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4. หลักการและเหตุผล (ให้ระบุขอ้ มูลสถานการณ์ ปั ญหา ความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา)
ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis)
หมายถึง
ภาวะการทางานที่ผดิ ปกติของอวัยวะซึ่ งส่ งผลคุกคามต่อชีวติ
โดยมีสาเหตุมาจากการตอบสนองอย่างผิดปกติของร่ างกายต่อการติดเชื้ อ
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic
shock)
ตามมาได้1
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อมีเป็ นจานวน 15 – 16 ล้านรายต่อปี ทัว่ โลก2 และพบการเสี ยชีวติ ร้อยละ
18.2 - 29.23–5 สาหรับผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อพบการเสี ยชีวติ ร้อยละ 22 - 806,7
ภาวะดังกล่าวจึงถือว่าเป็ นปญั หาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญมากจึงได้มกี ารจัดทาแนวทางการรักษาทีเ่ ป็ นมา
ตรฐานสากล เรี ยกว่า แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Surviving sepsis
campaign guidelines) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 (คริ สต์ศกั ราช 2004)8
และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องโดยฉบับล่าสุ ดคือปี พุทธศักราช 2561 (คริ สต์ศกั ราช 2018)9
โดยมีการวิจยั ที่พบว่าแนวทางดังกล่าวมีประโยชน์ ซึ่งถ้าหากมีการตระหนัก (early recognition)
ว่าผูป้ ่ วยเป็ นภาวะพิษเหตุติดเชื้อและเริ่ มให้การรักษาอย่างรวดเร็ วโดยใช้แนวทางการดูแล
(resuscitation bundle) จะช่วยลดการเสี ยชีวติ ลงได้10,11
การประชุมนานาชาติเพื่อกาหนดคานิยามของภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเ
ชื้อครั้งที่ 3 (The Third International Consensus Definitions for Sepsis
and
Septic
Shock;
Sepsis-3)
ได้มีการแนะนาการใช้การประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวอย่างรวดเร็ ว
(Quick
Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; qSOFA
score)
เป็ นเครือ่ งมือในการระบุว่าผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ มีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ และต้องนอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤ
ตนาน1,12
โดยมีการวิจยั ที่สนับสนุนคาแนะนาดังกล่าวซึ่ งพบว่า qSOFA สามารถพยากรณ์
(prognostic accuracy) การเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาล (in-hospital mortality)
จานวนวันที่ไม่ตอ้ งอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤต (intensive care unit free-days)
และระยะเวลาการนอนในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตได้ดกี ว่าเกณฑ์คะแนนกลุ่มอาการการตอบสนองการอักเสบทัว่
ร่ างกาย (systemic inflammatory response syndrome; SIRS)
ซึ่ งมีการใช้อยูแ่ ต่เดิม13–15
ถึงแม้วา่ จะมีบางการวิจยั พบว่า
qSOFA
อาจจะไม่ได้เป็ นเครื่ องมือที่ดีในการพยากรณ์การเสี ยชีวติ 16
คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรก
(National
Early
Warning
Score;
NEWS)
17
เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่ถูกนามาใช้ในการแจ้งเตือนทีมแพทย์วา่ ผูป้ ่ วยมีอาการผิดปกติ (ตารางที่ 1)
จึงได้มีการวิจยั นา
NEWS
มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการคาดการณ์
(predict)
การเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
ซึ่ งพบว่า
NEWS
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มีความแม่นยาไม่แตกต่างจาก qSOFA (ตารางที่ 2) และยังเหนือกว่า (superior) กว่า SIRS12
อีกทั้งมีการวิจยั พบว่า
NEWS
มีความแม่นยาในการคาดการณ์ความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ และความจาเป็ นในการนอนหอผูป้ ว่ ยวิกฤตมาก
กว่า qSOFA18 อีกทั้ง NEWS สามารถคาดการณ์ความเสี่ ยงของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ความจาเป็ นในการนอนหอผูป้ ่ วยวิกฤต และอัตราการเสี ยชีวติ ในโรงพยาบาลภายใน 24 ชัว่ โมงได้ดี19
นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง SIRS, qSOFA และ NEWS พบว่า NEWS
มีความแม่นยาในการคัดกรองผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อได้ดีที่สุด โดยที่ qSOFA มีความไวต่าที่สุด20
ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นว่า
NEWS
อาจมีประโยชน์มากกว่า
qSOFA
ในการดูแลผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
อีกทัง้ ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉินของผูป้ ว่ ยก็เป็ นอีกปจั จัยสาคัญโดยพบว่าผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้
อที่จาเป็ นต้องนอนหอผูป้ ่ วยวิกฤตที่มีระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุกเฉินนาน
12
–
24
ชัว่ โมงและมากกว่า 24 ชัว่ โมงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ เพิ่มขึ้น 1.82 เท่าและ 1.79
เท่าตามลาดับเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูป้ ่ วยที่มีระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นนานน้อยกว่า 6 ชัว่ โมง21
สาหรับการให้การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ สาหรับผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่จะใช้คะแนนการประเมินผลกระทบที่
ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (Sequential (sepsis-related) Organ Failure
Assessment score; SOFA score) ที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 คะแนน
ซึ่ งเป็ นผลจากการติดเชื้อ1,22 (ตารางที่ 3)
สาหรับผูป้ ว่ ยเด็กซึง่ มีโอกาสเกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ได้เช่นกัน
จึงมีการพัฒนาเครื่ องมือเป็ นคะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรกสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (Pediatric Early
Warning Score; PEWS) เช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ โดยพบว่าผูป้ ่ วยเด็กในแผนกฉุ กเฉิ นที่มี PEWS
มากสัมพันธ์กบั การรับไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤต24
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
PEWS
เป็ นการประเมินที่มีความซับซ้อน
ยากแก่การตรวจประเมินทาให้ตอ้ งใช้เวลาประเมินผูป้ ่ วยนาน
จึงมีการพัฒนาเป็ นคะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรกสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการปรับปรุ ง (modified
Pediatric Early Warning Score; MPEWS) (ตารางที่ 4) เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น
โดยพบว่าการใช้คะแนน ≥ 5 ในผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิน มีความไวร้อยละ 80 และความจาเพาะร้อยละ
85 พื้นที่ใต้โค้ง (Area under Receiver Operating Curve; AuROC) เท่ากับ 0.82
(ช่วงความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (95% confident interval) 0.68-0.97, p-value
<0.001) ในการทานายผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการรับการรักษาแบบเร่ งด่วน (critically ill children)25
สาหรับการให้การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ สาหรับผูป้ ว่ ยเด็กจะใช้คะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าใ
ห้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (Pediatric Sequential Organ Failure
Assessment score; pSOFA score) เพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลันตั้งแต่ 2
คะแนนขึ้นไปซึ่ งคานวณภายในระยะเวลา 48 ชัว่ โมงก่อนพบการติดเชื้อจนถึงภายใน 24
23
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ชัว่ โมงภายหลังพบการติดเชื้ อ และได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
โดยถ้าหากไม่ทราบคะแนนมาก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าคะแนน pSOFA ก่อนหน้านี้ เป็ นศูนย์26 (ตารางที่
5)
ปจั จุบนั มีการใช้อุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีเ่ พื่อมาประกอบการให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างกว้
างขวาง
เนื่องจากสะดวก
รวดเร็ ว
สามารถตั้งระบบการแจ้งเตือนได้และอาจลดความผิดพลาดจากตัวมนุษย์ (human error)
ในเรื่ องการคานวณค่าต่าง ๆ ได้สะดวก
การคานวณคะแนน NEWS และ MPEWS
ทีจ่ ะนามาใช้มขี อ้ จากัดในเรื่องการคิดเป็ นคะแนนทีอ่ าจมีความยุง่ ยากในการคิดคานวณและอาจเกิดโอกา
สผิดพลาดได้
อีกทัง้ กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ มีความซับซ้อนซึง่ อาจทาใ
ห้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสับสนในการดูแลผูป้ วย
ประกอบกับการแจ้งเตือนผ่านทางอุปกรณ์ส่อื สารอาจจะช่วยให้การดูแลผูป้ ว่ ยทาได้อย่างรวดเร็วมากขึน้
โดยจะทาให้เกิดการแจ้งเตือนให้ทีมแพทย์ที่แผนกฉุ กเฉิ นทราบถึงว่าผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อรายนั้น ๆ
อยูใ่ นขั้นตอนใดของการรักษา
นอกจากนี้การดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุ กเฉิ นจาเป็ นต้องมีการประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
เช่น
อายุรแพทย์
กุมารแพทย์
ทาให้การแจ้งเตือนแพทย์เฉพาะทางผูด้ แู ลหอผูป้ ว่ ยวิกฤตให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการขอคาปรึกษาจาก
แพทย์ทแ่ี ผนกฉุกเฉินอย่างเป็นทางการอาจช่วยลดระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉินได้เนื่องจากเมือ่ แ
พทย์เฉพาะทางได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่ช่วงแรก
ๆ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉินก็จะได้เริม่ เตรียมบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตและเตรียมทีมบุคลาก
รให้พร้อมรับผูป้ ่ วยรายนั้น
ๆ
เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ากับข้อบ่งชีใ้ นการรับไว้ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตก็จะได้รบั ผูป้ ว่ ยขึน้ มาไว้ดแู ลได้อย่างรว
ดเร็ ว
อีกทัง้ จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบว่ามีการศึกษาใดทีร่ ะบุถงึ การใช้โปรแกรมเพื่อลดระยะเวลาการ
อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นรวมไปถึงผลต่อการเสี ยชีวติ และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย
ดังนั้นเพื่อเป็ นการช่วยให้การคานวณคะแนนการประเมินผูป้ ่ วยทาได้สะดวก
ลดโอกาสผิดพลาดและช่วยแจ้งเตือนทีมแพทย์จงึ มีการพัฒนาโปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกร
ณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (assessment and notification mobile and web
application)
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (assessment and notification mobile and web
application)
Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version
1.1: updated 9 Dec 2020)

