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1.0 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรงด้านร่ างกาย/
จิตใจ /เพศ และสังคม
2.0 ขอบข่ าย ให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเด็กและสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง ทั้งด้านร่ างกาย / จิตใจ /เพศ
และสังคมที่มารับบริ การในโรงพยาบาลตลอดทั้งติดตามช่วยเหลือ ต่อเนื่องที่บา้ น
โรงเรี ยน และชุมชนในรายที่จาเป็ น
3.0 นิยามศัพท์ เด็ก หมายถึง ผูป้ ่ วยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ไม่รวมถึงผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส
สตรี หมายถึง ผูป้ ่ วยหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป รวมถึงผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผูท้ ี่อยูก่ ินหรื อเคยอยูก่ ินฉันสามี ภรรยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัย และ
อยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกัน
การกระทารุ นแรง แบ่งเป็ น 4 ประเภทได้แก่
1.การกระทารุ นแรงทางกาย หมายถึง การใช้กาลัง และ/หรื ออุปกรณ์ใดๆเป็ นอาวุธทาร้ายร่ างกายที่
มีผลทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ
2.การกระทารุ นแรงทางจิตใจ หมายถึง การกระทาใดๆที่มีผลให้ผถู้ ูกกระทาได้รับความ
กระทบกระเทือนด้านจิตใจหรื อเสี ยสิ ทธิ เสรี ภาพ ได้แก่ การถูกทอดทิ้ง การดูถูก เหยียดหยาม หรื อดุด่า
และกักขัง
3.การกระทารุ นแรงทางเพศ หมายถึง การการะทาที่มีผลให้ผถู้ ูกกระทาได้รับความ
กระทบกระเทือน หรื อเสี ยหาย เกี่ยวข้องเรื่ องทางเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืน การถูกลวนลาม อนาจาร และ
การถูกบังคับค้าประเวณี
4.การทอดทิ้ง หมายถึง การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และคุม้ ครองเด็กอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ซึ่ งผูป้ กครองต้องไม่กระทาการ ดังนี้
4.1 ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานเลี้ยงเด็ก หรื อสถานพยาบาล หรื อไว้กบั บุคคลรับจ้างเลี้ยงเด็ก หรื อที่
สาธารณะการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
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4.2 ละทิ้งเด็กโดยไม่จดั ให้มีการป้ องกันดูแลสวัสดิภาพหรื อให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมขัดขวางการ
เจริ ญเติบโตหรื อพัฒนาการของเด็ก
4.3 จงใจหรื อละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็ นแก่การดารงชีพ หรื อสุ ขอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรื อ
จิตใจของเด็ก
4.0 เอกสารอ้ างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข แนวทางปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่
ถูกกระทารุ นแรง
5.0 นโยบาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลปฏิบตั ิได้ถูกต้องเมื่อมีเด็กและสตรี ที่ถกู กระทำรุนแรง (OSCC)มา
6.0 ความรับผิดชอบ
1.พยาบาลเช้า 4 /พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น สอบถามคัดกรองเบื้องต้น
2.พยาบาลห้องฉุ กเฉิ น สอบถามประวัติ บันทึกประวัติ รายงานแพทย์ เข้าตรวจร่ างกายร่ วมกับ
แพทย์ ดูแลการเก็บวัตถุพยานที่ส่งตรวจ เจาะเลือด ให้คาปรึ กษาเบื้องต้น เก็บกุญแจตูล้ ็อค
ประสานงานกรณี นอนโรงพยาบาลหรื อส่ งต่อ นัดหมาย/ส่ งพบพยาบาลจิตเวช
3.เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตร ทา OPD Card และปริ๊ นใบสั่งยา 2 ใบ
4.พยาบาลหอผูป้ ่ วยใน แนะนาญาติ การปฏิบตั ิตวั การป้ องกันความลับ ประสานงาน
5.เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตร ตรวจเลือด ส่ งวัตถุพยานตรวจ
6.พยาบาลสุ ขภาพจิต ให้คาปรึ กษา เจาะเลือด ประเมินปั ญหาด้านจิตใจ ประสานงานกับแพทย์
เภสัชกร เพื่อให้การรักษา ประสานพยาบาลหอผูป้ ่ วยในกรณี ตอ้ งนอนโรงพยาบาล ติดตามCase
7.แพทย์ ตรวจร่ างกาย ให้การรักษาตามมาตรฐาน
8.เภสัชกร จ่ายยา
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7.0 วิธีปฏิบัติ
เมื่อเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี หรื อสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง OSCC มารับบริ การโรงพยาบาลภักดีชุมพล
กรณีในเวลาราชการ
1.พยาบาล ช 4 สอบถามประเมินอาการ เบื้องต้น
2.กรณี ที่ยนื ยันเป็ น OSCC จริ งให้นาส่ งห้องฉุ กเฉิ นทุกราย
3.เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตร Visit บัตร ทาOPD card และปริ๊ นใบสัง่ ยา 2 ใบนาส่ งห้องฉุ กเฉิ น
4.พยาบาลห้องฉุกเฉินวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติและบันทึกข้อมูล
4.1 บันทึกสัญญาณชีพและคาว่า

