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Develop of system to patients  sepsis from the community to the emergency room of the hospital with   
   limited resources   in Phatthalung province 
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ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัและเป็นภาวะวิกฤตท่ีพบไดบ้่อยในห้อง
ฉุกเฉินแนวทางการดูแลโรคท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท าไดโ้ดยการคน้พบผูป่้วยให้เร็วท่ีสุดก่อนเขา้สู่ภาวะ
ช็อก จะท าใหล้ดการเกิดภาวะแทรกซอ้นต่ออวยัวะอ่ืนๆในร่างกายได ้

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research)  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการ
ดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดจากชุมชนสู่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากรอย่างจ ากดั 
จงัหวดัพทัลุง  ศึกษาในกลุ่มตวัอย่างจากประชากรเขา้ถึง 2 กลุ่มประกอบดว้ยพยาบาลวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวน 28 คน และเวชระเบียนผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉยัวา่มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีเขา้รับการรักษาท่ีงาน
อุบติัเหตุฉุกเฉินในเดือนสิงหาคม62-มีนาคม63 จ านวน 35 ราย  รวบรวมขอ้มูลโดย ใชแ้บบประเมินความรู้ท่ี
ผูว้ิจยัดดัแปลงข้ึน ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั .80และความเช่ือมัน่ท่ี .86 โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา และประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ Donabedian,2005  ในการก าหนดกิจกรรมร่วมกบัการ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั R2R ของผูว้ิจยัเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้สัญญาณเตือนของโรคเพื่อการเขา้รับ
บริการทางการแพทยฉุ์กเฉินใหท้นัเวลาก่อนเกิดภาวะช็อกโดยใชก้ระบวนการ3A (Awareness,Access,Action)   
                 ผลการวจิยัพบวา่  
                   1) ดา้นโครงสร้าง แบ่งเป็นพยาบาลหลงัไดรั้บการพฒันาระบบมีผลลพัธ์ดา้นความรู้ในการคดั
กรองผูป่้วย และมีกระบวนการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดในแต่ละระยะเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ( p<0.05) และผูป่้วย พบวา่หลงัการพฒันาระบบผูป่้วยเขา้รับบริการทางการแพทยก่์อนเกิดภาวะช็อก
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 72.2% แต่ดา้นการเรียกใชบ้ริการรถฉุกเฉินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 51.4% 
                  2) ดา้นกระบวนการ พบวา่ หลงัการพฒันาระบบการคน้พบอาการของผูป่้วยภาวะติดเช้ือเฉล่ียต่อ
รายลดลง เป็น 10 นาทีต่อราย ร้อยละ 80 ,ระยะเวลาท่ีอยู่ในห้องฉุกเฉินก่อนส่งต่อเฉล่ียต่อรายลดลงเป็น1
ชม.15นาที ร้อยละ 91.4,ผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน60 นาที เพิ่มข้ึนร้อยละ 92 และผูป่้วยไดรั้บเลือดเพาะ
เช้ือก่อนไดรั้บยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 88 
                 3) ดา้นผลลพัธ์ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการ admit ท่ีโรงพยาบาล ไม่เกิดภาวะช็อกขณะ admitร้อยละ100 
                4) ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการพฒันาร้อยละ 85 อยูใ่นระดบัดี 
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ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัและเป็นภาวะวิกฤตท่ีพบไดบ้่อยในห้อง
ฉุกเฉินในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 32.03 ของอตัราตายทั้งประเทศ(สาธร,2561)  การด าเนินของโรคมี
ความรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตตามมา  สมาคมเวชบ าบดัวิกฤตแห่ง
สหรัฐอเมริกา (the Society of Critical Care Medicine:SCCM) ร่วมกบั  the European Society of Intensive 
Care Medicine (ESICM) เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาจึงไดพ้ฒันาและประกาศใชแ้นวทางปฏิบติัในการ
ดูแลและจดัการผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด เพื่อลดอตัราการเสียชีวิตดว้ยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด โดยมี
กลยุทธ์ในดา้นเพิ่มความตระหนกัถึงความรุนแรง ปรับปรุงการวินิจฉยัและการรักษามุ่งเนน้การรับรู้อาการ
ของภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม(Mackic&Bridges,2018) และมุ่งเนน้กระบวนการจดัการ
ภาวะ sepsis แบบเร่งด่วนโดยก าหนดเป้าหมายการรักษาในระยะ 6 ชัว่โมงแรก  ไดแ้ก่การให้ยาปฏิชีวนะ 
การแกไ้ขความบกพร่องของระบบไหลเวียน การควบคุมความดนัโลหิตในหลอดเลือดด าส่วนกลาง ความ
อ่ิมตวัของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปลาย และค่าความดนัโลหิตเฉล่ียให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด         
แต่ปัญหาท่ีพบในผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีไม่สามารถให้การดูแลไดต้ามเป้าหมายเน่ืองจาก ผูป่้วยเขา้
รับบริการทางการแพทย์ล่าช้าและได้รับการวินิจฉัยล่าช้าตามมา ส่งผลให้การดูแลตามแนวไม่มี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางในการดูแลโรคสามารถท าไดโ้ดยการคน้หาผูป่้วยให้เร็วก่อนเขา้สู่ภาวะช็อกโดยการเขา้รับ
บริการทางการแพทยท่ี์รวดเร็วหลงัเกิดสัญญาณเตือนของโรคเช่น ไข ้หนาวสั่น หายใจเหน่ือย อ่อนเพลีย ซึม
ลง หรือมีการอกัเสบเกิดข้ึน เป็นตน้ รวมทั้งการประเมินและไดรั้บการดูแลทนัทีจากบุคลากรทางการแพทย์
จึงเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัและมีความจ าเป็น กระบวนการท่ีท าให้เกิดคุณภาพในการดูแลภาวะติดเช้ือในกระแส
เลือดประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ1.บุคลากรทางการแพทย ์ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองค์ความรู้ดา้นการคดั
กรองและดูแลอย่างต่อเน่ือง(พรนภา,2562)และ2.ดา้นผูป่้วยจ าเป็นตอ้งส่งเสริม1.การรับรู้เก่ียวกบัสัญญาณ
เตือนของโรค (Awareness) ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัโดยตรงต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์
เหมาะสม 2. การส่งเสริมการเขา้ถึงบริการแพทยฉุ์กเฉิน(Access) โดยการลดปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความล่าชา้
ดา้นบริบทส่ิงแวดลอ้มหรือตวับุคคลซ่ึงปัจจยัของระบบบริการสุขภาพฉุกเฉินมีผลต่ออาการทางคลินิกใน
ผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด การน าส่งท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนโดยระบบการแพทยฉุ์กเฉินจะท าให้
ผูป่้วยได้รับการประเมินและให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ท่ีจุดเกิดเหตุและน าเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาลได้



