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คู่มือการให้บริการ :  การให้บริการด้านงานเตรียมยาเคมีบ าบัดผู้ป่วยใน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์  
ต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ : โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.ชื่อกระบวนงาน : การให้บริการด้านงานเตรียมยาเคมีบ าบัดผู้ป่วยใน 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเภสัชกรรม กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 
3. ข้อมูลผู้ใช้งานบริการ 

กลุ่มและจ านวนผู้ใช้บริการ : เตรียมยาเคมีบ าบัดผู้ป่วยในจ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 712 ราย 
 

ส่วนของคู่มือการให้บริการ 
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : การให้บริการด้านงานเตรียมยาเคมีบ าบัดผู้ป่วยใน 
5. ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :  
     5.1 ประเภทช่องทาง : 
   1.หน่วยเตรียมยาเคมีบ าบัด ชั้น 5 อาคารกาญจน
บารมี 
   2.กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมี 
   3.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู่4    
ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
   4.www.mahavajiralongkorncancercenter. 
    go.th/mcc 
   5.โทรศัพท์: 02-5461960 ต่อ 1306 
   6.yayaa_rx@hotmail.com 
  7.รหัสไปรษณีย์ 12110 

5.2 วันที่เปิดให้บริการ : 
    วันจันทร์     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วนั
ศุกร์ 
    วันเสาร์       วันอาทิตย์ 
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
5.3 เวลาที่เปิดให้บริการ : 
    บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
    08.00-16.00 น.        พักเท่ียง 12.00-13.00 น. 
1  6.30-20.00 น.          อ่ืน ๆ  

 หมายเหตุ : 
- 

 
- 

 
 
 

6. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
 
1.ใบค าสั่งรายการยาเคมีบ าบัดจากแพทย์              จ านวน 1 ฉบับ 

 
 
 



 

2 
 

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที/
ชั่วโมง/

วัน/วันท า
การ/

เดือน/ปี) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. พยาบาลบนหอผู้ป่วย
รับค าสั่งการใช้ยาเคมี
บ าบัดจากแพทย์  

พยาบาลรับค าสั่งการใช้ยาเคมี
บ าบัดจากแพทย์และท าการ
แฟ็กซ์ค าสั่งการใช้ยานี้มาที่หน่วย
เตรียมยาเคมีบ าบัด ชั้น 5 
 

30 นาท ี หอผู้ป่วยใน 
 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าสั่งการใช้ยา
พร้อมพิมพ์ฉลากยา  

- เภสัชกรท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบสั่งยา 

- ผู้ช่วยเภสัชกรท าการพิมพ์ฉลาก
ยาและจัดยาใส่ถาดยา 

30 นาท ี เภสัชกรรม 
 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของยาเคมีบ าบัดก่อน
ผสมยา 

เภสัชกรคนที่ 1 ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างค าสั่งการใช้
ยากับยาเตรียมในถาด โดย
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล หอผู้ป่วย 
ชื่อยา ขนาดยาที่ใช้ สารละลายที่
ใช้ ระยะเวลาการให้ยา 

10 นาท ี เภสัชกรรม  

4. ท าการผสมยาเคมี
บ าบัด 

เภสัชกรคนที่ 2 ท าการเตรียมยา
เคมีบ าบัดตามมาตรฐานการ
เตรียมยาเคมีบ าบัดจากสมาคม
เภสัชกรรม ร.พ. 

30 

 
นาท ี เภสัชกรรม  

5. จ่ายยาเคมีบ าบัดที่
เตรียมเสร็จแล้วให้กับ
หอผู้ป่วย 
 

ยาเคมีบ าบัดที่เตรียมเสร็จแล้วจะ
ถูกบรรจุในถุงสีม่วงและถูกน า
ออกจากตู้ผสมยาเพ่ือใส่ในกล่อง
รับยาเคมีบ าบัดของหอผู้ป่วย 
 

20 นาท ี เภสัชกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม : 120 นาท ี
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8. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

จ านวน 
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 
(ฉบับ/
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การของรัฐ 
4. หนังสือเดินทาง 
5. บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
6. ทะเบียนสมรส 
7. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
8. สูติบัตร 
9. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
10. เอกสารอ่ืนๆ 

 
หอผู้ป่วย 

 
หอผู้ป่วย 

  
1 
 
1 

 
ชุด 
 

ชุด 
 

 

2 หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด หอผู้ป่วย  1 ฉบับ  
3 ............................      
9.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม(ถ้ามี) 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 
(ฉบับ/
ชุด) 

หมายเหตุ 

 -      

10. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ(ข้อมูล ณ วันที่..........) 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม : สามารถสอบถามราคายาได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม  หรือโทร 02-5461960 ต่อ1012 
ค่าธรรมเนียม : - 
หมายเหตุ : - 
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11. ช่องทางรับช าระค่าธรรมเนียม 
1. ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารกาญจนบารมี  
 

12. ช่องทางการร้องเรียน 
1. กลุ่มงานเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-5461960 ต่อ 1012 
2. กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะการให้บริการกลุ่มงานเภสัชกรรม 
 

13. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
ชื่อเอกสาร : - 
ขอรับเอกสาร : - 
 

14. หมายเหตุ 
 
- 
 
 

 