OSCC ลงในใบสั่งยาชุดที่ 1 และคอมพิวเตอร์

4.2 บันทึกสัญญาณชีพและประวัติอย่างละเอียดลงในใบสั่งยาชุดที่ 2 และแบบบันทึกของ
ผูป้ ่ วยเด็กหรื อสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง แต่ไม่ตอ้ งบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (ชุดนี้ตอ้ งเก็บเป็ นความลับใส่
ในตูล้ ๊อกไว้ ให้หวั หน้าห้องฉุ กเฉิ นเท่านั้นที่เปิ ดตูไ้ ด้)
5. รายงานแพทย์เพื่อให้แพทย์เวรมาตรวจ OSCC ที่หอ้ งฉุกเฉิน
6.แพทย์มาตรวจร่ างกาย กรณี ตรวจภายใน พยาบาลห้องฉุกเฉิน/ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ช่วยแพทย์ใน
การตรวจภายในและเป็ นผูด้ ูแลสิ่ งส่ งตรวจ Wet smear discharge จากช่องคลอด Acid phosphates
Sperm count พร้อมใบชันสู ตร(แบบฟอร์ มส่ งตรวจวัตถุพยานคดีความทางเพศ)ให้กบั เจ้าหน้าที่หอ้ ง
ชันสู ตร
7.แพทย์บนั ทึกการตรวจร่ างกายอย่างละเอียดลงในใบสั่งยาชุดที่ 2 และแบบบันทึกของผูป้ ่ วยเด็ก
หรื อสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง แต่ไม่ตอ้ งบันทึกลงคอมพิวเตอร์
8.กรณี แพทย์สั่งตรวจเลือด Lab A,VDRL ,Anti-HbsAg,Anti-HbsBS,Anti-HCV/UPTและส่ ง
ประเมินสภาพจิตใจที่หอ้ งให้คาปรึ กษา
9.พยาบาลสุ ขภาพจิตให้คาปรึ กษาก่อนตรวจเลือดและประเมินสภาพจิตด้วยแบบประเมินซึ มเศร้า
แบบประเมินความเครี ยดพร้อมกับให้การดูแลจิตใจตามปั ญหาที่พบ บันทึกในใบสั่งยาชุดที่ 2
10..พยาบาลสุ ขภาพจิตให้คาปรึ กษาหลังเจาะเลือด
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11.พยาบาลสุ ขภาพจิตรายงานแพทย์เรื่ องผลการตรวจเลือดและสภาพปัญหาด้านจิตใจและประสาน
แพทย์มาตรวจ OSCC ที่หอ้ งให้คาปรึ กษา
12.แพทย์ให้การรักษาตามแนวทาง
1.การป้ องกันการตั้งครรภ์
- Levonorgestrel 0.75 mg 1 เม็ดทันทีและให้ซ้ าครั้งแรกอีก 12 ชัว่ โมง
2.การป้ องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (GC.Trichomonas,clamydia,Syphilis)
2.1 Ceftriazone 125 mg M. Single dose
2.2 Metronidazole( 200) 100 tab oral Single dose
2.3 Doxycyclin (100 mg) 1x2 oral pc.X 7 day (ผูใ้ หญ่และเด็กโต > 8 ปี )
3.ป้ องกันการติดเชื้อเอดส์ ไม่ให้เป็ น Routine Prophylaxise ใช้ในรายที่มีความเสี่ ยงสู งในการ
ติดเชื้อเอดส์ เช่นผูถ้ ูกล่วงละเมิดทางเพศติดเชื้อเอดส์ ถูกล่วงละเมิดโดยคนแปลกหน้าหลายคนและ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศภายใน 72 ชัว่ โมง
.Basic treatment(ให้ 28 วัน)
1.AZT (300) 1X 2 ทุก 12 ชัว่ โมง/56 tab
2.Lamivudine (150) 1X 2 ทุก 12 ชัว่ โมง/56 tab/56 tab
3.EFV(600) 1X1/ 28 Tab
13.พยาบาลสุ ขภาพจิตประสานเภสัชกรมาจ่ายยาที่หอ้ งให้คาปรึ กษา
14.กรณี จาหน่ายพยาบาลสุ ขภาพจิตนัดหมายเพื่อประเมินอาการติดตามการตรวจเลือดใน 1 เดือน 3 เดือน
15.กรณี สหวิชาชีพพิจารณาว่าต้องนอนโรงพยาบาลหรื อไม่ หากพบว่าอาจถูกทาร้ายซ้ า เสี่ ยงที่จะทาร้าย
ตนเองหรื อไม่มีญาติพี่นอ้ ง ให้นอนโรงพยาบาล
15.1 พยาบาลสุ ขภาพจิตประสานกับพยาบาลตึกผูป้ ่ วยในว่ามี Case OSCC แพทย์ให้ Admit Safe
House
