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มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบาบัดในระดับสากล
ภก.ธวัชชัย แซ่ลมิ่
หัวหน้าแผนกเตรียมยาปราศจากเชือ้ เคมีบาบัด
และเภสัชกรรมคลินิก รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่
บทคัดย่อ ( Abstract)
ในปี ค.ศ. 1970 เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ริม่ มีการตื่นตัวเกีย่ วกับโอกาสของการสัมผัสยาต้านมะเร็งในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ท่ดี ูแลผู้ป่วยที่ได้รบั ยาต้านมะเร็ง หรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง จึงจัดทามาตรฐานในการบริหารจัดการกับ
Hazardous Drugs (HDs) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่วยและเพื่อลดการปนเปื้ อนของ
HDs ในสิ่งแวดล้อม สาหรับประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 โรงพยาบาลต่ างๆ เริ่มมีการพัฒ นาคุณภาพตาม
กระบวนการ Hospital accreditation (HA) ซึง่ ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้กาหนดให้การผสมยา
เคมีบาบัดเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเภสัชกร ดังนัน้ เภสัชกรทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับผิดชอบในการผสมยาเคมีบาบัด
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต่ างๆ เพื่อทาให้เกิดความเชื่อมันได้
่ ว่า ผู้ป่วยจะได้รบั ยาเคมีบาบัดที่
เตรียมขึน้ เฉพาะคราวนัน้ มีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้ อนจากเชือ้ จุลชีพหรือสิง่ แปลกปลอมอื่นๆ และไม่ทาให้
เกิดการปนเปื้ อนของยาเคมีบาบัดสูส่ งิ่ แวดล้อม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hazardous Drugs (HDs) หมายถึง ยาทีม่ รี ายงานหรือมีการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือมนุ ษย์ โดยขนาดยาที่
ใช้ในการทดลองแล้วมีผลทาให้เกิดความผิดปกติจะต้องเป็ นขนาดยาทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดยาสูงสุดทีแ่ นะนาใน
มนุษย์ (ถ้าหากขนาดของยาทีใ่ ช้ในการทดสอบมีปริมาณมากกว่าขนาดยาสูงสุดทีแ่ นะนาให้ใช้ในมนุษย์หลายเท่าจึงจะมี
ผลทาให้เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ จะไม่ถูกนามาพิจารณาว่าเป็ น HDs) ซึง่ มีผลทาให้เกิดความผิดปกติต่อเซลล์ของ
มนุษย์หรือทาให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ของสัตว์ทดลองหลายๆชนิด ไม่จาเพาะเจาะจงกับสัตว์ทดลองชนิดใดชนิด
หนึ่ง โดยที่ความผิดปกติท่เี กิดขึน้ ต้องสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทัง้ เพศชายและเพศหญิง หลังจากที่ทาการทดสอบแล้ว
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พบว่ามีคุณลักษณะอย่างน้อย 1 อย่างดังนี้
- Carcinogenicity
- Teratogenicity or other developmental toxicity
- Reproductive toxicity
- Organ toxicity at low doses
- Genotoxicity
นอกจากนี้ HDs ยังหมายรวมถึงยาใหม่ท่มี โี ครงสร้างหรือข้อมูลความเป็ นพิษเหมือนกับยาที่มคี ุณสมบัติ
เหมือนกับ HDs ข้างต้นด้วย ปจั จุบนั สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)) เป็ นหน่ วยงานของรัฐบาลกลาง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ( Centers for Disease Control and Prevention
1-2
(CDC)) ในสังกัด Department of Health and Human Services ได้จดั ยาทีอ่ ยู่ในกลุ่ม HDs ออกเป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน
ดังนี้
1. Antineoplastic drugs
2. Non-antineoplastic drugs เป็ นยาทีม่ คี ุณลักษณะอย่างน้อย 1 อย่างตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
3. ยาทีม่ ผี ลทาให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบสืบพันธุท์ งั ้ ในผูช้ ายและผูห้ ญิง
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การเตรีย มยาเคมีบ าบัด เป็ น หนึ่ ง ในบทบาทของวิช าชีพ เภสัช กร เนื่ อ งจากการเตรีย มยาเฉพาะคราว
(Extemporaneous Sterile Compounding) ตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายนัน้ จะต้องเป็ นหน้าทีข่ องเภสัชกร
ดังนัน้ เภสัชกรทีร่ บั ผิดชอบ จาเป็ นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับ ความคงตัว ความเหมาะสมของความเข้มข้น และสภาวะการ
เก็บหลังผสมแล้ว เพื่อให้ยาเตรียมเฉพาะคราวมีความคงตัวทางกายภาพดีทส่ี ุด นอกจากนั ้นในการเตรียมหรือผสมยา
เคมีบาบัด ผูเ้ ตรียมจะต้องทราบมาตรฐานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องในการเตรียมยาเคมีบาบัด เช่น มาตรฐานในการควบคุมการ
เก็บยาเคมีบาบัด มาตรฐานการผสมยาเคมีบาบัด มาตรการจ่ายยาเคมีบาบัด และมาตรฐานในการกาจัดขยะทีป่ นเปื้ อน
