






















รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด (Closed system 
chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 
1. ความเป็นมา 

เนื่องจากในปี 2559-2561 มีผู้ป่วยมารับยาเคมีบ าบัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ย 1,400 ราย/เดือน 
(2,800 รายการยา/เดือน) ในแต่ละวันมีเภสัชกรให้บริการเตรียมยาเคมีบ าบัด 2 คน โดยเภสัชกร 2 คน 
สามารถเตรียมยาให้ผู้ป่วยได้เฉลี่ย 8 ราย/ชั่วโมง (18 รายการยา/ชั่วโมง) แต่ยังไม่ทันกับความต้องการของ
ผู้ป่วยที่มารับการบริการที่มีแนวโน้มมากขึ้น ขณะที่เภสัชกรผู้เตรียมยามีจ านวนลดลงและภาระงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมยาเคมีบ าบัด
ไม่ควรเตรียมยาเคมีบ าบัดติดต่อกันเกิน 2 ชั่วโมง และควรมีการหมุนเวียนบุคลากรในการเตรียมยาเคมี
บ าบัดให้ได้พักจากการเตรียมยา เพ่ือรักษาสมาธิในการท างาน และเพ่ือลดความเสี่ยงการปนเปื้อนจากการ
เตรียมยาเคมีบ าบัดที่อาจจะเกิดระหว่างการเตรียมยา spill ภายในตู้ การซึมผ่านของยาผ่านถุงมือที่ใช้
เตรียมยา หรือปนเปื้อนในอากาศภายในห้องเข้าสู่ผู้ปฏิบัติงาน หากมีเครื่องมือที่สามารถท างานทดแทน
บุคคลากรได้ จะเป็นการลดปัญหาด้านภาระงานและท าให้เกิดความรวดเร็ว แม่นย าและปลอดภัยในการ
เตรียมยาเคมีบ าบัดให้ผู้ป่วย ตลอดจนลดการปนเปื้อนและสัมผัสยาเคมีบ าบัดที่เตรียม สร้างความปลอดภัย
และมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากร ตลอดจนช่วยลดความผิดพลาดของบุคลากร (Human error) จาก
การเตรียมยาเคมีบ าบัดได ้

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
2.1 เพ่ือเตรียมยาส าหรับบริหารยาเข้าทางหลอดเลือดด า (IV medication) ให้แก่ผู้ป่วยที่มารับยา

เคมีบ าบัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง และปลอดภัย 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมยาเคมีบ าบัดให้มีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วมากขึ้น 
2.3 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสัมผัสยาเคมีบ าบัดและหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ อันมีผลต่อความ

ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเตรียมยาเคมีบ าบัด ด้วยการใช้หุ่นยนต์เตรียมยาแบบระบบปิด 
2.4 เพ่ือลดภาระงานของเภสัชกรในการเตรียมยาเคมีบ าบัด ให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อภาระงานในช่วงเวลาท างานปกติ  
2.5 เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการเตรียมยาโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน (multiple dosage 

preparation) และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานช่วงที่มีปริมาณงานหนาแน่น  
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบคุคล กรมการแพทย ์
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2.6 เพ่ือรองรับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคต รองรับการเป็นศูนย์กลางการ

เตรียมยาเคมีบ าบัด และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมยาเคมีบ าบัด 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
3.1 หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิดต้องติดตั้งในห้องสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย

ระดบั ISO class 7 (US FS 10,000)  
3.2 หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด ใช้พ้ืนที่ติดตั้ง ไม่เกิน  2.5 เมตร (สูง) x 4.5 เมตร 

(กว้าง) x  2 เมตร (ลึก) 
3.3 หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด มีน้ าหนักไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม 
3.4 หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ใช้ก าลังไฟฟ้าแบบ Single 

power connection. 3 phases, 50Hz or 60Hz  380 VAC, 16A/phase ,480 VAC, 
10A/phase  หรือ 400 VAC, 50 Hz, 3x16A 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค  
ประกอบด้วย 9 ส่วนหลักดังต่อไปนี้ 
4.1 มีระบบควบคุมการท างานที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 

4.1.1 ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ 
4.1.2 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของระบบโรงพยาบาล เข้าด้วยกันกับระบบหุ่นยนต์ผสมยาได้ 
4.1.3 ควบคุมการท างานด้วยหน้าจอระบบสัมผัส (touch screen) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

  หน้าจอ ส าหรับสั่งการและดูสถานะท างานได้ 
4.1.4 มีหน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมูลและรายละเอียดการเตรียมยาของผู้ป่วย และการ 