หน้า 7 ของ 61 หน้ า

ซึ่ งผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นในการดูแลผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่และผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ น
ผูว้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานว่าการใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ่
วยผูใ้ หญ่และผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ในแผนกฉุ กเฉินมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเ
ฉิน (emergency department length of stay; ED LOS) ได้
โดยถ้าหากพบว่าโปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีน่ ้ีมปี ระโยชน์อาจจะนาไป
สู่การปรับแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีม่ ภี าวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ในแ
ผนกฉุ กเฉิ นให้ดีข้ ึนได้
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ตารางที่ 1 คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรก (National Early Warning Score; NEWS)
ที่นามาใช้เพื่อคัดกรองภาวะพิษเหตุติดเชื้ อสาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข
17)17
คะแนน (score)*
เกณฑ์
3
2
1
0
1
2
3
อัตราการหายใจ
8
(Respiratory
rate)
(หน่วยครั้งต่อนาที;
per minute)
ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเ  91
จนในเลือด (Oxygen
saturations)
(ร้อยละ; percent)
การให้ออกซิเจนทดแทน
(Any
supplement
oxygen)
อุณหภูมิ
 35.0
(Temperature)
(หน่วยองศาเซลเซี ยส;
C)
ความดันโลหิตขณะหัวใ
 90
จบีบตัว (Systolic
blood pressure)
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท;
mmHg)
อัตราการเต้นของหัวใจ
 40
(Heart rate)
(หน่วยครั้งต่อนาที;
per minute)
ระดับความรู้สึกตัว
(Level of
Consciousness)

92-93

9-11

12-20

94-95

 96

ใช่

91 100

21-24

 25

ไม่ใช่

35.1 –
36

36.1 –
38

101 110

111 219

41-50

51-90

ตื่นดีพดู คุยรู้
เรื่ อง
(Alert)
(A)

38.1 –
39

 39.1

 220

91-110

111130

 131

ตอบสนองต่อเสียง
,
ตอบสนองต่อการ
กระตุน้ เจ็บปวด
หรื อ
ไม่ตอบสนอง
(Voice,
Pain, or
Unresponsi
ve) (V, P, U)

* ถ้าหากผลรวมคะแนนจากทุกข้อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 คะแนนบ่งบอกว่าสงสัยว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis)
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ตารางที่ 2 การประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวอย่างรวดเร็ ว (Quick Sequential
(sepsis-related) Organ Failure Assessment score; qSOFA score)
ที่นามาใช้เพื่อคัดกรองภาวะพิษเหตุติดเชื้ อสาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)1
เกณฑ์ (criteria)
คะแนน (score)*
อัตราการหายใจ (respiratory rate)  22 ครั้งต่อนาที
1
(/minute)
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) 
1
100 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (Altered mentation)
1
โดยประเมินจาก GCS < 15 หรื อความรู้สึกตัวที่ลดลงจากสถานะเดิม
ตัวย่อ (Abbreviations): GCS คือ คะแนนความรู ้สึกตัวตามกลาสโกว์โคมา สเกล (Glasgow Coma Scale
score); mmHg คือ มิลลิเมตรปรอท (millimeter of mercury)
* ถ้าหากผลรวมคะแนนจากทุกข้อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 คะแนนบ่งบอกว่า สงสัยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis)
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ตารางที่ 3 การประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (Sequential (sepsis-related)
Organ Failure Assessment score; SOFA score) สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1,22)1,22
คะแนน (Score) *
ระบบ (System)
0
1
2
3
4
ระบบทางเดินหายใจ
< 400
< 300
< 200 [26.7]
 400
โดยมี
เครือ่ งช่วยหา
[53.3]
[40]
[53.3]
(respiration)
ยใจ
PaO2/FiO2
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท;
(with
respiratory
mmHg)
support)
[หน่วยกิโลปาสคาล;
kPa]
การแข็งตัวของเลือด
< 50,000
 150,000 < 150,000 < 100,000
(coagulation)
ค่าความเข้มข้นของเกล็ดเลื
อด
(หน่วยเซลล์ต่อไมโครลิตร
; cell/L)
ตับ (liver)
< 1.2
1.2 – 1.9
2.0 – 5.9
6.0 – 11.9
[20]
[20 - 32]
[33 - 101]
[102 - 204]
ค่าบิลลิรูบินในเลือด
(bilirubin)
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
; mg/dL)
[หน่วยไมโครโมลต่อลิตร;
mol/L]
ค่าเฉลีย่ ความดัน ค่าเฉลีย่ ความดัน ได้รับโดปามีน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ได้รับโดปามีน
โลหิ
ต
(MAP)
โลหิ
ต
(MAP)
(cardiovascular)
(Dopamine (Dopamine)
) < 5 หรื อ
5.1 - 15 หรื อ
< 70
 70
มิลลิเมตรปรอท มิลลิเมตรปรอท
โดบูทามีน
อิพิเนฟริ น
(Dobutami (epinephrin
ne)
e)  0.1 หรื อ
(ทุกขนาดยา) † นอร์อิพิเนฟริ น
(norepinep
hrine)  0.1
ระบบประสาทส่ วนกลาง
(central nervous
system)
คะแนน GCS
ระบบไต (Renal system)

‡

< 100 [13.3]
โดยมีเครือ่ งช่วยหา
ยใจ (with
respiratory
support)

< 20,000

> 12.0
[204]

ได้รับโดปามีน
(Dopamine)
> 15 หรื อ
อิพิเนฟริ น
(epinephrin
e) > 0.1 หรื อ
นอร์อิพิเนฟริ น
(norepinep
hrine) > 0.1

†

†

15

13 - 14

10 - 12

6-9

<6

< 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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ค่าครี เอทินีนในเลือด
(creatinine)
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
; mg/dL)
[หน่วยไมโครโมลต่อลิตร;
mol/L]
อัตราการขับปัสสาวะ
< 500
< 200
(urine output)
(หน่วยมิลลิลิตรต่อวัน;
mL/day)
ตัวย่อ (Abbreviations): FiO2 คือ สัดส่วนของออกซิ เจนต่อก๊าซที่หายใจเข้าทั้งหมด (fraction of inspired oxygen); GCS
คือ คะแนนความรู้สึกตัวตามกลาสโกว์โคมา สเกล (Glasgow Coma Scale score); MAP คือ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต (mean
arterial pressure) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg); PaO2 คือ ความดันย่อยของออกซิ เจนในหลอดเลือดแดง (partial
pressure of oxygen)
* ถ้าหากผลรวมคะแนนจากทุกข้อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 คะแนนบ่งบอกภาวะการทางานที่ผิดปกติของอวัยวะ (organ dysfunction)
จากการติดเชื้อ

† ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที (mcg/kg/min) ที่ให้อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
‡ ใช้ค่าครี เอทินีนในเลือด (creatinine) หรื อ อัตราการขับปัสสาวะ ข้อใดข้อหนึ่งในการให้คะแนน
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ตารางที่ 4 คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรกสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการปรับปรุ ง (modified
Pediatric Early Warning Score; MPEWS) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 25)25
อัตราการเต้นของหัวใจ
(Heart rate)
(หน่วยครั้งต่อนาที; per
minute)
0-3 เดือน

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

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

3-12 เดือน
1-4 ปี
4-12 ปี
≥12 ปี
อัตราการหายใจ
(Respiratory
rate)
(หน่วยครั้งต่อนาที; per
minute)
0-3 เดือน

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

3-12 เดือน
1-4 ปี
4-12 ปี
≥12 ปี
อุณหภูมิ
(Temperature)
(หน่วยองศาเซลเซี ยส;
C)
ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเ
จนในเลือด (Oxygen
saturation;
SpO2)
การบาบัดรักษาด้วยออกซิ
เจน (oxygen
therapy)
(หน่วยลิตรต่อนาที;
Liter per
minute)
ระดับความรู ้สึกตัว
(Consciousness)
Score

32

33

34

35

36

37

38

39

75

80

85

90

0

1

2,5

15

ตื่นดีพดู คุยรู ้เรื่ อง
(Alert; A)

ตอบสนองต่อเสี ยง
(Voice; V)
1

ตอบสนองต่อการกระตุน้ เจ็บ
ปวด (Pain; P)

ไม่ตอบสนอง
(Unconscious; U)

2

4

0

40

41

95 - 100

* ถ้าหากผลรวมคะแนนจากทุกข้อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 คะแนนบ่งบอกว่าสงสัยว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis)
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If yes =
Positive
Trigger

