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หลักการและวัตถุประสงค : ยาเคมีบำบัดมีผลกระทบทีเ่ ปน
อั น ตรายต อ ร า งกาย ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรมเสี่ ย งต อ การ
รับสัมผัสยา เริม่ ตัง้ แตการสัมผัสภายนอกขวดยา เตรียมและ
บริหารยาสผู ปู ว ย สัมผัสสิง่ คัดหลัง่ ของผปู ว ย จนกระทัง่ การ
ทำความสะอาดและเก็บขยะปนเปอน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดังกลาวไมสามารถหลีกเลีย่ งกิจกรรมเสีย่ งได การศึกษานีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคเพือ่ ตรวจวัดความเขมขนของยา Ifosfamide (IF)
ในปสสาวะของบุคลากรทีม่ คี วามเสีย่ ง และปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับการรับสัมผัสและชนิดของงาน
วิธีการศึกษา : เก็บปสสาวะบุคลากรที่ขึ้นปฏิบัติงานใน
วันที่เตรียมหรือบริหารยา IF ในหอผูปวยมะเร็งและหอง
เตรียมยาในโรงเรียนแพทยแหงหนึ่งจำนวน 70 ราย โดย
เก็บปสสาวะกอนเลิกงาน 1 - 2 ชัว่ โมง เก็บขอมูลโดยใชแบบ
สอบถามและสัมภาษณหลังจากเก็บปสสาวะทันทีในเรื่อง
รูปแบบการสัมผัสยา เชน สถานที่ ชนิดของยา เวลา ขนาด
ของยา และเวลาทีเ่ ก็บปสสาวะ จากนัน้ นำตัวอยางปสสาวะ
ไปสกัดและวิเคราะหยา IF ดวยเครือ่ งมือ gas chromatography/mass spectrometer (GC/MS)
ผลการศึกษา : พบระดับยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะจำนวน
20 ราย คิดเปนรอยละ 28.6 คาเฉลีย่ เรขาคณิต (geometric
mean; GM) ของยา IF ในปสสาวะ 95.1 นก./มล. (นาโนกรัม/
มิ ล ลิ ลิ ต ร) โดยมี ช ว งของค า ต่ำ สุ ด -ค า สู ง สุ ด 16.0-526.0
นก./มล. (limit of detection; LOD = 10 นก./มล.) คา GM
ของยา IF ในปสสาวะของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ ตำแหนง
งานตางๆ โดยเรียงลำดับจากคาสูงสุดเปนต่ำสุด ดังนี้ ผชู ว ย
เภสัชกร 526.0 นก./มล. กลมุ พยาบาล 136.0 นก./มล. กลมุ
ผชู ว ยพยาบาล 110.9 นก./มล. กลมุ พนักงานทำความสะอาด
92.1 นก./มล. เภสัชกร 86.8 นก./มล. เจาหนาทีธ่ รุ การ 28.9 นก./มล.

Background and objectives : Antineoplastic drug has
adverse health effects related to handling risk activities
such as handling drug-vial, receiving drug, preparing
and transferring drug to ward, administrating drug and
contacting secretion of the patients who were treated
with these drugs. Such medical professional is subjected
to these unavoidable resk adivities. The aim of this study
was to determine Ifosfamide (IF) concentration in urine
of risk person and identify factors associated with
exposure and type of work.
Methods : Seventy subjects who worked on handing
IF in oncology wards or antineoplastic drug preparing
units at a hospital school of medicine were collected
their urine samples at 1 - 2 hours prior to the end of
shift. Self-administered questionnaires and interview were
taken immediately after collecting urine and record the
pattern of exposure such as location, type of drug, time,
dose of drug and time of urine collection. IF was
extracted from urine and analysed by gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS).
