บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการฯ โทรศัพท์ 1020
ที่ สร 0032.204.5/68
วันที่ 9 เมษายน 2562
เรื่อง โปรดลงนามรับรองในเอกสารคุณภาพ (แนวทางการพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทารุนแรงทางเพศ OSCC)
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
1. ต้นเรื่อง
ด้วยคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม ได้ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาสูตรยาต้าน ผู้ถูกกระทา
รุนแรงทางเพศ (OSCC) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการกินยา
2. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากมียาต้านไวรัสแบบรวมเม็ด Teno-EM (TDF+FTC) ทาให้ลดจานวนเม็ดยา เพิ่มความ
สะดวกในการกินยา จึงได้ปรับปรุงแนวทางโดยเน้นการยาต้านไวรัสแบบรวมเม็ด
3. ข้อกฎหมาย
4. ข้อพิจารณา
เพื่อให้ การพิ จ ารณาสู ตรยาต้ านไวรัส ผู้ ถูกกระทารุ นแรงทางเพศ (OSCC) มีความชัด เจน
ถูกต้อง สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ เห็นควรประกาศใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อให้หน่วยบริการผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
5. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในแนวทางการพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทา
รุนแรงทางเพศ (OSCC) ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางวันทนีย์ มามูล)
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

(นายประมวล ไทยงามศิลป์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท

“บริการด้วยใจ มีวินัย รับผิดชอบ”
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โรงพยาบาลปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบปฏิบัติ
(System Procedure:SP)
เลขที่ SP-OSCC-001

เรื่อง: การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทารุนแรงทางเพศ (OSCC)
จัดทาโดย: คณะกรรมการ PCT อายุรกรรม

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (จานวน 2 หน้า รวมปก)
ประกาศใช้เมื่อ: 11 เมษายน 2562

หน่วยงานนาไปใช้:
1) องค์กรแพทย์
2) องค์กรพยาบาล
3) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
4) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม
5) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจิตเวช
6) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (คลินิกเฉพาะโรค)
7) กลุ่มงานเภสัชกรรม
8) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

.....................................
(นายอานาจ โพธิ์แก้ว)
นายแพทย์ชานาญการ
แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน OSCC

.....................................
(น.ส.วนิดา ทนกล้า)
นายแพทย์ชานาญการ
ประธาน PCT จิตเวชและยาเสพติด

.....................................
(น.ส.ธิดารัตน์ พรหมบุตร)
นายแพทย์ชานาญการ
ประธาน PCT สูติ-นรีเวชกรรม

.....................................
(นางวันทนีย์ มามูล)
นายแพทย์ชานาญการ
ประธาน PCT อายุรกรรมและ
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

.....................................
(นายประมวล ไทยงามศิลป์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
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การพิจารณาสูตรยาต้านไวร ัส ผูถ
้ ก
ู กระทารุนแรงทางเพศ (OSCC)
• จะต้องให้ยาภายใน 1–2 ชัวโมง
่
อย่างช้าไม่เกิ น 72 ชัวโมง
่
และรับประทานยา 4 สัปดาห์
• เลือกสูตรยาต้านไวรัส โดยพิจารณาสูตรยาที่ผู้ป่วยได้รับ รวมถึงผล Viral load และผลการตรวจเชื้อดื้อยา
1. กรณีไม่ทราบ Source พิจารณาให้สต
ู รยา ด ังนี้
Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด + Rilpivirine(RPV) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

**(First line) **

*ในกรณีที่ไม่มียา Rilpivirine(RPV) หรือหากผู้ป่วยไม่สามารถกินยา NNRTIs ได้ ให้พจิ ารณาให้สูตรยา ดังนี้
Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง + LPV/RTV(200/50) 2 เม็ด ทุก 12 ชม.
2. กรณี ไม่มผ
ี ล Viral load หรือ Detectable viral load จะให้ยาโดยพิจารณา
จากสูตรยาที่ Source ได้ร ับ ด ังนี้

1. Source ได้รับ NNRTI – base regimen สูตรยาที่ให้
Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง +

LPV/RTV(200/50)

2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

2. Source ได้รับ PI base และมีประวัติ NNRTI Resistant สูตรยาที่ให้
Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง + RAL(400) หรือ DRV/RTV(800/100)
ซึ่งไม่มีในโรงพยาบาลปราสาท พิจารณา Refer ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรพ.สุรินทร์
หมายเหตุ
1. Teno-EM เป็นยารวมเม็ด ประกอบด้วย TDF(300) + FCT(200)
2. ในกรณีที่ไม่มียา Teno-EM สามารถให้ยาแยกเม็ดเป็น TDF(300) 1 เม็ด และ 3TC(300) 1 เม็ดได้

สูตรยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน (ให้รบั ประทานภายใน 72 ชัวโมง
่
หลังเกิ ดเหตุ)
Microgest (Ethinyl estradiol /Levonorgestrel) 30

/150 µg – 4 เม็ด q 12 hr x II dose รวม 8 เม็ด

หมายเหตุ
• แพทย์สงั่ ยาโดยการเขียนใบสัง่ ยาที่แนบกระดาษ Copy พร้ อมลงเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ทุกครัง้ หลังจากนันผู
้ ้ ประสานนา
ใบสัง่ ยา(Copy) ไปยื่นรับยาแทน ใบสัง่ ยาตัวจริ งเก็บใส่ซองเอกสารสีน ้าตาล หลังยื่นใบสัง่ ยา เภสัชกรจะดาเนินการสัง่ ยา และจะให้ คาปรึ กษา
การรับประทานยาที่จดุ บริ การคลินิกสุขภาพจิต/ห้ องตรวจสูติ-นรี เวช กรณีรับบริ การนอกเวลาราชการ จ่ายยาที่จดุ บริ การห้ องอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน(ER)
• ผู้ป่วยจะต้ องได้ รับประทานยาภายใน 1-2 ชั่วโมง หรื อไม่ เกิน 72 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติการณ์
• กรณีต้องรับประทานยาต้ าน จะต้ องรับประทานยา 4 สัปดาห์ และให้ นดั ติดตามอาการหลังรับประทานยา ดังนี ้

- นัดครัง้ ที่ 1
- นัดครัง้ ที่ 2
- นัดครัง้ ที่ 3

นัดมาให้ ตรงกับว ันอ ังคารทีจ่ ะถึงให้เร็วทีส่ ด
ุ เพื่อมาพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรค
นัดว ันอ ังคารถ ัดไป ให้ มาพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรคเพื่อติดตามอาการ

นัด 1 เดือน หล ังเกิดอุบ ัติการณ์ เพื่อเจาะ Anti-HIV ซ ้า
(หากผู้ป่วยมีผลข้างเคียงจากยาต้านไวร ัส ให้ สง่ พบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรค)
กรณีไม่ได้ รับยาต้ าน ส่งพบสูตินรี แพทย์ ที่ห้องตรวจสูติ-นรี เวช
SP-OSCC-001 ประกาศใช้ 11 เม.ย.2562
งานเอกสารคุณภาพ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ

