
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลภักดชุีมพล ชัยภูมิ 
ระเบียบปฏิบัติเลขที่  SP-OSCC-01  Rev 00   

เร่ือง การช่วยเหลอืเดก็และสตรีทีถู่กกระท ารุนแรง (OSCC)   

 
 
 

 
 

 ช่ือ/สกลุ หรือคณะกรรมการ/ทีม วนั/เดอืน/ปี 
จดัท าโดย งานสุขภาพจติ กมุภาพนัธ์  2557 
ทบทวนโดย   

อนุมัตโิดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ภกัดชุีมพล 

 
(นพ.วชิิต  รุ่งพุทธิกลุ) 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่2/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่  SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรี
ท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   
 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง :  ER/แพทย์ 
/IPD/OPD /เภสัชกร/ชันสูตร 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้ 
กุมภาพนัธ์  2557 

ผู้เรียบเรียง  : งานสุขภาพจิต ผู้อนุมัติ 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 
สารบัญ 
ตอนที ่                                            หัวข้อ  
1.0 วตัถุประสงค ์
2.0 ขอบข่าย 
3.0 ค านิยามศพัท ์
4.0 เอกสารอา้งอิง 
5.0 นโยบาย 
6.0 ความรับผดิชอบ 
7.0 วธีิปฏิบติั 
8.0 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
9.0 ภาคผนวก 
 
 

บันทกึการประกาศใช้ 
 

ฉบับที ่ วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
1      กุมภาพนัธ์  2557 ฉบบัใหม่  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่3/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้ กุมภาพนัธ์  2557 

 
1.0 วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรงดา้นร่างกาย/ 

จิตใจ /เพศ  และสังคม 
2.0 ขอบข่าย ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง  ทั้งดา้นร่างกาย / จิตใจ /เพศ   
                           และสังคมท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลตลอดทั้งติดตามช่วยเหลือ  ต่อเน่ืองท่ีบา้น    
                           โรงเรียน  และชุมชนในรายท่ีจ าเป็น 
3.0 นิยามศัพท์ เด็ก   หมายถึง  ผูป่้วยเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการ
สมรส 
 สตรี   หมายถึง  ผูป่้วยหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการ 
                           สมรส 

บุคคลในครอบครัว  หมายความวา่  คู่สมรส  คู่สมรสเดิม  ผูท่ี้อยูกิ่นหรือเคยอยูกิ่นฉนัสามี  ภรรยา
โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส  บุตร  บุตรบุญธรรม  สมาชิกในครอบครัว  รวมทั้งบุคคลท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยั  และ
อยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 

การกระท ารุนแรง  แบ่งเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 
1.การกระท ารุนแรงทางกาย  หมายถึง  การใชก้ าลงั  และ/หรืออุปกรณ์ใดๆเป็นอาวธุท าร้ายร่างกายท่ี

มีผลท าใหร่้างกายไดรั้บบาดเจบ็ 
2.การกระท ารุนแรงทางจิตใจ  หมายถึง  การกระท าใดๆท่ีมีผลใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บความ

กระทบกระเทือนดา้นจิตใจหรือเสียสิทธิเสรีภาพ  ไดแ้ก่  การถูกทอดทิ้ง  การดูถูก  เหยยีดหยาม หรือดุด่า  
และกกัขงั 

3.การกระท ารุนแรงทางเพศ  หมายถึง  การการะท าท่ีมีผลใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บความ
กระทบกระเทือน  หรือเสียหาย  เก่ียวขอ้งเร่ืองทางเพศ  ไดแ้ก่  การถูกข่มขืน  การถูกลวนลาม  อนาจาร  และ
การถูกบงัคบัคา้ประเวณี 

4.การทอดทิ้ง  หมายถึง  การไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่  และคุม้ครองเด็กอยา่งเหมาะสม  เพียงพอ  
ซ่ึงผูป้กครองตอ้งไม่กระท าการ  ดงัน้ี 

4.1  ทอดทิ้งเด็กไวใ้นสถานเล้ียงเด็ก  หรือสถานพยาบาล  หรือไวก้บับุคคลรับจา้งเล้ียงเด็ก  หรือท่ี
สาธารณะการเล้ียงดูโดยมิชอบ 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่4/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 
 
