
 
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 

 

 

 

เรื่อง 

รับคำสั่งแพทย และเตรียมผสมยาเคมีบำบัด 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

นางสาวโสภิต กอพูนศิลป  เภสัชกรชำนาญการ 

นายสรวิศ ฉัตรเจริญพัฒน  เภสัชกรพนักงานราชการ 

นางสาวอัมพุธินี  จันทนา  เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

งานเตรียมยาเคมีบำบัด กลุมงานเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 



 

คำนำ 

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในปจจุบันเปนแบบผสมผสานทั้งดานการผาตัด การฉายรังสี การรับ

ฮอรโมนรักษา การรักษาดวยยามุงเปา และการรักษาดวยยาเคมีบำบัด บทบาทดานการเตรียมยาเคมีบำบัด

เกี่ยวของกับเภสัชกร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรงจึงจำเปนตองใชทักษะการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ซึ่ง

มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2561-2565 ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเรื่อง “การเตรียม

ยาปราศจากเชื้อ (sterile products) จะตองมีการเตรียมภายใตสภาวะแวดลอม และเงื่อนไขที่เหมาะสม โดย

บุคลากรที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีตามมาตรฐานการผลิตที่ดี มีระบบการจัดการตามแนวทางที่กำหนดไว เชน 

การตรวจกรองความถูกตองของคำสั่ง การเตรียมวัสดุ อุปกรณ การประกันคุณภาพ กระบวนการ และผลิตภัณฑที่

ไดเตรียมขึ้น” เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยตอผูปวย  

คูมือรับคำสั่งเเพทย และเตรียมผสมยาเคมีบำบัด จัดทำเพ่ือใหบุคลากรในงานเตรียมยาเคมีบำบัด 

กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ไดทราบถึงลำดับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ขอควรระวังในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑที่ไดเตรียมขึ้นมีความปลอดภัยปราศจาก

เช้ือ และมีคุณภาพที่ดีสำหรับผูปวย  
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คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องรับคำสั่งแพทย และเตรียมยาเคมีบำบัด 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหบุคลากรในเตรียมยาเคมีบำบัด กลุมงานเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได

อยางถูกตอง และปลอดภัย 

1.2 การเตรียมยาเคมีบำบัดตรงตามมาตรฐานเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) และเทคนิค

การผสม เพื ่อใหยาเตรียมมีความปลอดภัยตอผู ปวย และผลิตภัณฑอยูในรูปแบบพรอมใชสะดวกตอ

ผูปฏิบัติงาน 

1.3 เพ่ือใหผูปวยไดรับผลิตภัณฑที่ไดเตรียมขึ้นอยางปลอดภัยปราศจากเช้ือ และมีคุณภาพที่ดี 

  

2. ขอบเขต 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับขั้นตอนรับใบสั่งยา ตรวจสอบขอมูลใบสั่งยา การตรวจสอบใบสั่งยา ลง

ขอมูลรายการยาในโปรแกรม SSB หลักการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด การตรวจสอบความเรียบรอยของ

ผลิตภัณฑ การจายยาเคมีบำบัด ยา pre-medication และยากลับบาน  

 

3. คำจำกัดความ  

3.1 ยาเคมีบำบัด (cytotoxic drugs) หมายถึง ยาที ่มีประสิทธิภาพทำลายเซลลมะเร็ง โดยทำ

ปฏิกิริยาเคมีกับดีเอ็นเอโดยตรง หรือยับยั ้งการสรางโปรตีนที่ใชในการเจริญเติบโตของเซลล สงผลให

เซลลมะเร็งหยุดการเพ่ิมจำนวน  

3.2 เคมีบำบัด (chemotherapy) หมายถึง วิธีการรักษาโดยใชยาที่มีผลออกฤทธ์ิทำลายเซลลมะเรง็ 

โดยยับย้ังการแบงตัว และการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง 

3.3 negative pressure technique หมายถึง การเตรียมยาโดย aseptic technique ดวยการ

รักษาความดันในภาชนะบรรจุยาในรูปแบบไวอัลใหนอยกวาความดันในกระบอกฉีดยาเสมอ 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 เภสัชกร ทำหนาที่รับคำสั่งแพทย คัดกรองขอมูลใบสั่งยา และประวัติผลการตรวจของผูปวย ผล

ทางหองปฏิบัติการ (lab results) ขนาดยาเคมีบำบัด ขอมูลฉลากยาเตรียมเคมีบำบัด การเตรียมยาเคมีบำบัด

ดวยวิธี Aseptic technique ตรวจสอบยาเคมีบำบัดกอนสงใหพยาบาลบริหารยา 

4.2 เจาพนักงานเภสัชกรรม ทำหนาที่จัดเตรียมประวัติผูปวย (profile) ที่ใหยาเคมีบำบัด และเขา

ขอมูลคำสั่งแพทยในคอมพิวเตอรโปรแกรม SSB ดูแลคงคลังยาเคมีบำบัด และสารน้ำที่ใชในการเตรียมผสมยา  

4.3 พนักงานประจำหองยาเคมีบำบัด ทำหนาที่เตรียมหองผสมยาเคมีบำบัด อุปกรณที่ใชในการ

เตรียมยาใหสะอาดพรอมปฏิบัติงาน จัดเตรียมยาเคมีบำบัด และสารน้ำที่ใชในการเตรียมผสมยา 
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5. อุปกรณ และเครื่องมือ 

5.1 ตูปลอดเช้ือ isolator และถุงมือตูปลอดเช้ือ isolator 

5.2 เสื้อกาวน หมวกคลมุผม ผาปดจมูกและปากชนิด disposable  

5.3 ถุงมือ latex ชนิดปราศจากเชื ้อ ไมม ีแปง และเปนชนิด disposable สำหรับสวมที ่มือ

