ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

เรื่องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
เรื่อง จัดทาคู่มือในการเตรี ยมยาเคมีบาบัดที่มีในโรงพยาบาลกลาง
2. ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่อง การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์และการให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วย
ที่ได้รับยาเคมีบาบัด

เสนอโดย
นางสาวเนติมา สลับแสง
ตาแหน่ งเภสั ชกรปฏิบัติการ
(ตาแหน่ งเลขที่ รพก.379)
กลุ่มงานเภสั ชกรรม กลุ่มภารกิจด้ านบริการตติยภูมิ
โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์

ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่ อผลงาน จัดทำคู่มือในกำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ.2558
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
โรคมะเร็ งเป็ นปั ญหำทำงสำธำรณสุ ขของประชำกรทัว่ โลก ในประเทศไทยโรคมะเร็ งนับเป็ นสำเหตุ
กำรตำยอันดับต้นๆ และมีผเู ้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี กำรรักษำโรคมะเร็ งมีหลำยวิธีนอกจำกกำรผ่ำตัดและกำรฉำย
รังสี แล้ว กำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัดก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในกำรรักษำโรคมะเร็ งซึ่ งมี กำรใช้กนั อย่ำงกว้ำงขวำง
ยำเคมีบำบัดเป็ นยำที่มีพิษต่อเซลล์และมีรำคำสู ง ดังนั้นกำรให้ยำจึงควรมัน่ ใจว่ำผูป้ ่ วยจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จำกยำ ไม่ว่ำจะเป็ นควำมถูกต้องของขนำดยำที่ให้ กำรผสมยำในสำรละลำย และควำมเข้มข้นที่ถูกต้องด้วย
เทคนิคกำรทำให้สำรละลำยยังคงควำมปรำศจำกเชื้อ ตลอดจนกำรบริ หำรยำให้ผปู ้ ่ วยได้อย่ำงถูกต้องรวมถึง
กำรติดตำมอำกำรอันไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย กำรแก้ไขหรื อบรรเทำอำกำรและกำรให้คำแนะนำ
ในกำรดูแลตนเองแก่ผปู้ ่ วยที่ได้รับยำ กำรให้ยำเคมีบำบัดเป็ นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แพทย์ เภสัชกร
และพยำบำล ซึ่ งควรจะมีกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีม และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่ำงสม่ ำเสมอ1
ยำเคมีบำบัด หมำยถึง สำรเคมีหลำยชนิดที่ออกฤทธิ์ตำ้ นหรื อทำลำยเซลล์มะเร็ ง โดยมีเป้ ำหมำยสำคัญ
คือเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่อง ยำเคมีบำบัดออกฤทธิ์ยบั ยัง้ กำรแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ งหลำยรู ปแบบ
ทำให้เซลล์ไม่สำมำรถแบ่งตัวต่อไปและตำยในที่สุด
ยำเคมีบำบัดมีรูปแบบหลำยอย่ำง ส่ วนมำกเป็ นยำฉีด โดยกำรหยดร่ วมกับสำรน้ ำเข้ำทำงหลอดเลือดดำ
บำงครั้งแพทย์อำจเลือกให้ยำเคมีบำบัดหลำยชนิดพร้อมกันเป็ นสู ตรยำในกำรรักษำ กำรให้ยำร่ วมกันหลำย
ขนำนในสู ตรกำรรักษำหนึ่งๆเพื่อให้ประสิ ทธิภำพในกำรรักษำสู งขึ้น โดยสู ตรยำต้องเป็ นสู ตรมำตรฐำนที่ได้
ผ่ำนกำรศึกษำในผูป้ ่ วยมะเร็งชนิดต่ำงๆมำกพอจนทรำบถึงประสิ ทธิภำพและผลข้ำงเคียงที่แน่นอน ก่อนที่จะ
นำมำใช้ในเวชปฏิบตั ิเพื่อรักษำผูป้ ่ วยมะเร็ง
กำรออกฤทธิ์ของยำเคมีบำบัดนั้นอยูบ่ นพื้นฐำนควำมรู ้เรื่ องกำรแบ่งเซลล์ในสิ่ งมีชีวิต เซลล์ปกติและ
เซลล์มะเร็ งจะมีวงจรกำรแบ่งเซลล์ที่เหมือนกันหมด หลังจำกผ่ำนไปหนึ่ งรอบของกำรแบ่งเซลล์จะได้จำนวน
เซลล์ที่มีลกั ษณะเหมือนกันเพิ่มอีกหนึ่งเท่ำตัว2 ยำเคมีบำบัดจะออกฤทธิ์เฉพำะเซลล์ที่มีกำรแบ่งตัว จะไม่ออก
ฤทธิ์กบั เซลล์ที่อยูใ่ นระยะพัก และยำบำงตัวจะออกฤทธิ์เฉพำะบำงระยะของกำรแบ่งตัวเท่ำนั้น ดังนั้นควำมรู ้
ในวงจรกำรแบ่งเซลล์จึงมีประโยชน์ในกำรเลือกให้ยำเคมีบำบัดและควำมถี่ที่เหมำะสมในกำรให้ยำ 3
นอกจำกนี้ยำเคมีบำบัดจะออกฤทธิ์ทำลำยเซลล์ที่มีกำรแบ่งตัวโดยไม่สำมำรถแยกควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเซลล์ปกติที่กำลังแบ่งตัว ออกจำกเซลล์มะเร็ งที่มีกำรแบ่งตัวได้ ทำให้เกิดผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้
ยำเคมีบำบัด ดังนั้นกำรพิจำรณำให้ยำเคมีบำบัดแต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์จำกกำรรักษำโรค และลด
ผลข้ำงเคียงที่จะเกิดจำกยำ
ยำเคมีบำบัดชนิดให้ทำงหลอดเลือดดำที่นำมำใช้ในกำรรักษำในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็ น 6 กลุ่ม
ตำมกลไกกำรออกฤทธิ์ ของยำได้ ดังนี้ 4
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1. กลุ่ม Alkylating agents
2. กลุ่ม Antimetabolites
3. กลุ่ม Anti-tumor antibiotics
4. กลุ่ม Topoisomerase inhibitors
5. กลุ่ม Mitotic inhibitors
6. ยำต้ำนมะเร็งกลุ่มอื่นๆ
โรงพยำบำลกลำงมีกำรใช้ยำเคมีบำบัดทั้งหมด 21 รำยกำร ดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 รำยกำรยำเคมีบำบัดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

ชื่ อสามัญทางยา
1. ยากลุ่ม Alkylating agents
Carboplatin
Cisplatin
Cyclophosphamide
Ifosfamide
Oxaliplatin
2.ยากลุ่ม Antimetabolites
5-fluorouracil
Cytarabine
Gemcitabine
Methotrexate
Premetrexate
3.ยากลุ่ม Anti-tumor antibiotics
3.1 Antracycline
Doxorubicin
Idarubicin
3.2Mitoxantrone
Bleomycin
4.ยากลุ่ม Topoisomerase Inhibitors
Etoposide
Irinotecan
5.ยากลุ่ม Mitotic Inhibitors
Docetaxel
Paclitaxel
Vincristine

กลไกการออกฤทธิ์
ยำจะจับหรื อรวมตัวกับ DNA ของเซลล์มะเร็ ง
แล้วเกิดเป็ นสำรประกอบที่ส่งผลให้เซลล์มะเร็ ง
ไม่สำมำรถแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนได้อีก

ยำจะเข้ำไปแทนที่ในสำยพันธุกรรม
ส่ งผลให้เกิดยับยั้งกำรสร้ำงสำยพันธุกรรม
โดยออกฤทธิ์ ในระยะ S ซึ่ งเป็ นระยะที่เซลล์สร้ำง DNA
เป็ นจำนวนมำก

มีผลต่อเอนไซม์ในกำรสังเครำะห์สำรพันธุกรรม
ซึ่ งออกฤทธิ์ ได้ในทุกระยะของวงจรกำรแบ่งเซลล์
มีผลต่อเอนไซม์ในกำรสังเครำะห์สำรพันธุกรรม
ซึ่ งออกฤทธิ์ ได้ในทุกระยะของวงจรกำรแบ่งเซลล์
ยำจะออกฤทธิ์ ต่อเอนไซม์ในกำรสังเครำะห์
สำรพันธุกรรมเพื่อกำรแบ่งเซลล์
ยำจะออกฤทธิ์ ยับยั้งกำรแบ่งเซลล์ในระยะ M phase ซึ่ งเป็ นระยะที่เซลล์
แบ่งตัวแบบ mitosis เป็ น 2 daughter cells และยับยั้งเอ็นไซม์ในกำร
สังเครำะห์โปรตีนในกำรแบ่งเซลล์ ส่ งผลให้สำมำรถทำลำยเซลล์ได้ในทุก
ระยะของวงจรแบ่งเซลล์
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ตารางที่ 1 รำยกำรยำเคมีบำบัดที่มีในโรงพยำบำลกลำง (ต่อ)

19.
20.
21.