Results : Twenty subjects were found positive urinary
IF (28.6%) with geometric mean (GM) of 95.1
ng /mL, range 16.0 – 526.0 ng/mL (limit of detection;
LOD = 10 ng/mL). GM of urinary IF was ranked from
highest to lowest among the pharmacist assistant (526.0
ng/mL), nurse (136.0 ng/mL), nurse assistant (110.9 ng/
mL), janitor (92.1 ng/mL), pharmacist (86.8 ng/mL), clerk
(28.9 ng/mL), general officer 28.8 ng/mL and physician
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พนั ก งานทั่ ว ไปและอื่ น ๆ 28.8 นก./มล. และกลุ ม แพทย
16.0 นก./มล. ตามลำดับ นอกจากนีก้ ลมุ ตัวอยางในชวงอายุ
41 – 60 ปทตี่ รวจพบและตรวจไมพบระดับยาเคมีบำบัด รอย
ละ 53.8 และ 45.2 ตามลำดับ (p = 0.04) กลมุ บุคลากร ที่
ตรวจพบระดับยาเคมีบำบัดเปนผูที่ปฏิบัติงานที่ตูผสมยา
ไดแก เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร รอยละ 4.3 ของกลุม
ตัวอยางทัง้ หมด (p = 0.02)
สรุป: พบระดับของยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะของบุคลากร
ทางการแพทยทุกตำแหนงงานที่เกี่ยวของกับยาเคมีบำบัด
โดยแบ ง กลุ ม เสี่ ย งเป น 3 กลุ ม คื อ กลุ ม เสี่ ย งสู ง (ผู ช ว ย
เภสัชกร) กลุมเสี่ยงปานกลาง (พยาบาล ผูชวยพยาบาล
พนักงาน ทำความสะอาด และเภสัชกร) และกลุมเสี่ยงต่ำ
(เจาหนาทีธ่ รุ การ พนักงานทัว่ ไป และแพทย) ปจจัยทีส่ มั พันธ
กับการตรวจพบยาเคมีบำบัดในปสสาวะคือการเตรียมยาและ
อายุ ก ารทำงานโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ ม บุ ค ลากรช ว งอายุ
41 – 60 ป ซึง่ มีความตระหนักในเรือ่ งการใชอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคลลดลง
คำสำคัญ: ยาเคมีบำบัด, ไอฟอสฟามายด, การรับสัมผัส
จากตำแหนงงาน, หอผปู ว ยมะเร็ง

x Healthcare Workers and Chemotherapy Exposure in Oncology Wards
(16.0 ng/mL), respectively. Subjects aged 41 – 60 year
were found positive IF at 53.8 percent and negative IF
at 45.2 percent (p = 0.04). Personnels who worked on
drug preparing unit were found urinary IF at 4.3 percent
(p = 0.02).
Conclusions : Urinary IF was found in all groups of
healthcare workers related to antineoplastic medication.
The risk was divided into 3 groups: high risk including
pharmacist assistant; intermediate risk including nurse,
nurse assistant, janitor and pharmacist; and low risk
including clerk, general officer and physician. Factors
that correlated to finding of urinary IF were related to
drug preparing unit and duration of work especially those
who aged 41 – 60 years due to their decrease awareness
on personal protective equipment.
Key words : Antineoplastic drugs, Ifosphamide,
Occupational exposure, Oncology wards.
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บทนำ
ยาเคมี บำบั ด มี ผ ลกระทบที่ เ ป น อั น ตรายต อ ร า งกาย
จากการศึกษาขององคกรดานมะเร็งในประเทศเดนมารก
ในพยาบาลซึง่ ทำงานในหอผปู ว ยใหยาเคมีบำบัด (oncology
ward) พบวามีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
(leukemia) และมีปจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อทำงานอยางนอย 6
เดือน1 องคกรดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐ
อเมริกา (NIOSH)2 ไดระบุกจิ กรรมเสีย่ งตอการสัมผัสยาเคมี
บำบัดของบุคลากรในโรงพยาบาล เริ่มตั้งแตการสัมผัสภาย
นอกขวดยา3-6 เตรียมและบริหารยาสผู ปู ว ย สัมผัสสิง่ คัดหลัง่
ของผปู ว ย7 จนกระทัง่ การเก็บขยะปนเปอ น ซึง่ บุคลากรทาง
การแพทยไมสามารถหลีกเลีย่ งกิจกรรมดังกลาวได การศึกษา
ของ Burgaz และคณะ8 ป ค.ศ. 2003 ตรวจพบปริมาณยาเคมี
บำบัด Ifosfamide (IF) ในปสสาวะของพยาบาลและผูชวย
พยาบาล และการศึกษาของ Ziegler และคณะ9 ศึกษาการ
ปนเป อ นของยาเคมี บำบั ด IF ในถุ ง มื อ ของพยาบาล
ทีท่ ำหนาทีบ่ ริหารยา ผลการศึกษาพบความสัมพันธของการ
ปนเป อ นยาจากถุ ง มื อ ของพยาบาลที่ ทำหน า ที่ บ ริ ห ารยา
อยางมีนัยสำคัญ ปจจุบันสถานการณของโรงพยาบาลตางๆ
ในประเทศไทยนั้ น มี ม าตรฐานการดู แ ลระบบการให ย า
เคมี บำบั ด ที่ ห ลากหลาย ดั ง นั้ น การศึ ก ษาระดั บ ยาเคมี
