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กระบวนการและผลลัพธ์ ของการดูแลแบบมุ่งเป้าใน 6 ชั่วโมงแรก
ในผู้ป่วยทีม่ ีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงและภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและผลลัพธ์
ของการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรก (Early–Goal Directed Therapy; EGDT) ของผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดชนิดรุ นแรงและภาวะช็อคจากการติดเชื้ อในโรงพยาบาลสิ งห์บุรี โดยใช้ Donabedian model
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและภาวะช็อคจากการติดเชื้ อที่รับไว้ในแผนกอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง
และหอผูป้ ่ วยหนัก จานวน 120 ราย เป็ นผูป้ ่ วยที่มีภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเเลือดชนิ ดรุ นแรง 75 ราย ผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 45 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูล
การเจ็บป่ วย 2) แบบบันทึกกระบวนการและผลลัพธ์ของการดู แลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชั่วโมงแรก วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินและวินิจฉัยในระยะเวลา 16 – 42 นาที (M 26.37, SD
5.95) ได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้อในระยะเวลา 5 - 21 นาที (M 11.75, SD 2.65) ได้รับยาปฏิชีวนะในระยะเวลา 11 26 นาที (M 17.98, SD 3.41) ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงแรก กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid
resuscitation 680 - 2,100 มิลลิลิตร (M 1,215.60, SD 343.82) กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid
Resuscitation 450 - 1,300 มิลลิลิตร (M 929.13, SD 169.61) กลุ่มตัวอย่างได้รับการเริ่ มให้ Norepinephrine ใน
เวลา 4 - 42 นาที (M 21.22, SD 8.42)
กลุ่มที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรง บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก 66
ราย (88%) รอดชีวติ 55 ราย (83.33%) และกลุ่มที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อบรรลุเป้าหมาย 40 ราย (88.89%)
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รอดชีวติ 24 ราย (60%) จากผลการวิจยั ผลลัพธ์ของการดูแลจากหอผูป้ ่ วยหนักเป็ นไปตามเกณฑ์มากกว่าหอ
ผูป้ ่ วยอายุรกรรม จึงมีขอ้ เสนอแนะให้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู ้และทักษะให้กบั พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานใน
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ

กระบวนการ ผลลัพธ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรก

Abstract
The aim of this retrospective descriptive study was to investigate the process and outcomes of the
Early-Goal Directed Therapy (EGDT) in patients with severe sepsis and septic shock in Singburi hospital
by using Donabedian model as a conceptual framework.
The purposive sample of 120 medical records consisting of 75 patients diagnosed with severe
sepsis and 45 patients with septic shock in intensive care unit and medical unit was recruited for this
study. The instruments used were 1) the personal information sheet and 2) the EGDT process and
outcomes record forms. Descriptive statistics was used for data analysis.
The results were as follows: the time for assessment and diagnosis was 16 – 42 minutes (M 26.37,
SD 5.95). Hemoculture time was 5 - 21 minutes (M 11.75, SD 2.65). Antibiotics time was 11 - 26 minutes
(M 17.98, SD 3.41). The samples younger than 60 years received IV fluid resuscitation 680 - 2,100 ml (M
1,215.60, SD 343.82), and over 60 years received 450 - 1,300 ml (M 929.13, SD 169.61). Norepinephrine
was started in 4 - 42 minutes (M 21.22, SD 8.42).
Seventy six patients with severe sepsis achieved the goal of the process in 6 hours (88%) and 55
survived (83.3%). For patients with septic shock, 40 achieved the goal (88.89%) and 24 survived (60%).
According to the findings, caring outcome of intensive care unit met the criteria more than that of the
internal ward; therefore, continuous training program to improve knowledge and skills for nurse working
in internal wards was recommended.
Keywords process, outcomes, sepsis, early – goal directed therapy
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อด (Sepsis) เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นและเร่ งด่ วนและเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิต
อันดับต้นๆ ของประชากรโลก ในปี พ.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลก รายงานว่ามีผปู ้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสเลือด
สู งถึง 48.9 ล้านคนและเสี ยชีวติ ถึง 11 ล้านคน (World Health Organization, 2020) ในประเทศไทยพบผูป้ ่ วย
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ติดเชื้ อในกระแสเลือดประมาณ 175,000 รายต่อปี และเสี ยชี วิต 45,000 รายต่อปี ผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อในกระแส
เลือดชนิดรุ นแรงชนิ ดที่ติดเชื้ อมาจากบ้านหรื อชุ มชน (Community - acquired sepsis) มีอตั ราตายสู งถึงร้อย
ละ 34.65 และ 32.46 ในปี 2561 และ 2562 ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์เป้ าหมายที่กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนด คือ ร้อยละ 30 (Ministry of Public Health, 2019)
นิ ย ามและเกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของการติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดได้ มี ก ารพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปี พ.ศ. 2547 Centers for Medicare and Medical Services (CMS) ให้นิยามภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดว่า
เป็ นการตอบสนองของร่ างกายต่ออักเสบทัว่ ร่ างกาย วินิจฉัยจากอาการที่สงสัยว่าผูป้ ่ วยติดเชื้ อร่ วมกับตรวจ
พบกลุ่มอาการของ Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) 2 ใน 4 ข้อ ซึ่ ง 4 ข้อดังกล่าว
ประกอบด้วย 1) มีไข้ หรื อมีอุณหภูมิร่างกายต่ากว่า 36.0 องศาเซลเซี ยส หรื อสู งกว่า 38.0 องศาเซลเซี ยส 2)
อัตราการเต้นของหัวใจ มากกว่า 90 ครั้ง/นาที 3) อัตราการหายใจ มากกว่า 20 ครั้ง/นาที หรื อ PaCO2 น้อย
กว่า 32 มิลลิเมตรปรอท และ 4) จานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ากว่า 4,000 เซลล์/ ลบ.มม.หรื อสู งกว่า 12,000
เซลล์/ ลบ.มม. และได้แบ่งความรุ นแรงของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ภาวะติดเชื้ อ
ในกระแสเลือด (Sepsis) ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรง (Severe sepsis) และภาวะช็อคจากการติด
เชื้ อ (Septic shock) (Zhang et al., 2017) ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สมาคมเวชบาบัดวิกฤตสหรัฐอเมริ กาและ
สมาคมเวชบาบัดวิกฤตยุโรป (Society of Critical Care Medicine and European Society of Intensive Care
Medicine) ได้ปรั บปรุ งนิ ยามและเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดใหม่ ซึ่ งเรี ยกกันทัว่ ไปว่า
Sepsis-3 (The third international consensus definition for sepsis and septic shock; sepsis-3) โดยให้นิยามว่า
ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือด คือ ภาวะที่อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายทางานผิดปกติอย่างรุ นแรงและคุกคามต่อ
ชีวิต เนื่ องจากการตอบสนองของร่ างกายต่อการติดเชื้ อที่เสี ยสมดุล และวินิจฉัยจากอาการที่สงสัยว่าผูป้ ่ วย
ติ ดเชื้ อร่ วมกับ การประเมิ นที่ แสดงว่า มี ก ารล้ม เหลวของอวัย วะ (Quick Sequential Organ Failure
Assessment; qSOFA) 2 ใน 3 ข้อ ซึ่ ง 3 ข้อดังกล่าวประกอบด้วย 1) อัตราการหายใจมากกว่าหรื อเท่ากับ 22
ครั้ง/นาที 2) ระดับความรู ้สึกตัว (Glasgow Coma Scale score) ลดลงและ/หรื อ คะแนนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
13 คะแนน และ 3) ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 มม.ปรอท และมีการแบ่งความ
รุ นแรงของภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือด (Sepsis) และ
ภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ (Septic shock) (Dugar, Choudhary & Duggal, 2020) ปั จจุบนั นิยามและเกณฑ์การ
วินิจฉัย ภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเลื อดยัง คงถู ก ใช้ท้ งั ของ CMS และ Sepsis-3 อย่า งไรก็ตามกระทรวง
สาธารณสุ ขยังคงใช้นิยามของ CMS และใช้แนวปฏิบตั ิของสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่ งประเทศไทย ปี 2558
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ในการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยรวมถึง ติดตามตัวชี้ วดั ของการตรวจราชการใน Service plan สาขาอายุรกรรม
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั (สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข, 2562)
ภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเลื อดที่ได้รับการรักษาล่าช้า จะทาให้เกิ ดภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ด
รุ นแรงและภาวะช็อคจากการติดเชื้อซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้ สาเหตุสาคัญที่ทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วิต ได้แก่ การ
ได้รับการประเมินและวินิจฉัยล่าช้า การเริ่ มให้ยาปฏิชีวนะช้า ไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อเชื้ อ การให้
IV fluid resuscitation ไม่เพียงพอ การมีอวัยวะล้มเหลวหลายระบบรวมทั้งการได้รับการรักษานอกหอ
ผูป้ ่ วยหนัก (เพ็ญศรี อุ่นสวัสดิพงษ์, กรองกาญจน์ สังกาศ, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, และยงค์ รงค์รุ่งเรื อง,
2554; ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์, 2555; บราลี ศีลประชาวงศ์, 2563; สมพร รอดจินดา, สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล,
และวิมลทิพย์ พวงเข้ม, 2563) สมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่ งประเทศไทย (2558) ได้แนะนาแนวปฏิบตั ิในการ
รั ก ษาภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเลื อด ประกอบด้วยการคัดกรองและให้ก ารวินิจฉัย อย่างรวดเร็ ว การให้ย า
ปฏิ ชี ว นะ การก าจัด และควบคุ ม เชื้ อ โรค การแก้ไ ขความบกพร่ อ งของการไหลเวีย นเลื อ ดและการน า
ออกซิ เจนไปสู่ เนื้อเยือ่ ของร่ างกายให้เพียงพอ
จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การดู แลรักษาแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรก (Early Goal Directed Therapy; EGDT) สามารถป้ องกันหรื อลดความรุ นแรงของอวัยวะล้มเหลวได้ (Zhang et al., 2017)
โดยการดูแลรักษาแบบมุ่งเป้าใน 6 ชัว่ โมงแรกนี้ มีเป้ าหมายเพื่อแก้ไขระบบไหลเวียนโลหิ ตของผูป้ ่ วยให้กลับ
สู่ สภาพปกติอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 6 ชัว่ โมงแรก ได้แก่ การให้ปริ มาณสารน้ าทดแทนอย่างเพียงพอ
และรวดเร็ วที่สุดอย่างน้อย 33 มก./กก. หรื อ 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชั่วโมงแรก (สมาคมเวชบาบัดวิ กฤตแห่ ง
ประเทศไทย, 2558) เพื่อให้ความดันโลหิ ตสู งพอที่จะขับเคลื่อนเลือดให้ไหลเวียนไปสู่ เนื้ อเยื่อในอวัยวะสาคัญ
ต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวของอวัยวะสาคัญนั้นๆ (Dellinger et al., 2013; Levy, Evan, &
Rhodes, 2018) ซึ่ งเป้ าหมายนี้ ประเมินจาก 1) ค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ย (Mean arterial pressure; MAP) > 65
มิลลิเมตรปรอทและ/หรื อค่าความดันโลหิ ตตัวบน (Systolic blood pressure; SBP) > 90 มิลลิเมตรปรอท
2) ปั สสาวะออก > 0.5 มิลลิ ลิตร/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชัว่ โมง 3) ค่าความดันหลอดเลือดดาส่ วนกลาง
(Central venous pressure; CVP 8-12 เซนติเมตรน้ า และ 4) ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนจากปลายนิ้ ว
(Oxygen saturation; O2 sat.) >94 % (สมาคมเวชบาบัด วิ ก ฤตแห่ ง ประเทศไทย, 2558)
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ทาการพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของรู ปแบบการพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้ อใน
กระแสเลือดอย่างรุ นแรงแบบมุ่งเป้ าภายใน 6 ชัว่ โมงแรก ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดชนิดรุ น แรง ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมการพยาบาล 3 ระยะได้ แ ก่ ระยะแรกรั บ ระยะ
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6 ชั่ว โมงแรก และระยะต่อเนื่ อง และพบว่าเมื่อนารู ปแบบดังกล่ าวมาใช้ อัตราการเสี ยชี วิตลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) (มัณทนา จิระกังวาน, ชลิดา จันเทพา, และเพ็ญนภา บุบผา, 2558) นอกจากนี้ เพ็ญ
ศรี อุ่ น สวัส ดิ พ งษ์ และคณะ (2554) ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความรุ นแรงของอวัยวะล้มเหลว (SOFA
score) ในผูป้ ่ วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ได้รับกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้ าในระยะ 6 ชัว่ โมงแรก กับผูป้ ่ วยที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ พบว่า เมื่อครบ 48 ชั่วโมง ผูป้ ่ วยที่ ได้รับกิ จกรรมพยาบาลแบบมุ่งเป้ าในระยะ 6
ชัว่ โมงแรก มีคะแนนเฉลี่ย SOFA score น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) ผูป้ ่ วยที่ได้รับ
กิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้ าในระยะ 6 ชัว่ โมงแรกเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าร้อยละ 11 และอัตราการเสี ยชีวิต
น้อยกว่าร้อยละ 2.86 และการศึกษาของชู หงส์ มหรรทัศนพงศ์ (2555) พบว่า กระบวนการดูแลใน 6 ชัว่ โมง
แรก ทาให้กลุ่มตัวอย่าง ได้รับสารน้ าทดแทนอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.023) และ
การส่ งเพาะเชื้ อก่อนการให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.004) รวมถึงอัตราตายลดลง
จากร้อยละ 43.3 เป็ นร้อยละ 20.0
โรงพยาบาลสิ งห์บุรี เป็ นโรงพยาบาลระดับ S (Standard hospital) มีจานวนเตียงรับผูป้ ่ วย 282 เตียง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การสาขาอายุรกรรมของโรงพยาบาลสิ งห์บุรี ได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิในการดูแล
ผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรกโดยยึดหลักจากแนวเวชปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยติด
เชื้อในกระแสเลือดของสมาคมเวชบาบัดวิกฤต (2558) และ Service plan สาขาอายุรกรรม เขตบริ การสุ ขภาพ
ที่ 4 และนามาปรับให้เหมาะสมต่อการใช้งานและบริ บทของโรงพยาบาลสิ งห์บุรี โดยนามาใช้ต้ งั แต่เดือน
มกราคม 2558 ในแผนกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น หอผูป้ ่ วยหนัก และทุกหอผูป้ ่ วยในแผนกอายุรกรรม แต่การติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและภาวะช็ อคจากการติดเชื้ อยังคงเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิต 5 อันดับแรกของ
โรงพยาบาล ในปี งบประมาณ 2561 พบว่า อัตราตายสู งถึ ง ร้ อยละ 29.10 (งานเวชระเบี ยนและสถิ ติ
โรงพยาบาลสิ งห์บุรี, 2562) ถึงแม้วา่ ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลจะมีการบันทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยแต่
ละราย แต่ยงั ไม่มีการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็ นระบบ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการดูแล
แบบมุ่งเป้ าในระยะ 6 ชัว่ โมงแรก เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่สาคัญในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลลัพธ์เชิงกระบวนการ (Process outputs) ของการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรกของ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564), 1-21
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2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการ (Process outcomes) ของการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมง
แรกของผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