  ถ่ายโอนข้อมูลเพ่ือการทวนสอบ ข้อมูลและรายละเอียดการเตรียมยาต่างๆ และเรียก
  สรุปรายงานย้อนหลังได้ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลภายหลัง  

4.1.5 มีกล้องบันทึกหรือระบบตรวจสอบการท างานในทุกขั้นตอนเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล
 ภายหลัง 

4.1.6 ระบบสามารถผสมยาได้มากกว่า 18 รายการยา/ชั่วโมง (รายการยาเฉลี่ยที่ผสมโดย
 เภสัชกร 2 คน) 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.1.7  มีความแม่นย าในการเตรียมยา โดยต้องมีความคลาดเคลื่อนจากทุกขบวนการในการ

 เตรียมยาเคมีบ าบัดจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสุดท้าย (Finished product)     
 ไม่มากกว่า ±5% หรือมีขั้นตอนการท างานในการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการการ
 ท างานที่ส่งผลให้เกิดความแม่นย าและลดข้อผิดพลาดจากการท างาน 

4.2 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและความปลอดภัยของยาเทียบกับค าสั่งใช้ยาของแพทย์ 
ทั้งก่อนการเตรียมยา ขณะเตรียมยา และหลังจากเตรียมยาเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
4.2.1  มีระบบชั่งน้ าหนัก หรือถ่ายภาพ, จดจ าภาพ หรือ สแกน Barcode/QR code ที่ติดตั้ง
 ภายในระบบเพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ขวดยา (Vial) กระบอกฉีดยา (Syringe) 
 ถุงน้ าเกลือ (IV bag) ดังต่อไปนี้ 

 - ขวดยา (Vial) เพ่ือตรวจสอบฉลากยาหรือ Barcode/QR code ของยาที่จะผสม และน้ าหนัก
 ของยาที่ถูกน าไปใช้ผสมในครั้งนั้น ๆ  
 - กระบอกฉีดยา (Syringe) เพ่ือประมวลผลชนิดและขนาดของกระบอกฉีดยา (Syringe) และ
 ปริมาตรที่ใช้ 
 - ถุงน้ าเกลือ (IV bag) เพ่ือประมวลผลชนิดของถุงน้ าเกลือ ปริมาตรที่ตรงตามฉลากบนถุง
 น้ าเกลือได ้
 - ค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ ระบบต้องสามารถถ่ายภาพประมวลผลชนิดของถุงน้ าเกลือ (IV 
 bag) และชนิด/ขนาดของกระบอกฉีดยา (syringe) ประมวลผลออกมาเป็น sticker ที่ตรงกับ
 ค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ และสามารถถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสุดท้ าย (Finished 
 product) ของถุงน้ า เกลือ (IV bag) และชนิด/ขนาดของกระบอกฉีดยา (syringe) เ พ่ือ
 ประมวลผลปริมาตรสุดท้ายที่ผสมเสร็จให้ตรงตามค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ได้ 

4.3 บริเวณใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยา (input unit) 1 ระบบ 
4.3.1 มีแท่น/จาน/ชั้นวาง/ถาด ส าหรับบรรจุอุปกรณ์ที่จะใช้ผสมยา ได้แก่ ขวดยา (vial), 

 หลอดบรรจุยา (Syringe), ถุงน้ าเกลือ (IV bag) ชนิดแข็ง (rigid) หรือชนิดนิ่ม (flexible) 
 ได้  

 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.3.2 มีระบบอ่าน Barcode/QR code ฉลากยาหรือระบบจดจ าภาพ (image recognition) 

 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของขวดยา (vial), หลอดบรรจุยา (Syringe), ถุง
 น้ าเกลือ (IV bag) ชนิดแข็ง (rigid) หรือชนิดนิ่ม (flexible) ที่จะเตรียมผ่านหน้าจอ
 ระบบสัมผัส  

4.4 ระบบตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อภายในเครื่อง 
4.4.1 มีระบบกรองอากาศภายในหุ่นยนต์ผสมยา class 2 (ISO class 5) เพ่ือควบคุมปริมาณ

อนุภาคและการปนเปื้อนเชื้อให้ได้ตามมาตรฐานการเตรียมยาปราศจากเชื้อ และมีระบบ
กรองอากาศด้วย Hepa filter ส าหรับกรองอากาศตู้ผสมยาเคมีบ าบัด ที่สามารถควบคุม
การปลดปล่อยอากาศสะอาดสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกตู้ผสมยา 

