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4. หลกัการและเหตุผล (ให้ระบุขอ้มูลสถานการณ์ ปัญหา ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันา) 
ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) หมายถึง 

ภาวะการท างานท่ีผดิปกติของอวยัวะซ่ึงส่งผลคุกคามต่อชีวติ 

โดยมีสาเหตุมาจากการตอบสนองอยา่งผดิปกติของร่างกายต่อการติดเช้ือ 

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) ตามมาได1้    

ผูป่้วยท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือมีเป็นจ านวน 15 – 16 ลา้นรายต่อปีทัว่โลก2 และพบการเสียชีวติร้อยละ 

18.2 - 29.23–5  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือพบการเสียชีวติร้อยละ 22 - 806,7  

ภาวะดงักล่าวจงึถอืว่าเป็นปญัหาทางสาธารณสุขทีส่ าคญัมากจงึไดม้กีารจดัท าแนวทางการรกัษาทีเ่ป็นมา
ตรฐานสากล เรียกวา่ แนวทางการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (Surviving sepsis 

campaign guidelines) ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2547 (คริสตศ์กัราช 2004)8 

และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองโดยฉบบัล่าสุดคือปีพุทธศกัราช 2561 (คริสตศ์กัราช 2018)9  

โดยมีการวิจยัท่ีพบวา่แนวทางดงักล่าวมีประโยชน์ ซ่ึงถา้หากมีการตระหนกั (early recognition) 

วา่ผูป่้วยเป็นภาวะพิษเหตุติดเช้ือและเร่ิมใหก้ารรักษาอยา่งรวดเร็วโดยใชแ้นวทางการดูแล 

(resuscitation bundle) จะช่วยลดการเสียชีวติลงได1้0,11 

การประชุมนานาชาตเิพื่อก าหนดค านิยามของภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเ
ช้ือคร้ังท่ี 3 (The Third International Consensus Definitions for Sepsis 

and Septic Shock; Sepsis-3) 
ไดมี้การแนะน าการใชก้ารประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวอยา่งรวดเร็ว (Quick 

Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; qSOFA 
score) 
เป็นเครือ่งมอืในการระบุว่าผูป้ว่ยทีม่กีารตดิเชือ้มคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติและตอ้งนอนในหอผูป้ว่ยวกิฤ
ตนาน1,12  โดยมีการวิจยัท่ีสนบัสนุนค าแนะน าดงักล่าวซ่ึงพบวา่ qSOFA สามารถพยากรณ์ 

(prognostic accuracy) การเสียชีวติในโรงพยาบาล (in-hospital mortality) 

จ านวนวนัท่ีไม่ตอ้งอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤต (intensive care unit free-days) 

และระยะเวลาการนอนในหอผูป้ว่ยวกิฤตไดด้กีว่าเกณฑค์ะแนนกลุ่มอาการการตอบสนองการอกัเสบทัว่
ร่างกาย (systemic inflammatory response syndrome; SIRS) 

ซ่ึงมีการใชอ้ยูแ่ต่เดิม13–15  ถึงแมว้า่จะมีบางการวจิยัพบวา่ qSOFA 

อาจจะไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการพยากรณ์การเสียชีวติ16  คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรก 

(National Early Warning Score; NEWS) 
เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใชใ้นการแจง้เตือนทีมแพทยว์า่ผูป่้วยมีอาการผดิปกติ17 (ตารางท่ี 1) 

จึงไดมี้การวจิยัน า NEWS มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ (predict) 

การเสียชีวติในโรงพยาบาลในผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือ ซ่ึงพบวา่ NEWS 
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มีความแม่นย  าไม่แตกต่างจาก qSOFA (ตารางท่ี 2) และยงัเหนือกวา่ (superior) กวา่ SIRS12  

อีกทั้งมีการวจิยัพบวา่ NEWS 

มคีวามแมน่ย าในการคาดการณ์ความเสีย่งต่อการเสยีชวีติและความจ าเป็นในการนอนหอผูป้ว่ยวกิฤตมาก
กวา่ qSOFA18   อีกทั้ง NEWS  สามารถคาดการณ์ความเส่ียงของการเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ 

ความจ าเป็นในการนอนหอผูป่้วยวกิฤต และอตัราการเสียชีวติในโรงพยาบาลภายใน 24 ชัว่โมงไดดี้19  

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง SIRS, qSOFA และ NEWS พบวา่ NEWS 

มีความแม่นย  าในการคดักรองผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือไดดี้ท่ีสุด โดยท่ี qSOFA มีความไวต ่าท่ีสุด20  

ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นวา่ NEWS อาจมีประโยชน์มากกวา่ qSOFA 

ในการดูแลผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือ  

อกีทัง้ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินของผูป้ว่ยกเ็ป็นอกีปจัจยัส าคญัโดยพบว่าผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชื้
อท่ีจ าเป็นตอ้งนอนหอผูป่้วยวกิฤตท่ีมีระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินนาน 12 – 24 

ชัว่โมงและมากกวา่ 24 ชัว่โมงมีโอกาสเส่ียงต่อการเสียชีวติเพิ่มข้ึน 1.82 เท่าและ 1.79 

เท่าตามล าดบัเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป่้วยท่ีมีระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินนานนอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง21 

ส าหรบัการใหก้ารวนิิจฉยัภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ส าหรบัผูป้ว่ยผูใ้หญ่จะใชค้ะแนนการประเมนิผลกระทบที่
ท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (Sequential (sepsis-related) Organ Failure 

Assessment score; SOFA score) ท่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 2 คะแนน 

ซ่ึงเป็นผลจากการติดเช้ือ1,22 (ตารางท่ี 3) 

ส าหรบัผูป้ว่ยเดก็ซึง่มโีอกาสเกดิภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ไดเ้ช่นกนั
23 จึงมีการพฒันาเคร่ืองมือเป็นคะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรกส าหรับผูป่้วยเด็ก (Pediatric Early 

Warning Score; PEWS) เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ โดยพบวา่ผูป่้วยเด็กในแผนกฉุกเฉินท่ีมี PEWS 

มากสัมพนัธ์กบัการรับไวดู้แลในหอผูป่้วยวกิฤต24 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก PEWS 

เป็นการประเมินท่ีมีความซบัซอ้น ยากแก่การตรวจประเมินท าใหต้อ้งใชเ้วลาประเมินผูป่้วยนาน 

จึงมีการพฒันาเป็นคะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรกส าหรับผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการปรับปรุง (modified 

Pediatric Early Warning Score; MPEWS) (ตารางท่ี 4) เพื่อให้ใชง้านไดง่้ายมากข้ึน 

โดยพบวา่การใชค้ะแนน ≥ 5 ในผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน มีความไวร้อยละ 80 และความจ าเพาะร้อยละ 
85 พื้นท่ีใตโ้คง้ (Area under Receiver Operating Curve; AuROC) เท่ากบั 0.82 

(ช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (95% confident interval) 0.68-0.97, p-value 

<0.001) ในการท านายผูป่้วยท่ีตอ้งการรับการรักษาแบบเร่งด่วน (critically ill children)25 

ส าหรบัการใหก้ารวนิิจฉยัภาวะพษิเหตุตดิเชือ้ส าหรบัผูป้ว่ยเดก็จะใชค้ะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใ
หเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (Pediatric Sequential Organ Failure 

Assessment score; pSOFA score) เพิ่มข้ึนอยา่งเฉียบพลนัตั้งแต่ 2 

คะแนนข้ึนไปซ่ึงค านวณภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมงก่อนพบการติดเช้ือจนถึงภายใน 24 
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ชัว่โมงภายหลงัพบการติดเช้ือ และไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
โดยถา้หากไม่ทราบคะแนนมาก่อนหนา้น้ี ใหถื้อวา่คะแนน pSOFA ก่อนหนา้น้ีเป็นศูนย2์6 (ตารางท่ี 

5)  
ปจัจบุนัมกีารใชอุ้ปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีเ่พื่อมาประกอบการใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งกว้

างขวาง เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว 
สามารถตั้งระบบการแจง้เตือนไดแ้ละอาจลดความผิดพลาดจากตวัมนุษย ์ (human error) 

ในเร่ืองการค านวณค่าต่าง ๆ ไดส้ะดวก  การค านวณคะแนน NEWS และ MPEWS 

ทีจ่ะน ามาใชม้ขีอ้จ ากดัในเรื่องการคดิเป็นคะแนนทีอ่าจมคีวามยุง่ยากในการคดิค านวณและอาจเกดิโอกา
สผดิพลาดได ้

อกีทัง้กระบวนการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้มคีวามซบัซอ้นซึง่อาจท าใ
หผู้ป้ฏิบติังานมีความสับสนในการดูแลผูป้วย 
ประกอบกบัการแจง้เตอืนผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารอาจจะช่วยใหก้ารดแูลผูป้ว่ยท าไดอ้ยา่งรวดเรว็มากขึน้
โดยจะท าใหเ้กิดการแจง้เตือนใหที้มแพทยท่ี์แผนกฉุกเฉินทราบถึงวา่ผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือรายนั้น ๆ 

อยูใ่นขั้นตอนใดของการรักษา 
นอกจากน้ีการดูแลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉินจ าเป็นตอ้งมีการประสานงานกบัแพทยเ์ฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น อายรุแพทย ์ กุมารแพทย ์
ท าใหก้ารแจง้เตอืนแพทยเ์ฉพาะทางผูด้แูลหอผูป้ว่ยวกิฤตใหท้ราบล่วงหน้าก่อนจะมกีารขอค าปรกึษาจาก
แพทยท์ีแ่ผนกฉุกเฉินอยา่งเป็นทางการอาจช่วยลดระยะเวลาทีผู่ป้ว่ยอยูใ่นแผนกฉุกเฉินไดเ้น่ืองจากเมือ่แ
พทยเ์ฉพาะทางไดรั้บการแจง้เตือนตั้งแต่ช่วงแรก ๆ 

ทีผู่ป้ว่ยอยูใ่นแผนกฉุกเฉินกจ็ะไดเ้ริม่เตรยีมบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตและเตรยีมทมีบุคลาก
รใหพ้ร้อมรับผูป่้วยรายนั้น ๆ  

เมือ่ถงึเวลาทีผู่ป้ว่ยเขา้กบัขอ้บ่งชีใ้นการรบัไวใ้นหอผูป้ว่ยวกิฤตกจ็ะไดร้บัผูป้ว่ยขึน้มาไวด้แูลไดอ้ยา่งรว
ดเร็ว 
อกีทัง้จากการทบทวนวรรณกรรมไมพ่บว่ามกีารศกึษาใดทีร่ะบุถงึการใชโ้ปรแกรมเพื่อลดระยะเวลาการ
อยูใ่นแผนกฉุกเฉินรวมไปถึงผลต่อการเสียชีวติและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผูป่้วย 
ดงันั้นเพื่อเป็นการช่วยใหก้ารค านวณคะแนนการประเมินผูป่้วยท าไดส้ะดวก 

ลดโอกาสผดิพลาดและช่วยแจง้เตอืนทมีแพทยจ์งึมกีารพฒันาโปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกร
ณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี (assessment and notification mobile and web 

application) 

งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประโยชน์ของการใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืน
ผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี (assessment and notification mobile and web 

application) 
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ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึนในการดูแลผูป่้วยผูใ้หญ่และผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือในแผนกฉุกเฉิน 

ผูว้จิยัตัง้สมมตฐิานว่าการใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้่

วยผูใ้หญ่และผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้ในแผนกฉุกเฉินมผีลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเ
ฉิน (emergency department length of stay; ED LOS) ได ้

โดยถา้หากพบว่าโปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีน่ี้มปีระโยชน์อาจจะน าไป
สู่การปรบัแนวทางการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีม่ภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ในแ
ผนกฉุกเฉินใหดี้ข้ึนได ้
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ตารางที ่1 คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรก (National Early Warning Score; NEWS) 

ท่ีน ามาใชเ้พื่อคดักรองภาวะพิษเหตุติดเช้ือส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่ (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 

17)17 

เกณฑ์ 
คะแนน (score)* 

3 2 1 0 1 2 3 
อตัราการหายใจ 
(Respiratory 
rate) 
(หน่วยคร้ังต่อนาที; 

per minute) 

 8  9-11 12-20  21-24  25 

ค่าความอิม่ตวัของออกซเิ
จนในเลือด (Oxygen 

saturations) 
(ร้อยละ; percent) 

 91 92-93 94-95  96    

การให้ออกซิเจนทดแทน 

(Any 
supplement 
oxygen) 

 ใช่  ไม่ใช่    

อุณหภูมิ 

(Temperature) 
(หน่วยองศาเซลเซียส; 

C) 

 35.0  35.1 – 
36 

36.1 – 
38 

38.1 – 
39 

 39.1  

ความดนัโลหติขณะหวัใ
จบีบตวั (Systolic 

blood pressure) 
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท; 

mmHg) 

 90 91 - 
100 

101 - 
110 

111 - 
219 

   220 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 
(Heart rate) 
(หน่วยคร้ังต่อนาที; 

per minute) 

 40  41-50 51-90 91-110 111-
130 

 131 

ระดบัความรู้สึกตวั 
(Level of 
Consciousness)  

   ตื่นดพีดูคุยรู้
เร่ือง 

(Alert) 
(A) 

  ตอบสนองต่อเสยีง
, 

ตอบสนองต่อการ
กระตุน้เจบ็ปวด 

หรือ 

ไม่ตอบสนอง 

(Voice, 
Pain, or 

Unresponsi
ve) (V, P, U) 

* ถา้หากผลรวมคะแนนจากทุกขอ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 5 คะแนนบ่งบอกวา่สงสยัวา่มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 
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ตารางที ่ 2 การประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวอยา่งรวดเร็ว (Quick Sequential 

(sepsis-related) Organ Failure Assessment score; qSOFA score) 
ท่ีน ามาใชเ้พื่อคดักรองภาวะพิษเหตุติดเช้ือส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่ (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 1)1 