ผูปฏิบัติงาน และสำหรับสวมทับถุงมือตูปลอดเช้ือ isolator 

5.4 ซองยาเคมีบำบัด ซองยาทั่วไปชนิดใส และชนิดสีชา 

5.5 ถุงขยะปนเปอนเคมีบำบัด (สีเทา) ถุงขยะทั่วไป (สีดำ)  

5.6 กระปุกพลาสติกใสหัวเข็มปนเปอนเคมีบำบัด 

5.7 ตาช่ังสารน้ำ และตะกราใสยาเคมีบำบัด และสารน้ำ 

5.8 ยาเคมีบำบัด ในบัญชียาโรงพยาบาลพระน่ังเกลา 

5.9 สารน้ำ ไดแก 5%D/NSS 500 มิลลิลิตร, 5%D/NSS/2 500 มิลลิลิตร, 5%D/NSS/2 1000 

มิลลิลิตร, 5%DW 100 มิลลิลิตร, 5%DW 200 มิลลิลิตร, 5%DW 500 มิลลิลิตร, 5%DW 1000 มิลลิลิตร, 

0.9%NSS 3 ม ิลล ิล ิตร, 0.9%NSS 5 ม ิลล ิล ิตร , 0.9%NSS 100 ม ิลล ิล ิตร, 0.9%NSS 250 ม ิลล ิล ิตร , 

0.9%NSS 500 มิลลิลติร, 0.9%NSS 1000 มิลลิลิตร, sterile water for injection 10 มิลลิลิตร, water for 

injection 100 มิลลิลิตร 

5.10 แผนรองซับชนิดปองกันการซึมผานที่พ้ืนผิว 

5.11 ถาดสี่เหลี่ยมสแตนเลสทางการแพทยขนาด 5"x8.5"  

5.12 ปากคีบชนิดไมมีเขี้ยวยาว 16 เซนติเมตร 

5.13 กระบอกฉีดยา ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร ชนิดที่ไมสามารถถอดหัวเข็มได และชนิดถอดหัวเข็มได 

5.14 กระบอกฉีดยา ขนาดบรรจุ 3 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร 10 มิลลิลิตร 20 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร  

5.15 กระบอกฉีดยาชนิดหัวเกลียว ขนาดบรรจุ 30  มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร 

5.16 เข็มฉีดยาเบอร 18, 20, 21, 24 และ 27 

5.17 จุกครอบปลายกระบอกฉีดยา (syringe cap) 

5.18 แอลกอฮอล 70%  และ gauze sterile 3"x4" 

5.19 พาราฟลม (parafilm) ซอง sterile แบบขอบเรียบขนาด 4 น้ิว และ เครื่องซีลซองสเตอรไรด 

5.20 sterile infusion set และ sterile infusion set ชนิด non PVC มี in-line filter ขนาดไมเกิน 

0.22 ไมครอน สำหรับเครื่อง infusion pump 

5.21 ปากกาเคมีหมึกกันน้ำ 
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6. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานรับคำสั่งแพทย และเตรียมยาเคมีบำบัด 

ลำดับ ผังขบวนการ ระยะเวลา 

(นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 5 1.เจาหนาที่หอผูปวยใน/ผูปวยยื่นใบสั่งยา และประวัติการ

รักษา พรอมคิว 

2.เจาพนักงานเภสัชกรรมตรวจสอบใบสั่งยาชื่อ-นามสกุล 

และสิทธิการรักษา  

3.เจาพนักงานเภสัชกรรมผูตรวจสอบลงชื่อ และเวลาที่รับ

ใบสั่งยา 

1.ใบสั่งยาผูปวยนอก 

2.ใบสั่งยาผูปวยใน 

3.ประวัติการรักษา 

4.ประวัติผูปวย 

(profile) 

1.เจา

พนักงาน

เภสัชกรรม 

2.พนักงาน

ประจำหอง

ยาเคมีบำบัด 

2. 

 

 

 

 

 

 

 10 1.เตรียมขอมูลคำสั่งแพทยเพ่ือทำประวัติผูปวยใหม/เดิม 

2.คำนวณและเปรียบเทียบขนาดยาตาม BSA ของผูปวย

ตรวจสอบผลทางหองปฏิบัติการตามเกณฑกอนการใหยา 

กรณีผูปวยในสอบถามอุณหภูมิรางกายผูปวย 

3.พบความผ ิดปกต ิของข อม ูลขนาดยา หร ือผลทาง

หองปฏิบัติการให consult แพทย เพื ่อแกไขขอมูลให

ถูกตอง  

1.ใบสั่งยาผูปวยนอก 

2.ใบสั่งยาผูปวยใน 

3.ประวัติการรักษา 

4.ประวัติผูปวย 

(profile) 

5.ผลทาง

หองปฏิบัติการ 

เภสัชกร 

3. 

 

 

 

 5 1.ตรวจช่ือ-สกุลผูปวยในโปรแกรม SSB ตรงกับใบสั่งยา 

2.บันทึกรายการยาเคมีบำบัดตามใบสั่งยาในโปรแกรม SSB 

3.ตรวจสอบความเรียบรอยของประวัติผูปวย ใบสั่งยา และ

ฉลากยาสำหรับติดขวดสารน้ำที่ผสมยาเคมีบำบัดแลว 

 

รหัส (code) ใน

โปรแกรม SSB 

เจาพนักงาน

เภสัชกรรม 

ตรวจสอบ

ขอมูลใบส่ังยา 

ลงขอมูลรายการยาในโปรแกรม SSB 

Consult แพทย 
ผาน 

ไมผาน 

รับใบส่ังยา 

 

ผาน 
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ลำดับ ผังขบวนการ ระยะเวลา 

(นาที) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอรม ผูรับผิดชอบ 

4. 

