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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
pattern 1 and 3
Developing a System of Care for Patients with Sepsis
1 – by farmers,
rs and consumers
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onsumers (4.16%).
Wittaya Butsara1, Yoopana Linglom2 and Sumnieng Kummuck3
mers, compilers,
nsumers (32.61%)
nsumption within
บทคัดย่อ
mocratic Republic
aht per day. This
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านแพง
ในปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 54 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์
โดยการทบทวนเวชระเบียน ปี 2557 จำ�นวน 48 ราย ปี 2558 จำ�นวน 46 ราย สนทนากลุ่มทีมนำ�ทางคลินิก 3 ครั้ง สังเกตการปฏิบัติ
การดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด 6 ครัง้ สัมภาษณ์แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยตาม Sepsis Guideline
และ SOS Score 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยการปรับ Sepsis Guideline และ SOS Score ทดลองใช้กับผู้ป่วย จำ�นวน 10 ราย
bon Administration
นำ�ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์สะท้อนกลับผู้เกี่ยวข้อง อบรมเชิงปฏิบัติการแก่แพทย์พยาบาลนำ�สู่การปฏิบัติ 3) ประเมินผลหลังการนำ� Sepsis
010). The whole
Guideline และ SOS Score ที่พัฒนาขึ้นไปใช้เปรียบเทียบผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดปี 2559 กับปี 2558
ney and spending
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสังเกตการดูแลผู้ป่วย สถิติที่ใช้
ful to the farmers
ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จำ�นวน ร้อยละ และ Chi-square
business. All the
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการทบทวนเวชระเบียนในปี 2557 จำ�นวน 48 ราย ปี 2558 จำ�นวน 46 ราย พบว่า ปี 2557-2558
trategic plans for
d in a databaseมีasการวินจิ ฉัยแรกรับเป็นติดเชือ้ ในกระแสเลือด ร้อยละ 29.17 และ 41.30 ของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือดทัง้ หมด มีการให้สารน้�ำ ทดแทน
อย่างเพียงพอ ร้อยละ 56.25 และ 78.57 มีการส่งเพาะเชือ้ ก่อนให้ยาปฏิชวี นะ ร้อยละ 58.33 และ 73.91 การได้รบั ยาปฏิชวี นะใน 1 ชัว่ โมง
l plan of Nakhon
หลังการวินิจฉัย ร้อยละ 45.83 และ 47.83 และมีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 4.17 และ 8.70 2) นำ�ข้อมูลที่ได้มากำ�หนดแนวทางการดูแล
nt of agricultural
ผู้ป่วย Sepsis Guideline ในปี 2559 3) การเปรียบเทียบข้อมูลผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหลังใช้
in the areas both
แนวทางที่พัฒนาขึ้นในปี 2559 กับข้อมูล ปี 2558 พบว่า ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย Sepsis (แรกรับ) การให้สารน้ำ�ทดแทนอย่างเพียงพอ
hboring areas has
การส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ และการส่งต่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการได้รับยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมง
tury.
te the creationหลั
ofงการวินิจฉัย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ Sepsis ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ucts (egg product,
tion) as it can be
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or promotion of
andard and Safe.’
system has not
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
s from the private
chickens in order
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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
This action research aimed to develop a system of care for patients with sepsis and examine results
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
of the development. A sample selected by purposive sampling was a total of 54 patients having been diagnosed
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
with sepsis who came to receive service at Ban Phaeng Hospital in fiscal year 2016. The study was divided into 3 phases.
PatternPhase
2 had
3 channelsanalysis
in domestic
and foreign
eggs: inchannel
1 –46bycases
farmers,
compilers,
1: situational
by reviewing
48 casesdistribution
of medical ofrecords
2014 and
in 2015,
focus group
middlemen,
retailers
and
consumers
(39.83%),
channel
2
–
by
farmers,
compliers,
retailers
and
consumers
(32.61%)
discussing 3 times among the clinic navigation team, observing the practice of care for patients with sepsis 6 times,
and channel
3 – farmers,
consumers
Themedical
total amount
of yieldeda guideline
eggs for consumption
withinwith
interviewing
medicalretailers
doctors and
and nurses
about(27.56%).
emergency
service, reviewing
for care of a patient
Nakhonsepsis
Phanom
province
and scores.
neighboring
including
thosecare
exported
People’s
Republic
including
the SOS
Phaseprovinces
2: developing
a patient
systemtobyLao
adjusting
the Democratic
sepsis guideline
and SOS
was 29,362
trays
with
30
eggs
for
each
tray
or
125,837
eggs
per
day
which
were
worth
304,970
baht
per
day.
