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การก าจัดขยะเคมีบ าบัด (การทิ้ง การพักขยะ การท าลาย) 
ยาเคมีบ าบัดเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยออกฤทธิ์รบกวนหรือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่ง

เป็นเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้และตายไปในที่สุด อย่างไรก็

ตามเซลล์บางชนิดเป็นเซลล์ปกติท่ีมีอยู่ในร่างกายที่มีการแบ่งตัวเร็ว เช่น เซลล์ไขกระดูก เซลล์รากผม ซึงเซลล์

ปกติเหล่านี้จะถูกท าลายจากยาเคมีบ าบัดได้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเคมีบ าบัดทุกคนจึงอาจได้รับ

ผลกระทบโดยความเสี่ยงจากการใช้ยาเคมีบ าบัดอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจ่ายยา การเตรียมยา 

การบริหารยา รวมไปถึงการก าจัดขยะที่ปนเปื้อนจากยาเคมีบ าบัด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องจึงต้องให้ความ

ระมัดระวังในการสัมผัสยาเคมีบ าบัด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม1 

ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด (Cytotoxic waste) หมายถึง อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดจากการ

ละลายยา การบริหารยาเคมีบ าบัด รวมถึง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ขวดยาเปล่า ถุงมือ อุปกรณ์แบบใช้แล้ว

ทิ้งในการป้องกันบุคลากรเตรียมยาเคมีบ าบัด หน้ากาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด spill ของยาเคมี

บ าบัด ทั้งนี้ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดยังรวมไปถึงอุปกรณ์บริหารยาเคมีบ าบัดทางเส้นเลือดสารคัดหลั่ง และสิ่ง

ขับถ่ายของผู้ป่วยในช่วงแรกหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด2 

การแยกขยะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดท าถังขยะส าหรับแยกประเภทขยะชนิดต่างๆ

จ านวน 4 สี ได้แก่ สีด าส าหรับทิ้งขยะทั่วไป สีเขียวส าหรับขยะรีไซเคิล สีแดงส าหรับขยะติดเชื้อ และสีเหลือง

ส าหรับขยะสารเคมีอันตรายซึ่งขยะสารเคมีอันตรายประกอบด้วยขยะเวชภัณฑ์ ยาเคมีบ าบัด ขยะปน เปื้อน

รังสี/ยาอันตราย/เคมีบ าบัด ดังนั้นขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดจึงจัดเป็นประเภทขยะที่ต้องทิ้งในถังสีเหลือง  

แนวทางการปฏิบัติงานในการก าจัดขยะเคมีบ าบัด 

 ขยะเคมีบ าบัดต้องมีกระบวนการก าจัดที่ เหมาะสม เพ่ือลดการแพร่กระจายและปนเปื้อนใน

สิ่งแวดล้อม อีกท้ังต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ1 ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ถังและถุงใส่ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่แตกต่างจากถังและถุงขยะชนิด

อ่ืนๆ อีกท้ังต้องมีการติดป้ายหรือฉลากที่ถังและถุงอย่างชัดเจนว่าส าหรับใช้ใส่ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด 

2. ทิ้ง vial และ ampoule ที่เปิดใช้แล้ว รวมถึงกระบอกยาฉีดที่ใช้แล้ว ลงถังขยะที่ปิดมิดชิด โดยถังขยะควร

เป็นแบบเหยียบเพ่ือเปิดฝา ส าหรับเข็มที่ใช้แล้วให้สวมปลอกกลับอย่างเรียบร้อย แล้วทิ้งในกระป๋อง

พลาสติกขนาด 1000 มิลลิลิตร ที่ติดป้ายระบุว่าเป็นขยะเคมีบ าบัด 

3. ทิ้งขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดที่เกิดจากการผสมยาเคมีบ าบัดและการบริหารยาเคมีบ าบัด เช่น ผ้าก๊อซ, ถุง

มือปราศจากเชื้อ, ชุดคลุม (Gown), หน้ากาก, หมวกคลุมผม, ถุงคลุมรองเท้า และ set การให้ยาเคมี

บ าบัดลงในถุงสีเหลืองและทิ้งในถังขยะท่ีปิดมิดชิด 
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4. จัดให้มีบริเวณวางถังใส่ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด โดยแยกออกมาจากบริเวณอ่ืน และเป็นบริเวณที่มีความ

เสี่ยงต่อการหก ตกแตกของถังน้อยที่สุด  

5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกี่ยวกับยาเคมีบ าบัดต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

(Personal Protective Equipment) ทั้งในระหว่างการเตรียมผสมยาเคมีบ าบัด การบริหารยาเคมีบ าบัด 

การขนส่งขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด และการก าจัดขยะเคมีบ าบัด เป็นต้น โดยอุปกรณ์ป้องกัน

ประกอบด้วย เสื้อคลุม (Gowns), หน้ากาก, หมวกคลุมผม, ถุงมือ และรองเท้าบูทหรือรองเท้ายางหรือถุง

คลุมรองเท้าเพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาเตรียมมีความสะอาดปราศจากเชื้อและผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับสารที่มี

พิษต่อเซลล์ 

6. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกี่ยวกับยาเคมีบ าบัด ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์

ป้องกัน (Personal Protective Equipment) และการใช้ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาดเบื้องต้น (Spill kit)  

7. การเก็บขยะเคมีบ าบัดก่อนน าส่งไปท าลาย ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 72 ชั่วโมง2 โดยทางโรงพยาบาลมีการ

ก าหนดช่วงเวลาที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าขยะจากหน่วยงานมาส่งต่อให้ผู้รับจ้างก าจัดขยะยังจุดพักขยะ 2 

ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 6.00-7.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. 

