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คณะกรรมการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารยาเคมีบําบัด 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร 

 

 
 
• รองศาสตราจารยนายแพทยกิตติ  ล่ิมอภิชาต ที่ปรึกษา 

• คณบดีคณะแพทยศาสตร ที่ปรึกษา 

• ประธานคณะทํางานศูนยมะเร็ง ที่ปรึกษา 
 

1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ประธาน 

2. หัวหนาศูนยคุณภาพโรงพยาบาล รองประธาน 

3. หัวหนาหนวยมะเร็งวทิยา กรรมการ 

4. หัวหนาหนวยโลหิตวทิยา ภาควิชาอายุรศาสตร กรรมการ 

5. หัวหนาหนวยโลหิตวทิยาและมะเร็ง  ภาควิชากมุารเวชศาสตร กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยนายแพทยสมเกียรติ  สรรพวีรวงศ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสาธนา  บุณยพิพฒัน  กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงรัตนา  ลีลาวัฒนา กรรมการ 

9. นายแพทยรังสรรค  ภูรยานนทชัย กรรมการ 

10. นายแพทยธนเดช เดชาพันธกุล กรรมการ 

11. นายแพทยศรายุทธ  ลูเซียนกีเตอร กรรมการ 

12. นายแพทยวิศรุต  ศรีสินธร กรรมการ 

13. หัวหนาฝายบริการพยาบาล กรรมการ 

14. ผูตรวจการพยาบาล ศูนยใหยาเคมีบําบัด กรรมการ 

15. หัวหนาศูนยผสมยาเคมีบําบัด กรรมการ 

16. ผูจัดการศูนยมะเร็ง กรรมการและเลขานุการ 
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แนวทางปฏิบัติการบริหารยาเคมีบําบัดอยางปลอดภัย  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

 

ความสาํคัญและที่มา 

 ยาเคมีบําบัดมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคมะเร็ง รวมกับการผาตัดและการฉายรังสี ในแตละปมีผูปวยทีไ่ดรับการ

รักษามะเร็งโดยใชยาเคมีบําบัดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ยาเคมีบําบัดที่ใชอยูในปจจุบันมปีระมาณ 100 ชนิด กลไกการออกฤทธ์ิเพื่อ

การรักษามะเร็งของยาเคมบํีาบัดสวนใหญ เปนการยับยัง้การแบงเซลลของเนื้อเยื่อมะเร็งและเนื้อเยื่อปกติทั่วทั้งรางกาย 

ผลขางเคียงจากยาเคมีบําบัด เชน พิษตอตับ ไต กลามเนื้อหวัใจ ไขกระดูก เนื้อเยื่อปอด ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาทการรับ

เสียง ผิวหนงั และเนื้อเยื่ออ่ืนๆที่มกีารแบงตัวเพิ่มจํานวนบอยคร้ัง 

 ชวงปลายทศวรรศ 1970 มีรายงานการเกดิมะเร็งทุติยภูมิ (secondary malignancy) ข้ึนในผูปวยที่ไดรับการรักษามะเร็ง

โดยใชยาเคมบํีาบัด ที่มีรายงานมากที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากไดรับยาเคมี

บําบัดแลวหลายป การศึกษาในสัตวทดลองก็พบความสัมพนัธระหวางการไดรับยาเคมีบําบัดและการเกิดมะเร็งเชนดียวกัน 

International  Agency  for  Research  on  Cancer  (IARC)  ซึ่งเปนหนวยงานขององคการอนามัยโลก ที่มุงเนนศึกษาเร่ืองการเกิด

มะเร็งจากการสัมผัสปจจัยตางๆ ไดจัดใหยาเคมีบําบัดหลายชนิดเปนสารกอมะเร็งระดับที ่ 1  (มีหลักฐานบงชัดวาเปนสารกอ

มะเร็งในมนษุย) ระดับที ่ 2A  (มีหลักฐานคอนขางชัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย) และ ระดับ 2B  (มีหลักฐานบงชี้วาอาจเปน

สารกอมะเร็งในมนษุย) ดังตารางที่ 1  นอกจากนี้แลวยังมีรายงานการเกิดผลกระทบตอระบบสืบพันธุและความผิดปกติของ

ทารกในครรภในสัตวทดลองและผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด โดยองคการอาหารและยา  (Food  and  Drug  Administration)  ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจัดใหยาเคมีบําบัดหลายชนิดมีความเปนอันตรายตอการต้ังครรภในระดับ  D  (มีหลักฐานชัดเจนถึง

ผลกระทบตอทารกในครรภ แตอาจพิจารณาใชเมื่อคํานงึถึงประโยชนที่ไดรับ) และ X (มีหลักฐานชัดเจนถงึผลกระทบตอทารกใน

ครรภ และมีโทษมากกวาประโยชนอยางชัดเจน) ดังตารางที ่2 
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ตาราง 1 ยาเคมีบําบัดที่จดัเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 และ 2A ตาม IARC classification 

 
 

Group 1 (Human Carcinogens) Group 2A (Probable Human Carcinogens) 

Arsenic trioxide  

Azathioprine  

Chlorambucil  

Chlornaphazine  

Cyclophosphamide  

Myleran  

Melphalan  

Semustine  

Tamoxifen  

Thiotepa  

Treosulfan  

Mustargen-Oncovin-Procarbazine-Prednisone 

(MOPP)  

Etoposide-Cisplatin-Bleomycin (ECB) 

 

Azacitidine  

BCNU 

CCNU 

Chlorozotocin 

Cisplatin  

Doxorubicin HCl  

N-Ethyl-N-nitrosourea 

Etoposide 

Mechlorethamine HCl 

N-Methyl-nitrosourea 

Procarbazine HCl 

Teniposide 

 

 

 

คัดลอกจาก Connor TH, McDiarmid MA. Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic Drugs in Health Care 

Settings. CA Cancer J Clin. 2006 Nov 1;56(6):354-365. 
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ตาราง 2 ผลกระทบตอการต้ังครรภตาม FDA classification 

Drug Pregnancy Category Drug Pregnancy Category 

Arsenic trioxide 

Azathioprene  

Bleomycin  

Capecitabine  

Carboplatin  

Carmustine  

Chlorambucil  

Cisplatin  

Cladribine 

Cyclophosphamide 

Cytarabine  

Dactinomycin 

Daunorubicin HCl 

Docetaxel  

Doxorubicin HCl 

Epirubicin  

Etoposide  

Floxuridine  

Fludarabine  

Fluorouracil  

Gemcitabine  

Hydroxyurea  

Ibritumomab tiuxetan  

Idarubicin  

Ifosfamide  

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Imatinib mesylate  

Interferon alfa-2b  

Irinotecan HCl  

Leflunomide  

Lomustine  

Mechlorethamine HCl 

Melphalan  

Mercaptopurine  

Methotrexate  

Mitoxantrone HCl  

Oxaliplatin  

Paclitaxel  

Pipobroman  

Procarbazine  

Tamoxifin  

Temozolomide  

Teniposide  

Thalidomide  

Thioguanine  

Thiotepa  

Topotecan  

Tositumomab  

Vinblastine sulfate  

Vincristine sulfate  

Vinorelbine tartrate  

D 

X 

D 

X 

D 

D 

D 

D 

X 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

X 

D 

D 

D 

X 

D 

D 

D 

 

คัดลอกจาก  Connor TH, McDiarmid MA. Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic Drugs in Health Care 
Settings. CA Cancer J Clin. 2006 Nov 1;56(6):354‐365. 

 
 
 
 



7 
 

การรับสัมผัสยาเคมีบําบัดในบุคลากรโรงพยาบาล 

 การสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพเนื่องจากการทาํงานตามหลักการอาชีวเวชศาสตร ประกอบดวย 3 เสนทางหลัก ไดแก 

ทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง และทางเดินอาหาร ซึ่งการรับสัมผัสผานทางเดินอาหาร มักเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ การจงใจ หรือความ

เผลอเรอในพฤติกรรมการลางมือและการรับประทานอาหารในสถานท่ีทํางาน การรับสัมผัสผานทางผิวหนัง เช่ือวาเปนเสนทาง

หลักที่สําคัญที่สุด จากการสัมผัสถูกยาเคมีบําบัดที่ปนเปอนพืน้ผิวของสถานที่เตรียมยา เคร่ืองแตงกายของผูเตรียมยาและใหยา

