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คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารยาเคมีบําบัด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร

• รองศาสตราจารยนายแพทยกิตติ ลิ่มอภิชาต
• คณบดีคณะแพทยศาสตร
• ประธานคณะทํางานศูนยมะเร็ง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร

ประธาน

2. หัวหนาศูนยคุณภาพโรงพยาบาล

รองประธาน

3. หัวหนาหนวยมะเร็งวิทยา

กรรมการ

4. หัวหนาหนวยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร

กรรมการ

5. หัวหนาหนวยโลหิตวิทยาและมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร

กรรมการ

6. รองศาสตราจารยนายแพทยสมเกียรติ สรรพวีรวงศ

กรรมการ

7. ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสาธนา บุณยพิพฒ
ั น

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 ศูนยใหยาเคมีบาํ บัด

กรรมการ

15. หัวหนาศูนยผสมยาเคมีบาํ บัด

กรรมการ

16. ผูจัดการศูนยมะเร็ง

กรรมการและเลขานุการ
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แนวทางปฏิบัติการบริหารยาเคมีบําบัดอยางปลอดภัย โรงพยาบาลสงขลานครินทร

ความสําคัญและที่มา
ยาเคมีบาํ บัดมีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคมะเร็ง รวมกับการผาตัดและการฉายรังสี ในแตละปมีผูปวยทีไ่ ดรับการ
รักษามะเร็งโดยใชยาเคมีบาํ บัดเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ ยาเคมีบําบัดที่ใชอยูในปจจุบนั มีประมาณ 100 ชนิด กลไกการออกฤทธิ์เพื่อ
การรักษามะเร็งของยาเคมีบําบัดสวนใหญ

เปนการยับยัง้ การแบงเซลลของเนื้อเยื่อมะเร็งและเนื้อเยื่อปกติทั่วทั้งรางกาย

ผลขางเคียงจากยาเคมีบําบัด เชน พิษตอตับ ไต กลามเนื้อหัวใจ ไขกระดูก เนื้อเยื่อปอด ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาทการรับ
เสียง ผิวหนัง และเนื้อเยื่ออืน่ ๆที่มกี ารแบงตัวเพิ่มจํานวนบอยครั้ง
ชวงปลายทศวรรศ 1970 มีรายงานการเกิดมะเร็งทุตยิ ภูมิ (secondary malignancy) ขึ้นในผูปวยที่ไดรับการรักษามะเร็ง
โดยใชยาเคมีบําบัด ที่มีรายงานมากที่สดุ คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะปสสาวะ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากไดรับยาเคมี
บําบัดแลวหลายป

การศึกษาในสัตวทดลองก็พบความสัมพันธระหวางการไดรับยาเคมีบาํ บัดและการเกิดมะเร็งเชนดียวกัน

International Agency for Research on Cancer (IARC)

ซึ่งเปนหนวยงานขององคการอนามัยโลก ที่มงุ เนนศึกษาเรื่องการเกิด

มะเร็งจากการสัมผัสปจจัยตางๆ ไดจัดใหยาเคมีบาํ บัดหลายชนิดเปนสารกอมะเร็งระดับที่

1

(มีหลักฐานบงชัดวาเปนสารกอ

มะเร็งในมนุษย) ระดับที่ 2A (มีหลักฐานคอนขางชัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย) และ ระดับ 2B (มีหลักฐานบงชี้วา อาจเปน
สารกอมะเร็งในมนุษย) ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้แลวยังมีรายงานการเกิดผลกระทบตอระบบสืบพันธุและความผิดปกติของ
ทารกในครรภในสัตวทดลองและผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด โดยองคการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจัดใหยาเคมีบาํ บัดหลายชนิดมีความเปนอันตรายตอการตั้งครรภในระดับ

D (มีหลักฐานชัดเจนถึง

ผลกระทบตอทารกในครรภ แตอาจพิจารณาใชเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ) และ X (มีหลักฐานชัดเจนถึงผลกระทบตอทารกใน
ครรภ และมีโทษมากกวาประโยชนอยางชัดเจน) ดังตารางที่ 2

