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บทคัดยอ 
                  วัตถุประสงค: การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของเภสัชกรในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการบริการผสมและจายยาเคมีบําบัด ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ป พ.ศ. 2551 วิธีการ: ผูวิจัยสัมภาษณเภสัชกร 
12 คนที่มีประสบการณอยางนอย 6 เดือนในงานเตรียมยาเคมีบําบัด ในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป 12 แหงในภาคใต 
และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาเพ่ือหาขอสรุป ผลการวิจัย: ปญหาและอุปสรรคของเภสัชกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ มี 4 
ประเด็น คือ บุคลากรและการประสานงาน งบประมาณ นโยบายของผูบริหาร และปจจัยภายนอกองคกร ปญหาในประเด็นบุคลากร
และการประสานงานนั้น คือ เภสัชกรไมใหความสําคัญกับมาตรฐานบางสวนที่เกี่ยวกับวิธีการผสมยาเคมีบําบัดและเครื่องปองกัน
การสัมผัสยา อีกทั้งยังขาด กําลังคนที่เพียงพอ และขาดการประสานงานที่ดีระหวางวิชาชีพ การขาดงบประมาณในการลงทุนมีผล
ตอการเตรียมสถานที่ หองสําหรับผสมยาเคมีบําบัด และตูปลอดเชื้อ สวนการขาดงบประมาณดําเนินงานทําใหไมสามารถสง
บุคลากรทุกคนไปอบรมในหลักสูตรที่กําหนด ไมสามารถจัดหาวัสดุส้ินเปลืองที่มาตรฐานฯ ระบุ เชน เส้ือกาวนแบบปราศจากเชื้อ
และปราศจากเสนใย ตลอดจนไมสามารถบํารุงรักษาตูปลอดเชื้อตามที่กําหนด นโยบายของผูบริหารในสามประเด็นตอไปน้ีมีผลตอ
การปฏิบัติไดตามมาตรฐานฯ คือ  แนวคิดของการฝกอบรมภายใน โดยใหบุคลากรที่ผานการฝกอบรมจากสถาบันภายนอกถายทอด
ประสบการณใหบุคลากรในหนวยงาน นโยบายที่เรงดวนใหเปดบริการผสมยาเคมีบําบัดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพโดยองคกร
ภายนอก  และนโยบายที่เนนงานอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับเคมีบําบัดทําใหลดงบประมาณและกําลังคนที่ไดรับ ปจจัยภายนอกองคกรที่
หนวยงานไมอาจควบคุมไดโดยตรง แตมีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานฯ  คือ 1) มาตรฐานบางประเด็น
ไมไดเหมาะสมกับทุกสถานการณ บางประเด็นขาดรายละเอียด และควรกําหนดใหชัดวา มาตรฐานใดที่เปนขอบังคับหลักจําเปน 
ตองปฏิบัติตาม และขอใดเปนมาตรฐานรอง 2) หลักสูตรอบรมที่สมาคมฯ รับรองเปนหลักสูตรสําหรับเภสัชกรเทานั้น ไมรวมถึง
บุคลากรกลุมอ่ืนๆ นอกจากนี้การอบรมยังมีคาใชจายสูง และตองใชเวลานานโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการฝกปฏิบัติ สรุป : 
ปญหาในเรื่องบุคลากรและการประสานงาน งบประมาณ นโยบายของผูบริหาร และปจจัยภายนอกองคกรที่พบในงานวิจัยนี้สามารถ 
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารในระดับตาง ๆ ของโรงพยาบาล คณะเภสัชศาสตร 
ผูปฏิบัติงานผสมยาเคมีบําบัด และองคกรวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือใหบริการเตรียมยาเคมีบําบัดเปนไปตามมาตรฐานมากขึ้น 
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บทนํา 
มะเร็งเปนสาเหตุของตายอันดับหนึ่งของประเทศ

ไทยตั้งแตป พ.ศ.2542  อุบัติการณของโรคมะเร็งในเพศชาย
เพ่ิมขึ้นจาก 140 รายตอแสนคนในป พ.ศ. 2533  เปน 165 
รายตอแสนคนในป พ.ศ. 2545  สวนเพศหญิงมีอุบัติการณ
เพ่ิมขึ้นจาก 111 รายตอแสนคนเปน 141 รายตอแสนคนใน
ชวงเวลาเดียวกัน (1)  ดังนั้นการเตรียมและการใชเคมีบําบัด
ในโรงพยาบาลจึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนผูปวย แตยา
เคมีบําบัดมีผลตอสุขภาพของผูสัมผัสไมวาจะเปนผูปวยหรือ
บุคลากรทางการแพทย  การวิจัยในหองปฏิบัติการบงชี้วา 
ยากลุมนี้หลายตัวมีพิษตอยีน กอใหเกิดการกลายพันธุ 
(mutagenic) หรือเปนสารกอมะเร็ง (2) นอกจากนี้ งานวิจัย
จํานวนมากยังพบวา ผูที่ทํางานกับยากลุมนี้จะไดรับยาเขาสู
รางกายและอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ เชน พบวา
ปสสาวะของพยาบาลที่ทํางานกับยากลุมนี้สามารถกอใหเกิด
การกลายพันธุในเชื้อท่ีใชทดสอบ (3) หรือการตรวจพบยา
เคมีบําบัดในปสสาวะของผูชวยเภสัชกร (4-5) เภสัชกร (5) 
และพยาบาลที่ทํางานยาเคมีบําบัด (6) หรือพบวาในบุคลากร
ทางการแพทยที่สัมผัสกับยาเคมีบําบัดจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของโครโมโซมในเซลมากกวากลุมควบคุม (7-8) 
 นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับยามะเร็งยัง
พบไดบอย การสํารวจในโรงพยาบาลจังหวัดแหงหนึ่งของ
ไทยพบความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาเคมีบําบัด รอยละ 
7.09 (9) การศึกษาในโรงพยาบาลจังหวัดอีกแหงหนึ่งพบ
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาเคมีบําบัด การคัดลอกคําส่ัง
การใชยา การบริหารยา และการจายยารอยละ 8.23, 20, 
6.67 และ 3.13 ตามลําดับ (10)  

ดวยความตระหนักถึงอันตรายในการสัมผัสยาเคมี
บําบัด ความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้น และความ
ปลอดภัยของผูปวย องคกรในประเทศตาง ๆ จึงไดจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริการผสมและจายยาเคมี
บําบัด (11-12) สําหรับประเทศไทย กลุมเภสัชกรสาขา
โรคมะเร็ง สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได
จัดทํามาตรฐานดังกลาว ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรฐานยอย 
ไดแก มาตรฐานบุคลากร สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
วิธีผสมยาเคมีบําบัด การกําจัดขยะปนเปอนยาเคมีบําบัดและ
การจัดการเมื่อยาหกหรือตกแตก และการจายยา (12) 
อยางไรก็ตาม การสํารวจการบริหารจัดการยาเคมีบําบัดใน

บุคลากรที่ไมใชเภสัชกรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งของไทยพบวา  การเตรียมยาเคมีบําบัดในโรงพยาบาล
ยังไมไดมาตรฐาน ไมมีมาตรการปองกันที่เพียงพอ บุคลากร
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไมคอยเห็นความสําคัญ
ของการใชอุปกรณและเครื่องมือสําหรับปองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น (13) เชนเดียวกันกับผลการศึกษาในญี่ปุนที่
พบวา รอยละ 40 ของพยาบาลชาวญี่ปุนที่ทํางานเกี่ยวกับยา
เคมีบําบัด ไมตระหนักถึงผลรายจากการสัมผัสกับยา (14) 

การสํารวจโรงพยาบาลขนาดใหญ 95 แหงของ
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2547 พบวา รอยละ 23.94 มีบริการ
เตรี ยมยา เคมี บํ า บั ด โดย เภสั ชก ร  ( 1 5 ) ในป จ จุ บั น 
โรงพยาบาลที่ใหบริการนี้โดยเภสัชกรคงเพิ่มขึ้นอยางมาก 
เนื่องจากการผลักดันของวิชาชีพเภสัชกรรรม โดยมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
จัดการยาเคมีบําบัดเอาไว (16) และกลุมเภสัชกรสาขา
โรคมะเร็ง สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได
จัดทํามาตรฐานการผสมยาเคมีบําบัดขึ้น (12) อยางไรก็ตาม 
จากประสบการณของผูวิจัยชื่อแรกที่เปนเภสัชกรผูเตรียมยา
เคมีบําบัดพบวา สถานพยาบาลอาจไมสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานบางขอ เชน บุคลากรทั้งหมดตองไดรับการอบรม
จากสถาบันที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) มาตรฐานบางขอก็ยังไม
เปนที่เขาใจตรงกันในกลุมผูปฏิบัติงาน เชน วิธีการประเมิน
ความชํานาญในวิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานบางขอยังมีปญหาใน
การปฏิบัติตาม เชน การสรางหองสะอาด (clean room) การ
ใชเครื่องปองกันรางกายใหเหมาะกับชนิดของตูเตรียมยาที่
โรงพยาบาลมีอยู ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวบรวมปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ดานการบริการผสมและจายยาเคมีบําบัด ผลการวิจัยจะเปน
ขอมูลที่สามารถใชกําหนดขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาการ
เตรียมยาเคมีบําบัดแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของ
ผูปฎิบัติและผูกําหนดมาตรฐานเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
มาตรฐานการบริการผสมและจายยาเคมีบําบัดใหมีความ
ชัดเจนขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 

วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ

เจาะลึกเภสัชกร 12 คนที่มีประสบการณเกี่ยวของกับการ
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เตรียมยาเคมีบําบัดอยางนอย 6 เดือนในโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่ ว ไปในภาคใตซึ่ ง สั งกั ดกระทรวง
สาธารณสุข การเก็บขอมูลใชเวลา 7 เดือน (สิงหาคม 2552-
กุมภาพันธ 2553) ผูวิจัยศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลในภาคใต 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการเก็บขอมูลในสถานที่จริง 
เนื่องจากผูวิจัยตองเดินทางไปสัมภาษณแบบตัวตอตัว ณ 
สถานที่ทํางานของผูใหขอมูล พรอมทั้งขออนุญาตดูสถานที่ 
กระบวนการทํางาน และเอกสารที่เกี่ยวของ อีกทั้งการเก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูลแตละรายตองใชระยะเวลานาน โครงราง
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร 
              กอนกําหนดนัดสัมภาษณ 2 สัปดาห ผูวิจัยสง
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการบริการผสมและจายยาเคมี
บําบัดใหเภสัชกรผูใหขอมูล เพ่ือใชประเมินตนเองและศึกษา
รายละเอียดของมาตรฐานฯ  ผูวิจัยยังไดสงแนวคําถามที่ใช
ในการสัมภาษณใหดวย ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยชื่อแรกเปนผู
สัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  การสัมภาษณ
เริ่มดวยการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 
รายละเอียดของการสัมภาษณ รวมท้ังการเก็บรักษาขอมูล
เปนความลับ และขออนุญาตบันทึกเทปการสัมภาษณจาก
ผูใหขอมูล การวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึกที่ไมมีโครงสราง 
โดยใชแนวคําถามกวาง ๆ เปนแนวทางในการสัมภาษณ 
ตัวอยางแนวคําถามมีดังนี้ “ทานคิดวามาตรฐานฯ ในแตละ
ขอจําเปนตองปฏิบัติตามหรือไม เพราะเหตุใด” (ถามเชนนี้ใน
ทุกมาตรฐาน) “ทานคิดวาในทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ไดหรือไม” “ทานมีปญหาและอุปสรรคอยางไรที่
ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ” “ทานคิดวาเมื่อไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ได จะมีผลกระทบอยางไร” 
“ทานมีขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขอยางไรตอกรณีที่
ทานไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ได”  
 การสัมภาษณใชเวลาครั้งละประมาณ 45 นาที 
หรือจนกวาจะไมมีขอมูลใหมเพ่ิมจากเดิม นอกจากจะใชการ
สัมภาษณในการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยยังขออนุญาตสังเกต
สถานที่ปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งจดบันทึกสิ่งที่พบในสมุดเพ่ือใหไดขอมูลที่
ใชยืนยันหรือทําความเขาใจขอมูลจากการสัมภาษณ 
 หลังส้ินสุดการสัมภาษณในแตละวัน ผูวิจัยถอด
ขอความและบันทึกเปนลักษณะคําบรรยายแบบคําตอคํา และ

อานเพื่อทําความเขาใจหลาย ๆ รอบ ตลอดจนคนหาประเด็น
ที่ตองการศึกษา กรณีที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมภายหลังการ
สัมภาษณเสร็จส้ินแลว ผูวิจัยจะสอบถามผูใหขอมูลเพ่ิมเติม
ทางโทรศัพท ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลหลังการสัมภาษณผูให
ขอมูลแตละรายเสร็จและสรุปเปนขอคนพบเบ้ืองตน กอนจะ
เริ่มสัมภาษณผูใหขอมูลรายตอไป เพราะจะทําใหผูวิจัยถาม
คําถามไดตรงประเด็นมากขึ้น หรือต้ังคําถามใหมเพ่ือถามใน
ประเด็นที่คนพบวามีความสําคัญใหละเอียดมากขึ้น  
 
 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยนี้ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาตามขั้นตอนของ 
Miles และ Huberman (17) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัด
ระเบียบขอมูล ไดแกการถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึก
ส่ิงที่สังเกตพบ และสรุปขอมูลในทันทีหลังการสัมภาษณแต
ละครั้ง หลังจากนั้นอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และ
คัดเฉพาะขอความที่บงบอกปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฯ ผูวิจัยกําหนดรหัสแทนความหมายแก
ขอความที่คัดมา ขั้นตอนที่ 2 การแสดงขอมูล คือ การจัด
กลุมขอมูลใหมตามรหัสที่ใหในขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่ 3 คือ 
การสรุป/การตีความ ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนซึ่ง
ปรากฏในขอมูล และมองหาความแตกตาง-ความเหมือนของ
ขอมูลในสวนตาง ๆ หลังจากนั้นนําขอสรุปมาตีความ การ
วิเคราะหขอมูลเร่ิมทันทีตั้งแตตอนที่ผูวิจัยเก็บขอมูลเสร็จใน
ตัวอยางรายแรก ๆ เมื่อวิเคราะหเสร็จแลวจึงคอยเก็บขอมูล
ในตัวอยางรายถัด ๆ ไป นั่นคือ การเก็บขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลจะดําเนินไปดวยกัน คือ ทําตอเนื่องไปตลอด
กระบวนการวิจัย ผูวิจัยสงขอสรุปที่ไดไปยังผูใหขอมูลบาง
ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอสรุป  

 

ผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

เภสัชกรผูใหขอมูลมีทั้งส้ิน 12 คน เปนหญิง 7 คน 
มีอายุระหวาง 25-57 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 คน 
และปริญญาโท 3 คน ทํางานในตําแหนงเภสัชกรในชวง 1-
31 ป และมีประสบการณเกี่ยวกับการเตรียมยาเคมีบําบัด
เปนเวลา 6 เดือน-6 ป ทํางานในโรงพยาบาลศูนย 6 รายและ
ในโรงพยาบาลจังหวัด 6 ราย จํานวนเตียงในโรงพยาบาลอยู
ในชวง 180-800 เตียง ระยะเวลาในการเปดใหบริการนี้คือ 6 
เดือน-6 ป ผูใหขอมูล 11 คนเคยเขาอบรมเกี่ยวกับการ
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เตรี ยมยาเคมี บํ า บัดภายหลั งจบการศึกษาหรือก อน
ปฏิบัติงานเคมีบําบัด 

 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 
  ผูใหขอมูลกลาววา ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฯ ไดในหลายประเด็น ผลการวิจัยจะกลาวถึงประเด็นดังกลาว
และอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ไดในมุมมองของผูใหขอมูล 

มาตรฐานที่ 1 บุคลากร 
 ผูใหขอมูล 11 ทานจากทั้งหมด 12 คน กลาววา ไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่วา บุคลากรผูตรวจสอบใบสั่ง
ยาและยาเคมีบําบัด ผูปฏิบัติงานผสมยาเคมีบําบัด และ
บุคลากรสนับสนุนทั้งหมดตองไดรับการฝกอบรมจากสถาบัน
ที่ ได รั บการรับรองห ลัก สูตรจากสมาคมเภสั ชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) หลักสูตรที่ไดความนิยมใน
ปจจุบันเปนของกลุมเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง ซึ่งสังกัดใน
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เปนหลักสูตรสําหรับเภสัชกร
เทานั้นประกอบดวยภาคทฤษฎี 5 วันและการฝกภาคปฏิบัติ
ในโรงพยาบาลที่สมาคมฯ รับรองเปนเวลา 1 เดือน เหตุผลที่
ผู ใหขอมูลไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานขอนี้ คือ        
 1.1 หลักสูตรที่มีในปจจุบันเปนหลักสูตรสําหรับ
เภสัชกรโดยเฉพาะ  ยังไมมีหลักสูตรสําหรับบุคลากร
สนับสนุนซึ่งไมใชเภสัชกร เชน เจาพนักงานเภสัชกรรมผู
ผสมยาเคมีบําบัด พนักงานสงยาไปยังหอผูปวยหรือหองให
ยาเคมีบําบัด คนงานทําความสะอาด และเจาหนาที่ตรวจรับ 
เปนตน โรงพยาบาลตาง ๆ จึงจัดการฝกอบรมบุคลากร
สนับสนุนเหลานี้เปนการภายใน หรือใหเขาฝกอบรมจาก
หน ว ย ง านอื่ น  เ ช นคณะกร รมกา รสิ่ ง แ วดล อมแล ะ
คณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ  
 1.2 หลักสูตรของกลุมเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งใช
ระยะเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกงานที่ยาวนานถึง 1 
เดือน  ทําให เภสัชกรบางสวนไมสามารถเขาอบรมได 
เนื่องจากมีภาระงานประจําในโรงพยาบาล หรือมีภาระ
เกี่ยวกับครอบครัว ดังคํากลาวที่วา  
 “.....โรงพยาบาลตางจังหวัด ถาตองใหไปอบรมเปน
เดือน........ โอโห ยุงเลย ไมคอยมีคนอยากไปเทาไหร...  เปน
เรา เราก็ไมอยากไป เพราะเราก็มีภาระอะไรตออะไร ตอง
ดูแลครอบครัว ถานานแบบนี้ก็ไมอยากไป”   

