C04 : ผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต
ต่อผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม
นางสาวศิรินภา สุทธิพรชัย นางสาวพนิดา นาภา

โรงพยาบาลเสนางคนิคม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาผลการพั ฒ นาแนวทางการดู แ ล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี ก าร
ติดเชื้อในกระแสโลหิต หรือมีภาวะช็อกเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต ระบุ ICD-10 Code R572 และ
R651 โดยผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานการดูแล(CPG Sepsis), แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
โลหิ ต DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม – มี นาคม 2563 วิ ธี
การศึกษา แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนใช้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยและหลังใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติด
เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ใบ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย โปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม และโปรแกรม Nemocare Center
ระบบส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูล แสดงข้อมูลโดยใช้ร้อยละ
พบว่า หลังใช้แนวทางการดูแลผู้ปว่ ยติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER SHEET
FOR SEPSIS ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสโลหิตจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่เข้ามารับการรักษาใน
หอผู้ป่วย มีอาการทรุดลงและส่งต่อน้อยกว่าที่ยังไม่มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย จากการปรับปรุงแนวแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยทาให้สามารถประเมินอาการผู้ป่วยในระยะแรก(early warning sign) ได้รวดเร็วและผู้ป่วย
ได้รับการ Early resuscitation ที่เหมาะสมตามแผนการรักษาทาให้ผู้ป่วยปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อน
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการทดลอง ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต โดยใช้
DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS ในวันที่ 1 ต.ค.62-31 ธ.ค.62 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมด
13 ราย ส่งต่อการรักษา 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38 หลังการทดลอง ใช้แ นวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ยติ ด เ ชื้ อ ใน
กระแสโลหิต โดยใช้DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS ในวันที่ 1 ม.ค.63-31 มี.ค.63 ผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสโลหิตทั้งหมด 22 ราย ส่งต่อการรักษา 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.63
สรุปและข้อเสนอแนะ การใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยใช้ DOCTOR’S
ORDER SHEET FOR SEPSIS ทาให้สามารถค้นหาและให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิ ต ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคและมีแนวโน้มการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยลดลง ซึ่ ง ในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆและโรคร่วมของผู้ป่วยในแต่ละรายเพื่ อ จ ะได้ พั ฒ นาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ : ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ,แนวทางการดูแลผู้ปว่ ย

