
C03 : พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะSepsis  
โดยใช้เครื่องมือประเมนิเฝ้าระวงัสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 

นางสาวขนิษฐา  บุญแก้ว และนางสาวณัฐรดา วงศ์บา                     โรงพยาบาลหัวตะพาน 
 

โรคติดเชื้อและภาวะติดเชื้อในกระแสเลอืด (sepsis) ปัญหาสาธารณสุขส าคัญในประเทศไทย พบ
อุบัติการณ์การเสียชีวิตสูงขึ้น ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลรักษาที่
ล่าช้า การประเมินเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นตามมาตรฐานเพียงพอ  ท าให้ลดการส่งต่อจากการติด
เชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต  การศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยใช้เคร่ืองมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต ในหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลหัวตะพาน ในขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยศึกษาในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลื อด 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และใช้เคร่ืองมือแบบประเมินเฝ้าระวัง
สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และประยุกต์ใช้จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินและบันทึกผู้ป่วยภาวะ Sepsis โดยท างานศึกษา ระหว่างวันที่  1 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 97 ราย เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างก่อนกับ
หลังการน า MEWS มาใช้ โดยใช้ความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า หลังใช้ MEWS พบผู้ป่วย septic  
Shock ลดลงจากร้อยละ 28.26 เป็นร้อยละ 14.72 อัตราการการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลงจากร้อยละ 12.5 
เหลือร้อยละ 1.22  อัตราการทรุดลงส่งต่อลดลงจาก ร้อยละ 21.68 ลดลงเหลือร้อยละ 18.29 และ พยาบาลมี
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือน
ภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในการประเมินผู้ป่วยภาวะ Sepsis ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวตะพาน สามารถลด
ตรวจจับอาการก่อนทรุดลง ลดการทรุดลงส่งต่อและอัตราการเสียชีวิตได้   โดยควรมีการด าเนินงานพัฒนางาน
โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง มีการติดตามผลของการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองระยะยาวและมี
การศึกษาอาการน ามาก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วยโรคส าคัญอื่นๆ  
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยของผู้ปว่ย ผู้ป่วยติดเชือ้ในกระแสเลอืด การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความปลอดภัยของผูป้่วย (Patient safety) ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญที่สุดของการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพโดยเฉพาะในสถานบริการสุขภาพ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีไม่น้อยที่เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์(WHO, 2007) แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือ การออกแบบและพัฒนาระบบงานที่ช่วย
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพและปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถท าได้ในทันที คือการท า
วิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน (R&D for CSWI) 

โรคติดเชื้อและภาวะ sepsis นับเป็นปัญหาสาธารณสุข ส าคัญทั่วโลก จากรายงานวิจัยของ
ต่างประเทศพบอุบัติการณ์ของภาวะ sepsis 77 รายต่อ 100,000 ประชากรในประเทศออสเตรเลีย  และ
นิวซีแลนด์ และ 240 รายต่อ 100,000 ประชากร ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Martin GS et al., 2000) รวมทั้ง
พบอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 30.8-62.5 (The Australian Resuscitation in Sepsis,2007) ส่วนใน
ประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของภาวะ sepsis ประมาณ 75-150 รายต่อ 100,000ประชากร หรือมากกว่า 
5,000-10,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 62-73.95 โดยปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิต ได้แก่ การได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้า การได้รับการรักษานอกหอผู้ป่วยวิกฤต (กนก พิพัฒน์เวช, 2551)  

โรงพยาบาลหัวตะพาน พบปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลคล้ายคลึงกับ
โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้น โรคที่เสียชีวิตอันดับแรกคือ Sepsis 
Pneumonia และAcute Myocardia infraction ตามล าดับ ซึ่งโรงพยาบาลหัวตะพานมีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย Sepsis / Sever sepsis ที่สอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมเวชปฏิบัติวิกฤตแห่งประเทศไทย (2558) ได้
จัดท าแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Sepsis และ septic shock (ฉบับร่าง ) พ .ศ .2558 โดยเน้นการ
ประเมินผู้ป่วย sepsis ระยะเร่ิมแรก (early recognition) การใช้ SIRS criteria อย่างน้อย 2 ข้อ ร่วมกับการ
ใช้ Search out severity score : SOS score ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะน า SOS score มาปรับให้เข้ากับ
บริบทโรงพยาบาลหัวตะพานเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤติด้วย MEWS ของผู้ป่วยภาวะ
Sepsis และเรียกชื่อเคร่ืองมือทางกล่าวว่าแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS 
ในการประเมินผู้ป่วยภาวะ sepsis   