ยาเคมีบาบัด เป็ นต้น เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทัง้ ผูเ้ ตรียม คนไข้ และลดการสัมผัสหรือปนเปื้ อนสารเคมีทเ่ี ป็ น
พิษ ต่ อ เซลล์ด้ว ย จึง สรุป ออกมาเป็ น มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรีย มยาเคมีบ าบัด ในระดับสากลออกมา 5
มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ 1: ด้านบุคลากร
สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาปราศจากเชื้อ จะต้องมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่ อ
นอกเหนือจากนัน้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องผ่านการ
ฝึ ก ปฏิบตั ิก ารเตรีย มยาปราศจากเชื้อ และต้องถู ก ประเมินประสิทธิภ าพ ความสามารถและความเชี่ย วชาญเป็ น
รายบุคคล ก่อนทีจ่ ะเริม่ ปฏิบตั งิ านจริง สาหรับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษ
ต่อเซลล์อยู่แล้ว จะต้องถูกประเมินซ้า ทุกปี เพื่อให้สามารถเชื่อมันได้
่ ว่ายังคงมีประสิทธิภาพ ความสามารถ ความ
เชีย่ วชาญและทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ยงั อยู่ในมาตรฐานทีด่ ี
3-5
สาหรับหัวข้อทีใ่ ช้ในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจในการผสมยาเคมีบาบัด ประกอบด้วย
- Aseptic technique เนื่องจากการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ Aseptic technique จึงเป็ น
ทักษะที่สาคัญอย่างมาก เพื่อป้องการปนเปื้ อนของจุลชีพ หรือสิง่ แปลกปลอมอื่น ๆ ปนเปื้ อนลงในยาเตรียมปราศจาก
3, 4
เชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ และผูเ้ ตรียมจะต้องทราบจุดทีเ่ ป็ น Critical point ในการเตรียมยาปราศจากเชือ้
3, 5-7
- เทคนิคการล้างมือทีถ่ ูกต้อง (Hand Hygiene)
- เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการผสมยาเคมีบาบัดจะต้องทราบและทบทวนรายการของ HDs และความเสีย่ งที่
5, 7-9
อาจจะเกิดในการปฏิบตั งิ าน เมื่อไม่ปฏิบตั ติ ามเอกสารคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถเข้าถึง คู่มอื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องกับ HDs เช่น ข้อมูล Material Safety Data
2, 5-7
Sheet (MSDS) ของยาเคมีและสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs ได้ง่ายและทันท่วงที
- มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อ
5, 10
เซลล์ รวมถึงการใช้ชุดหรืออุปกรณ์สาหรับป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เจ้าหน้าทีค่ ลังยาทีด่ แู ล HDs จะต้องมีการฝึกอบรม มีความรูแ้ ละมีความเชีย่ วชาญ เพื่อลดความเสีย่ งต่อการ
5, 8, 12
สัมผัสกับ HDs
- มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการกับ HDs ได้อย่าง
10, 12
ถูกต้องและเหมาะสม
- บุคลากรทีเ่ กีย่ วกับ HDs จะต้องมีทกั ษะและความสามารถในการจัดการกับ HDs กระเด็น หก ตก แตก ได้
5, 8, 9, 12
เป็ นอย่างดี
มาตรฐานที่ 2: สิง่ อานวยความสะดวก (Facility) และเครื่องมือ (Equipment)
ในการบริหารจัดการเกีย่ วกับ HDs จะต้องทาภายใต้สภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อ ง ท าให้เ กิด ความปลอดภัย ต่ อ ผู้ป่ว ย ป้อ งกันการปนเปื้ อ นจุล ชีพ และป้ องกัน การปนป้อ นของ HDs สู่
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สิง่ แวดล้อม สถานที่ อาคารหรือบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องกับ HDs ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ น สถานที่จดั เก็บ บริเวณทีใ่ ช้ในการ
5
ผสมหรือเตรียมยาที่เป็ น HDs จะต้องควบคุมและจากัดเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ นอกจากนี้สถานที่ท่ี
เกีย่ วข้องกับ HDs จะต้องมีอาณาเขตบริเวณทีช่ ดั เจน มีป้ายแจ้งเตือนว่าเป็ นพืน้ ทีอ่ นั ตราย สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องเท่านัน้ ไม่อนุ ญาตให้คนทีไ่ ม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรจะ
แยกออกเป็ นสัดส่วนชัดเจนเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ งการสัมผัสต่อ HDs ของผูป้ ่วย หรือบุคคลอื่น สิง่ อานวยความ
5, 13
สะดวกในการบริหารจัดการกับ HDs
ประกอบด้วย
1. ส่วนทีใ่ ช้สาหรับรอรับ HDs และสาหรับแกะออกจากวัสดุสาหรับขนส่ง ก่อนทีจ่ ะนาเข้าไปเก็บในคลัง พืน้ ที่
ในส่วนนี้ควรจะต้องมีความดันอากาศภายในห้องหรือบริเวณนี้เป็ นแบบ Negative pressure กับบริเวณข้างเคียง
2, 5, 6
ประมาณ 0.01 – 0.03 นิ้วของคอลัมน์น้ า
เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนหรือการแพร่กระจายของ HDs ไปยังบริเวณ
ข้างเคียง ห้ามไม่ให้แกะ HDs ทีย่ งั อยู่ในพัสดุสาหรับขนส่ง หรือภาชนะทีใ่ ช้ห่อหุ้มในพืน้ ทีใ่ ช้ในการผสมยาปราศจาก
2, 4, 11
เชือ้ หรือบริเวณทีเ่ ป็ น Positive Pressure