 

 

 

 

 10 1. เภสัชกรตรวจสอบรายการยา มีรายการยาที่ตองชำระ

เงินเอง แจงผูปวย/เจาหนาที่ประจำหอผูปวยในเพื่อชำระ

เงินที่หองการเงินชอง 3 อาคารสำเภาทอง ช้ัน 1 

2. เภสัชกรตรวจสอบรายการยา และจายยากลับบาน 

พรอมยา pre-medication กอนเริ่มยาเคมีบำบัดเปนเวลา

ครึ่งชั่วโมง กรณีผูปวยในยา pre-medication นำไปพรอม

ขวดสารน้ำผสมยาเตรียมเคมีบำบัด  

ใบจัดยาผูปวยนอก 

หรือใบจัดยาผูปวยใน

ของโปรแกรม SSB 

เจาหนาที่

การเงิน 

5.    20 1. เภสัชกรผูผสมยาตรวจสอบรายการยาเคมีบำบัด สารน้ำ 

ฉลากยา ขนาดยา และปริมาตรซ้ำ 

2. เตรียมยาเคมีบำบัดดวยวิธี Aseptic technique 

3. เจาหนาที่ติดฉลากยา พรอมตรวจสอบความเรียบรอย 

และบรรจุขวดสารน้ำผสมยาเตรียมเคมีบำบัดแลวใสซองยา

เคมีบำบัด 

1.ประวัติผูปวย 

(profile) ปรับเปน

ปจจุบัน พรอมผลทาง

หองปฏิบัติการ 

2.ฉลากยาเคมบีำบัด 

1.เภสัชกร 

2.เจา

พนักงาน

เภสัชกรรม 

6.  5 1. เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของยาเคมี

บำบัดทั้งหมด 

2. พนักงานประจำหองยาเคมีบำบัดนำสงยาเคมีบำบัดให

พยาบาล กรณีผูปวยในพนักงานประจำหองยาเคมีบำบัด

แจงเจาหนาที ่ประจำหอผู ปวยในรับ pre-medication 

พรอมขวดสารน้ำผสมยาเตรียมเคมีบำบัด 

1.ประวัติผูปวย 

(profile) ปรับเปน

ปจจุบัน พรอมผลทาง

หองปฏิบัติการ 

2.ฉลากยาเคม ีบำบัด 

และฉลากชวย 

1.เภสัชกร 

2.พนักงาน

ประจำหอง

ยาเคมีบำบัด 

ยาชำระเงิน 

การเงิน 

เตรียมยาเคมีบำบัด 

ชำระ 

ไมชำระ 

จายยาเคมีบำบดั 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.1 รับใบสั่งยา 

 7.1.1  ผูปวยนอกยื่นใบสั่งยาไดตั้งแตเวลา 8.00-16.00 น. กรณีผูปวยในยื่น doctor’s order 

sheet พรอมเวชระเบียนผูปวยไดตั้งแตเวลา 8.00-15.30 น. พรอมแจงอุณหภูมิรางกายผูปวยในกอนเริ่ม

เตรียมยาเคมีบำบัดผูปวยนอกยื่นใบสั่งยา และประวัติการตรวจรักษา พรอมแนบบัตรคิวหนาหองยาเคมีบำบัด

ใสลงตะกรารับใบสั่งยา 

 7.1.2  เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของใบสั่งยาผูปวย ไดแก ชื่อ-นามสกุล หมายเลข

ประจำตัวผูปวย (hospital number; HN) อายุ สวนสูง น้ำหนัก และสิทธิการรักษา สำหรับเปนขอมูลใหเภสัช

กรใชในขั้นตอนตรวจสอบขอมูลใบสั่งยา 

7.1.3  เจาหนาที่จัดเตรียม profile ของผูปวย  

ตรวจสอบขอมูลแผนการรักษา ไดแก สูตรยาเคมีบำบัดตาม treatment protocol รอบ

ของการใหยาเคมีบำบัด วิธีและเวลาที่ใชบริหารยาเคมีบำบัด 

กรณีผูปวยใหมเจาหนาที่จัดทำ profile ของผูปวยประกอบดวย เวชระเบียนประวัติ

ผูปวย ใบสั่งยาเคมีบำบัดตาม treatment protocol ผลทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการสอบถามขอมูลโรค

ประจำตัว ประวัติแพยา เบอรโทรศัพท  และประวัติการรักษาดวยยาเคมีบำบัดจากโรงพยาบาลอ่ืนของผูปวย 

กรณีผูปวยเดิมเจาหนาที่ทำการเก็บขอมูลผูปวยประกอบดวย เวชระเบียนประวัติผูปวย 

ใบสั่งยาเคมีบำบัดตาม treatment protocol ผลทางหองปฏิบัติการ รวบรวมเขา profile ของผูปวยใหเปน

ปจจุบัน 
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7.2  ตรวจสอบขอมูลใบสั่งยา  

7.2.1  ตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของผูปวยช่ือ-นามสกุล สิทธิการรักษา treatment protocol 

กรณีผูปวยใหมตรวจสอบสิทธิการรักษา และประเภทบัญชียาเคมีบำบัดโรงพยาบาลพระน่ังเกลา 

1) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่สามารถจายไดทุกสิทธิบัตร (EF) 

2) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่เบิกจากกรมบัญชีกลางไมได (EXX) 

3) ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่สามารถจายไดในทุกสิทธิ (NF) 

4) ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที ่มีราคาสูง สามารถจายไดในผู ปวยสิทธิตนสังกัด, 

เบิกจายตรงจากกรมบัญชีกลาง, ชำระเงิน (NX) ไมใหจายฟรีในผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวน

หนา หรือสิทธิประกันสังคม หรือผูปวยขอฟรีทั้งหลาย  

5) ยาในโครงการเบิกจายตรงสำหรับผูปวยโรคมะเร็ง (OCPA) 

6) รายการบัญชียา จ (2) แพทยเขียนแบบฟอรมบัญชียา จ (2) สงแบบฟอรมเพื่อขอ

อนุมัติการใชยาตามแนวทางกำกับการใชยาบัญชียา จ (2) 

7) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที ่สามารถจายไดทุกสิทธิบัตรที่จัดเปนยาเฉพาะ case 

