
THÔNG TIN THUỐC
Bản tin số 01/2020

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Lưu hành nội bộ



 BẢN TIN SỐ 01/2020 | BỆNH VIỆN BÌNH DÂN  | 32 | BỆNH VIỆN BÌNH DÂN | BẢN TIN SỐ 01/2020

THÔNG TIN THUỐCTHÔNG TIN THUỐC

BAN BIÊN TẬP
Trưởng ban 
PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng  

Phó trưởng ban 
DS.CKI. Hồ Thị Diễm Thúy 

Thành viên

ThS. DS. Huỳnh Lê Hạ 

DS. Ninh Thị Hoa Hường

DS. Trần Gia Ân

ThS.DS. Nguyễn Hoài Phương

BS.CKII. Trà Anh Duy

BS.CKII. Đồng Thanh Thiện

SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU ĐƯỜNG UỐNG HỢP LÝ

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC

THUỐC KHÔNG ĐƯỢC NHAI – BẺ - NGHIỀN

CẢNH GIÁC DƯỢC

A. Giới Hạn Sử Dụng Diosmectite Trong Điều Trị Tiêu Chảy Cấp

B. Thận Trọng Khi Dùng Nitrofurantoin Trong Nhiễm Khuẩn Đường Tiết Niệu

C. Tương Tác Thuốc Giữa Clopidogrel Và Thuốc PPI

3

13

21

32

32

33

34

Mục Lục



 BẢN TIN SỐ 01/2020 | BỆNH VIỆN BÌNH DÂN  | 32 | BỆNH VIỆN BÌNH DÂN | BẢN TIN SỐ 01/2020

THÔNG TIN THUỐCTHÔNG TIN THUỐC

SỬ DỤNG THUỐC   

GIẢM ĐAU

bệnh lý gây ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng cuộc sống của 
người bệnh. Mặc dù được sử dụng 
rộng rãi, cách dùng đúng thuốc 
giảm đau đường uống không phải 
lúc nào cũng được thực hiện. Trên 
thực tế, thuốc giảm đau chỉ mang lại 

hiệu quả đi kèm với sự an toàn 
khi được sử dụng đúng chỉ định 
và đúng cách; nếu không có thể 
gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng đáng tiếc thậm chí có thể 
dẫn tới tử vong. Những thông 
tin liên quan đến các nhóm thuốc 
giảm đau đường uống thường gặp 
sẽ được trình bày trong phần sau.

au là một trong những triệu 
chứng thường gặp ở nhiềuĐ

DS. Ninh Thị Hoa Hường

ĐƯỜNG UỐNG
HỢP LÝ
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I. CÁC NHÓM THUỐC GIẢM ĐAU ĐƯỜNG UỐNG THƯỜNG GẶP 
Các thuốc giảm đau đường uống thường gặp, về quản lý, được chia làm 
hai nhóm chính là không kê đơn (over-the-counter OTC) và kê đơn. Trong 
mỗi nhóm lại được phân thành những nhóm nhỏ tùy theo cơ chế tác động 
của thuốc.
Bảng 1. Chỉ định và nhóm thuốc giảm đau đường uống thường gặp

• Thuốc chống trầm cảm: 
amitriptylin, levomepromazine…
• Thuốc chống động kinh: 
gabapentin, pregabalin…
• Thuốc giãn cơ xương: baclofen…

THUỐC GIẢM ĐAU
KHÔNG KÊ ĐƠN

THUỐC GIẢM ĐAU
KÊ ĐƠN

Chỉ định
sử dụng

Giảm những cơn đau nhẹ 
như đau đầu, sốt, cảm, 
đau răng, đau bụng 
kinh, cúm, viêm khớp,...

Giảm đau mức độ từ vừa 
đến nặng, giảm đau sau 
phẫu thuật hoặc giảm đau 
do ung thư

Nhóm thuốc 
cụ thể

 ӹ Paracetamol 
(acetaminophen)

 ӹ Thuốc giảm đau kháng 
viêm không steroid 
(NSAID) với các hàm 
lượng giới hạn: naproxen, 
aspirin, ibuprofen (hàm 
lượng ≤ 400mg/đơn vị 
liều),…

 ӹ Thuốc giảm đau kháng viêm không 
steroid (NSAID): diclofenac, 
etoricoxib,  piroxicam,…

 ӹ Thuốc Opioid: codeine (hàm 
lượng > 12 mg/đơn vị liều), 
hydrocodone, morphine, 
oxycodone,…

 ӹ Thuốc giảm đau hỗ trợ có tác 
dụng hiệp đồng, làm tăng tác 
dụng giảm đau của các thuốc 
NSAID và thuốc Opioid, nhất là 
trong kiểm soát các cơn đau có 
nguồn gốc thần kinh. Ví dụ như:
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II. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU ĐƯỜNG UỐNG

Thuốc paracetamol 
Paracetamol hay còn gọi là acetaminophen, có tác dụng làm giảm cơn đau 
mức độ từ nhẹ đến trung bình và hạ nhiệt độ khi cơ thể xảy ra tình trạng sốt. 
Thuốc hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở người bình thường và không có tác dụng 
kháng viêm. Ở liều điều trị, paracetamol ít gây tác động đến hệ tim mạch, hô hấp, 
không gây loét hoặc chảy máu dạ dày như khi dùng các thuốc NSAID. 
Đây cũng là thuốc giảm đau lựa chọn đầu tay trên phụ nữ có thai và cho con bú.

 � Liều dùng: 
• Người trưởng thành và trẻ em > 16 tuổi: Uống 500 -1000 mg cách 

mỗi 4-6 giờ. Đối với người bình thường, không mắc bệnh gan thận thì 
KHÔNG nên uống vượt quá 3 g/ngày. Trong trường hợp đau nặng, 
liều tối đa có thể được tăng lên đến 4 g/ngày.

• Trẻ em ≤ 15 tuổi: 10-15mg/kg 
cân nặng/lần, mỗi 4-6 giờ khi cần. 
Liều tối đa là 2g trong vòng 24 giờ. 
Nếu không thể dùng được đường uống, 
có thể dùng paracetamol dạng viên đạn 
đặt trực tràng.

THUỐC GIẢM ĐAU
KHÔNG KÊ ĐƠN

THUỐC GIẢM ĐAU
KÊ ĐƠN

• Thuốc Biphosphonate: alendronate, 
pamidronate,.. trong trường hợp 
đau xương do loãng xương hoặc 
ung thư di căn xương.
• Corticosteroid: dexamethsone, 
prednisolone…  trong giảm áp 
lực nội sọ và áp lực do khối u ở tuỷ 
sống hoặc thần kinh ngoại biên ở 
bệnh nhân ung thư não.
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• Một số tác dụng phụ nghiêm trọng hiếm gặp: độc tế bào gan, phản ứng da (hội 
chứng Steven Johnson, hoại tử thượng bì nhiễm độc - TEN,...).

• Tác dụng phụ rất hiếm gặp: giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, giảm toàn 
thể huyết cầu.