รวดเร็ว(ปฏิพร,2560 ) และ3.การลงมือปฏิบติั(Action)ซ่ึงในดา้นการส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนของโรค
และการเขา้รับบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินไดป้ระยุกตใ์ช้งานวิจยั R2R ดีเด่นระดบัประเทศประเภทผลงาน
กลุ่มทุติยภูมิปี 2560ของผูว้ิจยัเอง ในการด าเนินงานซ่ึงพบวา่ การใชห้ลกั 3 A(Awarenes ,Access , Action) 
สามารถส่งเสริมให้มีการรับรู้และการตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทยท์นัเวลาเพิ่มข้ึนในผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(p<.05)และ3.แนวทางการดูแลท่ีเหมาะสมกบับริบทและได้
มาตรฐาน(CPG) ซ่ึงเป็นการดูแลอย่างครอบคลุมขณะอยู่ในชุมชนก่อนถึงโรงพยาบาล ,ขณะอยู่ใน
โรงพยาบาลมีการน าแนวทางท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันเวลา และเม่ือเกินศักยภาพของ
โรงพยาบาลมีการส่งต่อท่ีรวดเร็ว ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อให้
เกิดการดูแลท่ีเหมาะสมทนัเวลา ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและอตัราการสูญเสียชีวิตได้ จากการวิเคราะห์
ชุมชนพบว่าทุกต าบลมีรถกู้ชีพให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและมีเครือข่าย รพ.สต.และแกนน าสุขภาพ
เขม้แขง็และใหค้วามร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนได ้ 

จากการวเิคราะห์สถานการณ์ผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานนัท
ภิกขุ)ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ด้วยศกัยภาพของโรงพยาบาลไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางและมี
ขอ้จ ากดัของการตรวจทางห้องปฏิบติัการเฉพาะการตรวจพื้นฐานเท่านั้นการตรวจบางตวัไม่มี เช่นฺBlood 
lactate  เป็นตน้ ดงันั้นส าหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแลว้การดูแลกลุ่มผูป่้วยดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ 
จ าเป็นตอ้งให้ผูป่้วยเขา้รับบริการทางการแพทยก่์อนเกิดภาวะช็อก จากขอ้มูลสถิติปี60-62 พบผูป่้วยจ านวน
52,38,35 คนและเขา้รับการรักษา ในห้องฉุกเฉินช่วงท่ีมีภาวะช็อกแลว้จ านวน 32,24,22 คนตามล าดบัและ
เสียชีวิตหลงัส่งต่อจ านวน2,3,2ตามล าดบั จากการทบทวนเวชระเบียนพบปัญหา 2 ดา้นคือผูป่้วยมารับการ
รักษาล่าชา้ร้อยละ68 จากสาเหตุการรับรู้สัญญาณเตือนและช่องทางในการเขา้รับบริการมีความยากล าบาก 2.
ด้านบุคลากรไม่มีแนวทางคดักรองผูป่้วยท่ีชัดเจนหลายๆคร้ังจะพบประโยคท่ีว่า“ลุงรู้สึกพือโฉ้”แต่ไม่
สามารถบอกอาการอ่ืนไดท้  าให้ส่งผูป่้วยผิดแผนกส่งผลให้เกิดอาการทรุดลงตามมา ดงันั้นจึงมีการพฒันา
ระบบการดูแลโดยใช้การประเมิน qSOFAเร่ิมจากจุดคดักรองท่ีถูกต้องรวดเร็ว เน่ืองจากแบบประเมิน
ดังกล่าวมีจ านวนข้อ เพียง 3 ข้อเท่านั้ น ท าให้สะดวกและรวดเร็วสอดคล้องกับการศึกษาของ สาธร
(2561)การพฒันาแนวทางการพยาบาลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด พบวา่หลงัการใชแ้บบประเมิน qSOFA
จุดคดักรองสามารถค้นพบผูป่้วยได้เร็วข้ึนและลดอตัราการตายลงได้ร้อยละ 17.1 ผูป่้วยมาโดยระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินสามารถเขา้ช่องทางด่วนไดท้นัที และเม่ือผูป่้วยผา่นการคดักรองและเขา้ข่ายในกลุ่มภาวะ
ติดเช้ือในกระแสเลือดแล้วมีการติดตามหรือเฝ้าระวงัอาการของผูป่้วยอย่างละเอียดเพิ่มข้ึน โดยใช้แบบ
ประเมิน SOS score ส่งผลลพัธ์ให้ไดรั้บยา ปฏิชีวนะและไดส้ารน ้ าทดแทนเร็วข้ึน(ประไพพรรณ และคณะ
,2560) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะคุกคามชีวิตในงาน
อุบติัเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า การพฒันาระบบงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทตอ้ง
อาศยัการวางแผนท่ีดีและไดรั้บความร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง(นนัทิยา:กฤตยา,2559)  



จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาพฒันาระบบดูแลผูป่้วย
ติดเช้ือในกระแสเลือดจากชุมชนสู่หอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากรอยา่งจ ากดั จงัหวดัพทัลุง 
เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดบรรลุถึงคุณภาพและมาตรฐานส่งผลใหเ้กิดความปลอดภยัต่อ
ผูรั้บบริการ  
วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดจากชุมชนสู่ห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลท่ีมีทรัพยากรอยา่งจ ากดั จงัหวดัพทัลุง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  : กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)จากประชากรเขา้ถึง 
2 กลุ่ม 

1. พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานอุบติัเหตุฉุกเฉิน ,หอผูป่้วยใน,งานผูป่้วยนอกและพยาบาลวิชาชีพใน
เครือข่ายรพ.สต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินและดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดโดยช้ีแจง
รายละเอียดของโครงการวิจยัวตัถุประสงค์ประโยชน์  ท่ีจะได้รับจากการวิจัย วิธีการใช้แนว
ปฏิบติัการพยาบาลและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสมคัรใจและยินยอม เขา้ร่วม
การวจิยั จ  านวน 28คน  

2. เวชระเบียนผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีเขา้รับการรักษาท่ีงานอุบติัเหตุ
ฉุกเฉินในเดือนสิงหาคม62-มีนาคม63 จ านวน 35 ราย 

เคร่ืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลผา่นการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน3 
ท่าน เท่ากบั .80  และตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองในพื้นท่ีท่ีคุณลกัษณะ
และประชากรใกลเ้คียงกนัและไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ี .86    

วธีิด าเนินการ/อุปกรณ์และวธีิการ 
เป็นงานวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ประกอบดว้ย 3 ระยะไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหา 
2) ระยะพัฒนา โดยการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) ขั้นประเมินผลลพัธ์ 

1) ศึกษาสภาพปัญหา พบวา่ 
-บุคลากรพยาบาล :ไม่มีแนวทางการปฏิบติัการพยาบาลท่ีชดัเจน เช่น การประเมิน 

(triage)การวางแผนการดูแล ,มีความหลากหลายในการปฏิบติั  
- ผูป่้วย: การรับรู้สัญญาณเตือนของโรค , การเขา้ถึงเขา้รับบริการยงัมีความล่าชา้  

2)ระยะพฒันาโดยการทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษ์สร้างเป็นระบบส าหรับการดูแล  เพื่อเพิ่ม
คุณภาพ การพยาบาลให้มีมาตรฐานยิ่งข้ึนป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความปลอดภยั 
(Patient safety) ใหแ้ก่ผูป่้วย  

การทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 1.ดา้นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบโดยใชก้รอบแนวคิด Donabedian,2005 ท่ีเสนอว่า 
คุณภาพการบริการสุขภาพดา้นโครงสร้างจะน าสู่คุณภาพการบริการดา้นกระบวนการและจะน าสู่คุณภาพ
การบริการดา้นผลลพัธ์ท่ีดีในท่ีสุด (พรนภา,2562) 