2. คลังยา เป็ นบริเวณที่ใช้สาหรับเก็บ สารเคมีหรือยาที่เป็ น HDs ทัง้ ชนิดที่เป็ นยาปราศจากเชื้อและไม่
ปราศจากเชื้อ ทัง้ นี้สามารถจะพิจารณาเก็บเอาไว้ในห้องเดียวกันได้ โดยที่จะต้องเก็บเอาไว้ในห้องที่เป็ น Negative
2, 5, 6, 8
pressure
เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนของยาเคมีบาบัดสูพ่ น้ื ทีข่ า้ งเคียง นอกจากนี้ยาเคมีบาบัดหรือสารเคมีทเ่ี ป็ น
HDs บางตัวสามารถระเหยได้ทอ่ี ุณภูมหิ อ้ ง 25 องศาเซลเซียส ดังนัน้ ห้องทีใ่ ช้ในการเก็บยาเคมีบาบัดหรือ HDs จาเป็ น
มีอตั ราการระบายอากาศต่อชัวโมง
่
(Air Change per hour; ACPH) ไม่น้อยกว่า 12 ACPH ตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรทาความร้อน, การทาความเย็น และปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Heating and Air5, 8, 13
conditioning Engineers : ASHRAE)
สาหรับยาเคมีบาบัดหรือ HDs ทีต่ ้องเก็บในตู้เย็นจะต้องเป็ นตู้เย็น
เฉพาะทีใ่ ช้สาหรับเพื่อเก็บยาเคมีบาบัดหรือสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs เท่านัน้ โดยทีต่ ู้เย็นดังกล่าวจะต้องเก็บ ในบริเวณทีเ่ ป็ น
5
Negative pressure และมีอตั ราการระบายอากาศต่อชัวโมงไม่
่
น้อยกว่า 12 ACPH เช่นเดียวกัน ยาเคมีบาบัดหรือ
สารเคมีทเ่ี ป็ น HDs ต้องเก็บอยู่บนชัน้ หรือตูท้ ค่ี งทนแข็งแรง สามารถป้องกันการตกหล่นของยาเคมีบาบัดหรือสารเคมีท่ี
2, 5, 7, 11
เป็ น HDs และต้องวางในระดับทีไ่ ม่สงู กว่าระดับสายตา เพื่อป้องกันการตกแตก ในระหว่างการเคลื่อนย้าย
3. พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการผสมหรือเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการเตรียม
ยาปราศจากของ USP chapter <797>และ <800> ระบุว่าพืน้ ทีส่ ่วนนี้ควรจะมีหอ้ งควบคุมอย่างน้อย 2 ห้อง คือ ห้อง
2-5, 7, 9, 11
สะอาด (Clean Room) และห้องเปลีย่ นเครื่องแต่งกาย (Ante Room)
ห้องสะอาด (Clean Room) เป็ นห้องทีต่ อ้ งมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ , จานวนอนุภาคและจุลชีพ, ความดันอากาศ
ภายในห้อ ง และการไหลของอากาศ ซึ่ง จะต้อ งออกแบบให้มีป จั จัย ที่เ หนี่ ย วน าให้เ กิด อนุ ภ าคให้น้ อ ยที่สุด และ
จาเป็ นต้องควบคุมไม่ให้ยาเคมีบาบัดหรือสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs แพร่กระจายออกไปข้างนอกด้วย ห้อง Clean room จะ
ใช้สาหรับการผสมยาปราศจากเชือ้ เท่านัน้ ดังนัน้ C-PEC (A Containment primary engineering control ; BSC
Class II (Type A2, B1 และ B2), III และ CACI) ซึง่ เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ มีความจาเป็ นที่
จะต้องถูกวางอยู่ภายในห้อง Clean Room ตามมาตรฐาน USP Chapter <800> ห้อง Clean room จะถูกจัดเป็ น CSEC (Containment secondary engineering controls) ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาหรับติดตัง้ Negative Pressure Isolator ที่
5
ใช้สาหรับการเตรียมยาเคมีบาบัด โดยมีมาตรฐานทีใ่ ช้ในการจัดแบ่งระดับความสะอาดของห้อง Clean room (C10
SEC) อยู่หลายมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO 14644-1 และ ISO 14698 โดยจะแบ่งระดับของ Clean room
ออกเป็ น 9 ระดับ คือ ISO 1-9, มาตรฐานของ US FED STD 209E แบ่งระดับของ Clean Room เป็ น Class 1 –
100,000 และ BS 5295 แบ่งระดับของ Clean Roomเป็ น Class 1-4 สาหรับ Clean roomทีใ่ ช้ในการผสมยาเคมีบาบัด
หรือ HDs จะต้องมีการควบคุมความสะอาดหรือจานวนอนุ ภาคให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ISO 14644-1 Class 7
หรือ US FED STD 209E Class 10,000 โดยทีภ่ ายในห้องจะต้องมีอตั ราการระบายอากาศต่อชัวโมงไม่
่
น้อยกว่า 30

4
ACPH อากาศทีจ่ ะปล่อยเข้าสู่ห้อง Clean room จะต้องผ่านแผ่นกรองอากาศที่มปี ระสิทธิภาพสูง (High Efficiency
Particulate Air Filter : HEPA Filter) ทีม่ กี ารจ่ายลมเป็ นแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) เพื่อให้มลี กั ษณะของ
ั ่ ว่ นน้อยทีส่ ดุ 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14
กระแสอากาศทีร่ าบเรียบ หรือปนป
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระดับความสะอาดของห้องสะอาดระหว่าง ISO 14644-1 กับ FED STD 209E.

ห้องเปลีย่ นเครื่องแต่งกาย (Ante Room) เป็ นห้องหรือพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ระหว่างห้องสะอาดกับห้องหรือพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้
ถูกควบคุมคุณภาพของอากาศ เป็ นห้องทีใ่ ช้สาหรับ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ปลีย่ นชุดก่อนทีจ่ ะเข้าสู่หอ้ ง Clean room และเป็ น
ทางผ่านของยาเคมีบาบัดหรือ HDs เข้าไปสู่บริเวณทีเ่ ป็ นห้องสะอาด จะมีต้อง 2 ประตู ประกอบด้วยประตูทเ่ี ปิ ดจาก