MEWS เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1997 Mogan และคณะ ได้พัฒนาระบบการดักจับความเสี่ยงของ
ผู้ป่วยในสหราชอาณาจักร เรียกว่า Early warning scores ต่อมาจากน้ันมีการน าเคร่ืองมือดังกล่าวมาพัฒนา
ต่อยอดเรียกชื่อใหม่ว่า Modified early warning scores : MEWS ซึ่งแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป
ตามบริบทของสถานพยาบาลในประเทศน้ันๆ แต่ยังคงยึดหลักการในการใช้สัญญาณชีพและอาการที่สามารถ
ประเมินได้ง่ายโดยพยาบาล สัญญาณชีพที่ใช้ในการติดตามอาการของผู้ป่วยที่ประกาศโดย The national 
institute for health and clinical excellence ในปี ค.ศ.2007 คืออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ 
ความดันโลหิตซิสโตลิก ระดับความรู้สึกตัว อุณหภูมิของร่างกาย และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนของ
ฮีโมโกลบินจากชีพจร (Carberry,Clements, &Headley, 2014) 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการด้วยวงจร ADCA คือ การหมุนวัฏ
จักร plan-do-check-act : ADCA แปลว่า การวางแผนปฏิบัติ -ตรวจสอบ -ปรับปรุง-และด าเนินการให้
เหมาะสม ซึ่งต้องด าเนินการอย่างมีวินัยให้ครบวงจร หมุนเวียนไปไม่มีหยุด เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข คุณภาพก็
จะเกิดขึ้นดังน้ันวงจร ABCA จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Erik (2015) ท าการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยจ านวน 596 รายพบว่า ผู้ป่วยที่มี 
SIRS criteria, sepsis, severe sepsis และ septic shock จะมีคะแนน MEWS สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



P<0.01 (ดาวเรือง บุญจันทร์และเปรมฤทัย น้อยหมื่นวัย , 2557) ท าการวิจัยเร่ืองผลการใช้แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีแบบสัญญาณเตือนในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด พบว่า กลุ่มที่ได้ รับการดูแลด้วยแนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่มีแบบบันทึกสัญญาณเตือนมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับการ
ดูแลด้วยแนวปฏิบตัิการพยาบาลทีม่ีแบบบันทึกสัญญาณเตือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การศึกษาที่พบสรุปได้
ว่า MEWS เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ในการประเมินอาการเข้าสู่ภาวะ Shock ได้และควรร่วมกับอาการทาง
คลินิก เช่นการใช้ MESW ร่วมกับ SIRS criteria ในการประเมินอาการน าของผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 

จากปัญหาและการทบทวนการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบการดูแล
เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ป่วยsepsisในโรงพยาบาลหัวตะพาน เพื่อให้มีความ
ชัดเจนและครอบคลุม และสามารถใช้แนวทางร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการทรุดลงส่งต่อ
โดยไม่ได้วางแผนและการเสียชีวิต ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วทันเวลาและปลอดภัย ไ ม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน น าไปสู่การบริการที่เป็นเลิศต่อไป 
รูปแบบการวิจัย 
      การศึกษารูปแบบวิจัยและพัฒนา(Research and Development : R&D) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาและศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsisโดยใช้เคร่ืองมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณ
เตือนภาวะวิกฤต 
ค าถามการวิจัย 
 การใช้MEWS ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัว
ตะพานมีผลต่อประสิทธิภาพและผลส าเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไร 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การใช้ MEWS ในผู้ป่วยภาวะ sepsis อัตราการเกิดseptic  Shockลดลง 
2. หลังใช้ MEWS ในผู้ป่วยSepsisมีอัตราการทรุดลงส่งต่อลดลง 
3. อัตราตายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการบันทึกสัญญาณชีพปกติ 
4. หลังใช้ MEWS ในผู้ป่วยSepsis พยาบาลมีความพึงพอใจในรูปแบบดูแลผู้ปว่ยภาวะ Sepsisเพิ่มขึน้  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
    การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence-Based Practice: EBP) โดย  Dr. David Sackett 
(1996) กระบวนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  (The EBP Process)  กระบวนการปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์  แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน1. การประเมินผู้ป่วย/ผู้ รับบริการ (Assess the patient) 2. การตั้ง
ค าถาม (Ask the question)  3.การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์(Acquire the evidence)  4.การประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์(Appraise the evidence)  5.การน าไปใช้(Apply: talk with the patient)  6.การ
ประเมินผล (Evaluation) 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด(sepsis) ที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัว
ตะพาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างคือคือ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะsepsis 
เครื่องมือการด าเนินวิจัย 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการ 