เคมีบําบัด ภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัด ภาชนะทิง้อุปกรณและยาเคมบํีาบัดเหลือใช และพืน้ที่ที่ปนเปอนส่ิงคัดหล่ังจากผูปวยที่

ไดรับยาเคมีบําบัด สวนการรับสัมผัสผานทางเดินหายใจ มีโอกาสเกิดข้ึนในระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ทาํใหเกิดการฟุง

กระจายของละอองยาเคมีบําบัด เชน การผสมยา การเตรียมชดุใหยาเคมีบําบัด และการฉีดยาเคมีบําบัด  
 

ตาราง 3 กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับยาเคมีบําบัด เสนทางการสมัผัสที่มีความเสีย่ง และบุคลากรกลุมเสี่ยง 
 

กิจกรรม  เสนทางการสัมผัส  บุคลากรกลุมเสี่ยง 

การถือขวดบรรจุยา  ผิวหนัง  ผูเตรียมและผสมยา 

เภสัชกร และผูชวยเภสัชกร 

การเตรียมและผสมยาเคมบํีาบัด ทัง้ชนิด

ผงและของเหลว 

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ   

การไลยาจากกระบอกฉีดยาที่มยีาเคมี

บําบัดอยู 

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ   

การแบงยาเคมีบําบัดแบบผงใสภาชนะ

บรรจุยอย 

ทางเดินหายใจ   

การใหยาเคมบํีาบัดแกผูปวยโดยการฉีด

ยาเขากลาม ใตผิวหนัง หรือเสนเลือดดํา 

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ  พยาบาลและผูชวยพยาบาล 

การทาํใหเกิดละอองฝอยของยาฟุง

กระจายระหวางการใหยา 

ทางเดินหายใจ   

การเตรียมชุดสายน้าํเกลือใหยา  ผิวหนัง ทางเดินหายใจ   

การหยิบจับหรือสัมผัสส่ิงคัดหล่ังหรือ

เส้ือผาและวัสดุที่เปอนส่ิงคัดหล่ังจาก

ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด 

ผิวหนัง   

การหยิบจับหรือสัมผัสวัสดุที่ปนเปอนยา

เคมีบําบัดระหวางการเตรียมยาหรือใหยา 

ผิวหนัง   

นับและแบงบรรจุยาเคมีบําบัดชนิดเม็ด ทางเดินหายใจ  เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร  

พยาบาลและผูชวยพยาบาล 

การแจกจายยาเคมีบําบัดชนิดเม็ดแก

ผูปวยแบบ unit‐dose 

ทางเดินหายใจ   
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กิจกรรม  เสนทางการสัมผัส  บุคลากรกลุมเสี่ยง 

การบดยาเม็ดเพื่อเตรียมยาน้ํา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ   

การสัมผัสภาชนะบรรจุยา และพื้นที่

เตรียมยา ที่มกีารปนเปอนยาเคมีบําบัด 

ผิวหนัง  เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร  

พยาบาลและผูชวยพยาบาล 

แมบาน การสัมผัสภาชนะบรรจุและยาเคมีบําบัด

ที่เหลือใช 

ผิวหนัง 

การทาํความสะอาดพืน้ผิวของพืน้ที่เตรียม

หรือใหยาเคมบํีาบัด 

ผิวหนัง 

การทาํหัตการพิเศษทีเ่กี่ยวกบัยาเคมี

บําบัดในหองผาตัด 

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ  แพทย พยาบาล บุคลากรหองผาตัด 

การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุขยะปนเปอน

ส่ิงคัดหล่ัง และยาเคมีบําบัด 

ผิวหนัง  พยาบาล แมบาน 

เจาหนาที่ขนขยะ 

การถอดและทิง้อุปกรณปองกันสวน

บุคคลหลังจากการสัมผัสยาเคมีบําบัด

หรือภาชนะบรรจุยาและขยะปนเปอนยา

เคมีบําบัด 

ผิวหนัง  เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร 

พยาบาล 

แมบาน 

การซอมบํารุงและดูแลตูเตรียมยาเคมี

บําบัด 

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ  เจาหนาที่ซอมบํารุง 

 

