สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก AcademicClinicalResearchOffice( ACRO )

ขั้นตอนการประสานงานการบริหารยาเคมีบาบัด
สาหรับโครงการวิจัยคลินิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

ผู้รับผิดชอบ
จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร

ผู้จัดการหอผู้ป่วยโครงการวิจัยทางคลินิก

1
ผู้รับผิด
ชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสาน
งานวิจัย
(SC)
ของ ACRO

แผนผังการไหลของงาน
Study Protocol : เคมีบาบัด
ขั้นตอน SSV/SIV
ประชุมร่วมระหว่างแพทย์ผู้วิจยั , เภสัชกรหน่วยผลิตยาเคมีบาบัด เภสัชกร ACRO, SC, CRA
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจยั ACRO รวบรวมรายละเอียดจากการประชุม
ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคิดงบประมาณการเตรียมยาและการ
บริหารยาเคมีบาบัดของหน่วยผลิตยา หอผู้ป่วยที่ให้บริการและพยาบาลเคมีบาบัด
โครงการได้รับการอนุมัติการทาวิจยั ในโรงพยาบาล
SC ทาหนังสือขอใช้บริการในหน่วยผลิตยา งานเภสัชกรรม และ
หอผู้ป่วย 5จ, 2จ
เข้าทาความเข้าใจในหน่วยงานก่อนเริ่มโครงการ
จัดทาแฟ้มประจาโครงการวิจัยแต่ละหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการให้ยาเคมี
บาบัดและส่งให้จัดเก็บประกอบการทางาน
โครงการวิจัย

SC
sc

SC
แพทย์ผู้วจิ ัย

พยาบาล

ผู้เกี่ยวข้อง

เมือ่ เริ่มมีงานวิจัยทางคลินิกให้แจ้งหน่วยผลิตยาล่วงหน้าก่อนวันที่ได้รับยา 1 วัน
-

ตรวจสอบสิทธิการรักษาในวันที่ให้ยาเคมีบาบัด

-

แพทย์เขียนคาสั่งในการรักษาการให้ยาเคมีแก่อาสาสมัครโครงการวิจัย
พยาบาลตรวจสอบคาสั่ง และ Key คาสั่งการให้ยาดังนี้
1.Pre-med 2. ยาเคมี 3. HM ลงในระบบ HO
และส่งเอกสารใบสั่งยาเคมีบาบัด 3 สี แนบแผนการรักษา

แพทย์/ เภสัช
กรหน่วยผลิต
ยาเคมีบาบัด/
SCเภสัชกร
ACRO/
พยาบาลเคมี
บาบัด

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
เอกสาร
โครงการวิจัยทาง
คลินิก
Proposal
Synopsis
ข้อมูลยาที่ใช้ใน
การวิจยั โดย
หน่วยฯขอ
พิจารณาก่อน
ทุกครั้ง

-Investigator
เภสัชกรหน่วย brochure
- EC approval
ผลิตยา /
- CTA & Budget
เภสัชกร
-CV เภสัชกร
ACRO
พยาบาลหอ หน่วยผลิตยาเคมี
/ พยาบาลให้ยา
ผู้ป่วยเคมี
เคมีบาบัด
บาบัด
- Certificate
เครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง
- แฟ้มประจา
แพทย์/SC
โครงการวิจัย

เภสัชกร /
พยาบาล

- ใบสั่งยาเคมี
บาบัดและ
แผนการรักษา

นาส่งเอกสารดาเนินการดังนี้
ใบสั่งเคมีบาบัดมี copy 3 สี
เจ้าหน้าที่
หอผู้ป่วย
เคมี
SC/
เภสัชกร

Protocol chemotherapy
ยาโครงการวิจัยอยู่ที่หอ้ งยา ACRO
- Confirm Letter form Study protocol
- เบิกยาที่หอ้ งยา ACRO โดย SC
- เจ้าหน้าที่ห้องยา ACRO กรอกข้อมูล
Print sticker ยาและส่งยาโดยใส่ภาชนะมี
ฝาปิดมิดชิดและหูล็อค ควบคุมอุณหภูมติ าม
Protocal ให้หน่วยผลิตยาก่อน 09.30 น.
-หอผู้ปว่ ยส่งใบสั่งยาสีขาวพร้อมแผนการ
รักษาส่งหน่วยผลิตยาก่อน 09.30 น.