รู ปที่ 1 American Academy of Pediatrics trigger tool for early septic
shock recognition (Pediatric Septic Shock Collaborative triage trigger
tool 2017) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 27)27
ตัวย่อ (Abbreviations): BP = blood pressure, CP = cerebral palsy, ED = emergency department,
PALS = Pediatric Advanced Life Support, SCD = sickle cell disease.
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ตารางที่ 5 คะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (Pediatric
Sequential Organ Failure Assessment score; pSOFA score)
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 26)26
คะแนน (Score) a
ระบบ (System)
0
1
2
3
4
ระบบทางเดินหายใจ
(respiration)
PaO2/FiO2
(หน่วยมิลลิเมตรปรอท;
mmHg)
หรื อ SpO2/FiO2 b

 400

300 - 399

200 - 299

 292

264 – 291

221 – 264

100 - 199
โดยมีเครือ่ งช่วยหา
ยใจ
(with
respiratory
support)
148 – 220
โดยมีเครือ่ งช่วยหา
ยใจ (with
respiratory
support)
20,000 –
49,000

การแข็งตัวของเลือด
 150,000 100,000 – < 50,000 –
149,000
99,000
(coagulation)
ค่าความเข้มข้นของเกล็ดเลื
อด
(หน่วยเซลล์ต่อไมโครลิตร
; cell/L)
ตับ (liver)
< 1.2
1.2 – 1.9
2.0 – 5.9
6.0 – 11.9
ค่าบิลลิรูบินในเลือด
(bilirubin)
(หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
; mg/dL)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular)
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต (mean arterial pressure; MAP) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg)
ตามกลุ่มอายุหรื อการใช้ยาหดหลอดเลือด (หน่วยไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที; g/kg/min)
ได้รับโดปามีน
ได้รับโดปามีน
< 1 เดือน
< 46
 46
(Dopamine (Dopamine
1 – 11 เดือน
< 55
 55
hydrochlor hydrochlori
12 – 23 เดือน
< 60
 60
ide)  5 หรื อ de) > 5 หรื อ
24 – 59 เดือน
< 62
 62
อิพิเนฟริ น
โดบูทามีน
60 – 143 เดือน
< 65
 65
(Dobutami (epinephrin
144 – 216 เดือน
< 67
 67
ne
e)  0.1 หรื อ
> 216 เดือน c
< 70
 70
hydrochlor
นอร์อิพิเนฟริ น
ide)
(norepinep
(ทุกขนาดยา)
hrine
bitartrate)
 0.1

< 100
โดยมีเครือ่ งช่วยหา
ยใจ (with
respiratory
support)
< 148
โดยมีเครือ่ งช่วยหา
ยใจ (with
respiratory
support)
< 20,000

> 12.0

ได้รับโดปามีน
(Dopamine
hydrochlori
de) > 15 หรื อ
อิพิเนฟริ น
(epinephrin
e) > 0.1 หรื อ
นอร์อิพิเนฟริ น
(norepinep
hrine
bitartrate)
> 0.1
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ระบบประสาทส่ วนกลาง
15
13 - 14
10 - 12
6-9
<6
(central nervous
system)
คะแนน GCS
ระบบไต (Renal system)
ค่าครี เอทินีนในเลือด (creatinine) (หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร; mg/dL) ตามกลุ่มอายุ
< 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
c
> 216 เดือน
< 1.2
1.2 – 1.9
2.0 – 3.4
3.5 – 4.9
5
ตัวย่อ (Abbreviations): FiO2 คือ สัดส่วนของออกซิ เจนต่อก๊าซที่หายใจเข้าทั้งหมด (fraction of inspired oxygen); GCS
คือ คะแนนความรู้สึกตัวตามกลาสโกว์โคมา สเกล (Glasgow Coma Scale score) โดยใช้ที่เป็ นสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก; MAP คือ
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต (mean arterial pressure) (หน่วย มิลลิเมตรปรอท; mmHg); PaO2 คือ
ความดันย่อยของออกซิ เจนในหลอดเลือดแดง (partial pressure of oxygen); SpO2 คือ ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
(peripheral oxygen saturations)
a ถ้าหากผลรวมคะแนนจากทุกข้อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 คะแนนซึ่ งคานวณภายในระยะเวลา 48 ชัวโมงก่อนพบการติดเชื อจนถึงภายใน 24
้
่
ชัว่ โมงภายหลังพบการติดเชื้อ บ่งบอกภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
b เฉพาะ SpO ที่มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 97 จึงนาเข้ามาคานวณ
2
c ค่าจุดตัดสาหรับผูป
้ ่ วยอายุมากกว่า 18 ปี (216 เดือน) จะใช้เหมือนกับในคะแนน SOFA ดั้งเดิม (original SOFA score)

5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
วัตถุประสงค์การวิจยั :
เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อน
ทีซ่ ง่ึ ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ในการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีม่ ภี าวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ในแผนกฉุ กเฉินว่ามีผลช่วยล
ดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิน (emergency department length of stay; ED
LOS) ได้หรื อไม่
เป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient
คาถามวิจยั
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะพิ
ษเหตุติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department length of stay; ED LOS) ได้หรื อไม่
สมมติฐาน
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะพิ
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ษเหตุติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
department
length
of
stay;
ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว

(emergency
ED
LOS)

เป้ าหมายที่ 2 (Aim 2) เรื่ อง Adult septic shock patient
คาถามวิจยั
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะช็
อกเหตุพิษติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department length of stay; ED LOS) ได้หรื อไม่
สมมติฐาน
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะช็
อกเหตุพิษติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department
length
of
stay;
ED
LOS)
ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว
เป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง Pediatric sepsis patient
คาถามวิจยั
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะพิษเ
หตุติดเชื้อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department length of stay; ED LOS) ได้หรื อไม่
สมมติฐาน
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะพิษเ
หตุติดเชื้อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department
length
of
stay;
ED
LOS)
ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว
เป้ าหมายที่ 4 (Aim 4) เรื่ อง Pediatric septic shock patient
คาถามวิจยั
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะช็อกเ
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หตุพิษติดเชื้อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department length of stay; ED LOS) ได้หรื อไม่
สมมติฐาน
คือ
การใช้โปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะช็อกเ
หตุพิษติดเชื้อในแผนกฉุ กเฉิ นมีผลช่วยลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department
length
of
stay;
ED
LOS)
ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าว
นิยามศัพท์ (Definition)
ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis)
ภาวะการทางานที่ผดิ ปกติของอวัยวะซึ่ งส่ งผลคุกคามต่อชีวติ
โดยมีสาเหตุมาจากการตอบสนองอย่างผิดปกติของร่ างกายต่อการติดเชื้ อ1

หมายถึง

สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่:
ภาวะการทางานที่ผิดปกติของอวัยวะจากภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis-induced
organ
dysfunction)
หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉี ยบพลันของผลรวมคะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว
(Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; SOFA
score) ที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 คะแนน ซึ่ งเป็ นผลจากการติดเชื้ อ1,22 (ตารางที่ 3)
สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่: ภาวะความดันโลหิ ตต่าที่เกิดจากการติดเชื้อ (sepsis-induced
hypotension) หมายถึง ภาวะที่มีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood
pressure; SBP) น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรื อ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต (mean arterial
pressure;
MAP)
น้อยกว่า
70
มิลลิเมตรปรอท
หรื อ
ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวลดลงมากกว่า 40 มิลลิเมตรปรอท หรื อ น้อยกว่า 2
เท่าของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายุน้ นั
ๆ
ในผูป้ ่ วยที่ไม่พบสาเหตุอื่นของการมีภาวะความดันโลหิ ตต่า28
สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่: ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic shock) หมายถึง
ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อที่ยงั คงมีความดันโลหิ ตต่าอยูท่ ้ งั ที่ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ
โดยจาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือด (vasopressor) เพื่อคงระดับค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตแรกรับ
ให้มากกว่าหรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกว่า 2 มิลลิโมลต่อลิตร
(mmol/L)1
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สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่:
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย
(door-toachieved
MAP
time;
หน่วยนาที)
จะเป็ นระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย ซึ่งคือได้
มากกว่าหรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท1
สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก: ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ (pediatric patient with sepsis)
หมายถึง
ผูป้ ว่ ยเด็กทีย่ นื ยันหรือสงสัยมีการติดเชือ้ ซึง่ พบว่ามีคะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าให้เกิดอวัยวะล้มเ
หลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (Pediatric Sequential Organ Failure Assessment
score;
pSOFA
score)
เพิ่มขึ้นอย่างเฉี ยบพลันตั้งแต่
2
คะแนนขึ้นไปซึ่ งคานวณภายในระยะเวลา 48 ชัว่ โมงก่อนพบการติดเชื้อจนถึงภายใน 24
ชัว่ โมงภายหลังพบการติดเชื้ อ และได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
โดยถ้าหากไม่ทราบคะแนนมาก่อนหน้านี้ ให้ถือว่าคะแนน pSOFA ก่อนหน้านี้ เป็ นศูนย์26 (ตารางที่
5)
สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก: เวลาที่พบการติดเชื้ อ (infection time)
เวลาที่เริ่ มมีการตรวจด้านจุลชีววิทยาหรื อได้มีการสั่งให้ยาปฏิชีวนะโดยแพทย์26