 1.3 การฝกอบรมจากหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับ
ตองใชงบประมาณสูง เภสัชกรบางสวนจึงไมไดรับการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลใหเขารับการฝกอบรม  
 1.4 โรงพยาบาลมีแนวคิดใชประโยชนจากการ
ฝกอบรมภายใน โดยผูที่ผานการฝกอบรมจากองคกร
ภายนอกสามารถนําประสบการณที่ไดรับมาถายทอดให
บุคลากรอื่น ๆ ในหนวยงาน อาจเปนการสอนแบบตัวตอตัว
โดยเนนการปฏิบัติ และมีระบบการฝกและตรวจสอบกันเอง
ระหวางเภสัชกร ผูใหขอมูลเชื่อวา บุคลากรที่ผานการอบรม
ภายในก็สามารถปฏิบัติงานไดดี แตยังคงใหความสําคัญกับ
การฝกอบรมภาคทฤษฎีจากหนวยงานภายนอก 
 “ในสวนของการเตรียมและผสมยา เราไมไดผาน
การอบรม ....ฝกกันเอง ถายทอดจากคนที่ไดไปฝกอบรม  
ตามมาตรฐานฯ  ที่ตองไดรับการฝกอบรมจากสถาบันที่
สมาคมรับรอง เราวาไมจําเปน เราคิดวาการฝกเองโดยไม
ผานสมาคมเนี่ย มันสามารถทําใหทํางานได ถาผูปฏิบัติงานมี
ศักยภาพมากพอในการทํา  แลวก็มีสติ มีมาตรฐานของตัวเอง
เพียงพอในการปฏิบัติ ในเรื่องของการฝกหรือการปฏิบัติงาน
มันก็สามารถเก็บชั่วโมงเพ่ิมพูนใหตัวเองได ไมจําเปนตองไป
ผานหลักสูตรตามสถาบันอยางที่เคาวา”     
  “นองอีกคนที่ทํากับเรา ก็สงไปฝกอาทิตยนึง แต
เปนเรื่องของเนื้อหา เราไมไดตองการใหผานเรื่องการฝก
ปฏิบัติทั้งหลาย มันไมจําเปน เพราะวานองเคาทําไดอยูแลว 
ฝกเฉพาะทฤษฎี สวนปฏิบัติมันก็ฝกเปนรายวันอยูแลว เรา
ฝกให เคาเองโดยอัตโนมัติอยูแลวจากการปฏิบัติงาน ”
 แมวาการฝกอบรมตามหลักสูตรตองใชเวลานาน
และมีคาใชจายสูง แตมีผูใหขอมูลบางสวนที่แมจะทําตาม
มาตรฐานฯ  ไมได แต เห็นวาการฝกอบรมจากองคกร
ภายนอกมีความจําเปนและควรปฏิบัติตามมาตรฐานฯ  
เนื่องจากการเตรียมยาเคมีบําบัดมีความเสี่ยง บุคลากรควร
ฝกอบรมจากหนวยงานที่มีความชํานาญ นอกจากนี้ ผูที่
ปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน ยังควรไดรับการฝกอบรมเพิ่ม
เพ่ือเปนการทบทวนความรูและเพ่ิมความรูใหม เนื่องจากอาจ
มีเทคนิคใหมหรือมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม   

มาตรฐานที่ 2 สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  
 มาตรฐาน 2.1 สถานที่  
             ตามมาตรฐานฯ สถานที่ หมายถึง บริเวณทั้งหมด
ที่ เกี่ ยวของกับการผสมยาเคมี บําบัด  ไดแก  หองเก็บ
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ผลิตภัณฑ หองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย หองผสมยาเคมีบําบัด 
และทางเดินระหวางหอง ผูใหขอมูล 7 คนจากทั้งหมด 12 
คน กลาววา สถานที่ของตนไมเปนไปตามที่มาตรฐานฯ 
กําหนด เพราะไมไดแยกสถานที่ออกเปนหองตาง ๆ อยาง
ชัดเจน ปญหาเรื่องสถานที่อื่น ๆ ที่มีการกลาวถึงคือ หอง
ผสมยาเคมีบําบัดไมไดเปนหองสะอาด (clean room) การไม
มี pass box สําหรับสงอุปกรณ ผลิตภัณฑยา หรือขยะออก
จากหองผสมยา และการไมมีมีพัดลมดูดอากาศภายในหอง
ออกสูบรรยากาศและตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  
             จากการสังเกตระหวางการเก็บขอมูลของผูวิจัยพบ
เพ่ิมเติมวา มีเพียง 2 จาก 12 โรงพยาบาลเทานั้นที่หองผสม
ยาเคมีบําบัดเปนไปตามมาตรฐานฯ คือ เปนหองสะอาด 
(clean room) และควบคุมความดันอากาศภายในหองผสมให
ต่ํากวาภายนอก (negative pressure) ในบางโรงพยาบาล 
หองผสมยาเคมีบําบัดไมไดเปนหองที่อยูดานในสุด และมี
รอยตอทําใหเกิดการเก็บกักฝุนในหองปฏิบัติงาน เมื่อ
สอบถาม ผูใหขอมูลก็มีความกังวลในเรื่องดังกลาว แตกลาว
วา ตนใชตูปลอดเชื้อในการผสมยาเคมีบําบัด จึงมั่นใจท้ังใน
เรื่องความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ผูปวย และส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ  
 สาเหตุของการที่ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 
ในสวนนี้ได มีหลายประการ ดังนี้  
 2.1.1 สถานที่ที่ใชในปจจุบันถูกดัดแปลงมาจาก
อาคารเดิมที่สรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคอื่น เชน เปนหอง
ประชุม หรือหองผลิตน้ําเกลือ จึงทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่อง
พ้ืนที่ ซึ่งไมเพียงพอสําหรับการจัดแบงเปนหองตาง ๆ ตามที่
มาตรฐานฯ กําหนด เชน ไมมีหองเปล่ียนเครื่องแตงกาย
โดยเฉพาะ     
 2.1.2 การขาดงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสราง
อาคารเดิมใหเปนไปตามมาตรฐานฯ  เปนสาเหตุที่มีการ
กลาวถึงมากที่สุด (4 คนจากผูใหขอมูลท้ังส้ิน 12 คน)   
 “มันมีปญหาเรื่องงบประมาณ คืออาคารที่เรามีมัน
เปนอาคารเกา มันมีโครงสรางเดิมอยูแลว เหมือน มันจะเปน
กระจกที่มีรอยตอแลวจะกักเก็บฝุน ทีนี้ถาจะรื้อโครงสราง
ทั้งหมดก็จะเกี่ยวพันไปกับหองอื่น  ๆ  ดวย  และก็จะใช
งบประมาณเยอะเลยถาจะทําใหสมบูรณแบบ” 
 “การจะทําใหไดตามมาตรฐานฯ จริง ๆ เรื่องหอง 
เราก็ตองวางแผนตั้งแตแรกวา เราตองทําอะไรบาง ตองทําแค
ไหน…. ผูบริหารกับเรามองไมตรงกันในแงของความ

ประหยัดและงบประมาณ คือหองเดิมเปนหองนําเกลือ ถาเรา
รื้อหมดจะทําใหบางสวนใชการไมได ผูบริหารเลยใหลอง
ทบทวนดูใหมวาจะปรับไดยังไง ตอนแรกก็จะทํา clean room 
แตวางบประมาณในการปรับปรุงหองมันสูงเกินไป” 

มาตรฐาน 2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
 ตามมาตรฐานฯ ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง 
อุปกรณในหองเก็บผลิตภัณฑ หองเปล่ียนเครื่องแตงกาย 
และหองผสมยาเคมีบําบัด ไดแก  อุปกรณที่ใชผสมยาเคมี
บําบัด  ตูปลอดเชื้อที่สามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดตอ
ผูปฏิบัติงาน และเครื่องปองกันรางกาย เชน เส้ือกาวน หมวก
คลุมผม ผาปดปาก และจมูก เปนตน ส่ิงที่ผูใหขอมูลกลาววา
ทําไมไดตามมาตรฐานฯ คือ การมีตูปลอดเชื้อที่ใหอากาศ
สะอาด Class 100 เปนอยางนอย อาจเปน BSC class II 
type B หรือ Isolator ผูใหขอมูลไมไดกลาวถึงการขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกบางอยางตามมาตรฐานฯ แตผูวิจัย
สังเกตพบวา ส่ิงที่ยังขาดในหองเปล่ียนเครื่องแตงกายไดแก 
ราวแขวนเสื้อ ชั้นวางชุดสะอาดปราศจากเชื้อ อางลางมือ
พรอมกอกน้ํารูปตัว J คว่ํา ซึ่งมีคันโยกที่สามารถใชขอศอก
ดันคันโยกเพื่อเปดปดกอก รวมถึงกระจกเงาบานใหญให
ผูปฏิบัติงานสองดูความเรียบรอยและความถูกตองของการ
แตงกาย     
 สาเหตุหลักที่ทําไมไดตามาตรฐานฯ ซึ่งมีการ
กลาวถึง คือ ผูบริหารขาดความเขาใจเรื่องเคมีบําบัดจึงไม
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาตูเตรียมยาเคมีบําบัดทั้ง
แบบ BSC และ Isolator หรือขาดงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จากการสัมภาษณยังพบวา ผูใหขอมูลไมเห็น
ความสําคัญของส่ิงอํานวยความสะดวกบางอยางที่มีใน
มาตรฐานฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ิงที่ผูวิจัยสังเกตพบวาขาด
แตผูใหขอมูลไมไดกลาว 

มาตรฐานที่ 3 วิธีผสมยาเคมีบําบัด 
 มาตรฐาน 3.1 ใบสั่งยาเคมีบําบัด 
 จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษณ พ บ ว า 
โรงพยาบาลสวนใหญที่ศึกษาไมมีใบส่ังยาเคมีบําบัดที่แยก
จากใบสั่งยาทั่วไป และไมมีแบบฟอรมใบส่ังยาที่ พิมพ
ลวงหนา (pre-print order form) ตามที่กําหนดในมาตรฐานฯ 
นอกจากนี้ ขอมูลที่จําเปนในการเตรียมยาเคมีบําบัดบนใบสั่ง
ยาก็ยังไมครบถวนตามที่กําหนดในมาตรฐานฯ เชน ขาดอายุ 
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น้ําหนัก สวนสูง และโรคของผูปวย ผลทางหองปฏิบัติการที่
ใชประเมินวาผูปวยอยูในสภาวะที่พรอมตอการรับยาเคมี
บําบัดหรือไม ชื่อยาหรือสารน้ําที่ตองใหแกผูปวยกอนใหยา
เคมีบําบัด เปนตน 
 ผูใหขอมูลกลาววา ความไมสมบูรณในใบส่ังยาเกิด
จากการขาดการประสานความรวมมือระหวางสหวิชาชีพ 
เนื่องจากแผนการรักษามาตรฐานที่ตองปรากฏบนใบสั่งยาที่
พิมพลวงหนานั้นตองผานความเห็นชอบจากแพทยผูใชทุก
คนกอน การประสานไมดียังสงผลถึงการขาดขอมูลที่จําเปน
ของผูปวยบนใบสั่ง บุคลากรที่มีจํานวนจํากัด และการมีภาระ
งานอื่นรวมดวยยังเปนสาเหตุของปญหาในมาตรฐานขอนี้
ดวย     
 “ถามวาทําอะไรไดมากแคไหน มันยังทําไดไมมาก
เพราะวา ถึงแมเราเปนคนที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรงก็ตาม 
แตวาก็มีงานอื่นตองรับผิดชอบดวย เชน งาน DIS แลวก็ตอง
จายยา รวมทั้งจายยาวัณโรคดวย รับผิดชอบ 3 งาน...คลินิก
เบาหวาน  ความดั น  ก็ ต อ งออกไปช วยจ า ยยาด วย 
เพราะฉะนั้นเวลาในการบริหารจัดการตรงนี้ก็จะนอยมาก ๆ 
เลย  เราก็เลยทําไดแคบางอยางที่คิดวาควรจะทํากอน 
จําเปนตองทาํกอน”  