เกณฑ์ (criteria) คะแนน (score)* 

อตัราการหายใจ (respiratory rate)  22 คร้ังต่อนาที 

(/minute) 
1 

ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure)  

100 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 
1 

ระดบัความรู้สึกตวัเปล่ียนแปลง (Altered mentation) 

โดยประเมินจาก GCS < 15 หรือความรู้สึกตวัท่ีลดลงจากสถานะเดิม 
1 

ตวัยอ่ (Abbreviations): GCS คือ คะแนนความรู้สึกตวัตามกลาสโกวโ์คมา สเกล (Glasgow Coma Scale 

score); mmHg คือ มิลลิเมตรปรอท (millimeter of mercury) 

* ถา้หากผลรวมคะแนนจากทุกขอ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 2 คะแนนบ่งบอกวา่ สงสยัภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 
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ตารางที ่ 3 การประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (Sequential (sepsis-related) 

Organ Failure Assessment score; SOFA score) ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่ 

(ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 1,22)1,22 

ระบบ (System) 
คะแนน (Score) * 

0 1 2 3 4 
ระบบทางเดินหายใจ 
(respiration) 

PaO2/FiO2 
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท; 

mmHg) 
[หน่วยกิโลปาสคาล; 

kPa] 

 400  
[53.3] 

< 400  
[53.3] 

< 300  
[40] 

< 200 [26.7] 
โดยมเีครือ่งช่วยหา

ยใจ 

(with 
respiratory 

support) 

< 100 [13.3] 
โดยมเีครือ่งช่วยหา

ยใจ (with 

respiratory 
support) 

การแขง็ตวัของเลือด 

(coagulation) 
ค่าความเขม้ขน้ของเกลด็เลื
อด 

(หน่วยเซลลต่์อไมโครลิตร
; cell/L) 

 150,000 < 150,000 < 100,000 < 50,000 < 20,000 

ตบั (liver) 

ค่าบิลลิรูบินในเลือด 

(bilirubin) 
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
; mg/dL) 
[หน่วยไมโครโมลต่อลิตร; 
mol/L] 

< 1.2  
[20] 

1.2 – 1.9  
[20 - 32] 

2.0 – 5.9  
[33 - 101] 

6.0 – 11.9  
[102 - 204] 

> 12.0  
[204] 

ระบบหวัใจและหลอดเลือด 

(cardiovascular) 

ค่าเฉลีย่ความดนั
โลหิต (MAP) 

 70 
มิลลิเมตรปรอท 

ค่าเฉลีย่ความดนั
โลหิต (MAP) 

< 70 
มิลลิเมตรปรอท 

ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine
) < 5 หรือ 

โดบูทามีน 

(Dobutami
ne) 

(ทุกขนาดยา) † 

ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine) 
5.1 - 15 หรือ 

อิพิเนฟริน 

(epinephrin

e)  0.1 หรือ 

นอร์อิพิเนฟริน 

(norepinep

hrine)   0.1 

† 

ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine) 
> 15 หรือ 

อิพิเนฟริน 

(epinephrin
e) > 0.1 หรือ 

นอร์อิพิเนฟริน 

(norepinep
hrine)  > 0.1 

† 

ระบบประสาทส่วนกลาง 
(central nervous 
system) 

คะแนน GCS 

15 13 - 14 10 - 12 6 - 9 < 6 

ระบบไต (Renal system) 

‡ 

< 1.2 
[110] 

1.2 – 1.9 
[110 - 170] 

2.0 – 3.4 
[171 - 299] 

3.5 – 4.9 
[300 - 440] 

> 5.0 
[440] 
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ค่าครีเอทินีนในเลือด 

(creatinine) 
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
; mg/dL) 
[หน่วยไมโครโมลต่อลิตร; 
mol/L] 
อตัราการขบัปัสสาวะ 
(urine output) 
(หน่วยมิลลิลิตรต่อวนั; 

mL/day) 

   < 500 < 200 

ตวัยอ่ (Abbreviations): FiO2 คือ สดัส่วนของออกซิเจนต่อก๊าซท่ีหายใจเขา้ทั้งหมด (fraction of inspired oxygen); GCS 

คือ คะแนนความรู้สึกตวัตามกลาสโกวโ์คมา สเกล (Glasgow Coma Scale score); MAP คือ ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต (mean 

arterial pressure) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg); PaO2 คือ ความดนัยอ่ยของออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (partial 

pressure of oxygen) 
* ถา้หากผลรวมคะแนนจากทุกขอ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 2 คะแนนบ่งบอกภาวะการท างานท่ีผิดปกติของอวยัวะ (organ dysfunction) 

จากการติดเช้ือ 

† ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที (mcg/kg/min) ท่ีให้อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

‡ ใชค้่าครีเอทินีนในเลือด (creatinine) หรือ อตัราการขบัปัสสาวะ ขอ้ใดขอ้หน่ึงในการให้คะแนน 
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ตารางที ่ 4 คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรกส าหรับผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการปรับปรุง (modified 

Pediatric Early Warning Score; MPEWS) (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 25)25 

 
อตัราการเตน้ของหัวใจ 
(Heart rate) 
(หน่วยคร้ังต่อนาที; per 

minute) 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

1
0
0 

1
1
0 

1
2
0 

1
3
0 

1
4
0 

1
5
0 

1
6
0 

1
7
0 

1
8
0 

1
9
0 

2
0
0 

      

0-3 เดือน                         

3-12 เดือน                         

1-4 ปี                         

4-12 ปี                         

≥12 ปี                          

อตัราการหายใจ 
(Respiratory 
rate) 
(หน่วยคร้ังต่อนาที; per 

minute) 

9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

0-3 เดือน                         

3-12 เดือน                         

1-4 ปี                         

4-12 ปี                         

≥12 ปี                          

อุณหภูมิ 

(Temperature) 
(หน่วยองศาเซลเซียส; 

C) 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ค่าความอิม่ตวัของออกซเิ
จนในเลือด (Oxygen 

saturation; 
SpO2) 

75 80 85 90 95 - 100 

การบ าบดัรกัษาดว้ยออกซิ
เจน (oxygen 

therapy) 
(หน่วยลิตรต่อนาที; 

Liter per 
minute) 

0 1 2,5 15  

ระดบัความรู้สึกตวั 
(Consciousness) 

ต่ืนดีพดูคุยรู้เร่ือง 
(Alert; A) 

ตอบสนองต่อเสียง 
(Voice; V) 

ตอบสนองต่อการกระตุน้เจบ็
ปวด (Pain; P) 

ไม่ตอบสนอง 
(Unconscious; U) 

 

Score 0 1 2 4  

* ถา้หากผลรวมคะแนนจากทุกขอ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 5 คะแนนบ่งบอกวา่สงสยัวา่มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 
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รูปที ่1 American Academy of Pediatrics trigger tool for early septic 

shock recognition (Pediatric Septic Shock Collaborative triage trigger 
tool 2017) (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 27)27 
ตวัยอ่ (Abbreviations): BP = blood pressure, CP = cerebral palsy, ED = emergency department, 

PALS = Pediatric Advanced Life Support, SCD = sickle cell disease. 

  

 

If yes = 

Positive 

Trigger 
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ตารางที ่ 5 คะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (Pediatric 

Sequential Organ Failure Assessment score; pSOFA score) 
(ดดัแปลงจากเอกสารอา้งอิงหมายเลข 26)26 

ระบบ (System) 
คะแนน (Score) a 

0 1 2 3 4 
ระบบทางเดินหายใจ 
(respiration) 

PaO2/FiO2 
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท; 

mmHg) 

 400 300 - 399 200 - 299 100 - 199 
โดยมเีครือ่งช่วยหา

ยใจ 

(with 
respiratory 

support) 

< 100 
โดยมเีครือ่งช่วยหา

ยใจ (with 

respiratory 
support) 

หรือ SpO2/FiO2 
b  292 264 – 291 221 – 264 148 – 220 

โดยมเีครือ่งช่วยหา
ยใจ (with 

respiratory 
support) 

< 148 
โดยมเีครือ่งช่วยหา

ยใจ (with 

respiratory 
support) 

การแขง็ตวัของเลือด 

(coagulation) 
ค่าความเขม้ขน้ของเกลด็เลื
อด 

(หน่วยเซลลต่์อไมโครลิตร
; cell/L) 

 150,000 100,000 – 
149,000 

< 50,000 – 
99,000 

20,000 – 
49,000 

< 20,000 

ตบั (liver) 

ค่าบิลลิรูบินในเลือด 

(bilirubin) 
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
; mg/dL) 

< 1.2 1.2 – 1.9 2.0 – 5.9 6.0 – 11.9 > 12.0 

ระบบหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular) 

ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต (mean arterial pressure; MAP) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg) 

ตามกลุ่มอายหุรือการใชย้าหดหลอดเลือด (หน่วยไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที; g/kg/min) 

< 1 เดือน  46 < 46 ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine 
hydrochlor

ide)  5 หรือ 

โดบูทามีน 

(Dobutami
ne 

hydrochlor
ide) 

(ทุกขนาดยา) 

ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine 
hydrochlori
de) > 5 หรือ 

อิพิเนฟริน 

(epinephrin

e)  0.1 หรือ 

นอร์อิพิเนฟริน 

(norepinep
hrine 

bitartrate)  

 0.1 

ไดรั้บโดปามีน 

(Dopamine 
hydrochlori
de) > 15 หรือ 

อิพิเนฟริน 

(epinephrin
e) > 0.1 หรือ 

นอร์อิพิเนฟริน 

(norepinep
hrine 

bitartrate)  
> 0.1 

1 – 11 เดือน  55 < 55 

12 – 23 เดือน  60 < 60 

24 – 59 เดือน  62 < 62 

60 – 143 เดือน  65 < 65 

144 – 216 เดือน  67 < 67 

> 216 เดือน c  70 < 70 
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ระบบประสาทส่วนกลาง 
(central nervous 
system) 

คะแนน GCS 

15 13 - 14 10 - 12 6 - 9 < 6 

ระบบไต (Renal system) 

ค่าครีเอทินีนในเลือด (creatinine) (หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร; mg/dL) ตามกลุ่มอาย ุ
< 1 เดือน < 0.8 0.8 – 0.9 1.0 – 1.1 1.2 – 1.5  1.6 

1 – 11 เดือน < 0.3 0.3 – 0.4 0.5 – 0.7 0.8 – 1.1  1.2 

12 – 23 เดือน < 0.4 0.4 – 0.5 0.6 – 1.0 1.1 – 1.4  1.5 

24 – 59 เดือน < 0.6 0.6 – 0.8 0.9 – 1.5 1.6 – 2.2  2.3 

60 – 143 เดือน < 0.7 0.7 – 1.0 1.1 – 1.7 1.8 – 2.5  2.6 

144 – 216 เดือน < 1.0 1.0 – 1.6 1.7 – 2.8 2.9 – 4.1  4.2 

> 216 เดือน c < 1.2 1.2 – 1.9 2.0 – 3.4 3.5 – 4.9  5 

ตวัยอ่ (Abbreviations): FiO2 คือ สดัส่วนของออกซิเจนต่อก๊าซท่ีหายใจเขา้ทั้งหมด (fraction of inspired oxygen); GCS 

คือ คะแนนความรู้สึกตวัตามกลาสโกวโ์คมา สเกล (Glasgow Coma Scale score) โดยใชท่ี้เป็นส าหรับผูป่้วยเด็ก; MAP คือ 

ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต (mean arterial pressure) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg); PaO2 คือ 

ความดนัยอ่ยของออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (partial pressure of oxygen); SpO2 คือ ค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด 

(peripheral oxygen saturations) 
a ถา้หากผลรวมคะแนนจากทุกขอ้ มากกวา่หรือเท่ากบั 2 คะแนนซ่ึงค านวณภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมงก่อนพบการติดเช้ือจนถึงภายใน 24 

ชัว่โมงภายหลงัพบการติดเช้ือ บ่งบอกภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 
b เฉพาะ SpO2 ท่ีมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 97 จึงน าเขา้มาค านวณ 
c ค่าจุดตดัส าหรับผูป่้วยอายมุากกวา่ 18 ปี (216 เดือน) จะใชเ้หมือนกบัในคะแนน SOFA ดั้งเดิม (original SOFA score) 

 

5. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั:  
เพื่อศกึษาประโยชน์ของการใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อน

ทีซ่ึง่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ในการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีม่ภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้ในแผนกฉุกเฉินว่ามผีลช่วยล
ดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department length of stay; ED 

LOS) ไดห้รือไม่ 

 
เป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient 

ค าถามวจิยั คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะพิ
ษเหตุติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) ไดห้รือไม่ 

สมมติฐาน คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะพิ
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ษเหตุติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) 
ไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

 
 
 
 
เป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) เร่ือง Adult septic shock patient 

ค าถามวจิยั คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะช็
อกเหตุพิษติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) ไดห้รือไม่ 

สมมติฐาน คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะช็
อกเหตุพิษติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) 
ไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

 
เป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง Pediatric sepsis patient 

ค าถามวจิยั คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะพษิเ
หตุติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) ไดห้รือไม่ 

สมมติฐาน คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะพษิเ
หตุติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) 
ไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

 
เป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) เร่ือง Pediatric septic shock patient 

ค าถามวจิยั คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะชอ็กเ
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หตุพิษติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) ไดห้รือไม่ 
สมมติฐาน คือ 

การใชโ้ปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะชอ็กเ
หตุพิษติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) 
ไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ใชโ้ปรแกรมดงักล่าว 

 
นิยามศพัท ์(Definition) 

ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) หมายถึง 
ภาวะการท างานท่ีผดิปกติของอวยัวะซ่ึงส่งผลคุกคามต่อชีวติ 

โดยมีสาเหตุมาจากการตอบสนองอยา่งผดิปกติของร่างกายต่อการติดเช้ือ1 

 
ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่: ภาวะการท างานท่ีผิดปกติของอวยัวะจากภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(sepsis-induced organ dysfunction) หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงอยา่งเฉียบพลนัของผลรวมคะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว 
(Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; SOFA 
score) ท่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 2 คะแนน ซ่ึงเป็นผลจากการติดเช้ือ1,22 (ตารางท่ี 3) 

ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่: ภาวะความดนัโลหิตต ่าท่ีเกิดจากการติดเช้ือ (sepsis-induced 

hypotension) หมายถึง ภาวะท่ีมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood 

pressure; SBP) นอ้ยกวา่ 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต (mean arterial 

pressure; MAP) นอ้ยกวา่ 70 มิลลิเมตรปรอท หรือ 

ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวัลดลงมากกวา่ 40 มิลลิเมตรปรอท หรือ นอ้ยกวา่ 2 

เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายนุั้น ๆ 

ในผูป่้วยท่ีไม่พบสาเหตุอ่ืนของการมีภาวะความดนัโลหิตต ่า28 

 
ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่: ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) หมายถึง 

ภาวะพิษเหตุติดเช้ือท่ียงัคงมีความดนัโลหิตต ่าอยูท่ ั้งท่ีไดรั้บสารน ้าอยา่งเพียงพอ 

โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือด (vasopressor) เพื่อคงระดบัค่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ 

ใหม้ากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกวา่ 2 มิลลิโมลต่อลิตร 
(mmol/L)1 
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ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่: 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที) 

จะเป็นระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย ซ่ึงคือได ้

มากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท1 

 
ส าหรับผูป่้วยเด็ก: ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (pediatric patient with sepsis) 

หมายถึง 
ผูป้ว่ยเดก็ทีย่นืยนัหรอืสงสยัมกีารตดิเชือ้ซึง่พบว่ามคีะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิอวยัวะลม้เ
หลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (Pediatric Sequential Organ Failure Assessment 

score; pSOFA score) เพิ่มข้ึนอยา่งเฉียบพลนัตั้งแต่ 2 

คะแนนข้ึนไปซ่ึงค านวณภายในระยะเวลา 48 ชัว่โมงก่อนพบการติดเช้ือจนถึงภายใน 24 

ชัว่โมงภายหลงัพบการติดเช้ือ และไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
โดยถา้หากไม่ทราบคะแนนมาก่อนหนา้น้ี ใหถื้อวา่คะแนน pSOFA ก่อนหนา้น้ีเป็นศูนย2์6 (ตารางท่ี 

5)  

 
ส าหรับผูป่้วยเด็ก: เวลาท่ีพบการติดเช้ือ (infection time) หมายถึง 

เวลาท่ีเร่ิมมีการตรวจดา้นจุลชีววทิยาหรือไดมี้การสั่งใหย้าปฏิชีวนะโดยแพทย2์6 

 
ส าหรับผูป่้วยเด็ก: ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) หมายถึง 

ภาวะพิษเหตุติดเช้ือร่วมกบัมีระบบหวัใจและหลอดเลือดผิดปกติ (แมจ้ะไดรั้บการรักษาดว้ยสารน ้า > 

40 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (mL/kg) ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง) ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตต ่า หรือ 

จ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือดหรือยาเพิ่มความดนั (vasopressor; vasoactive drug, 

inotropic drug) หรือ พบความผดิปกติอยา่งนอ้ย 2 ใน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ มีภาวะเลือดเป็นกรด 

(metabolic acidosis) ท่ีมีค่า base deficit > 5.0 มิลลิอิคววิาเลนทต่์อลิตร (mEq/L) 

มีค่าแลคเตทในเลือดท่ีมากท่ีสุดมีค่ามากกวา่ 2 เท่าของค่าปกติ มีปัสสาวะออกนอ้ยกวา่ 0.5-1 

มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อชัว่โมง (mL/kg/hour) มีเลือดไปเล้ียงส่วนปลายชา้ลง (delay 

capillary refill time) > 5 วนิาที 

และ/หรือมีความต่างของอุณหภูมิร่างกายส่วนกลางกบัส่วนรยางคต่์างกนัมากกวา่ 3 องศาเซลเซียส26 
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ส าหรับผูป่้วยเด็ก: ค่าความดนัโลหิตเพื่อใชร้ะบุเบ้ืองตน้วา่มีความดนัโลหิตต ่า คือ 

ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure; SBP) 

นอ้ยกวา่ค่าท่ีค  านวณจากสูตร 70 + (2 x อายหุน่วยปี) หน่วยมิลลิเมตรปรอท 

 
ส าหรับผูป่้วยเด็ก: 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที) 

จะเป็นระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย 
ซ่ึงคือไดค้่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ (mean arterial pressure) 

มากกวา่หรือเท่ากบัค่าทัว่ไปตามอายคืุอ ทารกแรกเกิด (อายนุอ้ยกวา่ 1 เดือน; newborn) 

คือมากกวา่หรือเท่ากบั 55 มิลลิเมตรปรอท ทารก (อาย ุ 1 เดือนถึงนอ้ยกวา่ 2 ปี; infant) 

คือมากกวา่หรือเท่ากบั 58 มิลลิเมตรปรอท และ เด็ก (อายตุั้งแต่ 2 ปีถึง 7 ปี; child) 

คือมากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท27  

 
6. เป้าหมาย 

พฒันาโปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีเ่พื่อใชใ้นการดแูลผูป้ว่
ยผูใ้หญ่และเดก็ทีส่งสยัว่ามภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในแผนกฉุ
กเฉิน 

 
7. พืน้ทีด่ าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

ผูป่้วยเด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี และผูป่้วยผูใ้หญ่อายุตั้งแต่ 15 

ปีข้ึนไปท่ีสงสัยวา่มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในระดบัตติยภูมิท่ีมีผูป่้วยภาวะต่าง 
ๆ มารับบริการมากกวา่ 33,000 คร้ังต่อปี  

โดยการแบ่งช่วงอายรุะหวา่งผูป่้วยเด็กและผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีอาย ุ 15 

ปีมาจากแนวทางปฏิบติัของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท่ีผูป่้วยเด็กท่ีอายนุอ้ยกวา่ 15 

ปีจะไดรั้บการดูแลจากแพทยส์าขากุมารเวชศาสตร์และผูป่้วยท่ีอายตุั้งแต่ 15 

ปีข้ึนไปจะไดรั้บการดูแลจากแพทยส์าขาอายรุศาสตร์ 
ซ่ึงแพทยท์ั้งสองสาขามีแนวทางปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั เช่น 

แพทยท่ี์ใหก้ารดูแลและหอผูป่้วยท่ีรับผูป่้วยไวดู้แล การค านวณขนาดยาตามน ้าหนกัผูป่้วย 
 
8. วธีิด าเนินการ  (ให้จ  าแนกขั้นตอนตามแบบการเขียนโครงการวิจยัและพฒันา : R&D) 
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การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) 

ท่ีจะด าเนินการคน้ควา้ คิดคน้ สร้างนวตักรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยี mobile 

and web application 
ใชใ้นการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีส่งสยัว่ามภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ทีเ่ขา้รบัก
ารรักษาในแผนกฉุกเฉิน แนวทางการวจิยัเป็นการผนวกกิจกรรมวจิยั (R) และกระบวนการพฒันา (D) 

เขา้ดว้ยกนั 

1)  วจิยัเพื่อศึกษาส ารวจสภาพปัญหา และ 
แนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการการใชง้าน (R1) 

การศกึษาในขัน้ตอนน้ีเป็นการวจิยัเพื่อความเขา้ใจในประเดน็ปญัหาอยา่งถ่อง
แท ้ และเป็นการคน้ควา้เพื่อท าความเขา้ใจ ในทฤษฎี แนวคิด 

เพื่อคน้หาแนวปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัส าหรบัการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีส่งสยัว่
ามีภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน 

และการพฒันาระบบประเมินและแจง้เตือนทีมแพทยพ์ยาบาลผูรั้กษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2)  สร้างตน้แบบนวตักรรม (D1)   

เป็นขั้นตอนการสร้างร่างตน้แบบของนวตักรรม 

ในการศึกษาน้ีผูว้จิยัวางแผนการด าเนินการดว้ยการใชห้ลกัการ 
การออกแบบโดยใชผู้ใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง (User-Centered Design) 

และใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพฒันาตวัตน้แบบ 

(Prototype) ร่วมกบัผูใ้ชร้ะบบจริง ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทย ์ ณ 

จุดคดักรอง (triage) หนา้แผนกฉุกเฉิน แพทยพ์ยาบาลในแผนกฉุกเฉิน 

(emergency department) ทีมแพทยอ์ายกุรรม (internal 

medicine) และทีมแพทยก์ุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 

โดยเฉพาะแพทยเ์ฉพาะทางท่ีดูแลผูป่้วยวกิฤต (critical care) 

โดยการสร้างตน้แบบนวตักรรมนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะท่ี 1 

การพฒันาระบบ android application 

ประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชื้
อในแผนกฉุกเฉิน 

มีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบการท างานของระบบท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
และระยะท่ี 2 เป็นการพฒันาต่อยอดจากระบบ android application 

ในระยะท่ี 1 ใหเ้ป็นระบบ web application 
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ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลโรงพยาบาลสวนดอก (EMR system) 

โดยมีสถาปัตยกรรมแสดงดงัรูปท่ี 2 

  
 
 

 
 

รูปที ่2 สถาปัตยกรรมของระบบเวบ็ (ต้นแบบ) 

ประเมนิและแจ้งเตอืนผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคลือ่นทีใ่นการดูแลผู้ป่วยภาวะพษิเหตุตดิเช้ือในแผนกฉุกเฉิน 

 

 จากสถาปัตยกรรมของระบบเวบ็ (ตน้แบบ) 

ประเมนิและแจง้เตอืนผ่านเวบ็บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุ
ติดเช้ือในแผนกฉุกเฉินน้ี ผูใ้ชง้านระบบจะประกอบไปดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์ ณ 

จุดคดักรอง ทีมแพทยพ์ยาบาลในแผนกฉุกเฉิน และทีมแพทยอ์ายกุรรม 

ท่ีสามารถประเมิน วนิิจฉยั 
และแจง้เตอืนผ่านเวบ็บนอุปกรณ์สื่อสารมอืถอืส าหรบัการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีส่ง
สัยวา่มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (Sepsis case) 

โดยระบบจะดึงขอ้มูลคนไขจ้ากฐานขอ้มูล EMR DB 

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผา่น APIs ท่ีพฒันาข้ึน 

เขา้มาในระบบเวบ็เพื่อใหพ้ยาบาลคดักรองสามารถประเมินค่า Vital signs 

ของผูป่้วยและส่งต่อใหที้มแพทยพ์ยาบาลในแผนกฉุกเฉิน 

ท าการวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยต่อ 

การแจง้เตือนของระบบเป็นเป็นการแจง้เตือนผา่นระบบ Line notification 

ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถรบัรูก้ารแจง้เตอืนระหว่างการดแูลผูป้ว่ยทีส่งสยัภาวะพษิเหตุตดิเชื้
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อไดอ้ยา่งทนัท่วงที หลงัจากการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีสงสัยภาวะพษิเหตุติดเช้ือ 

ระบบจะบนัทึกขอ้มูล Vital signs 

และการผลการประเมินของผูป่้วยกลบัเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล EMR โดยผา่น APIs 

และเน่ืองดว้ยระบบ mobile application น้ี ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ “Speedy ER 

Sepsis” มีผูใ้ชห้ลายคน ท าใหร้ะบบตอ้งติดต่อกบั Realtime DB server เพื่อ 

sync ขอ้มูลแบบ Realtime กบัทุก devices ท่ีมีการใชง้านแบบอตัโนมติั 

นอกจากนี้ผูใ้ชง้านระบบสามารถจดัการขอ้มลูผูใ้ช้และดูขอ้มลูการประเมนิและรกัษาผูป้ว่
ยท่ีสงสัยภาวะพิษเหตุติดเช้ือจากระบบ Dashboard หลงับา้นได ้

 
 
 

3)  การวจิยัเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก (R2) 

เป็นการทดสอบการใชง้านได ้ (Usability test) ของตน้แบบ 

วตัถุประสงคข์องการทดสอบในขั้นตอนน้ี 

เป็นการทดสอบเพื่อพยายามคน้หาปัญหาของตน้แบบ 

และประเมินความถูกตอ้งเบ้ืองตน้ 

โดยใหแ้พทยผ์ูท่ี้มีประสบการณ์ดูแลผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน เขา้ร่วมทดลองใช ้ web 

application 
ทัง้น้ีเพื่อค านึงถงึความปลอดภยัและการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิแก่คุณภาพการ
ดูแลผูป่้วย 

 
4) ปรับปรุงตน้ฉบบั (D2) 

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีพบ 

ปรบัแก้จนกระทัง่ใหผ้ลลพัธท์ีถู่กตอ้งและใชง้านไดส้ะดวกเหมาะสมกบัการปฏบิตังิา
นจริง 

 
5) ทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหญ่ข้ึนและวดัประเมินผลการด าเนินงาน (R3) 

เม่ือกระบวนการปรับปรุงตน้แบบแลว้เสร็จ และมีเสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 

จะมีการใชใ้นการปฏิบติังานจริง โดยท่ีจะมีการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

ส าหรับ Aim 1 (Adult sepsis patient) และ Aim 2 (Adult 

septic shock patient) 
เป็นการศกึษาวจิยัแบบวเิคราะหแ์บบเกบ็ขอ้มลูไปขา้งหน้าแลว้เปรยีบเทยีบกบักลุ่มข้
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อมูลยอ้นหลงั (Quasi-experimental study) ในช่วงก่อนและหลงัเร่ิมใช ้

mobile application 
ส าหรับ Aim 3 (Pediatric sepsis patient) และ Aim 4 

(Pediatric septic shock patient) 
เป็นการศกึษาวจิยัแบบวเิคราะหแ์บบเกบ็ขอ้มลูไปขา้งหน้าแลว้เปรยีบเทยีบกบักลุ่มข้
อมูลยอ้นหลงั (Quasi-experimental study) ในช่วงก่อนและหลงัเร่ิมใช ้

mobile application 
และออกแบบการวิจยัเป็นแบบการวจิยัเพื่อหาความเป็นไปได ้ (Feasibility 

study) 
เนื่องจากการส ารวจเบือ้งตน้แลว้พบว่าตอ้งใชร้ะยะเวลานานหลายปีเพื่อจะเกบ็ขอ้มลู
ใหไ้ดต้ามขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ (รูปท่ี 3) 

