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Assessment of clinical practice guideline for severe sepsis 
in Angthong Hospital

Abstract Jiraruch Unnanandana, M.D.*

 This study was a retrospective comparative study. By comparing the quality of treatment 
process and the treatment outcome of the patients those diagnosis severe sepsis who were admitted 
to Angthong Hospital a year before (October 1, 2012-October 31, 2013) and a year after (November 
1, 2013-June 30, 2014) using this guideline. There were 130 patients in the before using guideline 
group and 85 patients in the after using guideline group. Data recorded were analyzed by frequency 
destributions, percentage, mean, standard deviation and t-test for Independent Sample (P<0.01). Both 
groups have no significant difference in age and underlying. In comparing the quality of treatment 
process, there was higher in rate of take hemoculture 63.8% to 96.5%, fluid replacement therapy 
52.3% to 93.0%, used dopamine, dobutamine and norepinephrine were higher than the period before 
guideline was implemented 60.7% to 97.6% (non significant P=159, P=0.016, P=0.078 respectively). 
In comparing the treatment outcomes, there are higher organ failure in the period before guideline 
was implemented (29.2% to 29.4%), mortality rate was decreased from 56.9% to 54.1% and hospital 
length of stay and ICU length of stay increase from 20.0 to 20.5 days and 14.5 to 15.5 days (non 
significant P=0.166, P=0.122, P=0.230, and P=0.245 respectively).
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การประเมินแนวทางปฏิบัติการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง 
ในโรงพยาบาลอ่างทอง

บทคัดย่อ จิรารัชน์ อุนนะนันทน์, พ.บ.*

 การศกึษานี ้เป็นการศกึษาแบบย้อนหลงั มวีตัถุประสงค์เพือ่เปรียบเทียบคณุภาพ และผลลพัธ์ด้านกระบวนการ
รักษาก่อน และหลังใช้แนวทางปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ศึกษาจากการทบทวน
เวชระเบียนผู้ป่วยใน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลอ่างทองทุกราย ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556 จ�านวน 130 คน และตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 จ�านวน 85 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test for Independent Sample โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ P<0.01 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มมีข้อมูลพื้นฐานใกล้เคียงกัน ท้ังอายุ โรคประจ�าตัว หลังใช้แนวทางปฏิบัติการรักษา 
ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง ด้านกระบวนการรักษาพบว่า มีการส่งเพาะเชื้อจากเลือดเพิ่มขึ้น จาก 
ร้อยละ 63.8 เป็น 96.5 การให้สารน�้าทดแทนทางหลอดเลือดด�าเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 52.3 เป็น 93.0 การให้ยา 
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กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.7 เป็น 97.6 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=159, P=0.016, 
P=0.078 ตามล�าดับ) ด้านผลลัพธ์การรักษา พบอวัยวะล้มเหลวเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 29.2 เป็น 29.4 อัตราตายลดลง
จากร้อยละ 56.9 เหลือ 54.1 จ�านวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและหอผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นจาก 20.0 วัน เป็น 
20.5 วัน และ 14.5 วัน เป็น 15.5 วัน ตามล�าดับ อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.166, P=0.122, P=0.230 
และ P=0.245 ตามล�าดับ) 
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางปฏิบัติการรักษา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง

*กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทองจึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการรักษา 
ผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดชนดิรุนแรง (Clinical practice 
guideline: CPG for severe sepsis) ขึ้น โดยอ้างอิง
จาก Surviving sepsis campaign for management 
of severe sepsis and septic shock ในการดูแลผู้ป่วย 
Severe sepsis และ Septic shock แนวทางการดูแล
ฉบบัดงักล่าวนีเ้ป็นแนวทางของปี 2555 ลงตพีมิพ์ในเดอืน 
กุมภาพันธ์ 2556 และเริ่มน�า CPG for severe sepsis 
มาใช้ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2556 เพือ่เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติให้แก่แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และบุคลากร 
ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย Severe sepsis ใน 
โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการรักษาท่ี 
เหมาะสมตามมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
 ผลการใช้ CPG for severe sepsis กลุ่มงาน 
อายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง โดยเปรียบเทียบด้าน
กระบวนการรักษาและผลของการรักษาก่อนและหลังใช้  
CPG for severe sepsis เพือ่น�าผลการศกึษามาพฒันาการ 
ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อประเมินแนวทางการรักษาภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดชนิดรุนแรงของกลุ ่มงานอายุรกรรม  
โรงพยาบาลอ่างทอง