4.2  ละทิ้งเด็กโดยไม่จดัใหมี้การป้องกนัดูแลสวสัดิภาพหรือใหก้ารเล้ียงดูท่ีเหมาะสมขดัขวางการ

เจริญเติบโตหรือพฒันาการของเด็ก  
4.3  จงใจหรือละเลยไม่ใหส่ิ้งจ าเป็นแก่การด ารงชีพ  หรือสุขอนามยัจนน่าจะเกิดอนัตรายแก่กายหรือ

จิตใจของเด็ก 
4.0 เอกสารอ้างอิง  

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  แนวทางปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัวท่ี

ถูกกระท ารุนแรง 

5.0 นโยบาย 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลภกัดีชุมพลปฏิบติัไดถู้กตอ้งเม่ือมีเดก็และสตรีท่ีถกูกระท ำรุนแรง (OSCC)มา

  

6.0 ความรับผิดชอบ 

1.พยาบาลเชา้ 4 /พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  สอบถามคดักรองเบ้ืองตน้ 

2.พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  สอบถามประวติั  บนัทึกประวติั  รายงานแพทย ์  เขา้ตรวจร่างกายร่วมกบั

แพทย ์ ดูแลการเก็บวตัถุพยานท่ีส่งตรวจ  เจาะเลือด  ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  เก็บกุญแจตูล้็อค  

ประสานงานกรณีนอนโรงพยาบาลหรือส่งต่อ  นดัหมาย/ส่งพบพยาบาลจิตเวช  

3.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร  ท า OPD  Card  และปร๊ินใบสั่งยา  2  ใบ 

4.พยาบาลหอผูป่้วยใน    แนะน าญาติ  การปฏิบติัตวั  การป้องกนัความลบั  ประสานงาน 

5.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตร  ตรวจเลือด  ส่งวตัถุพยานตรวจ  

6.พยาบาลสุขภาพจิต  ใหค้  าปรึกษา เจาะเลือด  ประเมินปัญหาดา้นจิตใจ  ประสานงานกบัแพทย ์ 

เภสัชกร  เพื่อใหก้ารรักษา  ประสานพยาบาลหอผูป่้วยในกรณีตอ้งนอนโรงพยาบาล   ติดตามCase 

7.แพทย ์ ตรวจร่างกาย  ใหก้ารรักษาตามมาตรฐาน   

8.เภสัชกร  จ่ายยา 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่5/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 
 

7.0 วธีิปฏิบัติ   

เม่ือเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีหรือสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง  OSCC   มารับบริการโรงพยาบาลภกัดีชุมพล 

กรณใีนเวลาราชการ 

1.พยาบาล ช 4  สอบถามประเมินอาการ เบ้ืองตน้ 

  2.กรณีท่ียนืยนัเป็น  OSCC  จริงใหน้ าส่งหอ้งฉุกเฉินทุกราย 

3.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร  Visit  บตัร  ท าOPD  card และปร๊ินใบสั่งยา  2  ใบน าส่งหอ้งฉุกเฉิน 

4.พยาบาลหอ้งฉุกเฉินวดัสัญญาณชีพ   ซกัประวติัและบนัทึกขอ้มูล 

 4.1 บนัทึกสัญญาณชีพและค าวา่ OSCC ลงในใบสั่งยาชุดท่ี 1 และคอมพิวเตอร์ 

    4.2 บนัทึกสัญญาณชีพและประวติัอยา่งละเอียดลงในใบสั่งยาชุดท่ี 2  และแบบบนัทึกของ

ผูป่้วยเด็กหรือสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง   แต่ไม่ตอ้งบนัทึกลงคอมพิวเตอร์(ชุดน้ีตอ้งเก็บเป็นความลบัใส่

ในตูล้๊อกไว ้ ใหห้วัหนา้หอ้งฉุกเฉินเท่านั้นท่ีเปิดตูไ้ด้) 

5. รายงานแพทยเ์พื่อใหแ้พทยเ์วรมาตรวจ  OSCC ท่ีหอ้งฉุกเฉิน 

6.แพทยม์าตรวจร่างกาย    กรณีตรวจภายใน   พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน/ผูช่้วยเหลือคนไข ้ช่วยแพทยใ์น

การตรวจภายในและเป็นผูดู้แลส่ิงส่งตรวจ  Wet  smear discharge จากช่องคลอด  Acid   phosphates  

