
รายการยาระวังการบด แบ่ง หรือเปิด capsule โรงพยาบาลอ่างทอง 

รายการยา
ห้าม

บด แบ่ง เค้ียว 
เปิด cap

ห้าม
บด เค้ียว

แต่แบ่ง/เปิดcapsได้ 

หลีกเลี่ยง
บด แบ่ง เคี้ยว

เหตุผล ทางเลือก

Alendronate+Vitamin D (Fosamax)  ยาท าให้ระคายเคือง GI tract

Alfuzosin (Xatral)XL 10mg   Modified release Doxazosin 2mg

Amoxicillin + clavulanate
(Augmentin) 375mg และ 1g 

ตัวยาดูดความชื้น สลายตัวง่าย 
การ
บดท าให้ยาเหนียว เสื่อมสภาพ 

Amoxicillin 200/Clavu 28.5 mg/5 ml   
dry syrup

Aripiprazole 10mg(Abilify discmelt)  ยาแตกตัวได้ปาก หากจ าเป็นบดยา ละลายในน้ า และให้ทันที
Aspirin EC 300mg  Enteric coated Aspirin 81,325mg

Bisacodyl EC 5mg  Enteric coated Bisacodyl suppo, Senokot, MOM

Bupropion (Quemem) 150mg   Extended release

Capecitabine 100mg  Cytotoxic drug
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบด ควรมีอุปกรณ์
ป้องกัน

Cilostazol(pletaal) SR 100mg   Sustained release

Cyclophosphamide  
(Endoxan)50mg  Cytotoxic drug

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบดควรมีอุปกรณ์
ป้องกัน

Diclofenac EC 25mg  Enteric coated

Doxazosin (Cardura )XL4mg   Extended release Doxazosin 2mg

Dutasteride (Avodart) 0.5mg  เฉพาะหญิง
ตั้งครรภ์

Antiandrogen
หญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบด 
ควรมีอุปกรณ์ ป้องกัน

Empagliflozin 25mg  ความชื้นท าให้ยาเสื่อมสภาพ

Enalapril 5mg  ความชื้นท าให้ยาเสื่อมสภาพ

Erythromycin stearate EC 250mg  ยาท าให้ระคายเคือง GI tract Erythromycin estorate dry syr 125 mg/5 ml 

Finasteride 5mg film coated เฉพาะหญิง
ตั้งครรภ์

Antiandrogen
หญิงตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบด 
ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน

Isosorbide dinitrate SL 5mg   ไม่ได้ผลการรักษา สามารถอมใต้ลิ้นได้เลย

Isosorbide mononitrate(Imdur) 60mg   Modified release Isosorbide dinitrate 10mg

Lansoprazole (Prevacid) 
FDT15mg  ยาแตกตัวได้เร็วอยู่แล้ว

ละลายในน้ า 15 ml เขย่าเบาๆ จนยากระจายตัวดี เทใส่
ลงไปใน NG tube แล้ว flush ตามด้วยน้ า 30 ml

Methotrexate 2.5mg  Cytotoxic drug หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบดควรป้องกัน

Methylphenidate CR 18mg   Controlled release Methylphenidate 10mg

Morphine sulfate 20mg 
(Kapanol)   Sustained release

- เทใส่ในสาย แล้ว Flush ตามด้วยน้ า หรือผสมน้ าแล้วให้
ทันที เพื่อไม่ให้สายอุดตัน หรือ
- Morphine immediate release10mg

Morphine sulfate 30mg   Sustained release Morphine immediate release 10mg

Nifedipine CR 30mg   Controlled release Nifedipine 5mg หรือยาชนิดอ่ืน

Omeprazole EC 20 mg   Enteric coated

1.กรณีปลายสายอยู่ที่กระเพาะอาหาร ควรผสมแกรนูลกับน้ าผลไม้
รสเปรี้ยว และ flush สายด้วยน้ าผลไม้รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีสามารถใช้
น้ าเปล่าได้
2.กรณีปลายสายอยู่ที่ล าไส้เล็ก ผสมแกรนูลกับน้ าเปล่า หรือบด

แกรนูลก่อนผสมน้ าแล้วให้ feed ให้ผู้ป่วย
Phenytoin (Dilantin) SR 100mg   Sustained release Phenytoin infatab 50mg

Sodium valproate SR200mg   Sustained release Sodium valproate oral solution 200mg/ml

Sulfasalazine EC 500mg  ยาท าให้ระคายเคืองGI tract

Tamoxifen citrate 20mg  Cytotoxic drug หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหากจ าเป็นต้องบดควรป้องกัน

Tamsulosin (Harnal)OCAS 0.4mg   Modified release Doxazosin 2mg

Theophylline (Duralyn) CR200mg   Controlled release

Verapamil HCl (Isoptin) SR 240mg   Sustained release
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