4

ตาราง 1 ยาเคมีบําบัดที่จดั เปนสารกอมะเร็งกลุม 1 และ 2A ตาม IARC classification

Group 1 (Human Carcinogens)

Group 2A (Probable Human Carcinogens)

Arsenic trioxide

Azacitidine

Azathioprine

BCNU

Chlorambucil

CCNU

Chlornaphazine

Chlorozotocin

Cyclophosphamide

Cisplatin

Myleran

Doxorubicin HCl

Melphalan

N-Ethyl-N-nitrosourea

Semustine

Etoposide

Tamoxifen

Mechlorethamine HCl

Thiotepa

N-Methyl-nitrosourea

Treosulfan

Procarbazine HCl

Mustargen-Oncovin-Procarbazine-Prednisone
(MOPP)

Teniposide

Etoposide-Cisplatin-Bleomycin (ECB)

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 ผลกระทบตอการตั้งครรภตาม FDA classification
Drug
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

Pregnancy Category
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

Drug
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

Pregnancy Category
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.
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การรับสัมผัสยาเคมีบําบัดในบุคลากรโรงพยาบาล
การสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพเนื่องจากการทํางานตามหลักการอาชีวเวชศาสตร ประกอบดวย 3 เสนทางหลัก ไดแก
ทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง และทางเดินอาหาร ซึ่งการรับสัมผัสผานทางเดินอาหาร มักเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การจงใจ หรือความ
เผลอเรอในพฤติกรรมการลางมือและการรับประทานอาหารในสถานทีท่ ํางาน การรับสัมผัสผานทางผิวหนัง เชือ่ วาเปนเสนทาง
หลักที่สําคัญที่สุด จากการสัมผัสถูกยาเคมีบําบัดที่ปนเปอนพืน้ ผิวของสถานที่เตรียมยา เครื่องแตงกายของผูเตรียมยาและใหยา
เคมีบําบัด ภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัด ภาชนะทิง้ อุปกรณและยาเคมีบําบัดเหลือใช และพืน้ ที่ที่ปนเปอนสิง่ คัดหลั่งจากผูปว ยที่
ไดรับยาเคมีบําบัด สวนการรับสัมผัสผานทางเดินหายใจ มีโอกาสเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทาํ ใหเกิดการฟุง
กระจายของละอองยาเคมีบาํ บัด เชน การผสมยา การเตรียมชุดใหยาเคมีบําบัด และการฉีดยาเคมีบําบัด
ตาราง 3 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเคมีบําบัด เสนทางการสัมผัสที่มีความเสีย่ ง และบุคลากรกลุมเสี่ยง
กิจกรรม
การถือขวดบรรจุยา
การเตรียมและผสมยาเคมีบําบัด ทัง้ ชนิด
ผงและของเหลว
การไลยาจากกระบอกฉีดยาที่มยี าเคมี
บําบัดอยู
การแบงยาเคมีบําบัดแบบผงใสภาชนะ
บรรจุยอย
การใหยาเคมีบําบัดแกผูปวยโดยการฉีด
ยาเขากลาม ใตผิวหนัง หรือเสนเลือดดํา
การทําใหเกิดละอองฝอยของยาฟุง
กระจายระหวางการใหยา
การเตรียมชุดสายน้าํ เกลือใหยา
การหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือ
เสื้อผาและวัสดุที่เปอนสิง่ คัดหลั่งจาก
ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบาํ บัด
การหยิบจับหรือสัมผัสวัสดุที่ปนเปอนยา
เคมีบําบัดระหวางการเตรียมยาหรือใหยา
นับและแบงบรรจุยาเคมีบําบัดชนิดเม็ด
การแจกจายยาเคมีบําบัดชนิดเม็ดแก
ผูปวยแบบ unit‐dose

เสนทางการสัมผัส
ผิวหนัง

บุคลากรกลุม เสี่ยง
ผูเตรียมและผสมยา
เภสัชกร และผูชวยเภสัชกร

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ

พยาบาลและผูชวยพยาบาล

ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง

ผิวหนัง
ทางเดินหายใจ
ทางเดินหายใจ
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เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร
พยาบาลและผูชวยพยาบาล