Sperm  count พร้อมใบชนัสูตร(แบบฟอร์มส่งตรวจวตัถุพยานคดีความทางเพศ)ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหอ้ง

ชนัสูตร   

7.แพทยบ์นัทึกการตรวจร่างกายอยา่งละเอียดลงในใบสั่งยาชุดท่ี 2   และแบบบนัทึกของผูป่้วยเด็ก

หรือสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง   แต่ไม่ตอ้งบนัทึกลงคอมพิวเตอร์  

8.กรณีแพทยส์ั่งตรวจเลือด  Lab  A,VDRL ,Anti-HbsAg,Anti-HbsBS,Anti-HCV/UPTและส่ง

ประเมินสภาพจิตใจท่ีหอ้งใหค้  าปรึกษา    

9.พยาบาลสุขภาพจิตใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือดและประเมินสภาพจิตดว้ยแบบประเมินซึมเศร้า  

แบบประเมินความเครียดพร้อมกบัใหก้ารดูแลจิตใจตามปัญหาท่ีพบ  บนัทึกในใบสั่งยาชุดท่ี 2 

10..พยาบาลสุขภาพจิตใหค้  าปรึกษาหลงัเจาะเลือด  
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่6/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 
  

11.พยาบาลสุขภาพจิตรายงานแพทยเ์ร่ืองผลการตรวจเลือดและสภาพปัญหาดา้นจิตใจและประสาน

แพทยม์าตรวจ  OSCC  ท่ีหอ้งใหค้  าปรึกษา 

12.แพทยใ์หก้ารรักษาตามแนวทาง  

       1.การป้องกนัการตั้งครรภ์ 

-  Levonorgestrel  0.75 mg  1 เมด็ทนัทีและใหซ้ ้ าคร้ังแรกอีก 12 ชัว่โมง 

2.การป้องกนัการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (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  (ผูใ้หญ่และเด็กโต > 8 ปี) 

3.ป้องกนัการติดเช้ือเอดส์  ไม่ใหเ้ป็น  Routine  Prophylaxise ใชใ้นรายท่ีมีความเส่ียงสูงในการ

ติดเช้ือเอดส์  เช่นผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศติดเช้ือเอดส์  ถูกล่วงละเมิดโดยคนแปลกหนา้หลายคนและ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศภายใน 72 ชัว่โมง 

.Basic  treatment(ให ้ 28  วนั) 

1.AZT  (300)  1X 2   ทุก  12   ชัว่โมง/56  tab 

2.Lamivudine (150) 1X 2   ทุก  12   ชัว่โมง/56  tab/56  tab 

3.EFV(600)  1X1/ 28  Tab 

13.พยาบาลสุขภาพจิตประสานเภสัชกรมาจ่ายยาท่ีหอ้งใหค้  าปรึกษา 
14.กรณีจ าหน่ายพยาบาลสุขภาพจิตนดัหมายเพื่อประเมินอาการติดตามการตรวจเลือดใน  1  เดือน  3  เดือน  
15.กรณีสหวชิาชีพพิจารณาวา่ตอ้งนอนโรงพยาบาลหรือไม่  หากพบวา่อาจถูกท าร้ายซ ้ า  เส่ียงท่ีจะท าร้าย
ตนเองหรือไม่มีญาติพี่นอ้ง  ใหน้อนโรงพยาบาล  
 15.1 พยาบาลสุขภาพจิตประสานกบัพยาบาลตึกผูป่้วยในวา่มี Case  OSCC  แพทยใ์ห ้Admit  Safe  
House 
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หน้าที ่7/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-OSCC-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)   วนัทีเ่ร่ิมใช้      กุมภาพนัธ์  2557 
 

15.2 หอ้งบตัร  ลงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  ลงเลขท่ี  Admit ในเวชระเบียน 

15.3 การใหข้อ้มูลผูป่้วยและญาติ  แพทย ์ พยาบาลใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยและญาติเก่ียวกบั

การปฏิบติัตวัขณะท่ีอยูใ่นความดูแลของโรงพยาบาลและ Sceen ญาติท่ีจะอยูดู่แลผูป่้วยประจ าไม่

เกิน 2 คน  เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัการเปิดเผยความลบัของผูป่้วย 

15.4 พยาบาลตึกผูป่้วยในเตรียมหอ้งพิเศษ 3หรือพิเศษ 4 ไวพ้ร้อมรับผูป่้วยและเพื่อป้องกนัความลบั