 

 
 

รูปท่ี 3 โครงการวิจยัและพฒันาตารูปแบบ R&D ของโครงการ 
 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัการวจัิยทางด้านการแพทย์ 

ประชากรที่ศึกษา (Study population) 

1. แหล่งทีม่าของตัวอย่างหรือผู้ป่วย (source of participants) 

 

วิจยัปัญหา (R1) 

พฒันาระบบตน้แบบ  (D1) 

ประเมินกลุ่มยอ่ย (R2) 

พฒันาปรับปรุงระบบตน้แบบ  (D2) 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (R3) 

-กลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้mobile application 

-กลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้mobile application  

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ผูป่้วยท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิ
น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1)  กลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้ web application (usual group ซ่ึงเป็น 

historical control group) 
โดยเป็นผูป้ว่ยผูใ้หญ่หรอืเดก็ทีม่ภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืมภีาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ทีเ่ขา้รบัการรกัษาใ
นแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

โดยแบ่งยอ่ยตามเป้าหมายของการวจิยัและกลุ่มอาย ุไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1)  ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) 

จะศึกษาผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (Adult sepsis patient) 

และ ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) 

จะศึกษาผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (Adult septic shock 

patient) เรียกวา่กลุ่ม Adult usual group (AUG) 

1.2)  ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) 

จะศึกษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (Pediatric sepsis 

patient) และ ส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) 

จะศึกษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (Pediatric septic 

shock patient) เรียกวา่กลุ่ม Pediatric usual group (PUG) 

2)  กลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้web application (web application group 

ซ่ึงเป็น intervention group) 

โดยเป็นผูป้ว่ยผูใ้หญ่หรอืเดก็ทีม่ภีาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืมภีาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ทีเ่ขา้
รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โดยแบ่งยอ่ยตามเป้าหมายของการวจิยัและกลุ่มอาย ุไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1)  ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) จะศึกษาผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(Adult sepsis patient) และ ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) 

จะศึกษาผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (Adult septic 

shock patient) เรียกวา่กลุ่ม Adult web application 

group (AWG) 
2.2)  ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) จะศึกษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(Pediatric sepsis patient) และ ส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) 

จะศึกษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (Pediatric septic 

shock patient) เรียกวา่กลุ่ม Pediatric web application 

group (PWG) 
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โดยระยะเวลาของการไดม้าซ่ึงผูป่้วยมีรายละเอียดในเร่ืองการค านวณขนาดตวัอยา่ง 
 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวจัิยทีต้่องการและวธีิการค านวณทางสถิติ (number of 

participants and sample size calculation) 

ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient 

จากการทบทวนขอ้มลูเบือ้งตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมพ่บว่าผูป้ว่ยผูใ้หญ่ที่
มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือมีค่าเฉล่ียระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency 

department length of stay; ED LOS) เท่ากบั 229.8 นาที (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

108.1 นาที)  

ในขณะทีจ่ากการวจิยัของต่างประเทศพบว่าผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้มคี่ามธัยฐานระยะเวลาการอยูใ่
นแผนกฉุกเฉินเท่ากบั 3.47 ชัว่โมง หรือ 208.2 นาที (Interquartile range = 1.53 

– 10 ชัว่โมง หรือ 91.8 – 600 นาที)  ผูว้จิยัจึงตั้งเป้าหมายวา่การท า web application 

มาใชค้วรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินลงเหลือเท่ากบั 180 นาที  

โดยใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม 

(ท่ีเป็นอิสระต่อกนั) โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี29 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

ก าหนดให้ 
1 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามของวจิยัเดิม = 229.8 นาที 

2 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีตอ้งการ = 180 นาที 

2 = ความแปรปรวนของตวัแปรตาม = (108.1 นาที)2 

 = 0.05 ซ่ึงจะได ้Z = 1.65 (เป็นการทดสอบดา้นเดียว) 
 = 0.20 ซ่ึงจะได ้Z = 0.84 

 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

=
2(1.65 + 0.84)2 × 108.12

(229.8 − 180)
2

 

=
2(2.49)2 × (11707.24)

(49.8)2
 

= 58.4  59 รายต่อกลุ่ม 
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ดงันั้น ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง 59 รายต่อกลุ่ม 

โดยเม่ือปรับขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนเผือ่ขอ้มูลสูญหายร้อยละ 20 จะไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 59/(1-

0.2) = 73.75 คือประมาณ 74 รายต่อกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม รวมเป็น 148 ราย 
จากการทบทวนขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 1 

มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

พบวา่มีผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือจ านวน 71 ราย 
หรือเฉล่ียเป็นจ านวน 24 รายต่อเดือน ผูว้จิยัจึงวางแผนเก็บตวัอยา่ง = 74/24 = 3.08  3 

เดือนต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้web application (historical control 

group) จ านวน 3 เดือน คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

หรือจนกวา่จะไดจ้  านวนตวัอยา่งท่ีเพียงพอแต่ตอ้งยงัไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีการใช ้ web 

application และจะเก็บขอ้มูลส าหรับกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้ web application 

(intervention group) จ านวน 3 เดือน 

โดยเดือนท่ีจะเร่ิมเก็บขอ้มูลจะเป็นหลงัจากการพฒันา web application เบ้ืองตน้เสร็จส้ิน 

ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นเดือนพฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 

โดยจะมีช่วงส าหรับการใหเ้จา้หนา้ท่ีทดลองใชง้าน web application จนคุน้เคยประมาณ 1 

เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564 

 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) เร่ือง Adult septic shock patient 

จากการทบทวนขอ้มลูเบือ้งตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมพ่บว่าผูป้ว่ยผูใ้หญ่ที่
มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือมีค่าเฉล่ียระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินเท่ากบั 273 นาที 

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 133 นาที)  ผูว้จิยัจึงตั้งเป้าหมายวา่การท า web application 

มาใชค้วรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินลงเหลือเท่ากบั 180 นาที  

โดยใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม 

(ท่ีเป็นอิสระต่อกนั) โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี29 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

 
ก าหนดให้ 

1 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามของวจิยัเดิม = 273 นาที 

2 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีตอ้งการ = 180 นาที 

2 = ความแปรปรวนของตวัแปรตาม = (133 นาที)2 

 = 0.05 ซ่ึงจะได ้Z = 1.65 (เป็นการทดสอบดา้นเดียว) 
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 = 0.20 ซ่ึงจะได ้Z = 0.84 

 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

=
2(1.65 + 0.84)2 × 1332

(273 − 180)
2

 

=
2(2.49)2 × (17689)

(93)2
 

= 25.4  26 รายต่อกลุ่ม 

 
ดงันั้น ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง 26 รายต่อกลุ่ม 

โดยเม่ือปรับขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนเผือ่ขอ้มูลสูญหายร้อยละ 20 จะไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 26/(1-

0.2) = 32.5 รายต่อกลุ่ม คือประมาณ 33 รายต่อกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม รวมเป็น 66 ราย 
จากการทบทวนขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 1 

มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบวา่มีผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือจ านวน 

44 ราย หรือเฉล่ียเป็นจ านวน 14.6 รายต่อเดือน ผูว้จิยัจึงวางแผนเก็บตวัอยา่ง = 33/14.6 = 

2.26  3 เดือนต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้web application (historical 

control group) จ านวน 3 เดือน คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 

2563 หรือจนกวา่จะไดจ้  านวนตวัอยา่งท่ีเพียงพอแต่ตอ้งยงัไม่ไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีมีการใช ้ web 

application และจะเก็บขอ้มูลส าหรับกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้ web application 

(intervention group) จ านวน 3 เดือน 

โดยเดือนท่ีจะเร่ิมเก็บขอ้มูลจะเป็นหลงัจากการพฒันา web application เบ้ืองตน้เสร็จส้ิน 

ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นเดือนพฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 

โดยจะมีช่วงส าหรับการใหเ้จา้หนา้ท่ีทดลองใชง้าน web application จนคุน้เคยประมาณ 1 

เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564 

 
 

ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง Pediatric sepsis patient 

จากการทบทวนขอ้มลูเบือ้งตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมพ่บว่าผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภี
าวะพิษเหตุติดเช้ือมีค่าเฉล่ียระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department 

length of stay; ED LOS) เท่ากบั 133 นาที (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 115 นาที)  

ผูว้จิยัจึงตั้งเป้าหมายวา่การท า web application 

มาใชค้วรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินลงเหลือเท่ากบั 90 นาที  
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โดยใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม 

(ท่ีเป็นอิสระต่อกนั) โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี29 

 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

ก าหนดให้ 
1 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามของวจิยัเดิม = 133 นาที 

2 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีตอ้งการ = 90 นาที 

2 = ความแปรปรวนของตวัแปรตาม = (115 นาที)2 

 = 0.05 ซ่ึงจะได ้Z = 1.65 (เป็นการทดสอบดา้นเดียว) 
 = 0.20 ซ่ึงจะได ้Z = 0.84 

 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

=
2(1.65 + 0.84)2 × 115

2

(133 − 90)
2

 

=
2(2.49)2 × (13225)

(43)2
 

= 88.69  89 รายต่อกลุ่ม 

 
ดงันั้น ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง 89 รายต่อกลุ่ม 

โดยเม่ือปรับขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนเผือ่ขอ้มูลสูญหายร้อยละ 20 จะไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 89/(1-

0.2) = 111.25 คือประมาณ 112 รายต่อกลุ่ม 

จากการทบทวนขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 พบวา่มีผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือจ านวน 10 ราย 
หรือเฉล่ียเป็นจ านวน 0.4 รายต่อเดือน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเก็บตวัอยา่ง = 112/0.4 = 280 

เดือนต่อกลุ่ม = 23.33 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงปรับการออกแบบการวจิยัเป็นแบบการวิจยัเพื่อหาความเป็นไปได ้ (Feasibility 

study) ของการวจิยัในลกัษณะน้ีแทน โดยกลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้ web application 

(historical control group) จะเก็บขอ้มูลจ านวน 26 เดือน คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  และจะเก็บขอ้มูลส าหรับกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้web 

application (intervention group) จ านวน 3 

เดือนเพื่อให้เป็นช่วงเดียวกนักบัการเก็บขอ้มูลของ Aim 1, Aim 2 
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โดยเป็นเดือนหลงัจากการพฒันา web application เบ้ืองตน้เสร็จส้ิน 

ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นเดือนพฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 

โดยจะมีช่วงส าหรับการใหเ้จา้หนา้ท่ีทดลองใชง้าน web application จนคุน้เคยประมาณ 1 

เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564 

 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) เร่ือง Pediatric septic shock patient 

จากการทบทวนขอ้มลูเบือ้งตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมพ่บว่าผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภี
าวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือมีค่าเฉล่ียระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินเท่ากบั 130 นาที 

(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 110 นาที)  ผูว้จิยัจึงตั้งเป้าหมายวา่การท า web application 

มาใชค้วรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉินลงเหลือเท่ากบั 80 นาที  

โดยใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม 

(ท่ีเป็นอิสระต่อกนั) โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี29 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

ก าหนดให้ 
1 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามของวจิยัเดิม = 130 นาที 

2 = ค่าเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีตอ้งการ = 80 นาที 

2 = ความแปรปรวนของตวัแปรตาม = (110 นาที)2 

 = 0.05 ซ่ึงจะได ้Z = 1.65 (เป็นการทดสอบดา้นเดียว) 
 = 0.20 ซ่ึงจะได ้Z = 0.84 

 

𝑛 ต่อกลุ่ม =
2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)

2
× 𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
 

=
2(1.65 + 0.84)2 × 1102

(130 − 80)
2

 

=
2(2.49)2 × (12100)

(50)2
 

= 60 รายต่อกลุ่ม 

 
ดงันั้น ตอ้งใชข้นาดตวัอยา่ง 60 รายต่อกลุ่ม 

โดยเม่ือปรับขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนเผือ่ขอ้มูลสูญหายร้อยละ 20 จะไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 60/(1-

0.2) = 75 รายต่อกลุ่ม 



หนา้ 32 ของ 61 หน้า 
 

Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version 
1.1: updated 9 Dec 2020) 

จากการทบทวนขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 พบวา่มีผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือจ านวน 9 ราย 
หรือเฉล่ียเป็นจ านวน 0.35 รายต่อเดือน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเก็บตวัอยา่ง = 75/0.35 = 214 

เดือนต่อกลุ่ม = 17.8 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงปรับการออกแบบการวจิยัเป็นแบบการวิจยัเพื่อหาความเป็นไปได ้ (Feasibility 

study) ของการวจิยัในลกัษณะน้ีแทน โดยกลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้ web application 

(historical control group) จะเก็บขอ้มูลจ านวน 26 เดือน คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  และจะเก็บขอ้มูลส าหรับกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้web 

application (intervention group) จ านวน 3 

เดือนเพื่อให้เป็นช่วงเดียวกนักบัการเก็บขอ้มูลของ Aim 1, Aim 2 

โดยเป็นเดือนหลงัจากการพฒันา web application เบ้ืองตน้เสร็จส้ิน 

ซ่ึงคาดวา่จะอยูใ่นเดือนพฤษภาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 

โดยจะมีช่วงส าหรับการใหเ้จา้หนา้ท่ีทดลองใชง้าน web application จนคุน้เคยประมาณ 1 

เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564 

 
3. เกณฑ์การคัดเลอืก (eligibility criteria) 

เกณฑค์ดัเขา้ (inclusion criteria)  

ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient และ 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) เร่ือง Adult septic shock patient 

1. ผูป่้วยตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

2. สงสัยภาวะติดเช้ือทางดา้นอายรุศาสตร์ 

ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง Pediatric sepsis patient และ 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) เร่ือง pediatric septic shock patient 