• Dùng quá liều paracetamol có thể gây hại nghiêm trọng tới gan, thậm chí dẫn tới 
tử vong, đặc biệt là khi người dùng sử dụng đồ uống có cồn. Vì vậy, thuốc bị 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH trên bệnh nhân đang có bệnh gan đang tiến triển/
hoạt động, suy gan nặng.

 � Tác dụng phụ: 
Ở liều thông thường, paracetamol không gây kích ứng niêm mạc dạ dày, không 
ảnh hưởng đông máu như các NSAID, không ảnh hưởng chức năng thận. Tuy 
nhiên, một số nghiên cứu cho biết dùng paracetamol liều cao (> 2000 mg/ngày) 
có thể làm tăng nguy cơ biến chứng dạ dày.

 � Tương tác thuốc nổi bật: 
Thận trọng khi dùng cùng với các thuốc kháng đông (warfarin, 
acenocoumarol…) vì tăng nguy cơ chảy máu, nhất là khi dùng paracetamol liên 
tục với liều > 2 g/ngày. 
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Thuốc kháng viêm không steroid – NSAID
Thuốc NSAID giảm đau và chống viêm nhờ tác dụng 
ức chế enzyme cyclooxygenases (COX) có vai trò 
quan trọng trong tổng hợp prostaglandin. Có hai 
dạng chính của enzyme COX là COX-1 và COX-2, 
trong đó COX-2 chỉ xuất hiện trong các phản ứng 
viêm. Trong nhóm NSAID, chỉ aspirin có tác dụng 
ức chế không phục hồi COX-1, dẫn đến ức chế tổng 
hợp thromboxane A2 (chất kích thích tạo huyết khối) 
và gây ra tác dụng chống kết tập tiểu cầu. Cho nên 
aspirin là NSAID duy nhất hiện nay được sử dụng 
để ngăn ngừa biến cố trên tim mạch. Bên cạnh đó, 
tác dụng giảm đau đầy đủ được ghi nhận sau 1 tuần 
dùng thuốc, tác dụng kháng viêm là sau 3 tuần. Nếu 
không đáp ứng thì cần phải đánh giá lại lợi ích/
nguy cơ khi dùng thuốc.
Đối với phụ nữ mang thai, phần lớn các thuốc NSAID 
đều qua được nhau thai nên cân nhắc sử dụng, 
lựa chọn ưu tiên là ibuprofen và diclofenac trong 
6 tháng đầu thai kì. Từ tuần thứ 28, việc sử dụng bị 
chống chỉ định tương đối vì có thể gây đóng sớm ống 
động mạch ở thai nhi. Tuy nhiên, liều thấp aspirin vẫn 
có thể dùng nhằm ngăn ngừa tăng huyết áp 
tiền sản giật.
Đối với phụ nữ cho con bú, đa số thuốc NSAID có 
bài tiết vào sữa mẹ với lượng nhiều ít khác nhau; 
trong đó ibuprofen và flurbiprofen là những thuốc 
lựa chọn cho phụ nữ cho con bú, diclofenac cũng 
có thể được dùng. Các thuốc ức chế chọn lọc COX-2 
do thiếu dữ liệu nên tránh dùng, nhưng nếu chỉ dùng 
1 liều duy nhất thì không cần ngừng cho bé bú.

Thuốc NSAID bị chống chỉ định trong một số trường hợp bệnh như:
• Có viêm loét đường tiêu hoá tiến triển.
• Đau trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.
• Tiền sử hen suyễn, dị ứng khi sử dụng các thuốc NSAID hoặc aspirin.
• Suy gan nặng, suy thận nặng, suy tim nặng.
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 � Thận trọng khi dùng: 
 ▶ Một số tác dụng phụ có thể gặp khi dùng thuốc NSAID:

 ▶ Hội chứng Reye: tuy rất hiếm gặp nhưng có nguy cơ 
xuất hiện ở trẻ em có dấu hiệu nhiễm virus (đặc biệt là 
thủy đậu, cúm) mà đang dùng aspirin. Hội chứng này 
có thể biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nôn và 
buồn ngủ đến liệt, thậm chí tử vong. Do đó, aspirin chỉ 
nên dùng cho trẻ em khi các biện pháp khác đã thất 
bại. Trường hợp xảy ra nôn liên tục, bị mất ý thức hay 
có hành vi bất thường, cần ngừng điều trị bằng aspirin.

 ▶ Tương tác thuốc: việc dùng chung thuốc NSAID với các 
thuốc khác có thể dẫn đến giảm tác dụng thuốc điều trị 
hoặc tăng tác dụng phụ.

 ӹ Rối loạn tiêu hóa (10-60%): Buồn nôn, khó tiêu, đầy 
hơi, chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, loét tiêu hóa hoặc 
xuất huyết tiêu hóa (điều trị kéo dài với NSAID).

 ӹ Độc thận, nhất là ở bệnh nhân đã có suy giảm chức 
năng thận, giảm thể tích tuần hoàn, suy tim.

 ӹ Giảm chức năng của tiểu cầu, tăng nguy cơ trên tim mạch.

Hình 1. Phân nhóm thuốc NSAID theo cơ chế ức chế enzyme 

NSAID ức chế chọn 
lọc COX-2:
 ӹ Tăng nguy cơ tim mạch.

 ӹ Giảm tác dụng phụ 
trên đường tiêu hóa.

NSAID ức chế bán chọn 
lọc COX-2:

 ӹ Tăng ái lực đối với COX-2, 
nhưng vẫn ức chế COX-1
 ӹ Sử dụng cẩn trọng trên bệnh 

nhân có nguy cơ tim mạch cao

NSAID ức chế 
không chọn lọc:
 ӹ Giảm nguy cơ tim 

mạch
 ӹ Tăng tác dụng phụ 

trên đường tiêu hóa

NSAID ức chế không 
chọn lọc không phục hồi:

 ӹ Tác dụng bảo vệ tim 
mạch ở liều thấp
 ӹ Tăng tác dụng phụ trên 

đường tiêu hóa

AspirinIbuprofen, 
naproxen

Meloxicam, diclofenac, 
piroxicam, nabumetoneCelecoxib, etoricoxib

Ức chế COX-2 
chọn lọc

Ức chế COX-2 
bán chọn lọc

Ức chế không 
chọn lọc
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Bảng 2. Một số tương tác thuốc lưu ý của NSAID

Loại tương tác thuốc Kết quả tương tác thuốc Cách xử lý

NSAID - Aspirin Tăng chảy máu
 ӹ Dùng aspirin ít nhất 

30 phút trước khi uống 
NSAID hoặc ít nhất 8h 
sau khi uống NSAID.

NSAID - Probenecid
Đảo ngược tác dụng 
đào thải acid uric của 
probenecid.