ผูป่้วยถูกปิดเผย  จะไม่มีการติดป้ายช่ือ-สกุลผูป่้วยไวท่ี้ประตูหนา้หอ้ง 

15.5 แนะน าระเบียบการใชห้อ้ง  อุปกรณ์ ของใชต่้างๆ ในหอผูป่้วยในพร้อมอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงความ

จ าเป็นท่ีตอ้งจ ากดัคนเฝ้าดูแลผูป่้วย  หากมีบุคคลภายนอกตอ้งการเยีย่มหรือขอพบผูป่้วยใหญ้าติแจง้

พยาบาลทราบก่อนทุกคร้ังและผูป่้วยไม่ควรออกไปนอกบริเวณหอ้งพกัโดยไม่จ  าเป็นหรือออกนอก

โรงพยาบาลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

16.กรณีอาการดีข้ึนและจ าหน่ายใหน้ดัหมายมาพบคลินิก  OSCC ใน 1 สัปดาห์และหรือติดตามเยีย่มบา้น 
17.กรณีอาการทางดา้นร่างกายไม่ดีข้ึนหรือประเมินสภาพจิตใจแลว้ไม่ดีข้ึน รายงานแพทยเ์พื่อพิจารณาส่งต่อ 
18..พยาบาลงานสุขภาพจิตรวบรวมขอ้มูลส่งส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
19.  เวชระเบียนผูป่้วยถือวา่เป็นความลบัท่ีตอ้งระมดัระวงัการถูกเปิดเผย  จะใชไ้ดเ้ฉพาะแพทย/์พยาบาล/
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้เท่านั้น  โดยพยาบาลหวัหนา้หอ้งฉุกเฉินมีหนา้ท่ีดูแลรักษาและคดัแยกเวช
ระเบียน  ประวติัผูป่้วย (Chart ผูป่้วย)เก็บไวใ้นจุดท่ีมีกุญแจล็อค 
20. แยกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี  รวมทั้งประวติัและผลการตรวจชนัสูตรไวต่้างหากในตูเ้ก็บเอกสารท่ีมี
กุญแจปิดและมีผูรั้บผดิชอบชดัเจนท่ีแผนกหอ้งฉุกเฉิน 
21..ผลการตรวจชนัสูตรท่ีส่งมาจากศูนยว์ทิย ์ฯถือเป็นความลบัท่ีสุด  เจา้หนา้ท่ีธุรการจะเขา้แฟ้มเสนอ
ผูอ้  านวยการโดยไม่เปิดซอง  แพทยผ์ูอ้  านวยการดูผลตรวจเสร็จจะส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีชนัสูตรเพื่อด าเนินการ
ขอเลขท่ีรับหนงัสือจากฝ่ายบริหารโดยไม่เปิดเผยผลการตรวจ  และลงทะเบียนรับแจง้ไวใ้นงานชนัสูตร  แลว้
จึงส่งหนงัสือต่อใหก้บัผูรั้บผดิชอบเก็บเอกสารท่ีแผนกหอ้งฉุกเฉิน 
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กรณนีอกเวลาราชการ 

1.พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  สอบถามประเมินอาการ เบ้ืองตน้ 

2.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร  Visit  บตัร  ท าOPD  card และปร๊ินใบสั่งยา  2  ใบน าส่งหอ้งฉุกเฉิน 

3.พยาบาลหอ้งฉุกเฉินวดัสัญญาณชีพ   ซกัประวติัและบนัทึกขอ้มูล 

 4.1 บนัทึกสัญญาณชีพและค าวา่ OSCC ลงในใบสั่งยาชุดท่ี 1 และคอมพิวเตอร์ 

    4.2 บนัทึกสัญญาณชีพและประวติัอยา่งละเอียดลงในใบสั่งยาชุดท่ี 2  และแบบบนัทึกของ

ผูป่้วยเด็กหรือสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง   แต่ไม่ตอ้งบนัทึกลงคอมพิวเตอร์(ชุดน้ีตอ้งเก็บเป็นความลบัใส่

ในตูล้๊อกไว ้ ใหห้วัหนา้หอ้งฉุกเฉินเท่านั้นท่ีเปิดตูไ้ด้) 