ดัดแปลงจาก   Connor TH, McDiarmid MA. Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic Drugs in Health Care 

Settings. CA Cancer J Clin. 2006 Nov 1;56(6):354‐365. 
 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานกับยาเคมีบําบัด 

  ขอแนะนําในการปฏิบัติงานกับการยาเคมบํีาบัดแบงออกเปน 3 สวน ต้ังแตการเตรียมยาเคมีบําบัด การใหยาเคมีบําบัด

แกผูปวย และการกําจัดขยะเคมีบําบัด 

1. การเก็บและเคลื่อนยายยาเคมีบําบัด 

1.1. ฝกผูปฏิบัติงานใหมีความรูเกี่ยวกับการปองกันและการจัดการเมื่อยาเคมีบําบัดหกรด รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ

ปองกนัสวนบุคคลที่เหมาะสมใหผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

1.2. กลองหรือภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดตองมกีารติดฉลากเตือนที่เหมาะสมที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจไดโดยงาย 

1.3. สวมอุปกรณปองกัน ประกอบดวย ถงุมือ ชุดคลุม และแวนตา ในระหวางการเปดกลองบรรจุ เพื่อปองกนัการสัมผัสยา

เคมีบําบัดหากภาชนะบรรจุแตก 

1.4. ยาเคมีบําบัดควรจัดเก็บแยกจากยาอ่ืนๆ โดยวิธกีารทีเ่หมาะสม 
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1.5. กลองบรรจุและภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดระหวางการเคล่ือนยาย ควรปองกนัการแตก 

1.6. มีการติดต้ังระบบดูดอากาศกําลังสูงเพื่อเปดใชงานหากมีการแตกของภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัด 

 

2. การเตรยีมยาเคมีบําบัด 

2.1. หองและพื้นที่เตรียมยาเคมีบําบัดควรถูกจํากัดใหเขาไดเฉพาะผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของและสวมอุปกรณปองกันสวน

บุคคลที่เหมาะสมทกุคร้ัง 

2.2. มีการประสานงานระหวางข้ันตอนการเตรียมยาเคมีบําบัดและข้ันตอนการใหยาเคมีบําบัด เพือ่ปองกันการสัมผัสยา

เคมีบําบัดของผูปฏิบัติงาน 

2.3. การเตรียมยาเคมีบําบัดตองทําใน biosafety carbinet ทีเ่หมาะสมเทานั้น 

2.4. ฝกทักษะและวิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงานทุกคน รวมทัง้มกีารประเมนิทกัษะและทบทวนเปน

ระยะ 

2.5. การสัมผัสภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดทุกข้ันตอน ( การเปดหีบหอ การเคล่ือนยายภาชนะบรรจุยา การเตรียมยา การติด

ฉลากยาขางภาชนะบรรจุหรือกลองบรรจุ ไปจนถงึการกําจัดขยะยาเคมีบําบัด)  ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือและชุด

คลุมทุกคร้ัง 

2.6. ยาเคมีบําบัดที่เตรียมเสร็จแลว ตองบรรจุในถุงพลาสติกที่ปดสนทิหรือภาชนะปดสนิทอ่ืนกอนนาํออกจากตูเตรียมยา 

2.7. ขยะเคมีบําบัดตองบรรจุในถุงพลาสติกทีป่ดสนิทหรือภาชนะปดสนทิอ่ืน ต้ังแตภายในตูเตรียมยา และทาํความสะอาด

ภายนอกถุงพลาสติกหรือภาชนะนัน้กอนน้ําออกจากตูเตรียมยา 

2.8. ถอดถุงมือชัน้นอกและอุปกรณคลุมชายแขนชุดคลุมและทิ้งในภาชนะปดสนิทต้ังแตอยูภายในตูเตรียมยา 

2.9. ผูปฏิบัติงานตองลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดทันททีี่ถอดถุงมือ 

 

3. อุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 

3.1. ถุงมือ  

3.1.1. ถุงมือชนิดไมมีแปง สามารถปองกนัการซึมผานของยาเคมีบําบัดได โดยผานการทดสอบตามมาตรฐานของ 
American Society for Testing and Materials (ASTM) D 6978-05 Standard Practice for Assessment 

of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs. West Conshohocken, 

PA: ASTM; 2005. หรือ ชนดิที่มีความหนา ≥ 0.18 มิลลิเมตร 

3.1.2. สวมถงุมือปองกนั 2 ชั้น โดยมีการตรวจสอบสภาพและการร่ัวของถุงมือทกุคร้ังกอนใช และเปล่ียนถุงมือ

ชั้นนอก ทุก 1 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทันทีทีพ่บวาถงุมือฉีกขาด ถูกตํา หรือปนเปอนยาเคมีบําบัด  

3.1.3. วิธีการสวมถงุมือใหสวมถุงมือชั้นในไวใตแขนชุดคลุมและสวมถงุมือชั้นนอกทับดานนอกแขนชุดคลุม การถอด

ถุงมือควรพลิกดานในออกดานนอก เพื่อปองกนัยาเคมบํีาบัดปนเปอน 
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3.1.4. ภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดทีท่ําความสะอาดดวย 70% Alcohol ควรถูกทิง้ใหแหงกอนสัมผัสเพื่อปองกนั

แอลกอฮอลทาํลายสภาพถงุมือ 

3.1.5. ถุงมือที่ใชแลวตองทิ้งในภาชนะบรรจุขยะเคมีบําบัดโดยเฉพาะเทานัน้ 

3.2. ชุดคลุม 

3.2.1. ใชชุดคลุมที่ผลิตจากวัสดุชนิดที่ไมเปนขุย   (lint free ) สามารถปองกนัการซึมผานของของเหลว หรือใชชนิดที่

เปนไยสังเคราะห polypropylene ที่เคลือบดวย polyethylene ซึ่งมีคุณสมบัติปองกันการซึมผานของ

ของเหลว แขนของชุดคลุมควรเปนแขนยาวและกระชับพอดีกับขอมือ และควรตัดเย็บดวยระบบพิเศษที่ไมมี

รอยตะเข็บภายนอก 

3.2.2. ชุดคลุมควรเปล่ียนทุกคร้ังเมือ่ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการนํายาเคมีบําบัดออกไปปนเปอน

ภายนอก เมื่อมีการหกรดของยาเคมีบําบัด หรือหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  

3.2.3. ไมควรนําชุดคลุมกลับมาใชซ้ํา เนื่องจากเพิ่มความเส่ียงตอการสัมผัสยาเคมีบําบัดแกผูปฏิบัติงาน หรือ

อาจจะพิจารณาใชซํ้าได หากปฏิบัติงานใหยาเคมบํีาบัดเปนแบบครั้งคราว  หรือปริมาณงานและ

โอกาสในการสัมผัสตอยาเคมีบําบัดมีนอย 

3.3. หนากาก 

3.3.1. การปฏิบัติงานโดยทั่วไปสามารถใชหนากากชนิดคารบอน 4 ชัน้ หรือ  N-95 หรือ  P1  ซึ่งสามารถปองกนักล่ิน  

ละอองยา  การกระเด็นใสของยาเคมีบําบัด และไอระเหยของยาเคมีบําบัดได  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับประเภทของงาน

และความเส่ียงมากนอยตอการสัมผัสยาเคมีบําบัดทางทางเดินหายใจ 

3.3.2. ในกรณีที่มกีารหกหรือร่ัวไหลของยาเคมีบําบัด (เชน จากสายน้ําเกลือหลุด) ที่มีความเส่ียงตอการเกิดไอระเหย

ของยาเคมีบําบัดปริมาณมาก ควรใชหนากากแบบเต็มหนาพรอมไสกรองที่สามารถดูดซับยาเคมีบําบัดได 

โดยผูปฏิบัติงานตองผานการฝกฝนการใชงานหนากากชนิดนี้กอนการปฏิบัติงาน 

3.4. อุปกรณปองกันตาและใบหนา 

3.4.1. ใชอุปกรณปองกนัใบหนาและดวงตาเสมอเมื่อปฏิบัติงานกับยาเคมีบําบัดนอกตูเตรียมยา เชน การใหยาเคมี