scores, and conducting an experiment by using it with 10 patients. The analyzed data were brought to reflect This
back to
was thethose
working
capital
in
Ban
Klang
village
which
earned
9,149,100
baht
per
month.
involved, and a workshop was held for doctors and nurses to put it into practice. Phase 3: evaluating the results
after:implementing
the developed
guideline
and the SOS
scores,/and
comparing the results of developing the
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system of care for patients with sepsis in 2016 with those in 2015. Data were collected using these tools: a form for
recording an in-depth interview, a form for recording a focus group discussion, and a form for recording the observation
Introduction
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Septic Shock เป็นภาวะแทรกซ้อนสำ�คัญของผู้ป่วย โดยผู้ป่วย
pattern 1 andที่พ3บส่วนใหญ่มาด้วยภาวะปอดบวม อุจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
1 – by farmers,
และการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ พบบ่อยในผู้สูงอายุที่มีโรค
rs and consumers
ประจำ�ตัว เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
onsumers (4.16%).
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ได้แก่ การได้รบั การวินจิ ฉัยแรกรับล่าช้าและการเริม่
mers, compilers,
ให้ยาปฏิชีวนะล่าช้า
nsumers (32.61%)
ในปี 2558 โรงพยาบาลบ้านแพงได้เริม่ นำ�แนวทางปฏิบตั ิ
nsumption within
(Clinical Practice Guideline : CPG) ระดับจังหวัดมาใช้ ทำ�ให้มี
mocratic Republic
การวินิจฉัยที่ขัดเจนขึ้น แต่ยังพบปัญหาการวินิจฉัยแรกรับและ
aht per day. This
การรั ก ษาล่ า ช้ า การดู แ ลรั ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การประเมิ น ซ้ำ � และการเฝ้ า ระวั ง ดั ก จั บ อาการเปลี่ ย นแปลง
ยั ง ไม่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การรายงานอาการเปลี่ ย นแปลงล่ า ช้ า
ซึง่ สาเหตุเกิดจากบุคคลากรขาดความรูแ้ ละทักษะในการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการติดเชือ้ (Systemic Inflammatory Response : SIRS)
bon Administration
และระยะทางการส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพในการ
รักษาผู้ป่วยสูงกว่าอยู่ไกล ทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนวทางวินิจฉัย
010). The whole
ภาวะติดเชื้อ (Sepsis Guideline) และเกณฑ์คะแนนการเฝ้าระวัง
ney and spending
สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต (Search Out Severity : SOS Score
ful to the farmers
(สมาคมเวชบำ � บั ด วิ ก ฤต, 2558) ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
business. All the
านแพง โดยมุ้งเน้นการรักษาแบบประคับประคอง
trategic plans โรงพยาบาลบ้
for
d in a databaseเพืas่อให้ระบบไหลเวียนกลับมาเป็นปกติ และถึงเป้าหมายโดยเร็ว
ภายใน 6 ชั่วโมง (Early Goal-Directed Therapy : EGDT)
l plan of Nakhon
(Fernandez, 2012) เพื่อให้เกิดการคัดกรองที่รวดเร็ว วินิจฉัย
nt of agricultural
ถูกต้อง ดูแลรักษาและส่งต่ออย่างทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิต
in the areas both
ต่อไป
hboring areas has
tury.
ตถุประสงค์การวิจัย
te the creationวัof
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะติ ด เชื้ อ
ucts (egg product,
อด
tion) as it can ในกระแสเลื
be
2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มี
or promotion of
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
andard and Safe.’
system has not
กรอบแนวคิดการวิจัย
e past, but it has
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ ได้บรู ณาการแนวคิดเกีย่ วกับ
efforts based on
มาตรฐานการดูแลและผลลัพธ์ของระบบการจัดการรายกรณีของ
bjectives, mission
Case Management Society of America (CMSA) มากำ�หนด
cken farms have
เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis ซึ่งการ
s from the private
จัดการรายกรณี เป็นรูปแบบหนึง่ ของบริการสุขภาพทีจ่ ดั ให้ส�ำ หรับ
chickens in order
ผู้ป่วยเป็นรายกรณี เป็นกระบวนการความร่วมมือกันของสหสาขา
hicken products.
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินปัญหา การวางแผน การเอือ้ อำ�นวย
chicken farm in
Phanom province
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การประสานการดู แ ล การประเมิ น ผลและติ ด ตามผลลั พ ธ์
อย่างต่อเนือ่ ง และการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ยหรือการช่วยให้ได้รบั บริการ
ตามสิทธิ การช่วยให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงทางเลือกในการรักษา เพือ่ ให้บรรลุ
ถึงความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว โดยอาศัย
การสื่อสาร การให้ข้อมูล และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบริการและการใช้ต้นทุน
การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Case Management Society
of America, 2010) สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กระบวนการ
มี 3 ระยะ
1. ระยะวิเคราะห์
สถานการณ์
- ทบทวนเวชระเบียน
2. ระยะพัฒนาระบบ
- ประชุมทีม
		 ปรับปรุง Sepsis
		 guideline, SOS
		Score
- ทดลองใช้
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ระยะประเมินผล