(EF/C)  

8) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาสูง สามารถจายไดในผูปวยสิทธิตนสังกัด, เบิกจาย

ตรงจากกรมบัญชีกลาง, ชำระเงิน (EX) หากแพทยสั่งใชฟรีในผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

หรือสิทธิประกันสังคม หรือผูปวยขอฟรีทั้งหลาย ตองสงแบบฟอรมการขอใชยาบัญชีพิเศษเพ่ือ

เสนอขออนุมัติตอไป หรือระบุขอความในใบสั่งยา/ doctor order ใหผูปวยชำระเงินเอง  

9) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาสูงที่จัดเปนยาเฉพาะ case (EX/C) 

10) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่เบิกจากกรมบัญชีกลางไมได ที่จัดเปนยาเฉพาะ case 

(EXX/C) แพทยกรอกแบบฟอรมขอซื้อยาเฉพาะ case 

   กรณีรายการยาเฉพาะ case (EA) แพทยเขียนแบบฟอรมจัดซื้อยาเฉพาะราย (EA) เพ่ือขออนุมัติ

จัดซื้อ และกรณีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาสูง (EX) แพทยเขียนแบบฟอรมการขอใชยาบัญชี

พิเศษ 
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7.2.2  คำนวณขนาดยาเคมีบำบัดใน treatment protocol ตามน้ำหนัก พื้นที่ผิวของรางกาย 

(body surface area; BSA) หรือคา Creatinine Clearance (CrCl) รวมกับพิจารณาอาการขางเคียงจาก

การรักษาของผูปวย โดยแยกเปนอาการขางเคียงที่มีความรุนแรงมากกวา grade 1 ขึ้นไป แตผูปวยไมไดรับ

การปรับเปลี่ยนขนาดยา หรือขนาดยาออกนอกชวงที่เหมาะสมคือ ±10 % ใหปรึกษาแพทยเพื่อยืนยันขนาด

ยา แลวระบุเหตุผลที่แพทยปรับขนาดยา เพื่อใชทบทวนคำสั่งแพทยของการรับยาเคมีรอบถัดไป ตรวจสอบ

ขนาดยาสูงสุดในการรักษา (maximum dose) และขนาดยาสะสม (cumulative dose) รวมทั ้ง pre-

medication และรายการยากลับบานเหมาะสมตาม treatment protocol 

1) Vincristine มีขนาดยาสูงสุดที่ใชในการรักษา 2 mg  

2) Doxorubicin มี Cumulative dose (lifetime) ไมเกิน 450-500 mg/m2  

3) Idarubicin มี Cumulative dose (lifetime) ไมเกิน 150 mg/m2 

4) Epirubicin มี Cumulative dose (lifetime) ไมเกิน 550-900 mg/m2 

คา Creatinine Clearance (CrCl) ใชคำนวณขนาดยา carboplatin ตามคาพื ้นที ่ใตกราฟ

เปาหมาย (target area under the curve; AUC) 

7.2.3  ตรวจสอบคาทางหองปฏิบัติการของผูปวยตามเกณฑความปลอดภัย (safety factor) 

ก  อ นก า ร ใ ห  ย า  โ ด ย  Hemoglobin ≥  1 0  g/dL Hematocrit ≥ 30%, white blood cell ≥ 3000 

cells/mm3, Neutrophil 40 – 80 %, absolute neutrophil count › 1500, platelet count ≥ 100000 

cell/mm3, liver function test, serum creatinine หากคาทางหองปฏิบัติการของผูปวยไมผานตามเกณฑ

ความปลอดภัยใหปรึกษาแพทย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการไดรับยาของผูปวย 

7.2.4   ตรวจสอบความเขากันไดของยาเคมีบำบัดกับสารน้ำ (0.9%NSS, 5%DW, 5%D/NSS/2, 

5%D/NSS) 

1) Carboplatin, irinotecan, oxaliplatin มีความคงตัวท ี ่ด ีต องผสมกับ dextrose 

solution 5% (5%DW) 

2) Carboplatin มีความคงตัวในสารละลายโซเดียมคลอไรด 8 ช่ัวโมง. 

3) Cisplatin คงตัวในสารละลายที่มีความเข็มขนของคลอไรดอิออน อยางนอย 0.2% 

หามผสมกับ D5W 

4) Bevacizumab, Bortezomib, Trastuzumab เปนยาเคมีบำบัดที่ผสมกับสารละลาย

โซเดียมคลอไรด 
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7.2.5  ตรวจสอบความเขมขนสุดทายของยาเคมีบำบัดหลังเจ ือจางดวยสารน้ำ (final 

concentration) เพ่ือปองกันการตกตะกอน 

1) Carboplatin, irinotecan, oxaliplatin มีความคงตัวท ี ่ด ีต องผสมกับ dextrose 

solution 5% (5%DW) 

2) Etoposide มี final concentration อยูระหวาง 0.2-0.4 mg/ml 

3) Paclitaxel มี final concentration อยูระหวาง 0.3-1.2 mg/ml 

7.2.6  ตรวจสอบวิธีการบริหารยาเคมีบำบัด และระยะเวลาการใหยา 

7.2.7  ตรวจสอบความคงตัวของยาเคมีบำบัดหลังผสม   

 1) Azacytidine มีอายุ 1 ช่ัวโมงหลังผสม 

 2) Docetaxel มีอายุ 4 ช่ัวโมงรวมเวลาผสม  

 3) Decitabine มีอายุ 1 ช่ัวโมงหลังผสมที่อุณหภูมิหอง และ 3 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิ 2-8 oc 

7.2.8  ตรวจสอบปฏิกิริยาระหวางยาเคมีบำบัด กับยารักษาโรคประจำตัวของผูปวย 

 

7.3 ลงขอมูลรายการยาในโปรแกรม SSB 

7.3.1  เจาพนักงานเภสัชกรรมเขาขอมูล HN ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ในวันที่มารับยาเคมีบำบัด