กรอบแนวคิด
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการการดูแลแบบมุ่งเป้ าในระยะ
6 ชัว่ โมงแรก ในผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและผูป้ ่ วยช็อคจากการติดเชื้ อ ที่ได้รับการดูแลใน
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง และหอผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสิ งห์บุรี โดยใช้กรอบแนวคิดของ
Donabedian (2005) ที่อธิ บายคุณภาพของการให้บริ การด้านสุ ขภาพ มีองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องเชื่ อมโยง 3 ปั จจัยหลัก
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 2) ด้านกระบวนการ (Process) และ 3) ด้านผลลัพธ์ (Outcome) โดยด้าน
โครงสร้ างตามกรอบแนวคิดนี้ หมายถึง การให้การดูแลผูป้ ่ วยตามบริ บทขององค์กร รวมถึงทรัพยากรด้าน
บุคลากรหรื อเครื่ องมือที่มีอยู่ ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการประเมินอาการ การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การพยาบาล และการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน รวมถึ งการฟื้ นฟูสุขภาพ ด้านผลลัพธ์ หมายถึ ง ผลที่
เกิดขึ้นจากการให้บริ การด้านการดูแลรักษาที่ประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้รับ ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะ
ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการดูแลผูป้ ่ วย โดยปั จจัยด้านกระบวนการในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
การใช้แนวปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรกของโรงพยาบาล
สิ งห์บุรีที่พฒั นาโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การสาขาอายุรกรรมของโรงพยาบาลสิ งห์บุรี จากข้อแนะนา
ของสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย (2558) และ Service plan สาขาอายุรกรรม เขตบริ การสุ ขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุ ข และน ามาปรั บ ให้ เ หมาะสมต่ อการใช้ ง านและบริ บทของโรงพยาบาลสิ ง ห์ บุ รี
ซึ่ งประกอบด้วย 1) Early detection 2) Initial septic workup and antibiotic therapy 3) Early IV fluid resuscitation
และ 4) Post bundles monitoring (รู ปที่ 1)
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กระบวนการการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุ นแรง
1. Early Detection ประเมิน SIRS Criteria ในผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้ อ
- Temperature >38°C or <36°C
- Heart rate > 90 beats/min

ผลลัพธ์ เชิ งกระบวนการ
(Process outputs)

- Respiratory rate >20 /min
- WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3 หรื อมีband form neutrophil >10 %
2. Early source and infection control (Initial septic workup and antibiotic therapy)
- H/C x 2 specimens

- การบรรลุเป้าหมายของการดูแล
ใน 6 ชัว่ โมงแรกหลังการวินิจฉัย

- Start ATB
3. Early IV fluid resuscitation
ให้สารน้ าทดแทนอย่างน้อย 30 ml/kg หรื อ 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชัว่ โมงแรก
- load IV fluid อย่างน้อย 30 ml/kg จานวน 2 ครั้ง (อย่างน้อย 3 ลิตร) ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีอายุ
น้อยกว่า 60 ปี และไม่มีโรคหัวใจ โรคไต ร่ วมด้วย
- load IV fluid อย่างน้อย 30 ml/kg (อย่างน้อย 1.5 ลิตร) ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีอายุมากกว่า 60 ปี
หรื อ มีโรคหัวใจ โรคไต ร่ วมด้วย
- หลังให้ NSS ครบ 1,500 ml. แล้วยังมีค่า MAP < 65 mmHg และ/หรื อ BP < 90/60 mmHg
ให้เริ่ ม norepinephrine
4. Continue Sepsis bundles (Post bundles monitoring)

ผลลัพธ์ ของกระบวนการ
(Process outcomes)
- จาหน่ายกลับบ้าน
- เสี ยชีวิต

- ประเมินและติดตามค่าความดันโลหิ ต เพื่อให้ได้ค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ย (MAP) ≥ 65
mmHg และ/ หรื อค่าความดันโลหิ ต ≥ 90/60 mmHg
- ดูแลให้ได้รับออกซิเจนโดยให้ O2 Saturation > 94%
- ประเมินและติดตามค่าความดันหลอดเลือดดาส่ วนกลาง (central venous pressure; CVP)
(ถ้ามี) ให้อยูใ่ นระดับ 8 - 12 เซนติเมตรน้ า
- ประเมินปริ มาณปัสสาวะทุก 1 ชัว่ โมง โดยให้ปัสสาวะออก > 0.5 ml/kg/hr.

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

นิยามเชิงปฏิบัติการ
Early Detection หมายถึง การคัดกรองเพื่อวินิจฉัยผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรง
(Severe sepsis) และภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ (Septic shock) โดยใช้ SIRS Criteria ในการคัดกรอง วัดจาก
ระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยมาถึงห้องฉุกเฉินจนได้รับการวินิจฉัย
Early source and infection control หมายถึง การค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดการติดเชื้ อโดยการเจาะ
เลือดเพาะเชื้ อ (Hemoculture; H/C) 2 ตาแหน่ง หลังแพทย์วินิจฉัยและการให้ยาปฏิชีวนะภายหลังการเจาะ
เลื อดเพาะเชื้ อ วัดจากระยะเวลาจากแพทย์วินิจฉัยจนได้รับการเจาะเลื อดเพาะเชื้ อและวัดจากระยะเวลาที่
แพทย์วนิ ิจฉัยจนได้รับยาปฏิชีวนะ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564), 1-21

7

Early resuscitation หมายถึ ง การให้สารน้ าทดแทนภายใน 1 ชัว่ โมงแรกของการรักษาโดยการให้
0.9 % NSS อย่างน้อย 3,000 มิลลิลิตร ในผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี และการให้ 0.9 % NSS อย่างน้อย 1,000
มิลลิลิตร ในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 60 ปี และการให้ Norepinephrine หลังให้ 0.9 % NSS ครบ 1,500 มิลลิลิตร
ยังมีค่า MAP < 65 mmHg และ/หรื อ BP < 90/60 mmHg วัดจากปริ มาณสารน้ าที่ได้รับใน 1 ชัว่ โมงแรก
Early goal - directed therapy (EGDT) คือ เป้ าหมายของกระบวนการดูแลในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
แรกหลังได้รับการวินิจฉัย การบรรลุเป้ าหมายประเมินจาก 1) MAP > 65 mmHg และหรื อ Systolic blood
pressure > 90 mmHg 2) urine output >0.5 ml/kg/hr. 3) O2sat >94 % และหรื อ 4) CVP 8-12 cmH2O

การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ เวชระเบียนของผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้ อในกระแสเลือดที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสิ งห์บุรี
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เป็ นเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรงและผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ (รหัส ICD 10 R65.1
และ R57.2) 2) เข้ารับการรักษาโดยผ่านหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นและรับไว้ที่หอผูป้ ่ วยใน (หอผูป้ ่ วย
อายุรกรรมชายและหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง) และหอผูป้ ่ วยหนัก ในช่วงปี งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน 2563) ส่ วนเกณฑ์ก ารคัดออก ได้แก่ เวชระเบี ย นผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การส่ ง ต่ อไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลอื่นและเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่ไม่สมัครใจรับการรักษาจนสิ้ นสุ ดการรักษา
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ด าเนิ น การภายหลัง ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ข อง
โรงพยาบาลสิ งห์บุรี (เลขที่อนุมตั ิ สห .0032.205.2/2 ลงวันที่ 9 ม .ค.2564) โดยผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity Index; CVI) 0 .89 ประกอบด้วย
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1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลด้านการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้ อ
ในกระแสเลือดชนิดรุ นแรงและผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
1.2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่ วย ได้แก่ ระบบที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้ อ ผลการเพาะเชื้ อ และเชื้ อที่
พบ
2. แบบบัน ทึ ก กระบวนการดู แ ลผู ้ป่ วยแบบมุ่ ง เป้ า ใน 6 ชั่ว โมงแรก (EGDT) ประกอบด้ว ย
ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทัง่ ได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้ อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย
จนกระทัง่ ได้รับยาปฏิชีวนะ ปริ มาณสารน้ าที่ได้รับใน 1 ชัว่ โมงแรกหลังการวินิจฉัย ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับ
การวินิจฉัยจนกระทัง่ ได้รับ Norepinephrine
3. แบบบันทึกผลลัพธ์การดูแล ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ 1) บรรลุ EGDT ใน 6 ชัว่ โมงแรกหลังการวินิจฉัย
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ข้อย่อย ได้แก่ 1.1) จาหน่ายกลับบ้าน 1.2) เสี ยชีวติ และ 2) ไม่บรรลุ EGDT ใน 6 ชัว่ โมงแรกหลัง
การวินิจฉัย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ข้อย่อย ได้แก่ 1.1) จาหน่ายกลับบ้าน 1.2) เสี ยชีวติ
พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมแผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง
และหอผูป้ ่ วยหนัก โรงพยาบาลสิ งห์บุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ านโครงสร้ าง
แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง การทางานแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวร
เช้า (08.30 – 16.30 น.) เวรบ่าย (16.30 – 24.00 น.) และเวรดึก (24.00 – 08.30 น.) ในวันและเวลาราชการมี
แพทย์เวชกิจฉุ กเฉิ นอยูป่ ระจา 1 คน วันหยุดและนอกเวลาราชการมีแพทย์หมุนเวียนเวรละ 1 คน ผูป้ ่ วยที่มี
อาการหนักจะมีระบบการ Consult ของแต่ละแผนก ในแต่ละเวรมีพยาบาลวิชาชีพทาหน้าที่คดั กรองประเมิน
ผูป้ ่ วยเบื้องต้น 1 คน พยาบาลวิชาชี พที่ให้บริ การในห้องฉุ กเฉิ น 4 คน ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติด
เชื้ อในกระแสเลือดจะได้รับการให้ IV resuscitation การเจาะ Hemoculture 2 specimens และการให้ยา
ปฏิชีวนะ ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ จะใช้เวลาประมาณ 60 - 90 นาที แล้วจึงส่ งผูป้ ่ วยเข้ามายังหอผูป้ ่ วยอายุร
กรรมชาย หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง ซึ่ งมีจานวนเตียงที่ให้บริ การหอละ 30 เตียง และหอผูป้ ่ วยหนักซึ่ ง มี
จานวนเตียงให้บริ การ 17 เตียง (ผูป้ ่ วยอายุรกรรม จานวน 12 เตียง และผูป้ ่ วยอื่นๆ ที่ไม่ใช่อายุรกรรม จานวน
5 เตียง) ในเวลาราชการผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ เจ้าของไข้ ส่ วนนอกเวลาราชการจะมีแพทย์ที่อยู่
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เวรในช่ วงเวลานั้นๆ เป็ นผูใ้ ห้การดูแลรักษาเมื่อผูป้ ่ วยมี อาการเปลี่ยนแปลง การทางานของพยาบาลแบ่ง
ออกเป็ น 3 ช่วงเวลา เช่นเดียวกับงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น อุปกรณ์และเครื่ องมือที่มีในแผนกฉุ กเฉิ นและหอผูป้ ่ วย
ได้แก่ รถฉุ กเฉิ นซึ่ งประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ในการช่ วยชี วิต เครื่ องกระตุกไฟฟ้ าหัวใจ เครื่ องวัดความดันโลหิ ต
เครื่ องติดตามการเต้นของหัวใจ เครื่ องวัดความเข้มข้นของออกซิ เจนจากปลายนิ้ว รวมทั้งเครื่ องช่ วยหายใจ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรงจะเข้ารับการรั กษาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรม ส่ วนผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อจะเข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยหนัก โดยแผนกอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นรวมทั้งหอผูป้ ่ วย
อายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิงและหอผูป้ ่ วยหนัก จะมีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมุ่ง
เป้ าใน 6 ชั่วโมงแรก ซึ่ งจัดท าโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การสาขาอายุรกรรมของโรงพยาบาล
สิ งห์บุรีใช้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ด้ านกระบวนการ (แนวปฏิ บัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื ้อในกระแสเลือดแบบมุ่งเป้าใน 6 ชั่วโมง)
1) Early detection ผูป้ ่ วยจะได้รับการประเมินและคัดกรองเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชี พที่แผนก
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โดยใช้ SIRS Criteria และบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะติดเชื้อ แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในเวลานั้นๆ จะทาการวินิจฉัยและให้การรักษาตาม แนวปฏิบตั ิซ่ ึ งใช้ร่วมกัน
ในแผนกอายุรกรรม
2) Early source and infection control ผูป้ ่ วยจะได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้ อ 2 ตาแหน่งและจะ
ได้รับยาปฏิชีวนะทันทีภายหลังการเจาะเลือดเพาะเชื้ อ ซึ่ งกระบวนการนี้ จะทาภายใน 1 ชัว่ โมงนับตั้งแต่รับ
ผูป้ ่ วยเข้าในห้องฉุกเฉิน
3) Early IV fluid resuscitation ผูป้ ่ วยจะได้รับการให้สารน้ าอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร/น้ าหนักตัว 1
กิโลกรัมภายใน 3 ชัว่ โมง โดยให้อตั รา 500 – 1,000 มิลลิลิตรใน 1 ชัว่ โมงแรก หลังจาก IV fluid resuscitation แล้ว
ผูป้ ่ วยยังมีภาวะ Hypotension/ Hypoperfusion แพทย์จะเริ่ มให้ยา Norepinephrine ควบคู่กบั การให้สารน้ า
พยาบาลจะติดตามความดันโลหิ ตและปรับขนาดยา Norepinephrine ตามแผนการรักษา เพื่อให้ได้ความดัน
