยาเดี7ยวหลายขนานบรรจแุยกกนัก็ไมต่า่งกนั 

แต่
� ปัญหายาชดุในปัจจบุนัคือไมท่ราบวา่มียาอะไรบ้าง 

มกัมียาอนัตราย เชน่ สเตียรอยด์ อยูด่้วย เป็น
อนัตรายเมื7อใช้เป็นเวลานานอนัตรายเมื7อใช้เป็นเวลานาน

� หลีกเลี7ยงยาชดุโดยเฉพาะที7จดัเตรียมไว้ลว่งหน้า และ
บอกวา่ไมต่้องการยาสเตียรอยด์



รู้หรือไม่?

การแบง่/บด เม็ดยา ควรทําหรือไม่

• อยา่หกัแบง่เม็ดยานอกจากวา่เมด็ยามีร่องบาก แบง่ไว้ให้

• อาจได้ขนาดยาไมค่งที7

• บางชนิดเป็นชนิดชะลอการละลาย หรือแตกตวั บางชนิดขนาด
ยาสงูแตอ่อกฤทธิjเนิ7น การทําลายเม็ดยาทําให้คณุสมบตัิที7
ออกแบบไว้เสียไป เกิดผลเสียเชน่ ได้ฤทธิjยาไมเ่ตม็ที7 หรือได้รับออกแบบไว้เสียไป เกิดผลเสียเชน่ ได้ฤทธิjยาไมเ่ตม็ที7 หรือได้รับ
ยาเกินขนาดในเวลาอนัสั Hน



รู้หรือไม่?

ควรเก็บยา (หยอดตา) ในตู้ เยน็เสมอ จริงหรือไม่

• ยาทั7วไปมกัแนะนําให้เก็บที7อณุหภมูิห้อง ไมร่้อน ไมโ่ดนแดด ไม่• ยาทั7วไปมกัแนะนําให้เก็บที7อณุหภมูิห้อง ไมร่้อน ไมโ่ดนแดด ไม่
ชื Hน ยกเว้นมีคําแนะนําพิเศษให้เก็บในตู้ เยน็ เชน่ ยาเหน็บบาง
ชนิด ยาหยอดตาที7มีคลอแรมเฟนิคอล แตม่กัไมไ่ด้หมายถงึเก็บ
ในชอ่งแชแ่ขง็

• ยาหยอดตาในปัจจบุนัมกัไมต่้องเก็บในตู้ เยน็ ยกเว้นยาที7มีคลอ• ยาหยอดตาในปัจจบุนัมกัไมต่้องเก็บในตู้ เยน็ ยกเว้นยาที7มีคลอ
แรมเฟนิคอล



รู้หรือไม่?

ทําไมต้องเรียกหา “ยาแก้อกัเสบ”

• ยาปฏิชีวนะกบัยาแก้อกัเสบเป็นยาคนละชนิดกนั• ยาปฏิชีวนะกบัยาแก้อกัเสบเป็นยาคนละชนิดกนั

• 3 โรคหายได้โดยไมต่้องใช้ยาปฏิชีวนะ

– ท้องเสีย หวดัเจ็บคอ แผลสะอาด

• Antibiotics Smart Use • Antibiotics Smart Use 
http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu/introduce.php



รู้หรือไม่?

โฆษณายา(ผิดกฎหมาย)ทางเคเบลิทีวี วิทยทุ้องถิ7น เวบ็ไซต์ 
เชื7อถือได้หรือไม่เชื7อถือได้หรือไม่

• ยาผิดกฎหมาย = ยาปลอม ยาที7ไมม่ีเลขทะเบียน ยาที7ลกัลอบ
นําเข้า
• เป็นยาที7ไมไ่ด้ผา่นการประเมินความปลอดภยัและประสทิธิภาพ

โดยผู้ทรงคณุวฒุิ อาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้โดยผู้ทรงคณุวฒุิ อาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้
• มกัมีการปนเปืHอนสารเคมีอนัตราย ตวัยาที7ผิด ตวัยาสงูหรือน้อย

เกินไป หีบหอ่ไมส่ามารถรักษาคณุภาพยาได้



รู้หรือไม่?