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15.2ห้องบัตร ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ลงเลขที่ Admit ในเวชระเบียน
15.3การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติ แพทย์ พยาบาลให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นเบื้องต้นแก่ผปู ้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตวั ขณะที่อยูใ่ นความดูแลของโรงพยาบาลและ Sceen ญาติที่จะอยูด่ ูแลผูป้ ่ วยประจาไม่
เกิน 2 คน เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันการเปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย
15.4พยาบาลตึกผูป้ ่ วยในเตรี ยมห้องพิเศษ 3หรื อพิเศษ 4 ไว้พร้อมรับผูป้ ่ วยและเพื่อป้ องกันความลับ
ผูป้ ่ วยถูกปิ ดเผย จะไม่มีการติดป้ ายชื่อ-สกุลผูป้ ่ วยไว้ที่ประตูหน้าห้อง
15.5แนะนาระเบียบการใช้หอ้ ง อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ในหอผูป้ ่ วยในพร้อมอธิ บายให้เข้าใจถึงความ
จาเป็ นที่ตอ้ งจากัดคนเฝ้ าดูแลผูป้ ่ วย หากมีบุคคลภายนอกต้องการเยีย่ มหรื อขอพบผูป้ ่ วยให้ญาติแจ้ง
พยาบาลทราบก่อนทุกครั้งและผูป้ ่ วยไม่ควรออกไปนอกบริ เวณห้องพักโดยไม่จาเป็ นหรื อออกนอก
โรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
16.กรณี อาการดีข้ ึนและจาหน่ายให้นดั หมายมาพบคลินิก OSCC ใน 1 สัปดาห์และหรื อติดตามเยีย่ มบ้าน
17.กรณี อาการทางด้านร่ างกายไม่ดีข้ ึนหรื อประเมินสภาพจิตใจแล้วไม่ดีข้ ึน รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาส่ งต่อ
18..พยาบาลงานสุ ขภาพจิตรวบรวมข้อมูลส่ งสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
19. เวชระเบียนผูป้ ่ วยถือว่าเป็ นความลับที่ตอ้ งระมัดระวังการถูกเปิ ดเผย จะใช้ได้เฉพาะแพทย์/พยาบาล/
ผูเ้ กี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยพยาบาลหัวหน้า ห้องฉุกเฉินมีหน้าที่ดูแลรักษาและคัดแยกเวช
ระเบียน ประวัติผปู้ ่ วย (Chart ผูป้ ่ วย)เก็บไว้ในจุดที่มีกุญแจล็อค
20. แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมทั้งประวัติและผลการตรวจชันสู ตรไว้ต่างหากในตูเ้ ก็บเอกสารที่มี
กุญแจปิ ดและมีผรู้ ับผิดชอบชัดเจนที่แผนกห้องฉุกเฉิน
21..ผลการตรวจชันสู ตรที่ส่งมาจากศูนย์วทิ ย์ ฯถือเป็ นความลับที่สุด เจ้าหน้าที่ธุรการจะเข้าแฟ้ มเสนอ
ผูอ้ านวยการโดยไม่เปิ ดซอง แพทย์ผอู ้ านวยการดูผลตรวจเสร็ จจะส่ งต่อให้เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรเพื่อดาเนินการ
ขอเลขที่รับหนังสื อจากฝ่ ายบริ หารโดยไม่เปิ ดเผยผลการตรวจ และลงทะเบียนรับแจ้งไว้ในงานชันสู ตร แล้ว
จึงส่ งหนังสื อต่อให้กบั ผูร้ ับผิดชอบเก็บเอกสารที่แผนกห้องฉุกเฉิน
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กรณีนอกเวลาราชการ
1.พยาบาลห้องฉุกเฉิน สอบถามประเมินอาการ เบื้องต้น
2.เจ้าหน้าที่หอ้ งบัตร Visit บัตร ทาOPD card และปริ๊ นใบสั่งยา 2 ใบนาส่ งห้องฉุ กเฉิ น
3.พยาบาลห้องฉุกเฉินวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติและบันทึกข้อมูล
4.1 บันทึกสัญญาณชีพและคาว่า