ชื่ อสามัญทางยา
6.ยาต้ านมะเร็งกลุ่มอื่นๆ
Bevacizumab
Rituximab
Trastuzumab

กลไกการออกฤทธิ์
ยำจะออกฤทธิ์ เฉพำะที่เซลล์มะเร็ ง จึงมีผลข้ำงเคียงน้อยกว่ำ
ยำกลุ่มอื่น และสำมำรถใช้ร่วมกับยำเคมีบำบัดอื่นได้

ยำเคมีบำบัดแต่ละชนิดมีขอ้ จำกัดและวิธีผสมที่ต่ำงกันดังนั้นกำรผสมยำให้ถูกต้องจึงมีควำมสำคัญ
มำก เริ่ มตั้งแต่กำรคำนวณขนำดยำให้เหมำะสม กำรใช้สำรละลำยในกำรผสมให้ถูกต้อง ควำมคงตัวหลังกำร
ผสม รวมถึงกำรเก็บรักษำ 5,6 โดยเฉพำะยำที่มีลกั ษณะเป็ นผงจะมีข้นั ตอนกำรผสมซับซ้อนกว่ำยำที่เป็ น
สำรละลำยอยูแ่ ล้ว หำกมีกำรผสมผิดวิธีอำจทำให้ยำตกตะกอน และเป็ นอันตรำยต่อผูป้ ่ วยได้
เริ่ มจำกต้องใช้สำรละลำยสำหรับละลำยผงยำให้ละลำย (Reconstitution Diluent) จะได้สำรละลำยยำ
ที่เป็ นของเหลว (Reconstitution) จำกนั้นนำสำรละลำยยำที่เป็ นของเหลวที่มีควำมเข้มข้นตำมต้องกำรไปใส่ ใน
สำรละลำยสำหรับผสมเจือจำงยำ (Solution for Dilution) ผสมให้เข้ำกันจะได้สำรละลำย (Dilution) ที่นำไปใช้
กับผูป้ ่ วย
แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรผสมยำเคมีบำบัด
ยาเคมีบาบัด
ยำผง +สำรละลำยสำหรับละลำยยำ
(Reconstitution Dilutent)

ยำที่เป็ นสำรละลำย ควำมเข้มข้นที่ตอ้ งกำร+ สำรละลำยสำหรับผสมเจือจำงยำ
(Solution for Dilution)

ยำที่ละลำย (Recontitution)

ยำที่เจือจำงแล้ว (Dilution)
นำไปใช้กบั ผูป้ ่ วย

นำยำที่ละลำย (Reconstitution) ควำมเข้มข้นที่ตอ้ งกำร
+ สำรละลำยสำหรับผสมเจือจำงยำ (Solution for Dilution)
ยำที่เจือจำงแล้ว (Dilution)
นำไปใช้กบั ผูป้ ่ วย

4. สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สำระสำคัญของเรื่ อง
เนื่องจำกปั จจุบนั มีประชำกรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ งเพิ่มขึ้น ประกอบกับยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่
ใช้ในกำรรักษำมีหลำยกลุ่ม และรำคำแพง ดังนั้นนอกจำกกำรเลือกใช้ยำรักษำที่เหมำะสมกับสภำวะโรคของผุ ้
ป่ วยแล้ว ขั้นตอนกำรเตรี ยมยำและผสมยำเคมีบำบัดชนิดฉีดมีควำมสำคัญไม่ต่ำงกัน โดยยำแต่ละตัวมีกลไก
กำรออกฤทธิ์ วิธีกำรผสม ควำมคงตัวหลังกำรผสมแตกต่ำงกัน
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จำกกำรทำงำนที่ผำ่ นมำพบว่ำมีปัญหำในกำรใช้สำรละลำยในกำรผสมยำไม่ตรงกับคำสัง่
แพทย์ และแพทย์มีกำรสัง่ ยำที่มีควำมเข้มข้นสู ง ทำให้ยำตกตะกอนก่อนที่จะบริ หำรยำหมด กล่ำวคือ ควำมคง
ตัวของยำไม่สมั พันธ์กบั ระยะเวลำกำรบริ หำรยำ นอกจำกนี้ยงั พบปั ญหำที่อำจเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิต คือมีกำร
บริ หำรยำด้วยอัตรำเร็วเกินไป ทำให้ผปู ้ ่ วยมีกำรหำยใจผิดปกติ เมื่อพบปั ญหำแต่ละครั้งต้องมีกำรแก้ไขปั ญหำ
เฉพำะหน้ำเป็ นครั้งๆไป ดังนั้นกำรจัดทำคู่มือยำเคมีบำบัดชนิดฉีดแต่ละชนิดในโรงพยำบำลกลำง มี
วัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็ นคู่มืออ้ำงอิงในกำรทำงำน ซึ่ งจะมีรำยละเอียดของยำเคมีบำบัด ชนิดฉีดใน
โรงพยำบำลกลำง พร้อมวิธีผสม และข้อควรระวัง อีกทั้งยังมี แนวทำงกำรปฏิบตั ิและวิธีแก้ไขเมื่อเกิดควำม
ผิดพลำดในกำรบริ หำรยำ และรวมถึงแนวทำงปฏิบตั ิเมื่อเกิดควำมผิดพลำด ในกรณี ยำเคมีบำบัดหกหรื อตก
แตก
4.2 ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1. วำงแผนเก็บข้อมูลรำยละเอียดยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
2. ศึกษำข้อมูลยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
3. รวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำ นำมำสรุ ปผลและจัดทำคู่มือ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ ไม่มี “
6. ส่ วนของงานที่ผ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ
1. วำงแผนเก็บข้อมูลรำยละเอียดยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
เป็ นกำรเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกรำคม พ.ศ.2558 ถึง เดือน ธันวำคม พ.ศ.2558
มียำเคมีบำบัดชนิดฉีดกี่กลุ่ม กี่รำยกำร
2. ศึกษำข้อมูลยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง
ทำกำรศึกษำข้อมูลยำด้ำนควำมคงตัว วิธีเก็บรักษำ ผลข้ำงเคียง ของยำเคมีบำบัดแต่ละชนิด
3. รวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำ นำมำสรุ ปผลและจัดทำคู่มือ
นำข้อมูลจำกกำรศึกษำมำรวบรวมและจัดทำคู่มือ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน
1. กำรผสมยำเคมีบำบัดชนิดฉีด
2. กำรจัดกำรเมื่อยำเคมีบำบัดรัว่ ออกนอกเส้นเลือด
3. กำรจัดกำรกับยำเคมีบำบัดที่หกหรื อตกแตก
จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง ช่วงเดือน มกรำคม
พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ.2558 พบว่ำมีกำรใช้ยำเคมีบำบัดทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 21 รำยกำร โดยมีขอ้ มูล
กำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดชนิดฉีด และควำมคงตัวของยำที่มีใช้ในโรงพยำบำลกลำง ดังแสดงในตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลกำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดชนิดฉีด และควำมคงตัวของยำ ที่มีใช้ในโรงพยำบำลกลำง
ลาดับ
ที่

ชื่ อยา
Dose/
Description

Reconstitution( การผสมยา )
Solve
Volumn
Conc
nt

Stability

2.

1. ยากลุ่ม Alkylating agents
Carboplatin
150 mg/15 ml
450 mg/45 ml
Cisplatin
50 mg/50 ml

3.

Cyclophosphamide

1,000 mg

4.

Ifosfamide

1,000 mg

SWFI
NSS
D5W
SWFI

5.

Oxaliplatin

50 mg/10 ml

-

-

5 mg/ml

-

6.

2.ยากลุ่ม Antimetabolites
5-Fluorouracil
500 mg/10 ml

-

-

50 mg/ml

-

7.

Cytarabine

-

-

-

NSS

5 ml
25 ml
-

20 mg/ml
100 mg/ml
40 mg/ml

1.

11.

100 mg/5 ml
2,000 mg/20 ml
Gemcitabine
200 mg
1,000 mg
Methotrexate
1,000 mg/10 ml
50 mg/2 ml
Premetrexaed
100 mg
500 mg
3.ยากลุ่ม Anti-tumor antibiotics
3.1 Antracycline
Doxorubicin
50 mg/25 ml

12.

Idarubicin

8.
9.
10.

5 mg

-

-

10 mg/ml

-

-

-

1 mg/ml

-

50 ml

20mg/ml

Rt = 24 hr
Ref = 7 days

25 ml

40 mg/ml

Ref = 24 hr

-

100 mg/ml
25 mg/ml
25 mg/ml

Rt = 24 hr
-

NSS

4 ml
20 ml

Rt = 10 hr
Ref = 10 hr

-

-

2 mg/ml

-

SWFI

5 ml

1 mg/ml

Rt = 24 hr
Ref = 48 hr

Dilution ( การเจื อจาง )
Solvent
Stability

D5W
NSS
NSS
D8S
D5S/2
D5W
NSS

Rt = 8 hr

D5W
NSS
D5W

Ref = 24 hr

D5W
NSS
D5W
NSS
NSS

Rt = 72 hr

D5W
NSS
NSS

Rt = 24 hr

D5W
NSS
D5W
NSS

Rt = 48 hr

Rt = 24 hr
(15-25° C)
Rt = 24 hr
Ref = 7 days

Rt = 6 hr
Ref = 24 hr

Rt = 24 hr
Rt = 24 hr

Rt = 24 hr

Rt = 24 hr
Ref = 48 hr
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลกำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดชนิดฉีด และควำมคงตัวของยำ ที่มีใช้ในโรงพยำบำลกลำง (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่ อยา
Dose/
Description

13.