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บำบั ด ในบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งจึ ง มี ค วามจำเป น
อยางยิ่งเพื่อประเมินผลความปลอดภัยของระบบการใหยา
เคมีบำบัดเพื่อนำไปสูการดูแลสุขภาพของบุคลากรที่ทำงาน
ดานนี้ อีกทัง้ การศึกษาเชนนีย้ งั ไมเคยมีการรายงานในประเทศไทย
มากอน ยาเคมีบำบัด IF เปนยาอันตรายและใชรกั ษาโรคมะเร็ง
และโรคอืน่ ๆ อยางกวางขวางซึง่ องคกรนานาชาติดา นการวิจยั
โรคมะเร็ง (The International Agency for Research on
Cancer; IARC) ระบุวายาดังกลาวจัดอยูในกลุม IIA ซึ่งมี
ความนาจะเปนในการเกิดมะเร็งในมนุษย การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาระดับยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะของ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในแตละตำแหนงงานทีท่ ำงานเกีย่ วของ
กับยาเคมีบำบัดและศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระดับของยา
เคมีบำบัดในบุคลากร

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เป น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวางเชิ ง
วิเคราะห (cross-sectional descriptive study)
ประชากรศึ ก ษาและกลุ ม ตั ว อย า ง บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานในหอผูปวยมะเร็งหรือหองเตรียมยาเคมีบำบัด
ได แ ก แพทย เภสั ช กร ผู ช ว ยเภสั ช กร พยาบาล ผู ช ว ย
พยาบาล พนักงานธุรการ พนักงานทัว่ ไป คนงานและพนักงาน
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ทำความสะอาด ซึง่ ปฏิบตั งิ านในวันทีม่ กี ารเตรียมหรือบริหาร
ยาเคมีบำบัด IF ตัง้ เตเวลา 7.00 – 16.00 น. หรือ 15.00 –
23.00 น. ทัง้ นีก้ ำหนดระดับความเชือ่ มัน่ ในการสรุปขอมูลที่
95%
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครือ่ งมือ :
1) แบบสอบถามเกี่ ย วข อ งกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คล
สุขภาพทั่วไป และลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งแจกใหอาสา
สมัครในวันที่มีการบริหารยา
2) การสัมภาษณ โดยทำการสัมภาษณทนั ที หลังจาก
ที่อาสาสมัครเก็บปสสาวะใหแลว เพื่อปองกันความสับสน
เกี่ยวกับรูปแบบการสัมผัสยาที่แทจริงของอาสาสมัครเอง
รวมถึงการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหนาที่ที่รับผิดชอบ
นอกจากนีย้ งั สอบถามเกีย่ วกับ ชนิด เวลา ปริมาณยาทีส่ มั ผัส
และเวลาที่เก็บปสสาวะ
3) เครื่องมือตรวจวิเคราะหและวัดระดับยาเคมีบำบัด
IF ดวยวิธี Gas Chromatography / Mass Spectrometer
(GC/MS) ซึ่งเปนการตรวจวิเคราะหครั้งแรกในประเทศไทย
โดยการพัฒนารูปแบบสิง่ สงตรวจจากเดิมทีม่ กี ารเก็บปสสาวะ
24 ชัว่ โมง (ซึง่ มีความยงุ ยากในการเก็บปสสาวะ 24 ชัว่ โมง)
มาเปนการเก็บปสสาวะครัง้ เดียว (spot urine) แทน
การเตรียมตัวอยางวิเคราะห สกัดยาเคมีบำบัด IF
ในตัวอยางปสสาวะปริมาตร 5 มล. ดวยตัวทำละลาย diethyl
ether 5 มล. ในหลอดแกว ระเหยแหง แลวเติม ethyl acetate
และสาร trifluoroacetic anhydride อยางละ 200 มค.ล.
(ไมโครลิตร) ผสมใหเขากันและนำหลอดแกวที่ใสสารไปตม
ในอางน้ำอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชัว่ โมง
จากนัน้ ทำการตรวจวิเคราะหอนุพนั ธ N-trifluoroacetyl ของยา
IF ดวยวิธี GC/MS10, 11
Calibration สรางกราฟมาตรฐานจากการเติมสาร
ละลายมาตรฐาน IF ลงในป ส สาวะที่ ป ราศจากสารนั้ น ๆ
โดยความเขมขนของสารละลายมาตรฐานทีใ่ ชเติมในปสสาวะคือ
10, 50, 100 และ 200 นก./มล. โดยใชสารcyclophosphamide
(CP) เขมขน 100 มค.ก./มล. (ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร) ปริมาตร
20 มค.ล. เปน internal standard และทำปฏิกริยาอนุพันธ
N-trifluoroacetyl ของยา IF เชนเดียวกับการเตรียมตัวอยาง
วิเคราะห
เครือ่ งมือวิเคราะห ใชเครือ่ งมือ Agilent GC รนุ 6890
N และ MS รนุ 5973 สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสเู ครือ่ งมือ
GC ทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องสวนฉีด (injector) 280 องศาเซลเซียส
โดยมีแกสฮีเลียมเปนตัวพาสาร (carrier gas) ทีค่ วามดัน 14
psi (ปอนดตอ ตารางนิว้ ) แลวสงผานเขาสคู อลัมน (column)
ชนิด DB-5MS ขนาด 30 ม. x 0.25 มม. I.D, film thickness
0.25 มค.ม.) ซึง่ อยภู ายในตอู บ (oven) ตัง้ คาอุณหภูมเิ ริม่ ตนที่

x Nitaya Najuang, et al.