OSCC ลงในใบสั่งยาชุดที่ 1 และคอมพิวเตอร์

4.2 บันทึกสัญญาณชีพและประวัติอย่างละเอียดลงในใบสั่งยาชุดที่ 2 และแบบบันทึกของ
ผูป้ ่ วยเด็กหรื อสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง แต่ไม่ตอ้ งบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (ชุดนี้ตอ้ งเก็บเป็ นความลับใส่
ในตูล้ ๊อกไว้ ให้หวั หน้าห้องฉุ กเฉิ นเท่านั้นที่เปิ ดตูไ้ ด้)
5. รายงานแพทย์เพื่อให้แพทย์มาตรวจ OSCC ที่หอ้ งฉุกเฉิน
6.แพทย์มาตรวจร่ างกาย กรณี ตรวจภายใน พยาบาลห้องฉุกเฉิน/ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ช่วยแพทย์ใน
การตรวจภายในและเป็ นผูด้ ูแลสิ่ งส่ งตรวจ Wet smear discharge จากช่องคลอด Acid phosphates
Sperm count พร้อมใบชันสู ตร(แบบฟอร์ มส่ งตรวจวัตถุพยานคดีความทางเพศ)ให้กบั เจ้าหน้าที่หอ้ ง
ชันสู ตร
7.แพทย์บนั ทึกการตรวจร่ างกายอย่างละเอียดลงในใบสั่งยาชุดที่ 2 และแบบบันทึกของผูป้ ่ วยเด็ก
หรื อสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง แต่ไม่ตอ้ งบันทึกลงคอมพิวเตอร์
8.กรณี แพทย์สงั่ ตรวจเลือด Lab A,VDRL ,Anti-HbsAg,Anti-HbsBS, Anti-HCV ,UPTและส่ ง
ประเมินสภาพจิต พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นให้คาปรึ กษาก่อนและหลังตรวจเลือด ประเมินสภาพจิต
เบื้องต้นด้วยแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้า แบบประเมินความเครี ยด ให้การดูแลด้านจิตใจเบื้องต้น
9.แพทย์ให้การรักษาตามแผนการรักษา
10.พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นประสานกับเภสัชกรเพื่อมาจ่ายยา
11.กรณี ไม่นอนโรงพยาบาล พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นนัดหมาย
11.1 กรณี ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมาก นัดหมายพบพยาบาลสุ ขภาพจิตในเวลาราชการ
11.2 กรณี ที่ตอ้ งตรวจเลือดเมื่อได้รับยาต้าน นัดหมาย 1 เดือน 3 เดือน
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12.กรณี ที่ทีมสหวิชาชีพพิจารณาว่าสมควรนอนโรงพยาบาล พยาบาลห้องฉุ กเฉิ นประสานกับพยาบาลหอ
ผูป้ ่ วยในและปฏิบตั ิตามระเบียบการเข้านอนโรงพยาบาลของ OSCC
3.
กรณี OSCC มาตามนัด
1.แนะนาไม่ให้จบั บัตรคิว แต่ให้ยนื่ บัตรนัดกับพยาบาลเช้า 4
2.พยาบาลเช้า 4 นาผูร้ ับบริ การมาห้องให้คาปรึ กษา
3.ห้องบัตร Visit บัตรและปริ๊ นใบสั่งยา 2 ใบ
4.พยาบาลสุ ขภาพจิตขอ OPD Cardและใบสั่งยาชุดที่ 2 จากห้องฉุกเฉิน
5.พยาบาลสุ ขภาพจิตให้การดูแลทางด้านจิตใจ ประเมินผลลัพธ์ในการรับประทานยาและตรวจเลือดซ้ า
6.พยาบาลให้คาปรึ กษาประสานแพทย์ เภสัชกรเพื่อการรักษาดูแลต่อเนื่องในห้องให้คาปรึ กษา
7.กรณี ยงั มีปัญหาอยูใ่ ห้นดั หมาย ติดตาม
16 เครื่องชี้วดั คุณภาพ
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริ การดูแลช่วยเหลือทางสังคม จิตใจ/ให้คาปรึ กษาที่มีคุณภาพ
และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ
9.0 ภาคผนวก