ตัวอย่างข้อความที4สันนิษฐานได้ว่าไม่ตรงตามที4ได้รับอนุญาตโฆษณา 
และเข้าข้อห้ามในการโฆษณายา

• เพลงโฆษณาเป็นสรรพคณุยา• เพลงโฆษณาเป็นสรรพคณุยา
• เสยีง/ภาพแสดงถึงความทกุข์ทรมานของผู้ ป่วย
• โฆษณาโอ้อวดวา่รักษา/ป้องกนัได้อยา่งศกัดิjสทิธิj/ หายขาด เช่น “ยอดเยี7ยม, 

หายแน่, วิเศษยิ7ง, ปลอดภยัไมม่ีผลข้างเคียง”
• โฆษณาสรรพคณุยาอนัตราย/ยาควบคมุพเิศษ เชน่ “รักษาไทรอยด์, ลด

นํ Hาตาลในเลอืด, เป็นยารักษาสวิ/ฝ้า, ยากินแก้ปวดท้องน้อย เนื7องจากการนํ Hาตาลในเลอืด, เป็นยารักษาสวิ/ฝ้า, ยากินแก้ปวดท้องน้อย เนื7องจากการ
อกัเสบของทอ่ปัสสาวะ, ยากินแก้ปวดข้อ ข้อเสื7อม”

• โฆษณาแสดงสรรพคณุยาเป็นเท็จ/เกินจริง เช่น “แก้อาการหลงลมื, รักษา
โรคเอดส์, ละลายไขมนั/ลดไขมนั/ลดนํ Hาตาลในเลอืดในการโฆษณายา
ระบาย, เสริมสมรรถภาพทางเพศในการโฆษณายาบํารุงร่างกาย”



รู้หรือไม่?
ตัวอย่างข้อความที4สันนิษฐานได้ว่าไม่ตรงตามที4ได้รับอนุญาตโฆษณา และเข้าข้อห้ามใน
การโฆษณายา
•โฆษณาวา่สามารถบรรเทา/ บําบดั/ รักษา/ ป้องกนัโรค/ อาการโรคที7ห้าม
โฆษณาตอ่ประชาชนทั7วไปดงันี H “มะเร็ง, อมัพาต, วณัโรค, โรคเรื Hอน, โรค/ 
โฆษณาวา่สามารถบรรเทา/ บําบดั/ รักษา/ ป้องกนัโรค/ อาการโรคที7ห้าม

โฆษณาตอ่ประชาชนทั7วไปดงันี H “มะเร็ง, อมัพาต, วณัโรค, โรคเรื Hอน, โรค/ 
อาการของโรคสมอง, หวัใจ, ปอด, ตบั, ม้าม, ไต”
•โฆษณาวา่ “เป็นยาบํารุงกาม/เพิ7มสมรรถภาพทางเพศ, เป็นยาขบัประจําเดือน
, ยาคมุกําเนิด”
•รับรองยาวา่ “ใช้แล้ว หายปวดหลงัเลย”/ “มีการระบชุื7อผู้ใช้ยา”
•โฆษณาโดยการชิงโชค/ แจกแถม/ สง่ฉลากยาแลกรางวลั
•โฆษณาชกัชวนให้ใช้ยาเกินความจําเป็น/ ใช้ประจํา/ ซื Hอเป็นของฝาก เช่น “กิน
โฆษณาโดยการชิงโชค/ แจกแถม/ สง่ฉลากยาแลกรางวลั
•โฆษณาชกัชวนให้ใช้ยาเกินความจําเป็น/ ใช้ประจํา/ ซื Hอเป็นของฝาก เช่น “กิน
ทกุวนัชว่ยระบาย ละลายไขมนั/ ยานี Hจะเป็นของฝากสาํหรับคณุแม”่
- โฆษณาโดยแสดงข้อเท็จจริงที7ผิดกฎหมาย เช่น “ซื Hอยาจากร้านกาแฟ, มีโจร
ปล้นธนาคาร”
- การโฆษณาที7ขดัตอ่ธรรมเนียมประเพณีไทย/ ไมส่ภุาพ



กจิกรรมเกบ็คะแนนท้ายบทเรียน

ให้นิสิตเขียนคาํถาม หรือข้อสงสัย เกี4ยวกับผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
(ยา เครื4องสาํอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร) มาคน(ยา เครื4องสาํอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร) มาคน
ละอย่างน้อย 1 คาํถาม

(อย่าลืมเขียนชื4อนิสิต รหสัประจาํตัว ในกระดาษก่อนส่ง)
[นิสิตตดิตามดูคาํตอบบางส่วนได้ที4 facebook และ website 
ของวชิายาในชีวติประจาํวัน] ของวชิายาในชีวติประจาํวัน] 
http://www.facebook.com/DrugInDailyLife

http://drugindailylife.wordpress.com/



ตดิต่อสอบถาม ดาวน์โหลด

http://www.facebook.com/DrugInDailyLife

Drug in Daily Life คณะเภสัชศาสตร์

ตดิต่อสอบถาม ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเรียน 
(กลุ่ม 1, 2, 3)

http://drugindailylife.wordpress.com/