1. ผูป่้วยนอ้ยกวา่ 15 ปีบริบูรณ์ 

2. สงสัยภาวะติดเช้ือทางดา้นอายรุศาสตร์ 

 
4. เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)  

ส าหรับเป้าหมายท่ี 1(Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient ส าหรับเป้าหมายท่ี 

2(Aim 2) เร่ือง Adult septic shock patient ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง 
Pediatric sepsis patient และส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) เร่ือง pediatric 

septic shock patient 
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1. ไดรั้บการรักษาจากโรงพยาบาลอ่ืนมาก่อน 

(ไม่รวมถึงการรักษาบนรถพยาบาลของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีรับผูป่้
วยจากนอกโรงพยาบาลมาส่งทีแ่ผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีง

ใหม่) 

2. หญิงตั้งครรภ ์

3. มีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลนั (acute ischemic stroke) 

ท่ีไดรั้บยาสลายล่ิมเลือด (fibrinolytic therapy) 

ตั้งแต่ท่ีแผนกฉุกเฉินเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวทางปฏิบติัอยา่งจ าเพาะ 

4. มีภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (acute myocardial 

infarction) ท่ีไดรั้บการใหย้าสลายล่ิมเลือด (fibrinolytic 

therapy) หรือไดรั้บการรักษาดว้ยการถ่างขยายหลอดเลือดหวัใจ 

(percutaneous coronary intervention หรือ PCI) 

ตั้งแต่หลงัออกจากแผนกฉุกเฉิน 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวทางปฏิบติัอยา่งจ าเพาะ 

5. ไดรั้บบาดเจบ็ (injured patient) 

6. มีภาวะท่ีตอ้งไดรั้บการผา่ตดัอยา่งเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (urgent or 

emergency surgery) 

เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการดูแลโดยแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ 

7. ไดร้บัการวนิิจฉยัสุดทา้ยทีแ่ผนกฉุกเฉินว่าไมใ่ช่ภาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืภาวะช็

อกเหตุพิษติดเช้ือ (final diagnosis in emergency 

department as non-septic or non-septic shock 

patient) 

8. เสียชีวติตั้งแต่ท่ีแผนกฉุกเฉิน 

(เน่ืองจากจะท าใหข้อ้มูลดา้นเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยไม่ครบถว้น) 

9. ไม่สามารถติดตามการรักษาได ้ เช่น 

ไดรั้บการส่งต่อไปรับการดูแลท่ีโรงพยาบาลอ่ืน  

10. ผูป้ว่ยหรอืผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจแทนผูป้ว่ยแจง้ปฏเิสธการรกัษาและขอน าผูป้ว่ย

ออกจากโรงพยาบาล (against advice) 
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11. ผูป่้วยหรือผูท่ี้สามารถตดัสินใจแทน 

ตดัสินใจปฏิเสธการแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Informed 

consent) 

 
5. เกณฑ์ถอนผู้เข้าร่วมโครงการวจัิยออกจากการวจัิย (withdrawal criteria)  

ผูป่้วยหรือผูท่ี้สามารถตดัสินใจแทน 

ตดัสินใจปฏิเสธการแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Informed consent) 

ซ่ึงสามารถกระท าไดต้ลอดระยะเวลาการวจิยั  
โดยเม่ือมีการถอนตวัก่อนครบก าหนดท่ีตอ้งอยูใ่นการวจิยั 
ผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากผูป่้วยไวก่้อนถอนตวั 
แต่จะไม่แสวงหาขอ้มูลจากผูป่้วยเพิ่มเติมหลงัจากผูป่้วยหรือผูท่ี้สามารถตดัสินใจแทนแจง้ถอนตวั 
เวน้แต่ผูป่้วยหรือผูท่ี้สามารถตดัสินใจแทนจะใหค้วามยนิยอม 

 
 
 
 

6. ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย/ผู้ป่วยต้องอยู่ในโครงการวจัิย (The expected 

duration of subject participation) 

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ผูป่้วยถูกคดักรองดว้ยการใช ้ web application 

ไปจนถึงผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลซ่ึงผูป่้วยแต่ละรายใชร้ะยะเวลาไม่เท่ากนั 

โดยอาจเป็นหลายวนัหรือเป็นหลายเดือน 

 
 

วธีิศึกษาวจัิย 

ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient และ เป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) 

เร่ือง Adult septic shock patient 

การวจิยัน้ีแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ช่วงการเก็บขอ้มูลกลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้ web application (usual 

group ซ่ึงเป็น historical control group) โดยการรวบรวมขอ้มูลในช่วงท่ียงัไม่มีการใช ้web 

application  ทั้งน้ีภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีแนวทางการดูแลผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน (Sepsis 

fast track protocol หรือ pathway) อยูแ่ต่เดิม 
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โดยเป็นแนวทางทีอ่า้งองิตามมาตรฐานแนวทางการปฏบิตัใินการดูแลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็
กเหตุพิษติดเช้ือท่ีเรียกวา่ “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 

for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016”11 
และมีการปรับปรุงบางประเด็นท่ีเรียกวา่ “The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 

2018 Update”9   ทั้งน้ีมีการใชเ้คร่ืองมือคดักรอง ไดแ้ก่ คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรก  

(National Early Warning Score; NEWS) 
ซีง่มกีารวจิยัก่อนหน้าน้ีว่าสามารถน ามาใชค้ดักรองผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้ไ
ด3้0 จึงยงัจะคงแนวทางดงักล่าวนั้นไว ้โดยมีรายละเอียดแนวทางดงัต่อไปน้ี  

ผูป่้วยท่ีมีอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 15 ปีท่ีมาแผนกฉุกเฉินท่ีเจา้หนา้ท่ี ณ 

จุดคดักรองหนา้แผนกฉุกเฉินสงสัยวา่มีภาวะติดเช้ือ (infection) (จากประวติั) 

จะท าการคดักรองโดยใชเ้คร่ืองมือคดักรองโดยเป็นแผน่กระดาษท่ีมีรายการ (item) ต่าง ๆ 

เพื่อคิดค านวณเป็นคะแนน NEWS (รูปท่ี 4)  โดยถา้หากไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 5 

คะแนนก็จะถือวา่มีความเส่ียงเป็นภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) ซ่ึงเม่ือเจา้หนา้ท่ี ณ 

จดุคดักรองท าการประเมนิเสรจ็แลว้ไดเ้ป็นคะแนนจะมกีารตดิแผ่นกระดาษคดักรองไวท้ีป้่ายชื่อผูป้ว่ยทีป่ลา
ยเตียงของผูป่้วยและน าผูป่้วยเขา้มาภายในแผนกฉุกเฉิน 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยเร่ิมเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน (door time)) ซ่ึงจะถูกบนัทึกค่า NEWS 

ลงในเวชระเบียนต่อไป 

หลงัจากนั้นแพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident) 

ทีเ่คยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้หรอืแพทยเ์วชศา
สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ท่ีอยูใ่นเวรนั้นจะพิจารณาวา่ 

(1)  กรณีมีคะแนน NEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ 

และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure; SBP)  90 

mmHg และ ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) 

 65 mmHg 
จะท าการประกาศใชแ้นวทางการรักษาผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน 

(Activate sepsis fast track protocol) 
ซึง่เป็นแนวทางทีม่อียูแ่ต่เดมิและมกีารส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนน
การประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score)  

(2)  กรณีมีคะแนน NEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ 

และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure; SBP) < 90 

mmHg หรือ ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) 

< 65 mmHg 
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จะท าการประกาศใชแ้นวทางการรักษาผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน 

(Activate sepsis fast track protocol) 
ซึง่เป็นแนวทางทีม่อียูแ่ต่เดมิและมกีารส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนน
การประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score) 

(3)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน NEWS < 5 

โดยท่ียงัสงสัยภาวะติดเช้ือจะยงัใหก้ารรักษาตามแนวทางมาตรฐาน 

เพื่อเฝ้าระวงัวา่ผูป่้วยมีอาการเปล่ียนหรือไม่ 
และส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใหเ้กิ
ดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score) 

(4)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน NEWS < 5 

โดยแพทยไ์ม่ไดส้งสัยภาวะติดเช้ือจะถูกคดัออกจากการวจิยั 
หลงัจากนั้นจะพิจารณาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA 

score) โดยท่ีถา้หากค่า SOFA  2 จะพิจารณาต่อวา่ 
o ถา้หากระหวา่งท่ีอยูใ่นแผนกฉุกเฉินไม่มีช่วงท่ีมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั 

(systolic blood pressure; SBP) < 90 mmHg หรือ 

ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) < 

65 mmHg จะถือวา่การวนิิจฉยัท่ีแผนกฉุกเฉินเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(sepsis)  
o ถา้หากระหว่างทีอ่ยูใ่นแผนกฉุกเฉินมชี่วงทีม่คีวามดนัโลหติขณะหวัใจบบีตวัน้อ

ยกวา่ 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ ค่าเฉล่ียความดนัโลหิตนอ้ยกวา่ 70 

มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวัลดลง มากกวา่ 40 

มิลลิเมตรปรอท หรือ นอ้ยกวา่ 2 

เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายนุั้น ๆ 

ในผูป่้วยท่ีไม่พบสาเหตุอ่ืนของการมีภาวะความดนัโลหิตต ่า 

โดยท่ียงัไม่เขา้กบัเกณฑก์ารวินิจฉยัวา่เป็นภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 
จะถอืว่าการวนิิจฉยัทีแ่ผนกฉุกเฉินเป็นภาวะความดนัโลหติต ่าทีเ่กดิจากการตดิเชื้

อ (sepsis-induced hypotension) 

และถือวา่เป็นกลุ่มเดียวกนักบัภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

o ถา้หากระหว่างทีอ่ยูใ่นแผนกฉุกเฉินมชี่วงทีม่คีวามดนัโลหติต ่าอยูท่ ัง้ทีไ่ดร้บัสาร

น ้าอยา่งเพียงพอ โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือด (vasopressor) 
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เพื่อคงระดบัค่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ (mean arterial pressure) 

ใหม้ากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกวา่ 2 

มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) จะถือวา่เป็นภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 

แต่ถา้หากค่า SOFA < 2 

จะถือวา่ไม่ใช่ผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือและถูกคดัออกจากการวจิยั 
 

การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีการใหย้าปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเช้ือท่ีมีโอกาสเป็นไปได ้

(empirical antibiotic) โดยจะพยายามสั่งยาปฏิชีวนะภายใน 60 นาที  

และมีการบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าลงในเวชระเบียน 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาป
ฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time))  

ถา้มีความดนัโลหิตต ่าจะมีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและหรือใหย้าหดหลอดเลือด 

(vasopressor) 
(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาหดหลอดเลือดแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้
บยาหดหลอดเลือด (door-to-vasopressor time; หน่วยนาที) และ 
ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที)) หลงัจากนั้นจะพิจารณาวา่ 
(1)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

หรือภาวะความดนัโลหิตต ่าท่ีเกิดจากการติดเช้ือ (sepsis-induced 

hypotension) 
แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษาแพทยป์ระ
จ าบา้นอายุรศาสตร์ชั้นปี 1 (first year internal medicine resident) 

เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จงึรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตรท่์านนัน้มาประเมนิผูป้ว่ยทีแ่ผนกฉุกเฉินเพื่อรบั
ไวใ้นโรงพยาบาลในหอผูป่้วยอายรุศาสตร์ทัว่ไป 

(2)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษาแพทยป์ระ
จ าบา้นอายุรศาสตร์ชั้นปี 2 หรือ 3 (second or third year internal 

medicine resident) เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จึงรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ท่านนั้นมาประเมินผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน 

หลงัจากทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรม์าประเมนิแลว้จะโทรปรกึษากบัแพทยป์ระจ าบา้น
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อายรุศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต (Critical care medicine fellow) 

ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตอายุรศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง 
(ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤตจะเร่ิมทราบวา่ตอ้งเร่ิมกร
ะบวนการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรใ์หว้่างและเตรยีมบุคลากรให้
พร้อมรับผูป่้วยเป็นคร้ังแรกในช่วงเวลาน้ี) 

เมือ่ทมีแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรต์ดัสนิใจรบัผูป้ว่ยไวด้แูลในหอผูป้ว่ยวกิฤตอายกุรรม
ก็จะมีการท าเร่ืองเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ 
และจะบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน 

(เพื่อน ามาค านวณระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department 

length of stay; ED LOS)) 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ช่วงท่ีน า web application 

มาทดลองใชซ่ึ้งเป็นขั้นตอนของโครงการการพฒันา web application 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการท างานเดิม และจะมีการอบรมแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ 
แพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวิกฤต พยาบาล 

เจา้หนา้ท่ีของแผนกฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ ก่อนเร่ิมช่วงท่ีน า web application 

มาใชง้านจริงเพื่อจะไดใ้ชง้านไดอ้ยา่งคุน้เคยในช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูลจริง  
 
ขั้นตอนท่ี 3 ช่วงการเก็บขอ้มูลกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้ web application (web 

application group ซ่ึงเป็น intervention group) โดยมีรายละเอียดแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูป่้วยท่ีมาแผนกฉุกเฉินท่ีเจา้หนา้ท่ี ณ จุดคดักรองหนา้แผนกฉุกเฉินสงสัยวา่มีภาวะติดเช้ือ 

(infection) (จากประวติั) จะท าการคดักรองโดยใชเ้คร่ืองมือคดักรองท่ีเป็น web application 

เพื่อค านวณคะแนน NEWS โดยถา้หากไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 5 

คะแนนก็จะถือวา่มีความเส่ียงเป็นภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) ซ่ึงเม่ือเจา้หนา้ท่ี ณ 

จุดคดักรองท าการประเมินเสร็จแลว้ไดเ้ป็นคะแนนจะมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลอตัโนมติัลงใน web 

application (เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยเร่ิมเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน (door time)) 

ซ่ึงจะถูกบนัทึกคา่ NEWS ลงในเวชระเบียนต่อไป 

หลงัจากนั้น web application จะส่งขอ้ความแจง้เตือน (notification) 

ไปท่ีมือถือของแพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident) 