Standard of care chemotherapy
(เคมีบาบัดตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
โดยยาอยู่ทหี่ น่วยผลิตยา รพ.)
1. ส่งใบสั่งยาเอกสารสีขาวพร้อมแนบ
แผนการรักษาที่หน่วยผลิตยาก่อน 9.30 น.
2. เอกสารสีชมพูนาส่งไปห้องจ่ายยากลาง
เพื่อคิดราคายา คิดเงินและนากลับมาทีห่ อ
ผู้ป่วย
3. เอกสารสีเหลืองเก็บไว้ที่ห้องจ่ายยากลาง
มีต่อ

เภสัชกรACRO
/พยาบาล 5จ
เภสัชกรหน่วย
ผลิตยา
เคมีบาบัด

- เอกสาร
โครงการวิจัยทาง
คลินิก
- Letter form
study protocol
-ใบสั่งยาเคมีบาบัด
Standard order
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ผู้รับผิด
ชอบ
เภสัชกร
หน่วย
ผลิตยา
เคมีบาบัด

SC/
พยาบาล
5จ,2จ

แผนผังการไหลของงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยผลิตยาตรวจสอบ Order ตามรับใบสั่งยา คัดกรองตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบสั่งยา นัดหมายเวลารับยา และเตรียมยา

เภสัชกรหน่วย
ผลิตยาเคมี
บาบัด

ใบสั่งยาเคมี
บาบัด

จนท.หอผู้ป่วยนาสาเนาใบสั่งยารับยาทีห่ น่วยผลิตยาตามเวลานัดหมาย

จนท.ห้อง
เตรียมยาเคมี
บาบัด/

เอกสาร
การรับยา

SC, พยาบาลวิจัย ตรวจรับยาตามรายละเอียดของ Protocol

จนท.หอผู้ป่วย

พยาบาลบริหารยาและให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐาน Protocol
SC

พยาบาล
เคมีบาบัด

OPD Card /
เอกสาร
โครงการวิจัย

SC ACRO สรุปการใช้บริการในการให้เคมีบาบัด
SC/
การเงิน
ACRO

ACRO จัดทาใบสรุปการใช้บริการ/ใบแจ้งหนี้พร้อมแนบหลักฐานใบนาส่งเช็ค
ยอดการใช้บริการกับหน่วยผลิตยาเคมีบาบัดหอผู้ปว่ ยที่บริหารยา 2จ, 5จ

เอกสารสรุป
SC/หน่วยผลิต การใช้บริการ
ยาเคมีบาบัด โรงพยาบาล/
ใบแจ้งหนี้
/จนท.หอ
ผู้ป่วย
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1.
2.

3.
4.

1
ขั้นตอนการติดต่อประสานงานการให้เคมีบาบัด
โครงการวิจัยคลินิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน มีการให้ยาเคมีบาบัด
เชิญประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง แพทย์ผู้วิจัย PI , เภสัชกรห้องผลิตยาเคมีบาบัด, เภสัชกร ACRO พยาบาล
บริหารยาเคมีบาบัด, เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยของ ACRO, เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยของ Sponsor
ก่อนทาการเปิดโครงการ พร้อมรายละเอียดเอกสารโครงการวิจัยทางคลินิก Proposal Synopsis ข้อมูลยาที่
ใช้ในการวิจัยโดยหน่วยฯขอพิจารณาก่อนทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยของ ACRO รวบรวมเอกสารโครงการวิจัยทางคลินิก
Proposal/ EC approval/ CTA ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแฟ้มประจาโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย/เลขที่โครงการวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อแพทย์หัวหน้า

