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Sawangha sepsis protocol : case study of Sawangha Hospital

Abstract Sharlanchon Parichardjirapart, M.D.*

 Infectious diseases and sepsis are seems to be serious for global public health problems. 
Sepsis is major mortality rate and high cost. Morbidity rate reported in Sawangha Hospital between 
2554-2557 are 1.9, 3.0, 3.6, 5.3 and mortality rate are 8.3, 14.7, 17.1, 24.4 respectively. Sepsis be 
complex and require high resources. Reviewed high risk group are co-incident of elderly and bed 
ridden. Cause of death and raise of admission day are lack of human recourse, medical equipment, 
medical department and medical laboratories. The evident best of Surviving Sepsis Campaign (SSC) 
and early goal-directed therapy (EGDT) achieved to reduce injurious and mortality rate. This study 
seek for appropriately clinical practice guideline for level F2 hospital. The qualitative research for 
Sawangha sepsis protocol arises documentary reviewed before produce Sawangha sepsis protocol 
and consent to multi-disciplinary brainstorm. The Sawangha sepsis protocol were retrospective in  
admitted charge suspected coding A 419 and R572 by International Classification of Diseases  
(ICD-10). Multi-disciplinary crated Sawangha sepsis protocol and assessed by user with high satisfying 
consist from obviously, practicable, evaluatable and communicatable. Gap analysis for usually practice 
and new practice wear detected, it indicated good diagnosis but poor 6 bundle proceed about 10.7% 
and discover organ failure monitor about 86.6%. The study concern cost of laboratory procedure, 
workload and referral system. The multi-disciplinary’s sepsis protocol is good practice and usefulness 
for patient. Evaluation must be realistic and be appropriate for F2 level hospital.
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แนวปฏิบัติเรื่องภาวะ sepsis กรณีศึกษาโรงพยาบาลแสวงหา

บทคัดย่อ ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส, พ.บ.*

 โรคติดเชื้อและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส�าคัญท่ัวโลก เป็นสาเหตุ
การตายและเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ส�าหรับโรงพยาบาลแสวงหาตั้งแต่ปี 2554-2557 พบอัตราป่วยด้วย
ภาวะ sepsis คือ 1.9, 3.0, 3.6 และ 5.3 อัตราตายจากภาวะ sepsis คือ 8.3, 14.7, 17.1 และ 24.4 ตามล�าดับ  
พบกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยสูงอายุร่วมกับมีโรคเรื้อรังและมีภาวะติดเตียง (bed ridden) ขีดจ�ากัดของโรงพยาบาลอาจเป็น
สาเหตุการเกิดภาวะ severe sepsis ส่งผลให้เสียชีวิตและเพิ่มวันนอนในโรงพยาบาล การลดความรุนแรงของโรคได้
โดยการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย sepsis ของกลุ่ม Surviving Sepsis Campaign (SSC) และการรักษาแบบมุ่งเป้า  
(early goal-directed therapy : EGDT) ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต จึงสร้างแนวทางการรักษาของโรงพยาบาล
แสวงหา (Sawangha sepsis treatment protocol) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล โดยใช้การศกึษาเชงิคณุภาพ  
(Qualitative Research) ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องก่อนจดัท�าแนวทาง Sawangha sepsis treatment protocol โดยทีม
สหสาขาวชิาชพี และน�าแนวทางปฏิบตัท่ีิได้ศกึษาย้อนหลงัจากประวัตผิูป่้วยในท่ีได้รับรหัส ICD-10 A419 (septicemia)  
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และ R572 (shock) ผลการศกึษาได้แนวทางการดแูลผูป่้วยท่ีมรีะดบัความพงึพอใจสงู มคีวามชดัเจนและสามารถปฏิบตัิ
ตามได้ รวมท้ังการตดิตามประเมนิผลท่ีชดัเจนใช้สือ่สารกับทีมสหสาขาวชิาชพีได้ด ีวเิคราะห์โอกาสพฒันาในการปฏิบตัิ
ตาม Sawangha sepsis treatment protocol ย้อนหลังจากประวัติผู้ป่วยในพบประเด็นการพัฒนาคือ ความรวดเร็ว
ในการวินิจฉัย การปฏิบัติดูแลเมื่อพบผู้ป่วย การเฝ้าระวังภาวะอวัยวะภายในล้มเหลว เมื่อประเมินคุณภาพของแนว
ปฏิบัติทางคลินิก (AGREE collaboration) มีการปฏิบัติดูแลที่เหมาะสมและเกิดผลดีต่อผู้รับบริการที่มีภาวะ sepsis  
มกีารตดิตามประเมนิผลท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริง และมคีวามเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแสวงหา พบความกังวล
เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาระงาน และการเชื่อมโยงในระบบส่งต่อ
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะ sepsis, แนวทางการดูแลผู้ป่วย

*แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 มีการศึกษาท่ียืนยันว่าถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษา
และแก้ไขความผิดปกติของระบบไหลเวียนกลับสู่สภาพ
ปกตอิย่างรวดเร็วภายในเวลา 6 ชม. (Early goal-directed  
therapy : EGDT) สามารถป้องกันหรือลดความรุนแรง
ของภาวะแทรกซ้อนคืออวัยวะเสียหน้าท่ีและลดอัตราการ
ตายได้(7-11)

 จากการทบทวนแนวปฏิบัติเร่ืองภาวะ sepsis  
พบว่ามีความหลากหลายและโรงพยาบาลแสวงหามี 
ข้อจ�ากัดด้านบุคลากรคือ ไม่มีอายุรแพทย์ พยาบาลขาด
ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะวิกฤต มักเป็น 
ผูป่้วยท่ีต้องการการฟ้ืนฟสูภาพ (rehabilitation) ประกอบ
กับภาระงานของโรงพยาบาลแสวงหาท่ีมีอัตราการ 
ครองเตียงตั้งแต่ 2555-2557 เป็น 115.3, 102.9, 104.0 
และ 122.1 ข้อจ�ากัดด้านสถานที่ คือ ไม่มีหอผู้ป่วยหนัก 
ข้อจ�ากัดด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ คือ ไม่มีเคร่ืองช่วย
หายใจ ห้องปฏิบตักิารไม่สามารถตรวจระดบัความดนัย่อย
ของออกซิเจนในเลือด (Partial pressure of arterial 
oxygen: PaO

2
) มียาปฏิชีวนะไม่ครอบคลุม ส่งผลให้การ

ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis ได้ไม่ดี
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
ดูแลผู ้ป่วยกลุ ่มนี้จึงวางแผนพัฒนาการดูแลโดยศึกษา
แนวปฏิบัติท่ีมีการตีพิมพ์และผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 
วิเคราะห์ความสามารถของโรงพยาบาลแสวงหาโดยทีม 
สหสาขาวิชาชีพในการสร้างแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาล

บทน�ำ
 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากการติดเชื้อ
และมีกระบวนการอักเสบในร่างกายอย่างรุนแรงและต่อ
เนื่อง เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นในโรงพยาบาลท่ัวโลก 
กลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้มีโรคเร้ือรังพบปัจจัยเสี่ยงสูงในกลุ่มท่ี
สัมผัสกับเชื้อโรคบ่อยๆ เช่น การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหรือ
ถูกสัตว์กัด ผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีติดเชื้อท่ีแพร่กระจายง่าย และ
กลุ่มผู้มีภูมิต้านทานต�่าซึ่งรวมถึงเด็กคลอดก่อนก�าหนด 
ทารกและผู้สูงอายุ(1-2)

 ในสหรัฐอเมริกาพบอุบัติการณ์ของ sepsis 
ประมาณ 400,000 รายต่อปี และมีอัตราตายร้อยละ  
0-35(5) ประเทศไทยประมาณอุบัติการณ์ไม่น้อยกว่า 
5,000-10,000 รายต่อปี อัตราป่วยในโรงพยาบาลประมาณ
ร้อยละ 5-15 ของผู้ป่วยใน(3-4) ภาวะติดเชื้อที่รุนแรงที่สุด
คือ Septic shock ซึ่งพบได้ร้อยละ 10-40 ของผู้ป่วย 
sepsis อัตราตายสูงประมาณร้อยละ 40-80 จึงเป็นภาวะ
เร่งด่วนท่ีต้องค้นหาเชื้อก่อโรคโดยเร็ว และให้การรักษา
ท่ีเหมาะสมรวดเร็ว จึงจัดเป็นภาวะฉุกเฉินเมื่อมี septic 
shock เกิดขึ้น(6)