บําบัดแกผูปวย การทําความสะอาดตูเตรียมยา หรือระหวางการเก็บกูยาเคมีบําบัดที่หกรด 

3.4.2. การใชหนากากแบบครอบทั้งใบหนา หรือใช face shield รวมกับแวนตาแบบ goggle สามารถที่จะปกปอง

ดวงตาไดดีกวาแวนตาปองกนัทัว่ไป 

3.5. การคลมุแขนชุดคลุม ผม และรองเทา 

3.5.1. แนะนาํใหมกีารใชอุปกรณคลุมชายแขนชุดคลุม ศีรษะ และรองเทา ทีท่ําจากวัสดุกนัซึมเพิ่มเติม เพื่อลด

โอกาสในการสัมผัสกับละอองฝอยหรือการปนเปอนของยาเคมีบําบัดในหัตการการเตรียมยาหรือใหยาเคมี

บําบัดที่มีความเส่ียงตอการเกิดการปนเปอนสูง 
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3.5.2. อุปกรณคลุมเหลานี้ควรถอดออกเม่ือออกนอกพืน้ที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการปนเปอนนอกพืน้ทีป่ฏิบัติงาน 

4. การใหยาเคมีบําบัด 

4.1. การใหยาเคมบํีาบัดตองใชวธิีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเทานั้น และพิจารณาใชอุปกรณชวยใหยาเพื่อลดโอกาสฟุง

กระจาย เชน ระบบไรเข็มและระบบปด  

4.2. ใชอุปกรณปองกนัสวนบุคคล อยางนอย คือ สวมถงุมือ 2 ชั้น และสวมชุดคลุม  เมือ่ทําหัตถการใด ๆ ก็ตามที่

เกี่ยวของกับยาเคมีบําบัด ต้ังแตการเปดถงุบรรจุ การตออุปกรณใหยา การใหยาแกผูปวย และการกําจัดทิง้อุปกรณที่

ไมใชแลว  สวนการสวมแวนตาปองกนัใหพิจารณาใชเมือ่มีหัตถการที่เส่ียงตอการประเด็นของยาเคมีบําบัดเขาสู

ใบหนาและดวงตา 

4.3. ตอชุดใหยาเคมีบําบัดกับถงุน้ําเกลือ และเตรียมสายน้ําเกลือโดยใชสารละลายอ่ืนทีม่ิใชยาเคมีบําบัด 

4.4. หามถอดชุดใหยาออกจากถุงน้ําเกลือที่บรรจุยาเคมีบําบัดอีก 

4.5. หามถอดแยกชิ้นสวนของชุดใหยาจนกวาจะไดรับการไลยาออกจากชุดใหยาจนหมดกอน 

4.6. ใสขยะเคมีบําบัดที่ทาํลายไดทั้งหมดลงในภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดที่ปดสนทิโดยตรง 

4.7. ถอดถุงมือชัน้นอกและชุดคลุม และทิง้ในถุงบรรจุขยะปนเปอนเคมีบําบัดต้ังแตอยูในพืน้ที่ใหยาเคมีบําบัด 

4.8. หอขยะเคมีบําบัดดวยถุง 2 ชั้นกอนถอดถงุมือชั้นใน 

4.9. หออุปกรณปนเปอนยาเคมบํีาบัด 2 ชั้น ถาเปนไปได 

4.10. ลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดกอนออกจากพืน้ที่ใหยาเคมีบําบัด 

4.11. การใชตูเตรียมยาเคมีบําบัด 

4.11.1. ผสม เตรียม ยาเคมีบําบัดชนิดผงและสารละลายทุกชนดิในตูเตรียมยาเคมีบําบัดทีป่องกนัการร่ัวไหลของยา

เคมีบําบัดออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก 

4.11.2. พิจารณาใชมาตรการทางวศิวกรรมหรือการบริหารจัดการเพิ่มเติม เชน การใชระบบไรเข็ม หรือระบบถายยา

แบบปด เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในตูเตรียมยาเคมีบําบัด แตหามใชเปนวธิีการทดแทน 

4.11.3. การเตรียมยาเคมีบําบัดที่ตองการระบบปลอดเช้ือ ตองเลือกใช biosafety carbinet (BSC) ระดับ II B2 หรือ