กิจกรรม
การบดยาเม็ดเพื่อเตรียมยาน้ํา
การสัมผัสภาชนะบรรจุยา และพื้นที่
เตรียมยา ที่มกี ารปนเปอนยาเคมีบําบัด
การสัมผัสภาชนะบรรจุและยาเคมีบาํ บัด
ที่เหลือใช
การทําความสะอาดพืน้ ผิวของพืน้ ที่เตรียม
หรือใหยาเคมีบําบัด
การทําหัตการพิเศษทีเ่ กี่ยวกับยาเคมี
บําบัดในหองผาตัด
การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุขยะปนเปอน
สิ่งคัดหลั่ง และยาเคมีบาํ บัด
การถอดและทิง้ อุปกรณปองกันสวน
บุคคลหลังจากการสัมผัสยาเคมีบําบัด
หรือภาชนะบรรจุยาและขยะปนเปอนยา
เคมีบําบัด
การซอมบํารุงและดูแลตูเตรียมยาเคมี
บําบัด
ดัดแปลงจาก

เสนทางการสัมผัส
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง
ผิวหนัง

บุคลากรกลุม เสี่ยง
เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร
พยาบาลและผูชวยพยาบาล
แมบาน

ผิวหนัง
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง
ผิวหนัง

ผิวหนัง ทางเดินหายใจ

แพทย พยาบาล บุคลากรหองผาตัด
พยาบาล แมบาน
เจาหนาที่ขนขยะ
เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร
พยาบาล
แมบาน
เจาหนาที่ซอมบํารุง

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.

วิธีการปฏิบตั ิงานกับยาเคมีบําบัด
ขอแนะนําในการปฏิบัติงานกับการยาเคมีบําบัดแบงออกเปน 3 สวน ตั้งแตการเตรียมยาเคมีบําบัด การใหยาเคมีบําบัด
แกผูปวย และการกําจัดขยะเคมีบําบัด
1. การเก็บและเคลื่อนยายยาเคมีบําบัด
1.1. ฝกผูปฏิบัติงานใหมีความรูเกี่ยวกับการปองกันและการจัดการเมื่อยาเคมีบําบัดหกรด

รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมใหผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
1.2. กลองหรือภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดตองมีการติดฉลากเตือนที่เหมาะสมที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจไดโดยงาย
1.3. สวมอุปกรณปอ
 งกัน ประกอบดวย ถุงมือ ชุดคลุม และแวนตา ในระหวางการเปดกลองบรรจุ เพื่อปองกันการสัมผัสยา

เคมีบําบัดหากภาชนะบรรจุแตก
ํ บัดควรจัดเก็บแยกจากยาอืน่ ๆ โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
1.4. ยาเคมีบา
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ํ บัดระหวางการเคลื่อนยาย ควรปองกันการแตก
1.5. กลองบรรจุและภาชนะบรรจุยาเคมีบา
1.6. มีการติดตั้งระบบดูดอากาศกําลังสูงเพื่อเปดใชงานหากมีการแตกของภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัด
2. การเตรียมยาเคมีบําบัด

ํ บัดควรถูกจํากัดใหเขาไดเฉพาะผูปฏิบัตงิ านที่เกีย่ วของและสวมอุปกรณปองกันสวน
2.1. หองและพื้นที่เตรียมยาเคมีบา
บุคคลที่เหมาะสมทุกครั้ง
2.2. มีการประสานงานระหวางขัน
้ ตอนการเตรียมยาเคมีบําบัดและขั้นตอนการใหยาเคมีบําบัด

เพือ่ ปองกันการสัมผัสยา

เคมีบําบัดของผูปฏิบัติงาน
2.3. การเตรียมยาเคมีบําบัดตองทําใน biosafety carbinet ทีเ่ หมาะสมเทานั้น
2.4. ฝกทักษะและวิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงานทุกคน

รวมทัง้ มีการประเมินทักษะและทบทวนเปน

ระยะ
2.5. การสัมผัสภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดทุกขัน
้ ตอน ( การเปดหีบหอ การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุยา การเตรียมยา การติด