 ӹ Tránh dùng probenecid 
với aspirin liều cao

NSAID - Methotrexat Tăng độc tính của 
methotrexat

 ӹ KHÔNG dùng NSAID 
trong vòng 10 ngày khi 
dùng methotrexat liều cao

NSAID - Thuốc trị tăng 
huyết áp

Giảm tác dụng hạ huyết 
áp và giảm natri niệu

NSAID - Corticoid, hoặc 
thuốc kháng đông 
(warfar in …) hoặc thuốc 
điều trị trầm cảm hoặc dược 
liệu (tỏi, gừng, ginkgo)

Tăng nguy cơ chảy máu 

NSAID - Thuốc lá và rượu Tăng nguy cơ xuất huyết 
dạ dày
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Thuốc OPIOID

Một số thuốc opioid đường uống hay dùng:
Morphine
Thích hợp cho các trường hợp đau dai dẳng, dữ dội hay 
khó điều trị, đặc biệt là đau ung thư.

Thuốc Opioid, ở liều điều trị, không gây ảo giác, không gây phụ thuộc 
và không cần hạn chế sử dụng trên các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. 
Tuy nhiên, sử dụng thuốc không hợp lý luôn kèm theo nguy cơ lệ 
thuộc thuốc.

Tramadol
Có nguồn gốc tổng hợp, có hiệu lực giảm đau chỉ bằng 
khoảng 1/10 đến 1/6 morphine. Khi sử dụng ở liều điều trị, 
thuốc ít tác động trên tiêu hóa, ít ức chế hô hấp hơn so với 
morphine. Đối với đau nhẹ - trung bình, tramadol cho hiệu 
quả tương đương morphine; tuy nhiên đau nặng, đau mạn 
tính thì thuốc ít hiệu quả hơn. 

Oxycodone
Opioid bán tổng hợp, cấu trúc tương tự morphine nhưng có hiệu 
lực giảm đau gấp 2 lần morphine.  
Đối với phụ nữ mang thai, có thể chỉ định dùng nhóm thuốc 
Opioid. Tuy nhiên sử dụng gần ngày sinh có thể gây suy hô 
hấp ở trẻ sơ sinh hoặc dùng lâu dài dẫn đến triệu chứng “cai 
thuốc”. Trên phụ nữ đang cho con bú thì nhóm Opioid chỉ 
nên dùng trong thời gian ngắn vì lo ngại nguy cơ ức chế hô 
hấp, có thể dẫn đến ngưng thở ở trẻ.
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Bảng 3. Chuyển đổi hoạt tính giảm đau tương đương trong nhóm Opioid

Tên thuốc Liều tương đương (mg)
Tiêm bắp Uống

Morphine 10 30
Hydromorphone 1,5 7,5

Methadone 10 20

Oxycodone 15 30
Levorphanol 2 4
Oxymorphone 1 10 (đặt trực tràng)
Diamorphine 5 60
Pethidine 7,5 -
Codeine 130 200
Buprenorphine 0,4 0,8 (đặt dưới lưỡi)

 � Tác dụng phụ:
Việc dùng Opioid trong kiểm soát cơn đau, mặc dù có hiệu quả cao, nhưng 
thường đi kèm với nhiều tác dụng phụ, mà tỷ lệ xuất hiện được ghi nhận 
nhiều trên hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Các tác dụng phụ này có thể 
bị trầm trọng hơn khi dùng chung với các thuốc an thần, thuốc giãn cơ, thuốc 
chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, rượu,…

Thuốc bị CHỐNG CHỈ ĐỊNH trong một số trường hợp:
 ӹ Suy hô hấp đáng kể. 
 ӹ Được xác định hoặc nghi ngờ liệt ruột và tắc nghẽn đường tiêu hóa. 
 ӹ Tình trạng tăng áp lực nội sọ, chấn thương đầu.
 ӹ Bênh nhân hôn mê.
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Bảng 4. Tác dụng phụ thường gặp của thuốc Opioid

Hệ cơ quan bị 
tác động Hậu quả Cách xử lý

Thần kinh trung 
ương

Buồn ngủ, dáng đi 
loạng choạng, nói 
khó, hôn mê

 ӹ Không nên sử dụng máy móc hoặc 
lái xe khi đã uống thuốc, nhất là khi 
bệnh nhân mới bắt đầu uống thuốc 
lần đầu.
 ӹ Không nên uống rượu trong khi 

dùng thuốc

Tuần hoàn Chậm nhịp tim, 
giãn mạch

Tiêu hóa 

Giảm nhu động và 
tiết dịch, gây táo 
bón, khô miệng

 ӹ Uống nhiều nước, ăn chất xơ, 
tăng cường vận động, tập thói quen 
đi cầu đúng giờ.
 ӹ Dùng miếng dán fentanyl thay 

opioid uống.
 ӹ Thuốc: senna (ưu tiên sử dụng), nếu 

không đáp ứng có thể thêm nhuận 
tràng thẩm thấu (sorbitol), nhuận 
tràng tạo khối có thể sử dụng (cần bổ 
sung đủ nước), sử dụng dạng đặt trực 
tràng, thụt rửa đôi khi cũng cần thiết.

Buồn nôn
 ӹ Có thể dùng các thuốc chống nôn 

như: metoclopramide; kháng histamin 
H1; corticosteroids…

Tiết niệu Giãn cơ vòng bàng 
quang

Da Ngứa, nổi mẩn
 ӹ Thường dùng thuốc kháng histamin 

H1: cet i r izine, fexofenadine, 
loratadine…

Nguồn: 
1. Dược thư Việt Nam (2012).
2. Bài giảng “Thuốc giảm đau” (2019). Bộ môn Dược lâm sàng. Khoa Dược. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Tờ thông tin sử dụng thuốc.
4. Cardiovascular Risk Associated With NSAIDs and COX-2 Inhibitors. US PHARM. 2014;39(3):35-38.
5. Drugs During Pregnancy and Lactation (2007).
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ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN 
ĐỐI VỚI THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC

Thời điểm dùng thuốc là một vấn đề quan trọng, góp phần quyết định tới 
hiệu quả điều trị. Việc dùng thuốc sai thời điểm không những có thể làm 
giảm hiệu quả điều trị mà còn ảnh hưởng đến an toàn của bệnh nhân do 
tác dụng không mong muốn của thuốc. 
Sự tương tác giữa thuốc và thức ăn là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
thời điểm dùng thuốc. Thức ăn và đồ uống có thể làm thay đổi mức độ 
hấp thu của thuốc, đưa đến thuốc có tác dụng nhanh hay chậm. Ngược 
lại, một số loại thuốc (như aspirin, thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc 
corticoid, thuốc kháng sinh,…) có thể gây khó chịu và kích ứng dạ dày, 
ảnh hưởng đến việc hấp thụ các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Vì vậy, 
việc tư vấn cho bệnh nhân về thời điểm dùng thuốc là rất cần thiết.

Thời điểm dùng thuốc của một số thuốc với biệt dược tham khảo được trình bày trong bảng 5.

 ӹ Thuốc được tăng hấp thu bởi thức ăn: nên uống thuốc sau bữa ăn; trừ 
trường hợp nồng độ thuốc quá cao có thể gây độc tính thì tránh uống 
vào bữa ăn.

