
 

การให้ยาทางสายอาหาร 
ส าหรับผู้ป่วยใส่สายอาหารทางจมูก 

 
ผูป่้วยท่ีต้องให้อาหารทางสายอาหาร 

(NG feeding tube) กจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งไดย้าโดย
การใหท้างสายอาหารเช่นกนั ซ่ึงการใหย้าแต่ละ
ประเภท ต้องมีการเตรียมท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ี
เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีถูกตอ้ง ออกฤทธ์ิเต็มท่ี 
และ ป้องกนัอาการไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึน
จากการใหย้าทางสายอาหารไม่ถูกตอ้งได ้
 

      

 

 

 

 

 

 

 
วธีิการใหย้าทางสายอาหารท่ีถูกตอ้ง

ตอ้งท าอยา่งไร 
 

 

 

 ขั้นตอนการให้ยาทางสายอาหาร  
 

1.หยดุใหอ้าหารก่อนใหย้าทางสายอาหาร 
 
 

2.ใหน้ ้าทางสาย เดก็ 5-10 ซีซี ผูใ้หญ่ 15-30 ซีซี  
 
 

3.เตรียมยาแต่ละชนิด ดูรายละเอียดแต่ละชนิด 
 
 

4.ใหย้าท่ีเตรียมไวท้างสายอาหารแต่ละชนิด 
 
 

5.ถา้ใหย้ามากกวา่ 1 ชนิด ควรใหน้ ้าทางสายอาหาร 
ระหวา่งยาแต่ละตวั  เดก็ 3 ซีซี ผูใ้หญ่ 5 ซีซี 

 
 

6.หลงัใหย้าชนิดสุดทา้ย ลา้งสายอาหารดว้ยน ้า 
เดก็ 5-10 ซีซี ผูใ้หญ่ 15-30 ซีซี 

 
 

 

 ยาเมด็ 
                             
 
 
                              เติมน า้ในโกร่งเพือ่ผสมยา 
   เด็ก 5-10 ซีซี 
   ผู้ใหญ่ 15-30 ซีซี 
            
 
 
 
ยาแคปซูล 
 
 
                               
               เติมน า้เพือ่ผสมยา 
   เด็ก 5-10 ซีซี 
   ผู้ใหญ่ 15-30 ซีซี 
 
 
 

บดยาให้ละเอยีด 

ปฏบิัติตามขั้นตอนที ่4 ต่อ 

เปิดแคปซูล 
เทผงยาใส่ภาชนะ 

ปฏบิัติตามขั้นตอนที ่4 ต่อ 



 
   ยาน า้ 
 

 

 

 

 

 

                  เติมน า้เพือ่เจือจางยา   
เด็ก 5-10 ซีซี 

   ผู้ใหญ่ 15-30 ซีซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อควรระวงั และ จดจ า 
    

  การบดยาควรใชค้รกส าหรับบดยาเท่านั้น 
เรียกวา่ “โกร่ง” 
  ไม่ควรบดยาหลายชนิดในภาชนะเดียวกนั 

 ยาท่ีเกิดปฏิกิริยากบัอาหาร (Phenytoin, 
ofloxacin, Ciprofloxacin, Carbamazepine) ตอ้ง
หยดุใหอ้าหารก่อนและหลงัใหย้าอยา่งนอ้ย 2 ชม.                                            

      

    
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

เขย่าขวดยา 

ตวงยาตามปริมาณทีก่ าหนด 

ปฏบิัติตามขั้นตอนที ่4 ต่อ 

ยาทีม่วีธิีการพเิศษอืน่ๆ ให้ปฏบิัติตาม              
ค าแนะน าของเภสัชกร 

Omeprazole (Miracid®) 
- แกะแคปซูล  
- เทผงยาลงในแกว้ผสมกบัน ้าส้ม 
- หา้มบดยา 
- ใหย้าทางสายอาหารทนัที 
-  

 

 

Esomeprazole (Nexium®) และ 
Lansoprazole (Prevacid FDT®) 

- น าเมด็ยาละลายในน ้าไดเ้ลย 
- หา้มบดยา 
- ใหย้าทางสายอาหารทนัที 

 

 ยาแคปซูลชนิดน่ิม เช่นNifedipine10mg 

     -  ใช้เข็มสะอาดเจาะแคปซูล บีบหรือใช้เข็ม
ฉีดยาดดู และเจือจางด้วยน า้ เดก็ 5-10 ซีซี            
ผู้ใหญ่ 15-30 ซีซี                                                                                                                                    

 



 

หลกัทัว่ไปในการบริหารยาผ่านทางสายให้อาหาร 

 
หมายเหตุ  1.ยาท่ีไม่สามารถน ามาบดได ้ไดแ้ก่ ยาในรูป prolonged-release, controlled-release, 
       sustained-release, extended-release, sublingual  
       2. ยาท่ีเกิดปฏิกิริยากบัอาหาร ไดแ้ก่ 
  -Phenytoin ใหแ้ยกกบัม้ืออาหาร โดยหยดุการให้อาหารทางสายใหอ้าหารก่อน 
              และหลงัการบริหารยา Phenytoin อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 
  -Quinolone derivative เช่น Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin 

ใหย้าแยกกบัม้ืออาหารและยาท่ีมีส่วนผสมของ calcium, magnesium หรือ iron 
อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