  2.ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ 
     1.การปลุกจิตส านึก ประกอบดว้ยรูปแบบการให้ความรู้ผลกระทบของโรค และการจดัการ(เกษณี
,2557)(หสัยาพร,2552)(ขวญัฟ้า,2554)(นิพาพร,2551) 
 2.การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลในชุมชนท่ีเคยผ่านช่วงวิกฤตเป็นภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด
มาแลว้ท าใหไ้ดเ้ห็นตวัแบบจริงใหต้วัแบบเล่าประสบการณ์หรือใชส้ัญลกัษณ์แทนตวัแบบจริง (เกษณี,2557) 
           3.แรงสนบัสนุนทางสังคม โดยใหส้มาชิกในครอบครัวหรือแกนน าสุขภาพในชุมชน เช่น อาสาสมคัร
ประจ าหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วม(พรนภา,2550)(นิพาพร,2551) (เจษฎา,2557) 
การพัฒนาระบบ ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผูป่้วย : การเพิ่มการรับรู้สัญญาณเตือนและเขา้ถึงบริการแพทยฉุ์กเฉินเป็นกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น ซ่ึงบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นความสามารถ ความมัน่ใจ หรือการจดัการกบัปัญหา
หรืออุปสรรค ฉะนั้นการจดักิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัความพร้อมของบุคคลและบริบทของพื้นท่ีวถีิ
ชีวติประจ าวนั จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  
  1.1.แผนการส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนและเข้าถึงบริการแพทยข์องโรคติดเช้ือใน
กระแสเลือดประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนและเข้าถึงบริการแพทย์โดย
ประยกุตใ์ชง้านวจิยั R2R ดีเด่นระดบัประเทศประเภทผลงานกลุ่มทุติยภูมิปี 2560ของผูว้ิจยัเอง ประกอบดว้ย 
3 A คือ 1.การรับรู้เก่ียวกบัสัญญาณเตือนของโรค (Awareness) ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์เหมาะสม 2. การส่งเสริมการเขา้ถึงบริการแพทยฉุ์กเฉิน(Access) โดย
การลดปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ดา้นบริบทส่ิงแวดลอ้มหรือตวับุคคลและ 3 การลงมือปฏิบติั(Action) 

1.2.คู่มือ “1669 แจง้  สัญญาณเตือนโรค ”  
เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล :ผูป่้วย 

1.เวชระเบียนผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั ติดเช้ือในกระแสเลือด 
2. ดา้นพยาบาลผูเ้ก่ียวขอ้ง : การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด

จากจุดคดักรอง การดูแลผูป่้วย โดยใช้ใช้แบบประเมิน qSOFAในจุดคดักรองโดยเปรียบเทียบภาษาถ่ินกบั
ระดบัความรู้สึกตวัผูป่้วย และใช ้SOS scoreในการติดตามประเมินอาการอยา่งต่อเน่ือง  

1.เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นโครงสร้าง: กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ให้เลือกตอบและเติมค าตอบ ประกอบดว้ย อายุ เพศ หน่วยงานท่ีปฏิบติังานประสบการณ์การท างาน การ
อบรมท่ีเคยไดรั้บ และความตอ้งการไดรั้บความรู้เพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 2 แบบวดัความรู้ในการประเมินผูท่ี้มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด ประกอบดว้ยขอ้ 
ค าถาม 10ขอ้มีค าตอบใหเ้ลือก 4 ตวัเลือก 

ส่วนท่ี 3 แบบวดัความรู้ในการจดัการดูแลผูท่ี้มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด ประกอบดว้ย 



ขอ้ค าถามทั้งหมด 30 ขอ้ แบ่งเป็นระยะ SIRS จ านวน 10 ขอ้ ระยะ Sepsis จ านวน 10 ขอ้และระยะ Severe 
sepsisและ sepsis shock จ านวน 10 ขอ้ โดยแปลผลระดบัคะแนนเป็น 3 ระดบัดงัน้ี ตอบถูก 0-5 ขอ้(นอ้ยกวา่
ร้อยละ 60) หมายถึงมีความรู้ในระดบันอ้ย ตอบถูก 6-7 ขอ้(ร้อยละ 60-79) หมายถึงมีความรู้ในระดบัปาน
กลาง และตอบถูกตั้งแต่ 8 ขอ้ข้ึนไป(ร้อยละ 80ข้ึนไป) หมายถึง มีความรู้ในระดบัดี  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลดา้นกระบวนการไดแ้ก่ แบบบนัทึกระยะเวลาการไดรั้บการเจาะ
เลือดเพาะเช้ือและการไดรั้บยาปฏิชีวนะหลงัไดรั้บการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดภายใน 60 
นาที เป็นแบบบนัทึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลด้านผลลพัธ์ ได้แก่การเกิดภาวะช็อกขณะได้รับการ admit ท่ี
โรงพยาบาลในกลุ่ม SIRSและ Sepsis 
การพทิกัษ์สิทธ์ิ 
 ผูว้ิจยัแนะน ากลุ่มตวัอย่างช้ีแจงวตัถุประสงค์และขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลพร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือในการท าวิจยัโดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้ดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัดว้ยตนเอง โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อกลุ่มตวัอยา่ง ในการบนัทึกขอ้มูลจะไม่มีการระบุช่ือของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์ 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดของ Donabedian,2005 ซ่ึงส่งเสริมดา้นผูป่้วยโดยใชก้ระบวนการ 3A ในการ
ก าหนดกิจกรรมและพฒันาองคค์วามรู้ของพยาบาลดงัน้ี 
1.คุณภาพการให้บริการด้าน โครงสร้าง (Structure)  
ผู้ป่วย : ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์รวดเร็วโดยใชห้ลกั3A (Awareness,Access,Action)ซ่ึงประยกุตใ์ช้
งาน R2Rดีเด่นกลุ่มทุติยภูมิระดบัประเทศปี60 ของผูว้จิยัเป็นตน้แบบ 

