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รูปแบบยารับประทานทีห้่ามบด หัก แบ่งหรือเคีย้ว 
รูปแบบยารับประทานท่ีหา้มบด หกั แบ่งหรือเค้ียว มีหลายประเภท ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

ประเภท เหตุผล 

1. Extended-release  products เช่น sustained-release หรือ 
slow release(SR), controlled-release(CR), modified-
release(MR), retard tablet , long action (LA), time-release 
(TR), time-delay(TD) , sustained action(SA), extended 
length(XL),extended release( XR) , prolong-released 

ยาออกแบบมาเพ่ือปลดปล่อยตวัยาออกมาไดใ้นระยะท่ียาวนานกวา่ปกติ มีการออกแบบหลายชนิด เช่น 
1. multiple layered tablets เป็นยาเมด็ท่ีมีหลายๆ ชั้น เพ่ือใหป้ลดปล่อยตวัยาออกมาในเวลาท่ียาในแต่ละชั้นละลาย 
2. mixed release pellets เป็นเมด็ pellets ท่ีมีช่วงเวลาการละลายต่างๆ กนั เพ่ือใหป้ลดปล่อยยาออกมาในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 
3. special matrixes เป็น matrixes ชนิดพิเศษท่ีมีสภาพเฉ่ือย แต่สามารถค่อยๆ ปลดปล่อยตวัยาออกมาได ้

2. Enteric-coated products ยาออกแบบมาเพ่ือผา่นกระเพาะอาหารไปสู่ล าไสเ้ลก็โดยตรง และปลดปล่อยตวัยาบริเวณล าไสเ้พ่ือ 
1. ป้องกนัการท่ีกรดจากกระเพาะอาหารจะท าลายตวัยา 
2. ป้องกนัการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
3. เพื่อชะลอเวลาการออกฤทธ์ิ (delay onset) 

3. Sublingual buccal ยาเมด็ออกแบบมาเพ่ือใหล้ะลาย และถูกดูดซึมอยา่งรวดเร็วผา่นหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณช่องปาก 
4. Miscellaneous ยาท่ีหา้มบดเน่ืองจาก 

1. อาจจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองเยือ่บุช่องปาก หรือ เป็น film-coated ซ่ึงถา้บดแลว้อาจระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร 
2. ยาท่ีมีรสขมมาก 
3. มีสีท่ีอาจจะติดเยือ่บุช่องปาก หรือฟัน 
4. teratogenic potential : มีฤทธ์ิก่อทวรูิปหรือการสมัผสัโดยตรง อาจท าใหเ้กิดเน้ืองอกได ้(tumor production) 
5. เป็นแคปซูลท่ีบรรจุตวัยาท่ีเป็นของเหลวอยูข่า้งใน ซ่ึงสามารถเปิดแคปซูลน าของเหลวออกมาได ้แต่ขนาดยาอาจจะนอ้ยกวา่

ท่ีระบุไว ้เพราะตวัยาบางส่วนติดอยูข่า้งในแคปซูล 
6. Effervescent tablet เป็นยาเมด็ท่ีสามารถแตกตวัอยา่งรวดเร็วกลายเป็นสารละลายเม่ือแช่ในน ้ า การบดหรือเค้ียวจะท าให้

คุณสมบติัดงักล่าวเสียไป  
7. เป็นยาท่ีมีวธีิผลิตพิเศษ เช่น เป็น pellet 
8. ยาไม่คงตวั เช่น เหนียวเม่ือบด เส่ือมสลายรวดเร็ว 

**ยาบางชนิดอาจแบ่งคร่ึงได ้หรือแกะแคปซูลละลายในของเหลวเพ่ือป้อนใหผู้ป่้วยได ้
**ยากลุ่มท่ี 1 ในช่อง reason ตารางหนา้ถดัไป กรณีเป็นยาท่ีออกฤทธ์ินาน จะใชช่ื้อตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของยาชนิดนั้น ถา้ไม่ระบุจะใชค้  าวา่ slow release 
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รายช่ือยารับประทานทีห้่ามบด หัก แกะแคปซูล หรือเคีย้ว 
 

Trade name Generic name Reason ห้ามบด/ห้ามเคีย้ว ห้ามแบ่งคร่ึง หมายเหตุ 
Actonel 35 mg tablet 
 

Risedronate sodium Slow release/ 
film coated 

   

Acalka 1080 mg tablet Potassium citrate Sustained release    
Adalat 5, 10 mg capsule 
 

Nifedipine Liquid filled   Soft gelatin สามารถเปิดแคปซูล แลว้น าของเหลวท่ีเป็นยา
ขา้งในออกมาใหก้บัผูป่้วยได ้

