
การพฒันาระบบปฏบิตักิารดูแลผูป่้วยภาวะ sepsis 

งานอบัุติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบ่อพลอย งานอบัุติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบ่อพลอย 

งานอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลบอ่พลอย 



หวัขอ้นาํเสนอ 

เป้าหมายการดําเนินงาน 

ปัญหาและสาเหตุ  

การดําเนินงาน 

การวดัผลของการเปลีย่นแปลง 

นวตักรรมที่เกิดข้ึน 

บทเรียนที่ไดร้บั 



เป้าหมายการดาํเนนิงาน 

1.ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis 

   ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.เพ่ิมการเข้าถงึยาปฏชีิวนะหลังวินิจฉัย   1 ช่ัวโมง 

3.ลดอตัราการส่งต่อผู้ป่วย 

4.ลดอตัราการเสยีชีวิตของผู้ป่วยกลุ่ม sepsis  

5.ผู้ป่วย sepsis หายจากอาการและสามารถใช้ชีวิตได้ 

   ตามปกติ  



ปัญหาและสาเหตุ  

sepsis และ septic shock เป็นภาวะเจบ็ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินซ่ึงเป็น

สาเหตุการตายอนัดับต้นของทุกโรงพยาบาล 

กลุ่มเสี่ยง 



 ภาวะ sepsis สามารถเพิ่มระดบัความรุนแรงเป็น severe 

sepsis และ septic shock จนทําให้อวยัวะตา่งๆเกิดภาวะล้มเหลว

ในเวลาท่ีรวดเร็วและนําไปสูก่ารเสียชีวิต 



จากสถิติของโรงพยาบาลบ่อพลอย พบวา่ 
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มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม 

จํา
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เดือน 

ผู้ ป่วย sepsis ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลบอ่พลอย

ปี 2562 

จากกราฟสามารถสรุปผลได้ว่า มีผูป่้วย sepsis ท่ีมารับบริการทั้งหมดในเดือน มี.ค. 62 , 

เม.ย.62 และ พ.ค.62 จาํนวน 11,12 ราย และ 10 ราย ตามลาํดบั  
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มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม 

จํา
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เดือน 

ผู้ ป่วยท่ีได้รับ antibiotic  ลา่ช้าหลงัการวินิจฉยั 1 ชัว่โมง 

จากกราฟสามารถสรุปผลได้ว่า ผูป่้วยท่ีไดรั้บ antibiotic  ล่าชา้หลงัการวนิิจฉยั 

1 ชัว่โมง ในเดือน มี.ค. 62 , เม.ย.62 และ พ.ค.62 ทั้งหมดจาํนวน 2,0 ราย และ 

2ราย ตามลาํดบั  
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มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม 
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เดือน 

ผู้ ป่วยท่ีมีอาการทรุดลงและreferภายในตกึผู้ ป่วยใน  

จากกราฟสามารถสรุปผลได้ว่า ในเดือน มี.ค. 62 , เม.ย.62 และ พ.ค.62 มีจาํนวน

ทั้งหมด  5,1 รายและ 3 ราย ตามลาํดบั  
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ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ sepsis เสียชีวิต  

จากกราฟสามารถสรุปผลได้ว่า ผูป่้วยท่ีมีภาวะ sepsis เสียชีวติ มี.ค. 62 , 

เม.ย.62 และ พ.ค.62  มีทั้งหมด 1,1 ราบ และ 0 ราย ตามลาํดบั  



 โดยจากปัญหาและการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า ทีมผูดู้แล

รักษายงัขาดความชาํนาญเน่ืองจากมีแพทยจ์บใหม่ปฏิบติังานสับเปล่ียน

หมุนเวียนตลอดเวลา  ทาํใหแ้นวทางการรักษาดูแลไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน 

ส่งผลใหมี้การวินิจฉยัและใหก้ารรักษาล่าชา้   



การดาํเนนิงาน 

-ประชุมคณะผู้จัดทาํเพ่ือกาํหนดระยะเวลา และวางแผนดาํเนินงานรวมกนั 

-เชิญ นายแพทย์ชวิน รักษ์รัชตกุล เป็นที่ปรึกษาพิเศษ เพ่ือให้คําแนะนํา รวมถึงช่วยดู

แนวทางและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 

-รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย Sepsis เพ่ือรวบรวมปัญหาที่พบ  

-จัดทาํแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis และแก้ไขเพ่ือให้มีความความถูกต้องเหมาะสม

กบัรพ.บ่อพลอย 

-เร่ิมใช้แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis ใหม่ในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้