วัสดุและวิธีการ
 เป็นการศกึษาแบบย้อนหลงั ประชากร คอืผูป่้วยใน 
ท่ีเข้ารับการรักษาในกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล
อ่างทองทุกรายท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น sepsis กลุ่ม
ตัวอย่าง คือประชากรท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ  

บทน�ำ
 ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด (Sepsis) คอื ภาวะท่ี
ร่างกายของเรามปีฏิกิริยาตอบสนองต่อการตดิเชือ้ หรือต่อ
พิษของเชื้อโรค โดยท�าให้เกิดการอกัเสบขึ้นทัว่ทัง้ร่างกาย 
ซึง่การตดิเชือ้นี ้อาจเกิดขึน้ท่ีต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึง่ของ
ร่างกาย หรือเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายก็ได้ Sepsis ยัง
คงพบเป็นปัญหาส�าคัญในการดูแลผู้ป่วย เป็นสาเหตุการ
ตายอันดับต้นๆ ของผู้ป่วยในทุกโรงพยาบาลท่ัวโลก อีก
ท้ังอุบตักิารณ์มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ส่งผลโดยตรงต่อภาระ
งานของทีมสขุภาพในโรงพยาบาล อุปกรณ์เคร่ืองมอื และ
องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ความรู้และวทิยาการ 
ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย Sepsis มีความเปลี่ยนแปลง
และก้าวหน้าไปมาก มีการพัฒนายาต้านจุลชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
เก่ียวกับการรักษาภาวะ Sepsis พบว่าการวนิจิฉยัภาวะนี้ 
ให้รวดเร็ว และการให้การรักษาแบบประคับประคองด้วย
สารน�้าท่ี เพียงพอและเหมาะสม ร่วมกับการให้ยากลุ่ม
กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด (Dopamine/Dobutamine 
และ Norepinephrine) เพือ่ท�าให้การไหลเวยีนและแรงดนั
เลือดดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเป้าหมาย 6 ชั่วโมง ตาม 
Early goal directed therapy (EGDT)(1-3) ร่วมกับการ
ประยกุต์ใช้แนวทางการดแูลผูป่้วย Sepsis ของ Surviving  
Sepsis Campaign (SSC) สามารถป้องกัน ลดความ
รุนแรงของอวัยวะล้มเหลว และช่วยลดอัตราตายได้(2,4)

 จากข้อมูลของกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาล
อ่างทอง พบว่าสถิติปี พ.ศ. 2556 Sepsis เป็นสาเหตุ
การตายอันดับท่ี 2 ของผู ้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาใน
กลุ่มงานอายุรกรรม ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มงานอายุรกรรม  
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Severe sepsis และ Septic shock โดยใช้เกณฑ์การ
วินิจฉัย(5) ดังนี้
 Systemic inflammatory response syndrome 
(SIRS) ผูป่้วยต้องมอีาการทางคลนิกิดงัต่อไปนี ้อย่างน้อย 
2 ข้อ
 1. อุณหภูมิกาย>38๐C หรือ<36๐C
 2. อัตราการเต้นของหัวใจ>90 ครั้งต่อนาที
 3. อัตราการหายใจ>20 คร้ังต่อนาที หรือ 
PaCO