ผลลัพธ์
ผลการดูแลผู้ป่วย Sepsis
- First diagnosis
- fluid replacement
		therapy
- culture/sensitivity
		test
- antibiotics within
		 1 hour
- Refer rate
- mortality rate

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัย
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยใน จำ�นวน
3 คน
ขั้นตอนดำ�เนินการวิจัย มี 3 ระยะ
ระยะที่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและค้นหาปัญหา
ทางคลิ นิ ก ดำ � เนิ น การในเดื อ นตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน 2558
โดย 1) ทบทวนเวชระเบียนในปี 2557 จำ�นวน 48 ราย และปี 2558
จำ�นวน 46 ราย รวม 94 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ซึง่ ประกอบด้วย (1.1) การวินจิ ฉัย Sepsis (แรกรับ) (1.2) การให้สารน้�ำ
ทดแทนอย่างเพียงพอ 1.3) การส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
(1.4) การได้รบั ยาปฏิชวี นะใน 1 ชัว่ โมงหลังการวินจิ ฉัย และ (1.5) อัตรา
การเสียชีวิต 2) นำ�ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนผู้ป่วยมาสนทนา
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กลุ่มทีมนำ�ทางคลินิก (PCT) 3 ครั้ง 3) เข้าสังเกตวิธีปฏิบัติในการ รับยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย 5) การส่งต่อ และ
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised
6) อัตราการเสี
ยชีวิต 4 channels in pattern 1 and 3
ดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือดทีแ่ ผนกฉุกเฉินและผูป้ ว่ ยใน 6 ครัง้
channels
in pattern
2. The
channels
of pattern
สัมภาษณ์
เชิงลึกแพทย์
1 คน 4พยาบาล
4 คน และเวชกิ
จฉุกเฉิ1นfor
2 คนdomestic distributions were: channel 1 – by farmers,
compilers,
middlemen, retailers
(51.98%),
channelประชากรและกลุ
2 – by farmers,่มตัcompilers,
วอย่าง retailers and consumers
4) ทบทวนแนวทางการดู
แลตาม and
Sepsisconsumers
Guideline และ
SOS Score
(26.73%),
channel�3บั–ดวิbyกฤต,
farmers,
consumers
4 – by farmers
and
consumers
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่
างในการวิ
จัยครั(4.16%).
้งนี้คือ ผู้ป่วย
(สมาคมเวชบำ
2558)retailers
และสรุปปัand
ญหาทางคลิ
นิก (17.13%), and channel
Pattern 2 hadระยะที
3 channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
่ 2) พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ย Sepsis ดำ�เนินการ ที่ได้รับการวินิจฉัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ที่มารับบริการ
middlemen,
retailers
and อconsumers
(39.83%),
2 –พธ์by farmers,
compliers,
retailers
and consumers
ที่โรงพยาบาลบ้
านแพง
ในเดือนมกราคม-กั
นยายน(32.61%)
2559 ได้มา
ในเดือนพฤศจิ
กายน-เดื
นธันวาคม 2558
โดย 1)channel
กำ�หนดผลลั
and channel
farmers, retailers
consumers
(27.56%).
amount
eggs for consumption
within
โดยการเลื
อกกลุof่มyielded
ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ของการพั3 ฒ– นาระบบการดู
แลผูป้ ว่ and
ย Sepsis
เก็บรวบรวมข้
อมูลหลัThe
ง total
Nakhonการปรั
Phanom
province แand
provinces
including
exported
จำ�นวน
54 คน to Lao People’s Democratic Republic
บแนวทางการดู
ลผู้ปneighboring
่วยตาม Sepsis
Guideline
ของ those
was 29,362
trays with
30พ่ eggs
125,837Sepsis
eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This
โรงพยาบาลบ้
านแพงที
ฒ
ั นาขึfor
น้ โดยeach
1) มีกtray
ารกำ�orหนดเกณฑ์
เครื่อbaht
งมือที่ใper
ช้ในการวิ
จัย
was theAlert
working
capital
in Ban
earned
9,149,100
month.
ประกอบด้
วย (1.1)
มีไข้หKlang
นาวสัน่ village
อุณหภูwhich
มิ (ไข้) >38
°c (1.2)
1. Sepsis Guideline ของโรงพยาบาลบ้านแพง ทีพ่ ฒ
ั นา
หายใจหอบ
การหายใจ
>20/min
(1.3) ความรู
้สึกตัวลดลง
(1.4)
Keywords
: Egg-laying
Chicken
Farmers’
Cooperative
/ Marketing
Channels
/
Consumers
ความดันโลหิต<90/60 mmHg. ถ้าพบ 2 ใน 4 ข้อให้ส่งตรวจ ขึน้ โดยปรับปรุงจาก Sepsis Guideline ของสมาคมเวชบำ�บัดวิกฤต
ทางห้องปฏิบัติการก่อนรายงานแพทย์ และ 2) ปรับเกณฑ์ SIRS และผ่านการทดลองใช้
Introduction
SOS Score
ฒ
ั นาขึTambon
น้ โดยปรับAdministration
ปรุงจาก SOS Score
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ย
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2. บันทึกการสนทนากลุ่มทีมนำ�ทางคลินิก (PCT) 3 ครั้ง
pattern 1 andเรื่3องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การปรับปรุง
1 – by farmers,
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดให้เข้ากับ
rs and consumers
บริบทของโรงพยาบาลบ้านแพง
onsumers (4.16%).
3. บั น ทึ ก การสั ง เกตการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะติ ด เชื้ อ
mers, compilers,
ในกระแสเลือดในแผนกฉุกเฉินและผูป้ ว่ ยใน ตาม Sepsis Guideline
nsumers (32.61%)
6 ครั้ง
nsumption within
mocratic Republic
การวิเคราะห์ข้อมูล
aht per day. This
วิ เ คราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลการพัฒ นาระบบ
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในปี 2558 และ
ปี 2559 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ จำ�นวน ร้อยละ และ
สถิติทดสอบ Chi-square

