บริบทภาวะติ ดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
จากสถิตกิ ารรักษาผูป้ ่ วย พบว่า ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ด้วย sepsis เพิม่ ขึน้ ในปี 2559-2561 จากร้อยละ4.2เป็ น 5.19 จากการทบทวนเวชระเบียนพบปั ญหาmissed diagnosis/delay
diagnosis ในปี 2560 1 ราย และการเจาะ H/C ก่อนให้ ATB คิดเป็ นร้อยละ 93.33 และ ปี 2559-2561 มีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย septic shock และ severe
sepsisไม่ได้รบั สารน้าตาม CPGจึงได้ทบทวนแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ sepsis และ septic shockและให้ความรูแ้ ก่บุคลากร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

Driver diagram: Sepsis
Purpose

Primary Drivers
Early detection

Education&
Awareness&
Family participate
ล ด อั ต ร า ก า ร
เ สี ย ชี วิ ต แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้ อ น
ในผูป้ ่ วย Sepsis
(indicator : อั ต ร า
ก ารเสี ย ชี วิ ต จาก
sepsis <30%)

การ่วมมือของเครือข่าย
(collaboration network)
Sepsis bundle
(indicator: อัตราการได้รบั
antibiotic ภายใน 1 ชม นับ
จากการวิได้รบั วินิจฉัย
>80%)
Effective team
(indicator: อัตราการได้ IV 30
ml/kgใน1 ชมแรก >80%)

Secondary Drivers

Interventions/Change Idea

-พัฒนาทักษะการซักประวัตกิ ารประเมินผูป้ ่ วยรายโรค

-Triage: appropriate
-Lab: available
(indicator: อัตราผูป้ ่ วย sepsis ได้รบั
การดูแล ตาม Sepsis bundle
>80%)

-แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ (staff)
-ผูป้ ่ วยและครอบครัว
-refer รพ เครือข่าย รพ มหาราช
นครศรีธรรมราช
-PCU(indicator: อัตราผูป้ ่ วยเสียชีวติ หลัง refer
ใน 24 ชม.)

-medication
- Resus golden period
-early warning sign, SOS score

-แพทย์ -เภสัชกร
-พยาบาล-นักเทคนิคการแพทย์
-พนักงานขับรถ

-จัดทา CPG sepsis ทีส่ มั พันธ์กบั รพ เครือข่าย ,PCU รพ.สต. เครือข่าย

-แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ดแู ลครอบคลุม pre-hospital, in
hospital, PCU รพ.สต. เครือข่าย
ประชุมชีแ้ จงแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย sepsis และให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
และครอบครัว ในการดูแลผูป้ ่ วย(community education)

-lean consultation : med มีการให้คาปรึกษาแนวทางการรักษาและแนว
ทางการส่งต่อผูป้ ่ วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ของโรงพยาบาลเครือข่าย

- ผูป้ ่ วยได้รบั ยาปฎิชวี นะทีเ่ หมาสมภายใน 1 ชมหลังการวินจิ ฉัย (appropriate
antibiotic )
-ทีมนามีการทบทวน case, แนวทางการรักษา ทบทวนตรวจสอบเวชระเบียน
วิเคราะห์แก้ปัญหาเพื่อหาโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง

- Sepsis team
- multidisciplinary team

Process Flow Chart การดูแลผูป้ ่ วย sepsis
ประเด็นคุณภาพ/ความเสีย่ งสาคัญ

Map Key patient process
Access entry

เข้ารับบริการล่าช้าเชื่องจากไม่เข้าใจเรื่องโรค

Assessment+ Investigation +Diagnosis

Delay/ Miss Diagnosis

Plan of Care

-การรายงานแพทย์ล่าช้า

Sepsis/
septic shock

Septic shock c orange failure or หลัง load
IV +inotropic drug แล้ว ไม่ดขี น้ึ

admit

Refer

-การให้การรักษาไม่เหมาะสม
(ไม่ได้ consult อายุรแพทย์)

Care of Patient
Re-Assessment

Refer

Septic Shock
D/C plan

การจัดการกระบวนการ(Process Management) SEPSIS
กระบวนการ
การเข้าถึงและการรับบริการ