ระดับ III  

4.11.4.  การเตรียมยาเคมีบําบัดที่ไมตองการระบบปลอดเช้ือ สามารถใช BSC ระดับ I จนถงึ II B1 ได แตตองมีการ

บําบัดอากาศกอนและปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก ไมควรปลอยกลับเขามาในส่ิงแวดลอมการทาํงาน 

4.11.5.  ตูเตรียมยาเคมีบําบัดตองมอุีปกรณติดตามการไหลเวียนของอากาศวามีการไหลเวยีนอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา 

4.11.6.  ใช high-efficiency particulate air filter (HEPA) กรองอากาศกอนปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก 
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4.11.7. ปลองระบายอากาศควรติดต้ังในบริเวณที่ไมมีการดูดอากาศกลับเขาสูอาคาร เชน ระบบปรับอากาศ หรือ

ประตูและหนาตาง 

4.11.8. ติดพัดลมดูดอากาศที่ปลายทางออกของทอดูดอากาศ เพื่อใหในทอดูดอากาศมีความดันเปนลบ 

5. การทาํความสะอาด 

5.1. ระหวางการทาํความสะอาดพ้ืนที่เตรียมยาเคมีบําบัดและพื้นที่ปนเปอนยาเคมีบําบัด ควรแนใจวามีการไหลเวยีนและ

การระบายอากาศอยางพอเพียง เพื่อลดโอกาสสัมผัสยาเคมีบําบัดผานทางเดินหายใจ 

5.2. พื้นที่เตรียมยาเคมีบําบัดควรไดรับการทําความสะอาดระหวางกิจกรรมและหลังเลิกงาน 

5.3. อุปกรณที่สัมผัสกับยาเคมบํีาบัด เชน โตะ รถเข็น กลองบรรจุยาเคมีบําบัด ควรไดรับการทําความสะอาดเปนระยะ 

ตามกําหนดทีช่ัดเจน 

5.4. ผูทําความสะอาดควรสวมใสแวนตา หนากากและถุงมอื โดยถงุมือควรปองกนัการซึมผานของยาเคมีบําบัดและทน

ตอการกัดกรอนจากน้าํยาทาํความสะอาด 

5.5. การสัมผัสส่ิงคัดหล่ังของผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดภายใน 48 ชั่วโมง (หรือภายใน 7 วนั สําหรับยาเคมบํีาบัดบาง

ชนิด) ควรสวมถุงมือ 2 ชั้น และชุดคลุม เมื่อเสร็จงานควรถุงมือทนัที ทิ้งในภาชนะบรรจุขยะเคมีบําบัด และลางมือ

ดวยสบูและน้าํสะอาดทันท ี

6. การกาํจัดขยะปนเปอนยาเคมีบําบัด 

6.1. พึงระลึกวาขยะที่เกดิจากการบริหารยาเคมีบําบัดมหีลายชนิด ซึง่มีโอกาสและระดับการปนเปอนแตกตางกัน 

6.2. ขยะจากการผสมหรือใหยาเคมีบําบัด ใหใสในถุงพลาสติคและผนึกปากถงุชั้นหนึ่ง  กอนจะทิ้งลงถุงขยะสําหรับยา

เคมีบําบัด ทีม่ีขอความชัดเจนวา “ขยะเคมีบําบัด” เพื่อนาํเขาสูกระบวนการเผาทําลาย  และควรใสในถงัขยะที่

แข็งแรงสามารถปองกนัขยะปนเปอนที่มีความแหลมคม เชน amp ยา เข็มฉีดยา ของมีคมได  และมขีอความระบุให

เห็นชัดเจนดวยเชนกัน  สวนขยะที่มกีารปนเปอนนอย (มีปริมาณยาเคมีบําบัดคิดเปนน้าํหนักนอยกวา 3% ของ

ปริมาณเดิม) เชน ผาทีป่นเปอนปสสาวะของผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด  ใหแยกทิ้งในถงุผาเปอนยาเคมีบําบัด โดยใส

ในถังขยะแบบมีฝาปดมิดชิด  เพื่อขนยายไปแยกทาํความสะอาดออกจากผาทัว่ไปตอไป 

6.3. ไมควรทิ้งขยะเคมีบําบัดในถุงใสขยะติดเชือ้ (บางองคกรมีการนึง่ฆาเช้ือขยะติดเชื้อ) 