110 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้ จึงเพิม่ อุณหภูมขิ องตอู บ ใน
อัตรา 15 องศาเซลเซียส/นาที จนกระทั่งถึง 280 องศา
เซลเซียส และคงอุณหภูมไิ วเปนเวลา 5 นาที IF จะถูกแยก
ใหบริสุทธิ์เมื่อผานคอลัมน และถูกสงตอจาก column เขาสู
ระบบ MS โดยใชพลังงาน 70 อิเลคตรอนโวลทมาชนกระทบ
สาร ทำใหเกิดการแตกตัวกลายเปนประจุดว ยวิธี Electron Ionization (EI) ไดมวลตอประจุ (m/z) ของสารแตละชนิดแยก
ออกมา โดยการวิเคราะห m/z ของสารใชวธิ กี ารสแกนสเปค
ตรัมแบบ SCAN (full-scan MS spectrum) ในชวง m/z 250
- 400 amu และวิเคราะหหาปริมาณอนุพนั ธ N-trifluoroacetyl
ของยา IF จะทำการวิเคราะหแบบ SIM (Single Ion Monitoring) ที่ m/z 307 amu10, 11
การเก็ บ ข อ มู ล หลั ง จากได รั บ การรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของคณะแพทยศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข SI - 314/2010
ผู วิ จั ย ดำเนิ น การเก็ บ ข อ มู ล โดยแจกแบบสอบถาม และ
สัมภาษณอาสาสมัครผูเขารวมการศึกษาในแตละหอผูปวย
อาสาสมัครฯ จะไดรับกระปองพลาสติกเพื่อเก็บปสสาวะไม
นอยกวา 10 มล. กอนเลิกงาน 1 – 2 ชัว่ โมง แลวจึงนำกระปอง
ปสสาวะไปเก็บในตแู ชแข็งที่ -20 องศาเซลเซียส เพือ่ รอการ
ตรวจวิเคราะหยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะตอไป
สถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห ข อ มู ล แบบสอบถามสรุ ป
ขอมูลเปนคารอยละ แจกแจงความถีแ่ บบ 2 ทาง (crosstabs)
หาชวงคาต่ำสุด - คาสูงสุด รายงานผลตรวจปริมาณยาเคมี
บำบัด IF ในปสสาวะเปน คาเฉลีย่ มัชฌิมเรขาคณิต (geometric mean; GM) เนือ่ งจากมีการกระจายตัวของขอมูลปริมาณ
ยาเคมีบำบัดแบบไมปกติ วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
สถานะภาพสวนบุคคล ปจจัยหนาที่ปฏิบัติงานและผลตรวจ
ระดับยาเคมีบำบัด โดยใชสถิติ Pearson chi-square
หรือสถิติ Fisher’s exact test

ผลการศึกษา
กลมุ ตัวอยางทัง้ สิน้ 70 ราย มีการกระจายตามลักษณะ
ประชากรตามตารางที่ 1 ในชวงอายุ 20 – 60 ป อายุของ
กลมุ ตัวอยางสวนใหญอยใู นชวงอายุ 20 - 40 ป รอยละ 81.4
เปนเพศหญิง จำนวน 67 ราย สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ
61.1 ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีคดิ เปนรอยละ 54.3
กลมุ ตัวอยางประกอบดวยตำแหนงผชู ว ยพยาบาลคิดเปนรอยละ
42.9 พยาบาลคิดเปนรอยละ 34.3 พนักงานทำความสะอาด
คิดเปนรอยละ 11.4 เภสัชกรคิดเปนรอยละ 8.6 ผู ช ว ย
เภสัชกรคิดเปนรอยละ 3.8 แพทยและเจาหนาที่ธุรการมี
จำนวนเท า กั น คื อ ร อ ยละ 2.9 และอื่ น ๆ เช น พนั ก งาน
วิทยาศาสตรคดิ เปนรอยละ 5.7 กลมุ ตัวอยางสวนใหญไมมี
โรคประจำตัว (ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
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ไทรอยด ภาวะหลอดเลือดในสมองขาดเลือด กรดไหลยอน
ไขมันเกาะตับ กระเพาะอาหาร ภูมิคุมกันตนเองบกพรอง
ภาวะซึมเศรา ภูมแิ พ หอบหืด และไมเกรน) คิดเปนรอยละ
82.9
ผลตรวจระดับยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะ พบในกลุม
ตัวอยางอายุ 20 - 40 ป รอยละ 22.8 กลมุ ตัวอยางอายุ 41
- 60 ป รอยละ 53.8 ซึง่ พบความแตกตางของอายุในกลมุ