การประเมินผูป้ ่ วย

การดูแล

ข้อกาหนดของกระบวนการ
-รวดเร็ว
-ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วดั กระบวนการ
-อัตราการเกิด septic shock

การออกแบบกระบวนการ
-ให้ความรู้ อสม.
-CPG sepsis ครอบคลุมเครือข่าย
- คัดกรองผูป้ ่ วยโดยใช้ SIRs criteria
-ถูกต้อง รวดเร็ว
-Miss/Delay diagnosis rate
- การซักประวัตแิ ละประเมินผูป้ ่ วยครอบคลุม ถูกต้อง
-ทันเวลา
-ใช้ SIRs criteria +organ dysfunction or tissue hypo
perfusion ในการวินิจฉัย
-การใช้ CPG sepsis และมีการกากับคุม
-ถู ก ต้ อ ง ร ว ด เร็ ว ป ล อ ด ภั ย ล ด -อัตราตาย
- ใช้ SOS score ในการประเมินและดูแลผูป้ ่ วย
ภาวะแทรกซ้อน
-อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ antibiotic
- ใ ช้ Early Warning Signs เ ฝ้ า ร ะ วั ง อ า ก า ร
-อัต ราการไดรับ antibiotic ภายใน 1ชม. เปลีย่ นแปลง
หลังวินิจฉัย
- Flow chart การดูแลผูป้ ่ วย sepsis
-อัตราการให้สารน้ าอย่างน้ อย 1,500 cc.
ใน 1 ชม. หลังวินิจฉัย septic shock

ผลลัพธ์การพัฒนา
KPI
การทา H/c ก่อนให้ ATB
การได้รบั ATB(door to needle time ภายใน 1ชม.)
ได้รบั สารน้าอย่างน้อย 1,500 cc ใน 1 ชม.หลังวินจิ ฉัย septic shock ยกเว้น
ผูป้ ่ วยสูงอายุ โรคหัวใจ โรคไต
อัตราเสียชีวติ
อัตรา refer(M2)

เป้ าหมาย
>80%
>80%
>80%

2558
93.24
91.1
NA

2559
100
94.5
94.5

ปี งบประมาณ
2560
93.33
93.33
68.89

<30%
<25%

7.33
NA

4.2
NA

5.19
NA

2561
100
100
81.11

2562
100
97.32
100

5.19
NA

0.27
19.56

ผลลัพธ์การพัฒนา การดูแลผู้ป่วย Sepsis
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100
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81.11
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68.89

2558

60

2559
2560
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40

2562
19.56

20
7.33

0

0
การทา H/c ก่อนให้ ATB

การได้รบั ATB(door to needle ได้รบั สารน้าอย่างน้อย 1,500 cc
time ภายใน 1ชม.)
ใน 1 ชม.หลังวินิจฉัย septic
shock ยกเว้นผูป้ ่ วยสูงอายุ
โรคหัวใจ โรคไต

4.2 5.19 5.19
อัตราเสียชีวติ

0.27

0

0

0

0

อัตรา refer(M2)

ผลการวิ เคราะห์
120

100
take H/C ก่อนให้ ATB
80

การได้รบั ATB ภายใน 1 ชม

60

การได้รบั สารนา้ 1,500 cc ใน case
sepsis shock
อัตราการเสียชีวิต

40

อัตราการ refer M2

20

0

>

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จากสถิตกิ ารรักษาผูป้ ่ วย พบว่าผูป้ ่ วยเสียชีวติ ด้วย sepsis เพิม่ ขึน้ ในปี 2558-2561 จากร้อยละ7.33,4.2,5.19 และ5.19 ตามลาดับ ล่าสุด ปี 2562 อัตราการเสียชีวติ ด้วย sepsis
ลดลงเป็ นร้อยละ 0.27จากการทบทวนเวชระเบียนพบการรับ antibiotic (door to needle time) ภายใน 1 ชม มากกว่าร้อยละ 80และในปี 2562 ได้รอ้ ยละ 97.32การได้รบั สารน้าอย่างน้อย
1,500 cc ใน 1 ชม หลังการวินิจฉัย septic shock (ยกเว้น ผูป้ ่ วยสูงอายุ, โรคหัวใจ,โรคไต)มากกว่าร้อยละ 80 ล่าสุด ปี 2562 ได้ครบ 100%