ทีเ่คยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้หรอืแพทยเ์วชศา
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สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ท่ีอยูใ่นเวรนั้นซ่ึงติดตั้ง web application ไว ้
จะพิจารณาผูป่้วยอีกคร้ังวา่ 

(1)  กรณีมีคะแนน NEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ 

และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure; SBP)  90 

mmHg และ ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) 

 65 mmHg 
จะท าการประกาศใชแ้นวทางการรักษาผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน 

(Activate sepsis fast track protocol) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีมีอยูแ่ต่เดิม และ 
web application 
จะส่งขอ้ความแจง้เตือนแพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต 

(Critical care medicine fellow) 
ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรว์่าในขณะนัน้มผีูป้ว่ยทีอ่าจจ าเ
ป็นตอ้งรับไวดู้แลในหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์อยูใ่นแผนกฉุกเฉิน 

เพื่อหวงัว่าจะเริม่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรใ์หว้่างเรว็
ข้ึนเพื่อเตรียมรับผูป่้วย (ถา้หากจ าเป็น)   

ส าหรบัผูป้ว่ยจะไดร้บัการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิ
ผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score)  

(2)  กรณีมีคะแนน NEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ 

และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood pressure; SBP) < 90 

mmHg หรือ ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) 

< 65 mmHg 
จะท าการประกาศใชแ้นวทางการรักษาผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน 

(Activate sepsis fast track protocol) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีมีอยูแ่ต่เดิม และ 
web application 
จะส่งขอ้ความแจง้เตือนแพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต 

(Critical care medicine fellow) 
ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรว์่าในขณะนัน้มผีูป้ว่ยทีอ่าจจ าเ
ป็นตอ้งรับไวดู้แลในหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์อยูใ่นแผนกฉุกเฉิน 

เพื่อหวงัว่าจะเริม่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรใ์หว้่างเรว็
ข้ึนเพื่อเตรียมรับผูป่้วย (ถา้หากจ าเป็น)   

ส าหรบัผูป้ว่ยจะไดร้บัการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิ
ผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score) 
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(3)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน NEWS < 5 

โดยท่ียงัสงสัยภาวะติดเช้ือจะยงัใหก้ารรักษาตามแนวทางมาตรฐาน 

เพื่อเฝ้าระวงัวา่ผูป่้วยมีอาการเปล่ียนหรือไม่ 
และส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใหเ้กิ
ดอวยัวะลม้เหลว (SOFA score) 

โดยทีจ่ะยงัไมไ่ดม้กีารส่งขอ้ความแจง้เตอืนแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรต่์อยอดอนุสาขาเ
วชบ าบดัวกิฤต (Critical care medicine fellow) 

ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตอายุรศาสตร์ 

(4)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน NEWS < 5 

โดยแพทยไ์ม่ไดส้งสัยภาวะติดเช้ือจะถูกคดัออกจากการวจิยั 
หลงัจากนั้นจะพิจารณาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว (SOFA 

score) โดยท่ีถา้หากค่า SOFA  2 จะพิจารณาต่อวา่ 
o ถา้หากระหวา่งท่ีอยูใ่นแผนกฉุกเฉินไม่มีช่วงท่ีมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั 

(systolic blood pressure; SBP) < 90 mmHg หรือ 

ค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต (Mean arterial pressure; MAP) < 

65 mmHg จะถือวา่การวนิิจฉยัท่ีแผนกฉุกเฉินเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(sepsis)  
o ถา้หากระหว่างทีอ่ยูใ่นแผนกฉุกเฉินมชี่วงทีม่คีวามดนัโลหติขณะหวัใจบบีตวัน้อ

ยกวา่ 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ ค่าเฉล่ียความดนัโลหิตนอ้ยกวา่ 70 

มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวัลดลง มากกวา่ 40 

มิลลิเมตรปรอท หรือ นอ้ยกวา่ 2 

เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายนุั้น ๆ 

ในผูป่้วยท่ีไม่พบสาเหตุอ่ืนของการมีภาวะความดนัโลหิตต ่า 

โดยท่ียงัไม่เขา้กบัเกณฑก์ารวินิจฉยัวา่เป็นภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 
จะถอืว่าการวนิิจฉยัทีแ่ผนกฉุกเฉินเป็นภาวะความดนัโลหติต ่าทีเ่กดิจากการตดิเชื้

อ (sepsis-induced hypotension) 

และถือวา่เป็นกลุ่มเดียวกนักบัภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

o ถา้หากระหว่างทีอ่ยูใ่นแผนกฉุกเฉินมชี่วงทีม่คีวามดนัโลหติต ่าอยูท่ ัง้ทีไ่ดร้บัสาร

น ้าอยา่งเพียงพอ โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือด (vasopressor) 
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เพื่อคงระดบัค่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ (mean arterial pressure) 

ใหม้ากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกวา่ 2 

มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) จะถือวา่เป็นภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 

แต่ถา้หากค่า SOFA < 2 

จะถือวา่ไม่ใช่ผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือและถูกคดัออกจากการวจิยั 
 

การรกัษาตามแนวทางมาตรฐานจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยกบัการรกัษาตามแนวทางมาตรฐานทีใ่ชใ้นช่ว
งก่อนท่ีจะมีการน า web application มาใช ้ กล่าวคือ 

จะมีการใหย้าปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเช้ือท่ีมีโอกาสเป็นไปได ้ (empirical antibiotic) 

โดยจะมีการบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าลงในเวชระเบียน 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาป
ฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time))  

ถา้มีความดนัโลหิตต ่าจะมีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและหรือใหย้าหดหลอดเลือด 

(vasopressor) 
(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาหดหลอดเลือดแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้
บยาหดหลอดเลือด (door-to-vasopressor time; หน่วยนาที) 

และระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที))  ทั้งน้ีใน web application 

จะมีนาฬิกาจบัเวลาท่ีจะนบัเวลาตั้งแต่ผูป่้วยไดรั้บการคดักรองคร้ังแรก 

โดยจะมีนาฬิกาจบัเวลาแจง้เตือนเวลาการใหย้าปฏิชีวนะท่ีนาทีท่ี 45 

เพื่อหวงัจะใหมี้การสั่งยาปฏิชีวนะภายใน 60 นาที  

และถา้หากในช่วงแรกมีความดนัโลหิตต ่าจะมีนาฬิกาจบัเวลาแจง้เตือนการใหย้าหดหลอดเลือดท่ีนาทีท่ี 45 

เพื่อหวงัจะใหมี้การใหย้าหดหลอดเลือดภายใน 60 นาที (ถา้จ าเป็น) หลงัจากนั้นจะพิจารณาวา่ 

(1)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

หรือภาวะความดนัโลหิตต ่าท่ีเกิดจากการติดเช้ือ (sepsis-induced 

hypotension) 
แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะกดท่ีปุ่มการวินิจฉยัใน 

web application เพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลการวนิิจฉยั 
และจะโทรปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ชั้นปี 1 (first year internal 

medicine resident) เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
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แลว้จงึรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตรท่์านนัน้มาประเมนิผูป้ว่ยทีแ่ผนกฉุกเฉินเพื่อรบั
ไวใ้นโรงพยาบาลในหอผูป่้วยอายรุศาสตร์ทัว่ไป 

(2)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะกดปุ่มการวินิจฉยัใน 

web application 
เพื่อเกบ็บนัทกึขอ้มลูการวนิิจฉยัและระบบจะส่งขอ้ความแจง้เตอืนแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศ
าสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต (Critical care medicine fellow) 

ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรอ์กีครัง้เพื่อยนืยนัว่ามผีูป้ว่ยทีว่ ิ
นิจฉยัว่าเป็นภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้เพื่อหวงัว่าจะเรง่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงของ
หอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาสตรใ์หว้่างเรว็ขึน้เพื่อเตรยีมรบัผูป้ว่ยทีม่โีอกาสค่อนขา้งแน่นอนแล้
ววา่จะตอ้งไดรั้บการดูแลในหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ 
(โดยท่ีไม่ตอ้งรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ชั้นปี 2 หรือ 3 โทรแจง้ก่อน) 

หลงัจากนัน้แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษา
แพทยป์ระจ าบา้นอายุรศาสตร์ชั้นปี 2 หรือ 3 (second or third year internal 

medicine resident) เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จึงรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ท่านนั้นมาประเมินผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน  

หลงัจากทีแ่พทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรม์าประเมนิแลว้จะโทรปรกึษากบัแพทยป์ระจ าบา้น
อายรุศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต (Critical care medicine fellow) 

ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตอายุรศาสตร์ 
(ซ่ึงทราบขอ้มูลการแจง้เตือนจาก web application มาก่อนหนา้น้ีแลว้) 
อีกคร้ังหน่ึง  
เมือ่ทมีแพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตรต์ดัสนิใจรบัผูป้ว่ยไวด้แูลในหอผูป้ว่ยวกิฤตอายรุศาส
ตร์แลว้ก็จะมีการท าเร่ืองเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ 
และจะบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน 

(เพื่อน ามาค านวณระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department 

length of stay; ED LOS)) 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ช่วงการรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไม่ไดมี้การบนัทึกใน web 

application เพื่อน ามาเป็น ขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline characteristics)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary 

endpoints) ตาม Aim ของผูป่้วยรายนั้น ๆ 

โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในลกัษณะของโปรแกรมแบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
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โปรแกรม RED Cap (https://redcap.med.cmu.ac.th) 

โดยผูท่ี้เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ะมีเพียงผูว้จิยัเท่านั้น 

 
ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือไดข้อ้มูลจากทั้ง 4 ขั้นตอน 

จะน ามาวเิคราะห์ผลเปรียบเทียบทั้งในเร่ืองขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline characteristics) 

และขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) และผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary 

endpoints) ตาม Aim ของผูป่้วยรายนั้นๆ 

 
 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง Pediatric sepsis patient และ เป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) 

เร่ือง Pediatric septic shock patient 

การวจิยัน้ีแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ช่วงการเก็บขอ้มูลกลุ่มก่อนท่ีจะมีการใช ้ web application (usual 

group ซ่ึงเป็น historical control group) โดยการรวบรวมขอ้มูลในช่วงท่ียงัไม่มีการใช ้web 

application  ทั้งน้ีภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยงัไม่เคยมีแนวทางการดูแลผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน 

(Sepsis fast track protocol หรือ pathway) 

แต่อาศยัการโทรปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแนวทางดงัต่อไปน้ี  

ผูป่้วยเด็กท่ีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี (โดยการน าเกณฑอ์ายท่ีุ 15 ปีน้ี 

มาจากแนวทางเดิมของโรงพยาบาลท่ีกุมารแพทยจ์ะดูแลผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี) 

ท่ีมาท่ีจุดคดักรองท่ีเจา้หนา้ท่ี ณ จุดคดักรองหนา้แผนกฉุกเฉินสงสัยวา่มีภาวะติดเช้ือ (infection) 

(จากประวติั) จะท าการคดักรองโดยใชเ้คร่ืองมือคดักรองทัว่ไปท่ีช่ือวา่ “Canadian Triage and 

Acuity Scale (CTAS)” โดยถา้หากมีระดบัอาการไม่เร่งด่วน (Non-urgency) 

จะถูกส่งตวัไปตรวจท่ีหอ้งตรวจผูป่้วยเด็กทัว่ไป แต่ถา้หากมีระดบัอาการรุนแรงมากข้ึนตั้งแต่เร่งด่วนบา้ง 
(less urgency) เป็นตน้ไปจะถูกน าตวัเขา้มาตรวจในแผนกฉุกเฉิน ทั้งน้ีจาก Pediatric septic 

shock collaborative triage trigger tool 2017 
ไดม้กีารแนะน าในการใชเ้ครื่องมอืทีป่ระเมนิความเสีย่งเพิม่เตมิในผูป้ว่ยทีส่งสยัภาวะพษิเหตุตดิเชือ้เพื่อสาม
ารถประเมินคดักรองไดร้วดเร็วมากข้ึน27 (รูปท่ี 1) 

เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บัการน าตวัเขา้มาในแผนกฉุกเฉินจะไดร้บัการรกัษาตามมาตรฐานทัว่ไปส าหรบัผูป้่

วยเด็ก โดยท่ีไม่ไดมี้การค านวณระดบัความรุนแรงแบบ NEWS ในผูป่้วยผูใ้หญ่หรือคะแนน MPEWS  

ทั้งน้ีแพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident) 

ทีเ่คยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้หรอืแพทยเ์วชศา
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สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ท่ีอยูใ่นเวรนั้นจะพิจารณาวา่สงสัยภาวะติดเช้ือหรือไม่ 
ถา้หากสงสัยภาวะติดเช้ือจะไดรั้บการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
แต่ถา้หากไม่ไดส้งสัยภาวะติดเช้ือจะถูกคดัออกจากการวจิยั 

ถา้หากสงสัยวา่ผูป่้วยมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือหรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ 

การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีการใหย้าปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเช้ือท่ีมีโอกาสเป็นไปได ้(empirical 

antibiotic)28 และมีการบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าลงในเวชระเบียน 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาป
ฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time))  

ถา้มีภาวะช็อกจะมีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและหรือใหย้าหดหลอดเลือด (vasopressor)28 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาหดหลอดเลือดแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้
บยาหดหลอดเลือด (door-to-vasopressor time; หน่วยนาที) 

และระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที)) หลงัจากนั้นจะพิจารณาอาการ 
อาการแสดงร่วมกบัผลการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ โดยแบ่งเป็น 

(1)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษาแพทยป์ระ
จ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ (pediatric resident) 

เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จงึรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตรท่์านนัน้มาประเมนิผูป้ว่ยทีแ่ผนกฉุกเฉินเพื่อ
รับไวใ้นโรงพยาบาลในหอผูป่้วยกุมารเวชศาสตร์ทัว่ไป 

(2)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษาแพทยป์ระ
จ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ (pediatric resident) 

เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จึงรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ท่านนั้นมาประเมินผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน 