        1. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัว่ไปของผูป้่วยประกอบด้วยข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ระบบ/ต าแหน่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในร่างกาย   

2. เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในการประเมินผู้ป่วยติดเชื่อในกระแส
เลือดในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหัวตะพาน 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชพีต่อการใช้เคร่ืองมือเฝา้ระวังฯ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   น ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsisโดยใชเ้คร่ืองมือประเมินเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 
โดยผู้ศึกษาน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉนิ 1 ท่าน แพทย์เวชปฏิบัติทัว่ไป
โรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผุ้ป่วยsepsis 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความชัดเจนของเน้ือหา ความสอดคล้องตามนิยามตัวแปรที่ต้องการวัด ขั้นตอนและ
วิธีการให้ข้อมูล รวมทั้งพิจารณาส านวนภาษาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าผลการพิจารณา
มาค านวณค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index [CVI]) โดยค่า CVI ที่ยอมรับได้ คือ 0.78 
ขึ้นไป (Polit & Beck, 2008) ผลการค านวณได้ค่า CVI  0.86 
ข้ันตอนการด าเนินการ 

1.ศึกษาสถานการจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ SIRS อย่างน้อย 2 ข้อ ร่วมกับมีการติดเชื้อแหล่ง
ใดแหล่งหน่ึงหรือหลายแหลง่ในร่างกาย  และได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อเมื่อแรกรับหรือระหว่างการรักษา
ตัวในหอผู้ป่วย 24 ชั่วโมงแรกที่เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
จ านวนผู้ป่วย sepsis ทั้งหมด 92 คน 

2. ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน 15 คน 
2. ศึกษา ค้นคว้า ต ารา เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา 
3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าพยาบาลปฏิบัติการเฝ้าระวังผู้ป่วยกอ่นเข้าสู่

ภาวะวิกฤตอย่างไร เน่ืองจากไม่มีคู่มือฯและระบบการติดตามที่เป็นรูปธรรม 
4. จัดท าเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย  MEWS 

ในการประเมินผู้ป่วยภาวะSepsis 
4. จัดท าเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1)แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบ

บันทึกสัญญาณชีพและMEWS 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติฯ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  
6. ด าเนินการอธิบายขั้นตอนของการใช้ใบประเมิน MEWS เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง

และปฏิบัติแนวทางเดียวกัน เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2563  จ านวน 97 คน 
7. เก็บรวบรวมข้อมูลทุก 1 เดือน จากเวชระเบียนผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 97  ฉบับ และสอบถาม

ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพรวม 15 คน 
8. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยใช้การบรรยายเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  ใช้สถิติ พรรณนา

อธิบายลักษณะข้อมูล  ใช้การแจกแจงข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ด าเนินงานระหว่างก่อนกับหลังการใช้แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 
 
 



ผลการวิจัย  
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

     1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.61 และ55.43  
อยู่ในช่วงกลุ่มอายุก่อนและหลังการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 68.15 และ 64.46   

1.2 จ านวนวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนและหลงั
การศึกษาร้อยละ 4.78  และ 7.65 ตามล าดับ 

 
2.เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการตรวจจับภาวะPre-alert signs  Shockก่อนและหลังการใช้
เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในผู้ป่วยSepsis 
  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการเกิดseptic  Shockก่อนและหลังการใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวัง
สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในผู้ป่วยSepsis 

อุบัติการณ์ กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มศึกษา P-value 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ)  

0.00 เกิดภาวะseptic shock 26 (28.26) 14 (14.72) 

จากตารางที่ 2 หลังใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในผู้ป่วยภาวะ Sepsis 
แสดงให้เห็นว่า พบผู้ป่วยที่มีภาวะ Pre-alert signs  Shockมากขึ้น  ท าให้สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่าง
รวดเร็ว เกิดภาวะseptic shock ลดลง 