ฉลากยาขางภาชนะบรรจุหรือกลองบรรจุ ไปจนถึงการกําจัดขยะยาเคมีบําบัด) ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือและชุด
คลุมทุกครั้ง
ํ บัดที่เตรียมเสร็จแลว ตองบรรจุในถุงพลาสติกที่ปดสนิทหรือภาชนะปดสนิทอืน่ กอนนําออกจากตูเตรียมยา
2.6. ยาเคมีบา
2.7. ขยะเคมีบําบัดตองบรรจุในถุงพลาสติกทีป
่ ดสนิทหรือภาชนะปดสนิทอื่น

ตัง้ แตภายในตูเตรียมยา และทําความสะอาด

ภายนอกถุงพลาสติกหรือภาชนะนัน้ กอนน้ําออกจากตูเตรียมยา
2.8. ถอดถุงมือชัน
้ นอกและอุปกรณคลุมชายแขนชุดคลุมและทิ้งในภาชนะปดสนิทตั้งแตอยูภายในตูเตรียมยา
2.9. ผูปฏิบัติงานตองลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดทันทีที่ถอดถุงมือ
3. อุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน

ประกอบดวย

3.1. ถุงมือ
3.1.1. ถุงมือชนิดไมมีแปง สามารถปองกันการซึมผานของยาเคมีบําบัดได 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 ชนิดที่มีความหนา ≥ 0.18 มิลลิเมตร
3.1.2. สวมถุงมือปองกัน 2 ชั้น โดยมีการตรวจสอบสภาพและการรั่วของถุงมือทุกครั้งกอนใช และเปลี่ยนถุงมือ
ชั้นนอก ทุก 1 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทันทีทพี่ บวาถุงมือฉีกขาด ถูกตํา หรือปนเปอนยาเคมีบําบัด
3.1.3. วิธีการสวมถุงมือใหสวมถุงมือชั้นในไวใตแขนชุดคลุมและสวมถุงมือชั้นนอกทับดานนอกแขนชุดคลุม การถอด
ถุงมือควรพลิกดานในออกดานนอก เพื่อปองกันยาเคมีบําบัดปนเปอน
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3.1.4. ภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัดทีท่ ําความสะอาดดวย 70% Alcohol ควรถูกทิง้ ใหแหงกอนสัมผัสเพื่อปองกัน
แอลกอฮอลทาํ ลายสภาพถุงมือ
3.1.5. ถุงมือที่ใชแลวตองทิ้งในภาชนะบรรจุขยะเคมีบําบัดโดยเฉพาะเทานัน้
3.2. ชุดคลุม
3.2.1. ใชชุดคลุมที่ผลิตจากวัสดุชนิดที่ไมเปนขุย (lint free ) สามารถปองกันการซึมผานของของเหลว หรือใชชนิดที่
เปนไยสังเคราะห polypropylene ที่เคลือบดวย polyethylene ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติปองกันการซึมผานของ
ของเหลว แขนของชุดคลุมควรเปนแขนยาวและกระชับพอดีกับขอมือ และควรตัดเย็บดวยระบบพิเศษที่ไมมี
รอยตะเข็บภายนอก
3.2.2. ชุดคลุมควรเปลี่ยนทุกครั้งเมือ่ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

เพื่อปองกันการนํายาเคมีบําบัดออกไปปนเปอน

ภายนอก เมื่อมีการหกรดของยาเคมีบําบัด หรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตงิ าน
3.2.3. ไมควรนําชุดคลุมกลับมาใชซ้ํา

เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงตอการสัมผัสยาเคมีบาํ บัดแกผปู ฏิบัติงาน

อาจจะพิจารณาใชซา้ํ ได หากปฏิบัติงานใหยาเคมีบําบัดเปนแบบครั้งคราว
โอกาสในการสัมผัสตอยาเคมีบําบัดมีนอย

หรือ

หรือปริมาณงานและ

3.3. หนากาก
3.3.1. การปฏิบัติงานโดยทั่วไปสามารถใชหนากากชนิดคารบอน 4 ชัน้ หรือ N-95 หรือ P1 ซึ่งสามารถปองกันกลิน่
ละอองยา การกระเด็นใสของยาเคมีบําบัด และไอระเหยของยาเคมีบาํ บัดได ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับประเภทของงาน
และความเสีย่ งมากนอยตอการสัมผัสยาเคมีบําบัดทางทางเดินหายใจ
3.3.2. ในกรณีที่มกี ารหกหรือรั่วไหลของยาเคมีบาํ บัด (เชน จากสายน้ําเกลือหลุด) ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไอระเหย
ของยาเคมีบาํ บัดปริมาณมาก