อย่างมีประสทิธภิาพ  

-Audit chart รวบรวมข้อมูล ตัวช้ีวัดและวิเคราะห์ผลในผู้ป่วย Sepsis ทุกรายที่มารับบริการ 

-สรปุการดาํเนินงาน จัดทาํรปูเล่ม  



การวดัผลของการเปลีย่นแปลง 

จํานวนผูป่้วย sepsis  

 จากกราฟสามารถสรุปผลไดว่้า  มีผู้ป่วย sepsis ที่มารับบริการทั้งหมดในเดือน 

มี.ค. 62 , เม.ย.62, พ.ค.และมิ.ย.62 จาํนวน 11,12,10 ราย และ 10 ราย ตามลาํดับ 
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ช่วงอายุของผู้ป่วย Sepsis 
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 จากกราฟสามารถสรุปผลได้ว่า   ในเดือน มีนาคม 62 ช่วงอายท่ีุมีภาวะ sepsis มากท่ีสุดคือ อายมุากกวา่ 60 ปี มี 6 คน คิดเป็น 

54.55%   เดือน เมษายน 62 ช่วงอายท่ีุมีภาวะ sepsis มากท่ีสุดคือ อายมุากกวา่ 60 ปี มี        7 คน คิดเป็น 58.33% เดือน พฤษภาคม 62 ช่วงอายุ

ท่ีมีภาวะ sepsis มากท่ีสุดคือ อายมุากกวา่ 60 ปี มี 6 คน    คิดเป็น 60 % และ เดือน มิถุนายน 62 ช่วงอายท่ีุมีภาวะ sepsis มากท่ีสุดคือ อายุ

มากกวา่ 60 ปี มี 8 คน คิดเป็น 80 % จากตารางจะพบวา่ ช่วงอายมีุผลต่อการเกิดภาวะ sepsis ซ่ึงช่วงท่ีมีภาวะเส่ียงสูงจะเกินภาวะ sepsis คือ

กลุ่ม ผูสู้งอายคืุอมีอายมุากกวา่ 60ปีข้ึนไป   



ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ทีม่ภีาวะ Sepsis  

จากการรวบรวมข้อมูลสามารถสรปุผลได้ว่า   

 ในเดือน มีนาคม 62 มีผู้ป่วยทั้งหมด 11 คน มีโรคเร้ือรังทั้งหมด จาํนวน  9 คน และมี

โรคเร้ือรังมากกว่า 1 โรค จาํนวน 5 คน จากผู้ป่วยที่มีโรคเร้ือรังทั้งหมด  โรคเร้ือรังที่พบมากที่สดุ

คือ HT จาํนวน 5 คน คิดเป็น 55.56%  DLP จาํนวน 3 คน คิดเป็น 33.33% CAและHIV  มี

จาํนวนอย่างละ 2 คน คิดเป็น 22.22% 

 ในเดือน เมษายน 62 มีผู้ป่วยทั้งหมด 12 คน มีโรคเร้ือรังทั้งหมด จาํนวน  9 คน 

และมีโรคเร้ือรังมากกว่า 1 โรค จาํนวน 5 คน จากผู้ป่วยที่มีโรคเร้ือรังทั้งหมด  โรคเร้ือรังที่พบ

มากที่สดุคือ HT+DM  จาํนวน 5 คน คิดเป็น 55.56%  DLPและCA อย่างละ 2 คน คิดเป็น 

22.22%  และ HIV จาํนวน 1 คน คิดเป็น 11.11%  



 ในเดือน พฤษภาคม 62 มีผู้ป่วยทั้งหมด 10 คน มีโรคเร้ือรังทั้งหมด จาํนวน 6 คน 

และมีโรคเร้ือรังมากกว่า 1 โรค จาํนวน 3 คน จากผู้ป่วยที่มีโรคเร้ือรังทั้งหมด  โรคเร้ือรังที่พบ

มากที่สดุคือ HT  จาํนวน 4 คน คิดเป็น 66.67%   DLPและDM อย่างละ 2 คน คิดเป็น 

33.33%  CAและHIV อย่างละ 1 คน คิดเป็น 16.67%  

    ในเดือน มิถุนายน 62 มีผู้ป่วยทั้งหมด 10 คน มีโรคเร้ือรังทั้งหมด จาํนวน 4 คน และมี

โรคเร้ือรังมากกว่า 1 โรค จาํนวน 2 คน จากผู้ป่วยที่มีโรคเร้ือรังทั้งหมด  โรคเร้ือรังที่พบมากที่สดุ