Adalat CR 30,60 mg tablet 
(Local = Nelapine SR 20 mg) 
 

Nifedipine Slow release 
 

  มี nifedipine ขนาด 5, 10 mg ซ่ึงสามารถเปิดแคปซูลน ายา
ออกมาได ้

Addi-K 750 mg tablet Potassium chloride(10mEQ) Sustained release    
Aggrenox capsule Aspirin 25 mg(extended 

release)+ Dipyridamole 200 
mg 

Modified-release   สามารถแกะแคปซูลขา้งในมีแอสไพรินเป็นเมด็สีขาว(บดได)้ 
ส่วน dipyridamole เป็น pellet สีเหลืองกระจายตวัในน ้ า
เลก็นอ้ย เพ่ือใส่ใน NG tube ได ้

Alkeran  2 mg tablet Melphalan  teratogenic potential  -  
Aspent M 81 mg, 300 mg 
tablet 

Aspirin Enteric-coated   ยกเวน้เค้ียวใน case acute MI หรือใช ้ASA plain tab 300 
mg หรือ Cardiprin ASA 100 mg 

Augmentin 375, 625 mg, 1 gm 
tablet 

Amoxicillin+clavulanate 
acid 

ยามีคุณสมบติัช้ืนง่าย   ถา้แบ่งยาจะเสียง่าย ถา้บดยาจะเหนียว ถา้จ าเป็นตอ้งบดตอ้ง
ใชท้นัที หา้มเก็บแบ่งไว ้

Augmentin SR 1000/62.5 mg Amoxicillin 1000 mg + 
clavulanate acid 62.5 mg 

Sustained-release   - สามารถแบ่งคร่ึงเมด็ไดต้ามรอยบาก 

Bezalip retard 400 mg tablet 
 

Bezafibrate Sustained-release     

Bonviva 150 mg tablet Ibandronic acid Slow release    
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Buscopan 10 mg tablet Hyoscine-n-butylbromide Flim-coated   ถา้จ าเป็นตอ้งบดใหร้ะวงัการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
Cardil CR 120 mg tablet Diltiazem HCL Controlled release  - ยาแบ่งคร่ึงได ้
Cardura XL  4 mg tablet Doxazosin mesylate Controlled release    
Cellept 250 mg capsule Mycophenolate mofetil Teratogenic potential   การสมัผสัผงยาเส่ียงต่อการเหน่ียวน าใหเ้กิดเน้ืองอกได ้
Cifran 1000 mg tablet Ciprofloxacin  Extended release   ประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัการรับประทานยา ciprofloxacin 

500 mg วนัละ 2 คร้ัง 
Circadin® 2 mg tablet Melatonin 2 mg Prolonged-release 

tablet 

 -  

Clarinase Repetabs  Loratadine 5 mg+ 
Pseudoephedrine 120 mg 

Controlled release   มี loratadine 10 mg tablet, pseudoephedrine 60 mg 
tablet 

Codipront capsule Codeine 30 mg+ 
phenyltoloxamine 10 mg 

Sustained-release    

Combizym tablet  Pancreatin: Lipase 7,400 u, 
protease 420 u, amylase 7,000 

Enteric-coated    

Concerta 18, 36 mg tablet Methylphenidate HCl Extended release   มี Ritalin tablet 
Controloc 20, 40 mg tablet Pantoprazole Enteric-coated    กรณี NG feed น ายาเมด็ละลายใน NaHCO3   
Creon 10,000 mg capsule Pancreatin  Enteric-coated   สามารถแกะแคปซูล กระจายตวัในน ้ าเลก็นอ้ย เพ่ือใส่ใน NG 

tube ได ้
Crixivan 200, 400 mg capsule Indinavir Taste   สามารถแกะแคปซูลแลว้ผสมกบัน ้ าหวานได ้
Danzen 5 mg tablet Serratiopeptidase Enteric- coated   ถา้จ าเป็นตอ้งบดใหร้ะวงัการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
Depakin 200 mg tablet Sodium valproate Enteric-coated   มี Depakin ชนิดน ้ า 
Depakin chrono 500 mg tablet Sodium valproate Slow release  - แบ่งคร่ึงได ้และมี Depakin ชนิดน ้ า 
Detrusitol SR 4 mg capsule tolterodine tartrate. Sustained-release    
Diamicron MR 30 mg tablet Gliclacide Modified release   เป็นชนิด matrix ซ่ึงอาจมีแพทยบ์างท่านมีประสบการณ์การ

แบ่งคร่ึงเมด็ได ้แต่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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เมด็ยา-ยาวรีแต่ไม่มีรอยบากคร่ึงเมด็ 
Dilantin 100 mg Kapseal Phenytoin Extended release 

capsule 

   

