
การพฒันาระบบปฏบิตักิารดูแล

ผูป่้วยภาวะ sepsis
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นวตักรรมทีเ่กดิขึน้

บทเรยีนทีไ่ดร้บั



เป้าหมายการด าเนินงาน
1.ไดร้บัการดูแลรกัษาตามแนวทางการดูแล

ผูป่้วย sepsis

ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม

2.เพิม่การเขา้ถงึยาปฏชิวีนะหลงัวนิิจฉัย   1 

ช ัว่โมง

3.ลดอตัราการส่งตอ่ผูป่้วย

4.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู ป่้วยกลุ่ ม 

sepsis

5.ผู ้ป่ ว ย sepsis หาย จากอาก า ร แล ะ

สามารถใชช้วีติได ้

ตามปกต ิ



ปัญหาและสาเหตุ 

sepsis และ septic shock เป็นภาวะเจ็บป่วยวกิฤติ
และ ฉุกเ ฉินซึ่ง เ ป็นสาเหตุการตายอันดับต ้นของทุก

โรงพยาบาล

กลุม่เสีย่ง



ภาวะ sepsis สามารถเพิม่ระดบั

ความรนุแรงเป็น severe sepsis และ

septic shock จนท าใหอ้วยัวะตา่งๆ

เกดิภาวะลม้เหลวในเวลาทีร่วดเรว็

และน าไปสูก่ารเสยีชวีติ



จากสถติขิองโรงพยาบาลบ่อพลอย พบวา่
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ผูป่้วย sepsis ทีม่ารบับรกิารใน

โรงพยาบาลบ่อพลอยปี 2562

จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้า่ มผูีป่้วย sepsis ทีม่ารบั
บรกิารทัง้หมดในเดอืน ม.ีค. 62 , เม.ย.62 และ พ.ค.62 จ านวน

11,12 ราย และ 10 ราย ตามล าดบั 
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ผูป่้วยทีไ่ดร้บั antibiotic ลา่ชา้หลงั

การวนิิจฉัย 1 ช ัว่โมง

จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้า่ ผูป่้วยทีไ่ดร้บั
antibiotic ลา่ชา้หลงัการวนิิจฉัย 1 ช ัว่โมง ในเดอืน 

ม.ีค. 62 , เม.ย.62 และ พ.ค.62 ทัง้หมดจ านวน 2,0 ราย 
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ผูป่้วยทีม่อีาการทรดุลงและrefer

ภายในตกึผูป่้วยใน

จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้า่ ในเดอืน ม.ีค. 62

, เม.ย.62 และ พ.ค.62 มี จ ำ นวนทั้ งหมด  

5,1 รำยและ 3 รำย ตำมล ำ ดั บ 
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ผูป่้วยทีม่ภีาวะ sepsis เสยีชวีติ

จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้า่ ผูป่้วยทีม่ี

ภาวะ sepsis เสยีชวีติ ม.ีค. 62 , เม.ย.62 และ พ.ค.62 

มทีัง้หมด 1,1 ราบ และ 0 ราย ตามล าดบั 



โดยจากปัญหาและการรวบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้

พบว่า ทมีผูดู้แลรกัษายงัขาดความช านาญเน่ืองจาก

มีแพทยจ์บใหม่ปฏิบัติงานสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ตลอดเวลา  ท าใหแ้นวทางการรกัษาดูแลไม่มแีนวทาง

ทีช่ดัเจน ส่งผลใหม้กีารวนิิจฉัยและใหก้ารรกัษาล่าชา้  



การด าเนินงาน

-ประชมุคณะผูจ้ดัท าเพื่อก าหนดระยะเวลา และวางแผนด าเนินงาน

รวมกนั

-เชญิ นายแพทยช์วิน รกัษร์ชัตกุล เป็นที่ปรกึษาพิเศษ เพื่อให ้

ค าแนะน า รวมถงึชว่ยดแูนวทางและแกไ้ขในสว่นทีบ่กพรอ่ง

-รวบรวมขอ้มูลของผูป่้วย Sepsis เพือ่รวบรวมปัญหาทีพ่บ 

-จดัท าแนวทางการดูแลรกัษาผูป่้วย Sepsis และแกไ้ขเพือ่ใหม้คีวาม

ความถกูตอ้งเหมาะสมกบัรพ.บ่อพลอย

-เร ิม่ใชแ้นวทางการดแูลรกัษาผูป่้วย Sepsis ใหม่ในหน่วยงาน เพือ่ให ้

สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

-Audit chart รวบรวมขอ้มูล ตวัชีว้ดัและวเิคราะหผ์ลในผูป่้วย 

Sepsis ทกุรายทีม่ารบับรกิาร

-สรปุการด าเนินงาน จดัท ารปูเลม่ 



การวดัผลของการเปลีย่นแปลง

จ านวนผูป่้วย 

sepsis 

จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้่า  มผีูป่้วย sepsis ทีม่ารบั