หลงัจากทีแ่พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตรม์าประเมนิแลว้จะโทรปรกึษากบักุมารแพทยส์
าขาเวชบ าบดัวกิฤต (Pediatric critical care doctor) 

ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง 
(ซ่ึงกุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวกิฤตจะเร่ิมทราบวา่ตอ้งเร่ิมกระบวนการบริหารจดัการเตียง
ของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรใ์หว้่างและเตรยีมบุคลากรใหพ้รอ้มรบัผูป้ว่ยเป็นครัง้แร
กในช่วงเวลาน้ี) 

เมือ่ทมีกุมารแพทยต์ดัสนิใจรบัผูป้ว่ยไวด้แูลในหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรก์จ็ะมกีารท า



หนา้ 45 ของ 61 หน้า 
 

Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version 
1.1: updated 9 Dec 2020) 

เร่ืองเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
และจะบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน 

(เพื่อน ามาค านวณระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department 

length of stay; ED LOS)) 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ช่วงท่ีน า web application 

มาทดลองใชซ่ึ้งเป็นขั้นตอนของโครงการการพฒันา web application 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบการท างานเดิม และจะมีการอบรมแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ กุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวกิฤต 

พยาบาล เจา้หนา้ท่ีของแผนกฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ ก่อนเร่ิมช่วงท่ีน า mobile 

application มาใชง้านจริงเพื่อจะไดใ้ชง้านไดอ้ยา่งคุน้เคยในช่วงท่ีมีการเก็บขอ้มูลจริง 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ช่วงการเก็บขอ้มูลกลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้ web application (web 

application group ซ่ึงเป็น intervention group) โดยมีรายละเอียดแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูป่้วยเด็กท่ีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี ท่ีมาท่ีจุดคดักรองท่ีเจา้หนา้ท่ี ณ 

จุดคดักรองหนา้แผนกฉุกเฉินสงสัยวา่มีภาวะติดเช้ือ (infection) (จากประวติั) 

จะท าการคดักรองโดยใชเ้คร่ืองมือคดักรองท่ีเป็น web application เพื่อค านวณคะแนน MPEWS 

โดยถา้หากไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 5 คะแนนก็จะถือวา่มีความเส่ียงเป็นภาวะพิษเหตุติดเช้ือ 

(sepsis) ร่วมกบัประเมินดว้ย sepsis trigger tool27 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ซ่ึงเม่ือเจา้หนา้ท่ี ณ 

จุดคดักรองท าการประเมินเสร็จแลว้ไดเ้ป็นคะแนนจะมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลอตัโนมติัลงใน web 

application (เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยเร่ิมเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน (door time)) 

ซ่ึงจะถูกบนัทึกค่า MPEWS ลงในเวชระเบียนต่อไป 

หลงัจากนั้น web application จะส่งขอ้ความแจง้เตือน (notification) 

ไปท่ีมือถือของแพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident) 

ทีเ่คยผ่านการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้และภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้หรอืแพทยเ์วชศา
สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ท่ีอยูใ่นเวรนั้นซ่ึงติดตั้ง web application ไว ้
จะพิจารณาผูป่้วยอีกคร้ังวา่ 

(1)  กรณีมีคะแนน MPEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ และมี Sepsis trigger 

tools positive และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood 

pressure; SBP) มากกวา่หรือเท่ากบั ค่าท่ีค  านวณจากสูตร 70 + (2 x อายหุน่วยปี) 

หน่วยมิลลิเมตรปรอท ทาง web application 

จะส่งขอ้ความแจง้เตือนกุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวกิฤต (Pediatric critical care 
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doctor) 
ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรว์่าในขณะนัน้มผีูป้่วยทีอ่า
จจ าเป็นตอ้งรับไวดู้แลในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์อยูใ่นแผนกฉุกเฉิน 

เพื่อหวงัว่าจะเริม่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรใ์หว้่าง
เร็วข้ึนเพื่อเตรียมรับผูป่้วย (ถา้หากจ าเป็น)   

ส าหรบัผูป้ว่ยจะไดร้บัการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิ
ผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (pSOFA score) 

(2)  กรณีมีคะแนน MPEWS  5 และสงสัยภาวะติดเช้ือ และมี Sepsis trigger 

tools positive และมีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (systolic blood 

pressure; SBP) นอ้ยกวา่ ค่าท่ีค  านวณจากสูตร 70 + (2 x อายหุน่วยปี) 

หน่วยมิลลิเมตรปรอท ทาง web application 

จะส่งขอ้ความแจง้เตือนกุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวกิฤต (Pediatric critical care 

doctor) 
ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรว์่าในขณะนัน้มผีูป้่วยทีอ่า
จจ าเป็นตอ้งรับไวดู้แลในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์อยูใ่นแผนกฉุกเฉิน 

เพื่อหวงัว่าจะเริม่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรใ์หว้่าง
เร็วข้ึนเพื่อเตรียมรับผูป่้วย (ถา้หากจ าเป็น)   

ส าหรบัผูป้ว่ยจะไดร้บัการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิ
ผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (pSOFA score) 

(3)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน MPEWS < 5 โดยท่ียงัสงสัยภาวะติดเช้ือและมี sepsis 

trigger tool positive จะยงัใหก้ารรักษาตามแนวทางมาตรฐาน 

เพื่อเฝ้าระวงัวา่ผูป่้วยมีอาการเปล่ียนหรือไม่ 
และส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อค านวณหาค่าคะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใหเ้กิ
ดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก (pSOFA score) 

โดยท่ีจะยงัไม่ไดมี้การส่งขอ้ความแจง้เตือนกุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวกิฤต 

(Pediatric critical care doctor) 
ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 

(4)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีคะแนน MPEWS < 5 

โดยแพทยไ์ม่ไดส้งสัยภาวะติดเช้ือจะถูกคดัออกจากการวจิยั 
 
หลงัจากนัน้จะพจิารณาค่าคะแนนการประเมนิผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิอวยัวะลม้เหลวส าหรบัผูป้ว่
ยเด็ก (pSOFA score) โดยท่ีถา้หากค่า pSOFA  2 
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จะพิจารณาต่อวา่ผูป่้วยมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือร่วมกบัมีระบบหวัใจและหลอดเลือดผิดปกติ 

(แมจ้ะไดรั้บการรักษาดว้ยสารน ้า > 40 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (mL/kg) ในระยะเวลา 1 

ชัว่โมง) ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตต ่า หรือ จ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือดหรือยาเพิ่มความดนั 

(vasopressor; vasoactive drug, inotropic drug) หรือ 

พบความผดิปกติอยา่งนอ้ย 2 ใน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ มีภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic 

acidosis) ท่ีมีค่าbase deficit > 5.0 mEq/L 

มีค่าแลคเตทในเลือดท่ีมากท่ีสุดมีค่ามากกวา่ 2 เท่าของค่าปกติ มีปัสสาวะออกนอ้ยกวา่ 0.5-1 

มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อชัว่โมง (mL/kg/hour) มีเลือดไปเล้ียงส่วนปลายชา้ลง (delay 

capillary refill time) > 5 วนิาที 

และ/หรือมีความต่างของอุณหภูมิร่างกายส่วนกลางกบัส่วนรยางคต่์างกนัมากกวา่ 3 

องศาเซลเซียส 

o ถา้หากระหวา่งท่ีอยูใ่นแผนกฉุกเฉินไม่มีช่วงท่ีความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั 

(systolic blood pressure; SBP) 

มากกวา่หรือเท่ากบัค่าท่ีค  านวณจากสูตร 70 + (2 x อายหุน่วยปี) 

หน่วยมิลลิเมตรปรอท 

และไมพ่บความผดิปกตขิองระบบหวัใจและหลอดเลอืดตามเกณฑด์งักล่าวขา้งต้

น จะถือวา่การวนิิจฉยัท่ีแผนกฉุกเฉินเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis)  

o ถา้หากระหวา่งท่ีอยูใ่นแผนกฉุกเฉินมีช่วงท่ีมีความดนัโลหิตต ่าอยู ่

ทั้งท่ีไดรั้บสารน ้าอยา่งเพียงพอ โดยจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาหดหลอดเลือด 

(vasopressor) เพื่อคงระดบัค่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ (mean 

arterial pressure) 

ใหม้ากกวา่หรือเท่ากบัค่าความดนัโลหิตท่ียอมรับตามอาย ุ คือ ทารกแรกเกิด 

(อายนุอ้ยกวา่ 1 เดือน; newborn) คือมากกวา่หรือเท่ากบั 55 

มิลลิเมตรปรอท ทารก (อาย ุ 1 เดือนถึงนอ้ยกวา่ 2 ปี; infant) 

คือมากกวา่หรือเท่ากบั 58 มิลลิเมตรปรอท และ เด็ก (อายตุั้งแต่ 2 ปีถึง 7 ปี; 

child) คือมากกวา่หรือเท่ากบั 65 มิลลิเมตรปรอท27 

และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกวา่ 2 มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) 

หรือมีภาวะความผดิปกติจะถือวา่เป็นภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 

แต่ถา้หากค่าคะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก 

(pSOFA score) โดยท่ีถา้หากค่า pSOFA < 2 
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จะถอืว่าไมใ่ช่ผูป้ว่ยภาวะพษิเหตุตดิเชือ้หรอืภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้และถูกคดัออกจากการวิ
จยั 

 
การรกัษาตามแนวทางมาตรฐานจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยกบัการรกัษาตามแนวทางมาตรฐานทีใ่ชใ้นช่ว

งก่อนท่ีจะมีการน า web application มาใช ้ กล่าวคือ 

จะมีการใหย้าปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเช้ือท่ีมีโอกาสเป็นไปได ้ (empirical antibiotic)23 

โดยจะมีการบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด าลงในเวชระเบียน 

(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาป
ฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time))  

ถา้มีความดนัโลหิตต ่าจะมีการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและหรือใหย้าหดหลอดเลือด 

(vasopressor)23 
(เก็บเป็นเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาหดหลอดเลือดแลว้จึงมาค านวณระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้
บยาหดหลอดเลือด (door-to-vasopressor time; หน่วยนาที) 

และระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-to-

achieved MAP time; หน่วยนาที)) หลงัจากนั้นจะพิจารณาวา่ 

(1)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะกดท่ีปุ่มการวินิจฉยัใน 

web application เพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลการวนิิจฉยั 
และจะโทรปรึกษาแพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ (pediatric resident) 

เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย แลว้จึงรอให้แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ 
(pediatric resident) 
ท่านนัน้มาประเมนิผูป้ว่ยทีแ่ผนกฉุกเฉินเพื่อรบัไวใ้นโรงพยาบาลในหอผูป้ว่ยกุมารเวชศาส
ตร์ทัว่ไป 

(2)  กรณีการวินิจฉยัเป็น ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) 

แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉินจะกดปุ่มการวินิจฉยัใน 

mobile application 
เพื่อเกบ็บนัทกึขอ้มลูการวนิิจฉยัและระบบจะส่งขอ้ความแจง้เตอืนกุมารแพทยส์าขาเวชบ า
บดัวกิฤต (Pediatric critical care doctor) 

ทีด่แูลการบรหิารจดัการเตยีงของหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรอ์กีครัง้เพื่อยนืยนัว่ามผีูป้ว่
ยทีว่นิิจฉยัว่าเป็นภาวะชอ็กเหตุพษิตดิเชือ้เพื่อหวงัว่าจะเรง่กระบวนการบรหิารจดัการเตยีงข
องหอผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชศาสตรใ์หว้่างเรว็ขึน้เพื่อเตรยีมรบัผูป้ว่ยทีม่โีอกาสค่อนขา้งแน่น
อนแลว้วา่จะตอ้งไดรั้บการดูแลในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
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(โดยท่ีไม่ตอ้งรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์โทรแจง้ก่อน) 

หลงัจากนัน้แพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉินหรอืแพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉินจะโทรปรกึษา
แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์เพื่อแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดของผูป่้วย 
แลว้จึงรอใหแ้พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ท่านนั้นมาประเมินผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน  

หลงัจากทีแ่พทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตรม์าประเมนิแลว้จะโทรปรกึษากบักุมารแพทยส์
าขาเวชบ าบดัวกิฤต (Pediatric critical care doctor) 

ท่ีดูแลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
(ซ่ึงทราบขอ้มูลการแจง้เตือนจาก web application มาก่อนหนา้น้ีแลว้) 
อีกคร้ังหน่ึง  
เม่ือทีมกุมารแพทยต์ดัสินใจรับผูป่้วยไวดู้แลในหอผูป่้วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ 
แลว้ก็จะมีการท าเร่ืองเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ 
และจะบนัทึกเวลาท่ีผูป่้วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน 

(เพื่อน ามาค านวณระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (emergency department 

length of stay; ED LOS)) 

 
ขั้นตอนท่ี 4 ช่วงการรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไม่ไดมี้การบนัทึกใน web 

application เพื่อน ามาเป็น ขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline characteristics)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary 

endpoints) ตาม Aim ของผูป่้วยรายนั้น ๆ 

โดยขอ้มูลจะถูกจดัเก็บในลกัษณะของโปรแกรมแบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 

โปรแกรม RED Cap (https://redcap.med.cmu.ac.th) 

โดยผูท่ี้เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ะมีเพียงผูว้จิยัเท่านั้น 

 
ขั้นตอนท่ี 5 เม่ือไดข้อ้มูลจากทั้ง 4 ขั้นตอน 

จะน ามาวเิคราะห์ผลเปรียบเทียบทั้งในเร่ืองขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline characteristics) 

และขอ้มูลท่ีเป็นผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) และ ผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary 

endpoints)  ตาม Aim ของผูป่้วยรายนั้น ๆ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล:  

ขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline characteristics) 

ซึง่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสอบถามผูว้จิยัและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ยภาวะ
พิษเหตุติดเช้ือและผูป่้วยท่ีมีภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ  โดยจะเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาย ุ (age) เพศ 
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(sex) โรคประจ าตวั (underlying disease) อุณหภูมิแรกรับ (initial temperature; 