ห้องที่ไม่มกี ารควบคุมคุณภาพอากาศ และประตูท่เี ปิ ดจากห้อง Ante Room เข้าสู่ห้องสะอาด โดยที่จะต้องมีการ
ออกแบบให้สามารถเปิ ดได้ครัง้ ละหนึ่งประตูเท่านัน้ ไม่สามารถเปิ ดพร้อมกันทัง้ 2 ประตูได้ ตามข้อกาหนดของ USP
3, 7
Chapter <797> ในการผสมยาเคมีบาบัดหรือ HDs Ante Room จะต้องเป็ นห้องทีม่ กี ารควบคุมความดันภายใน
ห้องให้เป็ น Positive pressure ต่อพืน้ ทีห่ รือห้องข้างเคียงประมาณ 0.02 – 0.08 นิ้วคอลัมน์น้ า หรือ 5 – 20 Pascal
(มาตราวัดตามหน่วย SI ตามมาตรฐานสากล) อ้างอิงตามข้อกาหนดของ ISPE Pharmaceutical Engineering Guides
5, 7, 11
นอกจากนี้จะต้องมีการควบคุมความสะอาดหรือจานวนอนุ ภาคให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ISO 14644-1
14
Class 7 โดยมีอตั ราการระบายอากาศต่อชัวโมงไม่
่
น้อยกว่า 30 ACPH อากาศทีจ่ ะปล่อยเข้าสู่หอ้ ง Ante room
จะต้องผ่านแผ่นกรองอากาศทีมปี ระสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) 2, 3, 5, 6 ภายในห้อง Ante Room จาเป็ นต้องมีการ
3, 7
กาหนดเขตหรือแบ่งแยกเขตออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนสะอาด (Clean) และส่วนสกปรก (Dirty)
6, 7
อุปกรณ์หรือสิง่ ของทีจ่ าเป็ นต้องมีใน Ante Room มีดงั นี้
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)
 อ่างล่างมือ ควรจะเป็ นสเตนเลสหรือวัสดุท่ไี ม่เกิดปฏิกริ ยิ า หรือถูกกัดกร่อนโดยผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ต้องมีขนาดทีก่ ว้างพอทีส่ ามารถล้างมือโดยทีไ่ ม่สมั ผัสด้านข้างของอ่างล้างมือ ลดโอกาสการกระเด็น
 เครื่องจ่ายน้ายาล้างมือ (Soap dispenser)
 เครื่องจ่าย Alcohol ล้างมือชนิดไม่ตอ้ งล้างน้า
 ผ้าเช็ดมือขนิดทีไ่ ม่มกี ารปลดปล่อยเส้นใย
 กระจก เพื่อใช้สารวจตรวจสอบความเรียบร้อยของการแต่งกายก่อนเข้าห้องสะอาดต่อไป
 อ่างสาหรับล้างตา ห้ามใช้ขวดน้าล้างตา
 Pass-through หรือ Pass box

5
 ถังขยะสาหรับทิง้ ขยะทีป่ นเปิ้ อน HDs หรือยาเคมีบาบัด
 ฝกั บัวสาหรับล้างตัว (Shower)
4. กระบวนการผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ ตามมาตรฐานข้อกาหนดใน USP Chapter <800> ได้
กาหนดว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ช้ในกระบวนการเตรียมยาปราศจากเชือ้ หรือยาเคมีหรือ
การขนส่ง HDs, อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ยาเตรียมปราศจากเชือ้ ทีเ่ ตรียมเสร็จแล้ว จะต้องติดตัง้ หรือวางอยู่ใน Clean
room (C-SEC) ซึง่ มักจะประกอบด้วย
4.1 A Containment primary engineering control (C-PEC) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมทางวิศวกรรม ระดับ
ปฐมภูมิ ซึง่ ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยาเคมีบาบัดในระดับสากลนัน้ ในกระบวนการเตรียมหรือผสมยา
เคมีบาบัด หรือสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs จะต้องถูกเตรียมหรือผสมภายใต้ C-PEC ทีม่ กี ารออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านัน้
สาหรับ C-PEC ทีถ่ ูกนามาใช้สาหรับการผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ จะต้องมีระบบการกรองอากาศผ่าน
แผ่นกรองอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) และมีการจ่ายลมเป็ นแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) เพื่อให้มี
ั ่ ่วนน้อยที่สุด ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้คุณภาพของอากาศบริเวณทีม่ กี ารผสมยา
ลักษณะของกระแสอากาศทีร่ าบเรียบ หรือปนป
14
ปราศจากเชือ้ เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ISO 14644-1 โดยมีระดับของความสะอาด เป็ น ISO Class 5 ตลอดเวลา
ของการทางาน C-PEC จะต้องมีระบบการกรองอากาศก่อนทีจ่ ะระบายอากาศหรือปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนยาเคมีบาบัดหรือ HDs สู่สงิ่ แวดล้อม สาหรับบริเวณพืน้ ผิวภายใน C-PEC ซึง่ จะเป็ นบริเวณทีใ่ ช้
สาหรับการเตรียมหรือผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ ควรทาจากวัสดุทเ่ี ป็ นสเตนเลส พืน้ ผิวเรียบ ไม่มรี ูพรุน
5-9
และพืน้ ผิวจะต้องทนต่อสารเคมีทใ่ี ช้ในการทาความสะอาด หรือสารเคมีทใ่ี ช้สาหรับลดความเป็ นพิษของ HDs
ประเภทของ C-PEC ทีส่ ามารถนามาใช้เพื่อผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ตามข้อกาหนดของ USP
Chapter<800> และ American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ประกอบด้วย BSC Class II (Type
A2, B1 และ B2), III และ CACI สาหรับ Laminar airflow workbench และ Compounding aseptic isolator (CAI) ไม่
5, 7
แนะนาให้ใช้ในการผสมยาเคมีบาบัดหรือ HDs
ในการติดตัง้ C-PEC ควรเว้นพื้นที่รอบ C-PEC อย่างน้อยประมาณ 0.3 เมตร ตามข้อกาหนดของ
11