ตัวอยาง ดังกลาวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.04)
ปจจัยอื่นๆ ในเรื่องเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และโรคประจำตัว พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติในการตรวจพบยาเคมีบำบัดในปสสาวะ นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่ตรวจพบระดับยาเคมีบำบัด
ในปสสาวะ โดยแยกตามหนาที่การปฏิบัติงาน(ตารางที่ 2)
พบวา กลมุ ตัวอยางซึง่ ทำหนาทีร่ บั /จัดเก็บยา (พยาบาลและ
เภสัชกร) ตรวจพบระดับยา IF ในปสสาวะรอยละ 28.0
เตรียมยา (เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร) รอยละ 45.5 นำสง
ยาไปยังหอผปู ว ย (พนักงานทัว่ ไป) รอยละ 50.0 บริหารยา
(พยาบาล) รอยละ 21.7 จัดเก็บขยะและทำความสะอาด
(พนักงานทำความสะอาดและผูชวยพยาบาล) รอยละ 2.4
ทำหนาที่ เกี่ยวกับตูผสมยา (เภสัชกรและผูชวยเภสัชกร)
รอยละ 100 โดยพบวาการทำหนาที่เกี่ยวกับตูผสมยานั้น
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตรวจพบระดั บ ยาเคมี บำบั ด IF
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.02)

x Healthcare Workers and Chemotherapy Exposure in Oncology Wards
ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจพบระดับยา IF ในปสสาวะ
ของกลมุ ตัวอยางจำนวน 20 รายจากจำนวนทัง้ หมด 70 ราย
คิดเปนรอยละ 28.6 คาเฉลีย่ GM ของปริมาณยาเคมีบำบัด
IF คือ 95.1 นก./มล. โดยมี range (ชวงความเขมขนคาต่ำสุด
– คาสูงสุด) เปน 16.0 – 526.0 นก./มล. (limit of detection;
LOD = 10 นก./มล.) คาเฉลีย่ GM ของผลตรวจยาเคมีบำบัด
ในปสสาวะของตำแหนงงานตางๆ ทีเ่ รียงลำดับความเขมขน
ของยา IF ในปสสาวะจากสูงสุดเปนต่ำสุดดังนี้ ผชู ว ยเภสัชกร
526.0 นก./มล. กลมุ พยาบาล (รับและเก็บยา บริหารยาสู ผู
ปวย) 136.0 นก./มล. กลมุ ผชู ว ยพยาบาล (ดูแล/ตวงปสสาวะ
/วัดสัญญาณชีพ) 110.9 นก./มล. กลุมพนักงานทำความ
สะอาด 92.1 นก./มล. เภสัชกร 86.8 นก./มล. เจาหนาที่ ธุรการ
28.9 นก./มล. พนักงานทัว่ ไปและอืน่ ๆ 28.8 นก./มล. และ
แพทย 16.0 นก./มล.

วิจารณ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาการตรวจหาระดั บ ยาเคมี
บำบัด IF ในรางกายของบุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการ
รักษาดวยยาเคมีบำบัดดังกลาว โดยเก็บปสสาวะแลวนำไป
ตรวจวิเคราะหระดับยา IF ในปสสาวะ รวมทัง้ ศึกษาถึงความ
สัมพันธของปจจัยทีเ่ กีย่ วของ จากการศึกษาพบวาระดับของ
ยาเคมีบำบัดแตกตางกันไปในบุคลากรซึ่งมีตำแหนงงานที่

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสถานภาพสวนบุคคล/สุขภาพทัว่ ไปและผลตรวจระดับยา IF
ตรวจพบระดับ
จำนวนกลุมตัวอยาง
ยา
ปจจัย
(รอยละ)
IF ในปสสาวะ
n = 70
(รอยละ)
อายุ (ป)
13 (22.8)
57 (81.4)
20-40
7 (53.8)
13 (18.6)
41-60
เพศ
1 (33.3)
3 (4.3)
ชาย
19 (28.4)
67 (95.7)
หญิง
สถานภาพสมรส
13 (30.2)
43 (61.1)
โสด
7 (25.9)
27 (38.6)
สมรส
การศึกษา
12 (31.6)
38 (54.3)
ต่ำกวาปริญญาตรี
8 (25.0)
32 (45.7)
ปริญญาตรีขนึ้ ไป
โรคประจำตัว
15 (25.9)
58 (82.9)
ไมมี
5 (41.7)
12 (17.1)
มี
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p-value
0.04*
1.00
0.07
0.54
0.30

นิตยา นาจวง, และคณะ

x Nitaya Najuang, et al.