ควรใชหนากากแบบเต็มหนาพรอมไสกรองที่สามารถดูดซับยาเคมีบําบัดได

โดยผูปฏิบัติงานตองผานการฝกฝนการใชงานหนากากชนิดนี้กอนการปฏิบัติงาน
3.4. อุปกรณปองกันตาและใบหนา
3.4.1. ใชอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตาเสมอเมื่อปฏิบัตงิ านกับยาเคมีบาํ บัดนอกตูเตรียมยา เชน การใหยาเคมี
บําบัดแกผูปวย การทําความสะอาดตูเตรียมยา หรือระหวางการเก็บกูยาเคมีบาํ บัดที่หกรด
3.4.2. การใชหนากากแบบครอบทั้งใบหนา หรือใช face shield รวมกับแวนตาแบบ goggle สามารถที่จะปกปอง
ดวงตาไดดีกวาแวนตาปองกันทัว่ ไป
3.5. การคลุมแขนชุดคลุม ผม และรองเทา
3.5.1. แนะนําใหมกี ารใชอุปกรณคลุมชายแขนชุดคลุม ศีรษะ และรองเทา ทีท่ ําจากวัสดุกนั ซึมเพิ่มเติม เพื่อลด
โอกาสในการสัมผัสกับละอองฝอยหรือการปนเปอนของยาเคมีบาํ บัดในหัตการการเตรียมยาหรือใหยาเคมี
บําบัดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดการปนเปอนสูง
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3.5.2. อุปกรณคลุมเหลานี้ควรถอดออกเมื่อออกนอกพืน้ ที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการปนเปอนนอกพืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน
4. การใหยาเคมีบําบัด
4.1. การใหยาเคมีบําบัดตองใชวธิ ีการปฏิบัติงานทีถ่ ูกตองเทานั้น และพิจารณาใชอุปกรณชวยใหยาเพื่อลดโอกาสฟุง
กระจาย เชน ระบบไรเข็มและระบบปด
4.2. ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล อยางนอย คือ สวมถุงมือ 2 ชั้น และสวมชุดคลุม เมือ่ ทําหัตถการใด ๆ ก็ตามที่
เกี่ยวของกับยาเคมีบําบัด ตั้งแตการเปดถุงบรรจุ การตออุปกรณใหยา การใหยาแกผปู วย และการกําจัดทิง้ อุปกรณที่
ไมใชแลว สวนการสวมแวนตาปองกันใหพิจารณาใชเมือ่ มีหัตถการที่เสี่ยงตอการประเด็นของยาเคมีบําบัดเขาสู
ใบหนาและดวงตา
4.3. ตอชุดใหยาเคมีบําบัดกับถุงน้ําเกลือ และเตรียมสายน้ําเกลือโดยใชสารละลายอื่นทีม่ ิใชยาเคมีบาํ บัด
4.4. หามถอดชุดใหยาออกจากถุงน้ําเกลือที่บรรจุยาเคมีบําบัดอีก
4.5. หามถอดแยกชิ้นสวนของชุดใหยาจนกวาจะไดรับการไลยาออกจากชุดใหยาจนหมดกอน
4.6. ใสขยะเคมีบําบัดที่ทาํ ลายไดทั้งหมดลงในภาชนะบรรจุยาเคมีบาํ บัดที่ปดสนิทโดยตรง
4.7. ถอดถุงมือชัน้ นอกและชุดคลุม และทิง้ ในถุงบรรจุขยะปนเปอนเคมีบําบัดตั้งแตอยูในพืน้ ที่ใหยาเคมีบําบัด
4.8. หอขยะเคมีบาํ บัดดวยถุง 2 ชั้นกอนถอดถุงมือชั้นใน
4.9. หออุปกรณปนเปอนยาเคมีบําบัด 2 ชั้น ถาเปนไปได
4.10. ลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดกอนออกจากพืน้ ที่ใหยาเคมีบําบัด
4.11. การใชตูเตรียมยาเคมีบาํ บัด