 ӹ Thuốc bị thức ăn làm giảm hấp thu: nên uống thuốc cách xa bữa ăn.
 ӹ Thuốc gây kích ứng đường tiêu hóa: nên uống thuốc vào bữa ăn.

Nguồn: 
1. Dược thư Quốc gia Việt Nam.
2. Hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất.
3. Mims.com

DS. Trần Gia Ân
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Nhóm 
thuốc Hoạt chất

Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc

Chú ý

THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
Nhóm

Macrolid
Erythromycin AGI-ERY 

500mg
Trước khi ăn 
ít nhất 30 phút

Nếu bị kích ứng tiêu 
hoá thì uống cùng 
với bữa ăn

Nhóm 
Quinolon

Ciprofloxacin SCANAX 
500mg

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống trong bữa ăn 
có thể làm giảm khó 
chịu đường tiêu hóa.
 ӹ KHÔNG dùng 

chung với các chế 
phẩm chứa canxi (sữa, 
phô-mai,…)

Levofloxacin BIFUCIL 
500mg

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống với một ly nước 
đầy và giữ tư thế đứng 
thẳng ít nhất 30 phút. 
 ӹ Uống với thức ăn 

hoặc sữa nếu có khó 
chịu dạ dày

Nhóm
Tetracyclin

Doxycyclin DOXYCYCLIN 
100mg

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống với một ly nước 
đầy và giữ tư thế đứng 
thẳng ít nhất 30 phút. 
 ӹ Uống với thức ăn 

hoặc sữa nếu có khó 
chịu dạ dày

Tetracyclin TETRACYCLIN 
500mg

Lúc đói

 ӹ Trước bữa ăn 1 giờ 
hoặc sau bữa ăn 2 giờ 
với 1 ly nước đầy, ở tư 
thế đứng thẳng. 
 ӹ Có thể uống trong 

bữa ăn để giảm khó 
chịu đường tiêu hóa.
 ӹ KHÔNG dùng cùng 

với các chế phẩm chứa 
canxi (sữa, phô-mai,…) 
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Nhóm 
thuốc Hoạt chất

Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

Nhóm

hóa trị

Capecitabin XELODA 500mg Sau khi ăn 
30 phút

Everolimus AFINITOR 5mg Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Không nhai, 
nghiền nát viên.

 ӹ Bệnh nhân khó 
nuốt: hòa tan 
hoàn toàn thuốc 
trong khoảng 
1/2 ly nước, 
khuấy nhẹ đến 
khi tan hết, uống 
thuốc ngay lập 
tức, tráng lại với 
cùng một lượng 
nước.

Nhóm điều 
trị đích

Erlotinib TARCEVA 100mg 
và 150mg

Lúc đói
 ӹ Ít nhất 1 giờ 

trước bữa ăn hoặc 
2 giờ sau bữa ăn

Pazopanib VOTRIENT 200mg

Sorafenib NEXAVAR 200mg

Imatinib GLIVEC 100mg Trong bữa ăn

 ӹ Dùng trong bữa 
ăn với 1 cốc nước 
to (khoảng 240 
ml) để làm giảm 
kích ứng dạ dày. 

Nhóm điều 
trị nội tiết

Abiraterone 
acetate ZYTIGA 250mg Lúc đói

 ӹ Ít nhất 1 giờ 
trước bữa ăn hoặc 
2 giờ sau bữa ăn
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Nhóm thuốc Hoạt chất Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

Thuốc điều trị 
thiếu máu

Sắt sulfat 
+ Acid 
folic

PYME FERON 
B9 160,2mg 
+ 0,35mg

Lúc đói

 ӹ Nếu có kích ứng 
đường tiêu hoá thì 
uống sau bữa ăn 2 
giờ. 
 ӹ Sau khi uống 

KHÔNG nên đi nằm 
trong vòng 30 phút.

Thuốc tác dụng 
lên quá trình 
đông máu

Cilostazol NOCLAUD 
50mg Lúc đói

 ӹ Dùng 30 phút 
trước khi ăn sáng/ 
tối hoặc sau khi ăn 
2 giờ.

THUỐC TIM MẠCH

Thuốc
 
chống đau 
thắt ngực

Isosorbide 
dinitrate

BIRESORT 
10mg Trước ăn 30 

phútIsosorbide 
mononitrate IMIDU 60mg

Thuốc chống 
loạn nhịp Amiodarone

CORDARONE
200MG

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống thuốc theo 
một thời điểm nhất 
định: hoặc luôn 
uống trong bữa ăn 
hoặc luôn uống 
ngoài bữa ăn. 
 ӹ Uống trong bữa 

ăn nếu dùng liều 
cao hoặc để làm 
giảm khó chịu 
đường tiêu hóa.
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Nhóm thuốc Hoạt chất Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

THUỐC TIM MẠCH

Thuốc điều trị 
tăng huyết áp

Captopril CAPTAGIM 
25mg

Trước khi ăn 
1 giờ

Imidapril
TANATRIL 
5mg và 
10mg Trước khi ăn

ít nhất 

15 phút

 ӹ Liều đầu tiên của 
imidapril có thể gây 
buồn ngủ nên dùng 
thuốc trước khi đi ngủ

Lercanidipin SP LERDIPIN 
10mg

 ӹ Không được uống 
nước bưởi chùm 
trong thời gian dùng 
lercanidipin

Rilmenidine HYPERIUM 
1mg Trước khi ăn

Thuốc chống 
huyết khối Rivaroxaban

XARELTO 
10mg và 

15mg

Trong bữa 
ăn

 ӹ Dùng cùng bữa ăn 
tối khi sử dụng trên 
các bệnh nhân rung 
nhĩ không do bệnh 
van tim
 ӹ Dùng cùng thức ăn 

trong điều trị/ phòng 
tái phát huyết khối tĩnh 
mạch sâu/ thuyên tắc 
phổi
 ӹ Sinh khả dụng 

phụ thuộc liều:
• Dùng liều 10 mg 

cùng/ không cùng 
thức ăn

• Dùng liều 15 mg 
và 20 mg cùng 
thức ăn
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Nhóm thuốc Hoạt chất Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

THUỐC TIM MẠCH

Thuốc

lợi tiểu

Furosemid AGIFUROS 
40mg

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống trong bữa ăn 
có thể làm giảm khó 
chịu đường tiêu hóa

Spironolacton 
+ 

Furosemid
FRANILAX 

50mg + 20mg

Cùng bữa 
ăn, vào bữa 
ăn sáng và/ 
hoặc bữa 

trưa

 ӹ Không khuyến cáo 
uống thuốc vào buổi 
tối, đặc biệt là khi 
khởi đầu điều trị vì có 
thể làm tăng số lần đi 
tiểu vào ban đêm của 
bệnh nhân.

THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Thuốc kháng 
acid và chống 
loét dạ dày

Esomeprazol NEXIUM 
MUPS 40mg

Trước khi ăn
30 phút  - 

1 giờ
Lansoprazol GASTEVIN 

30mg

Pantoprazol PANTOLOC 
40mg

Magnesi 
hydroxyd 
+ nhôm 

hydroxyd + 
simethicon

GRANGEL 
600mg + 

392,2mg + 
60mg

Cách xa 
bữa ăn

 ӹ Uống giữa các bữa 
ăn hoặc sau khi ăn 
30 phút - 2 giờ;

 ӹ Có thể uống vào 
buổi tối trước khi đi 
ngủ hoặc khi có triệu 
chứng

Sucralfat SUCRATE GEL 
1g/5ml Lúc đói

 ӹ Trước bữa ăn 30 
phút - 1 giờ hoặc sau 
bữa ăn 2 giờ
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0

Nhóm thuốc Hoạt chất Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Thuốc 
chống co thắt Mebeverine

DUSPATALIN 
RETARD 
200mg

Trước ăn 
20 phút

Thuốc điều trị 
khó tiêu, 

trào ngược
Itoprid

ITOPRIDE 
INVAGEN 

50mg
Trước khi ăn

Thuốc tẩy, 
nhuận tràng

Lactulose DUPHALAC 
10g/15ml

Trước hoặc 
sau ăn

 ӹ Uống trong bữa ăn 
có thể làm giảm khó 
chịu đường tiêu hóa
 ӹ Pha loãng với nước, 

sữa hay nước trái cây 
để cải thiện mùi vị

Monobsic 
natri 

phosphat + 
Dibasic natri 
phosphat

OFEREN 

(7,2g + 
2,7g)/15ml

Lúc đói

Sorbitol SORBITOL 5g Trước khi ăn

Thuốc điều trị  
tiêu chảy

Dioctahedral 
smectit

GRAFORT 
3g/20ml

Cách xa 
bữa ăn

 ӹ Đối với điều trị viêm 
thực quản, thì uống 
thuốc sau bữa ăn

Men vi sinh Saccharomyces 
boulardii

NORMAGUT 
2,5 x 10^9/ 

250mg
Trước khi ăn

 ӹ Trẻ em: Tháo nắp 
viên nang, cho thuốc 
trong nang vào bình 
sữa, ly nước hoặc nước 
trái cây rồi cho trẻ uống
 ӹ KHÔNG nên trộn 

thuốc vào các dung 
dịch quá nóng (trên 
50 C) hoặc quá lạnh 
(nước đá) vì thuốc có 
chứa các tế bào nấm 
men sống, không được 
pha với cồn

0
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Nhóm thuốc Hoạt chất Biệt dược
tham khảo

Thời điểm
dùng thuốc Chú ý

HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

Thuốc điều 
trị đái tháo 

đường

Gliclazid
DIAMICRON 

MR 30mg 
hoặc 60mg

Trước hoặc 
trong bữa 

ăn

 ӹ Không nhai viên 
thuốc. Nên uống 
vào cùng một thời 
điểm trong ngày

Glimepirid
GLUMERIF 

4mg
Lúc đói

Hocmon         
tuyến giáp

Levothyroxin
LEVOTHYROX 

100mcg

Trước khi 
ăn sáng 

ít nhất 30 
phút

 ӹ Trẻ em: hòa tan 
viên thuốc với 1 ít 
nước ngay trước 
khi uống

THUỐC ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE

VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

Thuốc 

bổ sung 

điện giải

Kali clorid
KALI CLORID 

500mg
Trước hoặc 

sau ăn

 ӹ Đối với sản 
phẩm KALI CLORID 
500mg: Hòa tan 
viên thuốc hoàn 
toàn trong 1/2 ly 
nước trước khi uống
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Việc nhai hoặc nghiền, bẻ nhỏ một số loại thuốc sẽ phá vỡ cấu trúc giải 
phóng thuốc, làm thay đổi dược động học của thuốc (hấp thu, phân bố, 
chuyển hóa, thải trừ của thuốc) và có thể dẫn đến mất hoặc giảm hiệu quả 
điều trị hoặc xảy ra độc tính cho người bệnh.
Vì vậy, trong quá trình sử dụng thuốc cho người bệnh, đặc biệt đối với các đối 
tượng trẻ nhỏ, người bệnh nuốt khó hoặc có đặt ống thông dạ dày, thông tin liên 
quan các thuốc không được nhai – bẻ – nghiền rất quan trọng, nhằm đảm bảo 
hiệu quả điều trị.
Có 6 dạng thuốc sau KHÔNG nên nhai, nghiền hay bẻ nhỏ:
1. Thuốc bao tan trong ruột
Những thuốc này thường được bao phim để 
thuốc đi qua dạ dày còn nguyên vẹn và chỉ tan 
ở phần đầu ruột non (tá tràng) và phóng thích 
dược chất ở ruột. Mục đích của dạng thuốc 
này là ngăn ngừa dược chất bị phân hủy trong 
môi trường acid của dạ dày như các thuốc 
ức chế bơm proton NEXIUM (esomeprazole),

ThS. DS. Nguyễn Hoài Phương

KHÔNG ĐƯỢC NHAI – BẺ - NGHIỀN
THUỐC 

GASTEVIN (lansoprazole), PANTOLOC (pantoprazole) hay ngăn ngừa 
dược chất phóng thích ở dạ dày, gây hại cho niêm mạc dạ dày (như viên 
nén bao tan ở ruột ASPIRIN pH=8).

Với loại thuốc viên bao tan trong ruột, rất cần được uống nguyên vẹn cả viên.
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2. Thuốc có dạng bào chế kiểm soát giải phóng (phóng thích dược 
chất kéo dài)

 ӹ Dạng thuốc có bao một lớp màng mỏng 
đặc biệt hoặc có khung trơ (matrix) chứa 
thuốc giúp phóng thích dược chất từ từ trong 
suốt thời gian di chuyển trong ống tiêu hóa để 
cho tác dụng kéo dài. Các thuốc này được 
phóng thích dược chất suốt 12 hoặc 24 giờ. 
Việc nghiền, bẻ hoặc nhai sẽ phá vỡ cấu trúc 
của viên thuốc, làm mất đi tác dụng và toàn 
bộ hoạt chất trong viên thuốc được phóng 
thích cùng một lúc có thể dẫn đến quá liều.

 ӹ Đặc điểm để nhận biết dạng thuốc này là sau tên thuốc thường có kí tự viết 
tắt trình bày trong bảng 5.

 ӹ Ví dụ một số biệt dược có các kí hiệu trên: 
DIAMICRON MR (gliclazide), XATRAL XL 
(alfuzosin), DUSPATALIN RETARD (mebeverine). 
Tuy nhiên, cũng có nhiều tên thuốc không 
có ký hiệu để nhận biết như: NITROMINT 
(nitroglycerin). 