3.2Mitoxantrone
Bleomycin

Reconstitution( การผสมยา )
Solvent Volumn
Conc

15 IU

Stability

SWFI
NSS

1-5 ml
(IM,SC)
5-10 ml
(IV)

3-15 mg/ml
(IM,SC)
1.5-3 mg/mg
(IV)

14.

4.ยากลุ่ม Topoisomerase Inhibitors
Etoposide
100 mg/5 ml

-

-

20 mg/ml

-

15.

Irinotecan

-

-

20 mg/ml

-

-

-

20 mg/ml

-

-

-

6 mg/ml

-

-

-

1 mg/ml

-

-

-

25 mg/ml
10 mg/ml

SWFI

20 ml

21 mg/ml

100 mg/5 ml

17.

5.ยากลุ่ม Mitotic Inhibitors
Docetaxel
20 mg/ml
80 mg/4 ml
Paclitaxel
300 mg/50 ml

18.

Vincristine

16.

19.
20.
21.

1 mg/ml

6.ยาต้ านมะเร็งกลุ่มอื่นๆ
Bevacizumab
100 mg/4 ml
Rituximab
100 mg/10 ml
500 mg/50 ml
Trastuzumab
440 mg

Rt
Ref
D5W
NSS
SWFI

=
=
=
=
=

Room temperature
Refrigerator
5%Dextrose in water
Normal saline solution
Sterile water for injection

Rt = 24 hr
Rf = 48 hr

Dilution ( การเจือจาง )
Solvent
Stability

NSS

Rt = 24 hr
Ref = 24 hr

D5W
NSS
D5W
NSS

ขึ้นอยูก่ บั ควำม
เข้มข้น
Rt = 6 hr
(ถ้ำผสมด้วย
D5W เก็บที่
Ref = 48 hr)

D5W
NSS
D5W
NSS
D5W
NSS

Rt = 4 hr

-

NSS
NSS

Ref = 28
days

NSS

Ref = 8 hr
Rt = 12 hr
Ref = 24 hr
Ref = 24 hr

Rt = 48 hr
Rt = 6 hr
Ref = 24 hr
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นอกจำกนี้ในกำรบริ หำรยำหำกเกิดควำมผิดพลำดทำให้ยำมีกำรรั่วซึ มออกจำกเส้นเลือดเข้ำสู่ เนื้อเยือ่
ใต้ผวิ หนังโดยรอบเส้นเลือด หรื อที่เรี ยกว่ำเกิด extravasation จะส่ งผลให้ยำนั้นทำลำยเนื้ อเยือ่ เส้นเอ็น ใน
บริ เวณดังกล่ำว ซึ่ งระดับควำมรุ นแรงมำกน้อยขึ้นกับชนิดของยำ
โดยทัว่ ไปกำรแบ่งกลุ่มยำเคมีบำบัดตำมระดับกำรเป็ นอันตรำยต่อเนื้อเยือ่ เมื่อเกิด extravasation
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
- Vesicants : เมื่อเกิด extravasation แล้วทำให้ระคำยเคืองอย่ำงรุ นแรง เกิดแผล เนื้อตำย หรื ออำจทำ
ให้เกิดกำรทำลำยเส้นประสำท กล้ำมเนื้อ ข้อต่อ จนอำจส่ งผลให้กำรทำงำนของอวัยวะนั้นๆเสี ย
ไป ยำกลุ่มนี้ได้แก่ ยำกลุ่ม anthracyclines และ vinca alkaloids
- Irritants : เมื่อเกิด extravasation แล้วทำให้เกิดอำกำรปวด ระคำยเคืองแสบร้อน หรื อเกิดกำร
อักเสบเฉพำะที่ แต่ไม่รุนแรงจนทำให้เกิดภำวะเนื้อตำย
- Non vesicants : เป็ นกลุ่มยำที่ไม่มีหลักฐำนว่ำทำให้เกิดปฏิกิริยำเช่นเดียวกับยำ 2 กลุ่มข้ำงต้น
วิธีกำรจัดกำรเบื้องต้น เมื่อยำเคมีบำบัดรั่วออกนอกเส้นเลือด (extravasation)ทำได้โดย
1. กำรใช้ยำต้ำนพิษ ซึ่ งบำงตำรับอำจต้องซื้ อสำรเคมีเพื่อนำมำเตรี ยมขึ้นเอง
2. กำรประคบร้อน ทำให้หลอดเลือดขยำยตัว ช่วยเพิม่ กำรกระจำยและดูดซึ มยำ และลดควำมเข้มข้น
ของยำบริ เวณที่เกิด extravasation ใช้ในกรณี เกิดจำกยำกลุ่ม vinca alkaloids ซึ่ งยำที่มีใน
โรงพยำบำลกลำงคือ vincristine
3. กำรประคบเย็น จะป้องกันกำรนำยำเข้ำสู่ เซลล์ และช่วยลดพิษของยำต่อเซลล์ เนื่องจำกกลไก
ดังกล่ำวขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิ ใช้ในกรณี เกิดจำกยำกลุ่ม anthracyclines ซึ่ งยำที่มีในโรงพยำบำลกลำง
คือ doxorubicin, idarubicin
วิธีกำรจัดกำรเมื่อยำเคมีบำบัดรั่วออกนอกเส้นเลือด(extravasation) แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงวิธีกำรจัดกำรเมื่อยำเคมีบำบัดรัว่ ออกนอกเส้นเลือด (extravasation) ตำมชนิดยำ
วิธีการจัดการเมื่อยาเคมีบาบัดรั่ วออกนอกเส้ นเลือด( extravasation) ตามชนิดยา
ใช้ยำต้ำนพิษ

ประคบร้อน
(ใช้กรณี เกิดจำกยำ กลุ่ม vinca alkaloids)

ประคบเย็น
(ใช้กรณี เกิดจำกยำกลุ่ม anthracyclines)

Doxorubicin 99%DMSOw/v Cisplatin 10% Sodium thiosulfate+
Vincristin
Idarubicin ทำทุก 6 ชม. 14 วัน
น้ ำกลัน่ 6 ml นำ 4 ml ฉี ดใน
Cisplatin
เส้นเลือด และฉี ดใต้ผิวหนัง 2-3ml
บริ เวณเกิด Extravasation

ฉี ด Hyaluronidase
150 unit/ml 3-5 ml เข้ำ
ใต้ผิวหนังบริ เวณรอบๆที่
เกิด Extravasation
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และเมื่อระหว่ำงปฏิบตั ิงำน อำจมีโอกำสเกิดอุบตั ิเหตุ มีกำรหกหรื อตกแตกของยำเคมีบำบัด หรื อกำร
กระเด็น ได้ตลอดเวลำ แม้ว่ำยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ยนื ยันถึงอันตรำยที่เกิดขึ้น แต่กำรลดกำรสัมผัสกับยำเคมีบำบัด
โดยตรงจึงเป็ นวิธีกำรที่ดีที่สุดที่จะลดโอกำสเสี่ ยงต่อควำมเป็ นพิษของยำเคมีบำบัด
ส่ วนสำคัญเมื่อเกิดกำรหกหรื อตกแตกของยำเคมีบำบัดคือ spill หรื อผงยำที่ร่วงหล่น หรื อหยดยำที่
กระเด็นหรื อซึมออกจำกภำชนะบรรจุแล้วไปตกค้ำงบนวัสดุ ต่ำงๆและบนร่ ำงกำย spill ที่เกิดนี้อำจก่อให้เกิด
อันตรำยต่อผูท้ ี่สมั ผัส
ในกำรปฏิบตั ิงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำ spill kit ซึ่ งหมำยถึงชุดอุปกรณ์ที่จดั ไว้สำหรับกำร
ทำควำมสะอำด spill ที่เกิดขึ้น รวบรวมไว้ในภำชนะปิ ดสนิทใบเดียวกัน โดยมำกใช้เป็ นกล่องพลำสติกขนำด
หิ้ วได้ ที่ฝำและตัวกล่องมีสีเดียวกัน ที่ฝำกล่องหรื อด้ำนข้ำงมี ป้ำยที่มีขอ้ ควำม เช่น spill kit หรื อชุดทำควำม
สะอำดยำเคมีบำบัด ติดไว้ให้เห็นโดยง่ำย เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ สำมำรถหยิบ spill kit ที่เตรี ยมไว้มำใช้ได้ทนั ที
กำรเกิด spill สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ใหญ่ๆ
1. กรณี spill บนส่วนของร่ ำงกำย
2. กรณี spill บนวัสดุต่ำงๆ
ซึ่ งวิธีกำรเมื่อเกิดกำรหกหรื อตกแตกของยำเคมีบำบัดแสดงดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 แสดงวิธีกำรจัดกำรเมื่อเกิดกำรหกหรื อตกแตกของยำเคมีบำบัด
ยาเคมีบาบัดหกหรื อตกแตก
Spill บนส่ วนของร่ างกาย
กระเด็นเข้ าตา :

ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดหรื อน้ ำเกลือปริ มำณมำก
แล้วส่ งต่อแพทย์
กระเด็นเข้ าผิวหนัง : ถอดเครื่ องแต่งกำยส่ วนที่ถูก spill ออก
แล้วส่ งต่อแพทย์
การโดนเศษแก้วบาด เข็มตา : บีบเลือดบำงส่ วนออก
ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดปริ มำณมำก
ทำแผลตำมปกติ แล้วส่ งต่อแพทย์

Spill บนวัสดุต่างๆ
Spill เป็ นของเหลว :ให้ละอองตกสู่ พ้นื ผิว
ใช้ ผ้ำสะอำดซับวำงครอบ spill
แล้วรวบทั้งหมดไว้ใต้ผำ้
แล้วใส่ ถุงพลำสติกที่มีซิปก่อนทิ้ง
Spill เป็ นผง : ใช้น้ ำพรมบนผงยำเบำๆให้ช้ื น
แล้วรวบขึ้นมำด้วยผ้ำก๊อสชุบน้ ำ
หรื อผ้ำชุบน้ ำหมำดๆ จำกนั้นนำ
ไปใส่ ถุงพลำสติกที่มีซิปก่อนทิ้ง

7. ผลสาเร็ จของงาน
มีคู่มือในกำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดที่มีในโรงพยำบำลกลำง พร้อมวิธีกำรผสม และข้อควรระวัง
(ตำมภำคผนวก) เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
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8 . การนาไปใช้ ประโยชน์
8.1 ประโยชน์ที่มีต่อผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รบั กำรบริ หำรยำอย่ำงถูกต้อง และมีประสิ ทธิภำพ
8.2 ประโยชน์ที่มีต่อโรงพยำบำล
- ลดค่ำใช้จ่ำยและมูลค่ำกำรสู ญเสียยำได้ ในกรณี ที่มีผปู ้ ่ วยใช้ยำชนิดเดียวกันภำยในวันเดียวกัน
8.3 ประโยชน์ที่มีต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์
- มีแนวทำงปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
1. กำรรวบรวมข้อมูลยำเคมีบำบัดชนิดฉีดที่มีในโรงพยำบำลกลำง ข้อมูลที่ได้อำจมีควำมแตกต่ำงจำก
เอกสำรอ้ำงอิงแหล่งอื่น เนื่องจำกอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่ อง ยีห่ ้อกำรค้ำ และรู ปแบบยำ
2. กรณี ที่เอกสำรอ้ำงอิงที่มำจำกบริ ษทั ไม่มีรำยละเอียดเพียงพอ และไม่ตรงกับคำสัง่ แพทย์ในกำรใช้
จริ ง จำเป็ นต้องหำข้อมูลจำกเอกสำรแหล่งอื่นที่มีควำมน่ ำเชื่อถือเพิ่ม และในทำงปฏิบตั ิจริ งอำจต้อง
มีกำรสังเกตมำกขึ้น
3. โรงพยำบำลกลำง มียำชนิดเดียวกันแต่มีหลำยควำมแรง และคนละยีห่ ้อกำรค้ำ ดังนั้นอำจทำให้
ผูป้ ฏิบตั ิงำนเกิดควำมสับสนเรื่ องควำมแตกต่ำงระหว่ำงยี่ห้อ และวัตถุประสงค์ที่จ ะนำไปใช้
10. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อลดปั ญหำควำมเสี่ยงเรื่ องกำรเตรี ยมยำเคมีบำบัดชนิดฉีด และกำรบริ หำรยำ จึงควรมี
คำสัง่ สำหรับกำรสัง่ ใช้ยำ ( Preprint order form ) สำหรับสู ตรยำเคมีบำบัดที่มีใช้ในโรงพยำบำลกลำงทุกสู ตร
และควรเป็ นคำสัง่ มำตรฐำนที่สำมำรถใช้ได้ท้ งั โรงพยำบำล คำสัง่ ที่ใช้ตอ้ งมีรำยละเอียดสำคัญครบถ้วน ได้แก่
ขนำดที่ใช้ในกำรคำนวณยำ สำดับกำรให้ยำ สำรน้ ำที่ใช้ในกำรผสมยำ รวมถึงวิธีบริ หำรยำเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรรักษำ
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เอกสารอ้างอิง
1. คณะกรรมการจัดทาแผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข. แผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็ งแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด : 2556
2. สมศักดิ์ วรคามิน. เรื่ องของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์. วารสารสานักแพทย์ทางเลือก 2555; (2): 5-11.
3. รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา. ความรู ้เกี่ยวกับยาเคมีบาบัด [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2560 ส.ค.25]
เข้าถึงได้จาก http: www.chulacancer.net
4. ภูธร แคนยุกต์.ยาต้านมะเร็ ง.ใน:โอภา วัชระคุปต์, บรรณาธิการ. เคมีของยา ฉบับ 1. กรุ งเทพฯ: พี.
เอส.พริ้ นท์; 2551, หน้า 347-387.
5. จินตนา ตั้งสิ ชฌนกุล, ณัฏฐดา อารี เปี่ ยม, วรัญญา ครองแก้ว. การปฏิบตั ิงานผสมยาเคมีบาบัด. ใน:
ธิดา นิงสานนท์, บุษบา จินดาวิจกั ษณ์, กฤตติกา ตัญญะแสนสุ ข, สุ ชาดา จาปะเกษตร์ , คมกฤช ศรี ไสว,
บรรณาธิการ. คู่มือเภสัชกร:การผสมยาเคมีบาบัด second edition. กรุ งเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์; 2551,
หน้า 136-143.
6. สุ ภสั ร์ สุ บงกช. หลักในการบริ หารยาเพื่อป้ องกันพิษและอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านมะเร็ ง. ใน:
สุ ภสั ร์ สุ บงกช, วรัญญา ครองแก้ว, นภาภรณ์ อุดมผล. คู่มือมาตรฐานการทางานเกี่ยวกับยาเคมีบาบัด
และการดูแลผูป้ ่ วยหลังได้รับยา. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จากัด; 2560,
หน้า 37-48.

ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุ งงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นางสาว เนติมา สลับแสง
เพือ่ ประกอบการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง เภสัชกรชานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก.379) สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริ การตติยภูมิ
โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
เรื่อง การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์และการให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัด
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั มีผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรคมะเร็ งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางเพิ่มขึ้น ในการรักษาอาจมีการให้ยา
มากกว่า 1 ชนิด และให้หลายครั้งแล้วแต่สูตรในการรักษา ซึ่ งยาเคมีบาบัดที่ผปู ้ ่ วยได้รับ เป็ นยาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทาลายเซลล์มะเร็ ง โดยมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโต หรื อหยุดการแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็ ง โดยกลไกทีสาคัญคือยับยั้งการสร้างโปรตีน และยับยั้งการแบ่งตัวในวงจรชีวติ ของเซลล์มะเร็ ง 1
ในปั จจุบนั ยาเคมีบาบัดถูกใช้เป็ นการรักษาหลักของโรคมะเร็ งหลายชนิด ในขณะเดียวกันยังถูกใช้เป็ นการ
รักษาร่ วมกับการผ่าตัด การฉายรังสี รวมไปถึงการกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
รักษา คือ การรักษาให้หายขาด การควบคุมโรค หรื อการรักษาแบบประคับประคอง ยาเคมีบาบัดเป็ นยาที่ออก
ฤทธิ์ ทาลายทั้งเซลล์มะเร็ งและเซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวเร็ ว เช่น เซลล์ของเยือ่ บุทางเดินอาหาร ผม และ เซลล์
ไขกระดูก ในทางปฏิบตั ิ มีการใช้เซลล์ไขกระดูกในการชี้วดั ความเพียงพอและความเหมาะสมของขนาดยาเคมี
บาบัด เนื่องจากผลในการกดไขกระดูกอาจส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ 2,3 อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เคมีบาบัดที่พบบ่อย ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน ทั้งชนิดเฉี ยบพลัน และไม่เฉี ยบพลัน อาการไข้ หนาวสั่น
อ่อนเพลีย ผมร่ วง รวมถึงอาการจากการกดไขกระดูก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยจึงควรมีการติดตาม
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และเพื่อลดความเสี่ ยงความรุ นแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงควรมีการให้
คาแนะนาผูป้ ่ วย ด้านการปฏิบตั ิตวั เพื่อให้เกิดผลกระทบจากยาเคมีบาบัดน้อยที่สุด และเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ ที่
ดีในขณะที่ได้รับการรักษา4
วัตถุประสงค์ และหรือเป้าหมาย
1. สามารถป้ องกันอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรื อเกิดความรุ นแรงน้อยที่สุด
2. สามารถให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั และข้อควรระวัง แก่ผปู ้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัด

กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
เนื่องจากผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดจะได้รับการรักษามากกว่า 1 ครั้ง โดยมากจะเป็ นระยะเวลาเฉลี่ย
4-6 เดือน โอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัดจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนิดของยา วิธีบริ หารยา
การใช้ยาเคมีบาบัดหลายชนิดร่ วมกัน และวิธีป้องกันผลข้างเคียงของยา ปั จจุบนั มีการพัฒนาคิดค้นยาเคมีบาบัด
ชนิดใหม่เพื่อให้มีผลข้างเคียงบางอย่างลดลง ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ คือมีการนายาเคมี
บาบัดชนิดใหม่ๆเข้ามาใช้ ข้อมูลยาที่มีอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรที่มาประจาห้องเตรี ยมยาเคมีบาบัด
มีการหมุนเวียนกันตลอดเวลา ทาให้เกิดความเสี่ ยงในการเตรี ยมยาและบริ หารยาผิดพลาดได้มากขึ้น ดังนั้นจึง
ควรมีการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่อาจเกิดจากยาชนิดใหม่ที่ยงั ไม่เคยเตรี ยมมาก่อน หรื อ
อาจเป็ นยาดั้งเดิม แต่มีการเปลี่ยนผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนามาใช้จึงมีความต่างไปจากเดิม นอกจากนี้เพื่อลด
ความเสี่ ยงความรุ นแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงควรมีการให้คาแนะนาผูป้ ่ วย ด้านการปฏิบตั ิตวั ตลอดจนอาการอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาเคมีบาบัด เพื่อให้เกิดผลกระทบจากยาเคมีบาบัดน้อยที่สุด
และเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีในขณะที่ได้รับการรักษา นอกจากนี้ยงั ต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง พร้อมกับต้องมีการประสานงานกันระหว่าง แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เพื่อส่ งต่อ
ข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ในการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ประโยชน์ที่มีต่อผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยได้รับการบริ หารยาเคมีบาบัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้รับผลกระทบจากการเกิดอาการ
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาน้อยที่สุด
- ผูป้ ่ วยได้รับคาแนะนาและการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ประโยชน์ที่มีต่อโรงพยาบาล
- สามารถลดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทาให้สูญเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง
3. ประโยชน์ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์
- ลดภาระงานในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรง เนื่องจากผูป้ ่ วยได้รับคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั อย่าง
ถูกต้องมาก่อนแล้ว
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ภาคผนวก

คู่มือในการเตรียมยาเคมีบาบัดที่มีในโรงพยาบาลกลาง

คู่มือการผสมยาเคมีบาบัดชนิดฉีด
ยากลุ่ม Alkylating agent
1. Carboplatin
ชื่ อการค้า
Carbosin
ขนาดยาที่มีใช้ 150 mg/15 ml , 450 mg/45 ml
รู ปแบบ
สารละลายปราศจากเชื้อ ปราศจากสารกันเสี ย บรรจุในขวดแก้วป้ องกันแสง
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิ 15-25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
10 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
ควรใช้ภายใน 8 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง 25 °C
วิธีการบริหารยา
IV infusion
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
400 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ควรให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนที่มีประสิ ทธิภาพ
- ระวังการใช้ยาที่มีผลต่อหน้าที่ของไต
- ไม่ควรใช้ aluminium containing IV set
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

2. Cisplatin
ชื่ อการค้า
Platosin
ขนาดยาที่มีใช้ 50 mg/50 ml
รู ปแบบ
สารละลายปราศจากเชื้อ ปราศจากสารกันเสี ย บรรจุในขวดแก้วป้ องกันแสง
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิ 15-25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
1 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS , D5S , D5S/2
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 15-25 °C
วิธีการบริหารยา
IV slowly infusion อย่างน้อย 30 นาที (โดยปกตินาน 3-6 ชัว่ โมง)
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
50-100 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ไม่ผสมใน D5W และต้องเก็บในภาชนะกันแสง
- ก่อนให้ยาควรให้สารน้ าให้เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีปัสสาวะออกมากพอ หากคนไข้
ปั สสาวะน้อยกว่า 100 ml/hr อาจให้ 15% mantitol 100-200 ml เพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าในการ
ช่วยผลิตปั สสาวะ
- ควรให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนที่มีประสิ ทธิภาพก่อนให้ยา
- การให้ยาที่มีอตั ราเร็ วมากจะเพิ่มผลข้างเคียงเรื่ องไตและการได้ยนิ
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation
Vesicants ที่ความเข้มข้นมากกว่า 0.4 mg/ml
Irritants
ที่ความเข้นข้นน้อยกว่า 0.4 mg/ml

3. Cyclophosphamide
ชื่ อการค้า
Endoxan
ขนาดยาที่มีใช้ 1,000 mg
รู ปแบบ
ยาผงสีขาวปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับละลายเพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
SWI, NSS,D5W
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา 50 ml
ความเข้ มข้ นของยา
20 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง และ 7 วัน ที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 - 8°C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง และ 7 วัน ที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 - 8°C
วิธีการบริหารยา
IV slowly push 1-4 นาที
IV infusion 1-24 ชัว่ โมง
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
500-800 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ควรแนะนาให้ผปู ้ ่ วยทานน้ ามากๆ หรื อให้สารน้ าก่อนให้ยา
- ควรให้ยาตั้งแต่เช้าเพื่อลดการสะสมของสาร acrolein ที่อาจก่อให้เกิดทางเดินปั สสาวะ
อักเสบ
- ควรให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนที่มีประสิ ทธิภาพ
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

4. Ifosfamide
ชื่ อการค้า
Holoxan
ขนาดยาที่มีใช้ 1,000 mg
รู ปแบบ
ยาผงสีขาวปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับละลายเพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
SWI
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา 25 ml
ความเข้ มข้ นของยา
40 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 2-8°C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8°C
วิธีการบริหารยา
IV infusion 30-120 นาที หรื อให้แบบ Continuous infusion 24 ชัว่ โมง
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
ขึ้นกับชนิดของมะเร็ งประมาณ 5-10 gm/m2 โดยปกติมกั แบ่งให้ 3-5 วัน
ข้ อควรระวัง
เนื่องจากใช้ในขนาดสูง จึงต้องมีการให้ mesna ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น uroprotection ป้ องกันการ
เกิด hemorrhagic cystitis โดยปกติให้ 20%ของ dose ifosfamide
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

5. Oxaliplatin
ชื่ อการค้า
Oxalip
ขนาดยาที่มีใช้ 50 mg/10 ml
รู ปแบบ
สารละลายใส ไม่มีสี ปราศจากเชื้อใส บรรจุในขวดแก้วป้ องกันแสง
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 15-30 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา (Reconstitution) ความเข้ มข้ นของยา
5 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
ควรใช้ภายใน 6 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 25°C
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 2-8°C
วิธีการบริหารยา
IV infusion 2-6 ชัว่ โมง
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
85 mg/m2 ทุก 2 สัปดาห์ หรื อ 135 mg/m2 ทุก 3 สัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- ระวังผลข้างเคียงเรื่ อง pharyngospasm
- ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการหายใจลาบากระหว่างให้ ต้องหยุดให้ยาทันที
- แนะนาให้ผปู ้ ่ วยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ าเย็น หรื อสัมผัสของเย็นเนื่องจาก cold induced
paresthesia
- ต้องผสมในสารละลาย D5W เท่านั้น
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Irritants

ยากลุ่ม Antimetabolite
6. 5-Fluorouracil
ชื่ อการค้า
Fluracil
ขนาดยาที่มีใช้ 500 mg/10 ml
รู ปแบบ
สารละลายใส ปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วป้ องกันแสง
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 15-30 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
50 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลายยา (Reconstitution) สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 72 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 25 °C
วิธีการบริหารยา
IV infusion (dose มากกว่า 1,000 mg/m2 นานกว่า 24 ชัว่ โมง
IV push 5-15 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
ขึ้นกับ regimen โดยปกติ 400-425 mg/m2 x 5 วัน
ข้ อควรระวัง
- ถ้าใช้ร่วมกับ leucovorin เพื่อเพิ่มฤทธิ์การรักษา ต้องให้ยา leucovorin ก่อนการให้ 5-FU
- อาจแนะนาให้ผปู ้ ่ วยอมน้ าแข็งระหว่างการให้ยาเพื่อลดผลข้างเคียงเรื่ องแผลในปาก
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

7. Cytarabine
ชื่ อการค้า
Cytosar CS
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg/5 ml , 2,000 mg/20 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่สี ปราศจากเชื้อสาหรับฉีด ปราศจากสารกันเสี ยบรรจุในขวด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิ15- 25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
20 mg/ml , 100 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV infusion นาน 1-3 ชัว่ โมง
IT
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
100 mg/m2
ข้ อควรระวัง
ความเข้มข้นที่ให้ไม่ควรเกิน 100 mg/ml
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

