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การจัดการสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีพิษตอ่เซลล ์
1. อุจจาระ ปัสสาวะ หรืออาเจียนของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดที่มีพิษต่อเซลล์ ควรระมัดระวังเป็นเวลา 

7 วันหลังการให้ยา โดยให้ผู้ป่วยราดน  ามากๆ หรือกดน  าชักโครก 2 ครั ง  โดยแจ้งให้ผู้ดูแลผู้ป่วยรับทราบด้วย 

และหากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ควรปกป้องผิวจากอุจจาระ ปัสสาวะ หรืออาเจียนของผู้ป่วยโดย

การล้างด้วยสบู่และน  า โดยผู้ดูแลควรสวมถุงมือ 

2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แนะน าให้ใช้วัสดุรองซับกันเปื้อน หรือใส่ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

3. เสื อผ้าของผู้ป่วยที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ควรระมัดระวังเป็นเวลา 7 วัน โดย 

2.1. หอผู้ป่วย  

 เสื อผ้าผู้ป่วย : ควรแยกเสื อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัวของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี

บ าบัดแยกจากเสื อผ้าของผู้ป่วยปกติ และแสดงเครื่องหมายระบุว่าเป็นเสื อผ้าผู้ป่วยให้ยาเคมีบ าบัด และส่ง

เสื อผ้าซักที่หน่วยบริการผ้าทุกวัน เพ่ือให้หน่วยบริการผ้าปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการซักผ้าผู้ป่วยเคมีบ าบัด

ของหน่วยบริการผ้า 

 เสื อผ้าผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ ผ้าปูเตียง หรือผ้าห่มที่เปื้อนยาเคมีบ าบัดโดยตรงเป็นจ านวนมาก 

เช่น เกิดการรั่วซึม หก หรือตกแตกของถุงน  าเกลือท่ีผสมยาเคมีบ าบัด เป็นต้น ให้ทิ งเสื อผ้าที่ปนเปื้อนในถังขยะ

เคมีบ าบัด โดยใส่ในถุงพลาสติกก่อนหนึ่งชั น 

 ผ้าปูเตียงและผ้าห่มที่ไม่ได้ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรง : ให้ส่งซักตามปกติ 

2.2. ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน : ให้ค าแนะน าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยให้แยกเก็บและซักผ้าผู้ป่วยที่ได้รับยา

เคมีบ าบัดกับสมาชิกในบ้าน 

4. ควรเก็บสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดในภาชนะปิด 
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ตารางแสดงระยะเวลาที่สามารถพบยาในสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด3 
ยาเคมีบ าบัด การขับยาออกจากร่างกาย ระยะเวลาที่พบยา (วัน) 

ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 
Bleomycin ปัสสาวะ; ร้อยละ 68 ขับออกในรูปเดิมใน 24 ชม 3 3 
Carboplatin ปัสสาวะ; ร้อยละ 60 ใน 24 ชม 1-2 - 
Carmustine ปัสสาวะ; ร้อยละ 55-65 ใน 24 ชม 3-4 - 
Cisplatin ปัสสาวะ; ร้อยละ 75 ขับออกในรูปเดิมและเมตา

บอไลท์ใน 24 ชม 
7 7 

Cyclophosphamide ปัสสาวะ; ร้อยละ 25 ขับออกในรูปเดิม และร้อยละ 
62 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์ ภายใน 48 ชม
อุจจาระ; ร้อยละ 4   
น  าลาย; ร้อยละ 77 ของระดับยาในพลาสมา 

3 5 

Cytarabine ปัสสาวะ; ร้อยละ 90 ใน 24 ชม 1 - 
Dactinomycin ปัสสาวะ; ร้อยละ 10  

อุจจาระ; ร้อยละ 14 
5-7 7 

Docetaxel ปัสสาวะ; ร้อยละ 60 ใน 24 ชม 1-3 2-3 
Doxorubicin ปัสสาวะ; ร้อยละ 60 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์ใน 