 ส�าหรับโรงพยาบาลแสวงหาตั้งแต่ปี 2554-2557 
พบอัตราป่วยด้วยภาวะ sepsis คือ 1.9, 3.0, 3.6 และ 
5.3 อัตราตายผูป่้วยท่ีวนิจิฉยัว่าเป็นภาวะ sepsis คอื 8.3, 
14.7, 17.1 และ 24.4 ตามล�าดับ ทบทวนการดูแลผู้ป่วย
พบกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุร่วมกับมีโรคเร้ือรังและมีภาวะ 
ตดิเตยีงการเกิดภาวะ severe sepsis เกิดจากขดีจ�ากัดทาง
ห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ 
และสถานท่ี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและเพิ่ม 
วันนอนในโรงพยาบาล
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วัสดุและวิธีกำร
 เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qual i tat ive  
Research) โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
รักษาภาวะ sepsis ในระดับนานาชาติ(2)  ระดับโรงเรียน
แพทย์(12) และระดบัโรงพยาบาลศนูย์(7) ทีมสหสาขาวิชาชพี 
ทบทวนแนวปฏิบัติและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน�า
ลงสู ่การปฏิบัติร่าง Sawangha sepsis treatment  
protocol โดยการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วมจ�านวน  
3 ครั้ง จัดท�าแนวทาง Sawangha sepsis treatment 
protocol โดยผูว้จิยัมส่ีวนร่วมในการพฒันาแนวปฏิบตัด้ิวย 
น�าแนวทางปฏิบตัท่ีิได้ศกึษาย้อนหลงัจากประวัตผู้ิป่วยในท่ี
ได้รับรหัส ICD-10 A419 และ R 572 จ�านวน 99 ราย 
เพื่อศึกษาโอกาสพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่

ผลการศึกษา
Sawangha sepsis treatment protocol
 แนวปฏิบัติ 4 ส่วน ประกอบด้วย การนิยาม/
การวินิจฉัย การปฏิบัติดูแลเมื่อพบภาวะ sepsis แบบ
ทันที การติดตามประเมินผล และเกณฑ์ในการส่งต่อ

กำรนิยำมโรค
 Sepsis หมายถึง ภาวการณ์อักเสบของร่างกาย 
(Systemic inflammatory response syndrome, SIRS) 
พบร่วมกับพบการติดเชื้อ
 Severe sepsis หมายถึงภาวะ sepsis ร่วมกับ
มอีวัยวะต่างๆ ท�างานผดิปกต ิมเีลอืดไปเลีย้งอวัยวะต่างๆ 
ลดลง หรือมีความดันโลหิตต�่า
 Sepsis shock หมายถึง ภาวะ sepsis ร่วมกับ 
มีภาวะความโลหิตต�่า Systolicblood pressure (SBP)  
<90 mmHg ซึ่งทีมสหสาขาวิชาชีพตัดเรื่อง SBP ลดลง  
>40 mmHg ออก เนือ่งจากการใช้เกณฑ์ SBP<90 mmHg  
มีความไว (sensitivity) และความจ�าเพาะ (specificity) 
ในการคัดแยกผู้ป่วยจากภาวะ SIRS ได้

การวินิจฉัย
 การวนิจิฉยัประกอบด้วย อุณหภูมมิากกว่า 380C 
หรือน้อยกว่า 360C อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 90 
ครั้ง/นาที อัตราการหายใจมากกว่า 20 ครั้ง/นาที หรือ  

O
2
 sat>90% จ�านวนเม็ดเลือดขาว (WBC) ในการตรวจ 

Complete Blood count (CBC) น้อยกว่า 4000 หรือ
มากกว่า 12,000/mm3 หรือมี band form neutrophil  
>10%