5. รายงานแพทยเ์พื่อใหแ้พทยม์าตรวจ  OSCC ท่ีหอ้งฉุกเฉิน 

6.แพทยม์าตรวจร่างกาย    กรณีตรวจภายใน   พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน/ผูช่้วยเหลือคนไข ้ช่วยแพทยใ์น

การตรวจภายในและเป็นผูดู้แลส่ิงส่งตรวจ  Wet  smear discharge จากช่องคลอด  Acid   phosphates  

Sperm  count พร้อมใบชนัสูตร(แบบฟอร์มส่งตรวจวตัถุพยานคดีความทางเพศ)ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหอ้ง

ชนัสูตร   

7.แพทยบ์นัทึกการตรวจร่างกายอยา่งละเอียดลงในใบสั่งยาชุดท่ี 2   และแบบบนัทึกของผูป่้วยเด็ก

หรือสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง   แต่ไม่ตอ้งบนัทึกลงคอมพิวเตอร์  

8.กรณีแพทยส์ั่งตรวจเลือด  Lab  A,VDRL ,Anti-HbsAg,Anti-HbsBS, Anti-HCV ,UPTและส่ง

ประเมินสภาพจิต  พยาบาลหอ้งฉุกเฉินใหค้  าปรึกษาก่อนและหลงัตรวจเลือด  ประเมินสภาพจิต

เบ้ืองตน้ดว้ยแบบคดักรองโรคซึมเศร้า   แบบประเมินความเครียด  ใหก้ารดูแลดา้นจิตใจเบ้ืองตน้  

9.แพทยใ์หก้ารรักษาตามแผนการรักษา 

10.พยาบาลหอ้งฉุกเฉินประสานกบัเภสัชกรเพื่อมาจ่ายยา 

11.กรณีไม่นอนโรงพยาบาล  พยาบาลหอ้งฉุกเฉินนดัหมาย 

11.1 กรณีท่ีมีปัญหาทางดา้นจิตใจมาก  นดัหมายพบพยาบาลสุขภาพจิตในเวลาราชการ  

11.2 กรณีท่ีตอ้งตรวจเลือดเม่ือไดรั้บยาตา้น  นดัหมาย 1 เดือน  3 เดือน 
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12.กรณีท่ีทีมสหวชิาชีพพิจารณาวา่สมควรนอนโรงพยาบาล  พยาบาลหอ้งฉุกเฉินประสานกบัพยาบาลหอ
ผูป่้วยในและปฏิบติัตามระเบียบการเขา้นอนโรงพยาบาลของ OSCC 
 3. กรณ ี OSCC มาตามนัด 
1.แนะน าไม่ใหจ้บับตัรคิว  แต่ใหย้ืน่บตัรนดักบัพยาบาลเชา้ 4  
2.พยาบาลเชา้ 4 น าผูรั้บบริการมาหอ้งใหค้  าปรึกษา 
3.หอ้งบตัร Visit บตัรและปร๊ินใบสั่งยา 2 ใบ 
4.พยาบาลสุขภาพจิตขอ OPD  Cardและใบสั่งยาชุดท่ี 2  จากหอ้งฉุกเฉิน 
5.พยาบาลสุขภาพจิตใหก้ารดูแลทางดา้นจิตใจ  ประเมินผลลพัธ์ในการรับประทานยาและตรวจเลือดซ ้ า  
6.พยาบาลใหค้  าปรึกษาประสานแพทย ์ เภสัชกรเพื่อการรักษาดูแลต่อเน่ืองในหอ้งใหค้  าปรึกษา  
7.กรณียงัมีปัญหาอยูใ่หน้ดัหมาย  ติดตาม 
 
16 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีการจดับริการดูแลช่วยเหลือทางสังคม  จิตใจ/ใหค้  าปรึกษาท่ีมีคุณภาพ

และเช่ือมโยงกบัระบบช่วยเหลือ 

  9.0  ภาคผนวก 
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   แพทยม์าตรวจร่างกายท่ี ER 

ส่งพบพยาบาลจิตเวชเพือ่ประเมิน 
สภาพจิตและให้การดูแล 

ส่งLab Wet smear 
discharge จากช่องคลอด 

Acid phosphstase Sperm count, 
 

 
เภสชักรจ่ายยาท่ีหอ้ง 
ใหค้  าปรึกษา   

 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

            REFER 

PV. 