ตารางที่ 1 ผลการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
bon Administration
010). The whole
ตัวแปร
ney and spending
ful to the farmers
การวินิจฉัย Sepsis (แรกรับ)
การให้สารน้ำ�ทดแทนอย่างเพียงพอ
business. All the
การส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
trategic plans for
การได้รับยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย
d in a database as
อัตราการเสียชีวิต
l plan of Nakhon
2. หลังจากทบทวนเวชระเบียนปี 2557-2558 และ
nt of agricultural
ทดลองใช้ ได้น�ำ ข้อสรุปทีไ่ ด้มาพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
in the areas both
ติดเชื้อในกระแสเลือด เรียกว่า Sepsis Guideline โรงพยาบาล
hboring areas has
บ้านแพง ที่นำ�ไปปฏิบัติในปี 2559 โดยได้ระบบการดูแลผู้ป่วยที่มี
tury.
te the creationภาวะติ
of ดเชื้อในกระแสเลือดที่พัฒนาขึ้น ดังนี้
		 2.1) กำ�หนด Check Criteria จาก Sepsis Alert
ucts (egg product,
ถ้าพบ 2 ใน 4 ข้อ ให้พยาบาลประจำ�จุด ซักประวัติเพิ่มเติมและ
tion) as it can be
เฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ�ตัว คือ เบาหวาน
or promotion of
และความดันโลหิตสูง มาด้วยอาการอุจจาระร่วง ติดเชื้อระบบ
andard and Safe.’
ทางเดินปัสสาวะ ปอดอักเสบ และเนื้อเยื่ออักเสบ ส่งตรวจทาง
system has not
ห้องปฏิบตั กิ ารโดยไม่ตอ้ งรายงานแพทย์ เมือ่ ได้ผลการตรวจชันสูตร
e past, but it has
ทางห้องปฏิบัติการแล้วรายงานแพทย์ ถ้าแพทย์พบ SIRS Criteria
efforts based 2onใน 4 ข้อ แพทย์จะวินิจฉัยว่า Sepsis หรือสงสัย Sepsis และ
bjectives, mission
ให้ ก ารรั ก ษาตามแนวทาง Early Goal-Directed Therapy
cken farms have
ดังภาพที่ 2
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการทบทวนเวชระเบียนในปี 2557 จำ�นวน 48 ราย
ปี 2558 จำ�นวน 46 ราย พบว่า ปี 2557-2558 มีการวินิจฉัยแรก
รับเป็นติดเชือ้ ในกระแสเลือด ร้อยละ 29.17 และ 41.30 ของผูป้ ว่ ย
ติดเชือ้ ในกระแสเลือดทัง้ หมด มีการให้สารน้�ำ ทดแทนอย่างเพียงพอ
ร้อยละ 56.25 และ 78.57 มีการส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
ร้อยละ 58.33 และ 73.91 การได้รับยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมง
หลังการวินจิ ฉัย ร้อยละ 45.83 และ 47.83 และมีอตั ราการเสียชีวติ
ร้อยละ 4.17 และ 8.70 ดังตารางที่ 1

ปี 2557 (N=48)

ปี 2558 (N=46)

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

14
27
28
22
2

29.17
56.25
58.33
45.83
4.17

19
22/28
34
22
4

41.30
78.57
73.91
47.83
8.70
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Sepsis Guideline

Banphaeng
Hospital
The results of study revealed that egg distributing
channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 forSepsis
domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
Alert
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
Check Criteria 2/4
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%),
and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
ให้ การพยาบาลตามปกติ
Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,
middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%)
 ประวัติการเจ็บป่ วย , โรคประจาตัว
and channel 3 – farmers, retailers and consumers (27.56%). The total amount
of yielded eggs for consumption within
 ประวัติการรักษาก่อนหน้ า , Steroid use
Hx
 ตรวจร่างกายเบืto
้องต้ นLao
: หา Source
of
Nakhon Phanom province and neighboring provinces includingPEthose exported
People’s
Democratic Republic
Infection
LAB
was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which
were worth 304,970 baht per day. This
 CBC,Bun/cr,electrolytes
 on HL
was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht
persupplement
month.
 oxygen
 มีไข้ หนาวสัน่ BT>38° c

 หายใจหอบ RR>20/min
 ความรู้สกึ ตัวลดลง

No

 BP<90/60
Yes

Yes

 Notify แพทย์ ทันที

Monitor V/S ทุก15นาที

Keywords : Egg-laying Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers

Introduction

SIRS Criteria 2/4
Body Temp. > 38 or < 36
Pulse > 90 / min
RR > 20 /min
WBC > 12,000 or < 4,000