ในโปรแกรม SSB 

7.3.2 บันทึกรายการยา น้ำเกลือ วิธีบริหารยา ระยะเวลาที่ใหยา รอบการใหยา และ 

ปริมาตรรวม 

7.3.3 ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลในฉลากยาเคมีบำบัด 

 

7.4  ยาชำระเงิน 

เภสัชกรตรวจสอบรายการยา มีรายการยาที่ตองชำระเงินเอง แจงผูปวย หรือเจาหนาที่ประจำหอ

ผูปวยในเพื่อชำระเงินที่หองการเงินชอง 3 อาคารสำเภาทอง ชั้น 1 ระหวางนั้นเจาหนาที่จัดรายการยา pre-

medication ยาเคมีบำบัด สารน้ำ รายการยากลับบาน แยกตามลำดับคิวของผูปวยที่รับยาเคมีบำบัด เภสัช

กรตรวจสอบรายการยา และจายยากลับบาน พรอมยา pre-medication กอนเริ่มยาเคมีบำบัดเปนเวลาครึ่ง

ช่ัวโมง กรณีผูปวยในยา pre-medication นำไปพรอมขวดสารน้ำผสมยาเตรียมเคมีบำบัด 
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7.5  ขั้นตอนการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด 

7.5.1  เภสัชกรผูเตรียมผสมยาตรวจสอบขอมูลใบสั่งยา รายการยา สารน้ำ ฉลากยา ขนาดยา 

และปริมาตรซ้ำ เพ่ือตรวจสอบซ้ำ (double check) กับเภสัชกรผูรับใบสั่งยา 

7.5.2 เจาหนาที่จัดเตรียมอุปกรณที่ใชเตรียมยา ขวดน้ำเกลือ ยาเคมีบำบัด และตะกรายาเคมี

บำบัด เช็ดดวย gauze sterile 3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% กอนสงเขาตู isolator 

7.5.3 เจาหนาที่จัดเตรียมยาเคมีบำบัด และสารน้ำที่ใชในการเจือจางใสลงตะกรา โดยแยก 1 

ตะกราตอ 1 รายการยา และสงเขาตู isolator ทางประตูดานขวา เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการเตรียม

ยาเคมีบำบัด และแนบฉลากยาที่มีขอมูลการผสมยาบริเวณแผนชารตขางตู isolator 

7.5.4 เภสัชกรผูเตรียมผสมยาลางมือ และแขนถึงขอศอกดวยสบูเหลวน้ำยาฆาเชื้อ สวมเครื่อง

แตงกายสำหรับปองกันรางกายจากการสัมผัสกับยาเคมีบำบัด 

7.5.5 เภสัชกรผูเตรียมผสมยาเตรียมยาดวยหลัก aseptic technique 

1) เช็ดถาดสี่เหลี่ยมสแตนเลสทางการแพทย และปากคีบชนิดไมมีเขี้ยวเช็ดดวย gauze 

sterile 3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% 

2) ขณะปฏิบัติงานพยายามเคลื่อนมือดวยอัตราเร็วที่ไมรบกวน และบังกระแสลมสะอาด 

เพ่ือไมใหเกิดกระแสลมหมุนวน (turbulent flow)  
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3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจุดวิกฤตตางๆ ไดแก ปลายกระบอกฉีดยา กานกระบอกฉีดยา 

เข็ม บริเวณจุกยางของไวอัล คอของแอมพูล และจุกยางของขวดสารน้ำ เนื่องจากเสี่ยงตอการ

ปนเปอนของเช้ือจุลินทรียหรือฝุนผง 

 

 

 

    

 

4)  เลือกกระบอกฉีดยาจากปริมาตรของยาที่ดูดเขามาในกระบอกฉีดยา โดยไมควร

มากกวารอยละ 75 ของปริมาตรทั้งหมดของกระบอกฉีดยา  

 

 

 

 

กานกระบอกฉีดยา ปลายกระบอกฉีดยา 

สวนตัวเข็มทัง้หมด 

จุกยางหลังเปดฝาไวอัล 

คอของแอมพูล 
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5) การละลายยาเคมีบำบัดแบบผงในไวอัล 

เปดฝาครอบจุกยาง และเช็ดจุกยางไปทิศทางเดียวดวย gauze sterile 3"x4" ชุบ

แอลกอฮอล 70% แลวปลอยใหแหง ประกอบกระบอกฉีดยากับหัวเข็มเบอร 18 หรือ 20 ยาใน

ไวอัลเปนผงยาใหละลายตัวยาโดยใชกระบอกฉีดยาดูดตัวทำละลายตามปริมาตรที่แนะนำใน

เอกสารกำกับยา แทงเข็มบนจุกยางโดยใชสวนปลายแหลมที่เล็กสุดของเข็ม (bevel) หงายขึ้น

ทำมุมกับจุกยาง 45 องศา ดูดอากาศออกจากไวอัลแลวคอยๆ ปลอยกานสูบของกระบอกฉีดยา

เติมตัวทำละลายลงดานขางในไวอัลโดยแลกเปลี่ยนอากาศ และรักษาความดันภายในขวดไว

ออลใหนอยกวาในกระบอกฉีดยา (negative pressure technique)  จนตัวทำลายหมดแลวดูด

อากาศออกจากไวอัลอีกครั้งถอนกระบอกฉีดยาออก ทำการละลายผงโดยหมุนเบาๆ จนผงยา

ละลายหมด 

 

6) การดูดยาจากไวอัล 

เช็ดจุกยางไปทิศทางเดียวดวย gauze sterile 3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% แลว