4.5 บริเวณเตรียมยาเคมีบ าบัดที่เป็นระบบปิด (preparation unit)    
4.5.1 ควบคุมการท างานด้วยด้วย ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 
4.5.2 สามารถเตรียมยาฉีดได้ทั้งแบบเฉพาะบุคคล หรือแบบยารายการเดียวปริมาณมาก  
4.5.3 ระบบสามารถผสมยาได้มากกว่า 18 รายการยา/ชั่วโมง (รายการยาเฉลี่ยที่ผสมโดยเภสัชกร 

2 คน) 
4.5.4 ระบบสามารถใช้กับอุปกรณ์ในการเตรียมยาเคมีบ าบัดได้ดังต่อไปนี้  

- ขวดยา (Vial) ขนาด 1 - 50 มิลลิลิตร 
- กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 3 - 50 มิลลิลิตร 
- ถุงน้ าเกลือ (IV bag) ทั้งชนิดแข็ง (rigid) และชนิดนิ่ม (flexible) ขนาด 50 - 1,000 มิลลิลิตร 

4.5.5 ระบบติดตั้งแขนกลส าหรับการหยิบจับอุปกรณ์ในการในการเตรียมยาเคมีบ าบัด  
4.5.6 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของ ถุงน้ าเกลือ (IV bag)  ทั้งชนิดแข็ง (rigid) และชนิด

นิ่ม (flexible) กระบอกฉีดยา (Syringe) ขวดยา (Vial) ก่อนและหลังผสมเพ่ือเช็คความ
ถูกต้องของยาที่ใช้ในการเตรียมและผลิตภัณฑ์ยาสุดท้าย ( finished product) ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบถุงน้ าเกลือหรือกระบอกฉีดยาเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ 

4.5.7  มีส่วนละลายยา (reconstitution) และบริเวณเขย่าขวดละลายยา พร้อมคลิปส าหรับ
จับขวดยาส าหรับขนาดต่างๆ ซึ่งสามารถตั้งค่าความแรงและเวลาในการเขย่าได้ 

4.6 บริเวณส่งยาที่ผสมเสร็จออก (Output unit)  1 ระบบ 
4.6.1 มีแท่น/จาน/ชั้นวาง/ถาด ส าหรับรองรับยาที่ผสมเสร็จเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผสมยา 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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4.6.2 มีระบบอ่าน Barcode/QR code ฉลากยาหรือระบบจดจ าภาพ (image recognition) 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ยา
สุดท้าย ( finished product) ออกจากระบบ 

4.6.3 มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของยาเคมีบ าบัดบนผลิตภัณฑ์ยาที่ผสมเสร็จเพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายยาสู่ภายนอก 

4.7 Printer Label 
- มีระบบปริ้นท์ฉลากยา ที่มี Barcode/QR code บนฉลากยา ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

4.8 ระบบหยุดเครื่องฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน    
- มีระบบหยุดเครื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่เมื่อระบบหยุดท างานจะต้องไม่กระทบกับ

ระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในตู้และอากาศภายนอก 
4.9 มีระบบจัดการ waste แบบปิดทั้งระบบอากาศและขยะท่ีเกิดจากการผสมยาเคมีบ าบัด 
5. เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอรับประกันเครื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
5.2 ในระหว่างประกันผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและบ ารุงรักษา ทุก 1 เดือน 

หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  5 วันท าการ 
และหากพบว่าเครื่องมือมีความผิดปกติ ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและท าการแก้ไขทันที  

5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสร้างห้องสะอาด clean room negative pressure ,class 10000 
(ISO class 7) ขึ้นไป ส าหรับวางหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึ้นกับโครงสร้างเดิมของบริเวณที่สร้างห้อง clean room หรือภายใน
โรงพยาบาลอันสืบเนื่องมาจากการติดตั้งหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิดและการ
ปรับปรุงห้อง cleanroom ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด 

5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าการติดตั้งเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานในการเตรียมยาเคมี
บ าบัด 

5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้งเครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้ระบบยังคงท างาน
ภายใต้สภาวะไฟฟ้าดับได้นานอย่างน้อย 15 นาท ี

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและ

หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของช่างผู้ท าการตรวจซ่อมและช่างผู้ท าการติดตั้งเพ่ือ
ยืนยันความมั่นใจและการบริการหลังการขาย 

5.7 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอถูกยกเลิกการเป็นผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้อก าหนดเงื่อนไข
ฉบับนี้ให้มีผลไปถึงผู้แทนจ าหน่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งรายใหม่ โดยเป็นหน้าที่ของผู้
จ าหน่ายที่จะต้องแจ้งให้ผู้แทนจ าหน่ายรายใหม่ทราบ มิฉะนั้น ผู้จ าหน่ายจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่โรงพยาบาล 