ผังการไหลแนวปฏิบัติเพือ่ การช่ วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ ูกกระทารุ นแรง (OSCC.)
ในเวลาราชการ
พยาบาล ช.4 สอบถามอาการเบื้องต้น
OSCC จริ งส่ง ER ทุกราย

ห้องบัตร ใบสัง่ ยาและ OPD Card 2
ชุด

พยาบาล ER วัดสัญญาณชีพ
ซักประวัติ บันทึกข้อมูล

ชุดที่ 1 V/S และ OSCC เท่านั้น
ชุดที่ 2 และแบบบันทึก OSCC
ลง V/Sและประวัติอย่างละเอียด

แพทย์มาตรวจร่ างกายที่ ER

PV.

ตรวจเลือด

ใช่

ส่งLab Wet smear
discharge จากช่องคลอด
Acid phosphstase Sperm count,

ใช่

ให้คาปรึ กษาก่อน/หลังตรวจเลือด
Lab A /Anti-HBsAG /Anti-HBS
Anti-HCV/VDRL/UPT

ส่ งพบพยาบาลจิตเวชเพือ่ ประเมิน
สภาพจิตและให้ การดูแล

1.ให้ยาป้ องกันการตั้งครรภ์ใน72 ชม.
2.ให้ยาป้ องกันการติดต่อทางเพศ
สัมพันธุ์
3.ให้ยาต้านไวรัสตามเกณฑ์

แพทย์ตรวจที่ห้องให้ คาปรึกษา
และสั่งการรักษา

ประเมินอาการ

Discharge

เภสัชกรจ่ายยาที่หอ้ ง
ให้คาปรึ กษา
REFER

Admit Safe House

ดีข้ ึน
ใช่

ไม่
รวบรวมรายงานและเก็บเอกสาร OSCC
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ผังการไหลแนวปฏิบัติเพือ่ การช่ วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ ูกกระทารุ นแรง (OSCC.)
นอกเวลาราชการ
พยาบาล ER สอบถามอาการเบื้องต้น
แจ้งคนงาน

ใบสัง่ ยาและ OPD Card 2 ชุด
ชุดที่ 1 V/S และ OSCC เท่านั้น
ชุดที่ 2 และแบบบันทึก OSCC
ลง V/Sและประวัติอย่างละเอียด

พยาบาล ER วัดสัญญาณชีพ
ซักประวัติ บันทึกข้อมูล
แพทย์มาตรวจร่ างกายที่ ER

PV.

ตรวจเลือด

ใช่

ส่งLab Wet smear
discharge จากช่องคลอด
Acid phosphstase Sperm count,

ใช่

พยาบาล ER ให้คาปรึ กษาก่อน/หลัง
ตรวจเลือด Lab A /Anti-HBsAG
/Anti-HBS/Anti-HCV/VDRL/UPT

พยาบาล ER ประเมินสภาพจิตและ
ให้ การดูแลเบือ้ งต้ น

1.ให้ยาป้ องกันการตั้งครรภ์ใน72 ชม.
2.ให้ยาป้ องกันการติดต่อทางเพศ
สัมพันธุ์
3.ให้ยาต้านไวรัสตามเกณฑ์

แพทย์สั่งการรักษา

ประเมินอาการ

Discharge

เภสัชกรจ่ายยา
REFER

Admit Safe House

ดีข้ ึน
ใช่

ไม่
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ผังการไหลแนวปฏิบัติเพือ่ การช่ วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ ูกกระทารุ นแรง (OSCC.)
กรณีมาตามนัด
ยืน่ บัตรนัดกับ ช4 โดยไม่ตอ้ งจับบัตรคิว
ช4 นามาห้องให้คาปรึ กษา

ห้องบัตรค้นOPD Card ชุดที่ 1

พยาบาลสุขภาพจิตขอประวัติ
ชุดที่ 2 จาก ER

ประเมิน ดูแลจิตใจหรื อ เจาะเลือดซ้ า

แพทย์ให้การรักษา
ที่หอ้ งให้คาปรึ กษา

เภสัชกรจ่ายยาที่
ห้องให้คาปรึ กษา

ชุดที่ 1 V/S และ OSCC เท่านั้น
ชุดที่ 2 และแบบบันทึก OSCC
ลง V/Sและประวัติอย่างละเอียด

รวบรวมรายงานและเก็บเอกสาร OSCC
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