 มาตรฐาน 3.2 ฉลากยาเคมีบําบัด 
 ปญหาท่ีพบในมาตรฐาน 3.2 นี้ คือ ฉลากยาเคมี
บําบัดมีขอมูลไมครบตามที่มาตรฐานฯ กําหนด เชน ไมได
แสดงสวนประกอบทุกตัวของยาเคมีบําบัดที่ผสมขึ้น หรือไมมี
การระบุเวลาหมดอายุ และการเก็บรักษายา ผูวิจัยสังเกต
พบวา ฉลากยาที่ใชในโรงพยาบาลมักเปนแบบกึ่งสําเร็จ คือ 
เจาหนาที่ตองเติมขอความเองในฉลาก ผูใหขอมูลตางก็ทราบ
วา การกรอกใบสั่งและการคํานวณขนาดยาโดยใชโปแกรม
คอมพิวเตอรสามารถลดความผิดพลาดจากการคํานวณและ
ชวยใหฉลากยามีขอมูลครบถวนตามที่มาตรฐานฯ กําหนด 
แตจากการสังเกตพบวาในบางโรงพยาบาลยังไมมีการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใช ผูใหขอมูลกลาววา การใชระบบ
คอมพิวเตอรนั้น ตองใชระยะเวลานานในการลงขอมูลพ้ืนฐาน 
ในขณะที่บุคลากรยังมีภาระซึ่งหนาเรื่องการเตรียมยาและ
บุคลากรมีจํานวนจํากัดจึงไมสามารถพัฒนาระบบดังกลาวได  
 

มาตรฐาน 3.3 การบํารุงรักษาตูปลอดเชื้อ 
 การจัดหาอุปกรณเฉพาะ เชน ตูเตรียมยาเคมีบําบัด 

นอกจากตองใชงบประมาณคอนขางสูงแลว ยังมีปญหาเรื่อง
ของการดูแลรักษาและการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตที่มีสถานการณความไมสงบ ทํา
ใหไมสามารถประเมินความถูกตอง (validate) ของตูปลอด
เชื้อทุก 12 เดือน อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติงานพยายามปองกัน
ส่ิงที่กอใหเกิดปญหาตอตูปลอดเชื้อ เชน ถาไฟกระชากบอย 
ๆ จะใชเครื่องสํารองไฟ    
 “กอนสงมอบตู  เคาจะใหเราไปอบรมกอน..... แต
เคาจะไมกลาลงมาในพื้นที่ เราตองขึ้นไปที่ศูนยของเคา ก็ไมรู
วา ถามีปญหาหรือวาเสียจะทํายังไง การบํารุงรักษาตอนนี้ก็
อาจมีปญหา  เพราะเคาปฏิเสธการลงมาที่โรงพยาบาล
เน่ืองจากกลัวอันตราย”   
 งบประมาณที่จํากัดก็เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานฯ  ผูใหขอมูลกลาววา โดยทั่วไป ควรทํา
สัญญาใหบริษัทมาบํารุงรักษาตูปลอดเชื้อใหสม่ําเสมอ ปละ 1 
ครั้ง และสงใบรายงานผลใหทราบทันทีตามมาตรฐานฯ แต
บริการดังกลาวมีคาใชจายสูง ผูปฏิบัติงานจึงตองตรวจสอบตู
เอง ซึ่งก็ทําไดเฉพาะบางการทดสอบเทานั้น 

         มาตรฐาน 3.4 เทคนิคปลอดเชื้อและการผสม
ยาเคมีบําบัด  
           ส่ิงที่ไมเปนไปตามาตรฐานขอนี้ คือ การสวมเครื่อง
ปองกันรางกายไมครบ หรือไมเปนไปตามมาตรฐานฯ  เชน 
ไมไดแตงกายดวยชุดสะอาดปราศจากเชื้อ ไมไดใชผาปด
ปากและจมูกชนิด N95 หรือไมไดเปล่ียนถุงมือชั้นนอกทุก 1 
ชั่ วโมง  เ ส้ือกาวนไม ใชแบบที่ ใชแลวทิ้ งหรือเปนผาที่
ปลดปลอยเสนใย สาเหตุของการไมสามารถทําตามมาตรฐาน
ฯ ไดมีดังนี้ 
 3.1.1 การขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 

วัสดุส้ินเปลืองที่ใชประกอบในเทคนิคปลอดเชื้อและ
การผสมยาเคมีบําบัด เชน เส้ือกาวนที่ใชแลวทิ้ง หรือไม
ปลดปลอยเสนใย ถุงหุมรองเทา และถุงมือ มักมีราคาแพง 
ผูใหขอมูลบางสวน โดยเฉพาะยิ่งผูที่ทํางานในโรงพยาบาล
ขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนผูปวยมะเร็งนอย มองวาการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ ไมคุมกับการลงทุนท่ีสูง เหมือนในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามที่มาตรฐานฯ กําหนด
ไดเต็มที่     
 “พวกวัสดุส้ินเปลืองตางๆ ราคาคอนขางสูง แตวาถา
เทียบตนทุนที่ ใช ในการเตรียมกับคาตอบแทนที่ ใหมา 
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อยางเชนของกรมบัญชีกลาง เคาใหแคครั้งละ 160 บาท ใน
การเตรียม ซึ่งถาเอา 160 บาท มาบริหารจัดการในการ
เตรียม เชน เร่ืองของชุด อุปกรณตาง ๆ ก็ไมพออยูแลว” 

 3.1.2  ความมั่นใจในตูเตรียมยาแบบ Isolator 
             ผูใหขอมูลบางสวนเห็นวา มาตรฐานฯ ในสวนนี้
เขียนมาสําหรับตูเตรียมยาแบบ BSC แตตนเองใชตูแบบ 
Isolator ทําใหความเสี่ยงตอการสัมผัสยานอยลง จึงคิดวาไม
จําเปนตองสวมเครื่องปองกันครบตามที่มาตรฐานฯ กําหนด 
เชน คิดวาไมตองสวมเสื้อกาวนแบบใชแลวท้ิง หรือไมสวม
เส้ือกาวนขณะเตรียมยา  
  “เรื่องสุขภาพก็หวงนอยลง เพราะวาเราได Isolator 
ใหมมา ความเสี่ยงก็นาจะนอยลง พอเราใช Isolator ก็อาจจะ
ไมตองใชเส้ือแลว ถาใชก็แคแบบธรรมดา ไมไดใชแบบใชแลว
ทิ้งเหมือนเมื่อกอน” 
 “การใสเส้ือก็เพ่ือปองกันไมใหเราสัมผัสกับยา ไมให
ยาเนี่ยโดนตัวเรา แลวก็ปองกันความสกปรกของตัวเราเขาไป
ปนเปอนกับยา แตถาของเราเนี่ยก็ไมไดสัมผัสกับยาขางใน
เลย สัมผัสผานถุงมือตลอด แลวเราใช Isolator ความดันในตู
มันก็เปนลบ ถามันจะออกมาสัมผัสกับเราไดมันยากมาก 
เพราะฉะนั้นเราจะใสเส้ือกาวนไปทําไม" 
 
 3.1.3 ความเชื่อวาตนเองสัมผัสยานอย 

ผูใหขอมูลบางสวนไมปฏิบัติตามมาตรฐานฯ สวนนี้ 
เพราะเชื่อวาตนเองมีการสัมผัสยานอย เนื่องจากมีผูปวยนอย 
หรือมีรายการยาเคมีบําบัดที่ตองเตรียมนอย ทําใหผลกระทบ
เชิงลบนาจะมีไมมาก    
 “บางอยางที่ไมไดทําตามมาตรฐานฯ  ก็เพราะวา
ผูปวยนอย ก็แคเอาแคพอทํางานได อยางของเราก็มี (ผูปวย) 
แคประมาณ 10 กวาราย มันก็ไมนาจะตองถึงขนาดนั้น” 

           3.1.4  การขาดความตระหนักในผลกระทบเชิงลบ 
 ผูใหขอมูลบางสวนกลาววา มาตรฐานฯ สวนนี้ (การ
สวมเครื่องปองกันตามที่กําหนด) เปนขอกําหนดทางทฤษฎี 
การทําผิดจากมาตรฐานฯ ไมนาจะกอใหเกิดปญหาหรือ
ผลกระทบเชิงลบ เชน    
  “พอเอามาตรฐานฯ มานั่งดู อยางที่บอก บางขอคือ
เปนทฤษฎี บางอยางถาทําไมไดก็ไมทํา อยางสําหรับชุดเราก็
ใสธรรมดา แตไมไดมองวาเปนปญหา เพราะวาชุดก็ไมได