ทฤษฎี Donabedian,2005 
1.คุณภาพการใหบ้ริการดา้น โครงสร้าง 
(Structure)  
2. คุณภาพการใหบ้ริการดา้น กระบวนการ 
(Process)  
3. คุณภาพการใหบ้ริการดา้นผลลพัธ์ 
(Outcome)  
 
  

ผูป่้วย : ส่งเสริมการรับรู้
เพื่อใหเ้ขา้รับบริการท่ี
รวดเร็วกระบวนการ 3 A 
1.Awareness 
2,Access 

3.Action 
 

          ผลลพัธ์ 
- ผูป่้วยเขา้รับบริการรวดเร็ว
ก่อนภาวะช็อก 
- พยาบาลมีความรู้ในการคดั

กรองและมีกระบวนการดแูล

ผู้ ป่วยที่มีประสทิธิภาพ พยาบาล : 
1.qSOFA 
2.SOS score 
 



 กระบวนการตระหนักรู้( Awareness )+Action: กิจกรรม 
   1.พยาบาลคืนขอ้มูลให้ชุมชนรับทราบ สถานการณ์ของการเกิดภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือดท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล ในดา้นการรักษา ความทนัเวลา  ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจยัสนบัสนุนในชุมชน ใหเ้ครือข่าย  รพ.สต.และแกนน าในชุมชนรับทราบ 
   2. ใหเ้ครือข่าย รพ.สต.ส่งเสริมให้ความรู้อยา่งต่อเน่ืองและอธิบาย/ตอบขอ้ซกัถาม
และผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

3. พยาบาลสรุปประเด็นส าคญัและแจก คู่มือ “1669 แจง้ สัญญาณเตือนโรค ”ท่ี 
ผูว้จิยัจดัท าข้ึน เพื่อใหผู้ป่้วยไดน้ ากลบัไปสังเกตอาการเองท่ีบา้น 
กระบวนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ทนัเวลา Access+Action กจิกรรม: 

 1. การประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าวในหมู่บา้นอยา่งต่อเน่ืองและแจก one  
page สัญญาณเตือนโรคและให้ รพสต./อสม.กระตุน้เตือนประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นระยะและการ
เขา้ถึงบริการทางการแพทยอ์ยา่งรวดเร็วโดยมีหน่วยกูชี้พใหบ้ริการตลอด24 ชัว่โมง ครอบคลุมทุกต าบล  

2 ใหอ้สม.ท่ีรับผดิชอบครัวเรือนแต่ละหมู่บา้นคอยติดตามอาการและใหก้าร 
ช่วยเหลือกรณีขาดผูดู้แล 
 พยาบาล: ส่งเสริมให้พยาบาลใช้แบบประเมิน qSOFAในจุดคดักรองและใช้ SOS scoreในการติดตาม
ประเมินอาการ โดยวธีิ 
   1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้พยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเก่ียวกบัการใชแ้บบ
ประเมินqSOFAและSOS score  
   2.ศึกษาจากเวชระเบียนผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัติดเช้ือในกระแสเลือดโดยการท า 
RCA เพื่อส่งเสริมใหพ้ยาบาลเขา้ใจจาก case ตวัอยา่ง น าไปสู่การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัท่ีมีความเหมาะสม
และไดม้าตรฐาน 
   3. วเิคราะห์ค าพูดผูป่้วยท่ีเป็นภาษาถ่ินกบัระดบัความรู้สึกตวัผูป่้วย ท่ีพบไดบ้่อย
เช่น  รู้สึกพือโฉ้,ไม่โร้ปันปลือ,บอกไม่ถูก บ่งบอกถึงระดบัความรู้สึกตวัท่ีลดลง 
2. คุณภาพการให้บริการด้าน กระบวนการ (Process)  
   1.ปรับปรุงแนวทางปฏิบติั(CPG)ในกระบวนการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด
ใหไ้ดม้าตรฐาน 
   2.มีการนิเทศ ติดตามการปฏิบติัตาม CPG อยา่งต่อเน่ือง  

3.จดัตั้งทีม Sepsis Fast track   
4.ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทีมพยาบาล เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

น ามาสู่การปรับปรุงในหนา้งานท่ีปฏิบติั 
3. คุณภาพการให้บริการด้านผลลพัธ์ (Outcome)  



โดยหลงัจากพฒันา จะมีการด าเนินการดงัน้ี เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างภายหลงัการด าเนินการ
พฒันาแผนปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งข้ึน โดยใชแ้บบประเมินความคิดเห็นของพยาบาลต่อ
แนวปฏิบติัการ พยาบาลท่ีสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
 