โครงการวิจัยสูตรยาเคมีบาบัด Protocol CMT กิจกรรมหรือหัตถการที่ต้องมี workflow ของการให้เคมี
ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย ทาแฟ้มประจาโครงการวิจัย แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาเคมีบาบัด
และส่งให้จัดเก็บประกอบการทางาน ดังนี้ ห้องผลิตยาเคมีบาบัด หอผู้ป่วยเคมีบาบัดเช่น 5จ, 2จ
โดยมีเอกสารประกอบการทาวิจัยที่สาคัญในแฟ้มประจาโครงการวิจัย ดังนี้
- Investigator brochure
- EC approval
- CTA & Budget
- CV เภสัชกรหน่วยผลิตยาเคมี / พยาบาลให้ยาเคมีบาบัด
- Certificate เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มประจาโครงการวิจัย
5. เริ่มงานวิจัยทางคลินิกโดยมีการรักษาได้รับเคมีบาบัด แจ้งหน่วยผลิตฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนให้ยา
6. ตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วยโครงการวิจัย เปิดสิทธิการรักษาหอผู้ป่วยเคมี
7. แพทย์เขียนคาสั่งในการรักษาการให้ยาเคมี แก่ อาสาสมัครโครงการวิจัย
8. PI (Principal Investigator) มีคาสั่งการรักษาอาสาสมัครโครงการวิจัยที่มีการให้เคมีบาบัด
8.1 มีคาสั่งการให้ยาเคมีบาบัด standard of care เคมีบาบัดตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย
8.2 มีคาสั่งการให้ยาเคมีบาบัดของโครงการวิจัย เก็บยาไว้ที่ห้องยา ACRO/หรือชาระโดย Sponsor
9. พยาบาลตรวจสอบคาสั่งการรักษาเคมีบาบัด และKey 1. Pre-med 2. ยาเคมีบาบัด 3. HM ลงในระบบ HO
มีเอกสาร 1 ชุด
9.1 Standard of care chemotherapy (เคมีบาบัดตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยยาอยู่ที่ห้องยารพ.)
ส่งเอกสารดาเนินการดังนี้ ใบสั่งเคมีบาบัด มี copy 3 สี แยกส่งดังนี้
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- เอกสารสีขาวพร้อมแนบแผนการรักษา ส่งไปยังห้องผลิตยาก่อนเวลา 09.30 น.
- เอกสารสีชมพูและสีเหลืองนาส่งไปห้องจ่ายยากลาง เพื่อคิดราคายา คิดเงินนากลับมาที่หอผู้ป่วยให้เคมี
บาบัด
- เอกสารสีเหลืองเก็บไว้ที่ห้องยากลาง
9.2 Protocol chemotherapy ยาโครงการวิจัยอยู่ที่ห้องยา ACRO
- Confirm Letter form Study protocol
- ส่งใบสั่งยาเคมีบาบัดไปเบิกยาเคมีบาบัดที่ห้องยา ACRO โดย SC
- เจ้าหน้าที่ห้องยา ACRO กรอกข้อมูล Print sticker ยาเคมีบาบัด
- ส่งใบสั่งผสมยาเคมีบาบัดและยาเคมีไปยังหน่วยผลิตยาก่อนเวลา 09.30 น.
- โดยส่งยาในภาชนะที่มีฝามิดชิด มีหูล็อค และ ควบคุมอุณหภูมิตาม protocol
10. หน่วยผลิตยารับและคัดกรองความถูกต้องของใบสั่งยา และยา ก่อนเวลา 09.30 น. และนัดเวลารับยา
11. หน่วยผลิตยาเตรียมยาและจ่ายยาเตรียมตามเวลานัด
12. จนท.หอผู้ป่วยนาสาเนาใบสั่งยาที่คิดราคาแล้วรับยาตามเวลาที่นัดหมาย
13. เจ้าหน้าที่พนักงานการแพทย์ หอผู้ป่วยมารับในยาตามเวลาการบริหารยาของ Protocol โดยเตรียมกล่องรับ
ยาเคมีบาบัดที่มีสัญลักษณ์ของโครงการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่ Protocol กาหนดไว้
14. พยาบาลตรวจรับยาตามรายละเอียดของ Protocol
15. พยาบาลบริหารยาให้ผู้ป่วยตามมาตรฐานของ Protocol พร้อมบันทึก OPD และเอกสารโครงการวิจัย
16. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการวิจัยของ ACRO รวบรวมรายละเอียด และสรุปการใช้บริการทางโรงพยาบาลใน
การให้ยาเคมีบาบัด สรุปค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติแต่ละครั้ง ทาสาเนา 1 ฉบับ ส่งให้งานบัญชี ACRO และสาเนา
1 ฉบับส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ โดยมี ห้องผลิตยาเคมีบาบัด หอผู้ป่วยที่บริหารยาเคมี
17. งานบัญชี ACRO จัดทาใบสรุปการใช้บริการประจาเดือน/ใบแจ้งหนี้ พร้อมแนบหลักฐานใบนาส่ง เช็คยอดการ
ใช้บริการกับ ห้องผลิตยาเคมีบาบัด หอผู้ป่วยที่บริหารยาเคมี
ACRO จัดทาใบแจ้งหนี้ให้กับนักวิจัย ทุกเดือน
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รายการแสดงการให้บริการเคมีบาบัดโครงการวิจัย

ลาดับ
1.