เปนชุดแบบกางเกง คือตกมาตรฐานฯ ตั้งแตแรกแลว การใส
รองเทาบูทก็ไมไดชวยอะไร เส้ือที่ใชเปนกาวนยาวเหมือน
กาวนผาตัดแขนจั๊ม  ใชรองเทายางธรรมดาใหเปล่ียน”
 ผลกระทบจากการสัมผัสยาเคมีบําบัด มีตั้งแต
อาการขางเคียงที่พบทันทีเมื่อสัมผัสยา หรืออาจตองใชระยะ
เวลานาน และไมสามารถบอกไดชัดเจนวา ผลดังกลาวเกิด
จากยาเคมีบําบัด สงผลใหเภสัชกรขาดความตระหนักในผลที่
อาจเกิดขึ้นเชนกัน     
  “ก็คิดวาระบบก็ยังพอใชไดอยู ยังไมถึงกับตองทํา
ตามมาตรฐานฯ สมบูรณทั้งหมด ก็คือ ณ ตอนนี้ของเรายังไม
เกิดผลกระทบ แลวจากประสบการณของคนที่เตรียมมานาน 
ๆ ที่ถามมาก็ยังไมเห็นผลกระทบที่ชัดเจน”  
  “จริง ๆ ไมมีอะไรตอบไดไง วาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนผล
แบบ 1 ตอ 1 หรือเปนความสัมพันธที่ชัดเจน บางอยางก็เปน
ทางออมที่ไมปรากฏผลทันทีมันก็จะบอกยาก อยางเชนที่เรา
ตรวจสุขภาพประจําปเนี่ย ถาเกิดวาเรามีคนคนนึงตรวจออก
มาแลวตับผิดปกติเนี่ย ถามวาเกี่ยวกับเคมีบําบัดโดยตรงมั้ย 
ก็บอกไมได มันอาจมีเร่ืองของพฤติกรรม เรื่องของความเสี่ยง
สวนบุคคลหรืออะไร ถาถามวาคนคนนึงที่ผลตรวจออกมาไม
ดีเนี่ย เปนเพราะวาเคาทําเคมีบําบัดไมตรงตามมาตรฐานฯ 
รึปลาว ผลกระทบก็ไมชัด มันก็ทาํใหเราละเลย” 

มาตรฐาน 3.5 การตรวจสอบคุณภาพยาเคมีบําบัด 
 สวนของมาตรฐานในขอนี้ที่ผูใหขอมูลกลาววาไมได
ทําตาม คือ ไมมีการตรวจสอบยาเคมีบําบัดที่ผสมเสร็จแลว
โดยเภสัชกร ทั้งนี้เน่ืองจากนโยบายผูบริหาร จํานวนบุคลากร
ที่มีจํานวนจํากัด และภาระงานอื่น ๆ ที่มีรวมดวย   
 มาตรฐานที่ 3 ทั้งหมดที่กลาวมาเปนสวนที่วาดวย
วิธีผสมยาเคมีบําบัด หรืออาจกลาวไดวาเปนสวนที่วาดวย
ระบบของงานบริการเตรียมยาเคมีบําบัด ดังนั้น การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขอนี้ไดมากสะทอนถึงความสมบูรณของระบบ
ที่วางไว โดยรวมแลว ปจจัยที่ผูใหขอมูลกลาวซ้ํา ๆ วามีผล
ตอความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ คือ นโยบาย
ของผูบริหารและกําลังคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.5.1 นโยบาย    
     ก  นโยบายเรงดวนใหเปดบริการ ผสมยาเคมี
บําบัด      ผูใหขอมูล 9 คนจากทั้งหมด 12 คนไดเลาถึง
ปญหาจากนโยบายของผูบริหารที่ใหจัดตั้งหนวยบริการผสม
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ยาเคมีบําบัดอยางเรงดวน เพราะเปนกิจกรรมหนึ่งที่ทําให
โรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) กลุมงานเภสัชกรรมจึง
ตองเปดใหบริการแมวาระบบการปฏิบัติงานยังไมเปนไป
ตามที่มาตรฐานฯ กําหนดทั้งหมด แตหนวยงานก็พยายามทํา
ใหไดตามมาตรฐานฯ ในประเด็นหลักที่ทางโรงพยาบาลคิดวา 
พรพ. จะตรวจประเมิน สวนประเด็นที่ยังไมไดมาตรฐานฯ ก็
จะคอย ๆ ทยอยปรับปรุงในภายหลัง   
 “ยอมรับเลยวา  ตอนแรกที่ทําเพราะเปนเรื่อง
เรงดวน สวนมาตรฐานฯ ก็ไมคอยสนใจ ใหมีไดกอนตาม
เกณฑต่ําสุดที่ยอมรับได เตรียมโดยที่ยังไมพรอม คือมันตอง
เปดงานแลวไง ก็ตองทําไปกอนคอย ๆ ทําไปทีละเรื่อง” 
  “ยอมรับตรง ๆ วาตอนที่เปดงานนี้เพ่ือรองรับ HA 
(hospital accreditation) เคาดูแควาเรามีหอง มีตู แลวก็มี
ระบบ เคาไมไดยึดที่เราเขียนออกมาเปนเลมเนี่ยมาใช เคาแค
วาถามันมีระบบรองรับในการเตรียมที่เปนไปตามมาตรฐานฯ 
หรือใกลเคียงกับมาตรฐานฯ  หรือวามีความมั่นใจในเรื่องของ
ตู เราเห็นเคาก็ใหผาน แคเห็นวาเรามีตู Isolator มีเภสัช
เตรียมยา มีระบบในการตรวจสอบ การกําจัดขยะก็จบ เคา
ไมไดมานั่งเขมงวดแบบวา เปนไปตามนี้รึปลาว ตองเปล่ียน
เส้ือ ตองใสหนากาก มันก็ไมไดจําเปน”  

 ข.  นโยบายที่เนนงานดานอ่ืน 
ผูใหขอมูล 3 จาก 12 คนกลาววา โรงพยาบาล

ของตนมีนโยบายที่สงผลใหการพัฒนาระบบงานเคมีบําบัด
ชะลอลง เชน นโยบายเรงดวนเรื่องวัณโรค การเนนงาน
บริการอื่น ๆ ที่ไมใชยาเคมีบําบัด  
 “ถามวาทําไมถึงมีคนทําแคคนเดียว  คนไมพอ 
เพราะวา มันอยูที่ผูบริหาร คือ หัวหนางานเคาก็ไมไดสนใจที่
จะสงคนมา.. คือ..เนนงานดานบริการผูปวยนอกมากกวา 
ตองการใหผูรับบริการไดรับยาเร็วอยางนั้นมากกวา ประเภท
เร่ืองการเตรียมยาเปนประเภทติดทองหลังพระ เคาไมคอย
เห็นอยูแลว ที่จริงนาจะมีซัก 2-3 คน จะไดทําระบบตาง ๆ ให
เหมือนมาตรฐานฯ   เชน  การตรวจสอบใบส่ังยา  การ
ตรวจสอบยาเตรียม” 

3.5.2. กําลังคน    
 “ที่นี่เภสัชตองทําเองหมดทุกอยาง จะมีเวลาที่ไหน
ไปพัฒนาระบบ”  คํากลาวในลักษณะเชนนี้เปนส่ิงที่ผูให
ขอมูล 9 คนจาก 12 คนกลาวถึง จากมาตรฐานขอ 1 

(บุคลากร) ขอ 3.2(7) (ฉลากยาเคมีบําบัด) และ 3.5 (การ
ตรวจสอบคุณภาพยา) ที่ระบุวา ตองมีบุคลากรผูตรวจสอบ
ใบส่ังยาและยาเคมีบําบัด และบุคลากรผูปฏิบัติงานผสมยา
เคมีบําบัด และที่วาตองมีการลงลายมือชื่อของผูปฏิบัติงาน
ผสมและผูตรวจสอบยาเคมีบําบัด ผูใหขอมูลจึงเขาใจวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 สวนควรแยกเปนอิสระจากกัน
เพ่ือใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติพบวา 
ผูปฏิบัติงานมักเปนคนเดียวกัน ทําใหขาดการตรวจสอบซ้ํา
ทั้งในเรื่องใบส่ังยา การเตรียมยา และคุณภาพยาที่เตรียม
เสร็จแลว จึงไมเปนไปตามมาตรฐานฯ และอาจเกิดความ
ผิดพลาดได      
 “เราเตรียมยาคนเดียว ไมมีใครมาตรวจสอบอะไร
เราเลย บุคลากรเราขาด คือ เคามาตรวจสอบหลังจากเรา
เตรียมเสร็จแลว มาดูวาถูกตองมั้ย ถายาอยูใน syringe ก็ดู
ปริมาตร ดูตะกอนได แตถาเปนยาที่ผสมอยูในถุงน้ําเกลือก็
ไมมีทางรูเลยวา เราทําถูกหรือผิด ใชมั้ย เพราะวาไมมีใครมา
ตรวจสอบเราในระหวางการปฏิบัติงานเลย ถาไดคนเพิ่มก็จะ
ดี ควรจะเปนอยางนั้น คือ ตอนน้ีเราเริ่มตั้งแตการเตรียม
ฉลากยา ไมมีใครมาชวย มันทําใหงานบางสวนที่มาตรฐานฯ 
กําหนดไวเนี่ยทําไมไดเลย เชน การตรวจสอบซ้ําโดยเภสัช
อีกคนนึง”    
 ผูใหขอมูลบางสวนกลาววา ถาตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ นี้ควรมีเภสัชกรอยางนอย 5 คน ในโรงพยาบาล
ศูนยขนาด 500 เตียง ผูใหขอมูลบางสวนยังกลาววา ควรมี
เภสัชกรอยางนอย 2 คนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถ
หมุนเวียนกันได ทําใหมีชวงระยะเวลาที่ปลอดจากการสัมผัส
ยาเคมีบําบัด ทั้งนี้ เ พ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ วันหยุดก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง 
การไมเปดใหบริการในวันหยุดราชการ ทําใหตองมีการ
เตรียมยาเผื่อสําหรับวันหยุด หรือตองประสานกับแพทยให
วางแผนการรักษาใหม กรณีที่มีการเปดใหบริการในวันหยุด 
มักฝกบุคลากรจากสวนอื่นชวยในการปฏิบัติงาน  
 การมีบุคลากรจํานวนจํากัดนั้นเกิดจากสาเหตุ 3 
ประการคือ 1) ความกลัวตออันตรายจากการสัมผัสยาเคมี
บําบัด 2) การมีขอจํากัดที่เปนขอหามของการปฏิบัติงาน 
และ 3) การมีภาระงานอื่นรวมดวย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
ก  ความกลัวตออันตรายจากการสัมผัสยาเคมีบําบัด 
 เภสัชกรบางคนเชื่อวา งานยาเคมีบําบัดมีความ
เส่ียงสูงตอการสัมผัสกับยาและอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ
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แมวาจะปฏิบัติตามหลักการที่ถูกตองแลวก็ตาม จึงทัศนคติที่
ไมดีตองานนี้และไมอยากทํางานนี้ หนวยงานตองมอบหมาย
งานนี้แกเภสัชกรที่เขาทํางานใหม หรือตองมีมาตรการบังคับ
ใหตองปฏิบัติงานนี้    
 “สวนใหญ พอบอกวาเปนเคมีบําบัดเคาก็กลัวแลว 
คนที่สมัครใจมาทําก็ไมคอยมี ขนาดเภสัชที่ยายมาจากศูนย
มะเร็งก็ยังไมอยากทําตรงนี้เลย”   
  “เภสัชเองก็ยังคิดเปนลบอยู ยังไมอยากทํา คนที่
ตองทําก็ตองบังคับ คือเปนนองที่มาใหม พ่ี ๆ เหมือนจะ
ลอยตัว คนไหนที่เพ่ิงเขามาก็จะโดน อันนี้คือ เภสัชเราเองก็
ยังไมเขาใจในเรื่องของเคมีบําบัด ยังกลัว”  
  “ความขาดแคลนไมเฉพาะในหนวยเคมีบําบัด 
สาขาอื่นก็มีขาดแคลนเหมือนกัน คงตองเกล่ียไปทุกหนวย ที
นี้ ในแงของการเกลี่ยเนี่ย  งานเคมีบําบัดก็จะเปนงานที่
เสียเปรียบที่สุด เพราะเปนงานที่ไมมีใครอยากทํา ไมมีใคร
อยากมา เพราะคิดวามีความเสี่ยงอยูในตัว โดยเฉพาะถาเรา
ใชระบบสมัครใจ ก็อาจจะเปนไปไมไดเลย ก็อาจจะตองใช
วิธีการบังคับ ซึ่งก็ไมใชวิธีที่ถูกตองเทาไหร” 

