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1. ระบบการให้บริการเดิม

 ให้บริการเตรียมยารูปแบบฉีด ในยากลุ่มทีม่ีพษิต่อเซลล์ และ
ยากลุ่มอืน่ๆ ทีใ่ช้รักษามะเร็งมากกว่า 30 รายการ (งบประมาณค่ายา
รวมประมาณ 50 ล้านบาท/ปี)

 ให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 09:00-15:30 น. (6 ช่ัวโมงคร่ึง)

 ผสมยาเฉลีย่ 110 ขวด/วนั (30,000 ขวดต่อปี)

 ให้บริการอืน่ๆ



การจัดสรรบุคลากร

 ปฏิบัตงิานประจ า
 เภสชักรช ำนำญกำร 2 คน 
 เจำ้พนกังำนเภสัชกรรมปฏิบติักำร 1 คน 
 เจำ้หนำ้ท่ีเภสชักรรม 1 คน

 หมุนเวยีนปฏิบัตงิาน
 เภสชักรฯ 2 คน/คร่ึงวนั 
 เจำ้พนกังำนเภสัชกรรมฯ 10 คน



รายงานการให้บริการผสมยาเคมีบ าบัดรายปี
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 ความปลอดภยัของบุคลากร

 ความถูกต้องของยาเตรียม

 ใช้ยาร่วมกนั ลดการสูญเสียยา

2. วตัถุประสงค์



โรบอตผสมยา 
(Health Robotics iv STATION ONCO)

 เตรียมยาในรูปแบบฉีดพร้อมใช้ (infusion bag, syringe) ภายใต้ 
clean room class 5, negative pressure)

 ตรวจสอบความถูกต้อง
 เปรียบเทยีบฉลากยา รูปร่างไซริงค์ กบัภาพถ่ายในฐานข้อมูล

 ช่ังน า้หนักยาที่เตรียมทั้งก่อนผสม ระหว่างผสม หลงัผสม 
(ความคลาดเคลือ่น +/- 5%)
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4. ผลการให้บริการ

24/09/60



ปริมาณยาที่เตรียมโดยโรบอต (ขวด)
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ปริมาณยาที่เตรียมโดยโรบอต : ปริมาณยาทั้งหมด (ร้อยละ)
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ขนาดยาเคมีบ าบัดที่คลาดเคลือ่น (ร้อยละ)
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 ความปลอดภยัของบุคลากร

 ความถูกต้องของยาเตรียม

 ใช้ยาร่วมกนั ลดการสูญเสียยา

5. สรุปการด าเนินงาน



การจัดสรรบุคลากร
ระบบเดมิ

 ปฏิบติังำนประจ ำ
 เภสชักรช ำนำญกำร 2 คน 
 เจำ้พนกังำนเภสชักรรมปฏิบติักำร 1 คน 
 เจำ้หนำ้ท่ีเภสชักรรม 1 คน

 หมุนเวยีนปฏิบติังำน
 เภสัชกรฯ 2 คน/คร่ึงวัน 

 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ 10 คน

หลงัน าโรบอตมาให้บริการ
 ปฏิบติังำนประจ ำ

 เภสชักรช ำนำญกำร 2 คน 
 เจำ้พนกังำนเภสชักรรมปฏิบติักำร 1 คน 
 เจำ้หนำ้ท่ีเภสชักรรม 1 คน

 หมุนเวยีนปฏิบติังำน

 เภสัชกรฯ 1 คน/คร่ึงวนั 

 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ 1 คน



อาคารสถานที/่ เคร่ืองมือให้บริการ

 ก่อนน ำโรบอตมำใหบ้ริกำร
 หอ้งแยก (separate room) พ้ืนท่ีประมำณ 40 ตำรำงเมตร ภำยในหอผูป่้วยเคมีฯ
 เคร่ืองผสมยำ BSC (19 ปี) เคร่ืองผสมยำ Isolator (10 ปี) ชนิดละ 1 เคร่ือง

 หลงัน ำโรบอตมำใหบ้ริกำร
 อำคำรใหบ้ริกำรผสมยำเคมีบ ำบดั พ้ืนท่ี 81 ตำรำงเมตร ประกอบดว้ย

 หอ้งสะอำด (Clean room, class 8) พื้นท่ี 36 ตำรำงเมตร 
 หอ้งปฏิบติังำน พื้นท่ี 36 ตำรำงเมตร
 หอ้งเกบ็น ้ำเกลือ อุปกรณ์ส้ินเปลือง 9 ตำรำงเมตร

 โรบอตผสมยำ (Health robotics Iv STATION ONCO) 1 เคร่ือง



วสัดุส้ินเปลอืง

ส าหรับเภสัชฯ เตรียม ส าหรับโรบอต ร้อยละ

Syringe 50 ml 21.40 25.35 18.46
Syringe 30/20 ml 10.70 12.84 20
Needle 18’ 1.5” 0.48 0.75 56.25
NSS 50 ml 15.29 22.47 46.95
NSS 100 ml 16.00 23.54 47.12
NSS 250 ml 27.00 26.75 -0.93
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