ตรวจเลือด 
ใหค้  าปรึกษาก่อน/หลงัตรวจเลือด  
Lab A  /Anti-HBsAG /Anti-HBS 
Anti-HCV/VDRL/UPT 

แพทย์ตรวจที่ห้องให้ค าปรึกษา 
และส่ังการรักษา 

1.ใหย้าป้องกนัการตั้งครรภใ์น72 ชม. 
2.ใหย้าป้องกนัการติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์ุ 
3.ใหย้าตา้นไวรัสตามเกณฑ ์
 
 ประเมินอาการ 

Admit  Safe  House      Discharge 

ดีข้ึน 
   ใช่ 

รวบรวมรายงานและเก็บเอกสาร OSCC 

SP-OSCC-01 Rev 00 

 ชุดท่ี 1 V/S และ OSCC เท่านั้น 
ชุดท่ี 2  และแบบบนัทึก OSCC   
ลง V/Sและประวติัอยา่งละเอียด 
               

หอ้งบตัร  ใบสัง่ยาและ OPD  Card 2  
ชุด 

ผงัการไหลแนวปฏิบัติเพือ่การช่วยเหลอืเด็กและสตรีทีถู่กกระท ารุนแรง  (OSCC.) 
ในเวลาราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล ER  วดัสญัญาณชีพ  
ซกัประวติั    บนัทึกขอ้มูล 

OSCC  จริงส่ง ER ทุกราย 

พยาบาล ช.4 สอบถามอาการเบ้ืองตน้ 



   แพทยม์าตรวจร่างกายท่ี ER 

พยาบาล ER  ประเมินสภาพจิตและ

ให้การดูแลเบือ้งต้น 

ส่งLab Wet smear 
discharge จากช่องคลอด 

Acid phosphstase Sperm count, 
 

 
เภสชักรจ่ายยา 

 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

            REFER 

PV. 

ตรวจเลือด พยาบาล ER ใหค้  าปรึกษาก่อน/หลงั
ตรวจเลือด Lab A  /Anti-HBsAG 
/Anti-HBS/Anti-HCV/VDRL/UPT 

            แพทย์ส่ังการรักษา 

1.ใหย้าป้องกนัการตั้งครรภใ์น72 ชม. 
2.ใหย้าป้องกนัการติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์ุ 
3.ใหย้าตา้นไวรัสตามเกณฑ ์
 
    ประเมินอาการ 

Admit  Safe  House      Discharge 

ดีข้ึน 
   ใช่ 

รวบรวมรายงานและเก็บเอกสาร OSCC 

 ชุดท่ี 1 V/S และ OSCC เท่านั้น 
ชุดท่ี 2  และแบบบนัทึก OSCC   
ลง V/Sและประวติัอยา่งละเอียด 
               

ใบสัง่ยาและ OPD  Card 2  ชุด 

SP-OSCC-01 Rev 00 

ผงัการไหลแนวปฏิบัติเพือ่การช่วยเหลอืเด็กและสตรีทีถู่กกระท ารุนแรง  (OSCC.) 
นอกเวลาราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล ER  วดัสญัญาณชีพ  
ซกัประวติั    บนัทึกขอ้มูล 

                แจง้คนงาน 

พยาบาล ER สอบถามอาการเบ้ืองตน้ 



ประเมิน ดูแลจิตใจหรือ เจาะเลือดซ ้ า 

             เภสชักรจ่ายยาท่ี 
             หอ้งใหค้  าปรึกษา 

 

 

 

 

 

            แพทยใ์หก้ารรักษา 
            ท่ีหอ้งใหค้  าปรึกษา 

 

รวบรวมรายงานและเก็บเอกสาร OSCC 

 ชุดท่ี 1 V/S และ OSCC เท่านั้น 
ชุดท่ี 2  และแบบบนัทึก OSCC   
ลง V/Sและประวติัอยา่งละเอียด 
               

หอ้งบตัรคน้OPD  Card   ชุดท่ี 1 

SP-OSCC-01 Rev 00 

ผงัการไหลแนวปฏิบัติเพือ่การช่วยเหลอืเด็กและสตรีทีถู่กกระท ารุนแรง  (OSCC.) 
กรณมีาตามนัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาลสุขภาพจิตขอประวติั
ชุดท่ี 2 จาก  ER 

 ช4 น ามาหอ้งใหค้  าปรึกษา 

ยืน่บตัรนดักบั ช4 โดยไม่ตอ้งจบับตัรคิว 