8. Gemcitabine
ชื่ อการค้า
Gemita
ขนาดยาที่มีใช้ 200 mg, 1,000 mg
รู ปแบบ
ยาผงสี ขาว หรื อเกือบขาว ปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วสาหรับละลาย
เพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
NSS
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา NSS 5 ml : 200 mg
NSS 25 ml : 1000 mg
ความเข้ มข้ นของยา
40 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV infusion เป็ นเวลา 30 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
1,000-1,250 mg/m2 ต่อสัปดาห์
ข้ อควรระวัง
การให้ยานานเกิน 60 นาที หรื อใช้ถี่เกินกว่าสัปดาห์ละครั้ง จะทาให้ผลข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้น
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Irritants

9. Methotrexate
ชื่ อการค้า
Emthexate, Neometho
ขนาดยาที่มีใช้ 1,000 mg/10 ml, 50 mg/2 ml
รู ปแบบ
สารละลายสีเหลืองใส ปราศจากเชื้อ ปราศจากสารกันเสี ย
บรรจุในขวดแก้วป้ องกันแสง
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิ 15- 25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
100 mg/ml , 25 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 25 °C
วิธีการบริหารยา
IV push in 1 min,
IV infusion 24-42 ชัว่ โมง
IT
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
20-50 mg/m2 in solid
200-500 mg/m2 in lymphoma
ข้ อควรระวัง
- ในกรณีใช้แบบ IT ขนาดที่ใช้คือ 12 mg/m2 โดย total dose มักไม่เกิน 15 mg และต้องใช้
ยาที่ไม่มี preservative
- ในกรณีใช้ยาขนาดสูง (มากกว่า 80 mg/สัปดาห์) มักมีการใช้ leucovorin rescue เพื่อลด
ผลข้างเคียงยา
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

10. Premetrexed
ชื่ อการค้า
Emetex
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg, 500 mg
รู ปแบบ
ผงยาสีขาวปราศจากเชื้อ ปราศจากสารกันเสี ย บรรจุในขวดแก้วสาหรับละลายเพื่อ
ฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา NSS 4 ml : 100 mg,
NSS 20 ml : 500 mg
ความเข้ มข้ นของยา
25 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 10 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง และที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 2- 8°C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV infusion นานกว่า 10 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
500 mg/m2 ทุก 3 สัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- การให้ยานี้ร่วมกับ cisplatin ต้องให้ premetrexed ก่อน cisplatin
- ต้องให้ vit B12 , folate , dexamethasone ก่อนให้ยา
- ไม่ให้ยานี้ในผูป้ ่ วยที่มี Ccr น้อยกว่า 45 ml/min
- ไม่ควรให้ยากลุ่ม NSAIDs ร่ วมกับยานี้
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

ยากลุ่ม Anti-tumor antibiotics
11. Doxorubicin
ชื่ อการค้า
A.D.Mycin
ขนาดยาที่มีใช้ 50 mg/25 ml
รู ปแบบ
สารละลายสีแดงใสปราศจากเชื้อสาหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดาบรรจุในขวดแก้ว
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8°C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
2 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 48 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV slowly push
IV infusion
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
50-75 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ระวังการรั่วออกนอกเส้นเลือด
- Cumulative dose คือ 450 mg/m2
- ระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่มีโรคหัวใจ หรื อได้รับรังสี รักษาบริ เวณช่องอกซ้าย
และผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของหน้าที่ตบั
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Vesicants

12. Idarubicin
ชื่ อการค้า
Zavedos
ขนาดยาที่มีใช้ 5 mg
รู ปแบบ
ผงยาปราศจากเชื้อ สี ส้มแดงบรรจุในขวดแก้วสาหรับละลายเพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
SWI
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา 5 ml
ความเข้ มข้ นของยา
1 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง และ 48 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง และ 48 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
วิธีการบริหารยา
IV slowly push 10-15 นาที
IV infusion
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
12 mg/m2 x 3 วัน
ข้ อควรระวัง
- ระวังการรั่วออกนอกเส้นเลือด
- ไม่ควรให้ผสมกับสารละลายที่มี heparin เนื่องจากจะตกตะกอน
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Vesicants

13. Bleomycin
ชื่ อการค้า
Bleocin
ขนาดยาที่มีใช้ 15 IU
รู ปแบบ
ผงยาปราศจากเชื้อสี ขาว หรื อขาวเหลือง บรรจุในขวดแก้วสาหรับละลาย
เพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
SWFI, NSS
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา 1-5 ml (IM,SC) , 5-10 ml (IV)
ความเข้ มข้ นของยา
3-15 mg/ml (IM, SC) , 1.5-3 mg/ml (IV)
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง และ 48 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
วิธีการบริหารยา
IM, SC, IV slowly push 5-10 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
10-20 IU/ m2
ข้ อควรระวัง
- ควรทา skin test ด้วยยา 2 IU ก่อนการให้ยา
- Cumulative dose คือ 400 IU การให้ยามากกว่านี้ควรให้ดว้ ยความระมัดระวัง
- ห้ามใช้ร่วมกับสารละลายที่มี dextrose
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

ยากลุ่ม Topoisomerase Inhibitor
14. Etoposide
ชื่ อการค้า
Etopos
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg/5 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
20 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Diltion)
ต้องเจือจางยาด้วย NSS หรื อ D5W จนได้ความเข้มข้นสุ ดท้ายที่ 0.2-0.4 mg/ml
สารละลายที่ผสมแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้องมีความคงตัวตามลาดับ
0.2 mg/ml
มีความคงตัว 96 ชัว่ โมง
0.4 mg/ml
มีความคงตัว 48 ชัว่ โมง
0.6 mg/ml
มีความคงตัว 8 ชัว่ โมง
1 mg/ml
มีความคงตัว 2 ชัว่ โมง
2 mg/ml
มีความคงตัว 1 ชัว่ โมง
วิธีการบริหารยา
IV infusion อย่างน้อย 60 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
100 mg/m2 x 3-5 วัน
ข้ อควรระวัง
- ไม่ควรให้ยาแบบ rapid IV infusion
- สารละลายที่ผสมแล้วควรตรวจสอบเรื่ องการตกตะกอน ถ้ามี การตกตะกอนไม่ควร
นามาใช้กบั ผูป้ ่ วย
- ระวังอาการ hepersensitivity ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ลดขนาดยาลง 50% ในกรณี Ccr น้อยกว่า 50 ml/min
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Irritants

15. Irinotecan
ชื่ อการค้า
Irinotel
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg/5 ml
รู ปแบบ
สารละลายสีเหลืองอ่อนใสปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
20 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 6 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
ยาที่ผสมด้วย D5W มีความคงตัว 48ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 2-8 °C
ยาที่ผสมด้วย NSS มีความคงตัว 6 ชัว่ โมงทีอุณหภูมิห้อง และไม่ควรเก็บในตูเ้ ย็น
วิธีการบริหารยา
IV infusion 30-90 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
250 mg/m2 ทุก 2 สัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- ระหว่างให้ยาควรเฝ้าระวังภาวะ cholinergic reactions แสดงอาการท้องเสี ย ปวดท้อง
hypersalivation ถ้ามีอาการเหล่านี้ ควรหยุดให้ยา และให้ atropine และอาจพิจารณาให้ atropine เป็ น
prophylaxis ก่อนให้ยาครั้งถัดไป
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

ยากลุ่ม Mitotic Inhibitors
16. Docetaxel
ชื่ อการค้า
Daxotel
ขนาดยาที่มีใช้ 20 mg/ml, 80 mg/4 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่มีสี จนถึงเหลืองอ่อนปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
20 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 4 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV infusion 1 ชัว่ โมง
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
75-100 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ให้ premedication ด้วย dexamethasone 8 mg bid 3 วัน โดยเริ่ ม 1 วันก่อนการให้ยา เพื่อ
ลดการแพ้ยาและการเกิดน้ าคัง่ ในร่ างกาย
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ หรื อขวดน้ าเกลือ ที่เป็ น PVC
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Irritants

17. Paclitaxel
ชื่ อการค้า
Anzatax
ขนาดยาที่มีใช้ 300 mg/50 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่มีสี จนถึงเหลืองจาง ปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
6 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 48 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง
วิธีการบริหารยา
IV infusion 3 ชัว่ โมง (สาหรับขนาดยาที่ให้ทุก 3 สัปดาห์)
IV infusion 30 นาที (สาหรับขนาดยาที่ให้ทุกสัปดาห์)
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
175-225 mg/m2 ทุก 3 สัปดาห์
80 mg/m2 ทุกสัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- ควรผสมโดยไม่ใช้อุปกรณ์หรื อขวดน้ าเกลือที่มี PVC
- การให้ตอ้ งใช้ set จาเพาะที่ไม่มี PVC และมี filter
- ต้องป้องกันภาวะ anaphylaxis โดยให้ dexamethasone , H2blockerก่อนให้ยาทุกครั้ง
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Vesicants