8. การก าจัดขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดท าโดยการเผาที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1200 องศาเซลเซียสและห้าม

น าไปฝังดิน 

การท าลายขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด  
 การท าลายที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การเผา โดยองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดมาตรฐานของ

เตาเผาแบบ 2 ชั้น ไว้ว่า ต้องให้ความร้อนในเตาเผาห้องที่ 2 หรือชั้นในได้ถึง 1200 องศาเซลเซียส โดยมี gas 

residence time 2 วินาที หรือท่ี 1000 องศาเซลเซียส โดยมี gas residence time 5 วินาที 
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ตารางแสดงอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการท าลายยาเคมีบ าบัดโดยวิธีการเผา5 

ยาเคมีบ าบัด อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

 ยาเคมีบ าบัด อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

Asparaginase 800  Fluorouracil 1200 
Bleomycin 1000  Gemcitabine 700 
Carboplatin 1000  Idarubicin 700 
Carmustine 1000  Ifosfamide 1000 
Cisplatin 800  Melphalan 500 
Cyclophosphamide 900  Methotrexate 1000 
Cytarabine 1000  Mitomycin 1000 
Dactinomycin 1000  Mitoxantrone 800 
Docetaxel 1000  Paclitaxel 1000 
Doxorubicin >700  Vinblastine 1000 
Etoposide 1000  Vincristine 1000 
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ขั้นตอนการก าจัดขยะเคมีบ าบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มท่ีใช้แล้วให้สวมปลอก 

แล้วทิ้งในกระป๋อง

พลาสติก ติดป้ายระบุว่า

เป็นขยะเคมีบ าบัด 

 

ขวดยา ผ้าก๊อซ และกระบอก
ฉีดยา  ที่เปิดใช้แล้ว น าออก
นอกตู้เตรยีมยาโดยบรรจุใส่
พลาสติกหนึ่งช้ันก่อนท้ิง 

บรรจุขยะไดส้องในสามของถุงพลาสติกให้มดัปากถุงด้วยเชือกให้แนน่หนา 

ท าลายโดยการเผาที่อุณหภมูิไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซยีส และไม่น าไปฝั่งกลบ 

หอผู้ป่วย 

หลังการบรหิารยาเคมีบ าบัด 

ห้องผสมยาเคมีบ าบัด 

ผ้าก๊อซ กระบอกฉดียาที่ใช้

แล้ว ถุงมือ ชุดคลุม 

หน้ากาก และ อุปกรณ์ให้

ยา 

คลังเวชภัณฑ ์

กรณียาตก/แตก 

ท าความสะอาดด้วย

อุปกรณ์ spill kit  

 

หลังการผสมยาเคมีบ าบัด 

ถุงมือปราศจากเช้ือ 
ชุดคลุม หน้ากาก 
หมวกคลุมผม  

ทิ้งลงถังขยะสีเหลืองที่ปิดมิดชิด โดยถังขยะควรเป็นแบบเหยยีบเพื่อเปิดฝา และติดป้ายระบุว่าเป็นขยะเคมีบ าบดั  

ขนย้ายขยะเคมีบ าบัดมายังบรเิวณจัดการขยะของโรงพยาบาล  
ตามช่วงเวลาขนส่งขยะ ช่วงเช้า เวลา 6.00-7.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 14.30 น. 

น าถุงขยะไปบรเิวณพักเก็บในระหว่างรอการขนย้าย โดย 

- ไม่ควรเก็บขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัดไว้นานเกิน 72 ช่ัวโมง 

- ถังและถุงขยะเคมีบ าบัดเป็นสีเหลอืง โดยต้องแยกบริเวณที่วางถังใส่ขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบดัออกมาจากบริเวณอื่น มีการ
ติดป้ายที่ถังใส่ขยะปนเปื้อนยาเคมบี าบัด และปา้ยบอกระบุว่าเป็นสถานท่ีเก็บขยะปนเปื้อนยาเคมีบ าบัด1 
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แนวทางการจัดเก็บและล าเลียงขยะสารเคมีบ าบัด 
หน่วยบริการหอผู้ป่วย งานบริการกลางโรงพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานแต่งกายถูกต้อง ครบถ้วน 

พนักงานเก็บรวบรวมขยะ โดยเกบ็ขยะไมเ่กิน 2/3 ของถุง มัดปากถุง

ให้แน่น และติดปา้ยชื่อหอผู้ป่วย 

น าถุงขยะไปใส่ในถังขยะสีเหลืองใหญ่ ที่เป็นพ้ืนท่ีจ ากัด 

(ขณะที่ล าเลียงถุงขยะไปนั้นให้น าถุงขยะอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท) 

เมื่อถึงเวลาขนย้ายขยะ น าถังขยะสีเหลืองใหญ่ไปส่งบริเวณ 

ลานพักขยะ(พื้นที่ควบคุม) เพื่อขนย้ายขยะไปยังเตาเผาขยะ 

ขนย้ายขยะไปยังเตาเผาขยะ เป็นล าดับสุดท้าย  

โดยเมื่อไปถึงแล้ว ให้น าถังขยะไปยังบริเวณจดุพักรอการเผา (พื้นทีค่วบคุม) 

เผาขยะด้วยอณุหภูมิ ไม่น้อยกว่า 1,200 องศาเซลเซียส 

- กาวน์แขนยาว  -  ผ้าปิดปากปิดจมูก 

- หมวกคลุมผม -  ถุงมือยางหนา 

- รองเท้าบู๊ท -  แว่นตา  
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