
แนวทางการบริหารยาทางสายอาหาร 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หยุดใหอาหารทางสาย ลางสายอาหารดวยน้ํา เด็ก 5-10 ml ผูใหญ 15-30 ml 

 ให ยาที่ผานการเตรียม** แตละตัวแยกกัน 

 ชะลางโกรงหรือถวยยา และหรือดูดเขาไซริงค แลวใหยาทางสาย 

 หลังใหยาชนิดสุดทายใหชะลางสายอาหารดวยน้ํา เด็ก 5-10 ml ผูใหญ 15-30 ml 

การเตรียมยากอนใหทางสายอาหาร** : เจือจางดวยน้ํา เด็ก 5-10 ml ผูใหญ 10-15 ml 
ยาน้ํา  :  เขยาขวดยา เจือจางกอนให 15 – 30 ml 
แคปซูลชนิดแข็ง  :  แกะแคปซูล แลวเทผงยาผสมกับน้ํา  แลวใหทันท ี
แคปซูลชนิดนิ่ม   :  เข็มสะอาดเจาะแคปซูล บีบหรือใหเข็มฉีดยาดูด และเจือจาง หากตองการ 
          ยาทั้งหมด ละลายแคปซูลในน้ําอุน จนละลาย แลวเอาแคปซูลออก 
                                (Rocaltrol, Vitamin D3, Vitamin E, Cod liver oil) 
ยาเม็ดที่ละลายได  :  ละลายในน้ําไดเลย ไมตองบด (CDR, Kal-cee,. Aricept evess®) 
ยาเม็ด          :   บดในโกรงสําหรับบดยา 
***ยาที่หามบด 

- ยาออกฤทธิ์เนิ่น (extended-release) : ยาที่มีคําตอทายชื่อยา เชน SR, MR, XL, CR, Chrono, 
Retard 

- ยาอมใตลิ้น (sublingual) : Isordil SL 
- ยาเม็ดเคลือบเพื่อใหแตกตัวในลําไส เพื่อปองกันการระคายเคืองกระเพาะอาหาร  
      (enteric-coat) : Aspent 

 

 ถาใหยามากกวา 1 ชนิด ควรใหน้ําทางสายอาหารระหวางยาแตละตัว เด็ก 3 ml ผูใหญ 5 ml 



ยาท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษในการใหยาผานสายยาง 
ยา ปญหา ขอแนะนํา 

Amoxycillim/clavulonic acid 
(Amosiklav®, Augmentin®) 

ตัวยาดูดความชื้น สลายตัวงาย เลือกใชรูปแบบยาน้ําหรือยาฉีดแทน 

Bulk forming laxative 
(Mucillin®) 

จับตัวเปนกอนเมื่อผสมกับ enteral nutrition 
และทําใหเกิดการอุดตันของสาย 

เลือกใชยาระบายตัวอ่ืน 

Finesteride มีฤทธิ์ Teratogen สตรีมีครรภควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผงยา 
Phenytoin  
(Dialntin® infatab) 

ดูดซึมลดลงเมื่อใหพรอมอาหาร และตัวยาจะจับ
กับ feeding tube  

ควรใหยากอนหรือหลังมื้ออาหาร 2 ชม. และไลสายดวย
น้ํากอนและหลังใหยา 

Proton-pump inhibitors 
(Omeprazole) 

อยูในรูปแบบ enteric-coated granule การบดจะ
มีผลใหยาถูกทําลายในกระเพาะอาการกอนที่จะ
ดูดซึมในลําไลเล็ก 

- กรณีปลายสายอยูในกระเพาะอาหาร : ควรผสมแกรนูล
กับน้ําผลไมซึ่งมีฤทธ์ิเปนกรด เชน น้ําสม และ flush ดวย
น้ําผลไมหลังใหยา 
-  กรณีปลายสายอยูในลําไสเล็ก : ผสมยากับสารละลาย
ดางเชน NaHCO3, น้ํานม 

Quinolones  (Ofloxacin, 
Ciprofloxacin,  Norfloxacin,) 

ยาจะจับกับแรธาตุตางๆ และโปรตีน ควรใหยากอนหรือหลังมื้อ อาหาร 2 ชม.  
หรือพิจารณายาในรูปแบบฉีด 

Sucralfate ยาจับกับโปรตีนในอาหาร โดยจับตัวเปนกอน
และทําใหเกิดการอุดตันของสาย 

หยุดใหอาหารกอนและหลังใหยา 1 ชม. กรณี stress 
ulcer ควรเปล่ียนไปใช H2-antagonist แทน  

Warfarin การดูดซึมลดลงเนื่องจากมีการจับของยากับ
สารอาหาร 

ควรใหยากอนหรือหลังมื้ออาหาร 2 ชม. และไลสายดวย
น้ํากอนและหลังใหยา 

 

แนวทางการใหยาเคมีบําบัดชนิดรับประทานทางสายอาหาร 
นํายาใสใน Luer lock syringe แลวดูดน้ํามา 7-8 CC จากนั้นถอดหัวเข็มและใส stopper เขยาประมาณ 2 นาทีตัวยาจะละลาย 

(Leukelan จะใชเวลาเขยาประมาณ 5-7 นาที) จึงสามารถนําไปใหทางสายยางได ผูเตรียมยาควรสวมถุงมือและใส mask ระหวางการ
เตรียม และควรมีพื้นที่แยกสําหรับเตรียมยา   (หากมีการสั่งใชยาเคมีบําบัดทางสายยางสามารถประสานงานกับหองยาเคมีบําบัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อยาเคมีบําบัดชนิดรับประทาน 
Azathioprine Endoxan Leukelan Myleran 
Alkelan Hydrea Methotrexate (MTX) Tamoxifen 

 

รายการยาท่ีหาม บดเค้ียว หรือทําใหเม็ดยาแตก (ไมสามารถใหทางสายยาง)   
Cardura XL® Diamicron MR® Ismo-20® Nifedipine  stada® T20 Xatral XL®     
Cascor XL® Dilantin kapseal ® Isoptin SR® Nuelin SR®** Zeptol SR® 400 
Clarinase Repetab® Felodipine stada® Klacid MR® Plendil®  
Depakin Chrono®** Flexital® Morphine tab Trivastal®  
Detrusitol® Imdur® Natrilix SR® Vastarel MR ®  

              **Depakin Chrono®, Nuelin SR®,  Nifedipine  stada® T20 สามารถหักแบงได แตหามบดหรือทําใหเม็ดยาแตก 
 

รายการยาสามารถแกะแคปซูล/เม็ด ออกได แตหามบดเค้ียว หรือทําใหเม็ดยาแตก  
Colpermin® Efexor  XR® Herbesser SR® Nexium® Omeprazole Prevacid ® Sporal® 

 