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางหนาทีป่ ฏิบตั งิ านและผลตรวจระดับยา IF ในปสสาวะ
ตรวจพบระดับ
จำนวนกลุมตัวอยาง
ยา
(รอยละ)
หนาที่ปฏิบัติงาน
IF ในปสสาวะ
n = 70
(รอยละ)
รับและเก็บยา
25 (35.7)
ใช (พยาบาล, เภสัชกร)
7 (28.0)
45 (64.3)
ไมใช
13 (28.9)
เตรียมยา
11 (15.7)
ใช (เภสัชกร, ผชู ว ยเภสัชกร)
5 (45.5)
59 (84.3)
ไมใช
15 (25.4)
นำสงยาไปยังหอผูปวย
2 (2.9)
ใช (พนักงานทัว่ ไป)
1 (50.0)
68 (97.1)
ไมใช
19 (27.9)
บริหารยา
23 (32.9)
ใช (พยาบาล)
5 (21.7)
47 (67.1)
ไมใช
15 (31.9)
เกี่ยวกับตูผสมยา
3 (4.3)
ใช (เภสัชกร, ผชู ว ยเภสัชกร)
3 (100.0)
67 (95.7)
ไมใช
17 (25.4)
จัดเก็บขยะปนเปอนและทำความสะอาด
ใช (พนง.ทำความสะอาด/ผชู ว ยพยาบาล) 41 (58.6)
10 (2.4)
29 (41.4)
ไมใช
10 (34.5)

p-value
0.94
0.27
0.49
0.38
0.02*
0.36

ตารางที่ 3 แสดงผลตรวจและปริมาณคาเฉลีย่ ยาเคมีบำบัด IF ในปสสาวะจำแนกตามตำแหนงงาน
จำนวน
ตรวจพบระดับยา IF GM ของยา
กลุมตัวอยาง (รอยละ) ในปสสาวะ (รอยละ) IF ในปสสาวะ
ตำแหนงงาน (ลักษณะงาน)
(n = 70)
(n = 20)
2 (2.9)
1 (50.0)
แพทย (ตรวจรางกายผปู ว ย, ใหการรักษา )
16.0
2 (2.9)
2 (100.0)
เภสัชกร (เตรียมยา)
86.8
1 (100.0)
1 (1.4)
ผูชวยเภสัชกร (ตรวจเช็คเตรียมยา)
526.0
24 (34.3)
5 (20.8)
พยาบาล (รับและเก็บยา บริหารยาสผู ปู ว ย)
136.0
30 (42.9)
7 (23.3)
110.9
ผูชวยพยาบาล (ดูแล/ตวงปสสาวะ/วัดสัญญาณชีพ)
1 (1.4)
1 (100.0)
28.9
เจาหนาทีธ่ รุ การ (จัดการเอกสาร/สิง่ สงตรวจ)
8 (11.4)
2 (25.0)
92.1
พนักงานทำความสะอาด (เก็บขยะ/ทำความสะอาด )
2 (2.9)
1 (50.0)
28.8
พนักงานทัว่ ไปและอืน่ ๆ (จัดการเวชระเบียน/อืน่ ๆ)
เกีย่ วของกับยาเคมีบำบัด โดยพบปริมาณยา IF ในปสสาวะ
สูงทีส่ ดุ ในผชู ว ยเภสัชกร รองลงมาในพยาบาล ผชู ว ยพยาบาล
กลมุ พนักงานทำความสะอาด และเภสัชกร ตามลำดับ โดย
บุคลากรเหลานี้มีโอกาสรับสัมผัสยาเคมีบำบัดทั้งทางตรง
เชน การเตรียมยา บริหารยา การวัดตวงปริมาณและสัมผัส
กับปสสาวะของผปู ว ย และทางออม เชน การดูแลอยาง ใกล

ชิด ตรวจวัดสัญญาณชีพ เปนตน โดยทัว่ ไปหลังจาก ผปู ว ย
ไดรับยาเคมีบำบัด IF ยาจะถูกขับออกทางปสสาวะ ในรูป
ของสารเดิม (unchanged form) รอยละ 25.0 และอยูใน
ปสสาวะนานถึง 2 วั น 12 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Hedmer และคณะ13 ในป ค.ศ. 2005 ซึง่ ทำการศึกษาเก็บ
ตัวอยางยา IF ในสิง่ แวดลอมของหอผปู ว ยมะเร็ง 2 แหง และ
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หนวยใหยาเคมีบำบัด 1 แหงในโรงพยาบาลประเทศสวีเดน
โดยทำการเก็บตัวอยาง (.wipe samplings) บริเวณตางๆ 10
- 13 บริเวณ เชน พืน้ หองทีเ่ ตรียมยา พืน้ ระเบียงดานนอก
และพื้นหองน้ำ ผลการศึกษาพบปริมาณยา IF บริเวณพื้น
หองน้ำสูงทีส่ ดุ สวนลักษณะงานทำความสะอาดและจัดเก็บ
ขยะปนเปอ นยา เชน วัสดุอปุ กรณทใี่ ชจากการเตรียมยา เข็ม
กระบอกฉีดยา ผาก็อส ผาปูเตียงหรือเสื้อผาที่ใชแลว และ
สารคัดหลั่งจากผูปวย พบวามีการปนเปอนยาหรือเมแทบอไลตของยาในขณะทำความสะอาดพื้นผิวที่ทำงานและ