ปลอยใหแหง ประกอบกระบอกฉีดยากับหัวเข็มเบอร 18 หรือ 20 เพ่ือลดแรงดันระหวางดูดยา

ในกระบอกฉีดยา แทงเข็มบนจุกยางโดยใชสวนปลายแหลมที่เล็กสุดของเข็ม (bevel) หงายขึ้น

ทำมุมกับจุกยาง 45 องศา ตำแหนงแทงเข็มซ้ำไมควรเปนตำแหนงเดิม ดูดยาดวย negative 

pressure technique โดยเตรียมอากาศในกระบอกฉีดยาไวประมาณรอยละ 80 ของปริมาตร

ที่ตองการดูดจากไวอัล กลับขวดไวอัลคว่ำลง ใหปลายเข็มอยูในสารละลายของยาแลวคอยๆ 

ดึงกานสูบของกระบอกฉีดยาดูดยาจากไวอัล หากแลกเปลี่ยนอากาศในไวอัลใหปลายเข็มอยู

เหนือสารละลายยาทำการแลกเปลี่ยนอากาศกับยาทีละนอย เมื่อไดปริมาตรที่ตองการแลวดึง

อากาศออกจากไวอัลกอนถอนเข็มออกแลวเช็ดจุกยางไปทิศทางเดียวดวย gauze sterile 

3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% 
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7) การดูดยาจากแอมพูล 

เช็ดคอของแอมพูลไปทิศทางเดียวดวย gauze sterile 3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% 

แลวปลอยใหแหง ประกอบกระบอกฉีดยากับหัวเข็มเบอร 20 หรือ 21 กำจัดสารละลายของยา

บริเวณหัวแอมพูลลงมา หาตำแหนงเครื่องหมายเหมาะสมตอการหักแอมพูล ขณะหักแอมพูลให

ใชนิ้วโปงกับนิ้วชี้ขางหนึ่งจับฐานของแอมพูล อีกขางหนึ่งจับบริเวณจับหัวของแอมพูลแตใหหาง

จากจุดวิกฤตของคอแอมพูล แลวหักแอมพูลในแนวหันออกจากตัว ดูดสารละลายยาโดยเอียงแอ

มพูลลงและใหปลายเข็มอยูในสารละลายของยาแลวคอยๆ ดึงกานสูบของกระบอกฉีดยาดูดยา

จากแอมพูลจนไดปริมาตรที่ตองการ 

8) สวมปอกเข็มฉีดยาถือกระบอกฉีดยาในลักษณะตั้งตรงดึงกานสูบของกระบอกฉีดยา

ลง เพื่อใหสารละลายยาในหัวเข็มกลับเขามาในกระบอกฉีดยากอนไลฟองอากาศ และปรับ

ปริมาตรยาเคมีบำบัดตามที่ตองการ 

9) เช็ดจุกยางของสารน้ำที่ใชเจือจางไปทิศทางเดียวดวย gauze sterile 3"x4" ชุบ

แอลกอฮอล 70% แลวปลอยใหแหงกอนใสยาเคมีบำบัดลงในขวดสารน้ำที่ใชเจือจาง และเช็ด

ดวย gauze sterile 3"x4" ชุบแอลกอฮอล 70% อีกครั้งหลังจากใสยาเคมีบำบัดลงในขวดสารน้ำ

ที่ใชเจือจางเสร็จ  

10) เภสัชกรตรวจสอบการปนเปอนของตะกอน หรือเศษจุกยางในขวดสารน้ำที่ใชเจือ

จางยาเคมีบำบัด หากไมพบความผิดปกติ เภสัชกรเสียบ sterile infusion set ลงในขวดสารน้ำที่

ใชเจือจางยาเคมีบำบัด และพันดวย parafilm กอนสงออกจากตู isolator สำหรับผูปวยนอก 

และพัน parafilm บริเวณจุกยางของสารน้ำที่ใชเจือจางยาเคมีบำบัดสำหรับผูปวยใน 
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7.5.6 เจาหนาที่นำสารน้ำที่ใชเจือจางยาเคมีบำบัดแลว ติดฉลากยาเคมีบำบัดที่จัดเตรียมไว

ประกอบดวยช่ือ-นามสกุลผูปวย ช่ือและขนาดยาเคมีบำบัด ปริมาตรยาเตรียมเคมีบำบัด ชนิดสารละลายที่ใช

เจือจางยาเคมีบำบัด และปริมาตรรวมหลังผสมยาเคมีบำบัด วิธีบริหารยา รอบการใหยา ลำดับการใหยาเคมี

บำบัด และลงเวลาผสมยารวมทั้งเวลาที่ยาเคมีบำบัดหมดอายุ ติดฉลากชวยยาเคมีบำบัด แลวใสซองที่มีช่ือ

ผูปวย แนบพรอม profile ใบสั่งยาผูปวยสงออกนอกหองผสมยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 จายยาเคมีบำบัด 

เภสัชกรผูตรวจสอบใบสั่งยา ตรวจสอบยาเคมีบำบัดที่เตรียมผสมแลวทั้งชนิดยาเคมีบำบัด และ

สารน้ำที่ใชเจือจางบรรจุลงซองยาเคมีบำบัด และนำลงกลองยาเคมีบำบัดสงตอหนวยเคมีบำบัดการพยาบาล 

หรือพนักงานประจำหองยาเคมีบำบัดแจงเจาหนาที่ประจำหอผูปวยในรับ pre-medication พรอมขวดสาร

น้ำผสมยาเตรียมเคมีบำบัด 

 

 

 

 

 
ขวดสารนํา้ทีใ่ชเ้จือจางยาเคมีบาํบัด ฉลากชวยติดหลังขวดสารน้ำที่ใชเจือจางยาเคมีบำบัด 
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8 ตัวชี้วัดโดยภาพรวม 

8.1 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ที่เกี่ยวของกับยาเคมีบำบัด 

8.2 รายงานอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวของกับยาเคมีบำบัด 

8.3 ระยะเวลารอคอยรับยาเคมีบำบัดผูปวยนอกไมมากกวา 45 นาที  

8.4 ระยะเวลารอคอยรับยาเคมีบำบัดหอผูปวยในไมมากกวา 90 นาที 

 

9. การติดตามประเมินผล 

9.1 ทบทวนรายงานอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวของกับยาเคมีบำบัดทุกเดือน และ

นำมาแกไขเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยา 

9.2 ทบทวน และปฏิบัติเตรียมยาดวยวิธี aseptic technique ทุก 6 เดือน 
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10. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

10.1 กลุมเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง สมาคมเภสัชกรรม. โรงพยาบาล (ประเทศไทย), มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดานการบริการผสมและจายยาเคมีบำบัด, ใน : ธิดา นิงสานนท, บุษบา จินดาวิจักษณ, 

บรรณาธิการ. คูมือเภสัชกร: กาผสมยาเคมีบำบัด. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ประชาชนจำกัด; 2548. หนา 

16-20.  