แต่แพทย์สงสัยภาวะ
(80 weeks) to complete
(Ban Klang Tambon Administration
sepsis
Creating the stability of food supply is extremely
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
important, not only for both farmers themselves and
process to complete for making money and spending
Diagnosis
business entrepreneurs across the whole
food supply
รักษาตามorderแพทย์
it within the community
is really helpful to the farmers
ตามจังหวัด
Sepsis
chain, but also for the development of Thai agriculture
and to the sustainability of doing a business. All the
2558
and security of Thai agricultural careers. One thing that
details as such and theสิงหาคม
appropriate
strategic plans for
reflects the stability is income. It is obviousภาพที
that ่ farmers
the specific
areasาhave
2 Sepsis Guideline
โรงพยาบาลบ้
นแพง been compiled in a database as
must have more income than the overall expense in
indicators for developing a successful plan of Nakhon
		 2.2) ได้เกณฑ์ SOS Score ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ ในเฝ้าระวังดักจับอาการเปลี่ยนแปลง ถ้าพบคะแนนรวมมากกว่า
order to show that they have really earned a profit from
Phanom province. The development of agricultural
โรงพยาบาลบ้านแพง และได้นำ�เกณฑ์มาออกแบบฟอร์มเป็นแบบ หรื อ เท่ า กั บ 4 คะแนน หรื อ 3 คะแนนใน Score เดี ย วกั น
their own business. For this reason, raising the awareness
products such as eggs to be sufficient in the areas both
บันทึกอาการสำ�คัญของผู้ป่วย Sepsis รายวัน แนบในแฟ้มผู้ป่วย ให้รายงานแพทย์ภายใน 5 นาที และแพทย์พิจารณาส่งต่อ ดังภาพ
of entire food supply chain is considerably important
in Nakhon Phanom province and neighboring areas has
ที่ 3 และภาพที่ 4
because the food supply chain emphasizes the value
been continued for nearly half a century.
of each productive procedure.
The development is to promote the creation of
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
ภาพที่ 3 SOS Score โรงพยาบาลบ้านแพง
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
รักษาตามorderแพทย์

No






No

Yes

Check List

admit

refer

มษายน 2559
- April 2016

pattern 1 and 3
1 – by farmers,
rs and consumers
onsumers (4.16%).
mers, compilers,
nsumers (32.61%)
nsumption within
mocratic Republic
aht per day. This
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แบบบันทึกอาการสาคัญของผู้ป่วย SepsisหรือสงสัยSepsis โรงพยาบาลบ้านแพง จังหวัดนครพนม
Banphaeng Modified Early Warning Signs(MEWS @ Banphaeng)
No.
1

2

3

4

5

6

Parameter

Criteria

วันที่………………………………………………………………………………………
score เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา

Consciousness

Unresponsive(GCS≤8)

3

or GCS

To pain (GCS 9-13)

2

To voice (GCS 14)

1

Alert (GCS 15)

0

<34.5 or ≥40

3

34.5-35 or 38.5-39.9

2

35.1-36.0 or 38.1-38.4

1

36.1-38.0

0

Heart rate or

≤40 or ≥140

3

pulse rate (bpm)

121-139

2

41-59 or 101-120

1

60-100

0

Respiratory rate

<9 or >30

3

(bpm)

26 -30
9 -13 or 21-25

2
1

14-20
≤ 80 or ≥200 หรือให้ยากระตุ้นBP

0
3

81-90 or 180-199

2

91-100 or 161-179

1

101-160

0

≤ 50 or > 100

3

51-59 or 95-100

2

91-94

1

60-90

0

Temperature(°C)

Systolic BP

Diastolic BP

7

pusle pressure

≤ 20

3

8

O2 sat.(ขณะให้ O2)

< 85

3

85-89

2

90-94

1

> 94

0

≤ 20

2

21-39

1

≥ 40

0

เวลา

เวลา

เวลา

bon Administration
010). The whole
ney and spending
ful to the farmers
business. All the
trategic plans for
d in a database as
l plan of Nakhon
nt of agricultural
ภาพที่ 4 แบบบันทึกอาการสำ�คัญของผู้ป่วย Sepsis รายวัน โรงพยาบาลบ้านแพง
in the areas both
hboring areas has
3. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ส่วนการได้รบั ยาปฏิชวี นะใน 1 ชัว่ โมงหลังการ
tury.
ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดปี 2558 เปรียบเทียบกับข้อมูล วินิจฉัย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอัตรา
ั นาขึน้ ในปี 2559 พบว่า ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัย การเสียชีวิตจากภาวะ Sepsis ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
te the creationหลัofงใช้แนวทางทีพ่ ฒ
Sepsis (แรกรับ) การให้สารน้ำ�ทดแทนอย่างเพียงพอ การส่ง ที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
ucts (egg product,
tion) as it can เพาะเชื
be อ้ ก่อนให้ยาปฏิชวี นะ และการส่งต่อ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ
or promotion of
ตารางที่ 2 ผลการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
andard and Safe.’
ปี 2558 (N=46)
ปี 2559 (N=54)
system has not
ตัวแปร
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
e past, but it has
1. การวินิจฉัย Sepsis (แรกรับ)
19
41.30
33
61.11 12.75**
efforts based on
2. การให้สารน้ำ�ทดแทนอย่างเพียงพอ
22/28
78.57
28/28
100
17.11**
bjectives, mission
3. การส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ
34
73.91
49
90.74 23.39**
cken farms have
4. การได้รับยาปฏิชีวนะใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย
22
47.83
49
90.74
6.12*
s from the private
5. การส่งต่อ
13
28.26
25
46.30 15.22**
chickens in order
6. อัตราการเสียชีวิต
4
8.70
1
1.85
10.73**
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
9