Distaclor MR 375 mg tablet Cefaclor Slow release    
Dulcolax 5 mg tablet Bisacodyl Enteric-coated   ไม่ควรทานพร้อมยาลดกรดชนิดท่ีปรับความเป็นกรดใหล้ดลง 

เช่น alum milk, antacil  
ถา้จ าเป็นตอ้งบดใหร้ะวงัการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 

Efexor XR 75 mg tablet Venlafaxine  Slow release    
Enaril 5, 20 mg tablet Enarapril ยามีคุณสมบติัช้ืนง่าย -  ถา้จ าเป็นแบ่งคร่ึงได ้แต่ระวงัยาช้ืนง่าย 
Endoxan 50 mg tablet Cyclophosphamide Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ

เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 

Empurine 50 mg tablet (6-MP) Mercaptopurine Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ
เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 

Feldene 10 mg capsule Piroxicam Mucous membrane 
irritant 

   

Fosamax plus tablet Alendronate sodium Slow release    
Glucophage XR       
Harnal OCAS 0.4 mg tablet Tamsulosin Hydrochloride Sustained-release   OCAS = oral controlled absorption system 
Herbessor 30, 60, 90 SR 
capsule 

Diltiazem Slow release   มียาแบบธรรมดา 30 mg สามารถบด หกั แบ่งได ้

Hydergine FAS 4.5 mg tablet Co-dergocrine mesylate Slow release    
Hydrea 500 mg capsule Hydroxyurea Serious toxic skin    ถา้สมัผสัผงตอ้งสวมถุงมือ 
Icaps AREDS tablet Vit A+ vit C+vit E+vit 

B2+Zn+selenium+lutein…. 
Slow release    
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Imdur 60 mg tablet 
Imdex 60 mg tablet 

Isosorbide -5-mononitrate Slow release  - ยาแบ่งคร่ึงได ้, มี isosorbide dinitrate 10 mg tablet ใช้
แทน 

Imuran 50 mg tablet  Azathioprine Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ
เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 

Invega tablet 3 mg, 6mg Paliperidone ER  Extended release   มีข้อบง่ใช้ในเดก็อายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป 
Isordil 5 mg sublingual tablet  
(Hartsort) 

Isosorbide dinitrate 5 mg 
tablet 

Sublingual form   ยาอมใตล้ิ้นถูกออกแบบใหแ้ตกตวัและออกฤทธ์ิอยา่งรวดเร็ว 
ไม่ควรเค้ียวเพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพของยาเปล่ียนไป 

Isoptin SR 240 mg tablet Verapamil Slow release  - ยาหกัแบ่งคร่ึงเมด็ได ้
Kapanol 20, 50 mg capsule Morphine Slow release   แกะแคปซูลออกได ้แต่หา้มบดเค้ียวหรือท าใหเ้มด็ยาแตก 
Klacid 500 mg MR tablet Clarithromycin Modified release    
Leucovorin 15 mg tablet Calcium folinate Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ

เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 

Leukeran  2 mg tablet 
 

Chlorambucil  2  mg            Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ
เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 

Lyrinel 5 mg tablet Oxybutynin hydrochloride Slow release    
Madopar HBS capsule Levodopa 100 mg+ 

benserazide 25 mg 
Slow release   มี Madopar 250 mg, 125 mg Dispersible 

Maxmavil  tablet Alendronate 5 mg+ calcitriol 
0.5 mcg 

Enteric coated    

Mesacol 400 mg tablet  Mesalazine Enteric coated    
Methotrexate 2.5 mg tablet Methotrexate  Teratogenic potential   ยาเคมีบ าบดั ควรหลีกเล่ียงการสมัผสัผงยาทางผิวหนงัหรือ

เน้ือเยือ่อ่อน กรณีเมด็ยาแตกหกัหรือแคปซูลเปิด หญิงมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 
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Miracid 20 mg capsule omeprazole Multiple unit pellet 
system 

  แกะแคปซูลออกได ้แต่หา้มบดเค้ียวหรือท าใหเ้มด็ยาแตก 

Monolin SR 60 mg Isosorbide -5-mononitrate Slow release   ยาแบ่งคร่ึงไม่ได ้, มี isosorbide dinitrate 10 mg tablet ใช้
แทน 

Morphine 10, 30 mg tablet, 
MST Continus tablet 

Morphine Modified release   ใช ้Kapanol แทน ซ่ึงแกะแคปซูลออกได ้

Mucosolvan PL 75 mg capsule Ambroxol Modified release    
Natrilix SR 1.5 mg tablet Indapamide Sustained release    
Nuelin SR 200 , 250 mg tablet Theophylline Slow release  - ยาสามารถหกัแบ่งคร่ึงได,้ มียาน ้ า และยาเมด็ธรรมดา 