บรกิารทัง้หมดในเดอืน ม.ีค. 62 , เม.ย.62, พ.ค.และม.ิย.62 จ านวน 

11,12,10 ราย และ 10 ราย ตามล าดบั

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62

จ านวนผูป่้วย sepsis (คน)

จ านวน(คน)



ชว่งอายุของผูป่้วย Sepsis
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จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้่า ในเดอืน มนีาคม 62 ชว่งอายทุีม่ภีาวะ sepsis มาก

ทีส่ดุคอื อายมุากกวา่ 60 ปี มี 6 คน คดิเป็น 54.55%   เดอืน เมษายน 62 ชว่งอายทุีม่ภีาวะ sepsis

มากทีส่ดุคอื อายมุากกวา่ 60 ปี มี 7 คน คดิเป็น 58.33% เดอืน พฤษภาคม 62 ชว่งอายทุีม่ี

ภาวะ sepsis มากทีส่ดุคอื อายมุากกวา่ 60 ปี มี 6 คน    คดิเป็น 60 % และ เดอืน มถินุายน 62 ชว่ง

อายทุีม่ภีาวะ sepsis มากทีส่ดุคอื อายมุากกวา่ 60 ปี มี 8 คน คดิเป็น 80 % จากตารางจะพบวา่ ชว่ง

อายมุผีลตอ่การเกดิภาวะ sepsis ซึง่ชว่งทีม่ภีาวะเสีย่งสงูจะเกนิภาวะ sepsis คอืกลุม่ ผูส้งูอายคุอืมี

อายมุากกวา่ 60ปีขึน้ไป 



ผูป่้วยโรคเร ือ้รงั ทีม่ภีาวะ Sepsis

จากการรวบรวมขอ้มูลสามารถสรปุผลไดว้า่  

ในเดอืน มนีาคม 62 มผีูป่้วยทัง้หมด 11 คน มโีรคเร ือ้รงัทัง้หมด 

จ านวน  9 คน และมโีรคเร ือ้รงัมากกว่า 1 โรค จ านวน 5 คน จากผูป่้วยที่

มโีรคเร ือ้รงัทัง้หมด  โรคเร ือ้รงัทีพ่บมากทีสุ่ดคอื HT จ านวน 5 คน คดิ

เป็น 55.56%  DLP จ านวน 3 คน คดิเป็น 33.33% CAและHIV  มี

จ านวนอยา่งละ 2 คน คดิเป็น 22.22%

ในเดือน เมษายน 62 มีผู ป่้วยทั้งหมด 12 คน มีโรคเร ือ้รงั

ทัง้หมด จ านวน  9 คน และมโีรคเร ือ้รงัมากกว่า 1 โรค จ านวน 5 คน 

จากผูป่้วยทีม่ีโรคเร ือ้รงัทัง้หมด  โรคเร ือ้รงัทีพ่บมากทีสุ่ดคอื HT+DM  

จ านวน 5 คน คดิเป็น 55.56%  DLPและCA อย่างละ 2 คน คดิเป็น 

22.22%  และ HIV จ านวน 1 คน คดิเป็น 11.11% 



ในเดือน พฤษภาคม 62 มีผูป่้วยทัง้หมด 10 คน มีโรคเร ือ้รงั

ทัง้หมด จ านวน 6 คน และมีโรคเร ือ้รงัมากกว่า 1 โรค จ านวน 3 คน

จากผูป่้วยทีม่โีรคเร ือ้รงัทัง้หมด  โรคเร ือ้รงัทีพ่บมากทีส่ดุคอื HT  จ านวน 

4 คน คดิเป็น 66.67%   DLPและDM อย่างละ 2 คน คดิเป็น 33.33%  

CAและHIV อยา่งละ 1 คน คดิเป็น 16.67% 
ในเดือน มิถุนายน 62 มีผู ป่้วยทั้งหมด 10 คน มีโรคเร ือ้ร งั

ทัง้หมด จ านวน 4 คน และมีโรคเร ือ้รงัมากกว่า 1 โรค จ านวน 2 คน

จากผูป่้วยที่มีโรคเร ือ้รงัทั้งหมด  โรคเร ือ้รงัที่พบมากที่สุดคือ DLP 

จ านวน 3 คน คดิเป็น 75 % 

จากผลการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ ไม่สามารถสรปุไดว้า่โรคเร ือ้รงัใดทีม่ผีล