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
กาหนดการบารุงรักษา C-PEC แนะนาให้ทาตามคาแนะนาของบริษทั ผูผ้ ลิตหรือตามมาตรฐานการบารุงรักษา
10
ของสมาคม Controlled Environment Testing Association (CETA) ได้มกี ารกาหนดให้มกี ารทดสอบดังนี้
- ทาการทดสอบ C-PEC ทุก 6 เดือน
- มีการทาการทดสอบใหม่ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเคลื่อนย้าย C-PEC
- ตรวจสอบหลังจากมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ใน C-PEC
- เมื่อมีการสุม่ ตรวจอากาศ หากพบว่าอากาศภายในเครื่อง C-PEC ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของเครื่อง
4.2 เครื่องผสมยาอัตโนมัติ (The Automated Compounding device: ACD) เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
อานวยความสะดวกในกรณีทต่ี ้องผสมหรือเตรียมยาเคมีบาบัดหรือ HDs ในปริมาณมาก ดังนัน้ เครื่องผสมยาอัตโมติ
จะต้องถูกวางอยู่ใน C-PEC เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเตรียมยาปราศจากเชือ้ และยาเคมีบาบัดตามมาตรฐาน
USP Chapter <797> และ Chapter <800> สาหรับเครื่องผสมยาอัตโนมัติจะต้องได้รบั การสอบเทียบหลังจากการทา
ความสะอาดเครื่องแล้วทุกวัน ก่อนที่จะนาไปใช้ในการผสมยา เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ายาเคมีบาบัดทีผ่ ่านการผสมหรือการ
7
เตรียมโดยเครื่องผสมยาอัตโนมัตมิ คี วามถูกต้อง (Accuracy) แม่นยา (Precision)
4.3 Pass-through หรือ Pass Box จะเป็ นช่องทางผ่านใช้สาหรับการส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าหรืออกจากห้อง
สะอาด เพื่อทีจ่ ะทาให้เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับกระบวนการผสมยาเคมีบาบัดหรือ HDs ต้องเดินหรือเดินออกจากห้อง
Clean room ซึง่ อาจจะมีผลต่อการรบกวนสภาวะอากาศภายในห้อง Clean room ได้ โดย Pass-through หรือ Pass

6
Box จะประตูต้องมี 2 บานสามารถปิ ดผนึกได้สนิททัง้ 2 ด้าน และไม่สามารถเปิ ดพร้อมกันได้ เพื่อที่จะป้องกันกา
รบกวนสภาวะอาการภายในห้อง Clean room สาหรับ Pass-through หรือ Pass Box ควรทาจากวัสดุทเ่ี ป็ นสเตนเลส
3, 7
พืน้ ผิวเรียบ ไม่มรี พู รุน ทนต่อสารเคมีทใ่ี ช้ในการทาความสะอาด
มาตรฐานที่ 3: อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment; PPE)
บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีท่ ุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกับสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs จาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการใช้ PPE เพื่อป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับ HDs. ในทุกกระบวนการทางาน ไม่ว่าเป็ นในส่วนของการรับ HDs
เข้าเก็บในคลัง การจัดการกับ HDs หก ตก หรือแตก และการจัดการกับขยะที่ปนเปื้ อน HDs โดยสถาบันความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH) ได้ออกรายการยาต้านมะเร็งและสารเคมีทเ่ี ป็ น
HDs อื่น พร้อมทัง้ แนะนาแนวทางการใช้ PPE ให้เหมาะสมกับยาต้านมะเร็งหรือสารเคมีทเ่ี ป็ น HDs ชนิดนัน้ ๆ PPE
1, 2, 5, 6, 12 15
ประกอบด้วย
1 ถุ งมือ (Gloves) ถุ งมือที่จะนามาใช้กบั การเตรียมยาเคมีบาบัดต้องเป็ นถุงมือประเภทที่ไม่มีผงแป้ง
(Powder-free) ทีผ่ ่านการทดสอบตามมาตรฐานการปฏิบตั เิ พื่อ ประเมินความสามารถของถุงมือในการป้องกันการซึม
ผ่านของยาเคมีบาบัด ตามแนวทางการทดสอบของ American Society for Testing Materials: ASTM D6978-05
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้ของถุงมือ จะต้องไม่มรี อยรัวซึ
่ มหรือมีความไม่สมบูร ณ์ของถุงมือทัง้ 2 ชัน้
1, 2, 5
ทุกครัง้ ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเคมีบาบัด
ในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นยาเคมีบาบัด ถุงมือชัน้ นอกจะต้องเป็ น Sterile Gloves ทีผ่ ่านมาตรฐาน
ASTM D6978-05 ถุงมือทีใ่ ช้ในการเตรียมยาเคมีบาบัดควรจะเปลีย่ นทุกๆ 30 นาทีหรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตถุง
1, 2, 5, 9
มือแนะนา และจะต้องเปลีย่ นทุกครัง้ เมื่อมีรอยฉีกขาด ถูกเข็มตา หรือมีการปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด
2 กาวน์ (Gown) ชุดกาวน์ทใ่ี ช้ในการเตรียมยาเคมีบาบัดควรจะเป็ นชนิดทีใ่ ช้แล้วทิง้ ไม่ควรนากลับมาใช้ซ้า
ต้องเป็ นแบบทีป่ ิ ดด้านหลัง ไม่เปิ ดด้านหน้า เป็ นกาวน์แขนยาว ส่วนข้อมือของกาวน์สามารถยืดหยุ่นได้ แต่ต้องรัดติด
2, 5, 7-9
กับข้อมือผูส้ ว่ มใส่ และผ่านการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของยาเคมีบาบัด
กาวน์ทผ่ี ลิตจากวัสดุโพลีโพรพิลนี เคลือบด้วยโพลีเอทีลนี หรือชนิดทีเ่ คลือบด้วย Laminate สามารถปกป้องผู้
5