18. Vincristin
ชื่ อการค้า
Vincristin
ขนาดยาที่มีใช้ 1 mg/ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่มีสี ปราศจากเชื้อบรรจุในขวดสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 – 8 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
1 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) D5W, NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 6 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง และ มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
วิธีการบริหารยา
IV push 1-2 นาที , IV slowly push , IV infusion
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
ผูใ้ หญ่ 1.4 mg/m2 , เด็ก 1.5-2 mg/m2
ข้ อควรระวัง
- ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 mg/dose
- ในเด็กน้ าหนักไม่เกิน 10 kg ให้ 0.05 mg/kg weekly
- ห้ามให้ intrathecal และระวังการรั่วออกนอกเส้นเลือด
- ลดขนาดยาลง 50 % ถ้า bilirubin น้อยกว่า 3 mg/dl
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Irritants

ยาต้ านมะเร็ งกลุ่มอื่นๆ
19. Bevacizumab
ชื่ อการค้า
Avastin
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg/4 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่มีสี จนถึงสี น้ าตาลอ่อนปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 – 8 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
25 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 8 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
วิธีการบริหารยา
IV infusion 30-90 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
5 mg/kg ทุก 14 วัน หรื อ 7.5 mg/kg ทุก 21 วัน
ข้ อควรระวัง
- การให้ยาตัวนี้ครั้งแรก ให้หยดใน 90 นาที และเฝ้าระวังอาการแพ้ เช่น ไข้ หายใจลาบาก
ถ้าให้ครั้งแรกไม่มีอาการ สามารถลดระยะเวลาการให้ครั้งที่ 2 เป็ น 60 นาที และถ้าไม่มีอาการ
ครั้งที่ 3 ให้ได้ใน 30 นาที
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

20. Rituximab
ชื่ อการค้า
Mabthera
ขนาดยาที่มีใช้ 100 mg/10 ml, 500 mg/50 ml
รู ปแบบ
สารละลายใสไม่มีสี ปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วสาหรับฉีด
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 – 8 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา ความเข้ มข้ นของยา
10 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 12 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิห้อง และมีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2-8 °C
วิธีการบริหารยา
IV infusion
- โดยการให้ยาครั้งแรก เริ่ มให้ที่อตั รา 50 mg/hr จากนั้นสามารถเพิ่มได้ 50 mg/hr
ทุก 30 นาที
- การให้ยาครั้งที่ 2 สามารถเริ่ มได้ที่ 100 mg/hr และเพิ่มได้ 100 mg/hr โดยอัตราเร็วสู งสุ ด
ไม่เกิน 400 mg/hr
ขนาดยาที่ใชัทั่วไป
- การให้ยาครั้งแรก 375 mg/m2 ทุกสัปดาห์เป็ นเวลา 4-8 สัปดาห์
- การให้ยาครั้งต่อไป 375 mg/m2 ทุกสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- ควรให้ paracetamol และ diphenhydramine เพื่อป้ องกันภาวะ allergic reaction ซึ่ ง
โดยมากเกิดภายใน 30 นาที – 2 ชัว่ โมง หลังให้ยา
- ระหว่างการให้ยาถ้าเกิดอาการให้ลดอัตราให้ หรื อหยุดยาชัว่ คราว เมื่อหายเป็ นปกติให้ต่อ
ในอัตราที่ชา้ ลงกว่าเดิมเท่าตัว
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

21. Trastuzumab
ชื่ อการค้า
Herceptin
ขนาดยาที่มีใช้ 440 mg
รู ปแบบ
ยาผงสีขาวปราศจากเชื้อ บรรจุในขวดแก้วสาหรับละลายเพื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดา
การเก็บรักษายาก่อนผสม
เก็บที่อุณหภูมิตูเ้ ย็น 2 – 8 °C ป้ องกันแสง
สารละลายสาหรับละลายยา (Reconstitution Diluent)
SWFI
ปริ มาตรของสารที่ใช้ ละลายยา 20 ml
ความเข้ มข้ นของยา
21 mg/ml
ความคงตัวของยาที่ละลาย (Reconstitution)
มีความคงตัว 28 วันที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 2 – 8 °C
สารละลายสาหรับผสมเจือจางยา (Solution for Dilution) NSS
ความคงตัวของยาที่เจือจางแล้ว (Dilution)
มีความคงตัว 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 2 – 8 °C
วิธีการบริหารยา
IV infusion loding dose ใน 90 นาที maintenance dose ใน 30 นาที
ขนาดยาที่ใช้ ทั่วไป
4 mg/kg loading dose จากนั้นให้ maintenance dose 2 mg/kg ทุกสัปดาห์
ข้ อควรระวัง
- ผสมใน NSS เท่านั้น
- ควรระวังอาการ allergic reaction
ระดับการเป็ นอันตรายต่ อเนื้อเยื่อเมื่อเกิด Extravasation Non vesicants

นอกจากนี้การบริ หารยาเคมีบาบัดชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา ยังต้องระวังผลแทรกซ้อนเฉพาะที่
เมื่อยาเคมีบาบัดรั่วออกนอกเส้นเลือด ไปสุ่ เนื้อเยือ่ รอบๆ ทาให้เกิดการทาลายเนื้อเยือ่ (Extravasation)
โดยความรุ นแรงจะขึ้นกับชนิด และความเข้มข้นของยาเคมีบาบัดที่ได้รับ
โดยทัว่ ไปแบ่งกลุ่มยาเคมีบาบัดตามระดับการเป็ นอันตรายต่อเนื่อเยือ่ เมื่อเกิด Extravasation
ได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ Vesicants, Irritants และ Non vesicants
1. Vesicants
เป็ นกลุ่มยาที่เมื่อเกิด extravasation แล้วทาให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุ นแรง เกิดแผล และเนื้อตาย
เฉพาะที่ได้ หรื อ อาจทาให้เกิดการทาลายเส้นประสารท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ จนอาจส่ งผลให้การทางาน
ของอวัยวะนั้นๆเสี ยไป
2. Irritants
เป็ นกลุ่มยาที่เมื่อเกิด extravasation แล้วทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอาการปวด ระคายเคืองแสบร้อน หรื ออาจทา
ให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ แล้วส่ งผลให้เกิดหลอดเลือดดาอักเสบ แต่ไม่รุนแรงจนทาให้เกิดภาวะเนื้อตาย
3. Non vesicants
เป็ นกลุ่มยาที่ไม่มีหลักฐานรายงานว่ายานั้นทาให้เกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกับยาในกลุ่ม vesicants
และ irritants

ตารางแบ่ งกลุ่มยาเคมีบาบัดตามความสามารถในการก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อเนื้อเยื่อ
Vesicants
Cisplatin ( >0.4 mg/ml)
Doxorubicin
Idarubicin
Paclitaxel

Irritants
Cisplatin ( <0.4 mg/ml)
Oxaliplatin
Gemcitabine
Etoposide
Docetaxel
Vincristin

Non vesicants
Cyclophosphamide
Ifosfamide
Carboplatin
5-Fluorouracil
Methotrexate
Cytarabine
Premetrexed
Bleomycin
Irinotecan
Rituximab
Trastuzumab
Bevacizumab

การป้องกันการเกิดยาเคมีบาบัดรั่วออกนอกเส้ นเลือด( extravasatiion)
1. ผูม้ ีหน้าที่บริ หารยาควรได้รับการอบรมและฝึ กฝนทักษะมาเป็ นอย่างดี
2. เลือกบริ เวณแทงเข็มที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการแทงเข็มบริ เวณที่มีการเคลื่อนไหวมาก เนื่องจากมี
โอกาสที่เข็มจะทะลุออกนอกเส้นเลือดได้มาก
3. ลาดับการบริ หารยา กรณีการให้แบบแผนการรักษาที่ประกอบด้วยยาเคมีบาบัดหลายชนิด ควรให้
ยากลุ่ม vesicants เป็ นลาดับแรก เนื่องจากเส้นเลือดยังมีความสมบูรณ์อยู่ เมื่อให้ยาไปนานๆ ความ
สมบูรณ์ของเส้นเลือดจะลดลง และเกิดการระคายเคืองได้มากขึ้น
4. การตรวจสอบการไหลของยา โดยการ flush เส้นเลือดด้วยสารละลายที่เข้ากันได้กบั ยาทั้งก่อน
และหลังการให้ยา กรณีที่ฉีดเข้าหลอดเลือดดาโดยตรง ให้ฉีดช้าๆ หากให้ยาแบบหยดต่อเนื่อง
ควรตรวจสอบอย่างสม่าเสมอว่าการไหลของยาเข้าเส้นเลือดยังดีอยู่
5. การให้ความรู้ผปู้ ่ วย ควรให้ขอ้ มูลสาคัญแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อแจ้งอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างหรื อ
หลังการให้ยา
วิธีจัดการจัดการเมื่อยาเคมีบาบัดรั่ วออกนอกเส้ นเลือด(extravasation) ตามชนิดยา
1. การประคบ สามารถทาได้โดยใช้ความร้อนหรื อความเย็น เป็ นวิธีที่ใช้ในช่วงแรกของการเกิด
extravasation เท่านั้น ไม่ควรใช้ในกรณี ที่เกิดแผลหรื อเนื้อตาย
- ประคบร้อน ทาให้หลอดเลือดขยายตัว จะช่วยเพิ่มการกระจายและดูดซึ มยา และลดความ
เข้มข้นของยาบริ เวณที่เกิด extravasation ใช้ในกรณี ที่เกิดจากยา vincristin เท่านั้น
- ประคบเย็น ความเย็นจะช่วยป้ องกันการนายาเข้าสู่ เซลล์ และช่วยลดพิษของยาต่อเซลล์
เนื่องจากกลไกดังกล่าวขึ้นกับอุณหภูมิ ใช้ในกรณี ที่เกิดจากยา doxorubicin, idarubicin
นอกจากนี้อาจใช้ topical steroids ร่ วมกับการประคบร้อนหรื อเย็น เพื่อลดความเจ็บปวดของ
ผูป้ ่ วย
2. การใช้ยาต้านพิษ มีคาแนะนาการใช้สาหรับยาเคมีบาบัดบางกลุ่มเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่เป็ น
ชนิดที่ไม่มีจาหน่ายในประเทศไทย (ดังแสดงในตาราง)

