
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
 

ประเภท [  / ] Oral presentation CQI  
ประเภทหน่วยงาน รพช. 
ผลงานในสหสาขาวิชาชีพและด้านอื่นๆ คณะกรรมการดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
(PCT)โรงพยาบาลควนขนุน 
การเสนอผลงาน [ / ] ไม่เคยเผยแพร่   
ชื่อเร่ือง เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSepsisของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
ทีมผู้น าเสนอ 

1. นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการและคณะ 
2. นายแพทย์จารุวิทย์ บุษบรรณ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
3. นายแพทย์เชษฐพงศ์ สัจจาผล ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
4. นางสุจิน เพชรมาก ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หน่วยงาน คณะกรรมการ PCT  โรงพยาบาลควนขนุน  
มือถือ 088 7824814      
Email: MNRAT2011@hotmail.com  

 
CQI  

 “  เร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยSepsisของโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ”   
คณะผู้จัดท า  
  ทีม PCT โรงพยาบาลควนขนุน ( นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง ผู้ช่วยเลขาทีมPCT ) 
หลักการและเหตุผล 
  ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด ( Sepsis ) ของโรงพยาบาลควนขนุน เป็นภาวะวิกฤตท่ีรุนแรง  เนื่องจากพบ
อัตราตายโดยไม่คาดคิดเป็นอันดับ 1 ของผู้ป่วยในปี 2558, 2559, 2560 เป็น  53.84,  66.66, 46.15% (คิด
จากอัตราตายโดยไม่คาดคิดเทียบกับอัตราตายของSepsisท้ังหมด)  ตามล าดับ จ านวนผู้ป่วยท่ีนอนโรงพยาบาลท้ังหมด
เป็น 5 อันดับแรกของผู้ป่วยใน  ปี 2558,2559,2560  มีจ านวนadmit เป็น 192, 189, 187 รายตามล าดับ   
และมีแนวโน้มในการส่งต่อผู้ป่วย Severe Sepsis /septic shock  เพิ่มสูงขึ้นทุกป ี

ดังนั้นโรงพยาบาลควนขนุนจึงตระหนักถึงความส าคัญเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงได้มีการด าเนินการ
วางแผนพัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วยSepsisต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือท้ังในและนอก
เครือข่ายโรงพยาบาล พัฒนาและสร้างระบบบริการท่ีเช่ือมต่อไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ  พัฒนาการดูแลรักษาให้
สามารถตอบสนองต่ออาการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วยที่ต้องให้การดูแลรักษาในภาวะเร่งด่วน       มุ่งเน้นความปลอดภัย 
( Patient Safety Goals )โดยมีกระบวนการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ  ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ป่วยSepsis ได้รับการวินิจฉัยและรักษารวดเร็ว  

mailto:MNRAT2011@hotmail.com


2. เพื่อลดอัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis  
3. เพื่อให้ผู้ป่วยSever sepsis /Septic shock ได้รับการส่งต่ออย่างรวดเร็ว  

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย Sepsis ทุกราย   
ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2558  –  31 กรกฏาคม  2563 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับ ATB ใน 1 ชม.หลังแพทย์วินิจฉัย 100% 
2. อัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis เป็น 0% 
3. ร้อยละของผู้ป่วย Severe sepsis /Septic shock ได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชม. 100% 

กิจกรรมการพัฒนา 
     การพัฒนารอบที่ 1 
 1. ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกสหสาขาวิชาชีพในทีม PCT เพื่อวางแผนในการด าเนินงาน 

2. ด าเนินงาน 
- 2.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการดูแลผู้ป่วยSepsis  

  -ระดับเครือข่ายเขต 12 
  -ระดับโรงพยาบาลจังหวัด 
  -ระดับโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

- 2.2 มีแนวทางปฏิบัติ, จัดท า Standing order for sepsis,แนวทางในการประเมินความรุนแรงของโรค 
(SOS SCORE)  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  

 3. ประกาศใช้แนวทางทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังนิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน  
 4. มีการตามรอยด้วยทีมPCTและมีการรทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยทุกเดือนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  
  

ผลลัพธ์การพัฒนารอบที่ 1 
ตัวชี้วัด ต.ค.59 -ก.ย.60 

 ผู้ป่วยsepsis 
/ราย  

อุบัติการณ์ /
ราย 

ร้อยละ  

-ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับ ATB ใน 1 ชม.หลังแพทย์วินิจฉัย 100% 187  15 91.97% 
-อัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis เป็น 0% 187 6 46.15 % 
-ร้อยละของผู้ป่วย Severe sepsis /Septic shock  
 ได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชม. 100% 

187 11 94.11 % 

 