2
<32 มม. ปรอท

 4. จ�านวนเม็ดเลือดขาว>12,000 เซลล์ต่อ 
ลบ.มม. หรือ<4,000 เซลล์ต่อลบ.มม. หรือมีเม็ดเลือด
ขาวชนิด band form>10%
 Sepsis เป็นส่วนหนึง่ของภาวะ SIRS คอื จ�ากัด
เฉพาะในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเป็นสาเหตุ
 Severe sepsis เป็นภาวะ Sepsis ที่มีอวัยวะ
ต่างๆ ท�างานผิดปกติ มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง  
หรือมีความดันโลหิตต�่า ในผู้ป่วยกลุ่มน้ีแพทย์อาจพบ
ลักษณะทางคลินิก เช่น lactic acidosis ปัสสาวะออก
น้อย หรือมีระดับความรู้สติเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 Septic shock เป็นภาวะ Sepsis ที่ผู้ป่วยยังคง
มคีวามดนัโลหิตต�า่ แม้ได้รับการรักษาด้วยสารน�า้พอเพยีง
แล้ว และยงัมหีลกัฐานท่ีบ่งชีว่้ามเีลอืดไปเลีย้งอวยัวะต่างๆ 
ลดลง เช่น lactic acidosis มีปัสสาวะออกน้อย หรือมี
ระดบัความรู้สตเิปลีย่นแปลง ผูป่้วยท่ีได้รบัยากระตุน้หัวใจ
และยาบบีหลอดเลอืดอาจมคีวามดนัเลอืดเป็นปกตขิณะท่ีมี
เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง
 เก็บข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ของกลุ่มงานอายุรกรรม ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ 
Severe sepsis ทุกราย (ตาม ICD 10 คือ I410-419, 
R572) ช่วงก่อนน�าแนวทางการปฏิบัติรักษามาใช้ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556 จ�านวน 130 
ราย และช่วงหลังน�าแนวทางปฏิบัติรักษามาใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 จ�านวน 
85 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบ t-test 
for Independent Sample และก�าหนดนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ P<0.01

ผลการวิจัย
ตาราง 1  จ�านวนและร้อยละของประชากร ก่อนและหลังใช้ CPG for severe sepsis (n=130, 85)

ข้อมูลผู้ป่วย

เพศ
อายุ 50 ปี
 51-60 ปี
 61-70 ปี
 71-80 ปี
 >80 ปี

หลังใช้ CPG for severe sepsis

ชาย 
(ร้อยละ)

 42 (49.4)
 6 (14.3)
 5 (11.9)
 11 (26.2)
 13 (31.0)
 7 (16.7)

ก่อนใช้ CPG for severe sepsis

ชาย 
(ร้อยละ)

 57 (43.8)
 8 (14.0)
 7 (12.3)
 14 (24.6)
 18 (31.6)
 10 (17.5)

หญิง 
(ร้อยละ)

 43 (50.6)
 5 (11.6)
 3 (7.0)
 16 (37.2)
 15 (34.9)
 4 (9.3)

หญิง 
(ร้อยละ)

 73 (56.2)
 13 (17.8)
 7 (9.6)
 16 (21.9)
 21 (28.8)
 16 (21.9)

รวม 
(ร้อยละ) 

 85 (100.0)
 11 (12.9)
 8 (9.4)
 27 (31.8)
 28 (32.9)
 11 (12.9)

ชาย 
(ร้อยละ)

 130 (100.0)
 21 (16.2)
 14 (10.8)
 30 (23.1)
 39 (30.0)
 26 (20.0)

 จากตาราง 1 ก่อนใช้ CPG for severe sepsis 
พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 
56.2 และ 43.8 ตามล�าดบั ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 71-80 
ปี ร้อยละ 30.0 และหลังใช้ CPG for severe sepsis 

พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย ร้อย
ละ 50.6 และ 49.4 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
71-80 ปี ร้อยละ 32.9
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ตาราง 2  จ�านวนและร้อยละโรคประจ�าตัวของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังใช้ CPG for severe sepsis (n=130, 85)

โรคประจ�ำตัว

ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ภาวะไขมันในเลือดสูง
ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะไตวายเรื้อรัง
อื่นๆ

หลังใช้ CPG for severe sepsisก่อนใช้ CPG for severe sepsis

 75 (88.2)
 72 (84.7)
 65 (76.5)
 28 (32.9)
 11 (12.9)
 12 (14.1)

 103 (79.2)
 95 (73.1)
 82 (63.1)
 57 (43.7)
 32 (34.6)
 26 (20.0)

 จากตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มมีโรค
ประจ�าตัว 4 อันดับแรกเหมือนกัน คือ ความดันโลหิตสูง 

 จากตาราง 3 หลังใช้ CPG for severe sepsis 
มีการให้ Oxygen supplement ส่ง Hemoculture 2 
specimens ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าตามเกณฑ์ ได้
รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย และ
ได้ยากระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น อย่างไม่มีนัย

เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ประวัติโรคหลอดเลือด
หัวใจ

ส�าคัญทางสถิติ และได้รับยากระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด
เป็น Dopamine/Dobutamine ลดลงอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิแต่ได้ Norepinephrine เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ P=0.005

ตาราง 3  จ�านวนและร้อยละของกระบวนการรักษากลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังใช้แนวทางปฏิบัติการรักษา