Bảng 6. Kí hiệu nhận biết thuốc giải phóng kéo dài

Kí hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
CD Controlled delivery Phóng thích có kiểm soát
CR Controlled release Phóng thích có kiểm soát
DA Delayed action Tác dụng kéo dài
ER Extended release Tác dụng kéo dài

LA Long acting Tác dụng kéo dài

MR Modified release Tác dụng kéo dài
PA Prolonged action Tác dụng kéo dài
Retard Retard Chậm
SA Sustained action Tác dụng kéo dài
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Kí hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
SR Sustained release Phóng thích chậm
XL/XR Extended release Phóng thích kéo dài

3. Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại cho người tiếp xúc
 ӹ Là thuốc điều trị ung thư, thuốc gây độc tế 

bào hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Việc nhai 
hoặc nghiền các thuốc này có thể không ảnh 
hưởng đến dược động học của thuốc nhưng 
sẽ tạo ra các hạt phân tử có khả năng gây hại 
cho người thao tác do hít phải các phân tử này.
 ӹ Ví dụ như thuốc AVODART (dutasteride) được khuyến cáo không được nghiền, 

bẻ nhỏ vì nếu bột thuốc bị phân tán, xâm nhập qua cơ thể phụ nữ mang thai (qua 
đường mũi, miệng) sẽ ảnh hưởng đến thai. Hoặc thuốc XELODA (capecitabine) 
có thể gây kích ứng da nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp với bột thuốc.

 ӹ Với một số hoạt chất có mùi vị khó chịu, 
viên thuốc thường được bao đường. Thuốc 
này phải uống nguyên viên vì nếu bẻ nhỏ, 
nghiền nát, người bệnh sẽ không chịu được vị 
đắng khó chịu của dược chất như hoạt chất 
cefuroxime của sản phẩm ZINNAT.

4. Thuốc có mùi vị khó chịu

 ӹ Là thuốc được bào chế để dược chất được phóng thích và hấp thu khi 
ngậm dưới lưỡi, ví dụ như MINIRIN MELT ORAL (desmopressin).

5. Viên ngậm dưới dưỡi

 ӹ Cần hòa tan viên thuốc với một ly nước cho đến khi viên thuốc sủi bọt 
và tan hoàn toàn. Không bẻ hoặc nghiền nhỏ rồi uống trực tiếp vì thuốc 
không tan hết, sẽ không phát huy tác dụng, đồng thời có thể gây hại. Ví 
dụ như thuốc giảm đau, hạ sốt dạng viên sủi EFFERALGAN (paracetamol), 
thuốc bổ sung vitamin dạng viên sủi BEROCCA (hỗn hợp vitamin),…

6. Viên sủi
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STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

1
Afinitor 
5mg

Everolimus
Dược chất có 
nguy cơ gây 
độc tế bào

BN không nuốt được nguyên 
viên: hòa tan hoàn toàn viên 
thuốc với khoảng 30ml nước, 
khuấy nhẹ đến khi viên thuốc tan 
hết (khoảng 7 phút). Nên tráng 
ly với một lượng nước để đảm 
bảo dùng toàn bộ liều thuốc

2
Alsiful 
10mg

Alfuzosin
Viên phóng 
thích chậm

Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

3
Aspirin 
81mg

Acetylsalicylic
Viên bao tan 

trong ruột
Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

4
Asstamid 

50mg
Bicalutamide

Dược chất có 
nguy cơ gây 
độc tế bào

Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

5
Augmentin 
Tablet 1g

Amoxicillin + 
Acid 

clavulanic

Khuyến cáo 
của NSX

Nên uống nguyên viên và không 
được nhai. Viên thuốc có vạch 
chính giữa nên có thể bẻ đôi viên 
thuốc để uống

6
Avensa LA 

30mg
Nifedipin

Viên phóng 
thích kéo dài

Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

7
Axitan 
40mg

Pantoprazol
Viên bao tan 

trong ruột
Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

8
Casodex 

50mg
Bicalutamide

Dược chất 
có nguy cơ 
gây độc tế 

bào

Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc
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STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

9
Cefuroxim 
(Vidipha) 
500mg

Cefuroxim Dược chất 
có vị đắng Nên uống nguyên viên thuốc

10
Cefuroxim 
(Cửu Long) 

500mg
Cefuroxim Dược chất 

có vị đắng
Nên uống nguyên viên 
thuốc. Có thể bẻ đôi đối với 
viên có vạch ngang

11
Cellcept 
250mg 
hoặc 

500mg
Mycophenolat

Dược chất 
có nguy cơ 

gây độc tính 
phổi khi tiếp 

xúc

Uống nguyên viên. Không 
được nhai, bẻ, nghiền viên 
thuốc hoặc mở vỏ nang 
thuốc

12 Concor 
5mg Bisoprolol Khuyến cáo 

của NSX Nên uống nguyên viên thuốc

13
Diamicron 
MR 30mg 

hoặc 
60mg

Gliclazide
Viên phóng 

thích có 
kiểm soát

 ӹ Đối với Diamicron MR 
60mg có vạch chính giữa 
viên thuốc nên có thể bẻ đôi 
thành 2 nửa bằng nhau
 ӹ BN cần dùng liều thấp 

hoặc khó nuốt hoặc nuôi ăn 
qua sonde: có thể thay bằng 
gliclazide 80mg (lưu ý chỉnh 
liều) hoặc glimepiride 2mg, 
4mg

14 Dogastrol 
40mg Pantoprazol

Viên nén 
bao phim 
tan trong 

ruột

Uống nguyên viên. Không 
được nhai, bẻ, nghiền viên 
thuốc

15
Duspatalin 

Retard 
200mg

Mebeverin Viên phóng 
thích chậm

Uống nguyên viên. Không 
được nhai, bẻ, nghiền viên 
thuốc

16
Effer-paralmax 

codein 
500mg + 

10mg

Paracetamol 
+ Codein 
phosphat

Viên sủi
Hoà tan viên thuốc hoàn 
toàn trong nước trước khi 
uống



STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

17 Femara 
2,5mg Letrozol Dược chất trong 

liệu pháp nội tiết tố

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

18 Floezy 
0,4mg Tamsulosin Viên phóng thích 

kéo dài

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

19 Flotral 
10mg Alfuzosin Viên phóng thích 

chậm

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

20 Flucoted 
150mg Fluconazol Khuyến cáo của 

NSX
Nên uống nguyên 
viên thuốc

21
Franilax 
50mg + 
20mg

Spironolacton + 
Furosemid

Khuyến cáo của 
NSX

Nên uống nguyên 
viên thuốc

22 Gastevin 
30mg Lansoprazol

Viên nang bao tan 
trong ruột (chứa vi 

hạt)

Không được nghiền 
hoặc nhai viên thuốc 
hoặc phần lõi viên 
nang. Có thể bóc 
nang phân tán thuốc 
trong nước.

23 Gomzat 
10mg Alfuzosin Viên phóng thích 

kéo dài

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

24
Harnal 
Ocas 
0,4mg

Tamsulosin Viên phóng thích 
chậm

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

25 Imidu 60mg Isosorbid 
mononitrat

Viên tác dụng kéo 
dài

Uống nguyên viên. 
Có thể bẻ đôi theo 
vạch trên viên thuốc. 
Không được nhai, 
nghiền viên thuốc
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STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

26 Iressa 
250mg Gefitinib

Dược chất 
có nguy cơ 
gây độc tế 

bào

BN không nuốt được nguyên 
viên: phân tán viên thuốc trong 
nước bằng cách thả nguyên 
viên trong nửa ly nước, khuấy 
đều cho thuốc phân tán hoàn 
toàn và uống ngay lập tức, 
tráng ly với nước. Dịch thuốc 
phân tán có thể dùng qua ống 
thông dạ dày.