สรุปผลการพัฒนารอบท่ี 1    
จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย sepsisต้ังแต่ ต.ค. 59-ก.ย.60  พบเป็นผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง   

ส่วนใหญ่อายุมากว่า 60 ปีขึ้นไปและมีโรคร่วม NCD  และพบปัญหาดังนี้  
 1.ผู้ป่วยบางรายมีไข้มากกว่า 3-4 วันจึงมาโรงพยาบาล  

2.ระบบการคัดกรองไม่ครอบคลุม มีผู้ป่วยRevisit ด้วยSeptic shock  



3.ไม่ได้ประเมิน SOS SCORE 17 ราย (เจ้าหน้าท่ีใหม่) 
    

 
 
การพัฒนารอบท่ี 2  
1.พัฒนาการเข้าถึงแบบเชิงรุก  จัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาสุขภาพตลอด 24 ชม.เบอร์ 074-682071   ให้ความรู้สัญญาณ
เตือนของ Sepsis แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในคลินิกสูงอายุและNCD  ให้ข้อมูลเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง   เพื่อให้เฝ้าระวัง
อาการท่ีต้องมา รพ. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพ(FR) ในการคัดกรองและประเมิน  ผู้ป่วยsepsis เพื่อน าส่งผู้ป่วยได้
รวดเร็ว โดยการจัดท าแนวทางปฏิบัติและฝึกอบรม    
2.พัฒนาระบบการคัดกรอง  โดยให้พยาบาลจุดคัดกรองประเมินผู้ป่วยท่ีมีไข้ทุกรายด้วย SOS score  ( ถ้าอุณหภูมิ
มากกว่า 38 °c ให้นับการหายใจเต็ม 1 นาที)   ถ้าSOS score  ≥ 2 คะแนน ให้ใช้ SIRS Criteria 3 ข้อ คือ  1)อุณหภูมิ
กาย >38°c หรือ <36°c  2)ชีพจร >90ครั้ง/นาที  3)การหายใจ >20 ครั้ง/นาที    ถ้ามี 2 ข้อร่วมกับสงสัยหรือมี
หลักฐานการติดเช้ือ ให้รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และ  ให้รักษาตามแนวทางSepsis โดยใช้ standing order 
sepsis  แล้วเจาะCBC และ H/C X II พร้อมกัน 2 ต าแหน่ง หรือ/และเก็บ culture จากต าแหน่งท่ีติดเช้ือ และให้
antibiotic ทันทีหลังเก็บ specimen (การให้Antibiotic จะให้ทันทีหลังเจาะCBC และ H/C โดยไม่รอผลชันสูตร 
ภายในเวลา 1 ชม. หลังแพทย์สงสัยsepsis) 
3.พัฒนาระบบการเข้าถึง CPG sepsis โดยปิดประกาศให้เห็นชัดเจน  และปฐมนิเทศแพทย์และพยาบาลจบใหม่รวมท้ัง
ฟื้นฟูความรู้เรื่องSepsis ปีละครั้ง -พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับและทุกหน่วยงาน ให้น าแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยsepsis ไปใช้อย่างถูกต้อง 
4.จัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยผู้ป่วยท่ีเป็นSevere sepsis /Septic shock ให้ Initial Resuscitation และ
ประเมินSOS scoreก่อน  ถ้า MAP >65 mmHg หรือ SOS score < 4 คะแนน ให้Admit ถ้า MAP <65 mmHg 
หรือ SOS score  ≥ 4  คะแนน ให้ Dopamine 200 mg +NSS 100 cc เริ่ม 10 cc/hr. และปรับเพิ่มทุก 15 นาที 
keep MAP >65 mmHg และreferภายใน 1 ชม. 
5.case manager sepsis ติดตามประเมินการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย และสรุปผลการติดตามรายงาน PCT ทุก 1 
เดือน  
6.จัดท า Pop up เตือนในระบบ Mix-net  ในกรณีผู้ป่วย Vital sign เข้ากลุ่มSIRS 
7.ท า sepsis round  ทุกรายโดยหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบ case   
8.จัดให้มีการconferenced case sepsis ทุก 3 เดือน   
9.มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยต้ังแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย ให้ข้อมูลและเสริมพลังในเรื่องการใช้ยา ATB  การได้รับอาหารท่ีมี
ประโยชน์ การฟื้นฟูร่างกาย การเฝ้าระวังติดเช้ือซ้ า และการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในชุมชุน 
11.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งต่อข้อมูลให้รพ.สต เพื่อติดตามเยี่ยม และดูแลต่อในชุมชน  
12.น าผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยมาทบทวนในคณะกรรมการPCT 
 

 



 
 
ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 2 

ตัวชี้วัด ต.ค.60 -ก.ย.61 
 ผู้ป่วย

sepsis 
/ราย  

อุบัติการณ์  
/ราย 

ร้อยละ 

-ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับ ATB ใน 1 ชม.หลังแพทย์วินิจฉัย 100% 179 9 94.97 % 
-อัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis เป็น 0% 179 3 27.27%  
-ร้อยละของผู้ป่วย Severe sepsis /Septic shock 
 ได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชม. 100% 

179 9 94.97 % 

สรุปผลการพัฒนารอบท่ี 2   
พบว่าอัตราตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วย Sepsis ลดลง จาก 46.15  เหลือ 27.27% แต่ยังพบปัญหาการ Miss 

diagnosis ผู้ป่วยต้ังแต่แรกรับ ไปเจอเมื่อผู้ป่วย Admit เข้าWard ท าให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น ส่งผลให้การรักษา
และส่งต่อล่าช้าตามมา ซึ่งจากการติดตาม  ตามรอย และทบทวนเวชระเบียน Sepsis เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ยังพบ
ปัญหาดังนี้  
 -Miss diagnosis SIR CRITERIA ส่งผลให้การรักษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 -ไม่ได้ประเมิน SOS Score  
 

การพัฒนารอบท่ี 3  
1.พัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย Sepsis ใหม่ต้ังแต่แรกรับ โดยใช้ Temperature  เป็นตัวคัดกรองเบ้ืองต้น  
2.มีแนวทาง ( แบบใหม่ของโรงพยาบาลควนขนุน)  ถ้ามีไข้ Sepsis fast tract guideline KK hospital  ปี 2561 
ต้องประเมินSOS Score ผู้ป่วยทุกราย  ถ้าได้ ≥4 คะแนน  ให้คิวด่วนส่งพบแพทย์ Dx.Sepsis และส่งเข้า Fast track 
sepsis ท่ี ER เท่านั้น  
3.พัฒนา Standing order for sepsis โดยอายรุแพทย์โรงพยาบาลควนขนุน เช่นมีการเปล่ียน IV จาก NSS มาเป็น 
LRS (เนื่องจากมีงานวิจัยรองรับว่าNSS,  มี chloride ท่ีสูงกว่าในเลือดคนปกติ เมื่อน ามาให้ปริมาณมากๆในผู้ป่วย ท า
ให้เกิดHyperchloremia, metabolic acidosis, AKI  ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสูงขึ้น)   เปล่ียนยาจากDopamine มาใช้  
Levophed ในผู้ป่วยSeptic shock  เนื่องจากมีผลในการกระตุ้นหัวใจได้ดีกว่า  เป็นต้น 
4.พัฒนาแนวทางส่งต่อ โดยมีFlow ชัดเจน ให้อายุรแพทย์เข้ามาช่วยดูผู้ป่วย Severe sepsis และSeptic shock ทุก
ราย พร้อมท้ังมีแบบฟอร์มแนบในการส่งต่อ  
5.พัฒนาฟอร์มปรอทใหม่เพื่อให้มีช่องในการลงคะแนนประเมิน SOS SCORE เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยSepsis ทุกราย  
6.พัฒนาแบบติดตาม Sepsis round เพื่อประเมินการใช้แนวทางSepsisท้ังหมดและน าปัญหามาปรับปรุงแก้ไข 
 
 

 



 
 
ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 3 

ตัวชี้วัด ต.ค.61 -ก.ย.62 
 ผู้ป่วยSepsis 

/ราย  
อุบัติการณ์ 

/ราย 
ผลลัพธ ์

-ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับ ATB ใน 1 ชม.หลังแพทย์วินิจฉัย 100% 176 0 100% 
-อัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis เป็น 0% 176 1 14.28 
-ร้อยละของผู้ป่วย Severe sepsis / Septic shock  
ได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชม. 100% 

176 0 100 

 

สรุปผลการพัฒนารอบท่ี 3 
 พบอัตราตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วย Sepsis ลดลง จาก 27.27 เหลือ 14.28 และการส่งต่อผู้ป่วย Severe 

sepsis /Septic shock ได้เร็วขึ้นท่ีห้องฉุกเฉิน แต่ยังพบปัญหาดังนี้   
 -ความขัดแย้งระหว่างแนวทางและผู้ปฏิบัติ  
 -เพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ H/C (ต้นทุนเพิ่มข้ึน)  
 -การปรับยาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับโรงพยาบาลจังหวัด  
 