ตารางแสดงยาต้ านพิษสาหรั บยากลุ่ม Vesicants และ Irritants
ยาเคมีบาบัด
Doxorubicin
Idarubicin
Cisplatin
Cisplatin

Vincristin

ยาต้ านพิษ
Dimethysulphoxide
(DMSO)
Sodium thiosulfate

Hyaluronidase

วิธีแก้ไขพิษ
DMSO 99% w/v 1-2 ml
ทาบริ เวณที่เกิด extravasation
ทุก 6 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 14 วัน
ผสม 10% sodium thiosulfate 4 ml
กับน้ ากลัน่ 6 ml นา 4 ml ฉีดเข้าไปใน
เส้นเลือดที่ให้ยา และฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง
2-3 ml บริ เวณที่เกิด extravasation
ฉีด hyaluronidase (150 unit/ml)
3-5 ml เข้าใต้ผวิ หนังบริ เวณรอบๆที่
เกิด extravasation

การจัดการกับยาเคมีบาบัดที่หกหรื อตกแตก
เมื่อมีการหกหรื อตกแตกของยาเคมีบาบัด จะทาให้เกิด spill หมายถึงการมีผงยาร่ างหล่นหรื อหยดยา
กระเด็นหรื อซึมออกจากภาชนะบรรจุแล้วไปตกค้างบนวัสดุ ต่างๆและบนร่ างกาย ซึ่ ง spill ที่เกิดขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูท้ ี่สมั ผัส ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึ งควรจัดทา spill kit คือชุดอุปกรณื ที่จดั ไว้สาหรับ
การทาความสะอาด spill ที่เกิดขึ้น รวบรวมไว้ในภาชนะปิ ดสนิทใบเดียวกัน โดยมากใช้เป็ นกล่องพลาสติก
ขนาดหิ้ วได้
ภายใน spill kit ควรประกอบด้ วยอุปกรณ์ ดังต่ อไปนี้
1. เครื่ องแต่งกายป้องกันร่ างกายจากการสัมผัสกับยาเคมีบาบัดสาหรับแต่ละบุคคล ตามมาตรฐาน ได้แก่
แว่นตา ผ้าปิ ดจมูกและปาก เสื้ อกาวน์ ถุงมือ หมวกคลุมผม และถุงห่ อหุ ้มรองเท้า
2. ผ้าสะอาด เพื่อใช้ดูดซับในกรณี spill นั้นเป็ นของเหลว โดยเลือกเนื้อผ้าแบบเดียวกับผ้าเช็ดตัว
เนื่องจากดูดซับน้ าได้ดี หรื อจะใช้แผ่นดูดซับก็ได้
3. ไม้กวาดและที่โกยผงขนาดเล็กเพื่อใช้กวาดเศษแก้ว
4. ภาชนะบรรจุขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด ได้แก่ กระป๋ องใส่ ขยะ กระป๋ องใส่ เข็มหรื อของมีคม และ
ถุงพลาสติกมีซิปที่ปิดปากถุงได้สนิท
5. ผงซักฟอก หรื อสบู่เหลว
6. คาแนะนาการใช้ spill kit
7. ใบบันทึกรายงานอุบตั ิการณ์

วิธีการจัดการ
การจัดการ spill มีความแตกต่างกันไป สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ใหญ่ๆ
1. กรณี spill บนส่ วนของร่ างกาย
1.1 การกระเด็นเข้าตา
ในกรณี ใส่ เลนส์ ให้ถอดแล้วล้างด้วยน้ าหรื อน้ าเกลือปริ มาณมาก
ประมาณ 15 นาที โดยลืมตาและกระพริ บตาในน้ า เปลี่ยนน้ าหลายๆครั้ง จากนั้นส่ งต่อแพทย์เพื่อทา
การตรวจซ้ า
1.2
การกระเด็นใส่ผวิ หนัง ให้ถอดเครื่ องแต่งกายที่ใส่ ป้องกันการสัมผัสกับยาเคมีบาบัดส่ วนที่
ถูก spill นั้นๆออก จากนั้นส่ งต่อแพทย์เพื่อตรวจซ้ า
1.3
การโดนเศษแก้วบาด เข็มตา โดยมากแผลมักไม่ลึก มีปริ มาณยาไม่มาก มักพบการระคาย
เคืองเฉพาะที่ ในกรณี แผลลึก มีเลือดออก ให้บีบเลือดบางส่ วนออกก่อน ล้างด้วยน้ าสะอาดปริ มาณ
มาก แล้วทาแผลตามปกติ จากนั้นส่ งต่อแพทย์เพื่อตรวจซ้ า
2. กรณี spill บนวัสดุต่างๆ
ให้ก้นั อาณาเขตและตั้งป้ ายแสดงให้ชดั เจนว่ามี spill จากยาเคมีบาบัดหลังจากนั้นทาตาม
ขั้นตอนดังนี้
2.1 สวมเครื่ องแต่งกายป้องกันการสัมผัสยาเคมีบาบัด ที่จดั เตรี ยมใน spill kit ให้ครบถ้วน
2.2 ใช้คีมแยกเศษแก้วและเข็มออกก่อน แล้วใส่ ในภาชนะเก็บขยะมีคม
2.3 สาหรับ spill ที่เป็ นของเหลวง ควรรอ 2-3 วินาที ให้ละอองที่ฟุ้งตกลงสู่ พ้นื ผิว ใช้ผา้ สะอาด
หรื อแผ่นรองซับวางครอบ spill แล้วรวบทั้งหมดไว้ใต้ผา้ หรื อแผ่นดูดซับนั้น แล้วใส่ ใน
ถุงพลาสติกที่มีซิป ก่อนทิ้งลงภาชนะเก็บขยะปนเปื้ อนยาเคมี บาบัด
2.4 สาหรับ spill ที่เป็ นผง ให้ใช้น้ าพรมบนผงยาเบาๆ ให้ช้ืน หรื อคลุมแล้วรวบขึ้นมาด้วยผ้าก๊อส
ชุบน้ าหรื อผ้าชุบน้ าหมาดๆ จากนั้นนาไปใส่ ถุงพลาสติกมีซิปก่อนทิ้งลงภาชนะเก็บขยะ
ปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด
2.5 ทาความสะอาดพื้นด้วยน้ าสบู่หรื อผงซักฟอกอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้พ้นื แห้งถ้าเป็ นห้องสะอาด ต้องเช็ดพื้นอีกครั้งด้วยแอลกอฮอล์
70% การทาความสะอาดให้เริ่ มจากพื้นที่ที่เปื้ อนส่ วนที่เล็กที่สุดไปยังส่ วนที่ใหญ่ที่สุด และ
จากส่วนที่ใกล้ตวั ที่สุดไปยังส่ วนที่ไกลตัวที่สุด
2.6 เมื่อทาความสะอาดเสร็ จให้ถอดถุงมือคู่นอกสุ ดใส่ ในถุงขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด ปิ ดปากถุง
ให้สนิท นาไปใส่ ถุงอีกใบหนึ่งที่มีป้ายแสดงอย่างชัดเจนว่าบรรจุขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด
2.7 ถอดเครื่ องแต่งกายที่เหลือออก ใส่ ลงในถุงใบเดิมและปิ ดผนึกปากถุง แล้วส่ งทาลายเหมือน
ขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัดทัว่ ไป
2.8 อุปกรณ์ทาความสะอาดที่ใช้ได้หลายครั้ง ให้ลา้ งด้วยน้ าสะอาดปริ มาณมากหลายๆครั้ง แล้ว
ทาความสะอาดด้วยผงซักฟอก ตามด้วยน้ าสะอาด
2.9 ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสะอาดปริ มาณมาก แล้วฟอกมือด้วยน้ าสบู่ตามด้วยน้ าสะอาด