โลหิตเฉลี่ย (Mean arterial pressure; MAP) > 65 mmHg และหรื อค่าความดันโลหิ ต > 90/60 mmHg
4) Post bundles monitoring พยาบาลจะติดตามค่าความดันโลหิ ตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้ค่าความ
ดันโลหิตเฉลี่ย (MAP) > 65 mmHg และ/ หรื อค่าความดันโลหิ ต > 90/60 mmHg ดูแลให้ได้รับออกซิ เจนโดย
ให้ O2 Saturation > 94% ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นระหว่าง 80 - 150 mg% ติดตามและประเมิน
ปริ มาณปั สสาวะทุก 1 ชัว่ โมง บันทึกปริ มาณสารน้ าที่ได้รับ เพื่อประเมิน Tissue perfusion และติดตาม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของไต เฝ้ า ระวัง ภาวะไตวาย และจะทาการรายงานแพทย์เ มื่ อ พบค่า ความดัน
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โลหิ ตเฉลี่ ย (MAP) < 65 mmHg และ/ หรื อค่า ความดันโลหิ ต < 90/60 mmHg ปั ส สาวะออกน้อยกว่า
0.5 ml/kg/hr. ค่า O2 Saturation < 92 % หรื อ อัตราการหายใจ > 30 ครั้ง/นาที การประเมินว่าผูป้ ่ วยบรรลุ
เป้ า หมายการดู แลใน 6 ชัว่ โมงแรก (Early-goal direct therapy; EGDT) หรื อ ไม่จ ะประเมินจาก
1) MAP > 65 mmHg และ/หรื อ Systolic blood pressure > 90 mmHg 2) Urine output > 0.5 ml/kg/hr.
3) O2 saturation >94 % และ/หรื อ 4) CVP 8-12 cmH2O (สมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2558)
ด้ านผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2562 มีผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิดรุ นแรงและภาวะช็อ คจากการติด
เชื้ อ จานวน 68 ราย ได้รับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชาย จานวน 22 ราย หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง
จานวน 20 ราย หอผูป้ ่ วยหนัก จานวน 26 ราย ในจานวนผูป้ ่ วย 68 รายนี้ ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบตั ิแต่มีผูป้ ่ วยที่บรรลุ เป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรกเพียง 43 ราย (ร้อยละ 63.2) และไม่บรรลุ
เป้าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก จานวน 25 ราย (ร้อยละ 36.7) เสี ยชีวติ จานวน 20 ราย (ร้อยละ 29.4)
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเวชระเบียนผูป้ ่ วยโดยคัดเลือกเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่แพทย์
วินิจฉัยว่ามีภาวะการติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิดรุ นแรงและมีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสิ งห์บุรี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า
จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนตามแบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วจึงนาข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติด
เชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิ งห์บุรีในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีจานวน 120 ราย เป็ นเพศชาย 68 ราย
(56.67%) เพศหญิง 52 ราย (43.33%) มีอายุระหว่าง 33 – 99 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 69.35 ปี (SD 15.11) แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรง และกลุ่มที่มีภาวะช็อคจาก
การติดเชื้อ ดังนี้
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1. กลุ่ มตัวอย่างมี ภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรงมีจานวน 75 ราย เป็ นเพศชาย 31 ราย
(41.33%) เพศหญิง 44 ราย (58.67%) มีอายุระหว่าง 33 – 98 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 68.63 ปี (SD 15.42) รับไว้ที่
หอผูป้ ่ วยใน จานวน 37 ราย (49.33%) รับไว้ในหอผูป้ ่ วยหนัก จานวน 38 ราย (50.67%) ระบบที่เป็ นสาเหตุ
ของการติดเชื้ อมากที่สุด คือ ระบบทางเดินหายใจ จานวน 32 ราย (42.66%) รองลงมา คือ ระบบทางเดิ น
ปั ส สาวะ จานวน 29 ราย (38.67%) นอกจากนั้ น เป็ นระบบอื่ น ๆ เช่ น ระบบทางเดิ น อาหาร
จานวน 6 ราย (8%) และไม่สามารถระบุระบบที่เป็ นสาเหตุของการติดเชื้ ออย่างเฉพาะเจาะจงได้ จานวน 8
ราย (10.66% )
2. กลุ่มตัวอย่างมีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ จานวน 45 ราย เป็ นเพศชาย 23 ราย (51.11%) เพศหญิง
22 ราย (48.89%) มี อายุระหว่าง 44 - 99 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 71.42 ปี (SD 14.77) รับไว้ในหอผูป้ ่ วยหนัก
ทั้งหมด (100%) ระบบที่เป็ นสาเหตุของการติดเชื้ อมากที่สุด คือ ระบบทางเดินหายใจ จานวน 30 ราย
(66.67%) รองลงมา คือ ระบบทางเดินปัสสาวะ จานวน 9 ราย (20%) นอกจากนั้นเป็ นระบบอื่นๆ เช่น ระบบ
ทางเดินอาหาร จานวน 6 ราย (13.33%)
กระบวนการดู แลกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มี ภ าวะติด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดชนิ ดรุ นแรงและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มี
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
ผลการวิจยั พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการดูแลกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ด
รุ นแรง และกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ข้อย่อย ได้แก่ ผลลัพธ์เชิ ง
กระบวนการ (Process outputs) และผลลัพธ์ของกระบวนการ (Hospital outcomes) ดังนี้
1. ผลลัพธ์ เชิ งกระบวนการ (Process outputs)
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจาก
การติดเชื้ อ ได้รับการประเมินและวินิจฉัยในระยะเวลา 16 – 42 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 26.37 นาที (SD
5.95) และได้รับการเจาะเลื อดเพาะเชื้ อในระยะเวลา 5 - 21 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ ย 11.75 นาที (SD
2.65) ได้รับยาปฏิชีวนะในระยะเวลา 11 - 26 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 17.98 นาที (SD 3.41) กลุ่มตัวอย่างที่อายุ
น้อยกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid resuscitation 680 - 2,100 มิล ลิ ลิ ตร โดยเฉลี่ ย 1,215.60 มิล ลิ ลิ ตร (SD
343.82) ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงแรก ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid resuscitation 4501,300 มิลลิลิตร โดยเฉลี่ย 929.13 มิลลิลิตร (SD 169.61) ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงแรก กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การเริ่ มให้ Norepinephrine ในเวลา 4 - 42 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 16.10 นาที (SD 9.33) โดยแบ่ง
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ออกเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับการเริ่ มให้ Norepinephrine ทันทีร่วมกับการให้ IV fluid resuscitation ใน
เวลา 4 – 12 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 7.80 นาที (SD 1.98) และกลุ่ม ผูป้ ่ วยที่ไ ด้รับ การเริ่ ม ให้
Norepinephrine หลัง IV fluid resuscitation ครบในเวลา 10 - 42 นาที โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 21.19 นาที (SD 8.48)
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ (Process outputs) ของกลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรก
กระบวนการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน 6 ชัว่ โมงแรก