Urine Out Put(cc/hr)

Total MEWS @ Banphaeng Score (คะแนนรวม)

10

อื่นๆ

DTX (mg%)

11

Intake

IV (cc)

Output

Urine (cc)

Hct (%)

ผู้บันทึก

แนวทางตอบสนอง

Score 1-2 วัดV/Sทุก 2 hr.x 3ครั้ง monitor ตาม routineหรือแผนการรักษา,รายงานแพทย์เมื่อคะแนนเพิ่มกว่าเดิม 2 คะแนน

(Responsiveness)

Score ≥3 วัดV/Sทุก 30 min x 4 ครั้ง, monitor ต่อเนื่องทุก 1 hr.,Urine <100 cc./hr. รายงานแพทย์
Score≥4 วัดV/S ทุก 5-15 min ,รายงานแพทย์ทันที ช่วยเหลือด่วนแบบ ALS
ชื่อ-สกุล

ปรับปรุง เม.ย.59

8
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กั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ สารน้ำ � มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 800 มิ ล ลิ ลิ ต ร
อภิปรายผลการวิจัย
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
พบอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ลดลงเหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 42 ภายหลั ง
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
1. ผลการทบทวนเวชระเบียนในปี 2557 จำ�นวน 48 ราย นำ�แนวทางการดูแลมาใช้ อัตราการให้สารทดแทนน้�ำ อย่างเพียงพอ
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channelเพิ2่ม–ขึby
farmers,
้นจากร้
อยละ compilers,
76.7 เป็น retailers
96.7 อย่าand
งมีนconsumers
ัยสำ�คัญทางสถิติ
ปี 2558 จำ�นวน 46 ราย อภิปรายว่า ทำ�ให้ทราบข้อบกพร่องในการ
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%),(p=0.023)
and channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
ซึ่งส่งผลให้อัตราตายของผู้ป่วยลดลงเช่
นเดียวกัน
วินิจฉัยแรกรับล่าช้า ทำ�ให้กระบวนการดูแลรักษาล่าช้า ทั้งการ
Patternส่ง2เพาะเชื
had ้อ3 การให้
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
สารน้ำ�ทดแทนกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือด ส่วนการส่งเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
middlemen,
retailers งand
(39.83%),
channel
and consumers
ทางสถิตcompliers,
ิที่ระดับ .01retailers
การส่งเพาะเชื
้อก่อนให้ยาปฏิ(32.61%)
ชีวนะมีความ
หลังการทบทวนจึ
ทำ�ให้consumers
ทราบถึงสภาพปั
ญหาและสาเหตุ
ที่แ2ท้จ–ริby
ง farmers,
and channel
3
–
farmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
บ ลดยา
เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยอาการ 2 ใน 4 ข้อของ SIRE Criteria สำ � คั ญคื อ ช่ ว ยให้ แพทย์ ผู้ รั ก ษาทราบเชื้ อ ก่ อ โรคและปรั
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แพทย์ผู้ดูแลรักษาส่วนใหญ่มักจะละเลย (Dellinger et al., 2013)
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
สอดคล้องกับการศึกษาของของ Permpikul, Tongyoo and ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
Akekarin (2006) ที่พบว่า การได้รับสารทดแทนน้ำ�อย่างเพียงพอ
1. การวิจัยนี้เป็นการพัฒนา Sepsis Guideline ของ
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
มีความสัมพันธ์กบั อัตราการรอดชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยอัตราการเสียชีวติ
โรงพยาบาลบ้านแพง ทำ�ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that sell egg-laying breeds of chickens in order
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ใน 1 ชั่วโมงแรก พบอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 72 ซึ่งเมื่อเทียบ to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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