เครือ่ งมือทีใ่ ชตา งๆ ในหอผปู ว ย ดังนัน้ บุคลากรทีอ่ ยบู ริเวณ
ใกล เ คี ย งจะมี โ อกาสหายใจเอาละอองยาที่ ฟุ ง ลอยใน
อากาศเขาสรู า งกายได ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษานีท้ พี่ บ
ปริมาณยา IF ในปสสาวะของบุคลากรผรู บั สัมผัส โดยพบใน
ปริมาณสูงที่สุดในพนักงานทำความสะอาด จากการศึกษา
ของ Hengpraprom และคณะ14 ในป ค.ศ. 2006 สำรวจ
พฤติกรรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกัน
ในบุคลากรทางการแพทยกลุมเสี่ยงที่ตองทำงานสัมผัสยา
เคมี บำบั ด ที่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ ผลการศึ ก ษาพบ
พนักงานทำความสะอาดใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลนอยกวา
รอยละ 5.0 ดังนั้นการใชถุงมือ หนากากปดปากและจมูก
และเสื้ อ กาวน จึ ง เป น การป อ งกั น การสั ม ผั ส ยาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการศึกษาที่ผานมายังไมมีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสยาของพนักงานทำความสะอาด
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับยา
เคมีบำบัด พบวาลักษณะงานที่ปฏิบัติและหนาที่ที่เกี่ยวของ
กั บ การใช ตู ผ สมยาเคมี บำบั ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลตรวจ
พบระดับยาเคมีบำบัดอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ การศึกษานี้
ใชตูผสมยาชนิด biological safety cabinet ระดับ 2 ชนิด
B2 ซึง่ เปนตทู เี่ หมาะสำหรับปฎิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของกับสารพิษ
โดยอาศัยหลักการของอากาศที่ไหลสูภายนอก จะถูกกรอง
ผาน HEPA filter กอนที่จะปลอยออกไป ซึ่งจัดวาเปนตูที่
ปลอดภัยทีส่ ดุ ระดับหนึง่ แตอาจเปนไปไดวา มีอนุภาคของยา
เคมีบำบัดปนเปอ นบริเวณแขนเสือ้ กาวนทยี่ นื่ เขาไปในบริเวณ
ตผู สมยา ประกอบกับผปู ฏิบตั งิ านไมไดถอดชุดทันทีหลังจาก
ปฏิบตั งิ าน และเดินไป-มา ทำใหอนุภาคของยาเคมีบำบัดฟงุ
กระจายในอากาศและหายใจเขาสูรางกายในที่สุด ซึ่งสอด
คลองกับการศึกษาของ Bensu และ Kamelya15 ในป ค.ศ.
2003 ไดศกึ ษาปริมาณยาเคมีบำบัดในปสสาวะของพยาบาล
ที่ทำงานในหนวยใหยาเคมีบำบัด ทำหนาที่เตรียมยาเคมี
บำบัด CP ผลการศึกษาพบวาใชตูผสมยาปลอดเชื้อระดับ
2 ชนิด vertical laminar air-flow hood ในการเตรียมยา
เคมีบำบัด โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดสวมอุปกรณปองกันฯ
ตามแนวทางมาตรฐานที่ OSHA กำหนด ผลการศึกษาพบวา
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กลุมตัวอยางที่ใชตูปลอดเชื้อมีปริมาณยา CP ในปสสาวะ
0.22 + 0.5 มก./ปสสาวะ 24 ชม. ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า
ถึงแมวาจะมีการใชอุปกรณปองกันฯ และปฏิบัติงานภายใต
ตูผสมยาปลอดเชื้อระดับ 2 ก็ยังตองมีการเฝาระวังในการ
ตรวจวั ด ปริ ม าณยาเคมี บำบั ด ในบุ ค ลากรที่ ทำงานด ว ย
อยางไรก็ตามปริมาณยาเคมีบำบัด IF ที่พบในการศึกษา
นีม้ คี า เฉลีย่ GM 95.1 นก./มล. (range 16.0 - 256.0 นก./
มล.) ถือวาปริมาณคอนขางสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษา
ของ Fransman และคณะ16 ในป ค.ศ. 2007 ซึง่ ทำการศึกษา