Min-Max

M ± SD

ระยะเวลาตั้งแต่ผปู ้ ่ วยมาถึง ER จนได้รับการวินิจฉัย (นาที)
ระยะเวลาตั้งแต่วนิ ิจฉัยจนเจาะเลือดเพาะเชื้อ (นาที)

16 – 42
5 - 21

26.37 ± 5.95
11.75 ± 2.65

ระยะเวลาตั้งแต่วนิ ิจฉัยจนได้รับยาปฏิชีวนะ (นาที)
ปริ มาณ IV fluid resuscitation ที่ได้รับใน 1 ชัว่ โมงแรก (มิลลิลิตร)
อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

11 – 26

17.98 ± 3.41

680 - 2,100
450 - 1,300

1,215.60 ±343.82
929.13 ± 169.61

4 – 42
4 - 12
10 - 42

16.10 ± 9.33
7.80 ± 1.98
21.19 ± 8.48

ระยะเวลาที่เริ่ มได้รับยา Norepinephrine (นาที)
ให้ทนั ทีร่วมกับการให้ IV fluid resuscitation
ให้หลัง IV fluid resuscitation ครบ

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจาก
การติดเชื้ อจานวน 120 ราย บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชั่วโมงแรกจานวน 106 ราย (88.33%) แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรง และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ดังนี้
1.2.1 กลุ่ มตัวอย่า งที่ มี ภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรง จานวน 75 ราย บรรลุ
เป้าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก จานวน 66 ราย (88%) เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วย
ใน จานวน 29 ราย (43.93%) และกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก จานวน 37 ราย (56.07%)
และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 ราย (12%) ที่ไม่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยใน จานวน 8 ราย (21.62%) และกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยหนัก จานวน 1 ราย (2.63%)
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ จานวน 45 ราย กลุ่มตัวอย่างทุกรายได้เข้า
รับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก บรรลุเป้ าหมายของการดู แลใน 6 ชัว่ โมงแรกจานวน 40 ราย (88.89%) และ
พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 ราย (11.11%) ที่ไม่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการบรรลุเป้ าหมายการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก
Process outputs
บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย
กลุ่มตัวอย่าง (n=120)
ใน 6 ชัว่ โมงแรก
ใน 6 ชัว่ โมงแรก
n (%)
n (%)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
66 (88 %)
9 (12%)
ชนิดรุ นแรง (n=75)
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยใน (n=37)
29 (78.37%)
8 (21.62%)
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก (n=38)
37 (97.36%)
1 (2.63%)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (n=45)
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก (n=45)

40 (88.89%)
40 (88.89%)

5 (11.11%)
5 (11.11%)

2. ผลลัพธ์ ของกระบวนการ (Process outcomes)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรง และกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติด
เชื้ อ จานวน 120 ราย บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรกจานวน 106 ราย แบ่งออกเป็ น 2กลุ่มย่อย
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อ
ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงบรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก
จานวน 66 ราย จาหน่ายกลับบ้านจานวน 55 ราย (83.33%) เสี ยชีวิต จานวน 11 ราย (16.66%) กลุ่มตัวอย่างที่
มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อบรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก จานวน 40 ราย จาหน่ายกลับบ้าน
จานวน 24 ราย (20%) เสี ยชีวติ จานวน 16 ราย (40%) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ของกระบวนการ (Process outcomes) ของกลุ่มตัวอย่างที่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก
กลุ่มตัวอย่าง (n=106)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด
รุ นแรง (n=66)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (n=40)
รวม
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Process outcomes
จาหน่ายกลับบ้าน
n (%)
55 (83.33%)

เสี ยชีวติ
n (%)
11 (16.66%)

24 (60%)

16 (40%)

79 (74.53%)

27 (25.47%)
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2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรง ไม่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน
6 ชัว่ โมงแรกจานวน 9 ราย จาหน่ายกลับบ้าน จานวน 6 ราย (66.67%) เสี ยชีวิต จานวน 3 ราย (33.33%) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อไม่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6ชัว่ โมงแรก จานวน 5 ราย เสี ยชีวิต
ทั้ง 5 ราย (100%) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ของกระบวนการ (Process outcomes) ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่บรรลุเป้าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรก
Process outcomes
กลุ่มตัวอย่าง (n=14)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุ นแรง
(n=9)
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (n=5)
รวม

จาหน่ายกลับบ้าน
n (%)
6 (66.67%)

เสี ยชีวติ
n (%)
3 (33.33%)

0

5 (100%)

6 (42.86%)

8 (57.14%)