4.11.1. ผสม เตรียม ยาเคมีบาํ บัดชนิดผงและสารละลายทุกชนิดในตูเตรียมยาเคมีบําบัดทีป่ องกันการรั่วไหลของยา
เคมีบําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก
4.11.2. พิจารณาใชมาตรการทางวิศวกรรมหรือการบริหารจัดการเพิ่มเติม เชน การใชระบบไรเข็ม หรือระบบถายยา
แบบปด เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในตูเตรียมยาเคมีบาํ บัด แตหามใชเปนวิธีการทดแทน
4.11.3. การเตรียมยาเคมีบําบัดที่ตองการระบบปลอดเชื้อ ตองเลือกใช biosafety carbinet (BSC) ระดับ II B2 หรือ
ระดับ III
4.11.4. การเตรียมยาเคมีบําบัดที่ไมตองการระบบปลอดเชื้อ สามารถใช BSC ระดับ I จนถึง II B1 ได แตตองมีการ
บําบัดอากาศกอนและปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก ไมควรปลอยกลับเขามาในสิ่งแวดลอมการทํางาน
4.11.5. ตูเตรียมยาเคมีบําบัดตองมีอุปกรณติดตามการไหลเวียนของอากาศวามีการไหลเวียนอยางเพียงพอ
ตลอดเวลา
4.11.6. ใช high-efficiency particulate air filter (HEPA) กรองอากาศกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก
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4.11.7. ปลองระบายอากาศควรติดตัง้ ในบริเวณที่ไมมีการดูดอากาศกลับเขาสูอ าคาร เชน ระบบปรับอากาศ หรือ
ประตูและหนาตาง
4.11.8. ติดพัดลมดูดอากาศที่ปลายทางออกของทอดูดอากาศ เพื่อใหในทอดูดอากาศมีความดันเปนลบ
5. การทําความสะอาด
5.1. ระหวางการทําความสะอาดพื้นที่เตรียมยาเคมีบําบัดและพื้นที่ปนเปอนยาเคมีบําบัด ควรแนใจวามีการไหลเวียนและ
การระบายอากาศอยางพอเพียง เพื่อลดโอกาสสัมผัสยาเคมีบําบัดผานทางเดินหายใจ
5.2. พื้นที่เตรียมยาเคมีบําบัดควรไดรับการทําความสะอาดระหวางกิจกรรมและหลังเลิกงาน
5.3. อุปกรณที่สัมผัสกับยาเคมีบาํ บัด เชน โตะ รถเข็น กลองบรรจุยาเคมีบําบัด ควรไดรับการทําความสะอาดเปนระยะ
ตามกําหนดทีช่ ัดเจน
5.4. ผูทําความสะอาดควรสวมใสแวนตา หนากากและถุงมือ โดยถุงมือควรปองกันการซึมผานของยาเคมีบําบัดและทน
ตอการกัดกรอนจากน้าํ ยาทําความสะอาด
5.5. การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของผูปว ยที่ไดรับยาเคมีบําบัดภายใน 48 ชั่วโมง (หรือภายใน 7 วัน สําหรับยาเคมีบําบัดบาง
ชนิด) ควรสวมถุงมือ 2 ชั้น และชุดคลุม เมื่อเสร็จงานควรถุงมือทันที ทิ้งในภาชนะบรรจุขยะเคมีบําบัด และลางมือ
ดวยสบูและน้าํ สะอาดทันที
6. การกําจัดขยะปนเปอนยาเคมีบําบัด
6.1. พึงระลึกวาขยะที่เกิดจากการบริหารยาเคมีบําบัดมีหลายชนิด ซึง่ มีโอกาสและระดับการปนเปอนแตกตางกัน
6.2. ขยะจากการผสมหรือใหยาเคมีบําบัด ใหใสในถุงพลาสติคและผนึกปากถุงชั้นหนึ่ง