5.8 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นแบบ USA TYPE B 3 ขา มีขา
ตรง 2 ขา มีขาที่เป็นสายดิน เป็นสายผลิตส าเร็จจากโรงงาน (ไม่ใช่การน าหัวปลั๊กมา
ประกอบกับสายภายหลัง) คุณภาพระดับ Medical grade   และจะต้องมีการทดสอบ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Test) ตามมาตรฐานที่ เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ 

5.9 ระบบต้องสามารถรองรับการรับส่งข้อมูล File มาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น HL7  
5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีรับประกันว่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่อรวมของเครื่อง จะมีให้บริการเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยินดีรับประกันว่ากรณีที่เครื่องเสียจะต้องมีการซ่อมแซมใช้
เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง  

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับรองว่าตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง ภายใต้การให้บริการของผู้ยื่น
ข้อเสนอ อะไหล่ทุกชิ้นที่เปลี่ยนจะต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และ
เป็นอะไหล่แท้ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเท่านั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นเครื่อง
ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือถูกน าไปสาธิตมาก่อน 

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีรับประกันว่าสามารถส่งช่างที่มีความรู้ความสามารถได้รับการอบรมเป็น
อย่างดีเข้ามาให้บริการในกรณีที่มีการแจ้งขอใช้บริการจากผู้ซื้อกรณีระบบใช้งานไม่ได้มี
ผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง 

5.13 กรณีที่อุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการเปลี่ยน
แผงวงจรให้ใหม่จนกว่าจะใช้งานได้ 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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5.14 ภายหลังเมื่อซื้อเครื่อง ในระยะเวลาประกัน 2 ปี หากมีการพัฒนา Software และ 

Hardware เวอร์ชั่นใหม่ ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีที่จะน า Software และ Hardware ตัวที่เป็น
เวอร์ชั่นล่าสุดของบริษัทที่จ าหน่ายในท้องตลาด เข้ามาปรับปรุงให้กับเครื่องของทาง
โรงพยาบาล ภายใน 90 วัน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

5.15 ภายหลังเมื่อซื้อเครื่อง หากมีการเรียกกลับผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบทันที และผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมดในการเรียกกลับผลิตภัณฑ์รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

5.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจะต้องท าการฝึกอบรมการใช้งาน การซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง) พร้อมจัดท าใบผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้การจัด
อบรมให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลร้องขอตลอดอายุการรับประกัน และผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้งานหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบ าบัดแบบปิด 

5.17 เอกสารอ้างอิงที่ทางผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับได้แก่ 1. ใบ
เสนอราคาพร้อม Spec & Catalog 2. คู่มือการใช้งาน (User manual) 3. คู่มือการตรวจ
ซ่อมเครื่อง (Service manual) 4.รายละเอียดเกี่ยวกับรายการบ ารุงรักษาประจ าปีพร้อม
ค่าใช้จ่าย ทั้งกรณีมีและไม่มีอะไหล่ต้องเปลี่ยน 

5.18 ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารบ่งชี้การทดสอบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในวันที่ส่ง
มอบเครื่อง 

5.19 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงค่าใช้จ่าย ในการท าสัญญาบริการบ ารุงรักษาดูแลเครื่ องมือ
(SERVICE AND MAINTENANCE PROGRAM) หลังหมดระยะเวลารับประกันทั้งแบบรวม
อะไหล่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเงื่อนไขของสัญญาบริการครอบคลุมทุกรายการที่มาใน
สัญญาซื้อขาย เงื่อนไขของสัญญาบริการบ ารุงรักษาดูแลเครื่องมือ (SERVICE AND 
MAINTENANCE PROGRAM) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและตามความ
ต้องการของผู้ซื้อ 

5.20 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเตรียมพ้ืนที่ในสถานที่ที่โรงพยาบาลก าหนดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และด าเนินการตกแต่งภายในให้พร้อมใช้งานได้ ในส่วนของระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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5.21 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปรับปรุงตกแต่งย้ายห้องหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย หากมีการ

ช ารุดเสียหายของพ้ืนที่ใกล้เคียงหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น  

5.22 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแบบให้ทางโรงพยาบาลพิจารณาเห็นชอบก่อนท าการเข้าปรับปรุง
พ้ืนที ่

5.23 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประสานงานและปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล ก่อนด าเนินการ
ติดตั้งกับงานบริหารจัดการอาคารของโรงพยาบาล 

5.24 ก่อนเริ่มสัญญาผู้ขายจะต้องติดตั้งและทดสอบระบบให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบเครื่อง
อย่างน้อย 7 วันท าการ  