ใส่ได้ดกี ว่ากาวน์ชนิดทีไ่ ม่ได้เคลือบ กาวน์ทเ่ี ป็ นผ้าหรือทาจากวัสดุอ่นื ๆ ทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการดูดซับ ไม่เหมาะสาหรับ
การจัดการกับ HDs เนื่องจาก HDs สามารถซึมผ่านมายังผูส้ ่วมใส่หรือเป็ นทีก่ กั เก็บ HDs ไว้บนกาวน์ได้ ซึง่ จะเพิม่
ความเสีย่ งต่อการสัมผัส HDs มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้เกิดการปนเปื้ อนของ HDs สูส่ งิ่ แวดล้อมมากขึน้ ในการ
ผสมยาเคมีบาบัด กาวน์ท่ใี ช้ควรจะต้องเปลีย่ นทุกๆ 2-3 ชัวโมงหรื
่
อตามระยะเวลาทีบ่ ริษัทผูผ้ ลิตแนะนา และจะต้อง
เปลีย่ นทันทีถ้าหากมี HDs กระเด็นใส่ ไม่ให้ใส่กาวน์ทใ่ี ช้ในการบริหารจัดการกับ HDs ออกไปนอกบริเวณทีก่ าหนด
2, 5, 7-9
เพื่อลดการปนเปื้ อนของ HDs สูส่ งิ่ แวดล้อม
3 หมวกคลุมผม ถุงหุม้ เท้า ปลอกแขน (Head, Hair, Shoe and Sleeve covers) หมวกคลุมผม เพื่อป้องกัน
การปนเปื้ อนอนุภาคต่อผลิตภัณฑ์ปราศจากเชือ้ สาหรับถุงหุม้ เท้าใช้สาหรับป้องกันการสัมผัสกับยาเคมีบาบัดทีอ่ าจจะ
หก หรือกระเด็นตกอยู่บนพืน้ ในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์นนั ้ จาเป็ นต้องใส่ถุงหุม้ เท้า 2 ชัน้ โดยที่
ถุงหุม้ เท้าชัน้ ที่ 2 ผูป้ ฏิบตั งิ านจะใส่ก่อนทีจ่ ะเข้าห้องสะอาด (Clean Room) หลังจากปฏิบตั งิ านเสร็จแล้วให้ถอดถุงหุม้
เท้าชัน้ นอกทิง้ ก่อนออกจากห้องสะอาด เพื่อลดการปนเปื้ อนของ HDs ทีอ่ าจจะติดมาจากถุงหุม้ เท้าชัน้ นอก ถ้ามีการใช้
ปลอกแขนในระหว่างการทางานกับ HDs จะต้องถอดทิง้ อย่างระมัดระวังหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ในกรณีท่ี HDs
5-7
กระเด็นใส่ปลอกแขนหรือถุงหุม้ เท้าจะต้องเปลีย่ นทันที
4 อุปกรณ์ป้องกันบริเวณใบหน้าและดวงตา ยาเคมีบาบัดหรือ HDs หลายๆ ชนิดมีฤทธิท์ าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองตาหรือเยื่อบุต่างของร่างกายเมื่อสัมผัส ดังนัน้ อุปกรณ์ป้องกันบริเวณใบหน้าและดวงตาจึงมีความจาเป็ น

7
อย่างยิง่ เพื่อใช้สาหรับป้องกันเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการกับยาเคมีบาบัดหรือ HDs ทีอ่ ยู่นอก
C-PEC เช่น การบริหารยาให้กบั ผูป้ ว่ ย การจัดการกับยาเคมีทห่ี ก ตก หรือแตก การสวมแว่นตาแบบทัวไปหรื
่
อแว่นตา
นิรภัย อาจจะไม่เหมาะสมกับการจัดการกับยาเคมีบาบัดหรือ HDs เนื่องจากมีโอกาสที่จะกระเด็นเข้าตาได้ ตาม
มาตรฐานสากลแล้วแนะนาให้ใช้แว่นตาชนิดทีเ่ ป็ น Goggles นอกจากนี้ยงั มีการแนะนาให้ใช้หน้ากากกันกระเด็นชนิ ดที่
5, 6, 8, 15
มีแว่นตา Goggles ร่วมด้วย ซึง่ สามารถปกป้องผูป้ ฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
5 อุปกรณ์ ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แห่งชาติ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (NIOSH) ไม่แนะนาให้ใช้หน้ากากทีใ่ ช้สวมในขณะผ่าตัด (Surgical mask) เนื่องจากไม่มปี ระสิทธิภาพใน
5
การป้องกันผูป้ ฏิบตั งาน ตามมาตรฐาน USP Chapter<800> แนะนาให้ใช้หน้ากาก N95 ชนิดทีผ่ ่านการรับรองโดย
NIOSH โดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องทาการ Fit test หน้ากากตามแนวทางของ Occupational Safety and
1, 5, 11, 12
Health Administration (OSHA) [11] ก่อนจะเริม่ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ HDs ทุกครัง้
องค์การบริหารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ได้ออกมาตรฐานสาหรับการ
ป้องกันความปลอดภัยของระบบทางเดินหายใจ (29 CFR 1910.134) ซึง่ เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้ในการประเมิน ควบคุม
และบ่งชี้สารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่ อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบตั ิงาน และเสนอแนวทางของใช้หน้ ากากเพื่อให้
12
เหมาะสมกับงาน
สาหรับหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคมี ( A Full-face piece, chemical cartridgetype respirator) จะใช้ในกรณีจดั การกับ HDs ทีห่ ก ตก หรือแตกในปริมาณมากซึง่ ไม่สามารถจัดการได้ดว้ ย Spill kit
หรือ HDs ฟุ้งกระจายหรือสามารถระเหยได้ง่าย และเมื่อต้องทาความสะอาดในพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ใต้บริเวณเตรียมยาภายใน C7, 12
PEC
มาตรฐานที่ 4: การผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ (Sterile Hazardous Compounding)
3-5
ใน USP Chapter<797> กาหนดว่าในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ผูเ้ ตรียมจะต้องเตรียมยาหรือผสมยา
ด้วยกระบวนการ Aseptic technique เพื่อทีจ่ ะลดความเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนของจุลชีพในยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ตรียมขึน้
ซึง่ Aseptic technique จะเกีย่ วข้องกับทุกๆ กิจกรรมต่อไปนี้