หมายถึง

สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก: ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic shock) หมายถึง
ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อร่ วมกับมีระบบหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ (แม้จะได้รับการรักษาด้วยสารน้ า >
40 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (mL/kg) ในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง) ได้แก่ ความดันโลหิตต่า หรื อ
จาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือดหรื อยาเพิ่มความดัน (vasopressor; vasoactive drug,
inotropic drug) หรื อ พบความผิดปกติอย่างน้อย 2 ใน 5 ข้อ ได้แก่ มีภาวะเลือดเป็ นกรด
(metabolic acidosis) ที่มีค่า base deficit > 5.0 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อลิตร (mEq/L)
มีค่าแลคเตทในเลือดที่มากที่สุดมีค่ามากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ มีปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5-1
มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง (mL/kg/hour) มีเลือดไปเลี้ยงส่ วนปลายช้าลง (delay
capillary
refill
time)
>
5
วินาที
และ/หรื อมีความต่างของอุณหภูมิร่างกายส่ วนกลางกับส่ วนรยางค์ต่างกันมากกว่า 3 องศาเซลเซียส26
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สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก: ค่าความดันโลหิ ตเพื่อใช้ระบุเบื้องต้นว่ามีความดันโลหิ ตต่า คือ
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
(systolic
blood
pressure;
SBP)
น้อยกว่าค่าที่คานวณจากสู ตร 70 + (2 x อายุหน่วยปี ) หน่วยมิลลิเมตรปรอท
สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก:
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย
(door-toachieved
MAP
time;
หน่วยนาที)
จะเป็ นระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย
ซึ่ งคือได้ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตแรกรับ
(mean
arterial
pressure)
มากกว่าหรื อเท่ากับค่าทัว่ ไปตามอายุคือ ทารกแรกเกิด (อายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน; newborn)
คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 55 มิลลิเมตรปรอท ทารก (อายุ 1 เดือนถึงน้อยกว่า 2 ปี ; infant)
คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 58 มิลลิเมตรปรอท และ เด็ก (อายุต้ งั แต่ 2 ปี ถึง 7 ปี ; child)
คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท27
6. เป้าหมาย
พัฒนาโปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีเ่ พื่อใช้ในการดูแลผูป้ ว่
ยผูใ้ หญ่และเด็กทีส่ งสัยว่ามีภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาในแผนกฉุ
กเฉิน
7. พืน้ ทีด่ าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
ผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า
15
ปี
และผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่อายุต้ งั แต่
15
ปี ขึ้นไปที่สงสัยว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในระดับตติยภูมิที่มีผปู ้ ่ วยภาวะต่าง
ๆ
มารับบริ การมากกว่า
33,000
ครั้งต่อปี
โดยการแบ่งช่วงอายุระหว่างผูป้ ่ วยเด็กและผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่อายุ
15
ปี มาจากแนวทางปฏิบตั ิของโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ที่ผปู ้ ่ วยเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า
15
ปี จะได้รับการดูแลจากแพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ และผูป้ ่ วยที่อายุต้ งั แต่
15
ปี ขึ้นไปจะได้รับการดูแลจากแพทย์สาขาอายุรศาสตร์
ซึ่ งแพทย์ท้ งั สองสาขามีแนวทางปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
เช่น
แพทย์ที่ให้การดูแลและหอผูป้ ่ วยที่รับผูป้ ่ วยไว้ดูแล การคานวณขนาดยาตามน้ าหนักผูป้ ่ วย
8. วิธีดาเนินการ (ให้จาแนกขั้นตอนตามแบบการเขียนโครงการวิจยั และพัฒนา : R&D)
Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version
1.1: updated 9 Dec 2020)

หน้า 22 ของ 61 หน้ า

การศึกษานี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ที่จะดาเนินการค้นคว้า คิดค้น สร้างนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี mobile
and
web
application
ใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีส่ งสัยว่ามีภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ทีเ่ ข้ารับก
ารรักษาในแผนกฉุกเฉิน แนวทางการวิจยั เป็ นการผนวกกิจกรรมวิจยั (R) และกระบวนการพัฒนา (D)
เข้าด้วยกัน
1) วิจยั เพื่อศึกษาสารวจสภาพปั ญหา
และ
แนวทางดาเนินการที่เหมาะสมตามความต้องการการใช้งาน (R1)
การศึกษาในขัน้ ตอนนี้เป็ นการวิจยั เพื่อความเข้าใจในประเด็นปญั หาอย่างถ่อง
แท้
และเป็ นการค้นคว้าเพื่อทาความเข้าใจ
ในทฤษฎี
แนวคิด
เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั การยอมรับสาหรับการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีส่ งสัยว่
ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ น
และการพัฒนาระบบประเมินและแจ้งเตือนทีมแพทย์พยาบาลผูร้ ักษาที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างต้นแบบนวัตกรรม (D1)
เป็ นขั้นตอนการสร้างร่ างต้นแบบของนวัตกรรม
ในการศึกษานี้ผวู ้ จิ ยั วางแผนการดาเนิ นการด้วยการใช้หลักการ
การออกแบบโดยใช้ผใู้ ช้เป็ นศูนย์กลาง
(User-Centered
Design)
และใช้หลักการการมีส่วนร่ วมในการออกแบบและพัฒนาตัวต้นแบบ
(Prototype) ร่ วมกับผูใ้ ช้ระบบจริ ง ซึ่ งได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ณ
จุดคัดกรอง (triage) หน้าแผนกฉุกเฉิ น แพทย์พยาบาลในแผนกฉุกเฉิน
(emergency department) ทีมแพทย์อายุกรรม (internal
medicine)
และทีมแพทย์กุมารเวชศาสตร์
(Pediatrics)
โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต
(critical
care)
โดยการสร้างต้นแบบนวัตกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะที่ 1
การพัฒนาระบบ
android
application
ประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้
อในแผนกฉุกเฉิน
มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบการทางานของระบบทาได้อย่างถูกต้องหรื อไม่
และระยะที่ 2 เป็ นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ android application
ในระยะที่
1
ให้เป็ นระบบ
web
application
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ที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสวนดอก
โดยมีสถาปัตยกรรมแสดงดังรู ปที่ 2

(EMR

system)

รู ปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบเว็บ (ต้ นแบบ)
ประเมินและแจ้ งเตือนผ่านอุปกรณ์ สื่อสารเคลือ่ นทีใ่ นการดูแลผู้ป่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อในแผนกฉุกเฉิน

จากสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ
(ต้นแบบ)
ประเมินและแจ้งเตือนผ่านเว็บบนอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุ
ติดเชื้ อในแผนกฉุ กเฉิ นนี้ ผูใ้ ช้งานระบบจะประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ณ
จุดคัดกรอง
ทีมแพทย์พยาบาลในแผนกฉุกเฉิน
และทีมแพทย์อายุกรรม
ที่สามารถประเมิน
วินิจฉัย
และแจ้งเตือนผ่านเว็บบนอุปกรณ์ส่อื สารมือถือสาหรับการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีส่ ง
สัยว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(Sepsis
case)
โดยระบบจะดึงข้อมูลคนไข้จากฐานข้อมูล
EMR
DB
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผา่ น
APIs
ที่พฒั นาขึ้น
เข้ามาในระบบเว็บเพื่อให้พยาบาลคัดกรองสามารถประเมินค่า
Vital
signs
ของผูป้ ่ วยและส่ งต่อให้ทีมแพทย์พยาบาลในแผนกฉุ กเฉิ น
ทาการวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยต่อ
การแจ้งเตือนของระบบเป็ นเป็ นการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line notification
ทาให้ผใู้ ช้งานสามารถรับรูก้ ารแจ้งเตือนระหว่างการดูแลผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้
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อได้อย่างทันท่วงที
หลังจากการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่สงสัยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
ระบบจะบันทึกข้อมูล
Vital
signs
และการผลการประเมินของผูป้ ่ วยกลับเข้าไปในระบบฐานข้อมูล EMR โดยผ่าน APIs
และเนื่องด้วยระบบ mobile application นี้ ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า “Speedy ER
Sepsis” มีผใู้ ช้หลายคน ทาให้ระบบต้องติดต่อกับ Realtime DB server เพื่อ
sync ข้อมูลแบบ Realtime กับทุก devices ที่มีการใช้งานแบบอัตโนมัติ
นอกจากนี้ผใู้ ช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้และดูขอ้ มูลการประเมินและรักษาผูป้ ว่
ยที่สงสัยภาวะพิษเหตุติดเชื้อจากระบบ Dashboard หลังบ้านได้