ท าใหเ้กดิภาวะ Sepsis  



ผูป่้วย Sepsis ไดย้า antibiotic เกนิ 1 ชัว่โมงหลงัการวนิิจฉยั
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จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้่า ในเดอืน มนีาคม 62 มผูีป่้วย sepsis 

ไดย้า antibiotic เกนิ 1 ช ัว่โมงหลงัการวนิิจฉัย จ านวน 2 คน คดิเป็น 18.18%ของ

ผูป่้วยทัง้หมด  เดอืนเมษายน 62 ไม่มผูีท้ีไ่ดย้าล่าชา้ เดอืนพฤษภาคม 62 มผูีป่้วย 

sepsis ไดย้า antibiotic เกนิ 1 ช ัว่โมงหลงัการวนิิจฉัย จ านวน 2 คน คดิเป็น

18.18%ของผูป่้วยทัง้หมด และในเดอืน มถิุนายน 62 ไม่มผูีท้ีไ่ดย้าล่าชา้ 



ผูป่้วย sepsis ทีอ่าการทรุดลงและ refer ในตกึผูป่้วยใน 
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จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้่า เดอืน มนีาคม 62 มผูีป่้วย refer จ านวน 5

คน คดิเป็น 45.45%ของผูป่้วยทัง้หมด   เดอืน เมษายน 62 มผูีป่้วย refer จ านวน 1 คน 

คดิเป็น 8.3%ของผูป่้วยทัง้หมด  เดอืน พฤษภาคม 62  มผูีป่้วย refer จ านวน 3 คน คดิ

เป็น 30%ของผูป่้วยทัง้หมด และ ในเดอืน มถิุนายน 62 มผูีป่้วย refer จ านวน 2 คน คดิ

เป็น 20%ของผูป่้วยทัง้หมด จากกราฟ ผูป่้วย sepsis ที ่referในตกึผูป่้วยใน มแีนวโนม้ 

ลดลง



ผูป่้วย sepsis ทีเ่สยีชวีติ 
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จากกราฟสามารถสรุปผลไดว้่า เดอืน มนีาคม 62 มผีูป่้วยเสยีชวีติ จ านวน 1

คน คดิเป็น 9.09%ของผูป่้วยทัง้หมด   เดอืน เมษายน 62 มผีูป่้วยเสยีชวีติ จ านวน 1 คน คดิ

เป็น 8.33%ของผูป่้วยทัง้หมด  เดอืน พฤษภาคม 62  และเดอืน มถินุายน ไม่มผีูป่้วยเสยีชวีติ  

จากผลวเิคราะหพ์บวา่ การมแีบบแผนการรกัษา sepsisทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถชว่ยลด

อตัราการเสยีชวีติได ้



สรุปผลตามตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ม.ีค.-

62

เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย-

62

อตัราการเกดิภาวะ sepsis - 11 12
(เพิม่ขึน้ 

9.09%)

10
(ลดลง 

16.67%)

10

ไดร้บัการดูแลตามแนวทางปฏบิตัิ

ดูแลผูป่้วย sepsis

100% NA NA NA 100%

ไดร้บั antibiotic หลงัวนิิจฉัย 1

ช ัว่โมง

100% 81.81

%

100% 80% 100%

อตัราการส่งต่อผูป่้วย sepsis <30% 45.45

%

8.33% 30% 20%

อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยกลุ่ม

sepsis

<10% 9.09% 8.33% 0 0

ผูป่้วย sepsis หายจากอาการและ

สามารถใชช้วีติไดต้ามปกติ

100% NA NA NA 100%



- ท าใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการมี

แนวทางปฏิบัติที่ชดัเจนเพื่อการท างาน

รว่มกนัอย่างเป็นสหสาขาวิชาชพีที่เป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของ

ผูป่้วย

-มคีวามง่ายในการน าไปใชส้ าหรบับุคลากร

ทีม่ปีระสบการณน์อ้ย 

-ชว่ยใหผู้ป่้วยไดร้บัการวินิจฉัยและรบัการ

รกัษาภาวะ sepsis ตามมาตรฐาน อย่าง

รวดเรว็และเหมาะสมเพิม่มากขึน้ 

-ผูป่้วยไดร้บัยา antibiotic เรว็ขึน้ 

-ลดอตัราการส่งต่อผูป่้วย 

-ลดการเสยีชวีติ

บทเรยีนทีไ่ดร้บั



นวตักรรมทีเ่กดิขึน้