คือ DLP จาํนวน 3 คน คิดเป็น 75 %  

จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่สามารถสรปุได้ว่าโรคเร้ือรังใดที่มีผลทาํให้เกดิภาวะ Sepsis   



ผูป่้วย Sepsis ไดย้า antibiotic เกิน 1 ชัว่โมงหลงัการวินจิฉยั 
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 จากกราฟสามารถสรุปผลไดว่้า   ในเดือน มีนาคม 62 มีผู้ป่วย sepsis ได้ยา antibiotic เกนิ 1 ช่ัวโมง

หลังการวินิจฉัย จาํนวน 2 คน คิดเป็น 18.18%ของผู้ป่วยทั้งหมด  เดือนเมษายน 62 ไม่มีผู้ที่ได้ยาล่าช้า เดือน

พฤษภาคม 62 มีผู้ป่วย sepsis ได้ยา antibiotic เกนิ 1 ช่ัวโมงหลังการวินิจฉัย จาํนวน 2 คน คิดเป็น 18.18%ของ

ผู้ป่วยทั้งหมด และในเดือน มิถุนายน 62 ไม่มีผู้ที่ได้ยาล่าช้า  



ผูป่้วย sepsis ที่อาการทรุดลงและ refer ในตึกผูป่้วยใน  
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 จากกราฟสามารถสรุปผลไดว่้า   เดือน มีนาคม 62 มีผู้ป่วย refer จาํนวน 5 คน คิดเป็น 45.45%ของผู้ป่วย

ทั้งหมด   เดือน เมษายน 62 มีผู้ป่วย refer จาํนวน 1 คน คิดเป็น 8.3%ของผู้ป่วยทั้งหมด  เดือน พฤษภาคม 62  มีผู้ป่วย 

refer จาํนวน 3 คน คิดเป็น 30%ของผู้ป่วยทั้งหมด และ ในเดือน มิถุนายน 62 มีผู้ป่วย refer จาํนวน 2 คน คิดเป็น 20%

ของผู้ป่วยทั้งหมด จากกราฟ ผู้ป่วย sepsis ที่ referในตึกผู้ป่วยใน มีแนวโน้ม ลดลง 



 ผูป่้วย sepsis ที่เสียชีวิต  
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 จากกราฟสามารถสรุปผลไดว่้า  เดือน มีนาคม 62 มีผู้ป่วยเสยีชีวิต จาํนวน 1 คน คิดเป็น 9.09%ของผู้ป่วย

ทั้งหมด   เดือน เมษายน 62 มีผู้ป่วยเสียชีวิต จาํนวน 1 คน คิดเป็น 8.33%ของผู้ป่วยทั้งหมด  เดือน พฤษภาคม 62  และ

เดือน มิถุนายน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต  จากผลวิเคราะห์พบว่า การมีแบบแผนการรักษา sepsisที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถช่วย

ลดอตัราการเสยีชีวิตได้  



สรุปผลตามตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย-62 

อตัราการเกดิภาวะ  sepsis  - 11 12 
(เพ่ิมขึ้น 9.09%) 

10 
(ลดลง 16.67%) 

10 

ได้รับการดูแลตามแนวทางปฏบิัติดูแลผู้ป่วย 

sepsis  

100% NA NA NA 100% 

ได้รับ antibiotic หลังวินิจฉัย   1 ช่ัวโมง 100% 81.81% 100% 80% 100% 

อตัราการส่งต่อผู้ป่วย sepsis <30% 45.45% 8.33% 30% 20% 

อตัราการเสยีชีวิตของผู้ป่วยกลุ่ม sepsis  <10% 9.09% 8.33% 0 0 

ผู้ป่วย sepsis หายจากอาการและสามารถใช้

ชีวิตได้ตามปกติ  

100% NA NA NA 100% 



-  ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการมีแนวทางปฏิบัติท่ี

ชดัเจนเพ่ือการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วย 

 

-มี ค ว า ม ง่ า ย ใ น ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้ สํ า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ท่ี มี

ประสบการณ์นอ้ย  

 

-ช่วยให้ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรับการรักษาภาวะ 

sepsis ตามมาตรฐาน อยา่งรวดเร็วและเหมาะสมเพ่ิมมากข้ึน  

 

-ผูป่้วยไดรั้บยา antibiotic เร็วข้ึน  

 

-ลดอตัราการส่งต่อผูป่้วย  

 

-ลดการเสียชีวิต 

บทเรียนทีไ่ด้รับ 



นวตักรรมที่เกิดข้ึน 
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