กำรปฏิบัติดูแลเมื่อวินิจฉัยพบภำวะ sepsis
 เมื่อวินิจฉัยผู ้ป ่วยได ้แล ้วให ้แผนกท่ีผู ้ป ่วย 
อยู่ด�าเนินการ 4 ประการต่อไปนี้ทันที ได้แก่ เจาะ  
Hemoculture (H/C) พร้อมกันจากแขน 2 ข้าง เปิดสาย
สวนหลอดเลอืดด�าส่วนปลายพร้อมกัน 2 เส้น ใส่สายสวน
ปัสสาวะ Foley’s cath (ทิ้ง urine ที่ค้างอยู่) และเริ่มยา
ปฏิชีวนะภายใน 30 นาที

กำรติดตำมอำกำรและประเมินผล
 การติดตามความก้าวหน้าของโรคและประเมิน
ผลการรักษา โดยการติดตามดูการล้มเหลวของระบบการ
ท�างานของร่างกาย 6 ระบบ ได้แก่
 1. ระบบหายใจ ประเมินจากค่าดัชนีการบาด
เจ็บเฉียบพลันของปอด (acute lung injury index) โดย
ค�านวณจาก O

2
 sat เพื่อคาดคะเน PaO

2

 2. ระบบการท�างานของไต ประเมินจากค่า 
Creatinin ในเลือด 
 3. ระบบการท�างานของตับ ประเมินจากค่า 
bilirubin ในเลือด 
 4. ระบบการไหลเวียน ประเมินจากค่า Mean 
arterial blood pressure
 5. ระบบการแข็งตัวของเลือด ประเมินจาก
ปริมาณ platelet 
 6. ระบบประสาท ประเมินจากค่า Glasgow 
Coma Score (GCS score)

เกณฑ์ในกำรส่งต่อ
 ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในการส่งต่อเมื่อ
พบภาวะใดภาวะหนึง่ดงัต่อไปนี ้ภาวะไตวาย ภาวะตบัวาย  
ระดบั GCS ลด 2 ไม่สามารถคงระดบัความดนั 90/60 
mmHg หลงัการใช้ Dopamine 1:1 in 5% D/W ปรมิาณ
สูงสุด 60 µd/min
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 การวนิจิฉยัสามารถท�าได้ดมีาก แต่มคีวามล่าช้า  
ร้อยละ 20.2 และมักพบในผู ้ป ่วยท่ีมีการติดเชื้อใน 
โรงพยาบาล

การเจาะเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อพร้อมกันจากแขน 2 ข้าง 
(หรือ 2 ครั้ง) มีการปฏิบัติน้อยสุด การเริ่มยาปฏิชีวนะ
ภายใน 30 นาที ยังอยู่ในอัตราต�่าเพียง 1 ใน 4 ของ 
ผู้ป่วย

ท�างานของตบัมกีารตรวจเพยีง ร้อยละ 20.2 ใกล้เคยีงกับ
การประเมินภาวะออกซิเจนร้อยละ 18.2 และพบว่าการ
ประเมิน GCS อยู่ในระดับต�่าที่สุดเพียงร้อยละ 12.1
 ผู้วิจัยน�าเสนอท่ีประชุมเร่ืองผลการศึกษาย้อน
หลังและพบข้อสังเกตเร่ืองการปฏิบัติและการบันทึก จึง
น�าเสนอให้มแีบบบนัทึกเพือ่ให้การดแูลผูป่้วยภาวะ sepsis 
อย่างมปีระสทิธภิาพ และน�าใช้ในเวชระเบยีนผูป่้วยทุกราย
ที่วินิจฉัยได้ว่ามีภาวะ sepsis

 ผลการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่
ได้รับรหัส ICD-10 A419 และ R 572 จ�านวน 99 ราย 
ย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2555-2556 

 จากตาราง 1 พบว่า การทบทวนเวชระเบียน
ผู้ป่วยในพบว่า การเปิด IV fluid 2 เส้น มีการปฏิบัติ
สูงเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติอื่นๆ และพบในรายที่มีการ
ให้ dopamine การใส่สายสวนปัสสาวะมีเพียง 1 ใน 3 

 จากตาราง 2 พบว่ามกีารวัดความดนัโลหิตมกีาร
ปฏิบัติในผู้ป่วยทุกราย คิดเป็น ร้อยละ 100 รองลงมา 
คือการตรวจดูการแข็งตัวของเลือด ร้อยละ 55.6 และที่
ปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ การประเมินระบบประสาทส่วนกลาง 
ร้อยละ 12.1
 การตรวจเลือดเพื่อประเมินความล้มเหลวของ
อวัยวะพบว่าการตรวจเกร็ดเลือดและค่าการท�างานของ
ไตท�าควบคู่กันไปปริมาณการตรวจใกล้เคียงกัน แต่การ