ข.  การมีขอจํากัดท่ีเปนขอหามในการปฏิบัติงาน 
บุคคลากรบางสวนไมสามารถปฏิบัติงานเตรียมยา

เคมีบําบัดได เชน ผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง หรือ
ตั้งครรภ รวมท้ังผูที่วางแผนจะมีบุตร ปจจัยนี้ทําใหลด
กําลังคนที่มีในงานนี้    
 “มีเภสัช 3 คนหมุนกันเปนอาทิตย เภสัชท่ีเตรียมอยู
จริง ๆ ก็จะมีคนฝายผลิต 2 คน อีกคนเปนฝายวิชาการ ไมได
มีเภสัชคนอื่น ๆ มาชวย เภสัชคนอ่ืน ๆ เคาก็จะมีตั้งใจจะ
ตั้งครรภ จะมีครอบครัว เคาก็จะลําบาก เลยยังไมอยากทํา
ตรงจุดนี้ มันก็เปนความเสี่ยงของเคา”  
 “เภสัชตรงนี้เรามี 2 คน แตพ่ีอีกคนเคามีปญหา เคา
ตรวจแลวเคาเจอกอน ก็เลยใหทํานอยหนอย” 

ค. การมีภาระงานอื่นรวมดวย 
        ผูปฏิบัติงานมักไมไดเปนผูรับผิดชอบการผสมยาเคมี 
บําบัดเพียงอยางเดียว คือ มีภาระงานอื่นรวมดวย เชน การ
เตรียมยาทั่วไป และการเตรียมยาปราศจากเชื้อ (สาร อาหาร
ที่ใหทางหลอดเลือดดํา และยาหยอดตา)  งานบริการอื่น ๆ 
เชน การจายยา สงผลใหผูปฏิบัติงานไมสามารถทุมเทเวลา
กับงานยาเคมีบําบัดไดอยางเต็มที่ การพัฒนาระบบใหเปนไป

ตามมาตรฐานฯ จึงเกิดไดชา บางครั้งยังอาจทําใหเกิดการ
ละเลยขั้นตอนปฏิบัติบางประการที่มาตรฐานฯ ไดกําหนดไว 

มาตรฐานที่ 4 การกําจัดขยะปนเปอนยาเคมีบําบัด และ
การจัดการเมื่อยาหกหรือตกแตก 

ผูใหขอมูลกลาววา ประเด็นที่ปฏิบัติไมไดตาม
มาตรฐานฯ ในสวนนี้คือ  ไมมีการทบทวนความรูเรื่องการ
จัดการเมื่อยาหกหรือตกแตก และไมมีการฝกซอมการใช 
spill kit เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือไมไดดูแลวัสดุ
อุปกรณใน spill kit ใหอยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอ ในความ
เปนจริง  การอบรมมักทําเพียงครั้ งแรกเมื่อมีการเปด
ใหบริการ หรือมีการทบทวนเมื่อตองรับการเยี่ยมสํารวจจาก
องคกรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปญหานี้เกิดจากการที่
บุคลากรมีจํานวนและมีภาระงานอื่น รวมท้ังการขาดความ
ตระหนักในผลกระทบเชิงลบของการสัมผัสยาเคมีบําบัดของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
มาตรฐานที่ 5   การจายยาเคมีบาํบัด 

ผู ให ข อมู ลทุกรายกล าวว า  สามารถทํ าตาม
มาตรฐานฯ ในขอนี้ได งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีรากฐาน
มาจากงานจายยา ดังนั้น การปรับระบบการจายยาเดิมให
รองรับยาเคมีบําบัดจึงทําไดไมยาก ไมวาจะเปนการจัดใหยา
เคมีบําบัดที่เปนยาเม็ดหรือแคปซูลตองบรรจุในแผงและมี
ความแรงที่พอดีกับขนาดยาที่ตองการใหแกผูปวย ยาน้ําตอง
บรรจุในขวดพรอมใชชนิดรับประทานเพียงหนึ่งครั้ง ยาเคมี
บําบัดที่ผสมเสร็จแลวใหนําสงไปยังหอผูปวยทันที และตอง
อยูในรูปแบบพรอมใชสําหรับการใชเพียง 1 ครั้ง หามสงดวย
ระบบกระสวย และรถดวน ฯลฯ 
 
ความเห็นของผูใหขอมูลตอตัวมาตรฐานฯ  
 ผูใหขอมูลไดบอกถึงปญหา 2 ประการที่เกี่ยวของ
กับตัวมาตรฐานฯ ดังนี้ 1) มาตรฐานบางประเด็นไมได
เหมาะสมกับทุกสถานการณ พบวามีการกลาวถึงมากที่สุด
คือ 8 คน จากผูใหขอมูลทั้งส้ิน 12 คน และ 2) มาตรฐานบาง
ประเด็นขาดรายละเอียดที่ชัดเจน พบมีการกลาวถึง 5 คน  
 1  มาตรฐานบางประเด็นไมไดเหมาะสมกับทุก
สถานการณ 
 ผูใหขอมูลสวนใหญกลาววา มาตรฐานฯ ที่มีเปน
มาตรฐานที่ ดี  แตบางประเด็นไม ได เหมาะสมกับทุก



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 2 No2 Jul-Dec 2010 

 140 

สถานการณ และเสนอวาควรปรับมาตรฐานฯ ในประเด็น
ตอไปน้ี วิธีการตาง ๆ รวมทั้งการแตงกายที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันการสัมผัสยาตองขึ้นกับตูเตรียมยาที่ใช และมาตรฐาน
ที่ตองใชเงินลงทุนมากควรมีขอกําหนดที่แตกตางกันตาม
ขนาดของโรงพยาบาล 
 “ตองถามวา มาตรฐานฯ นี้เขียนมาเพื่อ BSC หรือ
วา Isolator ถาเขียนสําหรับ BSC มาตรฐานฯ นี้ถือวาถูกตอง
สมควร เพราะวาการใสเครื่องปองกันรางกาย เชน …. การใส
เส้ือก็เพ่ือปองกันไมเราสัมผัสกับยา……. แตถาของเราเนี่ยก็
ไมไดสัมผัสกับยาขางในเลย สัมผัสผานถุงมือตลอด แลวเรา
ใช Isolator ความดันในตูมันก็เปนลบ ถายามันจะออกมา
สัมผัสกับเราได มันยากมาก เพราะฉะนั้นเราจะใสเส้ือกาวน
ไปทําไม........มาตรฐานฯ นี้มันเขียนมาสําหรับตูแบบ BSC 
มันไมไดปรับใหเหมาะสมกับตูแบบ Isolator” 
 “ดูแลวนะวามาตรฐานฯ เปนยังไง…. แตพอทําจริง 
เราก็ตองปรับใหเหมาะสําหรับโรงพยาบาลที่ไมใหญอยางเรา 
ตองดูบริบทโรงพยาบาลดวย แลวเราก็ไมใชโรงพยาบาลที่มี
ผูปวยเยอะ…..ใหมาลงทุนหลายลานกับหองกับตู ก็คงยาก 
คงทําเทาที่ทําไดแลวเห็นวา ระบบที่ทําอยูมันยังทําใหเรา
ปลอดภัย ไมเกิดอันตรายกับเรา” 
 2   มาตรฐานบางประเด็นขาดรายละเอียดที่ชัดเจน  
 ผูใหขอมูลกลาววา มาตรฐานในบางประเด็นขาด
รายละเอียดที่ชัดเจน ทําใหการปฏิบัติตามนั้นทําไดยากและ
ไมครบถวน อีกทั้งยังไมมีการระบุเหตุผลในการกําหนด
มาตรฐานฯ  ผูปฏิบัติงานจึงไมเห็นความสําคัญของมาตรฐาน
บางขอ การปรับปรุงมาตรฐานฯ ใหชัดเจนควรทําดังนี้ 
กําหนดใหชัดวามาตรฐานใดที่เปนขอบังคับหลักจําเปนตอง
ปฏิบัติตาม และขอใดเปนมาตรฐานรอง ควรเพิ่มรายละเอียด
หรือคําอธิบายเกี่ยวกับการตรวจรางกายและผลการตรวจที่
แสดงถึงความผิดปกติ และวิธีการประเมินความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน 
  “อยางเรื่องตรวจสุขภาพ ก็ตรวจตามที่มาตรฐานฯ 
กําหนด แตนาจะบอกวาตรวจอะไรบาง เรื่องตรวจสุขภาพ 
ตรวจอะไร เอาท่ีเฉพาะไปเลย ชี้ชัดไปเลยวามีความแตกตาง
จาก baseline แคไหนที่ตองระวัง” 
 