10.2 ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยขอจำกัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 

2561 [Internet]. กรุงเทพฯ: The Pharmacy Council of Thailand [เขาถึงเมื่อ 20 มถิุนายน 2565]. เขาถึง

ไดจาก: 

https://pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1316&c

atid=36 

10.3 มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2561-2565 [Internet]. กรุงเทพฯ [เขาถึงเมื่อ 

1 ก.ค.2561]. เขาถึงไดจาก: http://www.pknhospital.com/2019/data/drug/drugsystem/drug1.pdf  

10.4 ASHP Guidelines on Compounding sterile Preparation. [เข  าถ ึ ง เม ื ่ อ  20 ม ิถ ุนายน 

2565]. เขาถึงไดจาก:  

https://www.ashp.org/-/media/assets/policy-guidelines/docs/guidelines/compounding-

sterile-preparations.ashx 

10.5  ASHP Guidelines on Handling Hazardous Drugs. [เขาถึงเมื่อ 1 ก.ค.2561]. เขาถึงไดจาก: 

https://www.ashp.org/-/media/assets/policy-guidelines/docs/guidelines/handling-hazardous-

drugs.ashx 

 

 

http://www.pknhospital.com/2019/data/drug/drugsystem/drug1.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ประวัติผูปวย (profile) 

2. แบบบันทึกขอมูลการเตรียม และใหยาผูปวยเคมีบำบัด 

3. การลงขอมูลรายการยาในโปรแกรม SSB 

4. รหัส (code) ในโปรแกรม SSB 
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การลงขอมูลรายการยาในโปรแกรม SSB  

 

 

 

1. ลงขอมูล hospital number ผูปวย ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ในวันที่มารับยาเคมีบำบัดในโปรแกรม SSB 

2. เขา code ช่ือยา 

3. ลงขอมูลวิธีบริหารยา ระยะเวลาที่ใหยา ปริมาตรรวม และรอบการใหยาในโปรแกรม SSB 

4. ตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลในฉลากยาเคมีบำบัด 

5. บันทึกขอมูล และ update to master ในโปรแกรม SSB 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX HN XXXXXXXX 
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รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา 

หัวขอ code รูปแบบขอความ 

วิธีใช K ขนาด 

 ITT ฉีดยาเขาไขสันหลัง 

  SC ฉีดยาเขาใตผิวหนัง 

จำนวนที่ใช - ใสตัวเลขมิลลิกรัมยา 

หนวย 28 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 100 มิลลิลิตร. 

 29 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 200 มิลลิลิตร. 

 30 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 250 มิลลิลิตร. 

 31 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 500 มิลลิลิตร. 

 32 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 1000 มิลลิลิตร. 

 33 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 100 มิลลิลิตร. 

 34 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 200 มิลลิลิตร. 

 35 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 250 มิลลิลิตร. 

 36 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 500 มิลลิลิตร. 

 37 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 1000 มิลลิลิตร. 

 38 mg(………มิลลิลิตร) in D5N 500 มิลลิลิตร. 

 39 mg(………มิลลิลิตร) in D5N 1000 มิลลิลิตร. 

 40 mg(………มิลลิลิตร) in D-5-N/2 500 มิลลิลิตร. 

 41 mg(………มิลลิลิตร) in D5N/2 1000 มิลลิลิตร. 

 42 mg (ปริมาตรรวมเทากับ...........มิลลิลิตร) 

 43 mg(………มิลลิลิตร) dil with NSS to 5 มิลลิลิตร. 

 47 mg(………มิลลิลิตร)+ mesna………mg(………มิลลิลิตร) 

 48 mg(………มิลลิลิตร) 

 49 mg(………มิลลิลิตร) (ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร) 

 50 mg(………มิลลิลิตร) Add ใน D5N/2 1000 มิลลิลิตร. ปริมาตรรวมเทากับ..........

มิลลิลิตร 

 D150 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 150 มิลลิลิตร. 

 D300 mg(………มิลลิลิตร) in D5W 300 มิลลิลิตร. 

 N10 mg(………มิลลิลิตร) dil with NSS to 10 มิลลิลิตร. 
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รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา(ตอ) 

หัวขอ code รูปแบบขอความ 

หนวย N150 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 150 มิลลิลิตร. 

 N20 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 20 มิลลิลิตร. 

 N250 in NSS 250 มิลลิลิตร. 

 N30 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 30 มิลลิลิตร. 

 N300 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 300 มิลลิลิตร. 

 N40 mg(………มิลลิลิตร) in NSS 40 มิลลิลิตร. 

 N5 mg(………มิลลิลิตร) dil with NSS to 5 มิลลิลิตร. 

 N50 mg(………มิลลิลิตร) in NSS to 50 มิลลิลิตร. 

 W+SOD mg(………มิลลิลิตร) in D5W 1000 มิลลิลิตร.+7.5% sodium bicarb 100 มิลลิลิตร 

เวลาบริหารยา ITV สวนกระเพาะปสสาวะ (Intravesical) ผสมเวลา………น. 

 IV T ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. IV drip 50 มิลลิลิตร/hr. in 1 hr. 

then 

 IV10H IV drip 10 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IV12 IV drip in 12 hr. 