 
แผนภาพท่ี 1 แนวทางการใหบ้ริการผูป่้วยฉุกเฉินท่ีติดเช้ือในกระแสเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sepsis patients 

Access  to care 

มาโดยระบบ EMS 1669(จนท.หน่วยกู้
ชีพรายงาน case มาหอ้งER ขณะน าส่ง 

TRIAGE 

ญาติพามา/ผูป่้วยมาเอง 

qSOFA จดุคดักรอง 

มี 2ขอ้ข้ึนไป ส่งเขา้หอ้งฉุกเฉิน 

1 Systolic.BP ≤100 mmHg 
2.RR  ≥22 /min 
3.ระดบัความรู้สึกตวั ≤ 14  
(รู้สึกพือโฉ้,ไม่โร้ปันปลือ,บอกไม่ถูก) 
 

ประเมินและติดตามอาการ ดว้ย SOS Score Diagnosis: CPG Sepsis 

SIRS Sepsis Severe sepsis Sepsis Shock 

คะแนน> 4 
1.รายงานแพทยท์นัที 
2.v/s ทุก 15-30 นาที 

Admit         Refer รพ.ประจ า
จงัหวดั 

Low risk  (อาย<ุ 60 ปี ไม่
มีโรคประจ าตวั) 

Hight  risk  (อาย ุ> 60 
ปี มีโรคประจ าตวั DM) 
 

ประเมินและติดตาม ดว้ย SOS Score 

 



ผลการศึกษา 
ตารางท่ี1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งพยาบาล(N=28) จ  าแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์ท างาน 

ลกัษณะบุคคล กลุ่มทดลอง 
จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 1 3.57 
      หญิง 27 96.42 
อาย ุ   
       25 - 30 10 35.71 
       31 -35 9 32.14 
       36- 40 
       41-45 
       46-50 

5 
3 
1 

17.85 
10.71 
3.57 

ประสบการณ์การท างาน   
      1-5 ปี 11 39.28 
     6-10 ปี 9 32.14 
       >10 ปี 8                        28.57 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่พยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 96.42  อยูใ่นช่วงอาย ุ   25-30 ปี ร้อย
ละ 35.71 และมีประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่ 1-5 ปีร้อยละ 39.28 วเิคราะห์ไดว้า่พยาบาลส่วนใหญ่
ยงัมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยไม่เกิน 5 ปีซ่ึงถือวา่ยงั มีประสบการณ์นอ้ย ยงัตอ้งการความช่วยเหลือ
และการสนบัสนุนจากบุคลากรในทีมในการตดัสินใจให้การพยาบาลแก่ผูป่้วย 
ตารางท่ี 2 ผลลพัธ์ดา้นโครงสร้าง:ร้อยละของพยาบาลมีความรู้ 

ผลลพัธ์ คะแนน ก่อนมีการพฒันา หลงัมีการพฒันา t p ระดบั 
Min-
max 

mean SD Min-
max 

mean SD 

ด้านการประเมินคัดกรองผู ้ป่วยภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือด 

10 4-9 6.32 1.21 7-10 8.5 .92 6.94 .05 ดี 

การดูแลผูป่้วยระยะ SIRS 10 4-8 5.5 1.19 7-10 8.5 .69 12.43 .05 ดี 

การดูแลผูป่้วยระยะ Sepsis 10 4-7 5.85 .89 8-9 8.6 .49 14.48 .05 ดี 

การดูแลผูป่้วยระยะ Severe sepsisและShock 10 4-8 6.0 1.15 8-9 8.6 .47 10.17 .05 ดี 

 



จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนดา้นการประเมินคดักรอง,การดูแลผูป่้วยแต่ละระยะภายหลงัการ
พฒันาใหค้วามรู้สูงกวา่ก่อนใหค้วามรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางท่ี 3  ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการ:ร้อยละของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ 
ผลลพัธ์ ก่อนมีการพฒันาปี62  หลงัมีการพฒันา  
       (n=35) 

จ านวน(ร้อยละ) 
       (n= 35)
จ านวน(ร้อยละ) 

ร้อยละผูป่้วยเขา้ถึงบริการทางการแพทยก่์อนช่วงภาวะช็อก       13 (38.2%)         25(72.2%) 
ร้อยละผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดมาโดยรถฉุกเฉิน EMS           9(25.7%)         18(51.4%) 
จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัการพฒันาระบบผูป่้วยเขา้ถึงบริการทางการแพทยก่์อนช่วงภาวะช็อก
เพิ่มข้ึนแต่ยงัพบปัญหาในการใชบ้ริการรถฉุกเฉิน EMS ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 51.4ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี
การรณรงคใ์หเ้รียกใชบ้ริการรถฉุกเฉินใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 80 โดยมีอสม.คอยใหค้วามช่วยเหลือกรณีไม่มี
ผูดู้แล 
ตารางท่ี 4 ผลลพัธ์   ดา้นกระบวนการ 
เปรียบเทียบก่อน-หลงัระยะเวลาเฉล่ียต่อราย  
ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการ ก่อนมีการพฒันาปี62  หลงัมีการพฒันา  
 (n=35)จ านวน(ร้อยละ)    (n=35)จ านวน(ร้อยละ) 