5 วัน 
อุจจาระ; ร้อยละ 85 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์ 

6 7 

Etoposide ปัสสาวะ; ร้อยละ 40-50 ในรูปเดิม ใน 24 ชม
อุจจาระ; ร้อยละ 2-15 ในรูปเดิม ใน 24 ชม 

3-4 5-7 

Fludarabine ปัสสาวะ; ร้อยละ 40-60 ใน 24 ชม 3-5 - 
Fluorouracil ปัสสาวะ; ร้อยละ 15 ในรูปเดิม ใน 24 ชม 2 2-5 
Gemcitabine ปัสสาวะ; ร้อยละ 92-98 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์

อุจจาระ; น้อยกว่าร้อยละ 1  
1-3 3 

Hydroxyurea ปัสสาวะ; ร้อยละ 50 ในรูปเดิม 
บางส่วนออกมากับลมหายใจ 

2 - 
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ตารางแสดงระยะเวลาที่สามารถพบยาในสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด3 (ต่อ) 
ยาเคมีบ าบัด การขับยาออกจากร่างกาย ระยะเวลาที่พบยา (วัน) 

ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 
Idarubicin ปัสสาวะ; ร้อยละ 16 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์

อุจจาระ; ร้อยละ 17 
3-4 2-8 

Ifosfamide ปัสสาวะ; ร้อยละ 15-50 ในรูปเดิมและร้อยละ 41 
ในรูปเมตาบอไลท์ 

2 - 

Irinotecan ปัสสาวะ; ร้อยละ 20 ใน 24 ชม 4 4 
Melphalan ปัสสาวะ; ร้อยละ 30-60 ใน 24 ชม 2 7 
Mercaptopurine ปัสสาวะ; ร้อยละ 10-20 ในรูปเดิมและร้อยละ 10-

40 ในรูปเมตาบอไลท์ ใน 24 ชม 
2-3 3-5 

Methotrexate ปัสสาวะ; ร้อยละ 40-50 ในรูปเดิมเมตาบอไลท์ 
เมื่อให้ในขนาดต่ า และร้อยละ 90 เมื่อให้ในขนาด
สูง ใน 48 ชม 
อุจจาระ; ร้อยละ 9 

3 7 

Mitomycin ปัสสาวะ; น้อยกว่าร้อยละ 10-20 ในรูปเดิม 6 ชม-1 วัน - 
Mitoxantrone ปัสสาวะ; ร้อยละ 6.5 ในรูปเดิมและร้อยละ 3.6 ใน

รูปเมตาบอไลท์ ใน 5 วัน 
อุจจาระ; ร้อยละ 18 ใน 5 วนั 

6 7 

Oxaliplatin ปัสสาวะ; ร้อยละ 40-50 ใน24 ชม 3-5 5 
Paclitaxel ปัสสาวะ; ร้อยละ 13 ในรูปเดิม ใน 24 ชม 

อุจจาระ; มากกว่าร้อยละ 13 ใน 24 ชม 
7 7 

Thioguanine ขับออกทางปัสสาะวะเป็นหลัก 1 - 
Topotecan ปัสสาวะ; ร้อยละ 30 ใน 24 ชม 1-2 - 
Vinblastine ปัสสาวะ; ร้อยละ 13-33 ในรูปเดิมและเมตาบอไลท์ 

ใน 3 วัน 
อุจจาระ; ร้อยละ 10-41 ใน 3 วัน 

4 7 
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ตารางแสดงระยะเวลาที่สามารถพบยาในสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยหลังจากได้รับยาเคมีบ าบัด3 (ต่อ) 
ยาเคมีบ าบัด การขับยาออกจากร่างกาย ระยะเวลาที่พบยา (วัน) 

ในปัสสาวะ ในอุจจาระ 
Vincristine ปัสสาวะ; ร้อยละ 8 ในรูปเดิมและร้อยละ 4 ในรูป

เมตาบอไลท์ ใน 3 วัน 
อุจจาระ; ร้อยละ 30 ในรูปเดิมและร้อยละ 40 ใน
รูปเมตาบอไลท์ ใน 3 วัน 