3) การวิจยั เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (R2)
เป็ นการทดสอบการใช้งานได้ (Usability test) ของต้นแบบ
วัตถุประสงค์ของการทดสอบในขั้นตอนนี้
เป็ นการทดสอบเพื่อพยายามค้นหาปัญหาของต้นแบบ
และประเมินความถูกต้องเบื้องต้น
โดยให้แพทย์ผทู้ ี่มีประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยในแผนกฉุกเฉิ น เข้าร่ วมทดลองใช้ web
application
ทัง้ นี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดแก่คุณภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วย
4) ปรับปรุ งต้นฉบับ (D2)
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่พบ
ปรับแก้จนกระทังให้
่ ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องและใช้งานได้สะดวกเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ า
นจริ ง
5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ข้ ึนและวัดประเมินผลการดาเนินงาน (R3)
เมื่อกระบวนการปรับปรุ งต้นแบบแล้วเสร็ จ และมีเสร็ จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
จะมีการใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยที่จะมีการเก็บข้อมูลดังนี้
สาหรับ Aim 1 (Adult sepsis patient) และ Aim 2 (Adult
septic
shock
patient)
เป็นการศึกษาวิจยั แบบวิเคราะห์แบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มข้
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อมูลย้อนหลัง (Quasi-experimental study) ในช่วงก่อนและหลังเริ่ มใช้
mobile application
สาหรับ Aim 3 (Pediatric sepsis patient) และ Aim 4
(Pediatric
septic
shock
patient)
เป็นการศึกษาวิจยั แบบวิเคราะห์แบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มข้
อมูลย้อนหลัง (Quasi-experimental study) ในช่วงก่อนและหลังเริ่ มใช้
mobile
application
และออกแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั เพื่อหาความเป็ นไปได้
(Feasibility
study)
เนื่องจากการสารวจเบือ้ งต้นแล้วพบว่าต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีเพื่อจะเก็บข้อมูล
ให้ได้ตามขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ (รู ปที่ 3)
วิจยั ปัญหา (R1)
พัฒนาระบบต้นแบบ (D1)

ประเมินกลุ่มย่อย (R2)

พัฒนาปรับปรุ งระบบต้นแบบ (D2)

การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ (R3)
-กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ mobile application
-กลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ mobile application

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รู ปที่ 3 โครงการวิจยั และพัฒนาตารู ปแบบ R&D ของโครงการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยทางด้ านการแพทย์
ประชากรที่ศึกษา (Study population)
1. แหล่ งทีม่ าของตัวอย่ างหรือผู้ป่วย (source of participants)
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ผูป้ ่ วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ
น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แบ่งประชากรเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application (usual group ซึ่ งเป็ น
historical
control
group)
โดยเป็ นผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่หรือเด็กทีม่ ภี าวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือมีภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ทีเ่ ข้ารับการรักษาใ
นแผนกฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยแบ่งย่อยตามเป้ าหมายของการวิจยั และกลุ่มอายุ ได้ดงั ต่อไปนี้
1.1)
สาหรับเป้ าหมายที่
1
(Aim
1)
จะศึกษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Adult sepsis patient)
และ
สาหรับเป้ าหมายที่
2
(Aim
2)
จะศึกษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (Adult septic shock
patient) เรี ยกว่ากลุ่ม Adult usual group (AUG)
1.2)
สาหรับเป้ าหมายที่
3
(Aim
3)
จะศึกษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(Pediatric
sepsis
patient)
และ
สาหรับเป้ าหมายที่
4
(Aim
4)
จะศึกษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (Pediatric septic
shock patient) เรี ยกว่ากลุ่ม Pediatric usual group (PUG)
2) กลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web application (web application group
ซึ่งเป็ น
intervention
group)
โดยเป็ นผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่หรือเด็กทีม่ ภี าวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือมีภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ทีเ่ ข้า
รับการรักษาในแผนกฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยแบ่งย่อยตามเป้ าหมายของการวิจยั และกลุ่มอายุ ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1) สาหรับเป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) จะศึกษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(Adult sepsis patient) และ สาหรับเป้ าหมายที่ 2 (Aim 2)
จะศึกษาผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (Adult septic
shock patient) เรี ยกว่ากลุ่ม Adult web application
group (AWG)
2.2) สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) จะศึกษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(Pediatric sepsis patient) และ สาหรับเป้ าหมายที่ 4 (Aim 4)
จะศึกษาผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (Pediatric septic
shock patient) เรี ยกว่ากลุ่ม Pediatric web application
group (PWG)
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โดยระยะเวลาของการได้มาซึ่ งผูป้ ่ วยมีรายละเอียดในเรื่ องการคานวณขนาดตัวอย่าง
2. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยทีต่ ้ องการและวิธีการคานวณทางสถิติ
(number
of
participants and sample size calculation)
สาหรับเป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient
จากการทบทวนข้อมูลเบือ้ งต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พบว่าผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ท่ี
มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
(emergency
department length of stay; ED LOS) เท่ากับ 229.8 นาที (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
108.1
นาที)
ในขณะทีจ่ ากการวิจยั ของต่างประเทศพบว่าผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ มีค่ามัธยฐานระยะเวลาการอยูใ่
นแผนกฉุ กเฉิ นเท่ากับ 3.47 ชัว่ โมง หรื อ 208.2 นาที (Interquartile range = 1.53
– 10 ชัว่ โมง หรื อ 91.8 – 600 นาที) ผูว้ จิ ยั จึงตั้งเป้ าหมายว่าการทา web application
มาใช้ควรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นลงเหลือเท่ากับ
180
นาที
โดยใช้วธิ ี การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
2
กลุ่ม
(ที่เป็ นอิสระต่อกัน) โดยใช้สูตรต่อไปนี้29
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2

กาหนดให้
1 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามของวิจยั เดิม = 229.8 นาที
2 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตอ้ งการ = 180 นาที
2 = ความแปรปรวนของตัวแปรตาม = (108.1 นาที)2
 = 0.05 ซึ่งจะได้ Z = 1.65 (เป็ นการทดสอบด้านเดียว)
 = 0.20 ซึ่งจะได้ Z = 0.84
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(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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ดังนั้น
ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง
59
รายต่อกลุ่ม
โดยเมื่อปรับขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเผือ่ ข้อมูลสู ญหายร้อยละ 20 จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 59/(10.2) = 73.75 คือประมาณ 74 รายต่อกลุ่ม จานวน 2 กลุ่ม รวมเป็ น 148 ราย
จากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน
2561
ถึง
31
สิ งหาคม
2561
พบว่ามีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อจานวน
71
ราย
หรื อเฉลี่ยเป็ นจานวน 24 รายต่อเดือน ผูว้ จิ ยั จึงวางแผนเก็บตัวอย่าง = 74/24 = 3.08  3
เดือนต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application (historical control
group) จานวน 3 เดือน คือ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
หรื อจนกว่าจะได้จานวนตัวอย่างที่เพียงพอแต่ตอ้ งยังไม่ได้อยูใ่ นช่วงที่มีการใช้
web
application และจะเก็บข้อมูลสาหรับกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web application
(intervention
group)
จานวน
3
เดือน
โดยเดือนที่จะเริ่ มเก็บข้อมูลจะเป็ นหลังจากการพัฒนา web application เบื้องต้นเสร็ จสิ้ น
ซึ่ งคาดว่าจะอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม
2564
–
กรกฎาคม
2564
โดยจะมีช่วงสาหรับการให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งาน web application จนคุน้ เคยประมาณ 1
เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564
สาหรับเป้ าหมายที่ 2 (Aim 2) เรื่ อง Adult septic shock patient
จากการทบทวนข้อมูลเบือ้ งต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พบว่าผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ท่ี
มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นเท่ากับ
273
นาที
(ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 133 นาที) ผูว้ จิ ยั จึงตั้งเป้ าหมายว่าการทา web application
มาใช้ควรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นลงเหลือเท่ากับ
180
นาที
โดยใช้วธิ ีการคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
2
กลุ่ม
(ที่เป็ นอิสระต่อกัน) โดยใช้สูตรต่อไปนี้29
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2

กาหนดให้
1 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามของวิจยั เดิม = 273 นาที
2 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตอ้ งการ = 180 นาที
2 = ความแปรปรวนของตัวแปรตาม = (133 นาที)2
 = 0.05 ซึ่งจะได้ Z = 1.65 (เป็ นการทดสอบด้านเดียว)
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 = 0.20 ซึ่งจะได้ Z = 0.84
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2
2(1.65 + 0.84)2 × 1332
=

(273 − 180)

=

2

2(2.49)2 × (17689)
(93)2

= 25.4  26 รายต่อกลุ่ม
ดังนั้น
ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง
26
รายต่อกลุ่ม
โดยเมื่อปรับขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเผือ่ ข้อมูลสู ญหายร้อยละ 20 จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 26/(10.2) = 32.5 รายต่อกลุ่ม คือประมาณ 33 รายต่อกลุ่ม จานวน 2 กลุ่ม รวมเป็ น 66 ราย
จากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 พบว่ามีผปู ้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อจานวน
44 ราย หรื อเฉลี่ยเป็ นจานวน 14.6 รายต่อเดือน ผูว้ จิ ยั จึงวางแผนเก็บตัวอย่าง = 33/14.6 =
2.26  3 เดือนต่อกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application (historical
control group) จานวน 3 เดือน คือ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2563 หรื อจนกว่าจะได้จานวนตัวอย่างที่เพียงพอแต่ตอ้ งยังไม่ได้อยูใ่ นช่วงที่มีการใช้ web
application และจะเก็บข้อมูลสาหรับกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web application
(intervention
group)
จานวน
3
เดือน
โดยเดือนที่จะเริ่ มเก็บข้อมูลจะเป็ นหลังจากการพัฒนา web application เบื้องต้นเสร็ จสิ้ น
ซึ่ งคาดว่าจะอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม
2564
–
กรกฎาคม
2564
โดยจะมีช่วงสาหรับการให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งาน web application จนคุน้ เคยประมาณ 1
เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564

สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง Pediatric sepsis patient
จากการทบทวนข้อมูลเบือ้ งต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พบว่าผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี
าวะพิษเหตุติดเชื้อมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (emergency department
length of stay; ED LOS) เท่ากับ 133 นาที (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 115 นาที)
ผูว้ จิ ยั จึงตั้งเป้ าหมายว่าการทา
web
application
มาใช้ควรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นลงเหลือเท่ากับ
90
นาที
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โดยใช้วธิ ี การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
(ที่เป็ นอิสระต่อกัน) โดยใช้สูตรต่อไปนี้29

2

กลุ่ม

2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2

กาหนดให้
1 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามของวิจยั เดิม = 133 นาที
2 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตอ้ งการ = 90 นาที
2 = ความแปรปรวนของตัวแปรตาม = (115 นาที)2
 = 0.05 ซึ่งจะได้ Z = 1.65 (เป็ นการทดสอบด้านเดียว)
 = 0.20 ซึ่งจะได้ Z = 0.84
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2
2
2(1.65 + 0.84)2 × 115
=

2

(133 − 90)

=

2(2.49)2 × (13225)
(43)2

= 88.69  89 รายต่อกลุ่ม
ดังนั้น
ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง
89
รายต่อกลุ่ม
โดยเมื่อปรับขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเผือ่ ข้อมูลสู ญหายร้อยละ 20 จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 89/(10.2) = 111.25 คือประมาณ 112 รายต่อกลุ่ม
จากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 พบว่ามีผปู ้ ่ วยเด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อจานวน 10 ราย
หรื อเฉลี่ยเป็ นจานวน 0.4 รายต่อเดือน ซึ่ งต้องใช้เวลาเก็บตัวอย่าง = 112/0.4 = 280
เดือนต่อกลุ่ม
=
23.33
ปี
ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่นานเกินไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงปรับการออกแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั เพื่อหาความเป็ นไปได้ (Feasibility
study) ของการวิจยั ในลักษณะนี้แทน โดยกลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application
(historical control group) จะเก็บข้อมูลจานวน 26 เดือน คือ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเก็บข้อมูลสาหรับกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web
application
(intervention
group)
จานวน
3
เดือนเพื่อให้เป็ นช่วงเดียวกันกับการเก็บข้อมูลของ
Aim
1,
Aim
2
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โดยเป็ นเดือนหลังจากการพัฒนา
web
application
เบื้องต้นเสร็ จสิ้ น
ซึ่ งคาดว่าจะอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม
2564
–
กรกฎาคม
2564
โดยจะมีช่วงสาหรับการให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งาน web application จนคุน้ เคยประมาณ 1
เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564
สาหรับเป้ าหมายที่ 4 (Aim 4) เรื่ อง Pediatric septic shock patient
จากการทบทวนข้อมูลเบือ้ งต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พบว่าผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี
าวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นเท่ากับ
130
นาที
(ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 110 นาที) ผูว้ จิ ยั จึงตั้งเป้ าหมายว่าการทา web application
มาใช้ควรจะสามารถลดระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นลงเหลือเท่ากับ
80
นาที
โดยใช้วธิ ี การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
2
กลุ่ม
(ที่เป็ นอิสระต่อกัน) โดยใช้สูตรต่อไปนี้29
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2

กาหนดให้
1 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามของวิจยั เดิม = 130 นาที
2 = ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ตอ้ งการ = 80 นาที
2 = ความแปรปรวนของตัวแปรตาม = (110 นาที)2
 = 0.05 ซึ่งจะได้ Z = 1.65 (เป็ นการทดสอบด้านเดียว)
 = 0.20 ซึ่งจะได้ Z = 0.84
2

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 ) × 𝜎 2
𝑛 ต่ อกลุ่ม =
(𝜇1 − 𝜇2 )2
2(1.65 + 0.84)2 × 1102
=

2

(130 − 80)

=

2(2.49)2 × (12100)
(50)2

= 60 รายต่อกลุ่ม
ดังนั้น
ต้องใช้ขนาดตัวอย่าง
60
รายต่อกลุ่ม
โดยเมื่อปรับขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเผือ่ ข้อมูลสู ญหายร้อยละ 20 จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 60/(10.2) = 75 รายต่อกลุ่ม

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

หน้า 32 ของ 61 หน้ า

จากการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2563 พบว่ามีผปู ้ ่ วยเด็กที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อจานวน 9 ราย
หรื อเฉลี่ยเป็ นจานวน 0.35 รายต่อเดือน ซึ่งต้องใช้เวลาเก็บตัวอย่าง = 75/0.35 = 214
เดือนต่อกลุ่ม
=
17.8
ปี
ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่นานเกินไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงปรับการออกแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั เพื่อหาความเป็ นไปได้ (Feasibility
study) ของการวิจยั ในลักษณะนี้แทน โดยกลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application
(historical control group) จะเก็บข้อมูลจานวน 26 เดือน คือ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเก็บข้อมูลสาหรับกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web
application
(intervention
group)
จานวน
3
เดือนเพื่อให้เป็ นช่วงเดียวกันกับการเก็บข้อมูลของ
Aim
1,
Aim
2
โดยเป็ นเดือนหลังจากการพัฒนา
web
application
เบื้องต้นเสร็ จสิ้ น
ซึ่ งคาดว่าจะอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม
2564
–
กรกฎาคม
2564
โดยจะมีช่วงสาหรับการให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้งาน web application จนคุน้ เคยประมาณ 1
เดือนในช่วงเดือนเมษายน 2564
3. เกณฑ์ การคัดเลือก (eligibility criteria)
เกณฑ์คดั เข้า (inclusion criteria)
สาหรับเป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient และ
สาหรับเป้ าหมายที่ 2 (Aim 2) เรื่ อง Adult septic shock patient
1. ผูป้ ่ วยตั้งแต่ 15 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
2. สงสัยภาวะติดเชื้อทางด้านอายุรศาสตร์
สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง Pediatric sepsis patient และ
สาหรับเป้ าหมายที่ 4 (Aim 4) เรื่ อง pediatric septic shock patient
1. ผูป้ ่ วยน้อยกว่า 15 ปี บริ บูรณ์
2. สงสัยภาวะติดเชื้อทางด้านอายุรศาสตร์
4. เกณฑ์ คัดออก (exclusion criteria)
สาหรับเป้ าหมายที่ 1(Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient สาหรับเป้ าหมายที่
2(Aim 2) เรื่ อง Adult septic shock patient สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง
Pediatric sepsis patient และสาหรับเป้ าหมายที่ 4 (Aim 4) เรื่ อง pediatric
septic shock patient
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1. ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นมาก่อน
(ไม่รวมถึงการรักษาบนรถพยาบาลของระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นที่รับผูป้ ่
วยจากนอกโรงพยาบาลมาส่งทีแ่ ผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียง
ใหม่)
2. หญิงตั้งครรภ์
3. มีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (acute ischemic stroke)
ที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือด
(fibrinolytic
therapy)
ตั้งแต่ที่แผนกฉุ กเฉิ นเนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มีแนวทางปฏิบตั ิอย่างจาเพาะ
4. มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน (acute myocardial
infarction)
ที่ได้รับการให้ยาสลายลิ่มเลือด
(fibrinolytic
therapy)
หรื อได้รับการรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
(percutaneous coronary intervention หรื อ PCI)
ตั้งแต่หลังออกจากแผนกฉุ กเฉิ น
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีแนวทางปฏิบตั ิอย่างจาเพาะ
5. ได้รับบาดเจ็บ (injured patient)
6. มีภาวะที่ตอ้ งได้รับการผ่าตัดอย่างเร่ งด่วนหรื อฉุ กเฉิ น (urgent or
emergency
surgery)
เนื่องจากต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
7. ได้รบั การวินิจฉัยสุดท้ายทีแ่ ผนกฉุกเฉินว่าไม่ใช่ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็
อกเหตุพิษติดเชื้ อ (final diagnosis in emergency
department as non-septic or non-septic shock
patient)
8. เสี ยชีวติ ตั้งแต่ที่แผนกฉุ กเฉิ น
(เนื่ องจากจะทาให้ขอ้ มูลด้านเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน)
9. ไม่สามารถติดตามการรักษาได้
เช่น
ได้รับการส่ งต่อไปรับการดูแลที่โรงพยาบาลอื่น
10. ผูป้ ว่ ยหรือผูท้ ส่ี ามารถตัดสินใจแทนผูป้ ว่ ยแจ้งปฏิเสธการรักษาและขอนาผูป้ ว่ ย
ออกจากโรงพยาบาล (against advice)
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11. ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจแทน
ตัดสิ นใจปฏิเสธการแสดงความยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
consent)

(Informed

5. เกณฑ์ ถอนผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยออกจากการวิจัย (withdrawal criteria)
ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจแทน
ตัดสิ นใจปฏิเสธการแสดงความยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
(Informed
consent)
ซึ่งสามารถกระทาได้ตลอดระยะเวลาการวิจยั
โดยเมื่อมีการถอนตัวก่อนครบกาหนดที่ตอ้ งอยูใ่ นการวิจยั
ผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมจากผูป้ ่ วยไว้ก่อนถอนตัว
แต่จะไม่แสวงหาข้อมูลจากผูป้ ่ วยเพิ่มเติมหลังจากผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจแทนแจ้งถอนตัว
เว้นแต่ผปู ้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สามารถตัดสิ นใจแทนจะให้ความยินยอม

6.