คุณภำพด้ำนกระบวนกำรรักษำ

Oxygen supplement
ท�า Hemoculture 2 specimens
ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าตามเกณฑ์
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย
ได้รับยากระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด
 -  Dopamine/Dobutamine
 -  Norepinephrine

หลัง (n=85)

จ�ำนวน 
(ร้อยละ)

 66 (77.6)
 82 (96.5)
 79 (93.0)
 81 (95.3)
 83 (97.6)
 29 (34.9)
 57 (68.7)

ก่อน (n=130)

t

 0.987
 1.131
 2.458
 1.131
 7.747
 5.048
 9.717

P-value

 0.213
 0.159
 0.016
 0.159
 0.078
 0.016
 0.005*

จ�ำนวน 
(ร้อยละ)

 95 (73.1)
 83 (63.8)
 68 (52.3)
 82 (63.1)
 79 (60.7)
 74 (93.7)
 5 (6.3)

*P<0.01
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ตาราง 4  จ�านวนและร้อยละของผลการรักษากลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังใช้ CPG for severe sepsis

ผลการรักษา

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยรวดเร็ว
เวลาในการช่วยฟื้นคืนชีพ<6 ชั่วโมง
จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล (Mean SD)
จ�านวนวันนอน ICU (Mean SD)
อวัยวะล้มเหลว
ค่าใช้จ่ายในการรักษา
อัตราการเสียชีวิต

หลัง (ร้อยละ) 
(n=85)

64 (75.3)
34 (40.0)
20.5 0.3
15.5 0.3
25 (29.4)

46,885.38 5,290
46 (54.1%)

ก่อน (ร้อยละ)
(n=130)

t

 0.633
 1.223
 1.223
 1.121
 1.270
 1.141
 1.627

P-value

 0.295
 0.172
 0.230
 0.245
 0.166
 0.280
 0.122

87 (66.9)
51 (39.2)
20.0 0.3
14.5 0.3
38 (29.2)

39,049.52 6,033
74 (56.9%)

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างหลังใช้ CPG 
for severe sepsis ผลการรักษาด้านการวินิจฉัยรวดเร็ว
ขึ้น เวลาในการช่วยฟื้นคืนชีพ<6 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น พบมี 
อวยัวะล้มเหลวเพิม่ขึน้ จ�านวนวนันอนรักษาในโรงพยาบาล  
จ�านวนวันนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และค่า 
ใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเสียชีวิตลดลง 
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

วิจำรณ์
 มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อหาแนวทางการรักษา
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีมีชื่อว่า Surviving sepsis 
Campaign Guideline for Severe sepsis and Septic 
shock ออกเผยแพร่ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004(6) และฉบบัปรับปรุง
ล่าสุด ค.ศ.2012 ลงตีพิมพ์ ค.ศ. 2012(7) นอกจากนี้ยังมี 
การพิสูจน์แล้วว่าการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
ท่ีมีประโยชน์ได้การยอมรับคือ Early Goal-directed  
Therapy (EGDT) ซึ่งกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล 
อ่างทองได้น�าแนวทางการรักษาและแนวคิดดังกล่าว 
ข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Severe 
sepsis โดยปรับระบบการรักษาใน 6 ชั่วโมงแรกหลังการ
วินิจฉัย โดยเน้นไปที่การให้ออกซิเจน การใช้ยาปฏิชีวนะ
ท่ีรวดเร็ว การส่งเพาะเชื้อจากเลือด 2 ขวด การให้ยา
ปฏิชีวนะที่รวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย การ
ให้สารน�า้ทดแทนอย่างเพยีงพอ และการให้ยากระตุน้หัวใจ
และหลอดเลือดโดยตัวเลือกแรกให้เป็น Norepinephrine  

 จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังใช้ CPG for severe sepsis มีความใกล้
เคียงกันในด้านเพศ อายุเฉลี่ย และมีโรคประจ�าตัวท่ีพบ
มากที่สุด 4 อันดับแรกเหมือนกัน คือ ความดันโลหิตสูง  
โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และประวัติโรค 
หลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบกันด้านกระบวนการ
รักษา พบว่าหลงัใช้ CPG for severe sepsis กลุม่ตวัอย่าง
ได้รับยากระตุ ้นความดันโลหิตเป็น Norepinephrine  
เพิม่ขึน้จากร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 68.7 อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิต ิซึง่ตรงตามค�าแนะน�าและมกีารพสิจูน์แล้วแนะน�า
ให้ใช้เป็นยากระตุ้นความดันโลหิตเป็นตัวแรก(7) ได้รับการ
วนิจิฉยัรวดเร็ว เพิม่ขึน้จากร้อยละ 66.9 เป็น 75.3 มกีาร 
ปรับระบบการรักษาใน 6 ชั่วโมงแรกหลังการวินิจฉัย  
ส่งผลให้อัตราการเสยีชวีติของผูป่้วยลดลงจากร้อยละ 56.9 
เป็น 54.1 สอดคล้องกับการศกึษาของ Rivers และคณะ(8)  
ซึ่งพบว่าอัตราตายของกลุ ่มท่ีให้การรักษาบรรลุตาม 
เป้าหมาย EGDT ต�่ากว่ากลุ ่มท่ีได้รับการรักษาแบบ
ปกติ ซึ่งตรงกับการศึกษาของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(4) ท่ีพบอัตราการรอดชีวิต
ของผู้ป่วยสัมพันธ์แบบตรงข้ามกับปริมาณสารน�้าท่ีได้ใน 
1-2 ชัว่โมงแรก โดยผูป่้วยท่ีได้รับสารน�า้ตามแนวทางการ
ดูแลจะมีอัตราตายลดลงร้อยละ 30 (P=0.003) และจาก
การศกึษาของกนก พพิฒัน์เวช(9) พบว่าอัตราการเสยีชวีติ
ของผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis หลังใช้ CPG for sepsis 
ลดลงจากร้อยละ 67 เป็น 52 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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(P<0.001) และการศึกษา ของพรพิศ ตรีบุพชาติและ
คณะ(6) พบว่ากลุ่มก่อนใช้ CPG for sepsis บรรลุตาม
เป้าหมาย EGDT ได้เพียงร้อยละ 11.1 มีอัตราตายสูง
ถึงร้อยละ 73.3 ส่วนกลุ่มหลังใช้ CPG for sepsis ที่
บรรลุเป้าหมาย EGDT มากขึ้นเป็นร้อยละ 38.6 มีอัตรา
ตายลดลงเหลือร้อยละ 54.2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(P=0.01) มีการศึกษาของภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราช
พยาบาล(4) ถึงความสัมพันธ์ของการให้สารน�้าทดแทนแก่
ผู้ป่วย Septic shock ในช่วงชั่วโมงแรก พบว่าถ้ามีการ
ให้สารน�้ามากกว่าหรือเท่ากับ 800 มิลลิลิตร จะช่วยลด
อัตราการเสียชีวิตลงจากร้อยละ 72 เหลือเพียงร้อยละ 
42 ตรงกับการศึกษาของชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์(10) พบว่า 
ภายหลังน�า CPG for severe sepsis มาใช้ มีการให้
สารน�้าทดแทนอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้น ช่วยลดอัตราตาย
ของผู้ป่วยลงจากร้อยละ 43.3 เป็น 20.2 ซึ่งตรงตามผล
การศึกษาในครั้งนี้คือ เมื่อมีการเปิดเส้นให้สารน�้าทดแทน
อย่างเพียงพอเพิ่มขึ้นจาก 52.3 เป็น 93.0 โดยไม่ม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.079 และ 0.215 ตามล�าดับ) 
ส่งผลให้อัตราตายของผู้ป่วยลดลงเช่นเดียวกัน (จากร้อย
ละ 56.9 ลดลงเหลือร้อยละ 54.1)
 การเพาะเชื้อจากกระแสเลือด ควรเจาะเลือด
อย่างน้อยจาก 2 แหล่ง เมื่อทราบเชื้อก่อโรคมีประโยชน์
เพือ่ปรับยาปฏิชวีนะท่ีครอบคลมุโรคนัน้ๆ ช่วยให้อัตราการ
เกิดเชื้อดื้อยาลดลง และสามารถท�าให้ผลการรักษานั้นดี
กว่ากลุ่มที่ให้ยาปฏิชีวนะไม่ครอบคลุม จากการศึกษาของ 
Mac Arther และคณะ(11) พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ไม่ครอบคลุมมีอัตราตายสูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
ท่ีครอบคลุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากการศึกษานี ้
พบว่าหลังใช้ CPG for severe sepsis อัตราการส่ง
เพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.8 เป็น  
96.5 จะพบว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแต่ไม่มีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (P=0.065) อาจเป็นเพราะจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างกันค่อนข้างมาก (130, 85) ซึ่งส่งผลให้อัตรา
ตายของผู้ป่วยลดลง  
 จากการวิจัยนี้พบว่า แม้น�า CPG for severe 
sepsis มาใช้ ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยรวดเร็วเพิ่มขึ้น
จากเดิมคือ ร้อยละ 66.9 เป็น 75.3 อย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิ(P=0.295) ผูป่้วยท่ีสามารถรักษาให้ได้เป้าหมาย