การพัฒนารอบท่ี 4 
1.ประชุมPCT หาแนวทางแก้ไข โดยการทบทวนCase ผู้ป่วยท่ีส่งเข้าห้องฉุกเฉิน พบว่ามีการคัดกรองได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล สร้างความเข้าใจเจ้าหน้าท่ีในแนวปฏิบัติท่ีวางไว ้
2.ประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัด น ามาปรับปรุงแก้ไข เช่นการปรับขนาดยา levophed ในคนไข้ 
sepsis shock ให้เป็นแนวทางเดียวกันกับโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อป้องกันภาวะ extravasation  necrosis (เนื้อเยื่อถูก
ท าลาย)  
3.หาแนวทางเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการตรวจ H/C ใน PCT   โดยในเดือนพ.ค.2562 โรงพยาบาลควนขนุนได้พัฒนาการ
ตรวจเพราะเช้ือในกระแสเลือดเอง ถ้ามีผล positive จึงจะส่งต่อท าSense  ท่ีโรงพยาบาลพัทลุงต่อ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย    
 

ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 4 
ตัวชี้วัด ต.ค.62 -ก.ค.63 

 ผู้ป่วยSepsis 
/ราย  

อุบัติการณ์  
/ราย 

ผลลัพธ์ 
% 

-ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับ ATB ใน 1 ชม.หลังแพทย์วินิจฉัย 100% 71 0 100% 
-อัตราการตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis เป็น 0% 71 0 0% 



-ร้อยละของผู้ป่วย Severe sepsis /Septic shock 
 ได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชม. 100% 

71 0 100% 

 

ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 4  
     หลังจากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในรอบท่ี 4 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 ยัง
ไม่พบอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ผู้ป่วยได้รับATB หลังแพทย์วินิจฉัยSepsis ภายใน 1 ชม.และมีการส่งต่อผู้ป่วย 
Severe sepsis/septic shock ภายใน 1 ชม. นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจH/C ได้จาก 1แสน
บาท/เดือน เหลือเพียง  20,000 บาท/เดือน  
สรุปผลการพัฒนา  
 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
1.ไม่มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ท่ีชัดเจน 
 
 
2.การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะ 
sepsis ยังไม่ครอบคลุม  
3.มีความแตกต่างในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย 
Sepsis 
4.อัตราตายโดยไม่คาดคิดของผู้ป่วยSepsis 
เพิ่มข้ึน 
5.ไม่มีการประเมินความรุนแรงของโรค (SOS 
Score) Sepsis ได้ล่วงหน้า 
 
 
 
6.ไม่สามารถตรวจ Lab H/C เบ้ืองต้นได้   

1.มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยต้ังแต่การคัดกรอง  การดูแลตาม
มาตรฐาน  ตลอดจนมีการส่งต่อท่ีรวดเร็ว ชัดเจน 
 
2.สามารถค้นหาผู้ป่วย Sepsis ได้ก่อนและให้การเฝ้าระวังอันตราย
ท่ีจะเกิดกับผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
3.มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ไปในแนวทางเดียวกัน 
 
4.อัตราการตายโดยไม่คาดคิด sepsis ลดลง 
 
5.มีแนวทางในการประเมินความรุนแรง เพื่อเฝ้าระวัง และมี
ช่องทางติดตามทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างทีมดูแลและ
อายุรแพทย์ เมื่อพบว่าผู้ป่วยยังมีแนวโน้มไม่ดีขึ้น เมื่อรักษาไประยะ
หนึ่ง จะท าให้สามารถปรับเปล่ียนการดูแลได้อย่างทันท่วงทีก่อนท่ี
ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น    
6.สามารถเปิดตรวจเพาะเช้ือในกระแสเลือดเบื้องต้นได้เองท่ี
โรงพยาบาล  (ประหยัดค่าใช้จ่าย ) 



 
 

จากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Sepsis อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2558 จนเดือนกรกฎาคม 2563 ท าให้
อัตราการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของผู้ป่วย Sepsis ลดลงเรื่อยๆ จาก 53.84%  เหลือ 0%  นอกอย่างนี้ยังมีแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยของทีมท่ีชัดเจนขึ้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการท างานเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับปฐมภูมิในการเฝ้า
ระวังผู้ป่วย ระดับทุติยภูมิมีช่องทางในการคัดกรองผู้ป่วยท่ีรวดเร็ว  มีแนวทางการให้การดูแลรักษาและเฝ้าระวังอาการ
เปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงของโรค มีช่องทางให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยทีมในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนมีแนวทางในการส่งต่อท่ี
เช่ือมโยงไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ ท าให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals   

 
บทเรียนที่ได้รับ  
 ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม  และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นไป     
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กราฟเส้นแสดงอัตราตายโดยไม่คาดคิดในผู้ป่วยSepsisตัง้แต่ปี 2558- กค.2563  

อัตราตายโดยไม่คาดคิด 

ของผู้ป่วยSepsis 

% 

46.15 

27.27 

14.28 

0 

66.66 

53.84 