การคน้พบอาการของผูป่้วยภาวะติดเช้ือเฉล่ียต่อราย (26 นาที) 24(68.5%) (10 นาที)28(80%) 
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นหอ้งฉุกเฉินก่อนการส่งต่อเฉล่ียต่อราย (2ชม.10 นาที)29(82.8%) (1 ชม.15 นาที)32(91.4%) 

ผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน60 นาที     24 (68%)      32(92%) 
ผูป่้วยไดรั้บเลือดเพาะเช้ือก่อนไดรั้บยาปฏิชีวนะ      19(54%)      31(88%) 
จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัการพฒันาระบบ ส่งผลใหมี้การปฏิบติัตามกระบวนการพยาบาลผูป่้วยติด
เช้ือในกระแสเลือดไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดได ้
 
3) ดา้นผลลพัธ์ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการ admit(SIRS,Sepsis)ทุกรายไม่พบการเกิดภาวะช็อกขณะ admit ร้อยละ 100
และอตัราการเสียชีวติหลงัส่งต่อโรงพยาบาลไม่มี 
4)ความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ85
พบวา่ ในช่วงแรกพยาบาลวชิาชีพในงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน บางคนเห็นวา่เป็นการเพิ่มภาระในการท างาน 
แต่เม่ือผูใ้ชเ้กิดความคุน้เคยทุกคนใหค้วามเห็นวา่ระบบฯช่วยให้การดูแลผูป่้วยง่ายข้ึนและมีความมัน่ใจ และ
สามารถวางแผนการดูแลท่ีถูกตอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และดา้นการรับรู้คุณค่าของการพฒันาการดูแล
ผูป่้วยฉุกเฉินดา้นกระบวนการดูแลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด(M=4.7,S.D.45)รองลงมาดา้นผลลพัธ์อยู่ในระดบั
มาก (M=3.7,S.D.52) และดา้นโครงสร้างอยูใ่นระดบัปานกลาง. (M=2.87,S.D.34)                  



บทวจิารณ์หรืออภิปรายผล 
         ผลการวจิยัพบวา่  

1.ดา้นโครงสร้าง: ผลการศึกษาพบวา่การพฒันาจดัการระบบการดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแส
เลือดดา้นโครงสร้าง  

1.1ดา้นพยาบาลมีความรู้ในการคดักรองผูป่้วยและการดูแลผูป่้วยแต่ละระยะก่อนพฒันา อยู ่
ในระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรอุมาและคณะ,2557 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความรู้ในการประเมิน
และการจดัการผูป่้วยระยะแรกของภาวะช็อกจากการติดเช้ือและปัจจยัเก่ียวขอ้งในหน่วยงาน พบวา่ ความรู้
ในการประเมินผูป่้วยระยะแรกของภาวะช็อกจากการติดเช้ือของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
และความรู้ในการจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่หลงัการพฒันาระบบ มีความรู้เพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ(p<.05)สอดคลอ้งกบัสมพรและคณะ,2556 พบวา่ความจ าเป็นในการพฒันาความรู้ของ
พยาบาลในการประเมินและการจดัการดูแลผูท่ี้มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด โดยการจดัให้มีการอบรมใน
หน่วยงานเป็นระยะ และมีการพฒันาแนวปฏิบติัและการนิเทศในการน าแนวปฏิบติัไปใช้อย่างต่อเน่ือง 
พบวา่การจดัการดงักล่าวจะท าใหพ้ยาบาลในหน่วยงานอุบติัเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานอายรุกรรมมีความรู้สูง
กว่าก่อนพฒันาระบบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(p<.05)และสอดคล้องกบัการศึกษาของพรนภาและคณะ
,2562 ศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการจดัการดูแลผูท่ี้มีภาวะ ติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีหน่วยงานอายุรกรรมพบวา่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอายุรกรรมให้มีความรู้ในการประเมินและ
จดัการดูแลผูท่ี้มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด และพฒันาระบบการดูแลผูท่ี้มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดให้มี
คุณภาพ 
 1.2 ดา้นผูป่้วย พบวา่หลงัการพฒันาระบบผูป่้วยเขา้รับบริการทางการแพทยก่์อนเกิดภาวะ
ช็อกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 72.2% แต่ดา้นการเรียกใชบ้ริการรถฉุกเฉินไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 51.4% 

2.ด้านกระบวนการ:มีรูปแบบในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดในแต่ละระยะส่งผลการ
ด าเนินงาน2.1พยาบาลใชเ้วลาคน้พบผูป่้วยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดไดเ้ร็วข้ึน 10 นาที จากเดิม 26นาที 2.2
ระยะเวลาท่ีอยู่ในห้องฉุกเฉินเพื่อการดูแลรักษาก่อนส่งต่อลดลงเป็น 1ชัว่โมง15 นาทีจากเดิม2ชัว่โมง10 
นาที2.3 การไดรั้บยา antibiotic ภายใน60 นาทีเพิ่มข้ึน 92%จากเดิม 68% 2.4 การเจาะH/C ก่อนให้ยาเพิ่มข้ึน
88% จากเดิม 54% (3.)ดา้นผลลพัธ์ผูป่้วยท่ีไดรั้บการ admit(SIRSและsepsis)ทุกรายไม่พบการเกิดภาวะช็อก
ขณะ admit 100% อตัราการเสียชีวิตหลงัส่งต่อโรงพยาบาลพทัลุง 0% สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเนตรญา
,2561 ศึกษา ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัทางการพยาบาลการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดใน
หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า แนวทางในการปฏิบติัทางการ
พยาบาลในการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดจ าเป็นตอ้งมี 3 ระยะ 1) การคดักรอง2)การช่วยเหลือใน
ระยะแรก3) การดูแลต่อเน่ือง ส่งผลให้การดกัจบัอาการของ Severe sepsis ได้ทนัเวลา เพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (p<.05)อตัราการเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาตลอดการ Admit ลดลง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) เช่นเดียวกนั 



ดงันั้นจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คุณภาพการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยภาวะติดเช้ือใน
กระแสเลือด ดา้นโครงสร้างและดา้นกระบวนการท่ีดี ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตามมา ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด
ของ Donabedian(2005) ท่ีเสนอวา่คุณภาพการบริการสุขภาพดา้นโครงสร้างจะน าสู่คุณภาพการบริการดา้น
กระบวนการซ่ึงน าสู่คุณภาพการบริการดา้นผลลพัธ์ในท่ีสุด  
บทสรุป 
การน าผลการวจิยัไปใช ้
 ดา้นปฏิบติัการพยาบาล 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ หลงัการพฒันาระบบใน :ดา้นพยาบาลมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ(p<.05)และ: ดา้นผูป่้วยสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยก่์อนภาวะช็อกเพิ่มข้ึน ดงันั้นการดูแลผูป่้วย
ให้มีประสิทฺธิภาพควรมีการพฒันาควบคู่ทั้ง2ส่วนคือพยาบาลและผูรั้บบริการอย่างต่อเน่ือง ในดา้นชุมชน
ตอ้งมีการรณรงค์ในชุมชนและให้บริการเชิงรุก โดยการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เน้นการรับรู้
สัญญาณเตือนของโรคและการจดัการกบัสัญญาณเตือนของโรค การเขา้รับบริการแพทยฉุ์กเฉินให้รวดเร็ว 
ทนัเวลา  เพื่อลดอตัราตายและความพิการ 
 2.จากการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือด ท าให้ทีมคุณภาพของโรงพยาบาลเห็น
ความส าคญั ให้มีการน ายา Levophed มาใชใ้นการดูแลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีมีภาวะช็อกก่อนการ
น าส่งโรงพยาบาล ซ่ึงท าให้โรงพยาบาลแม่ข่ายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดูแลรักษาท่ีสามารถเพิ่ม
ศกัยภาพได ้
 3.เนน้การฝึกทกัษะเก่ียวกบัการดูแลเบ้ืองตน้ ของผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด ใหก้บั
บุคลากรในหน่วยกูชี้พทุกต าบลและแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไดรั้บทราบแนวทางใน
การดูแล เพื่อใหบ้ริการแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งทนัทีและมีประสิทธิภาพ  

ดา้นการบริหารการพยาบาล 
 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหมี้งานวจิยัเพื่อพฒันางานท่ีปฏิบติัอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ส่งผลให้
ผูป่้วยท่ีมีภาวะวกิฤตหรือฉุกเฉินไดรั้บการดูแลและการพยาบาลท่ีเหมาะสมและทนัเวลา ลดภาวะแทรกซอ้น
ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 

ดา้นการวิจยั 
 เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยักลุ่มโรคอ่ืนๆท่ีมีภาวะวกิฤตและตอ้งเขา้รับบริการแพทยฉุ์กเฉินใหไ้ด้
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 น ารูปแบบไปประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤตเช่น ผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั,
ผูป่้วยภาวะฉุกเฉินของเบาหวานและหอบหืดเร้ือรังเพื่อเขา้รับบริการแพทยฉุ์กเฉินไดท้นัเวลา 
 
 



ค าขอบคุณหรือกติติกรรมประกาศหรือค านิยม  
งานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีตอ้งกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีสนบัสนุนให้มีการศึกษาและ

ใฝ่หาความรู้และ การสนบัสนุนของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานนัทภิกขุ) และทีมสุขภาพ

ให้การสนบัสนุนและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ีและเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวทางการ

ด าเนินงานในระดับอ าเภอ ท าให้องค์กรภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในด้าน

งบประมาณเพื่อดูแลหน่วยกูชี้พของแต่ละต าบลใหมี้อุปกรณ์ต่างๆเพียงพอและพร้อมใชต้ลอดมาไดส้ าเร็จ  
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การต่อยอดจากงานวิจยั R2R ดีเด่นปี 60 น ากระบวนการส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนของโรคและการเขา้
รับบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินทนัเวลา น ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบการดูแลในผูป่้วยติดเช้ือใน
กระแสเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