 
3. เปรียบเทียบความแตกตา่งของอัตราการทรุดลงส่งต่อและอัตราการเสียชีวิตก่อนและหลังการศึกษา 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการทรุดลงส่งต่อก่อนและหลังการใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือน

ภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในการประเมินผู้ป่วยภาวะ Sepsis  
อุบัติการณ์ กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มศึกษา P-value 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ)  

0.00 ทรุดลงส่งต่อ 80 (21.68) 15 (18.29) 

เสียชีวิต 7 (12.5) 1 (1.22) 

จากตารางที่ 2 หลังใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ในผู้ป่วยภาวะ Sepsis 
อัตราการทรุดลงส่งต่อน้อยกว่าการใช้ค าสั่งแผนการรักษาปกติอย่างมีนัยส าคัญ (p 0.00)  และอัตราการทรุด
ลงส่งต่อไม่เกินร้อยละ20 และอัตราตายไม่เกินร้อยละ10 
4.ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ใน
ผู้ป่วยภาวะ Sepsis 
 



ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพผู้ใชเ้คร่ืองมือ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องมือ  ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

ความพึงพอใจของเครื่องมือต่อ
ความต้องการใช้งาน 

 13 2 0 0 0 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
(เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้
งาน) 

 15 0 0 0 0 

การเพ่ิมภาระงานของผู้ใช้เครื่อง
มือ 

 0 0 1 5 9 

ความซับซ้อนในการใช้เครื่องมือ  0 0 0 1 14 
       

 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองมือพบว่า มีความพึงพอใจของเคร่ืองมือต่อความต้องการ

ใช้งาน ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.67 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 13.33 มีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
(เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน) ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 การเพิ่มภาระงานของผู้ใช้เคร่ืองมือ 
ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับพอใช้ คิดเป็น33.33 ระดับปานกลาง คิดเป็น 6.67 เคร่ืองมือเฝ้าระวัง
สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตด้วย MEWS ที่ใช้มีความซ้ าซ้อนจากการใช้แบบประเมินสัญญาณชีพ ความซับซ้อน
ในการใช้เคร่ืองมือ ระดับพอใช้คิดเป็น  6.67  ระดับปรับปรุง คิดเป็น 93.37เคร่ืองมือเฝ้าระวังสัญญาณเตือน
ภาวะวิกฤตด้วย MEWS ที่ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ   โดยกลุ่มศึกษาได้รับการประเมินเฝ้า
ระวังอาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  เป็นไปตามมาตรฐานเพียงพอ  ท าให้สามารถลดทรุดลงและการส่ง
ต่อ รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตลดลงตามมาด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ ( 2555) ที่
ออกแบบเคร่ืองมือเพื่อให้การจัดการรักษาผู้ป่วยภาวะ sepsis  และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Erik 
(2015) ท าการวิจัยเร่ืองผลการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่มีแบบสัญญาณเตือนในผู้ป่วยที่มีการคิดเชื้อใน
กระแสเลือด พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลด้วยแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีแบบบันทึกสัญญาณเตือนมีอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีแบบบันทึกสัญญาณเตือน 
ท าให้การศึกษาที่พบสรุปได้ว่า MEWS เป็นเคร่ืองมือที่สามารถตรวจจับอาการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่ภาวะ
septic shock  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลผู้ใช้เคร่ืองมือมีความพึงพอใจ เกิดการสื่อสารแผนการรักษา
ครบถ้วนและชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน ท าให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
การน าไปใช้ประโยชน์  
 1. เป็นแนวทางในการประเมินและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของผู้ป่วยภาวะ sepsis ที่
ก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต 
 2. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาภาวะ sepsis อย่างทันท่วงทีก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต 
 3. เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  
 



ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใช้แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้วย MEWS อย่างต่อเน่ือง 
 2. ควรมีการขยายผลการด าเนินงานการใช้แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังฯตั้งแต่แผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 3. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์  เพื่อจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและมีแนวทางการส่อต่อข้อมูลกรณีมีการส่งผู้ป่วย รักษาในโรงพยาบาล
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และมีการติดตามผลของการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองระยะ
ยาว 

2. ควรมีการศึกษาอาการน ามาก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วยโรคส าคัญอื่นๆ เช่น โรคหั วใจ โรค
ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
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