กอนจะทิ้งลงถุงขยะสําหรับยา

เคมีบําบัด ทีม่ ีขอความชัดเจนวา “ขยะเคมีบําบัด” เพื่อนําเขาสูกระบวนการเผาทําลาย

และควรใสในถังขยะที่

แข็งแรงสามารถปองกันขยะปนเปอนที่มีความแหลมคม เชน amp ยา เข็มฉีดยา ของมีคมได และมีขอความระบุให
เห็นชัดเจนดวยเชนกัน

สวนขยะที่มกี ารปนเปอนนอย (มีปริมาณยาเคมีบําบัดคิดเปนน้าํ หนักนอยกวา 3% ของ

ปริมาณเดิม) เชน ผาทีป่ นเปอ นปสสาวะของผูปวยที่ไดรับยาเคมีบาํ บัด ใหแยกทิ้งในถุงผาเปอนยาเคมีบําบัด โดยใส
ในถังขยะแบบมีฝาปดมิดชิด เพื่อขนยายไปแยกทําความสะอาดออกจากผาทัว่ ไปตอไป
6.3. ไมควรทิ้งขยะเคมีบาํ บัดในถุงใสขยะติดเชือ้ (บางองคกรมีการนึง่ ฆาเชือ้ ขยะติดเชื้อ)
6.4. ขยะเคมีบําบัดปริมาณมาก เชน ยาหมดอายุ ควรไดรับการจัดการเปนพิเศษ
7. การจัดเก็บกรณีหกรด
7.1. มีการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ (รวมถึงการฝกซอม) การรับมือเหตุเคมีบาํ บัดหกรด รั่วไหล
7.2. มีชุดอุปกรณเก็บกู เตรียมพรอมใหใชงานไดสะดวกและทันที
7.3. การเก็บกูยาเคมีบําบัดตองใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจทีเ่ หมาะสม
7.4. ขยะจากการเก็บกูยาเคมีบาํ บัดตองกําจัดทิ้งแบบขยะสารพิษความเขมขนสูง
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อุปกรณปองกันสวนบุคคลสําหรับบุคลากรที่มีโอกาสสัมผัสยาเคมีบําบัด
ลักษณะการทํางาน

• ผสมยาเคมีบําบัด

• ใหยาเคมีบําบัด

บุคลากร

ลักษณะความเสี่ยง

อุปกรณปองกันที่ควรใช

ทางการ
หายใจ

ทางผิวหนัง

ละอองฝอย
กระเด็นเขาตา

ทางเดินหายใจ

ผิวหนัง

เภสัชกร

+/-

++

-

หนากากคารบอน ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น
4 ชั้น

ผูชวยเภสัชกร

+/-

+

-

หนากากคารบอน ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น
4 ชั้น

พยาบาลเคมีบําบัด

+

++

+

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)

-

+

+

-

หอผูปวยเด็ก 2

+

++

+

P1-9913V

ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา

หองทําแผลฉีดยา

+

++

+

P1-9913V

ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา

ผูปวยใน

• ชวยเหลือแพทยในการทําหัตการผูปวยเด็ก

13
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ถุงมือ 2 ชั้น, ผากันเปอนปองกันของเหลว

ลักษณะการทํางาน

บุคลากร

ลักษณะความเสี่ยง

อุปกรณปองกันที่ควรใช

ทางการ
หายใจ

ทางผิวหนัง

ละอองฝอย
กระเด็นเขาตา

ทางเดินหายใจ

ผิวหนัง

-

ถุงมือ 2 ชั้น, ผากันเปอนปองกันของเหลว

• ดูแลผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด

พยาบาลบนหอผูปวย

-

+

+/-

• สัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผูปวย เชน เปลี่ยนผาเปอน,
เทปสสาวะ

พยาบาล, ผูชวยพยาบาล,
พนักงานชวยการพยาบาล

+

+

+

• เก็บผาปนเปอนยาเคมีบําบัดไปทําความสะอาด

พนักงานซักรีด

-

+

+

-

• ทําความสะอาดหองน้ําผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด

แมบาน

+/-

+

+

Surgical mask

• 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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หนากากคารบอน ถุงมือ 2 ชั้น ± แวนตา
4 ชั้น
ชุดคลุมกันน้ํา, ถุงมือ 2 ชั้น
ถุงมือ 2 ชั้น, แวนตา