ชนิด cross-sectional exposure survey ในป ค.ศ. 1997,
2000 และ 2002 ดูแนวโนมการปนเปอนยาเคมีบำบัดของ
พยาบาลทีท่ ำงานในหอผปู ว ยมะเร็งและแผนกใหยาเคมีบำบัด
CP ในโรงพยาบาล ประเทศเนเธอรแลนด โดยการตรวจระดับ
ยาในปสสาวะ 24 ชั่วโมงของพยาบาลที่ทำหนาที่เกี่ยวของ
โดยการศึกษาทำในโรงพยาบาล 7 แหงในป ค.ศ. 1997
(n = 32) ไดคา GM ของยา CP ในปสสาวะพยาบาล 71.8
นก. (range 10 - 1,250 นก.) และโรงพยาบาล 3 แหง ในป
ค.ศ. 2000 (n = 7) ไดคา GM ของยา CP ในปสสาวะ พยาบาล
24.1 นก. (range 14 - 45 นก.) ผลการศึกษาพบ แนวโนม
การปนเป อ นยาเคมี บำบั ด ลดลง 3.4 เท า เมื่ อ ศึ ก ษา
การปนเปอ นยา CP ทีถ่ งุ มือขณะปฏิบตั งิ านในป ค.ศ. 1997
เปรียบเทียบกับป 2002 โดยศึกษาการปนเปอนยาที่ถุงมือ
ของบุคลากรทำหนาที่เตรียมยา และบุคลากรที่เก็บปสสาวะ
ของผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำบัด พบวาแนวโนมการปนเปอน
ยาทีถ่ งุ มือของบุคลากรทีท่ ำหนาทีเ่ ตรียมยาลดลง 220.0 เทา
(27,041 นก. ในป ค.ศ.1997 และ 122.9 นก. ในป ค.ศ. 2002)
ในขณะที่การปนเปอนยาที่ถุงมือของบุคลากรที่ทำหนาที่
เก็บปสสาวะของผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำบัดลดลง 5.5 เทา
(113.3 นก. ในป ค.ศ. 1997 และ 20.7 นก. ในป ค.ศ. 2002)
นอกจากนีก้ ารศึกษานีย้ งั พบวามีอกี หนีง่ ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ
ระดับยาเคมีบำบัดในปสสาวะคือ กลุมตัวอยางอายุระหวาง
41 - 60 ป มีความสัมพันธกบั ระดับการตรวจพบยาเคมีบำบัด
IF ในป ส สาวะสู ง กว า กลุ ม อายุ น อ ย ซึ่ ง อธิ บ ายได ว า กลุ ม
ตัวอยาง ดังกลาวมีอายุงานนาน เคยชินกับสภาพการทำงาน
ทำให ความตระหนักเรื่องการใชอุปกรณปองกันฯ ลดลง
อยางไรก็ตาม ขนาดตัวอยางทีไ่ ดจากสูตรคำนวณการประมาณ
คาการศึกษาในกลุมตัวอยางกลุมเดียว n= Z2∞/2α2 / d2
ควรมีจำนวนกลมุ ตัวอยางอยางนอย 96 ราย แตการศึกษานี้
มีจำนวนกลมุ ตัวอยางเพียง 70 รายเทานัน้ ซึง่ ขนาดตัวอยาง
สำหรับการศึกษาดานการรับสัมผัสยาบำบัดเคมีคอนขางต่ำ
กวาขนาดตัวอยางทีไ่ ดจากสูตรคำนวณ ซึง่ มีความสอดคลอง
กับการศึกษาอืน่ ๆ ทีผ่ า นมา9, 16
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สรุป
มี ก ารตรวจพบยาเคมี บำบั ด IF ในป ส สาวะที่ ร ะดั บ
ความเขมขนตางๆ ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหนงงาน
ที่เกี่ยวของกับยาเคมีบำบัดทั้งหมด กลุมเสี่ยงสูงสุดไดแก
ผูชวยเภสัชกร กลุมเสี่ยงปานกลางไดแก พยาบาล ผูชวย
พยาบาล พนักงานทำความสะอาด และเภสัชกร และกลุม
เสี่ยงต่ำไดแก เจาหนาที่ธุรการ พนักงานทั่วไป และแพทย
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ จุดเตรียมยาเคมีบำบัดมีความเสีย่ ง
สูงทีส่ ดุ จึงตองปฏิบตั งิ านดวยความระมัดระวังและตองใชอปุ กรณ
ปองกันฯ อยางไรก็ตามบุคลากรทีม่ อี ายุการทำงานมากกวา
20 ป จะมีความตระหนักในเรื่องการใชอุปกรณปองกันฯ
ลดลง จึงควรรณรงคใหตระหนักถึงการใชอุปกรณปองกันฯ
เปนประจำทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด
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