27 Kaldyum 
600mg Kali clorid Viên phóng 

thích chậm
Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

28 Kali clorid 
500mg Kali clorid

Khuyến cáo 
của NSX. 

Thuốc dễ gây 
kích ứng 

đường tiêu 
hoá

Hoà tan viên thuốc hoàn toàn 
trong nước trước khi uống

29 Keamine 
630mg

Acid amin cho 
suy thận

Khuyến cáo 
của NSX Nên uống nguyên viên thuốc

30
Lipanthyl 

Supra 
160mg

Fenofibrat Viên phóng 
thích kéo dài

Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

31

Minirin melt 
oral 60mcg 

hoặc

120mcg

Desmopressin

Viên đông 
khô dạng 
uống đặt 
dưới lưỡi

BN không thể đặt thuốc dưới 
lưỡi: thay bằng Minirin 0,1mg

32

Navelbine 
20mg 
hoặc 
30mg

Vinorelbine

Dược chất 
có nguy cơ 
gây độc tế 

bào

Uống nguyên viên. Không 
được nhai, bẻ, nghiền viên thuốc



STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

33 Neotazin 
MR 35mg Trimetazidin Viên phóng thích 

kéo dài

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

34 Nexavar 
200mg Sorafenib Dược chất có nguy 

cơ gây độc tế bào

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

35 Nexium 
Mups 40mg Esomeprazol Viên bao tan trong 

ruột (chứa vi hạt)

BN khó nuốt: phân 
tán viên thuốc trong 
nửa ly nước không 
chứa carbonat, 
không nhai hay nghiền 
các vi hạt. Dịch thuốc 
có thể dùng qua ống 
thông dạ dày.

36 Nifehexal 
LA 30mg Nifedipin Viên tác dụng kéo 

dài

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

37

Notired Eff 
Orange 

456mg + 
426mg

Calci 

glycerophosphat 
+ Magnesi 
gluconat

Viên sủi
Hoà tan viên thuốc 
hoàn toàn trong 
nước trước khi uống

38
OxyContin 
10mg hoặc 

20mg
Oxycodon Viên phóng thích 

kéo dài

Uống nguyên viên. 
Không nhai, nghiền 
hoặc hòa tan viên 
thuốc vì nguy cơ giải 
phóng nhanh và hấp 
thu 1 liều có khả 
năng gây tử vong
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39 Panfor SR 
500mg Metformin Viên phóng 

thích chậm
Uống nguyên viên. Không được 
nhai, bẻ, nghiền viên thuốc

40
Prelone 
0,5mg

Dutasterid

Dược chất 
có nguy cơ 
gây độc tế 

bào

Uống nguyên viên. Không 
được nhai, bẻ, nghiền viên 
thuốc vì thuốc có nguy cơ gây 
kích ứng niêm mạc hầu họng 
và có thể hấp thu qua da, gây 
ảnh hưởng cho phụ nữ, trẻ em 
và trẻ vị thành niên.

41
Pyme 

Diapro MR 
30mg

Gliclazide
Viên phóng 

thích có 
kiểm soát

BN cần dùng liều thấp hoặc 
khó nuốt hoặc nuôi ăn qua 
sonde: có thể thay bằng 
gliclazide 80mg (lưu ý 
chỉnh liều) hoặc glimepiride 
2mg, 4mg

42
Raciper 
20mg

Esomeprazol
Viên nén 
bao tan 

trong ruột

BN khó nuốt: có thể phân tán 
viên thuốc trong nửa ly nước 
không chứa carbonat. Khuấy 
viên thuốc cho rã và uống 
các hạt thuốc nhỏ này lập 
tức hoặc trong vòng 30 phút. 
Dịch phân tán này có thể 
dùng qua ống thông dạ dày.

43

Savi 3B 
100mg + 
100mg + 
150mcg

Vitamin B1 + 
B6 + B12

Khuyến cáo 
của NSX

Nên uống nguyên viên thuốc



STT Biệt dược Hoạt chất Lý do Ghi chú

44
SaVi 

Mesalazine 
500mg

Mesalazine Viên bao tan trong 
ruột

BN khó nuốt hoặc 
nuôi ăn qua sonde: 
thay bằng viên đặt 
hậu môn

45 Scanax 
500mg Ciprofloxacin Dược chất có vị 

đắng
Nên uống nguyên 
viên thuốc

46 Stadnex 
CAP 40mg Esomeprazol

Viên nang bao tan 
trong ruột (chứa vi 

hạt)

Uống nguyên viên. 
Không được nghiền 
hoặc nhai viên 
thuốc. Có thể bóc 
nang phân tán thuốc 
trong nước

47
Tryminron 

B 100mg + 
200mg + 
200mcg

Vitamin B1 + B6 
+ B12

Khuyến cáo của 
NSX

Nên uống nguyên 
viên thuốc

48 Ufur 100mg 
+ 224mg Tegafur + uracil Dược chất có nguy 

cơ gây độc tế bào
Uống nguyên viên. 
Không được nhai, bẻ, 
nghiền viên thuốc

49
 

Vacoomez’S
20mg

Esomeprazol
Viên nang bao tan 
trong ruột (chứa 

vi hạt)

Uống nguyên viên. 
Không được nghiền 
hoặc nhai viên thuốc. 
Có thể bóc nang phân 
tán thuốc trong nước

50 Vesicare 
5mg Solifenacin Khuyến cáo của 

NSX
Nên uống nguyên 
viên thuốc

51 Vo l ta ren 
50mg Diclofenac Viên bao tan 

trong ruột

BN khó nuốt hay 
nuôi ăn qua sonde: 
có thể thay bằng 
viên đặt hậu môn 
Voltaren 100mg 
hoặc dạng tiêm
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52 Voltaren 
SR 75mg Diclofenac Viên phóng 

thích chậm

BN khó nuốt hay 
nuôi ăn qua sonde: 
có thể thay bằng 
viên đặt hậu môn 
Voltaren 100mg 
hoặc dạng tiêm

53 Votrient 
200mg Pazopanib

Dược chất có 
nguy cơ gây 
độc tế bào

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, 
bẻ, nghiền viên 
thuốc

54 Xalgetz 
0,4mg Tamsulosin

Viên phóng 
thích có điều 

chỉnh

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, 
bẻ, nghiền viên 
thuốc

55 Xalvobin 
500mg Capecitabin

Dược chất có 
nguy cơ gây 
độc tế bào

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, 
bẻ, nghiền viên 
thuốc

56 Xatral XL 
10mg Alfuzosin Viên phóng 

thích kéo dài

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, 
bẻ, nghiền viên 
thuốc

57 Xeloda 
500mg Capecitabin

Dược chất có 
nguy cơ gây 
độc tế bào

Uống nguyên viên. 
Không được nhai, 
bẻ, nghiền viên 
thuốc

58 Zinnat 
500mg Cefuroxim Dược chất có vị 

đắng
Nên uống nguyên 
viên thuốc
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CẢNH GIÁC 
DƯỢC