หน่วยองศาเซลเซียส) อตัราการหายใจแรกรับ (initial respiratory rate; หน่วยคร้ังต่อนาที) 

อตัราการเตน้ของหวัใจแรกรับ (initial heart rate; หน่วยคร้ังต่อนาที) 

ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวัแรกรับ (initial systolic blood pressure; 

หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ความดนัโลหิตขณะหวัใจคลายตวัแรกรับ (initial diastolic blood 

pressure; หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ค่าเฉล่ียความดนัโลหิตแรกรับ (initial mean arterial 

pressure; หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดแรกรับ (initial 

peripheral oxygen saturation; SpO2; หน่วยร้อยละ) คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรก 

(National Early Warning Score; NEWS) ส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่ท่ีประเมินคร้ังแรก 

คะแนนสัญญาณเตือนเร่ิมแรกส าหรับผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการปรับปรุง (modified Pediatric Early 

Warning Score; MPEWS) ท่ีประเมินคร้ังแรก แหล่งก่อการติดเช้ือท่ีสงสัยในแผนกฉุกเฉิน 

(suspected source of infection in emergency department) 
ค่าฮีโมโกลบินในเลือดแรกรับ (initial hemoglobin; หน่วย กรัมต่อเดซิลิตร; g/dL) 

ค่าความเขม้ขน้ของเมด็เลือดขาวแรกรับ (initial white blood cell count; หน่วย 
เซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร; cell/mm3) ค่าความเขม้ขน้ของเกล็ดเลือดแรกรับ (initial platelet 

count; หน่วยเซลลต่์อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร; cell/mm3) ค่าครีเอทินีนในเลือดแรกรับ (initial 

creatinine; หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร; mg/dL) ค่าบิลลิรูบินในเลือดแรกรับ (initial 

bilirubin; หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร; mg/dL) ค่าแลคเตทในเลือดแรกรับ (initial blood 

lactate; หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร; mmol/L) คะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลว 
(Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; SOFA 
score) ท่ีประเมินคร้ังแรก   คะแนนการประเมินผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดอวยัวะลม้เหลวส าหรับผูป่้วยเด็ก 

(Pediatric Sequential Organ Failure Assessment score; pSOFA score) 
ท่ีประเมินคร้ังแรก 

 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 1 (Aim 1) เร่ือง Adult sepsis patient 

ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department length of stay 

(ED LOS); หน่วยนาที)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary endpoints) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time; 

หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ (Internal medicine 

intensive care unit length of stay (ICU-M LOS); หน่วยวนั) 
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ระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay; หน่วยวนั) 

และการเสียชีวติจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause mortality) 

 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 2 (Aim 2) เร่ือง Adult septic shock patient 

ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department length of stay 

(ED LOS); หน่วยนาที)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary endpoints) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time; 

หน่วยนาที) ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาหดหลอดเลือด (door-to-

vasopressor time; หน่วยนาที) 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-

to-achieved MAP time; หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ 
(Internal medicine intensive care unit length of stay (ICU-M 
LOS); หน่วยวนั) ระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of 

stay; หน่วยวนั) และการเสียชีวติจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause 

mortality) 
 

ส าหรับเป้าหมายท่ี 3 (Aim 3) เร่ือง Pediatric sepsis patient 

ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department length of stay 

(ED LOS); หน่วยนาที)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary endpoints) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time; 

หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive 

care unit length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวนั) 

ระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay; หน่วยวนั) 

และการเสียชีวติจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause mortality) 

 
ส าหรับเป้าหมายท่ี 4 (Aim 4) เร่ือง Pediatric septic shock patient 
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ขอ้มูลผลลพัธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department length of stay 

(ED LOS); หน่วยนาที)  

ขอ้มูลผลลพัธ์ทุติยภูมิ (Secondary endpoints) ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time; 

หน่วยนาที) ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาหดหลอดเลือด (door-to-

vasopressor time; หน่วยนาที) 

ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉล่ียของความดนัโลหิตตามเป้าหมาย (door-

to-achieved MAP time; หน่วยนาที) 

ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive care unit 

length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวนั)  ระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลทั้งหมด 

(In-hospital length of stay; หน่วยวนั) และการเสียชีวติจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล 

(In-hospital all-cause mortality) 
 
วธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ:  

ขอ้มูลพื้นฐานของอาสาสมคัรจะไดรั้บการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา กล่าวคือ 

ส าหรับขอ้มูลเชิงกลุ่ม (categorical data) ใชก้ารวเิคราะห์เป็นจ านวน (number) ร้อยละ 
(percent)  ส าหรับขอ้มูลต่อเน่ือง (continuous data) ท่ีมีการแจกแจงปกติ (normal 

distribution) ใชก้ารวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation หรือ SD) ส าหรับขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงไม่ปกติใชก้ารวเิคราะห์เป็นค่ามธัยฐาน 

(median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (interquartile range หรือ IQR) 

การตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลวา่มีการแจกแจงปกติหรือไม่ โดยใช ้ Shapiro-Wilk test 

และการตรวจสอบโดยการสร้างภาพ (data visualization)  

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีเป็นขอ้มูลแบบกลุ่ม (categorical data) 

กบัตวัแปรตามซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบกลุ่ม (categorical data) โดยใชส้ถิติ Chi-square test หรือ 

Fisher's exact test ตามความเหมาะสมของขอ้มูล  

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีเป็นขอ้มูลแบบกลุ่ม (categorical data) ท่ีมี 

2 กลุ่ม กบัตวัแปรตามซ่ึงเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง (continuous data) 

โดยส าหรับขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงปกติจะใชส้ถิติ Student's t-test 

และส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ใช่การแจกแจงปกติจะใชส้ถิติ Mann–Whitney U test  

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีเป็นขอ้มูลแบบกลุ่ม (categorical data) 

ท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม กบัตวัแปรตามซ่ึงเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง (continuous data) 
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โดยส าหรับขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงปกติจะใชส้ถิติ One-way Analysis of variance 

(ANOVA) และส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ใช่การแจกแจงปกติจะใชส้ถิติ Kruskal-Wallis test  

โดยจะวเิคราะห์ในลกัษณะการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (univariable regression) 

ก่อนแลว้วเิคราะห์ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multivariable regression) 

ส าหรับการจดัการขอ้มูลสูญหาย (missing data) จะไดรั้บการจดัการโดยวิธีการ เช่น 

multiple imputation method 
การวเิคราะห์ทางสถิติจะใชโ้ปรแกรม Stata version 16 (Stata Corp LLC, 

College Station, TX, USA) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า p-value < 0.05 

 
Flow chart แสดงภาพรวมการแบ่งกลุ่ม วธีิวจิยั และตวัแปรท่ีตอ้งการเก็บเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัแสดงในรูปท่ี 4
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1) SBP  90 mmHg 
และ  
2) MAP  65 mmHg  
-Activate sepsis 
FTP และ Mobile 

application แจง้เตือน 

MedCrit 
(n =?) 

NEWS  5 
และสงสัยภาวะติดเช้ือ และ  
1) SBP < 90 mmHg 
หรือ  
2) MAP < 65 
mmHg  
-Activate sepsis 
FTP และ Mobile 

application แจง้เตือน 

MedCrit 
(n =?) 

NEWS < 5 
โดยยงัสงสัยภาวะ
ติดเช้ือ  

(n =?) 

NEWS < 5 
โดยไม่สงสัยภาวะติด
เช้ือ  

คดัออก (n =?) 

ใหก้ารรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน ้า  
ยาปฏชิวีนะ 

ใหก้ารรักษามาตรฐานทัว่ไ
ป เช่น สารน ้า ยาปฏิชีวนะ  

ยาหดหลอดเลอืด 

ใหก้ารรักษามาตรฐาน
ทัว่ไป  

ใหก้ารรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน ้า  
ยาปฏชิวีนะ 

ใหก้ารรักษามาตรฐานทัว่ไ
ป เช่น สารน ้า ยาปฏิชีวนะ  

ยาหดหลอดเลอืด 

ใหก้ารรักษามาตรฐาน
ทัว่ไป  

ผูป่้วยทุกกลุ่มอายมุาจุดคดักรองหนา้แผนกฉุกเฉินและเจา้หนา้ท่ีคดักรองสงสยัภาวะติดเช้ือทางดา้นอายรุศาสตร์ (n = ?) 

คดัออกตามเกณฑค์ดัออก (n = ?) 
แบ่งผูป่้วยเป็นกลุ่มตามช่วงเวลาท่ีเขา้สู่การศกึษาและตามอายุ 
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(pediatric usual group; PUG) (n =?) 

กลุ่มหลงัจากเร่ิมมีการใช ้mobile application ท่ีมีอาย ุ< 15 ปี 
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รูปท่ี 4 ขั้นตอนการวจิยั 
ตวัยอ่ (Abbreviations): Activate sepsis FTP คือ การประกาศใชแ้นวทางการรักษาผูป่้วยภาวะพิษเหตุติดเช้ือโดยช่องทางด่วน (Sepsis fast track protocol); Aim 1, 2, 3, 4 

คือเป้าหมายการศึกษาท่ี 1, 2, 3, 4 ตามล าดบั; ED คือ แผนกฉุกเฉิน (Emergency department); EP คือ แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency physician) 

หรือแพทยป์ระจ าบา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉินท่ีผา่นการอบรม; ICU-M คือ หอผูป่้วยวิกฤตอายรุศาสตร์ (Internal medicine intensive care unit); ICU-P คือ หอผูป่้วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric 

intensive care unit); MAP คือ ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต (mean arterial pressure); MedCrit คือ แพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเวชบ าบดัวิกฤต (Critical care medicine 

fellow) ซ่ึงเป็นผูดู้แลการบริหารจดัการเตียงของหอผูป่้วยวิกฤตอายรุศาสตร์; MedR1 คือ แพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ชั้นปี 1 (First year internal medicine resident); MedR2 คือ 

แพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ชั้นปี 2 (Second year internal medicine resident); MedR3 คือ แพทยป์ระจ าบา้นอายรุศาสตร์ชั้นปี 3 (Third year internal medicine resident); 

mmHg คือ มิลลิเมตรปรอท (millimeter of mercury); MPEWS คือ คะแนนสญัญาณเตือนเร่ิมแรกส าหรับผูป่้วยเด็กท่ีไดรั้บการปรับปรุง (modified Pediatric Early Warning Score); 

NEWS คือ คะแนนสญัญาณเตือนเร่ิมแรก (National Early Warning Score); PedCrit คือ กุมารแพทยส์าขาเวชบ าบดัวิกฤต (Pediatric critical care doctor); PedR คือ 

แพทยป์ระจ าบา้นกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric resident); SBP คือ ความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั (Systolic blood pressure); Sepsis คือ ภาวะพิษเหตุติดเช้ือ; Sepsis-induced 

hypotension คือ ภาวะความดนัโลหิตต ่าท่ีเกิดจากการติดเช้ือ; Septic shock คือ ภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ   
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10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ (จ าแนกตวัช้ีวดัระดบั Output, ระดบั outcome, ระดบั Impact) 

ผลผลิต (Output) 

● พฒันาโปรแกรมประเมนิและแจง้เตอืนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนทีเ่พื่อใชใ้นการดแูลผูป้ว่
ยผูใ้หญ่และเด็กท่ีสงสัยวา่มีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) หรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ 

(septic shock) ท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน 

 
ผลลพัธ์ (Outcome) 

● แนวทางการปฏบิตังิานใหมเ่พื่อการดแูลผูป้ว่ยผูใ้หญ่และเดก็ทีส่งสยัว่ามภีาวะพษิเหตุตดิเชื้
อ (sepsis) หรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic shock) 

ท่ีเขา้รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน โดยน า web application มาร่วม 

 
ผลกระทบ (Impact) 

● การใชง้านของ web application 

ใหม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตวัช้ีวดัของทางดา้นการแพทย ์
(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักลุ่มอายผุูป่้วยวา่เป็นผูป่้วยเด็กหรือผูป่้วยผูใ้หญ่ และโรคท่ีผูป่้วยเป็นวา่เป็น 

sepsis หรือ septic shock) ไดแ้ก่ 

o ระยะเวลาการอยูใ่นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department 

length of stay (ED LOS); หน่วยนาที) 

o ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาปฏิชีวนะ (door-to-

antibiotic time; หน่วยนาที)  

o ระยะเวลาตั้งแต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดรั้บยาหดหลอดเลือด (door-to-

vasopressor time; หน่วยนาที)  

o ระยะเวลาตัง้แต่เขา้มาในแผนกฉุกเฉินจนไดค้่าเฉลีย่ของความดนัโลหติตามเป้าหม
าย (door-to-achieved MAP time; หน่วยนาที)  

o ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตอายรุศาสตร์ (Internal medicine 

intensive care unit length of stay (ICU-M LOS); 
หน่วยวนั)  

o ระยะเวลาการอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive 

care unit length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวนั)  

o ระยะเวลาการอยูใ่นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay; 

หน่วยวนั) 
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o การเสียชีวติจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause 

mortality) 
 
 
 
11.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ       

1)  ได ้ Mobile application เพื่อท าใหป้ระเมินและแจง้เตือนทีมแพทยแ์ผนกฉุกเฉิน 

ทีมแพทยเ์ฉพาะทางทั้งทางดา้นอายรุกรรมและทางดา้นกุมารเวชศาสตร์ 
เพื่อดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะพิษเหตุติดเช้ือ (sepsis) และภาวะช็อกเหตุพิษติดเช้ือ (septic 

shock) 
2)  เป็นตน้แบบส าหรับการพฒันา web application 

เพื่อประกอบการดูแลผูป่้วยของประเทศไทยในบริบทของโรงเรียนแพทย ์
 
 

 

 
ลงนาม……………………………………………………………

…หัวหน้าโครงการ 
(อาจารย ์นายแพทยธี์รพล  ตั้งสุวรรณรักษ)์ 

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 

ลงนาม……………………………………………………………

หัวหน้าหน่วยงาน  

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์บริบูรณ์  เชนธนากิจ) 
 ต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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