Aminophylline** 
Nexium MUPS 20,40 mg tablet Esomeprazole Multiple unit pellet 

system 

  หา้มเค้ียวหรือบดยา แต่ละลายเมด็ยาในน ้ าได(้ไม่ไดล้ะลายจน
ใส) เพื่อใช ้feed ผา่น NG tube และ rinse สาย NG  

Niaspan 375, 500 mg tablet Nicotinic acid Slow release    
Pariet  10, 20 mg tablet Rabeprazole Enteric coated   กรณี NG feed น ายาเมด็ละลายใน NaHCO3   
Plendil 5, 10 mg tablet 
Felodipine STADA 5 mg, 10 
mg retard 

Felodipine Extended release 
Modified release 
(Felodipine) 

  ถา้จ าเป็นตอ้งใช ้ควรเปล่ียนเป็นยา 
กลุ่ม Calcium channel blocker (CCBs) ชนิดอ่ืนแทน 

Prevacid 15, 30 mg FDT Lansoprazole Fasting disintegrating  
(Enteric granules) 

 - หา้มเค้ียวหรือบดยา แต่ละลายเมด็ยาในน ้ าเลก็นอ้ยและกลืน
ได ้มีกล่ินรสใหอ้มละลายในปากได ้ในกรณ๊ท่ีแบ่ง ส่วนท่ี
เหลือไม่ควรเก็บไวเ้พราะช้ืนได ้

Pristiq 50 mg tablet Desvenlafaxine Extended release 
 

   

Proscar 5 mg tablet Finasteride Coated tablet   หญิงมีครรภค์วรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัผงยาจากเมด็ยาท่ีแตก 
Quomem 150 mg tablet Bupropion HCl Sustain release    
Praziquantel 600 mg tablet  Praziquantel Taste    
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(Biltricide) 
Reminyl prolong-release 8 mg, 
16 mg capsule 

Galantamine HBr Prolong release   Reminyl 8 mg รูปแบบเก่าเลิกผลิต 

Requip PD 24 hours ® 2 mg 
tablet 

Ropinirole Prolong release    

Roaccutane 10, 20 mg capsule Isotretinoin Mucous membrane 
irritant 

   

Rocaltrol 0.25 mcg capsule Calcitriol Liquid-filled   สามารถเปิดแคปซูล แลว้น าของเหลวท่ีเป็นยาขา้งในออกมา
ใหก้บัผูป่้วยได ้

Salazopyrin EN 500 mg tablet Sulfasalazine Enteric coated   ถา้จ าเป็นตอ้งบดใหร้ะวงัการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 
Salofalk 250, 500 mg tablet Mesalazine Enteric-coated    
Sermion 30 mg  tablet Nicergoline Sustained- release     
Seroquel  50, 300, 400 mg XR 
tablet 

Quetiapine Extended release   ยงัมีขนาด 25 mg ท่ีเป็นชนิดธรรมดาใชใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้ง
บด  

Sporal 100 mg capsule Itraconazole Specific pellet   หา้มบด แต่ละลายในสารละลายได ้และมียาชนิดน ้ า 
Stalevo 100, 150 mg tablet Carbidova+levodopa+enca

pone 
immediate-release    

      
Supralip NT 145 mg tablet fenofibrate     
Telfast D 60/120 mg  tablet fexofenadine HCl 60 

mg.+pseudoephedrine HCl 
120 mg 

Extended release    

Tegretal CR  200 mg tablet Carbamazepine  Controlled release    
Topamax 25, 50 mg tablet Topiramate Taste    
Tramal retard 100 mg capsule Tramadol Controlled release    
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Trental 400 mg tablet Pentoxifylline Controlled release    
Trivastal retard 50 mg tablet Piribedil Sustained- release 

(2 layer-caplet) 

   

Tylenol 8 hour  tablet Paracetamol  Sustained- release    
Videx EC 400 mg capsule Didanosine (ddI Enteric-coated   ไม่ควรแบง่-บดเพราะระคายเคืองทางเดนิอาหาร ใช้ tablet แทน 

Vitalux plus tablet Vit A+Vit C+ Zn+ Vit E + 
lutein+……. 

Coated time release    

Vastarel MR 35 mg tablet Trimetazidine Modified release    
Voltaren 25 mg tablet Diclofenac Enteric-coated    
Voltaren 75 mg SR tablet Diclofenac Slow release    
Xatral XL 10 mg tablet Alfuzosin Prolonged release    
 

เอกสารอ้างองิ 
1. MIMS. Thailand,102 Edition,1 st 2009 
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11/04/2006. 
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