บทนา
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สาคัญและเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิ ต มาก
ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลก (Rhodes et al., 2017) ในประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ข
ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่าอุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตประมาณ 175,000 รายต่อปี (สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ,
2560) และพบเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 5 อันดับแรกของปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ( Ministry of
Public Health, 2018a) โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตเสียชีวิตร้อยละ 34.82 และ 34.22 ตามล าดั บ
(Ministry of Public Health, 2018b)
สมาคมเวชบ าบั ด วิ ก ฤติ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า ( The Society of Critical Care Medicine: SCCM)
ร่วมกับ the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปั ญหา
ดังกล่าว จึงได้พัฒนาและประกาศใช้แนวปฏิบัติดูแลและจัดการผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยเพิ่มความตระหนักถึงความรุนแรง ปรับปรุงการวินิจฉัยและการ
รักษา มุ่งเน้นการรับรู้อาการของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตตั้งแต่ระยะแรก(Makic & Bridges, 2018) และ
มุ่งเน้นกระบวนการจัดการภาวะ sepsis แบบเร่งด่วน โดยกาหนดเป้าหมายการรักษาในระยะ 6 ชั่ ว โมงแรก
(Early Goal Direct Therapy : EGDT) ได้แก่ การให้ยาปฏิชีวนะ การแก้ไขความบกพร่องของการไหลเวี ย น
การควบคุมความดันในหลอดเลือดดาส่วนกลาง ความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่ ว นปลาย และค่ า
ความดันโลหิตเฉลี่ยให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด เป็นต้น (Dellinger et al.,2013)
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ เป็ นการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในสาขาอายุรกรรม โดยตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวการณ์ ติ ด
เชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อยู่ที่น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ30 ในด้ า น
กระบวนการดูแลผู้ป่วยได้กาหนดตัวชี้วัดการได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิ ชี ว นะ อยู่ ที่ ม ากกว่ า
ร้อยละ 90 และได้รับยาปฏิชีวนะหลังการวินิจฉัยโรคภายใน 60 นาที มากกว่าร้อยละ 90 (สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ผลลัพธ์ของการจัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิ ต ที่ ดี จ ะส่ ง ผลต่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ
พรทิพย์ แสงสง่า , นงนุ ช เคี่ ย ม
การ (2558 : 403) ได้ศึกษาผลลัพธ์ด้านการดูแลรักษาจากการใช้แนวปฏิบัติผู้ป่วยที่มีภาวะติ ด เชื้ อ ในกระแส
โลหิตอย่างรุนแรงทางคลินิกตามเกณฑ์ ”Sepsis bundles” กับอัตราการเสียชีวิต พบว่ากลุ่มตัว อย่ า งที่ ไ ด้ รับ
การรักษาตามแนวปฏิบัติตั้งแต่แผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา
ตามแนวปฏิบัติ ภายใน 48 ชั่วโมง ร้อยละ36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.000)
โรงพยาบาลเสนางคนิคมมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ทั้งหมด
63, 74, และ 58 รายตามลาดับ โดยพบปัญหาการคัดกรองที่ล่าช้า ทาให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรั ก ษาที่ ทั นท่ ว งที
และอาการของโรครุนแรงขึ้น โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ยังอยูใ่ น 4 กลุ่มโรคสาคัญที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล
เสนางคนิคม ทางโรงพยาบาลได้มีการใช้มาตรฐานการดูแล(CPG Sepsis) ใน พ.ศ.2559 เป็ นต้ นมา ต่ อ มาปี
พ.ศ.2561 ได้ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชือ้ ในกระแสโลหิต โดยใช้DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS และการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมิน qSOFA คัดแยกผู้ป่วย หากสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแส
โลหิต จะได้รับการรักษาตาม CPG Sepsis ทันที ซึ่งจะได้รับการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ และได้รับยาปฏิ ชี ว นะ
ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเริ่มเข้ารับการบริการในโรงพยาบาล กรณีที่มีภาวะช็อกจะได้รับดูแลรักษาพยาบาลให้
พ้นภาวะช็อกให้เร็วที่สุด และเฝ้าระวังการเกิดซ้าภายหลังอีก 6 ชั่วโมง จากการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่ ว ย
ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคและมีแนวโน้มการส่งต่อผู้ป่วยลดลง
วัตถุประสงค์การทาวิจัย

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อผลการรักษาของผู้ปว่ ยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่เข้ารั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ยใน โรงพยาบาลเสนางคนิ ค ม จั ง หวั ด
อานาจเจริญ แบ่งการศึกษาเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยและหลังใช้แนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยใช้DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS
ก่อนใช้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยติด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS วันที่ 1 ต.ค.62-31 ธ.ค.62 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมด 13 ราย ส่งต่อการรักษา 2 ราย
หลังใช้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS วันที่ 1 ม.ค.63-31 มี.ค.63 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมด 22 ราย ส่งต่อการรักษา 3 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ใบ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS
3. แหล่งข้อมูลประกอบด้ ว ย โปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลเสนางคนิ ค ม และโปรแกรม
Nemocare Center ระบบส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แสดงข้อมูลโดยใช้ร้อยละ

วิธีการดาเนินงาน
ผู้ป่วยมารับบริการ
จุดคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีไข้ สงสัยการติดเชื้อ ร่วมกับ Quick SOFA score ≥2
( SBP ≤ 100 mmHg, RR ≥ 22 /min, สับสนหรือซึมลง (GCS ≤ 14) )
Fast Track Sepsis ER
เริ่มการรักษาตาม 6 bundle sepsis protocol ซึ่งประกอบด้วย
1. Hemoculture 2 ขวด พร้อมกันจากแขนข้างละ 1 ขวด
2. Antibiotic drug IV ภายหลังการส่ง Hemoculture ภายใน 1 ชั่วโมงแรก
3. เปิด IV เบอร์18-22 อย่างน้อย 2 เส้น ให้ NSS อย่างน้อย 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชั่วโมงแรก
4. ใส่สายสวนปัสสาวะ (ทิ้งปัสสาวะที่คา้ งในกระเพาะปัสสาวะก่อนบันทึกปริมาณ)
5. ให้ Norepinephrine หลังได้รับ NSS 1.5 ลิตรแล้ว MAP < 65 mmHg
6. บันทึกข้อมูลและประเมิน SOS score