การอภิปรายผล 
ปญหาและอุปสรรคของเภสัชกรในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบริการผสมและจายยาเคมีบําบัด จําแนกได

เปน 4 ประเด็นใหญ คือ บุคลากรและการประสานงาน 
งบประมาณ นโยบายของผูบริหาร และปจจัยภายนอกองคกร 
(ตัวมาตรฐานการปฏิบัติงานเอง สถานการณความไมสงบใน
พ้ืนที่ และการจัดหลักสูตรอบรมขององคกรภายนอก) 

1.  บุคลากรและการประสานงาน                               
1.1 บุคลากรไมใหความสําคัญกับมาตรฐานบางสวน                        

เภสัชกรไมใหความสําคัญและไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ฯ บางสวนที่เกี่ยวกับวิธีการผสมยาเคมีบําบัดและการหา
เครื่องปองกันการสัมผัสยา เพราะ ก) มีความมั่นใจวา ตู
เตรียมยาแบบ isolator สามารถปองกันการสัมผัสยาหรือเชื่อ
วาผูปวยของตนมีจํานวนนอย ทําใหตนเองสัมผัสกับยานอย 
และ ข) บุคลากรขาดความตระหนักในผลกระทบเชิงลบที่ไม
ชัดเจนและเห็นชา ผลการวิจัยสอดคลองกับการสํารวจการ
บริหารจัดการยาเคมีบําบัดในบุคลากรที่ไมใชเภสัชกรของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งของไทยพบวา  บุคลากร
ไมคอยเห็นความสําคัญของการใชอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (13) นอกจากนี้ การ
สํารวจในพยาบาลชาวญี่ปุนที่ทํางานเกี่ยวกับยาเคมีบําบัดก็
พบวา รอยละ 40 ไมตระหนักถึงผลรายจากการสัมผัสกับ
ยากลุมนี้ (14) แมวาจะมีหลักฐานงานวิจัยบงชี้ถึงผลเสียก็
ตาม (2-8)  

1.2 กําลังคนไมเพียงพอ   
 จํานวนบุคลากรที่จํากัดสงผลใหไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ไดในเกือบทุกประเด็น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาระบบงานในมาตรฐานเรื่องวิธีการผสมยา
เคมีบําบัด จํานวนบุคลากรที่นอยเกิดจาดความกลัวของเภสัช
กรตอความเสี่ยงจากการสัมผัสกับยาเคมีบําบัด การที่
บุคลากรมีขอหามในการปฏิบัติงานนี้ (เชน มีภาวะเส่ียงตอ
การเกิดโรคมะเร็ง ตั้งครรภ รวมท้ังวางแผนที่จะมีบุตร) และ
การมีภาระงานอื่นรวมดวย เชน การเตรียมยาทั่วไปและยา
ปราศจากเชื้อ การบริการจายยา ฯลฯ การศึกษาในอดีต
พบวา ทัศนคติของผูปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงความกลัวตอ
อันตรายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความพรอมในการใหบริการ
เตรียมยาเคมีบําบัดของกลุมงานเภสัชกรรม (16) จะเห็นวา 
ทัศนคติดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจในระดับบุคคล (การ
ทํางานเคมีบําบัด) และระดับองคกร (การเปดบริการเคมี
บําบัด) งานวิจัยในอดีตยังแสดงใหเห็นวา หัวหนากลุมงาน



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 2 เลมที่ 2 กค.-ธค. 2553 

  http://portal.in.th/tjpp                                                                                                                                     

141 

เภสัชกรรมเชื่อวา หนวยงานของตนมีบุคลากรไมพอสําหรับ
งานยาเคมีบําบัด โดยใหคะแนนความเพียงพอของบุคคลากร
ที่ 1.53 จากคะแนน 0-4 (16)   
 กําลังคนที่ไมพอกระทบตอการตรวจสอบความ
ถูกตองของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ  งานวิจัยในอดีต
พบวา การคัดลอกคําสั่งการใชยา การบริหารยา และการจาย
ยาพบความคลาดเคลื่อนรอยละ 20.00, 6.67 และ 3.13 
ตามลําดับ (10) ผลอันนี้ชี้ใหเห็นวา ขั้นตอนตรวจสอบความ
ถูกตองตามมาตรฐานฯ มีความสําคัญมาก 

1.3 การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ   
 การประสานงานที่ดีระหวางสหวิชาชีพเปนส่ิงที่เอื้อ
ใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ในสวนของความครบถวน
ในใบส่ังยาเคมีบําบัด ขอมูลที่ครบถวนบนใบส่ังจะทําใหเภสัช
กรสามารถตรวจพบความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับการสั่งใชยา 
ซึ่งงานวิจัยในอดีตบงชี้วามีสูงถึงรอยละ 7.09-8.23 ของการ
ส่ังใชยา (9-10) ปญหาเรื่องการประสานงานที่ไมดีนี้นาจะแก
ไดไมยากหากมีการดําเนินการอยางจริงจัง เพราะ เปนงานที่
ทุกฝายในโรงพยาบาลสนับสนุน ผลการสํารวจจากหัวหนา
กลุมงานเภสัชกรรม พบวา งานยาเคมีบําบัดโดยเภสัชกรเปน
ที่ตองการของแพทยและพยาบาลที่เกี่ยวของกับยากลุมนี้
อยางมาก (ไดคะแนน 12.68 และ 13.70 ตามลําดับจาก
คะแนนเต็ม 15)  

2. งบประมาณ     
 การขาดงบประมาณในการล งทุ นและกา ร
ดําเนินงานมีผลอยางมากทั้งทางตรงและทางออมตอการ
ปฏิ บัติตามมาตรฐานฯ  ในแทบทุกประเด็น  การขาด
งบประมาณในการลงทุนมีผลตอการเตรียมสถานที่ หอง
สําหรับผสมยาเคมีบําบัด และตูปลอดเชื้อ โรงพยาบาลสวน
ใหญตองดัดแปลงอาคารเดิมที่มีทําใหสถานที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐานฯ  ในบางแหง  เภสัชกรตองปฏิ บัติ งานเปน
ระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะไดงบประมาณจัดเพ่ือเตรียมสถานที่
ใหเหมาะสมหรือจัดซื้อตูปลอดเชื้อ  การลงทุนดังกลาวขึ้นอยู
กับขนาดของโรงพยาบาล และจํานวนผูปวยที่มารับบริการ 
ตลอดจนความเขาใจและนโยบายของผูบริหาร  
 สวนการขาดงบประมาณดําเนินงานทําใหไม
สามารถสงบุคลากรทุกคนไปอบรมในหลักสูตรที่กําหนด ไม
สามารถจัดหาวัสดุส้ินเปลืองที่มาตรฐานฯ ระบุ เชน เส้ือ

กาวนแบบปราศจากเชื้อและปราศจากเสนใย ตลอดจนไม
สามารถบํารุงรักษาตูปลอดเชื้อโดยใชบริการจากบริษัทได
อยางเต็มที่ ผูใหขอมูลกลาววา การบริการนี้ยังมีปญหาเรื่อง
คามคุมทุน เพราะ วัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ ที่มีราคาคอนสูงเมื่อ
เทียบกับคาบริการที่เรียกเก็บไดตามระเบียบของทางราชการ 
ปญหานี้พบมากในโรงพยาบาลขนาดเล็กกวาที่มีผูปวยนอย
กวา งานวิจัยในอดีตพบวา การสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณที่เพียงพอเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหหัวหนากลุมงาน
เภสัชกรรมมั่นใจวาจะเปดใหบริการงานยาเคมีบําบัดไดอยาง
มีคุณภาพ (16) 