GIỚI HẠN SỬ 
DỤNG DIOSMECTITE 
TRONG ĐIỀU TRỊ 

TIÊU CHẢY CẤP  1   

Trên trang canhgiacduoc.org.vn, 
ngày 20/03/2020 có đưa tin về 
việc sử dụng thuốc chứa diosmectite 
trong điều trị tiêu chảy cấp theo 
thông tin của cơ quan Khoa học Y tế 
Singapore (HSA).
Chế phẩm Smecta (Ipsen) với hoạt 
chất diosmectite – có chứa một 
lượng nhỏ chì. Theo kết quả rà soát về 
độ an toàn của thuốc chỉ ra không 
ghi nhận bằng chứng về nguy cơ 
gặp phản ứng có hại liên quan đến 
chì ở bệnh nhân người lớn sử dụng 
Smecta điều trị tiêu chảy mạn tính 
trong 5 tuần. Các dữ liệu khác của 
Ipsen cũng xác nhận hồ sơ an toàn 
của Smecta trên quần thể bệnh 
nhân nhi với thời gian điều trị tới 
7 ngày. 
Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về độ an 
toàn cho trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ có 
thai và phụ nữ cho con bú. Để đảm 
bảo an toàn khi sử dụng thuốc trên 
các đối tượng đặc biệt trên, Ipsen 
quyết định giới hạn chỉ định Smecta. 
Thuốc chỉ được dùng để điều trị tiêu 
chảy cấp cho người lớn và trẻ từ 2 
tuổi trở lên, và không khuyến cáo 
sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ 
nữ cho con bú.
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Trong bản tin Prescriber Update tháng 03/2020, Cơ quan quản lý 
Y tế New Zealand (MEDSAFE) có nêu một số lưu ý khi sử dụng 
nitrofurantoin trong nhiễm khuẩn niệu.
Nitrofurantoin là kháng sinh có hoạt tính chọn lọc ở đường tiết niệu, 
được chỉ định trong điều trị và dự phòng nhiễm khuẩn niệu do các 
vi khuẩn nhạy cảm.
Theo dữ liệu vi sinh từ các bệnh viện ở New Zealand và phòng xét 
nghiệm cho thấy, đa phần nhiễm khuẩn niệu do E.coli sẽ nhạy cảm 
với nitrofurantoin. Nitrofurantoin không có hiệu quả trong điều 
trị Pseudomonas, Proteus và các chủng Serratia.
Thời gian dùng nitrofurantoin để dự phòng nhiễm khuẩn niệu có thể 
lên đến 6 tháng. Việc dùng lâu hơn, nên tiến hành đánh giá giữa lợi 
ích - nguy cơ và theo dõi để phát hiện độc tính của nitrofurantoin.
 ӹ Chống chỉ định: sử dụng nitrofurantoin khi eGFR < 60 ml/phút.
 ӹ Tác dụng phụ:

Phản ứng hô hấp: có thể xảy ra khi sử dụng thuốc trong thời gian 
ngắn hay dài và không phụ thuộc liều. 

   

Viêm gan tự miễn nếu sử dụng thời gian dài.
Bệnh dây thần kinh ngoại biên: các yếu tố nguy cơ như suy thận, 
thiếu máu, đái tháo đường, rối loạn điện giải, thiếu hụt vitamin B, 
suy nhược. Không nên sử dụng nitrofurantoin ở người mang thai 
gần ngày sinh và nếu cho con bú, tránh tháng đầu sau sinh.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG NITROFURANTOIN 
TRONG NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

• Viêm phổi kẽ cấp là một phản ứng quá mẫn có thể xuất hiện 
sau 1 – 2 tuần dùng thuốc với các biểu hiện sốt, ho khan, đau ngực, 
khó thở, thâm nhiễm phổi tăng eosinophil và trên hình ảnh học. 

• Phản ứng hô hấp mạn tính thường xuất hiện sau vài tháng (6 tháng) 
khi dùng liều thấp nitrofurantoin. Viêm phổi kẽ mạn có thể phát triển âm 
thầm, với các biểu hiện khó thở, ho khan, mệt mỏi. Theo dõi chức năng 
hô hấp ở bệnh nhân sử dụng nitrofurantoin thời gian dài.
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Clopidogrel có tác dụng 
chống kết tập tiểu cầu và 
được chỉ định để ngăn 
ngừa thiếu máu cục bộ 
do xơ vữa động mạch. 
Clopidogrel là một tiền 
chất và được chuyển hóa 
thành dạng có hoạt tính 
bởi các enzyme CYP3A4, 
CYP3A5, CYP2C19, CY-
P2C9 và CYP1A2; trong 
đó hai enzyme CYP2C19 

TƯƠNG TÁC THUỐC GIỮA 
CLOPIDOGREL VÀ THUỐC PPI

Hình 2. Vai trò các enzyme trong quá trình 
chuyển hóa clopidogrel

và CYP3A4 chiếm tỷ lệ % tham gia nhiều nhất trong quá trình chuyển hóa 
clopidogrel thành dạng hoạt tính (hình 1).
Các thuốc ức chế bơm proton (PPI) thường được chỉ định cùng với clopidogrel

3, 4, 5, 6



để giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa của thuốc. Tất cả các thuốc PPI 
ngoại trừ rabeprazole, được chuyển hóa và ức chế cạnh tranh các enzyme 
CYP2C19 và CYP3A4. Do đó, khi dùng đồng thời clopidogrel và thuốc PPI có 
thể làm giảm tỷ lệ chuyển hóa clopidogrel thành dạng có hoạt tính và như vậy 
sẽ làm giảm hoạt tính chống kết tập tiểu cầu của clopidogrel.

Trong số các PPI, omeprazole và esomeprazole có tác dụng ức chế CYP2C19 
mạnh nhất (omeprazole > esomeprazole > lansoprazole > dexlansoprazole) 
và pantoprazole ảnh hưởng yếu nhất. Sử dụng đồng thời pantoprazole hoặc 
rabeprazole không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của clopidogrel. Ngoài 
ra, nghiên cứu của Ferreiro và cộng sự cho thấy việc dùng omeprazole và 
clopidogrel cách 12 tiếng trong ngày không giúp ngăn ngừa được tương tác 
thuốc giữa omeprazole và clopidogrel.

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Zhi – Yu Wang và cộng sự, có thể giảm 
tương tác giữa clopidogrel và esomeprazole bằng cách tăng liều clopidogrel 
lên gấp đôi (150mg/ngày) hoặc thay esomepraozle bằng ranitidine đường 
uống hay famotidine hoặc thay clopidogrel bằng prasugel.  

KẾT LUẬN:

 ӹ Tránh kê đơn omeprazole hay esomeprazole với clopidogrel;
 ӹ Khả năng tương tác của PPI và clopidogrel có thể giảm tối thiểu 

bằng cách dùng pantoprazole, dexlansoprazole hoặc rabeprazole.
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