6.4. ขยะเคมีบําบัดปริมาณมาก เชน ยาหมดอายุ ควรไดรับการจัดการเปนพิเศษ 

7. การจัดเก็บกรณีหกรด 

7.1. มีการกาํหนดนโยบายและวธิีการปฏิบัติ (รวมถึงการฝกซอม) การรับมือเหตุเคมีบําบัดหกรด ร่ัวไหล 

7.2. มีชุดอุปกรณเก็บกู เตรียมพรอมใหใชงานไดสะดวกและทันท ี

7.3. การเกบ็กูยาเคมีบําบัดตองใชอุปกรณปองกนัทางเดินหายใจทีเ่หมาะสม  

7.4. ขยะจากการเก็บกูยาเคมีบําบัดตองกําจดัทิ้งแบบขยะสารพิษความเขมขนสูง  
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อุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับบุคลากรที่มีโอกาสสัมผัสยาเคมีบําบัด 

ลักษณะการทํางาน บุคลากร ลักษณะความเสี่ยง อุปกรณปองกันที่ควรใช 

ทางการ
หายใจ 

ทางผิวหนัง ละอองฝอย
กระเด็นเขาตา 

ทางเดนิหายใจ ผิวหนัง 

• ผสมยาเคมีบําบัด เภสัชกร +/- ++ - หนากากคารบอน 

4 ชั้น 

ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น   

 ผูชวยเภสัชกร +/- + - หนากากคารบอน 

4 ชั้น 

ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น   

• ใหยาเคมีบําบัด พยาบาลเคมีบําบัด 

ผูปวยใน 

+ ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น  ± แวนตา 

พยาบาลศูนยใหยาเคมีบําบัด + ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 

พยาบาลเคมีบําบัดกุมารฯ + ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 

แพทยภาควิชากุมารเวช

ศาสตร 
+ ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 

 พยาบาลบนหอผูปวย (Drip) - + + - ถุงมือ 2 ชั้น, ผากันเปอนปองกันของเหลว 

• ชวยเหลือแพทยในการทําหัตการผูปวยเด็ก  หอผูปวยเด็ก 2 +  ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 

  หองทําแผลฉีดยา +  ++ + P1-9913V ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 
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ลักษณะการทํางาน บุคลากร ลักษณะความเสี่ยง อุปกรณปองกันที่ควรใช 

ทางการ
หายใจ 

ทางผิวหนัง ละอองฝอย
กระเด็นเขาตา 

ทางเดนิหายใจ ผิวหนัง 

• ดูแลผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด พยาบาลบนหอผูปวย - + +/- - ถุงมือ 2 ชั้น, ผากันเปอนปองกันของเหลว 

• สัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผูปวย เชน เปลี่ยนผาเปอน,  
เทปสสาวะ  

พยาบาล, ผูชวยพยาบาล, 

พนักงานชวยการพยาบาล 
+ + + หนากากคารบอน 

4 ชั้น 
ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา 

• เก็บผาปนเปอนยาเคมีบําบัดไปทําความสะอาด พนักงานซักรีด - + + - ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น 

• ทําความสะอาดหองน้ําผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด แมบาน +/- + + Surgical mask ถุงมือ 2 ชั้น, แวนตา 

• เก็บขยะเคมีบําบัด แมบาน + + +/- P1-9913V ถุงมือ 2 ชั้น 

 เจาหนาที่เก็บขยะ +/- + - Surgical mask ถุงมือ 2 ชั้น 

• ซอมบํารุงอุปกรณกรองอากาศยาเคมีบําบัด เชน 
BSC 

วิศวกรรมซอมบํารุง + + - P1-9913V ถุงมือ 2 ชั้น 

• ซอมบํารุงอุปกรณ drip ยาเคมีบําบัด ศูนยซอมเครื่องมือแพทย +/- + - Surgical mask ถุงมือ 2 ชั้น 

• เผชิญเหตุยาเคมีบําบัดหกรั่วไหล แมบาน  ++ ++ + Full face mask ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น, แวนตา, บูต
พรอมถุงหุม 
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