การอภิปรายผล
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ ่ ม ตัว อย่ า งมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 33-99 ปี โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 69.35 ปี (SD 15.11) ซึ่ งสู งกว่ า
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาที่ พ บว่ า ผู ้ป่ วยติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ดมี อ ายุ เ ฉลี่ ย โดยประมาณ 60-64 ปี (พร
ทิ พ ย์ แสงสง่ า และนงนุ ช เคี่ ย มการ, 2558) และการศึกษาของ ภาพิมล โกมล, รัชนี นามจันทรา, และ
วาริ นทร์ บินโฮเซ็น (2560) ที่ศึกษาคุณภาพการจัดการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มอาการติดเชื้ อในกระแสเลือดที่งาน
อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลสิ งห์บุรี ซึ่ งพบว่าผูป้ ่ วยมีอายุเฉลี่ย 68.2 ปี (SD 16.7) ในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า การติดเชื้ อในระบบทางเดินหายใจพบมากที่สุ ดทั้ง ในกลุ ่ม ตัวอย่า งที่ติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ด
รุ น แรงและผู ป้ ่ วยช็อ คจากการติด เชื้ อ โดยพบสู งถึ งร้ อยละ 42.66 และ 66.67 ตามล าดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลัลธริ ตา เจริ ญพงษ์ (2563) ส่ วนระบบที่พบการติดเชื้ อรองลงมา คือ ระบบทางเดินปั สสาวะ
สอดคล้องกับการศึกษาของบราลี ศีลประชาวงศ์ (2563) ทั้งนี้อาจเนื่ องจาก ผูส้ ู งอายุเกิดการติดเชื้ อในกระแส
เลื อดได้ง่ายกว่าเนื่ องจากอายุที่มากขึ้นทาให้ร่างกายมีความเสื่ อมร่ วมกับการทางานของระบบภูมิคุม้ กัน มี
ประสิ ทธิ ภาพลดลง และประสิ ทธิ ภาพในการไอหรื อการกลืนและการเคลื่ อนไหวร่ างกายลดลง (ประเสริ ฐ
อัสสันชัย, 2554)
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2. ผลลัพธ์ เชิงกระบวนการ
Early detection/ Early source and infection control กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี จานวน 120 ราย
ระยะเวลาเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างมาถึงห้องฉุ กเฉิ นจนได้รับการประเมินและวินิจฉัย 16 - 42 นาที (M 26.37, SD
5.95) ภายหลังการวินิจฉัยกลุ่มตัวอย่างได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้ อในเวลา 5 - 21 นาที (M 25.25, SD 5.55)
และได้รับยาปฏิชีวนะในเวลา 11 - 26 นาที (M 35.38, SD 10.76) ซึ่ งใกล้เคียงกับการศึกษาของสมใจ จันทะ
วัง (2560) เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการได้รับยาปฏิชีวนะแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทุกราย (100%) ได้รับยา
ปฏิชีวนะในระยะเวลา 30 นาทีภายหลังการวินิจฉัยที่งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ตวั ชี้ วดั ของ
ระบบบริ การสุ ขภาพสาขาอายุรกรรมของกระทรวงสาธารณสุ ข สะท้อนถึ งกระบวนการปฏิ บตั ิ งานว่า
พยาบาลสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิได้ต้ งั แต่งานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น ทาให้ระยะเวลาการได้รับการ
เจาะเลือดเพาะเชื้อและระยะเวลาการได้รับยาปฏิชีวนะเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ ภาพิมล
โกมล และคณะ (2560) ที่ ศึ ก ษาคุ ณภาพการจัดการดู แ ลผู ป้ ่ วยกลุ่ ม อาการติ ดเชื้ อในกระแสเลื อ ดที่ ง าน
อุ บ ตั ิ เหตุ และฉุ ก เฉิ นโรงพยาบาลสิ งห์ บุ รีซ่ ึ ง พบว่าระยะเวลาเฉลี่ ยการได้รับ การเจาะเลื อดเพาะเชื้ อและ
ระยะเวลาเฉลี่ยการได้รับยาปฏิชีวนะ 14.10 นาที (SD 12.10) และ 29.6 นาที (SD 15.1) ตามลาดับ
Early IV fluid resuscitation กลุ่มตัวอย่างที่อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid resuscitation 680 2,100 มิลลิลิตร โดยเฉลี่ย 1,215.60 มิลลิลิตร (SD 343.82) ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงแรก ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่อายุ
มากกว่า 60 ปี ได้รับ IV fluid resuscitation 450 - 1,300 มิลลิลิตร โดยเฉลี่ย 929.13 มิลลิลิตร (SD 169.61)
ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมงแรก ซึ่ งตามแนวปฏิ บตั ิผปู ้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ควรได้รับ IV fluid resuscitation
อย่างน้อย 3,000 มิลลิลิตรในชัว่ โมงแรกของการรักษา ส่ วนผูป้ ่ วยที่อายุมากกว่า 60 ปี ควรได้รับ IV fluid
resuscitation อย่างน้อย 1,000 มิลลิลิตรในชัว่ โมงแรกของการรักษา ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่มี MAP <
65 mmHg และ/ หรื อBP < 90/60 mmHg จานวน 26 ราย ได้รับ Norepinephrine พร้อมๆ กับการให้ IV fluid
resuscitation โดยพบว่าเริ่ มให้ Norepinephrine ในเวลา 4 - 12 นาที (M 21.19, SD 8.48) นับตั้งแต่วินิจฉัย
กลุ่มตัวอย่างอีก 47 ราย ได้รับ IV fluid resuscitation ก่อน เฉลี่ย 786.40 มิลลิลิตร (SD 194.44) แล้วจึงเริ่ มให้
Norepinephrine ในเวลา 10 - 42 นาที (M 21.19, SD 8.48) ซึ่ งแสดงว่าไม่ได้รอให้ IV fluid resuscitation จน
ครบ จึ งให้ Norepinephrine สอดคล้องกับการศึ กษาของ Permpikul et al. (2019) พบว่า การเริ่ ม ให้
Norepinephrine เร็ วจะช่วยลดระยะเวลาในการช็อคและทาให้การบรรลุเป้ าหมายใน 6 ชัว่ โมงเพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวิตรา วาสุ เทพรังสรรค์ (2560) ที่ทาการศึกษากลุ่มผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อคจากการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลสิ งห์บุรี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยา Norepinephrine เร็ วคือภายใน 2 ชัว่ โมงหลัง
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การวินิจฉัยจะมีอตั ราตายต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยา Norepinephrine ช้ากว่า 2 ชัว่ โมงอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p=.000)
Post bundle monitoring จากบันทึกในเวชระเบียน พบว่า กิจกรรมการพยาบาลที่ได้รับโดยเฉพาะ
การประเมินและติดตามสัญญาณชี พ การติดตาม O2 saturation จากปลายนิ้ ว การบันทึกระดับของความ
รู ้สึกตัว การประเมินเสี ยงการหายใจระหว่างการให้ IV fluid resuscitation เพื่อประเมินภาวะน้ าเกิน การ
ประเมินจานวนปั สสาวะทุก 1 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดู แลในหอผูป้ ่ วยในจะมี การติ ดตามและ
บันทึกต่อเนื่ องน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการดูแลในหอผูป้ ่ วยหนัก โดยเฉพาะในระยะ 6 ชัว่ โมงแรกที่
ต้องประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการรักษา ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากหอผูป้ ่ วยในมี
สัดส่ วนของพยาบาลต่อผูป้ ่ วย =1 : 6 - 8 ราย ส่ วนหอผูป้ ่ วยหนักมีสัดส่ วนของพยาบาลต่อผูป้ ่ วย = 1 : 2 ราย
ร่ วมกับการมอบหมายงานเป็ นระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ทาให้พยาบาลในหอผูป้ ่ วยหนัก สามารถติดตามและ
ประเมินผูป้ ่ วยได้ต่อเนื่องมากกว่า นอกจากนั้นหอผูป้ ่ วยหนักยังมีความพร้อมในด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ประเมินและติดตามผูป้ ่ วยมากกว่าหอผูป้ ่ วยใน สอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิพย์ แสงสง่า และนงนุช เคี่ยมการ
(2558) นอกจากนี้ในด้านการรายงานแพทย์เมื่อมีแนวโน้มว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่บรรลุเป้ าหมายของการดูแล
ใน 6 ชัว่ โมงแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยในได้รับการรายงานแพทย์ชา้ กว่าผูป้ ่ วยที่
ได้รับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก สื บเนื่องจากการประเมินและติดตามที่ไม่ต่อเนื่ อง ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับ Norepinephrine ล่าช้า ส่ งผลให้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่บรรลุเป้าหมายฯ ลดลง