  - Omeprazole capsule ใหย้าโดยถอดเปลือกแคปซูลออก แลว้น าแกรนูลขา้งใน  
  ( หา้มบดแกรนูล ) มาผสมกบัน ้าผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น น ้าส้ม น ้าสัปปะรด 
  ในกรณีท่ีปลายสายใหอ้าหารอยูใ่นกระเพาะอาหาร และใหผ้สมดว้ยน ้านมในกรณี 
  ท่ีปลายสายใหอ้าหารอยูท่ี่ล  าไส้เล็ก 
 

มียาในรูปแบบยาน า้หรือไม่ 

รูปแบบยาที่มีในโรงพยาบาล 

ยาแคปซูล ยาแคปซูลชนิดนิ่ม ยาเม็ดรูปแบบ
ยาน ้าหรือไม่ 

ให้ยาในรูปแบบยาน า้ โดยให้เจือจางยาด้วยน า้
อย่างน้อย 30 มล. เพือ่ลด 

Osmolarity  

แกะเปลอืกแคปซูลออก 
และน าผงยามาละลายน ้า 

15 – 30 มล. 

เจาะแคปซูลแล้วบีบเอาตัวยา
ออกมาหรือละลายแคปซูลใน
น า้อุ่น 15 – 30 มล. แล้วเอา
เปลอืกแคปซูลออก 

มียาเม็ดที่สามารถน ามา
บดได้หรือไม่ 

น าเม็ดยามาบดให้เป็นผง แล้ว
ผสมกบัน า้ 15 - 30 มล. 

ให้เลอืก 
บริหารยา
ด้วยวธิีอืน่ 

เช่น ยาฉีด 

ยาที่ให้จะเกดิปฏิกริิยากบัอาหาร 
หรือยาอืน่ที่ให้ร่วมกนัหรือไม่ 

Flush สายยางด้วยน ้าอย่างน้อย  
15 – 30 มล.  ก่อนและหลงัการ 
บริหารยาแต่ละชนิด 

ให้ยาแต่ละชนิด / อาหารห่างกนัอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง และให้ flush สายยาง
ด้วยน า้อย่างน้อย 15 – 30 มล. ก่อนและหลงัการให้ยาแต่ละชนิด / อาหารแต่
ละชนิด 

มี 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มี 

ไม่ม ี

มี 



 

ข้อแนะน าในการให้ยาผ่านทางสายให้อาหาร   
         ยา   ปัญหา             ขอ้แนะน า 

Omeprazole -การบดแกรนูลท่ีอยูใ่นแคปซูล จะมีผล -กรณีปลายสายใหอ้าหารอยูใ่นกระเพาะ
  ท าใหย้าถูกท าลายดว้ยกรดในกระเพาะ อาหาร ควรผสมแกรนูลกบัน ้ าผลไมท่ี้มี
  อาหารก่อนท่ีจะถูกดูดซึมท่ีล าไส้เล็ก ฤทธ์ิเป็นกรด เช่น น ้าส้ม น ้าสัปปะรด
  และท าใหส้ายอุดตนั เน่ืองจากยาจะ - กรณีปลายสายใหอ้าหารอยูท่ี่ล  าไส้เล็ก
  จบัตวักนัได ้   ผสมแกรนูลกบัสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็น
       ด่าง เช่น น ้านม, Sodium bicarbonate 
       Solution  

Phenytoin -ยาจะจบักบัโปรตีนในอาหารได ้ - หยดุใหอ้าหาร 2 ชัว่โมง ก่อนและหลงั
  บางชนิดและจะจบักบั feeding tube  ใหย้าร่วมกบัการ flush สายใหอ้าหาร
  มีผลท าใหก้ารดูดซึมยาลดลง ส่งผล - หา้มบดแกรนูลยาก่อนใส่ในสายให้
  ระดบัยาในเลือดลดลงได ้  อาหาร 

Quinolone -ประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิของยา - หยดุใหอ้าหาร 2 ชัว่โมง ก่อนและหลงั
  ข้ึนอยูก่บัระดบัความเขม้ขน้ของยาท่ี ใหย้า    
  ข้ึนสูงสุด ซ่ึงถา้ยาจบักบั divalent   -พิจารณาใหย้าในรูปแบบยาฉีด เช่น
  cation เช่น calcium, magnesium,  Ciprofloxacin inj., Levofloxacin inj.
  iron จะลดประสิทธิภาพของยาได ้  

Sucralfate -ยาจะจบักบัโปรตีนในอาหาร โดย  - หยดุใหอ้าหาร 1 ชัว่โมงก่อนและหลงั
  จบัตวัเป็นกอ้นท าใหเ้กิดการอุดตนั ใหย้า แต่ในรายท่ีเป็น stress ulcer 
  ของสายใหอ้าหารได ้  ท่ีจ  าเป็นตอ้งให้อาหารดว้ย อาจเปล่ียน
       ไปใช ้H2-antagonist แทน 

Warfarin -ผลของยาจะลดลงในผูป่้วยท่ีไดรั้บ - หลีกเล่ียงการให ้warfarin ร่วมกบั 
  enteral nutrition เน่ืองจากการดูดซึม วติามิน เค   
  ลดลงจากการจบักนัของยากบัสาร  - เปล่ียนไปใช ้anti-coagulant ตวัอ่ืน
  อาหาร และเกิดการตา้นฤทธ์ิของยา Heparin, Low-molegular weight  
  จากวติามิน เคในอาหาร ซ่ึงจะมีผล heparin    
  เม่ือไดรั้บวติามิน เค ในขนาดวนัละ     
  140 – 500 ไมโครกรัม 
 

 
 

 

 

 