3. นโยบายของผูบริหาร    
 นโยบายของผูบริหารมีผลอยางมากตออุปสรรคสอง
ประเด็นแรกที่กลาวมา (งบประมาณและบุคลากร) นโยบาย
ในสามประเด็นตอไปน้ีเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติได
ตามมาตรฐานฯ     
 3.1 องคกรมีแนวคิดใชประโยชนจากการฝกอบรม
ภายใน โดยมอบหมายใหบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเรื่อง
เคมีบําบัดจากสถาบันภายนอก ถายทอดประสบการณให
บุคลากรในหนวยงาน โดยไมไดสนับสนุนทุกคนที่เกี่ยวของ
ใหเขาอบรมโดยตรงจากหนวยงานภายนอก  
 3.2 นโยบายเรงดวนใหเปดบริการผสมยาเคมี
บําบัดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอก 
ทําใหตองใชโครงสรางหรืออาคารเดิมที่ออกแบบมาเพื่อการ
อื่นเปนสถานที่ และตองเปดใหบริการโดยที่ระบบและ
อุปกรณตาง ๆ ยังไมเปนไปตามมาตรฐานฯ ในขั้นแรก 
ผูปฏิบัติงานพยายามทําใหไดตามมาตรฐานฯ ในสวนที่คิดวา
องคกรรับรองคุณภาพจะตรวจสอบเทานั้น การศึกษาในอดีต
ก็พบวา  แรงกดดันทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ งจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและพยาบาลมีผลตอการตัดสินของ
กลุมงานเภสัชกรรมในการเปดบริการเตรียมยาเคมีบําบัด 
(16)      
 3.3 นโยบายที่เนนงานอื่นไมเกี่ยวของกับเคมีบําบัด
ของผูบริหารทําใหงบประมาณและกําลังคนที่ไดสําหรับงาน
เคมีบําบัดมีจํากัด เมื่อเภสัชกรตองทุมเทเวลาใหกับงานตาม
นโยบายอื่น ๆ สงผลใหการพัฒนาระบบการเตรียมยาเคมี
บําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานฯ ชาลง นี่เปนเหตุผลที่ทําให
การปรับปรุงระบบหลังจากเปดใหบริการไปแลวระยะเวลา
หนึ่งทําไดยาก  
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4. ปจจัยภายนอกองคกร    
 ปจจัยภายนอกองคกร 3 ประการที่หนวยงานไม
อาจควบคุมไดโดยตรง แตมีผลตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานฯ คือ    
 4.1 มาตรฐานการปฏิบัติ  
 งานวิจัยในอดีตชี้วา นโยบายรวมทั้งมาตรฐานของ
สมาคมวิชาชีพทําใหเกิดความมั่นใจในการใหบริการยาเคมี
บําบัดโดยเภสัชกร (16) เพราะเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน งานวิจัยนี้พบผลเชนเดียวกันวา ในภาพรวมผูให
ขอมูลเห็นดวยกับมาตรฐานฯ ของสมาคมวิชาชีพ แตก็ได
บอกถึงปญหา 2 ประการที่เกี่ยวของกับตัวมาตรฐานฯ ซึ่งมี
ผลตอการปฏิบัติไดตามมาตรฐานฯ คือ 1) มาตรฐานบาง
ประเด็นไมไดเหมาะสมกับทุกสถานการณ นั่นคือ อาจตองมี
ขอกําหนดแยกตามขนาดโรงพยาบาล จํานวนผูปวย และ
ชนิดของตูเตรียมมาที่มี 2)   มาตรฐานบางประเด็นขาด
รายละเอียด โดยไมมีการระบุเหตุผลในการกําหนดมาตรฐาน
ฯ  ผูปฏิบัติงานจึงไมเห็นความสําคัญของมาตรฐานฯ บางขอ 
และควรกําหนดใหชัดวามาตรฐานใดที่เปนขอบังคับหลัก
จําเปนตองปฏิบัติตาม และขอใดเปนมาตรฐานรอง  

4.2   หลักสูตรการฝกอบรมของสมาคมฯ
 ผู ใหขอมูลกลาววา หลักสูตรอบรมที่สมาคมฯ 
รับรองเปนหลักสูตรสําหรับเภสัชกรเทานั้น ไมรวมถึง
บุคลากรกลุมอื่น ๆ นอกจากนี้การอบรมยังมีคาใชจายสูง 
และตองใชเวลานานโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการฝก
ปฏิบัติ  

 4.3 สถานการณความไมสงบในภาคใต 
 สถานการณความไมสงบในพ้ืนที่สงผลใหบริษัทที่
ขายตูปลอดเชื้อไมกลาสงพนักงานเพื่อมาบํารุงรักษา
เครื่องมือตามที่มาตรฐานฯ กําหนด อยางไรก็ตาม ปญหานี้
เปนปญหาสําหรับโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต
เทานั้น 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
              การศึกษาสรุปไดวาปญหาที่มีผลตอการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฯ  ของเภสัชกร  คือ  บุคลากรและการ
ประสานงาน งบประมาณ นโยบายของผูบริหาร และปจจัย
ภายนอกองคกร (เชน ตัวมาตรฐานการปฏิบัติเอง และการ

จัดหลักสูตรอบรมขององคกรภายนอก) การแกไขปญหาตอง
อาศัยความรวมมือของทุกกฝาย หัวหนาฝาย/กลุมงานเภสัช
กรรมและผูบริหารของโรงพยาบาลควรสนับสนุนใหเภสัชกร
ไดเขาอบรมในเรื่องการเตรียมยาเคมีบําบัดอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือเปนการพัฒนาความรูใหมและทบทวนความรูเดิม คณะ
เภสัชศาสตรควรลดความกังวลและสรางทัศคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานดังกลาวในนักศึกษาเภสัชศาสตร โดยเพ่ิมเนื้อหา
การสอนและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมยาเคมีบําบัด 
เพ่ือใหนักศึกษาซึ่งจะเปนเภสัชกรตอไปในอนาคตมีความรู
และทักษะในการใชอุปกรณตางๆ ทราบอันตรายของยาเคมี
บําบัด และประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ชวยปองกันการ
สัมผัสยา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลควรปรับมาตรฐาน
การปฏิบัติโดยใชผลการวิจัยขางตนประกอบ เชน เพ่ิม
รายละเอียดของเกณฑในบางสวน เชน สถานที่เตรียมยาและ
เครื่องปองกันรางกายที่เหมาะสมกับการใชตูเตรียมยาเคมี
บําบัดชนิดตาง ๆ การตรวจรางกายที่จําเพาะเจาะจงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเตรียมยาเคมีบําบัด และการบริหารจัดการเมื่อ
เกิดปญหา หรือควรกําหนดมาตรฐานเปน 2 ระดับ คือ 
มาตรฐานขั้นต่ําที่ตองมีในการเปดใหบริการ เชน มีสถานที่
สําหรับเตรียมยาเคมีบําบัดแยกจากการทํางานอื่น ๆ ชัดเจน 
มีตูปลอดเชื้อสําหรับเตรียมยาเคมีบําบัด และมาตรฐานรองที่
ควรปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัติงานเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
เชน ใบส่ังยาเคมีบําบัดที่แยกจากใบสั่งยาทั่วไปและตองเปน
แบบฟอรมที่ตองพิมพลวงหนา (pre-print order form) อาจ
กําหนดใหมีเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีแพทยเฉพาะทางสาขา
มะเร็ง  
              สมาคมฯ ยังอาจพิจารณาปรับหลักสูตรการอบรม 
เชน ลดระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติ  แยกหลักสูตรเปน
หลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับเภสัชกรที่ไมเคยปฏิบัติงานในดาน
เคมีบําบัด และหลักสูตรสําหรับเภสัชกรที่มีประสบการณ
มาแลว เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเขารับการอบรม 
เนื่องจากผูที่ไมเคยเขารับการอบรมอาจตองการขอมูล
พื้นฐานหรือไมเขาใจรายละเอียดที่มีความซับซอน ในขณะที่
ผูที่ผานการอบรมหรือมีประสบการณแลวตองการความรูและ
เทคนิคใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานมากกวาความรู
พ้ืนฐาน นอกจากนี้ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ควรเยี่ยม
หรือสํารวจโรงพยาบาลที่เปดใหบริการเตรียมยาเคมีบําบัด 
เพ่ือใหทราบปญหาที่ผูปฏิบัติงานพบ และรวมกันหาแนว
ทางการแกไขปญหา  
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 ขอจํากัดหนึ่งของการศึกษานี้ คือ ผูใหขอมูลทุก
ทานทํางานในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัดใน
ภาคใตของประเทศ ในอนาคต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
เภสัชกรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและในสถาบันที่อื่น ๆ ที่
เปดใหบริการเตรียมยาเคมีบําบัดโดยเภสัชกร เชน ศูนย
มะเร็ง เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
ปญหาและอุปสรรคของเภสัชกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ  
เนื่องจากสถานที่ดังกลาวมีความแตกตางกันหลายดาน เชน 
จํานวนผูปวย ความชํานาญของเภสัชกร ความซับซอนของ
งานที่ เภสัชกรรับผิดชอบ ความชํานาญของแพทย และ
จาํนวนแพทย เปนตน 
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Abstract 
 Objective: This qualitative study aimed to investigate the problems and barriers encountered by pharmacists in 
Southern Thailand in compliance with the 2008 standard of cytotoxic drugs handling stipulated by the Association of 
Hospital Pharmacy (Thailand). Methods: The researcher interviewed 12 pharmacists who had at least 6 months 
experience in cytotoxic drug preparation, working in 12 regional or general hospitals in the Southern Thailand. Interview 
data were analyzed by content analysis.  Results: The problems and barriers faced by pharmacists in following the 
standard could be categorized into 4 issues: personnel and interdisciplinary cooperation, budget constraint, policy, and 
external factors. The problems of personnel included not paying full attention to some requirements on preparation 
method and protective measures, inadequate manpower, and lack of cooperation. Tight budget on investment affected 
the quality of premises, preparation rooms and cytotoxic drug cabinets. Insufficient budget for operation resulted in not 
having all personnel trained by approved organization, not able to procure all materials required by the standard such as 
lint free disposable gown, not able to maintain the cabinets as required. Three organizational policies affected the 
compliance to the standards; the use of in-house training led by those who had attended the approved training from 
external organization, policy to rush the establishment of cytotoxic drug service to meet the requirement for hospital 
accreditation, and policy that set more priority for others services and reduced the allocation of resources and manpower 
to cytotoxic drug services. External factors uncontrolled by the organizations but affecting the compliance to the standard 
were 1) standard itself: some requirement of the standard not appropriate to every situations, no adequate detail in some 
requirement, not being clear which requirements were essential, which ones were optional, 2) approved training course 
of the Association was for pharmacist only, costly and needed intensive time investment especially during the practical 
training. Conclusion: Problems identified in the study regarding personnel and cooperation, budget constraint, 
organizational policies and factors external to the organizations could be useful information for relevant parties such as 
hospital administrators at all levels, colleges of pharmacy, those responsible for cytotoxic drug services and professional 
organization in order to improve the compliance to the standard. 
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