5.25 เงื่อนไขการติดต้ัง 
5.25.1 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

หุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบ าบัดแบบปิด 
5.25.2 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย (network) ที่มี

ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างระบบหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบ าบัดแบบปิด กับระบบ
ข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีอยู่ 

5.26 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบเอกสาร system requirement document ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล     

• System Details 
• Installation & configuration 
• Monitoring  
• Operation manual  
• Backup & Recovery  
• Troubleshooting  
• Technical testing 
• Handover checklist 

5.27 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบแผนการด าเนินงาน และแผนการบ ารุงรักษาระบบพร้อมคู่มือ
การใช้งานระบบ  

 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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5.28 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการแก้ไข กรณีระบบล่มภายใน 24 ชั่วโมง 
5.29 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาที่โรงพยาบาลหลังน าระบบขึ้นใช้

งานอย่างน้อย 14 วัน โดยให้บริการแก้ไขตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาล ในกรณีที่ระบบเกิดปัญหาการใช้
งาน โดยเข้ามาร่วมตรวจสอบข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการป้องกันปัญหา  
เพ่ือให้ทางโรงพยาบาลได้ประสานงานในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องเป็นผู้ประสานงานรับแจ้งปัญหา การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้าน 
Application, Hardware รวมถึง Server พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลของปัญหาให้กับผู้รับผิดชอบ
ของทางโรงพยาบาลทราบ 

5.30 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบโปรแกรม ทุก 3 เดือน 
ตลอดระยะเวลาในสัญญา โดยมีรูปแบบการตรวจสอบดังนี้  
• ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพ Hardware 
• ส ารองข้อมูล (Backup) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลของ Server 
• ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน Software 
• กรณีที่ไม่สามารถเข้าด าเนินการการบ ารุงรักษาตามก าหนดได้ สามารถแจ้งขอเลื่อน

ก าหนดวันเข้าด าเนินการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ โดยการส่งเมลล์แจ้งทาง
โรงพยาบาล   

5.31 การ upgrade ระบบปฏิบัติการรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เป็นความ
รับผิดชอบของทางบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาล 

5.32 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลตามที่ร้องขอในการพัฒนาคุณภาพให้
ตรงตามมาตรฐานของการเตรียมยาเคมีบ าบัด 

5.33 ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ และพร้อมใช้งานให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.34 บริษัทฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย       
ในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 

เฉพา 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายณรงค์   อภิกุลวณิช ) 
                                                  รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒิ   อิ่มส าราญ )   (    นายจุมพล   สิงห์หิรัญนสุรณ ์ ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ                               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย ์สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (     นางสาววรัญญา  ครองแก้ว ) (      นางสาวรชันา   พฤฑฒิกุล ) 
     เภสัชกรช านาญการ ดา้นเภสชักรรมคลินิก                                                เภสัชกรปฏิบตัิการ 
(ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ...........................................................กรรมการ 
 (        นายเฉลิมพล   ตาค า ) (  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา ) 

             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                        นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย ์



 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ      จัดซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ าบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy        .    
.   compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว                                 .  
 

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานเภสัชกรรม    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์   . 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       30,000,000.00       บาท  
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่               27 ธันวาคม 2562                              . 
เป็นเงิน          30,000,000.00           บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                     -                    บาท  
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1    ร่างเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการสืบราคาจากท้องตลาด    . 
5.2                                                                                                                            . 
 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
6.1  นายณรงค์             อภิกุลวณิช         ต าแหน่ง  รองอธิบดีกรมการแพทย์                       .                           
6.2  นายวีรวุฒิ             อ่ิมส าราญ           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                          
6.3  นายจุมพล             สิงห์หิรัญนุสรณ์    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
6.4  นางสาววรัญญา       ครองแก้ว          ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก  
6.5  นางสาวรัชนา          พฤฑฒิกุล          ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
6.6  นายเฉลิมพล           ตาค า               ต าแหน่ง  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6.7  นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา       ต าแหน่ง  นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์                                            
.     
 

 

 

   (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
   (         นายณรงค์  อภิกุลวณิช         ) 

           รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (       นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส าราญ      )                       (   นายจุมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์   ) 
         ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ           รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

         (   นางสาววรัญญา   ครองแก้ว   )                       (     นางสาวรชันา  พฤฑฒิกุล    ) 
          เภสชักรช านาญการ ด้านเภสัชกรรมคลินิก                             เภสชักรปฏบิัติการ 

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ    (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
         (        นายเฉลิมพล  ตาค า        )                      (นางสาวกาญจนาวดี  พิทักษ์จินดา) 
                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  นิติกร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
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