ระยะเวลาที่ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการวิจัย/ผู้ป่วยต้ องอยู่ในโครงการวิจัย (The expected
duration of subject participation)
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ผปู ้ ่ วยถูกคัดกรองด้วยการใช้
web
application
ไปจนถึงผูป้ ่ วยได้รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลซึ่ งผูป้ ่ วยแต่ละรายใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน
โดยอาจเป็ นหลายวันหรื อเป็ นหลายเดือน

วิธีศึกษาวิจัย
สาหรับเป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient และ เป้ าหมายที่ 2 (Aim 2)
เรื่ อง Adult septic shock patient
การวิจยั นี้แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ช่วงการเก็บข้อมูลกลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application (usual
group ซึ่งเป็ น historical control group) โดยการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ยงั ไม่มีการใช้ web
application
ทั้งนี้ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นและหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน (Sepsis
fast
track
protocol
หรื อ
pathway)
อยูแ่ ต่เดิม
Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version
1.1: updated 9 Dec 2020)

หน้า 35 ของ 61 หน้ า

โดยเป็นแนวทางทีอ่ า้ งอิงตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อ
กเหตุพิษติดเชื้อที่เรี ยกว่า “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines
for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016”11
และมีการปรับปรุ งบางประเด็นที่เรี ยกว่า “The Surviving Sepsis Campaign Bundle:
2018 Update”9
ทั้งนี้มีการใช้เครื่ องมือคัดกรอง ได้แก่ คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรก
(National
Early
Warning
Score;
NEWS)
่
ซีง่ มีการวิจยั ก่อนหน้านี้ว่าสามารถนามาใช้คดั กรองผูป้ วยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ ไ
ด้30 จึงยังจะคงแนวทางดังกล่าวนั้นไว้ โดยมีรายละเอียดแนวทางดังต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ
15
ปี ที่มาแผนกฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่
ณ
จุดคัดกรองหน้าแผนกฉุ กเฉิ นสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ
(infection)
(จากประวัติ)
จะทาการคัดกรองโดยใช้เครื่ องมือคัดกรองโดยเป็ นแผ่นกระดาษที่มีรายการ
(item)
ต่าง
ๆ
เพื่อคิดคานวณเป็ นคะแนน NEWS (รู ปที่ 4)
โดยถ้าหากได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 5
คะแนนก็จะถือว่ามีความเสี่ ยงเป็ นภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่
ณ
จุดคัดกรองทาการประเมินเสร็จแล้วได้เป็นคะแนนจะมีการติดแผ่นกระดาษคัดกรองไว้ทป่ี ้ ายชื่อผูป้ ว่ ยทีป่ ลา
ยเตียงของผูป้ ่ วยและนาผูป้ ่ วยเข้ามาภายในแผนกฉุกเฉิ น
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มเข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ น (door time)) ซึ่ งจะถูกบันทึกค่า NEWS
ลงในเวชระเบียนต่อไป
หลังจากนั้นแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น (emergency medicine resident)
ทีเ่ คยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ หรือแพทย์เวชศา
สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ที่อยูใ่ นเวรนั้นจะพิจารณาว่า
(1) กรณี มีคะแนน
NEWS

5
และสงสัยภาวะติดเชื้อ
และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP)  90
mmHg และ ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP)

65
mmHg
จะทาการประกาศใช้แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน
(Activate
sepsis
fast
track
protocol)
ซึง่ เป็นแนวทางทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมและมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนน
การประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA score)
(2) กรณี มีคะแนน
NEWS

5
และสงสัยภาวะติดเชื้อ
และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP) < 90
mmHg หรื อ ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP)
<
65
mmHg
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จะทาการประกาศใช้แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน
(Activate
sepsis
fast
track
protocol)
ซึง่ เป็นแนวทางทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิมและมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนน
การประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA score)
(3) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน
NEWS
<
5
โดยที่ยงั สงสัยภาวะติดเชื้อจะยังให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐาน
เพื่อเฝ้ าระวังว่าผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนหรื อไม่
และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าให้เกิ
ดอวัยวะล้มเหลว (SOFA score)
(4) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน
NEWS
<
5
โดยแพทย์ไม่ได้สงสัยภาวะติดเชื้อจะถูกคัดออกจากการวิจยั
หลังจากนั้นจะพิจารณาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA
score) โดยที่ถา้ หากค่า SOFA  2 จะพิจารณาต่อว่า
o ถ้าหากระหว่างที่อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นไม่มีช่วงที่มีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว
(systolic blood pressure; SBP) < 90 mmHg หรื อ
ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP) <
65 mmHg จะถือว่าการวินิจฉัยที่แผนกฉุ กเฉิ นเป็ น ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis)
o ถ้าหากระหว่างทีอ่ ยูใ่ นแผนกฉุกเฉินมีช่วงทีม่ คี วามดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวน้อ
ยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรื อ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตน้อยกว่า 70
มิลลิเมตรปรอท หรื อ ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวลดลง มากกว่า 40
มิลลิเมตรปรอท
หรื อ
น้อยกว่า
2
เท่าของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายุน้ นั
ๆ
ในผูป้ ่ วยที่ไม่พบสาเหตุอื่นของการมีภาวะความดันโลหิ ตต่า
โดยที่ยงั ไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic
shock)
จะถือว่าการวินิจฉัยทีแ่ ผนกฉุกเฉินเป็นภาวะความดันโลหิตต่าทีเ่ กิดจากการติดเชื้
อ
(sepsis-induced
hypotension)
และถือว่าเป็ นกลุ่มเดียวกันกับภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ (sepsis)
o

ถ้าหากระหว่างทีอ่ ยูใ่ นแผนกฉุกเฉินมีช่วงทีม่ คี วามดันโลหิตต่าอยูท่ งั ้ ทีไ่ ด้รบั สาร
น้ าอย่างเพียงพอ โดยจาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือด (vasopressor)
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เพื่อคงระดับค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตแรกรับ (mean arterial pressure)
ให้มากกว่าหรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกว่า 2
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) จะถือว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic
shock)
แต่ถา้ หากค่า
SOFA
<
2
จะถือว่าไม่ใช่ผปู ้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อและถูกคัดออกจากการวิจยั
การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีการให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้ อที่มีโอกาสเป็ นไปได้
(empirical
antibiotic)
โดยจะพยายามสัง่ ยาปฏิชีวนะภายใน
60
นาที
และมีการบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาลงในเวชระเบียน
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาป
ฏิชีวนะ
(door-to-antibiotic
time))
ถ้ามีความดันโลหิ ตต่าจะมีการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและหรื อให้ยาหดหลอดเลือด
(vasopressor)
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาหดหลอดเลือดแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รั
บยาหดหลอดเลือด
(door-to-vasopressor
time;
หน่วยนาที)
และ
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย
(door-toachieved MAP time; หน่วยนาที)) หลังจากนั้นจะพิจารณาว่า
(1) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
หรื อภาวะความดันโลหิ ตต่าที่เกิดจากการติดเชื้ อ
(sepsis-induced
hypotension)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษาแพทย์ประ
จาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 1 (first year internal medicine resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ท่านนัน้ มาประเมินผูป้ ว่ ยทีแ่ ผนกฉุ กเฉินเพื่อรับ
ไว้ในโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
(2) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic
shock)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษาแพทย์ประ
จาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 2 หรื อ 3 (second or third year internal
medicine
resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ท่านนั้นมาประเมินผูป้ ่ วยที่แผนกฉุ กเฉิ น
หลังจากทีแ่ พทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์มาประเมินแล้วจะโทรปรึกษากับแพทย์ประจาบ้าน
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อายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต (Critical care medicine fellow)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ อีกครั้งหนึ่ง
(ซึ่ งแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤตจะเริ่ มทราบว่าต้องเริ่ มกร
ะบวนการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ให้ว่างและเตรียมบุคลากรให้
พร้อมรับผูป้ ่ วยเป็ นครั้งแรกในช่วงเวลานี้ )
เมือ่ ทีมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ตดั สินใจรับผูป้ ว่ ยไว้ดแู ลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุกรรม
ก็จะมีการทาเรื่ องเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
และจะบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน
(เพื่อนามาคานวณระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (emergency department
length of stay; ED LOS))
ขั้นตอนที่
2
ช่วงที่นา
web
application
มาทดลองใช้ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนของโครงการการพัฒนา
web
application
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทางานเดิม
และจะมีการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต
พยาบาล
เจ้าหน้าที่ของแผนกฉุกเฉินและหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ ก่อนเริ่ มช่วงที่นา web application
มาใช้งานจริ งเพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างคุน้ เคยในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลจริ ง
ขั้นตอนที่ 3 ช่วงการเก็บข้อมูลกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web application (web
application group ซึ่งเป็ น intervention group) โดยมีรายละเอียดแนวทางดังต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยที่มาแผนกฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองหน้าแผนกฉุ กเฉิ นสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้ อ
(infection) (จากประวัติ) จะทาการคัดกรองโดยใช้เครื่ องมือคัดกรองที่เป็ น web application
เพื่อคานวณคะแนน
NEWS
โดยถ้าหากได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ
5
คะแนนก็จะถือว่ามีความเสี่ ยงเป็ นภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่
ณ
จุดคัดกรองทาการประเมินเสร็ จแล้วได้เป็ นคะแนนจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลงใน
web
application (เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มเข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ น (door time))
ซึ่ งจะถูกบันทึกค่า NEWS ลงในเวชระเบียนต่อไป
หลังจากนั้น web application จะส่ งข้อความแจ้งเตือน (notification)
ไปที่มือถือของแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident)
ทีเ่ คยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ หรือแพทย์เวชศา
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สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ที่อยูใ่ นเวรนั้นซึ่ งติดตั้ง web application ไว้
จะพิจารณาผูป้ ่ วยอีกครั้งว่า
(1) กรณี มีคะแนน
NEWS