1 การล้างมือ (Hand and forearm hygiene) เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการผสมยาปราศจากเชือ้ จะต้องล้างมือ
3, 4
ก่อนเข้าห้องสะอาดทุกครัง้ ตามแนวทางของ USP chapter<797> แนะนาให้มอี ่างล้างมืออยู่ใน Ante room และทา
การล้างมือหลังจากทีส่ วมหมวกคลุมผม ใส่หน้ากาก และสวมถุงหุม้ เท้าเสร็จแล้ว ในการล้างมือจะเริม่ จากการล้างมือ
ด้วยน้า และสบู่ให้ทวทั
ั ่ ง้ บริเวณ ฝา่ มือ นิ้วมือ เล็บ จนถึงบริเวณข้อศอก ประมาณ 30 วินาที ห้ามใช้แปรงในการล้างมือ
หลังจากนัน้ ให้เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือชนิดทีไ่ ม่มเี ส้นใย แบบใช้แล้วทิง้ หลังจากนัน้ ให้ใช้ Alcohol ล้างมือชนิดไม่
ต้องล้างน้า ถูบริเวณฝา่ มือ ปลายนิ้วมือทัง้ 2 ข้าง รอจน Alcohol แห้ง จึงสวมกาวน์ในบริเวณสะอาดของ Ante Room
3, 4, 7

2 การสวมอุปกรณ์ป้องกัน ในกระบวนการผสมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องสวม PPE
3, 7
ให้ถูกต้อง ขัน้ ตอนในการสวม PPE มีดงั นี้
 ให้สวมหมวกคลุมผม และหน้ากากในส่วนทีจ่ ดั เป็ นส่วนทีไ่ ม่สะอาด หรือ Dirty zone ของ Ante Room
ก่อน
 ระหว่างทีจ่ ะก้าวข้ามจากส่วนทีเ่ ป็ น Dirty Zone มายัง Clean Zone ให้ใส่ถุงหุม้ เท้าชัน้ ที่ 2
 ล้างมือตามแนวทางทีแ่ นะนาของ Hand and Forearm hygiene
 ใส่กาวน์ เดินเข้าสูห่ อ้ งสะอาด
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ใช้ Alcohol ล้างมือชนิดไม่ตอ้ งล้างน้า ถูบริเวณฝา่ มือ ปลายนิ้วมือทัง้ 2 ข้าง รอจน Alcohol แห้ง จึงสวม
ถุงมือสาหรับเตรียมยาเคมีบาบัด โดยทีใ่ ห้ถุงมือชัน้ ที่ 1 อยู่ภายใต้ปลอกแขนของกาวน์และถุงมือชัน้ ที่ 2
3, 6, 7
จะต้องเป็ นถุงมือชนิด sterile ให้คลุมทับปลอกแขนของกาวน์เอาไว้
3 การส่งยา อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับเตรียมยาปราศจากเชือ้ เข้าสู่หอ้ งสะอาด ก่อนทีจ่ ะนาผลิตภัณฑ์เข้า
สู่ห้อง Ante room จะต้องแกะภาชนะที่ใช้ในการขนส่งออกก่อน จนกระทังเหลื
่ อเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ยี งั คงความ
ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์อยู่ เนื่องจากภาชนะบรรจุท่ใี ช้เพื่อการขนส่งอาจจะเป็ นแหล่งสะสมของจุลชีพ เชื้อรา
ก่อนทีจ่ ะส่งยาทีจ่ ะผสมเข้าสูห่ อ้ ง Ante Room จะต้องผ่านการฆ่าเชือ้ ด้วยการเช็ดด้วย 70% isopropyl alcohol ก่อน ไม่
6, 7
ควรจะสเปย์ดว้ ย 70% Isopropyl alcohol สาหรับการส่งยา อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการผสมยา ควรจะใส่ลงในกล่อง
4, 6, 7, 13
พลาสติกหรือสเตนเลสก่อนทีจ่ ะผ่าน pass-through หรือ pass box เข้าสูห่ อ้ งสะอาดต่อไป
4 การป้องกันการปนเปื้ อน การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ้ ภายในพืน้ ทีส่ าหรับเตรียมยาปราศจากเชือ้ ใน
C-PEC (Surface decontamination, disinfection and cleaning of C-PEC) เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับ การทาความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อภายในพื้นที่สาหรับเตรียมยาปราศจากเชื้อ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์จาเป็ นต้องสวม PPE, อุปกรณ์
ป้องกันบริเวณใบหน้าและดวงตา, อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ และใส่ถุงมือทีผ่ ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ASTM D6978-05 2 ชัน้ ก่อนปฏิบตั งิ านทุกครัง้ โดยทีถ่ ุงมือจะต้องทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ด้วยด้วย sterile 70%
isopropyl alcohol การทาความสะอาดพืน้ ทีเ่ ตรียมยาปราศจากภายใน C-PEC จะต้องทาความสะอาดอย่างน้อยวันละ
2 ครัง้ คือก่อนทีจ่ ะเริม่ ทางานและหลังเลิกงาน ในกรณีทม่ี ี Spill เกิดขึน้ การใช้ 70% isopropyl alcohol เช็ดในบริเวณ
ดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถลดการปนเปื้ อนของยาเคมีบาบัดได้แล้ว ยังอาจจะทาให้เกิดการกระจายหรือปนเปื้ อน
5, 7
ยาเคมีบาบัดบนพืน้ ผิวอื่นๆ มากขึน้ ด้วย ดังนัน้ เมื่อมี Spill หรือก่อนเลิกงานจะต้องทาการลดการปนเปื้ อนของยา
เคมีบาบัดก่อนทีจ่ ะทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ด้วย sterile 70% isopropyl alcohol อีกครัง้ นอกจากนี้บริเวณทีอ่ ยู่ใต้
พืน้ ทีส่ าหรับเตรียมยาเคมีบาบัด (C-PEC under work tray) จะต้องมีการทาความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
5, 13
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอาจจะมีการสะสมของเส้นใย ยาเคมีบาบัด หรือ HDs ได้
สาหรับการลดการปนเปื้ อนและการลดความเป็ นพิษของยาเคมีบาบัด เจ้าหน้าที่จะต้องทาการเช็ดยาเคมี
บาบัดทีค่ าดว่าจะตกค้างอยู่จากบนพืน้ ผิวทีไ่ ม่สามารถทิง้ ได้ก่อน ห้ามใช้ 70% isopropyl alcohol ก่อนกระบวนการลด