ตาราง 1  ผลการปฏิบัติตาม Sawangha sepsis treatment protocol ด้านการดูแลเมื่อวินิจฉัยพบภาวะ sepsis  
  (N=99)

รายการ

1. เจาะ H/C พร้อมกันจากแขน 2 ข้าง
2. เปิดสายสวนหลอดเลือดด�าส่วนปลายพร้อมกัน 2 เส้น
3. ใส่สายสวนปัสสาวะ
4. เริ่ม ยาปฏิชีวนะภายใน 30 นาที

ร้อยละ

 15.2
 56.6
 36.4
 25.3

จ�ำนวน

15
56
36
25

ตาราง 2  ผลการปฏิบัติตาม Sawangha sepsis treatment protocol ด้านการติดตามประเมินผล (N=99)

รายการ

1. ภาวะออกซิเจน (ประเมิน O
2
sat estimate PaO

2
)

2. การท�างานของไต (ค�านวณจากค่า Cr. x 88.4)
3. การท�างานของตับ (ค�านวณค่า bilirubin x 17.1)
4. ค่าความดันโลหิต (ประเมินภาวะ hypotension)
5. การแข็งตัวของเลือด (ประเมินจากจ�านวน platelet)
6. ระบบประสาทส่วนกลาง (ประเมินจาก GCS score)

ร้อยละ

 18.2
 48.5
 20.2
 100.0
 55.6
 12.1

จ�ำนวน

18
48
20
99
55
12
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คะแนนเร่ืองการมส่ีวนร่วมของผูเ้ก่ียวข้อง ความเป็นอิสระ
ของทีมจัดท�าแนวทางปฏิบัติและความชัดเจนและการน�า
เสนอในระดับสูง แต่คะแนนในเรื่องของการประยุกต์ใช้ต�่า
เพียงร้อยละ 35.5

 จากตาราง 3 พบว่า การจดัท�าแนวทาง Sawangha  
sepsis treatment protocol มผีลการประเมนิคณุภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญตามวิธี AGREE collaboration(13) ได้คะแนน
สูงมากในเรื่องขอบเขตและวัตถุประสงค์ ร้อยละ 97.5 มี

ตาราง 4  แสดงความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแนวปฏิบัติ (n=28)

เจ้าหน้าที่

แพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์

รวม

ระดับควำมพึงพอใจ*

 7.0
 8.5
 7.3
 7.0

 7.45

จ�ำนวน

4
20
3
1

28

ตาราง 3  การประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก (AGREE collaboration) (n=5)

กำรประเมินคุณภำพของแนวปฏิบัติทำงคลินิก

ขอบเขตและวัตถุประสงค์
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ความชัดเจนและการน�าเสนอ
การประยุกต์ใช้
ความเป็นอิสระของทีมจัดท�าแนวทางปฏิบัติ

ระดับคุณภำพ (ร้อยละ)

 97.5
 77.5
 67.6
 80.0
 35.5
 73.3

 จากตาราง 4 พบว่า กลุม่พยาบาลมคีวามพงึพอใจ 
ต่อแนวปฏิบัติสูงถึง 8.5 ส่วนในกลุ ่มวิชาชีพแพทย์ 
เภสัชกรและนักเทคนิคการแพทย์มีระดับความพึงพอใจ
ใกล้เคียงกัน ในภาพรวมของผู้เก่ียวข้องในการสร้างแนว
ปฏิบัติมีระดับความพึงพอใจค่อนข้างสูง

วิจำรณ์
 การศึกษาคร้ังนี้ยังไม ่ได ้น�าลงสู ่การปฏิบัติ
เนื่องจากมีการประกาศใช้แนวปฏิบัติเร่ือง sepsis ผ่าน 
service plan จึงท�าให้ผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
แสดงให้เห็นชัดในการประเมินคุณภาพตามวิธี AGREE 
collaboration ว่าคะแนนในหมวดของการประยุกต์ใช้ต�่า

*เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 0-10 เรียงจากความพึงพอใจน้อยสุดไปมากที่สุด

 การติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ 
sepsis มีจุดเด่นในการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจของ 
ผู ้ปฏิบัติและมีการประเมินผลความรุนแรงของภาวะ  
sepsis ท่ีปรับปรุงมาจากคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของ
อวัยวะล้มเหลว (SOFA score) ท�าให้การประเมินผู้ป่วย
ชัดเจนขึ้น ใช้ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยและส่งเวรได้
ซึง่ประเดน็นีแ้สดงชดัจากการประชมุกลุม่ หลงัจากส�ารวจ
ความพึงพอใจในกลุ่มพยาบาล ซึ่งสะท้อนถึงความชัดเจน
ของประเมินผล และช่วยในการตัดสินใจรายงานแพทย์
 จากการศึกษาย้อนหลังในเวชระเบียนของผู้ป่วย
พบว่ามีการประเมินสัญญาณชีพท่ีปฏิบัติเป็นประจ�าแต่ยัง
ไม่เพียงพอในการประเมินตามแนวทาง SOFA score 
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ได้แก่ มีการนับอัตราการหายใจแต่ไม่ได้วัดค่า O
2
sat 

การประเมิน GCS score น้อยมากและจะพบได้จาก
บันทึกทางการพยาบาล มักไม่ถูกระบุในเอกสารอื่น ควร
ปรับปรุงแบบฟอร์มปรอทหรือบันทึกเฉพาะโรคเพื่อช่วย
ในการบันทึกสังเกตได้ง่าย ชัดเจนและเห็นแนวโน้มความ
รุนแรงของโรค
 การตรวจเลือด CBC มีการปฏิบัติในทุกราย  
คร่ึงหน่ึงของผู้ป่วยได้รับการตรวจการท�างานของไต แต่
การตรวจการท�างานของตับน้อย และขาดการตรวจซ�้า  
ซึ่งท�าให้การประเมินไม่สมบูรณ์ สรุปผลการรักษาไม ่
ครบถ้วน
 การพิจารณาใช้ Sawangha sepsis treatment 
protocol อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ มี
โรคเร้ือรังและมีภาวะติดเตียงเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วย 
มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น การพัฒนาการดูแล 
ผูป่้วยในโรงพยาบาลชมุชนควรควรส่งเสริมเชงิรุกในชมุชน
เพื่อค้นพบผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จะช่วยลดอัตราการตาย
และลดค่าใช้จ่ายส่วนเกณฑ์ในการส่งต่ออาจต้องพิจารณา
ร่วมกับโรงพยาบาลท่ีรับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

สรุป
 Sawangha sepsis treatment protocol จัด
ท�าในบริบทของโรงพยาบาลแสวงหา สามารถใช้สื่อสาร
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้วิจัยพบระดับความพึงพอใจสูง
ในผู้เกี่ยวข้อง ด้านการน�าไปใช้ได้จริง แต่มีข้อกังวลเรื่อง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ จากการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร และ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ขาดการน�าลงสู ่
การปฏิบัติจึงควรศึกษาเพิ่มเติม ถึงผลดีผลเสียและ
ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ หลังการใช้ และควรศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติอื่นๆ เพิ่มเติม
 การพัฒนาแนวปฏิบัติสามารถท�าได้ทันทีโดย 
ไม่ต้องเตรียมการเพิ่มเติม มีอุปกรณ์เพียงพอ มีห้อง 
ปฏิบัติการที่สามารถตรวจได้
 ผู้วิจัยควรได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงส่วนต่างของการ
ปฏิบัติใหม่กับการปฏิบัติเดิม และเปรียบเทียบรายรับจาก
ส�านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม ระบบ DRG
 ผู้วิจัยและทีมสหสาขาวิชาชีพได้ออกแบบบันทึก 
“sepsis one page” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
ในโรงพยาบาล และเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความ
รุนแรงของภาวะ sepsis อาจน�าไปปรับใช้ในการประเมิน
ผู ้ป่วยได้อาจใช้การสื่อสารผ่านจดหมายอิเลคโทรนิก 
ในการรายงานผลการตรวจต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว
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