4 7 

Vinorelbine ปัสสาวะ; ร้อยละ 10-12 ในรูปเดิม 
อุจจาระ; ร้อยละ 46 

4 7 
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การดูแลเสื้อผ้าผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบ าบัดที่มพีิษต่อเซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 

โรงพยาบาล 

ผ้าปูเตียง/ผ้าห่ม 

ส่งซักตามปกติ 

เสื อผ้าผู้ป่วย 

แยกจากเสื อผ้าของผู้ป่วย

ปกติ และแสดงเคร่ืองหมาย

ระบุว่าเปน็ “เสื อผ้าผู้ป่วยให้

ยาเคมีบ าบัด” 

หน่วยบริการผ้าซักแยกจาก

เสื อผ้าของผู้ป่วยปกติ ตาม

แนวทางปฏิบัติการซักผ้า

ผู้ป่วยเคมีบ าบัดของหน่วย

บริการผ้า 

ผ้าปูเตียง/ผ้าห่ม/เสื อผ้าที่

เปื้อนยาเคมีบ าบัดจ านวนมาก  

ทิ งในถุงขยะเคมีบ าบัด 

บ้าน 

ให้ค าแนะน าให้ซักแยกจาก

เสื อผ้าปกติ  
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แนวทางปฏิบัติการซักผ้าผู้ป่วยเคมีบ าบัด 

หน่วยบริการผ้า  งานบริการกลางโรงพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

พนักงานน าถุงพลาสติกท่ีบรรจุผ้าผู้ป่วยเคมีบ าบัด
ที่ได้รับการแยกจากหอผู้ป่วย 

มาแยกทิ้งบริเวณถังผ้า 

พนักงานซักผ้าสวมชุดป้องกันตัวเอง 
- เสื้อกาวน์แขนยาว - หมวกคลุมผม 
- ผ้าปิดปากปิดจมูก - แว่นตา 
- รองเท้าบู๊ท                - ถุงมือยาง 

พนักงานอาบน้ า สระผม และ 
เปลี่ยนผ้าสะอาดก่อนกลับบ้าน 

พนักงานน าผ้าผู้ป่วยเคมีบ าบัดซักเป็น 
รอบสุดท้ายของแต่ละวัน 
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รายละเอียดการตั้งโปรแกรมการซักผ้าที่มีการปนเปื้อนเคมีบ าบัด 
หน่วยบริการหอผู้ป่วย  งานบริการกลางโรงพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 
ล าดับ รายละเอียด เวลา 

(นาที) 
สารเคมีที่ใช้ 

1 น าผ้าเข้าเครื่องซัก ช่องละ 35 กิโลกรัม -  
2 ล้างผ้าด้วยน  าเย็นก่อนซัก (Pre wash) 5  
3 ถ่ายน  าทิ ง 1  
4 ล้างผ้าด้วยน  าเย็นก่อนซัก (Pre wash) 5  
5 ถ่ายน  าทิ ง 1  
6 ล้างผ้าด้วยน  าเย็นก่อนซัก (Pre wash) 5  
7 ถ่ายน  าทิ ง 1  
8 ซักผ้าด้วยอุณหภูมิน  า   70 องศาเซลเซียส 10 -น  ายาซักผ้า 

-น  ายาเสริมด่าง 
-น  ายาฟอกผ้าขาว 

9 ถ่ายน  าทิ ง-สลัด 1  
10 ล้างด้วยน  าเย็นหลังการซัก 5  
11 ถ่ายน  าทิ ง 1  
12 ล้างด้วยน  าเย็นหลังการซัก 5  
13 ถ่ายน  าทิ ง 1  
14 ล้างด้วยน  าเย็นหลังการซัก 5 -น  ายาล้างผ้า 
15 ถ่ายน  าทิ ง 1  
16 สลัดผ้าให้แห้ง 12  
17 เครื่องซักผ้าเคลียร์ผ้า 1  
18 สัญญาณกระบวนการซักผ้าเสร็จสิ น   
 รวมเวลาที่ใช้ในการซักผ้าทั งหมดต่อ 1 รอบ 60  
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