ประเมิน MAP และ SOS score ซ้าที่ห้องฉุกเฉินภายใน 1-2 ชั่วโมง
กรณี MAP < 65 mmHg
หรือ SOS score ≥ 4

กรณี MAP ≥ 65 mmHg
หรือ SOS score < 4

ประสานส่งต่อการรักษา
หรือปรึกษาอายุรแพทย์

Admit ให้การรักษาต่อ
ประเมิน SOS score แรกรับที่หอผู้ป่วย,
หลังเข้ารับการรักษาที่ 2, 6 และ 24 ชั่วโมง

นิยามศัพท์เฉพาะ
ใบ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS คือ ใบแสดงแผนการรักษาของแพทย์ และใช้สอื่ สาร
ข้อมูลการรักษากับทีมสหวิชาชีพ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต

ผลการวิจัย
ก่อนใช้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยติด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS วันที่ 1 ต.ค.62-31 ธ.ค.62 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมด 13 ราย ส่งต่อ การรั ก ษา 2 ราย คิ ด
เป็นร้อยละ 15.38
ตัวชี้วัด
จานวน
ร้อยละ
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
13
100
อัตราตาย
0
0
อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง
13
100
(นับจากเวลารับการวินิจฉัย)
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
5
38.46
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก
7
53.84
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
หลังใช้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS วันที่ 1 ม.ค.63-31 มี.ค.63 ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมด 22 ราย ส่งต่อการรักษา 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 13.63
ตัวชี้วัด
จานวน
ร้อยละ
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
22
100
อัตราตาย
0
0
อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง
22
100
(นับจากเวลารับการวินิจฉัย)
อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
18
81.81
อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก
20
90.90
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ต่อผลการรักษา
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยใช้DOCTOR’S ORDER SHEET FOR SEPSIS
ผลลัพธ์ด้านการดูแลรักษาจากการใช้แนวทางการดูแลผู้ ป่วย พบมีการคัดกรองผู้ปว่ ยโดยใช้แบบประเมิน
qSOFA คัดแยกผู้ป่วยหากสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิต จะได้รับการรักษาตาม CPG Sepsis ทันที พบ
ผลการรักษาตามตัวชี้วัดในเรื่องการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากก่อนการใช้แนวทาง
ดูแลผู้ป่วย มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ร้อยละ 38.46 หลังการใช้แนวทางดูแลผู้ป่วย มีการเจาะ H/C
ก่อนให้ Antibiotic ร้อยละ 81.81 และผู้ป่วยมีอัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก เพิ่ม
มากขึ้น จากก่อนการใช้แนวทางดูแลผู้ป่วย พบผู้ป่วยมีอัตราการได้รับสารน้า ร้อยละ 53.84 และหลังการใช้
แนวทางดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอัตราการได้รับสารน้า ร้อยละ 90.90 เพราะการให้สารน้าที่รวดเร็วและเหมาะสม
ทาให้ระบบการไหลเวียนเลือดและแรงดันเลือดดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซ้อนได้ สรุปได้ว่าการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยใช้ DOCTOR’S ORDER

SHEET FOR SEPSIS ทาให้ผลการรักษาตามตัวชี้วัดของโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตดีขนึ้ ลดความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซ้อนและมีแนวโน้มการส่งต่อผู้ป่วยลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. การใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชือ้ ในกระแสโลหิต โดยใช้DOCTOR’S ORDER SHEET FOR
SEPSIS ทาให้สามารถค้นหาและให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ลด
ภาวะแทรกซ้อนจากความรุนแรงของโรคและมีแนวโน้มการส่งต่อผู้ป่วยลดลง ซึ่งในการดาเนินงานครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆและโรคร่วมของผู้ป่วยในแต่ละรายเพื่อจะได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปว่ ยโรค
ติดเชื้อในกระแสโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรทาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ ยติดเชื้อ
ในกระแสโลหิต เพื่อให้สามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อมารับการรักษาตั้งแต่ในระยะแรกของการติดเชื้อได้
ทันเวลา
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