ใน 6 ชั่วโมง ยังมีเพียงร้อยละ 40.0 เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ซึ่งมีเพียง 39.2 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.172) 
ท้ังนีน่้าจะเป็นผลจากสดัส่วนของผูท่ี้ได้การวนิจิฉยัรวดเร็ว
ยังไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และจ�านวนเวลาที่ท�าการศึกษา
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ทางด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย
ท่ีมีภาวะ Severe sepsis หลังใช้ CPG for severe 
sepsis พบว่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เนื่องจากวัน
นอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 20.0 วัน เป็น 20.5 วัน  
และจ�านวนวันนอนใน ICU เพิ่มขึ้นจาก 14.5 วัน เป็น  
15.5 วนั (P=0.230 และ 0.245 ตามล�าดบั) ซึง่สอดคล้อง
กับการศกึษาของ Daniel Talmor และคณะ(12) พบว่าการ
ท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ได้นัน้ควรจะต้องลดวนันอน
ในโรงพยาบาล(13,14) โดยควรจะลดวันนอนในโรงพยาบาล 
ให้น้อยกว่า 5 วัน ตามการศึกษาของ Shorr และคณะ(14)  
ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงจาก 21,985 เป็น 16,103 
ดอลลาร์ต่อราย (P<0.008) และเนื่องจากพบว่าผู้ป่วย 
มีจ�านวนวันนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น และพบมีอวัยวะ 
ล ้มเหลวเพิ่มขึ้น ซึ่ งตรงกับการศึกษาของชูหงส ์  
มหรรทัศนพงศ์(10) ที่พบว่าผู้ป่วย Severe sepsis ควร
ได้รับการดูแลรักษาใน ICU แต่ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องจ�านวน
เตียงท�าให้การดูแลผู้ป่วยท�าได้ล่าช้า เพิ่มวันนอนรักษา 
ในโรงพยาบาล และ ICU เพิ่มโอกาสเกิดอวัยวะ 
ล้มเหลวและอัตราตายผู้ป่วยมากขึ้น จากการศึกษานี้เมื่อ 
น�า CPG for severe sepsis มาใช้พบว่าผู้ป่วยมีอัตรา
การเสียชีวิตลดลงอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติอาจเป็น
เพราะจ�านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีน�ามาศกึษามจี�านวนท่ีแตกต่าง
กันค่อนข้างมาก (130,85) และระยะเวลาที่เริ่มน�า CPG 
for severe sepsis มาใช้ยังเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หากได้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขด้านกระบวนการรักษา และเป็นประโยชน์
แก่ผู้ป่วยต่อไป

สรุป
 แนวทางการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
(Clinical practice guideline : CPG for severe sepsis)  
ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง มุ่งเน้น
การดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ภายใน 6 ชั่วโมงตาม EGDT โดยการให้สารน�้าทดแทน
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อย่างเพียงพอ การให้ออกซิเจน การส่งเพาะเชื้อ การให้
ยาปฏิชีวนะะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุม (Empiric antibiotics 
therapy) เพื่อการรักษาท่ีตรงเป้าหมาย ให้ผู้ป่วยได้รับ
การแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่ามี
การปฏิบตัติามแนวทางการรกัษาเพิม่ขึน้ทุกด้านอย่างไม่มี
นยัส�าคญัทางสถิต ิผลการรักษาพบว่าวันนอนโรงพยาบาล
และนอน ICU นานขึน้ ค่ารักษาเพิม่ขึน้ การล้มเหลวของ
อวยัวะเพิม่ขึน้อย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถิต ิพบว่าอัตราการ
เสียชีวิตลดลงอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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