2.
3.

4.
5.

รายการ

หน่วย

เตียงสามัญ (5จ)

วัน

เตียงสังเกตอาการ/
Ambulatory, One day
treatment (2จ)
ค่าผสมยาเคมีบาบัด(ต่อคน)
(5จ)
ค่าบริการพยาบาลทั่วไป

ครั้ง/
วัน

การใช้เครื่องควบคุมสารน้า
(Infusion pump)
O 2 sat

หมายเหตุ

รหัสรายการ

เบิกได้ร่วมกับค่าอาหารในราคาไม่เกิน 300
บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สาหรับผู้ป่วยนอกที่มาให้ยาเคมีบาบัด
หัตถการที่ไม่จาเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
แต่ต้องสังเกตอาการตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
รวมเข็มและ syringe

21101

55010

วัน

รวมบริการพยาบาลพื้นฐานตามคาจากัด
ความในหมวดที่ 12 และรวมเข็ม Syringes
แล้ว
- ไม่รวมเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น สาย
suction
- ค่าบริการกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจาก
ค่าบริการพื้นฐาน เช่น การทาแผล การสวน
เป็นต้น ในการคิดค่าบริการให้รวมถึงค่าชุด
เครื่องมือ และวัสดุ
สิ้นเปลืองด้วย
รวม set Infusion pump

วัน

การ Monitor O 2 sat

52441

วัน
วัน

21301
55825

52910

ค่าบริการทางการวิจัยเคมีบาบัดโครงการวิจัยทุนเอกชน
รายการแสดงอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเคมีบาบัดโครงการวิจัย
ตาแหน่ง
ห้องผลิตยาเคมีบาบัด
พยาบาล บริหาร
เคมีบาบัด

ค่าตอบแทน ตามความซับซ้อนของการ Protocol
ไม่ยุ่งยาก
ยุ่งยาก
ยุ่งยากซับซ้อน
ผู้ป่วย 1 รายต่อวัน
ผู้ป่วย 1 รายต่อวัน

ACRO

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ

ลาดับ

รายการ

หน่วย

ราคา หมายเหตุ

รหัส
รายการ

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
1.1

เตียงสามัญ (5จ)

วัน

300 เบิกได้ร่วมกับค่าอาหารในราคาไม่
เกิน 300 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
100 สาหรับผู้ป่วยนอกที่มาให้ยาเคมี
บาบัด หัตถการที่ไม่จาเป็นต้อง
นอนโรงพยาบาลแต่ต้องสังเกต
อาการตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
160 รวมเข็มและ syringe

21101

1.3

เตียงสังเกตอาการ/
Ambulatory,One day
treatment (2จ)

ครั้ง/
วัน

12.6.9 ค่าผสมยาเคมีบาบัด(ต่อคน)
วัน
(5จ)
หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

55825

10.8.1 การใช้เครื่องควบคุมสารน้า
(Infusion pump)
10.4.8 O 2 sat
หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล

วัน

180 รวม set Infusion pump

52910

วัน

100

52441

12.1.1 ค่าบริการพยาบาลทั่วไป

วัน

300

21301

รวมบริการพยาบาลพื้นฐานตามคา 55010
จากัดความในหมวดที่ 12 และรวม
เข็ม Syringes แล้ว
- ไม่รวมเวชภัณฑ์
สิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น สาย
suction
- ค่าบริการกิจกรรมพิเศษที่
นอกเหนือจากค่าบริการ
พื้นฐาน เช่น การทาแผล
การสวน เป็นต้น ในการ
คิดค่าบริการให้รวมถึงค่า
ชุดเครื่องมือ และวัสดุ
สิ้นเปลืองด้วย

ค่าบริการทางการวิจัยเคมีบาบัดโครงการวิจัยทุนเอกชน
รายการแสดงอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเคมีบาบัดโครงการวิจัย
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน ตามความซับซ้อนของการ Protocol
ไม่ยุ่งยาก
ยุ่งยาก
ยุ่งยากซับซ้อน
ห้องผลิตยาเคมีบาบัด 1,000 บาท/ผู้ป่วย 1 รายต่อวัน 1,500 บาท/ผู้ป่วย 1 ราย 2,000 บาท/ผู้ป่วย 1 ราย
ต่อวัน
ต่อวัน
พยาบาล บริหาร
1400 บาท ผู้ป่วย 1 รายต่อวัน
เคมีบาบัด