 IV1Q1 ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. IV drip 1 hr. ทุก 12 hr. ผสมเวลา………น. 

 IV312 IV drip 3 hr. ทุก 12 ช่ัวโมง ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD IV drip…….hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD1 IV drip 1 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD10 IV drip 10 min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD12 IV drip 12 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD15 IV drip 15 min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD2 IV drip 2 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD22 IV drip 22 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD23 IV drip 23 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD24 IV drip 24 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD3 IV drip 3 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD30 IV drip 3 min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD4 IV drip 4 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 
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รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา(ตอ) 

หัวขอ code รูปแบบขอความ 

เวลาบริหารยา IVD45 IV drip 45 min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD6 IV drip 6 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD90 IV drip 90 min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVD9M IV drip…….min. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 IVF IV free flow rate ประมาณ 10 min. ปริมาตรรวมเทากับ….มิลลิลิตร. ผสมเวลา…น. 

 IVI IV drip in 20 hr.  

 IVP IV push ระวัง leak ผสมเวลา......น. 

 IVQ6 IV drip ทุก 6 hr. ปริมาตรรวมเทากับ………มิลลิลิตร. ผสมเวลา………น. 

 MIX ผสมเวลา………น. 

 MICX น้ำเกลือใชสำหรับผสมยาเคมีบำบัด 

 MIXL น้ำเกลือใชสำหรับผสม leucoverin 

 OPEN สารน้ำเปดหลอดเลือดดำกอนใหยาเคมีบำบัด 

 PD1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 1 

 PD10 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 10 

 PD11 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 11 

 PD111 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 11 ขวดที่ 1 

 PD112 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 11 ขวดที่ 2 

 PD114 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 11-14 

 PD12 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 12 

 PD13 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 13 

 PD14 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 14 

 PD15 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 15 

 PD16 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 16 

 PD17 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 17 

 PD18 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 18 

 PD19 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 19 

 PD1D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 1 ขวดที่ 1 

รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา(ตอ) 
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หัวขอ code รูปแบบขอความ 

เวลาบริหารยา PD1D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 1 ขวดที่ 2 

 PD2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 2 

 PD20 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 20 

 PD21 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 21 

 PD22 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 22 

 PD2D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 2 ขวดที่ 1 

 PD2D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 2 ขวดที่ 2 

 PD3 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 3 

 PD3D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 3 ขวดที่ 1 

 PD3D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 3 ขวดที่ 2 

 PD4 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 4 

 PD4D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 4 ขวดที่ 1 

 PD4D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 4 ขวดที่ 2 

 PD5 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 5 

 PD5D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 5 ขวดที่ 1 

 PD5D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 5 ขวดที่ 2 

 PD6 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 6 

 PD6D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 6 ขวดที่ 1 

 PD6D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 6 ขวดที่ 2 

 PD7 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 7 

 PD7D1 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 7 ขวดที่ 1 

 PD7D2 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 7 ขวดที่ 2 

 PD8 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 8 

 PD9 ยา premed กอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 9 

 PMC ใหยาหลังให cisplatin เสร็จแลว 

 PO ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง 

 PO1 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 1 

 PO2 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 2 

รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา(ตอ) 
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หัวขอ code รูปแบบขอความ 

เวลาบริหารยา PO3 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 3 

 PO4 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 4 

 PO5 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 5 

 PO6 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 6 

 PO7 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 7 

 PO8 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 8 

 PO9 ใหรับประทานยากอนใหยาเคมีบำบัดครึ่งช่ัวโมง day 9 

 W สัปดาหละ 1 ครั้ง (weekที่...........), ผสมยาเสร็จ.............น. 

Freq. Time CHELP ยาเคมีบำบัด: สตรีมีครรภและหญิงใหนมบุตรไมควรใชยาน้ี 

 CHEML ยาเคมีบำบัด: หญิงใหนมบุตรหามใชยาน้ี 

 CIS ใหคูกับ cisplatin 

 CIS1 กอนให cisplatin 1 hr. 

 CIS2 เริ่มหลัง cisplatin หมด 

 CTX เริ่มพรอม Endoxan และสื้นสุดหลัง Endoxan ครบ 12 ช่ัวโมง 

 TOO **Oxaliplatin ตองใหยาพรอม Leucoverin ผาน Y-site 

ฉลากชวย C0 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได......ชม. 

 C0RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได........ชม. 

 C1 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 1 ชม. 

 C2 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 2 ชม. 

 C21 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 21 วัน 

 C21RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได 21 วัน 

 C24 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 24 ชม. 

 C24RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได 24 ชม. 

 C28 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 28 วัน 

 C28RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได 28 วัน 

 C48 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมเก็บยาได 48 ชม. 

 C48RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได 48 ชม. 

 C7RE เก็บยาน้ีไวในตูเย็น หลังผสมและเก็บยาได 7 วัน 

รหัส (code) ในโปรแกรม SSB ที่พิมพวิธีบริหารยา(ตอ) 
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หัวขอ code รูปแบบขอความ 

ฉลากชวย C7 เก็บยาน้ีไวที่อุณหภูมิหอง หลังผสมและเก็บยาได 7 วัน 

 CHEME +++ ยาเคมีบำบัดกลุม vesicant+++ 

 CHEMO ยาเคมีบำบัด 

 CHELP ยาเคมีบำบัด: สตรีต้ังครรภ และใหนมบุตรไมควรใชยาน้ี 

 CHEM5 ยาเคมีบำบัด (ผูปวยใหยาเคมีบำบัดตอเน่ือง 5 วัน) 

 CHEMA Maximum 400 mg/hr (ยาเคมีบำบัด) 

 CY Cycle……….day……..ลำดับที่ใหยา........ 

 CYW Cycle……….week………ลำดับที่ใหยา.......... 

 TOO **Oxaliplatin ตองใหยาพรอม Leucoverin ผาน Y-site 

 