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงที่บรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมง
แรก มีจานวน 66 ราย (88%) เมื่อพิจารณาในด้านหอผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการ
รักษาในหอผูป้ ่ วยใน 37 ราย บรรลุ เป้ าหมายฯ 29 ราย (ร้ อยละ 78.37) กลุ่ มตัวอย่างที่ รับการรั กษาในหอ
ผูป้ ่ วยหนัก 38 ราย บรรลุ เป้ าหมายฯ 37 ราย (97.36%) กลุ่ มตัวอย่างที่ มีภาวะช็ อคจากการติ ดเชื้ อที่ บรรลุ
เป้ าหมายฯ มีจานวน 40 ราย (88.89%) เมื่อพิจารณาในด้านหอผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา พบว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
ได้เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนักทั้งหมด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสัดส่ วนของพยาบาลและความพร้อมของเครื่ องมือต่างๆ
ดังที่ กล่ าวข้างต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิ พย์ แสงสง่ า และนงนุ ช เคี่ ยมการ (2558) ที่ท าการศึก ษาใน
โรงพยาบาลสงขลา และพบว่าลักษณะหอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์การดูแลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p=.000)
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีภาวะติ ดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรงที่ ไ ม่บ รรลุ เป้ า หมายของการดู แลใน 6
ชัว่ โมงแรก มีจานวน 9 ราย (12%) กลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 รายนี้ พบว่า เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษาที่หอ
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ผูป้ ่ วยใน 8 ราย (21.62%) ส่ วนกลุ่มตัวอย่างอีก 1 ราย เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยหนัก (2.63%) แสดงให้เห็น
ว่าการได้เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนักมีอตั ราการไม่บรรลุเป้ าหมายฯ น้อยกว่าในหอผูป้ ่ วยใน เนื่ องจาก
เหตุผลที่กล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกรายเป็ นผูส้ ู งอายุ มีอายุระหว่าง 68 – 90 ปี
(M 80.27, SD 7.09) และมีโรคร่ วม โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ราย มีโรคประจาตัวเป็ นไตวายเรื้ อรังและ
เบาหวาน กลุ่ มตัวอย่าง 2 รายมี โรคประจาตัวเป็ นโรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั งและกลุ่ มตัวอย่างอี ก 2 รายมีโรค
ประจาตัวเป็ นโรคหัวใจล้มเหลว
ส่ ว นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ภ าวะช็ อ คจากการติ ด เชื้ อ ทั้ง หมดเข้า รั บ การรั ก ษาในหอผูป้ ่ วยหนัก จึ ง
พบว่า มี ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง 5 ราย (11.11%) จากกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมด 45 ราย ที่ ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายฯ แสดง
ให้เ ห็ น ว่า กลุ ่ ม ตัว อย่า งที ่ มี ภ าวะช็ อ คจากการติ ด เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ป้ ่ วยที่ มี อ วัย วะล้ม เหลวหลาย
ระบบ (Multiple organs dysfunction syndrome; MODS) จึ ง ทาให้ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายฯ ถึ ง แม้จ ะ
ได้รั บ การดู แ ลรั ก ษาตามแนวปฏิ บ ตั ิ แ ล้ว ก็ ต าม เมื่ อ พิจ ารณาด้า นอายุ พบว่า ทุ ก รายเป็ นผู ส้ ู ง อายุ มี
อายุร ะหว่า ง 82 - 99 ปี (M 89.28, SD 6.45) และทุ ก รายมี โ รคร่ ว มโดยกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2 ราย เป็ นโรค
หลอดเลื อดสมองและมี ภ าวะติ ด เตี ย งอยู่ที่ บ ้า น กลุ่ ม ตัว อย่า งอี ก 2 ราย มี โ รคประจาตัว เป็ นโรคหัว ใจ
ล้ม เหลวและกลุ่ ม ตัวอย่า งอี ก 1 ราย มี โรคประจาตัวเป็ นไตวายเรื้ อรั ง และเบาหวาน
3. ผลลัพธ์ ของกระบวนการ
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลื อดชนิ ดรุ นแรงบรรลุเป้ าหมายของการดูแลใน 6 ชัว่ โมง
แรก จานวน 66 ราย จาหน่ ายกลับบ้าน จานวน 55 ราย (83.33%) เสี ยชี วิตจานวน 11 ราย (16.66%) ส่ วน
กลุ่มที่ไม่บรรลุเป้าหมายฯ จานวน 9 ราย เสี ยชีวติ จานวน 3 ราย (33.33%) กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการ
ติดเชื้ อจานวน 45 ราย ซึ่ งรับไว้ในหอผูป้ ่ วยหนักทั้งหมดบรรลุ เป้ าหมายฯ จานวน 40 ราย ทั้ง 40 รายนี้ หลัง
ย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยหนักไปรั บการดู แลต่อที่ หอผูป้ ่ วยในได้จาหน่ ายกลับบ้าน จานวน 24 ราย (60%)
เสี ยชีวติ ที่หอผูป้ ่ วยใน จานวน 16 ราย (40%) ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ราย ที่ไม่บรรลุเป้ าหมายฯ เสี ยชีวิต
ในหอผูป้ ่ วยหนักทั้ง 5 ราย (100%) ซึ่ งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิ ดรุ นแรงและ
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ภาวะช็ อคจากการติ ดเชื้ อที่ บ รรลุ เป้ า หมายฯ มี อตั ราการเสี ย ชี วิตต่ ากว่า กลุ่ มที่ ไ ม่ บ รรลุ
เป้ าหมายฯ และกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อมีอตั ราตายสู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะติดเชื้ อใน
กระแสเลือดชนิดรุ นแรง กลุ่มตัวอย่างทุกรายในการศึกษาครั้งนี้ ผลการเพาะเชื้ อในเลือดพบเชื้ อ Escherichia
coli และเชื้ อ Acenetobactor baumannii ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบทั้งหมด สอดคล้องกับการศึกษาของ
บราลี ศีลประชาวงศ์ (2563) และนิตยา อินทราวัฒนา และมุทิตา วนาภรณ์ (2558) ซึ่ งพบว่าเชื้ อดังกล่าวเป็ น
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สาเหตุ ของโรคติดเชื้ อต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเชื้ อ Escherichia coli และเชื้ อ Acenetobactor
baumannii และยัง พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ สี ย ชี วิ ต พบเชื้ อ ดื้ อ ยาหลายชนิ ด (Multiple drugs resistance;
MDR ) ร่ วมกับมีภาวะการหายใจล้มเหลวและภาวะเลือดเป็ นกรดอย่างรุ นแรง (Severe metabolic acidosis)
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้ อที่บรรลุเป้ าหมายฯ ย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยหนักได้แต่เสี ยชี วิตที่
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายและอายุรกรรมหญิงนั้น พบว่า เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจ และพบ
เชื้อดื้อยาหลายชนิดเช่นเดียวกัน

ข้ อจากัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย ทาให้มีความจากัดของข้อมูลและกลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวนน้อย เนื่ องจากเลือกเฉพาะผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสเลือดชนิดรุ นแรงและผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อค
จากการติดเชื้ อที่เป็ นผูป้ ่ วยอายุรกรรมเท่านั้น และไม่ได้ศึกษาปั จจัยด้านโครงสร้ างที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือด เช่น ความรู ้และทักษะของพยาบาล อัตรากาลัง ภาระงาน ระบบ
การบริ หารจัดการเตียง เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่พบว่าผูป้ ่ วยที่อยู่ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายและอายุรกรรมหญิง บรรลุ เป้ าหมาย
ของการดูแลใน 6 ชัว่ โมงแรกน้อยกว่าผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยหนัก จึงควรมีการเพิ่มทักษะการดูแลผูป้ ่ วยติด
เชื้ อในกระแสเลือดของพยาบาลวิชาชี พในหอผูป้ ่ วยดังกล่าว และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆ ในการประเมินและเฝ้าระวังผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยบรรลุเป้ าหมายของการดูแลในระยะ 6 ชัว่ โมง
แรกเพิ่มมากขึ้น และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปั จจัยด้านโครงสร้างที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
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