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CQI เรื่ อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSepsis
หัวหน้ าโครงการ : นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์
ชื่ อหน่ วยงาน : งานผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลศรี รัตนะ
ทีม่ าของโครงการ:
ภาวะติดเชื้ อเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่พบบ่อยและมี อัตราการเสี ยชี วิตสู งถึง 1 ใน 4 ของผูป้ ่ วยภาวะ
ติดเชื้ อทั้งหมด ในสหรัฐอเมริ กา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาพบอุบตั ิการณ์ ภาวะติดเชื้ อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8.7 ต่อปี
โดยพบผูป้ ่ วยภาวะติดเชื้ อ 400,000 รายต่อปี และมีอตั ราเสี ยชี วิตสู งถึ งร้อยละ 35 สาหรับประเทศไทยพบ
อุบตั ิการณ์ภาวะติดเชื้อประมาณ 75-150 รายต่อ 100,000 ประชากรต่อปี หรื อมากกว่า 5,000-10,000 รายต่อ
ปี ในโรงพยาบาลทวัไ่ ป ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือภาวะช็อกจากการติดเชื้ อ (Septic shock) พบร้อย
ละ 10-40 มีอตั ราตายร้อยละ 40-80
สถิติการรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสเลือด 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า Sepsis เป็ นสาเหตุสาคัญในการส่ งต่อ
ผูป้ ่ วยและเป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิต จากข้อมูลในปี 2558 พบว่า มีผูป้ ่ วย Sepsis ทั้งหมด 104 ราย มีผูป้ ่ วย
Severe sepsis & Septic shock จานวน 39 ราย (37.50%) ได้รับการส่ งต่อไปรักษาที่รพ.ศรี สะเกษ 35 ราย
(33.65%) เมื่อติดตามผลการรักษาพบว่ามีผูป้ ่ วยเสี ยชี วิต จานวน 5 ราย (4.81%) ซึ่ งผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะมาด้วย
สาเหตุการติดเชื้ อระบบทางเดินอาหาร (AGE) 30.78% ติดเชื้ อระบบทางเดิ นปั สสาวะ (UTI) 18.27% และปอด
อัก เสบ (Pneumonia) 17.31% ตามล าดับ จากการทบทวนเวชระเบี ย น พบปั ญ หา คื อ ไม่ มี ก ารใช้ SIRS
criteria+Source of infection ในการประเมิน คัดกรองผูป้ ่ วย ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยล่าช้า 16.07%
ไม่ได้เจาะ H/C ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ 3.85% ส่ วนการรักษาผูป้ ่ วย Severe sepsis & Septic shock พบว่า ผูป้ ่ วย
ได้รับ สารน้ า เพีย งพอตามแนวทางที่ กาหนดไว้14.89% สาเหตุ ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการสื่ อสารแนวทางปฏิ บ ตั ิ
Sepsis Alert ยังไม่ครอบคลุมถึงผูป้ ฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง PCTจึงได้พฒั นาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโดยเริ่ มด้วยการรักษา
ตามหลัก Early goal directed therapy ซึ่ งเน้นการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ ว การเจาะH/C ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ มีการให้
ยาปฏิ ชีวนะอย่างเหมาะสม ดังนั้นการจัดระบบบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยติ ดเชื้ อในกระแสโลหิ ตจึ งเป็ นบทบาท
สาคัญในการจัดระบบบริ การพยาบาลให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดลดอัตราการ
เสี ยชีวติ การส่ งต่อและลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้ อในกระแสโลหิ ตได้รับการรักษาพยาบาลถูกต้อง ครอบคลุ ม
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
2.เพื่อพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระเสโลหิ ต
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ขั้นตอนการดาเนินการ
พัฒนารู ปแบบการดูแลทางการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ต เริ่ มต้นด้วย
กระบวนการแบบมีส่วนร่ วมด้วยการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ
1. วางระบบการคัดแยกผูป้ ่ วยSepsis โดยใช้ SIRS criteria+Source of infection คัดแยกผูป้ ่ วยเข้า
ระบบ
2. จัดทาแนวปฏิบตั ิการใช้รูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสโลหิ ต
3. พัฒนาแบบคัดกรองและแผนการรักษาผูป้ ่ วยติดเชื้อในกระแสโลหิ ต (Sepsis Protocal)
4. จัดทาคู่มือปฏิบตั ิการพยาบาลทางคลินิกผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสโลหิ ตและนาระบบที่พฒั นาไป
ทดลองใช้
5.นารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้ อในกระแสโลหิ ต ที่พฒั นาขึ้น ไปดาเนินการทดลอง โดยมีการ
ติดตาม ทบทวน ประเมิน ผลการดาเนิ น และ ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็ นระยะๆ แล้วนาผลที่ได้ มา
ปรับปรุ งระบบงาน/วิธีการ/กระบวนงาน และ วิธีปฏิบตั ิ ในการดาเนินงาน ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
6.สรุ ปผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ และ สรุ ปผล
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จและผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
จานวนผูป้ ่ วย Sepsis
1.อัตราการเกิด Severe sepsis &
Septic shock
2.อัตราผูป้ ่ วยได้รับ Antibiotics
ภายใน 1 ชม. หลังการวินิจฉัย
3.อัตราการปฏิบตั ิตาม Sepsis
bundle
4.อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วย
Pre-hospital
In-hospital
Post-hospital

เป้ าหมาย
<30%

2559 2560 2561
104
160 109
37.50 26.88 36.69

2562
241
17.43

100%

100

100

100

100

>95%

NA

93.70 93.06

99.60

<5%

6.25
0
0
6.25

5.63
0
0
5.63

3.73
0.41
0.83
2.49

12.82
0.91
3.66
8.25