ความเป็ นพิษหรือลดการปนเปื้ อนของยาเคมีบาบัด ในข้อมูล MSDS ของยาเคมีบาบัดหลายๆตัว แนะนาให้ใช้ 2%
Sodium Hypochlorite ในการลดความเป็ นพิษของยาเคมีบาบัด แต่เนื่องจาก 2% Sodium Hypochlorite มีฤทธิกั์ ด
กร่อนพืน้ ผิวสเตนเลส ดังนัน้ หลังจากใช้ 2% Sodium Hypochlorite จะต้องใช้ 1% Sodium thiosulfate อีกครัง้ เพื่อ
5, 7
เปลีย่ น Sodium Hypochlorite ให้อยู่ในรูปทีไ่ ม่มฤี ทธิกั์ ดกร่อนพืน้ ผิวทีเ่ ป็ นสเตนเลส
แล้วจึงทาความสะอาดด้วย
น้ายาฆ่าเชือ้ ต่อไป นอกจาก Sodium Hypochlorite ทีน่ ามาใช้ในการลดความเป็ นพิษแล้ว สาหรับในประเทศแคนาดามี
การแนะนาให้ให้ใช้ Hydrogen peroxide เป็ นสารเคมีทใ่ี ช้ในการลดความเป็ นพิษของยาเคมีบาบัด โดยคุณสมบัตขิ อง
Hydrogen Peroxide ยังมีออกธิเป็
์ นสารต้านจุลชีพ (Disinfectant) อีกด้วย ปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์สาหรับลดความเป็ นพิษ
5, 7-9
ของ HDs ออกมาจาหน่ายด้วยกันหลายยีห่ อ้ เช่น PeridoxRTU®, WipeDown 1-2-3® และ AHP® เป็ นต้น
สารเคมีทถ่ี ูกนามาใช้ในการทาความสะอาด ลดการปนเปื้ อน ลดความเป็ นพิษของยาเคมีบาบัด และฆ่าเชือ้ ใน
พืน้ ทีเ่ ตรียมยาปราศจากเชือ้ จะต้องไม่ตกค้างหรือทาให้เกิดการปนเปื้ อนต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ภาชนะบรรจุสารเคมี
ทีน่ ามาใช้เพื่อทาความสะอาด ลดการปนเปื้ อน ลดความเป็ นพิษของยาเคมีบาบัด หรือฆ่าเชื้อนัน้ จะต้องถูกเช็ดด้วย
5
70% isopropyl alcohol ทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะนาเข้าไปในบริเวณของ C-PEC
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ตารางที่ 2. สรุปลาดับขัน้ ตอนของกระบวนการทาความสะอาด

5 กระบวนการผสมยาปราศจากเชือ้ (Aseptic compounding) ในกระบวนการนี้บุคลากรทีผ่ สมยาปราศจาก
เชือ้ จะต้องผ่านการประเมินและฝึกฝนเทคนิคการผสมยาแบบ Aseptic technique เท่านัน้ การผสมยาจะต้องทาภายใต้
C-PEC ที่เป็ น Negative Pressure และมีระบบการกรองอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศที่มปี ระสิทธิภาพสูง (HEPA
6
Filter) มีการจ่ายลมเป็ นแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) เพื่อให้เกิดลักษณะของกระแสอากาศทีร่ าบเรียบ หรือ
ั ่ ว่ นน้อยทีส่ ดุ เพื่อให้คุณภาพของอากาศบริเวณทีม่ กี ารผสมยาป็ นไปตามข้อกาหนดของ ISO 14644-1 Class 5 5,
ปนป
7, 14
ตลอดเวลาของการทางาน สาหรับพืน้ ผิวของอุปกรณ์หรือยาเคมีบาบัดทีส่ ามารถเช็ดฆ่าเชือ้ ได้ จะต้องทาการเช็ด
6, 7
เพื่อฆ่าเชือ้ ด้วย sterile 70% isopropyl alcohol ก่อนทีจ่ ะทาการดูดหรือผสมยา
มาตรฐานที่ 5: การจัดการกับขยะทีป่ นเปื้ อน HDs
ภายในแผนกเตรียมยาปราศจากเชื้อหรือแผนกเภสัชกรรมจะต้องมีรายชื่อหรือรายการยาที่จดั เป็ นยาหรือ
สารเคมีท่เี ป็ นพิษต่อเซลล์ ถ้าหากไม่มสี ามารถดูได้จากรายการสารเคมีจาก สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH) 2016 ได้ ซึง่ จะแบ่ง HDs เป็ น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม NIOSH จะระบุ
1, 5, 8, 9, 11, 12
แนวทางในการจัดการกับขยะปนเปื้ อน HDs
- บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกับขยะปนเปื้ อน HDs จะต้องผ่านการฝึกฝน และอบรมการป้องกันตนเอง
จากสัมผัสกับ HDs และการปนเปื้ อนของ HDs สูส่ งิ่ แวดล้อมตัง้ แต่การนาขยะปนเปื้ อนออกจากห้องผสมยา สู่บริเวณที่
1, 5, 8, 9, 11, 12
ทิง้ ขยะปนเปื้ อน HDs จนกระทังขนส่
่ งไปทาลายยังเตาเผาขยะ
- อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเตรียมยาปราศจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นพิษต่อเซลล์ (Needles, Syringes), ภาชนะบรรจุ (Ampule,
Vial, Bag) จะต้องทิง้ ในถังขยะทีส่ ามารถปิ ดได้สนิท หลังจากปิ ดแล้วไม่สามารถเปิ ดได้ และมีสญ
ั ลักษณ์หรือข้อความที่
ระบุให้ทราบว่าเป็ นขยะเคมีบาบัดหรือสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษต่อเซลล์ ปริมาณของขยะทีท่ ง้ิ ในถังขยะไม่ควรเกิน 75% ของ
9, 15, 16
ปริมาตรบรรจุของถัง
- ภาชนะบรรจุสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษต่อเซลล์ ทีม่ ลี กั ษณะแหลมคม ให้ทาการลดการปนเปื้ อนก่อนทีจ่ ะส่งออกมาก
จาก C-PEC เพื่อทิง้ ในถังขยะทีส่ ามารถป้องกันการแทงทะลุและสามารถปิ ดได้สนิท สาหรับภาชนะบรรจุทไ่ี ม่แหลมคม
สามารถทิง้ ภาชนะสาหรับทิง้ ทีอ่ ยู่ใน C-PEC หรือสามารถทิง้ ในถุงพลาสติกทีอ่ ยู่ใน C-PEC เช่นกัน ซึง่ ถุงพลาสติกทีใ่ ช้
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สาหรับทิง้ ขยะที่ปนเปื้ อนยาเคมีบาบัดจะต้องสามารถมัดหรือปิ ดผนึกได้อย่างมิดชิดก่อนที่จะส่งออกมาจาก C-PEC
7, 9, 16
เพื่อทิง้ ในถังขยะเคมีบาบัดต่อไป
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