5
และสงสัยภาวะติดเชื้อ
และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP)  90
mmHg และ ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP)

65
mmHg
จะทาการประกาศใช้แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน
(Activate sepsis fast track protocol) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่มีอยูแ่ ต่เดิม และ
web
application
จะส่ งข้อความแจ้งเตือนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต
(Critical
care
medicine
fellow)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ว่าในขณะนัน้ มีผปู้ ว่ ยทีอ่ าจจาเ
ป็ นต้องรับไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
เพื่อหวังว่าจะเริม่ กระบวนการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ให้ว่างเร็ว
ขึ้นเพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วย
(ถ้าหากจาเป็ น)
สาหรับผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมิน
ผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA score)
(2) กรณี มีคะแนน
NEWS

5
และสงสัยภาวะติดเชื้อ
และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure; SBP) < 90
mmHg หรื อ ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP)
<
65
mmHg
จะทาการประกาศใช้แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุ ติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน
(Activate sepsis fast track protocol) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่มีอยูแ่ ต่เดิม และ
web
application
จะส่ งข้อความแจ้งเตือนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต
(Critical
care
medicine
fellow)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ว่าในขณะนัน้ มีผปู้ ว่ ยทีอ่ าจจาเ
ป็ นต้องรับไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
เพื่อหวังว่าจะเริม่ กระบวนการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ให้ว่างเร็ว
ขึ้นเพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วย
(ถ้าหากจาเป็ น)
สาหรับผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมิน
ผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA score)
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(3) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน
NEWS
<
5
โดยที่ยงั สงสัยภาวะติดเชื้อจะยังให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐาน
เพื่อเฝ้ าระวังว่าผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนหรื อไม่
และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าให้เกิ
ดอวัยวะล้มเหลว
(SOFA
score)
โดยทีจ่ ะยังไม่ได้มกี ารส่งข้อความแจ้งเตือนแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ต่อยอดอนุสาขาเ
วชบาบัดวิกฤต
(Critical
care
medicine
fellow)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
(4) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน
NEWS
<
5
โดยแพทย์ไม่ได้สงสัยภาวะติดเชื้อจะถูกคัดออกจากการวิจยั
หลังจากนั้นจะพิจารณาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว (SOFA
score) โดยที่ถา้ หากค่า SOFA  2 จะพิจารณาต่อว่า
o ถ้าหากระหว่างที่อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นไม่มีช่วงที่มีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว
(systolic blood pressure; SBP) < 90 mmHg หรื อ
ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ต (Mean arterial pressure; MAP) <
65 mmHg จะถือว่าการวินิจฉัยที่แผนกฉุ กเฉิ นเป็ น ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis)
o ถ้าหากระหว่างทีอ่ ยูใ่ นแผนกฉุกเฉินมีช่วงทีม่ คี วามดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวน้อ
ยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรื อ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตน้อยกว่า 70
มิลลิเมตรปรอท หรื อ ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัวลดลง มากกว่า 40
มิลลิเมตรปรอท
หรื อ
น้อยกว่า
2
เท่าของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าปกติในอายุน้ นั
ๆ
ในผูป้ ่ วยที่ไม่พบสาเหตุอื่นของการมีภาวะความดันโลหิ ตต่า
โดยที่ยงั ไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic
shock)
จะถือว่าการวินิจฉัยทีแ่ ผนกฉุกเฉินเป็นภาวะความดันโลหิตต่าทีเ่ กิดจากการติดเชื้
อ
(sepsis-induced
hypotension)
และถือว่าเป็ นกลุ่มเดียวกันกับภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ (sepsis)
o

ถ้าหากระหว่างทีอ่ ยูใ่ นแผนกฉุกเฉินมีช่วงทีม่ คี วามดันโลหิตต่าอยูท่ งั ้ ทีไ่ ด้รบั สาร
น้ าอย่างเพียงพอ โดยจาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือด (vasopressor)
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เพื่อคงระดับค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตแรกรับ (mean arterial pressure)
ให้มากกว่าหรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกว่า 2
มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L) จะถือว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic
shock)
แต่ถา้ หากค่า
SOFA
<
2
จะถือว่าไม่ใช่ผปู ้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อและถูกคัดออกจากการวิจยั
การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกับการรักษาตามแนวทางมาตรฐานทีใ่ ช้ในช่ว
งก่อนที่จะมีการนา
web
application
มาใช้
กล่าวคือ
จะมีการให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อที่มีโอกาสเป็ นไปได้
(empirical
antibiotic)
โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาลงในเวชระเบียน
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาป
ฏิชีวนะ
(door-to-antibiotic
time))
ถ้ามีความดันโลหิ ตต่าจะมีการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและหรื อให้ยาหดหลอดเลือด
(vasopressor)
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาหดหลอดเลือดแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รั
บยาหดหลอดเลือด
(door-to-vasopressor
time;
หน่วยนาที)
และระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย (door-toachieved MAP time; หน่วยนาที))
ทั้งนี้ใน web application
จะมีนาฬิกาจับเวลาที่จะนับเวลาตั้งแต่ผปู ้ ่ วยได้รับการคัดกรองครั้งแรก
โดยจะมีนาฬิกาจับเวลาแจ้งเตือนเวลาการให้ยาปฏิชีวนะที่นาทีที่
45
เพื่อหวังจะให้มีการสั่งยาปฏิชีวนะภายใน
60
นาที
และถ้าหากในช่วงแรกมีความดันโลหิ ตต่าจะมีนาฬิกาจับเวลาแจ้งเตือนการให้ยาหดหลอดเลือดที่นาทีที่ 45
เพื่อหวังจะให้มีการให้ยาหดหลอดเลือดภายใน 60 นาที (ถ้าจาเป็ น) หลังจากนั้นจะพิจารณาว่า
(1) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
หรื อภาวะความดันโลหิ ตต่าที่เกิดจากการติดเชื้ อ
(sepsis-induced
hypotension)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินหรื อแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉินจะกดที่ปุ่มการวินิจฉัยใน
web
application
เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย
และจะโทรปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 1 (first year internal
medicine
resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
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แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ท่านนัน้ มาประเมินผูป้ ว่ ยทีแ่ ผนกฉุ กเฉินเพื่อรับ
ไว้ในโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
(2) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic
shock)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินหรื อแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉินจะกดปุ่ มการวินิจฉัยใน
web
application
เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยและระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนแพทย์ประจาบ้านอายุรศ
าสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต (Critical care medicine fellow)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์อกี ครัง้ เพื่อยืนยันว่ามีผปู้ ว่ ยทีว่ ิ
นิจฉัยว่าเป็นภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ เพื่อหวังว่าจะเร่งกระบวนการบริหารจัดการเตียงของ
หอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาสตร์ให้ว่างเร็วขึน้ เพื่อเตรียมรับผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสค่อนข้างแน่ นอนแล้
วว่าจะต้องได้รับการดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
(โดยที่ไม่ตอ้ งรอให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 2 หรื อ 3 โทรแจ้งก่อน)
หลังจากนัน้ แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษา
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 2 หรื อ 3 (second or third year internal
medicine
resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ท่านนั้นมาประเมินผูป้ ่ วยที่แผนกฉุ กเฉิ น
หลังจากทีแ่ พทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์มาประเมินแล้วจะโทรปรึกษากับแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต (Critical care medicine fellow)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
(ซึ่งทราบข้อมูลการแจ้งเตือนจาก web application มาก่อนหน้านี้ แล้ว)
อีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ ทีมแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ตดั สินใจรับผูป้ ว่ ยไว้ดแู ลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตอายุรศาส
ตร์ แล้วก็จะมีการทาเรื่ องเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
และจะบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน
(เพื่อนามาคานวณระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (emergency department
length of stay; ED LOS))
ขั้นตอนที่ 4 ช่วงการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้มีการบันทึกใน web
application
เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
characteristics)
ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ (Secondary
endpoints)
ตาม
Aim
ของผูป้ ่ วยรายนั้น
ๆ
โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในลักษณะของโปรแกรมแบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
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โปรแกรม
RED
Cap
โดยผูท้ ี่เข้าถึงข้อมูลได้จะมีเพียงผูว้ จิ ยั เท่านั้น

(https://redcap.med.cmu.ac.th)

ขั้นตอนที่
5
เมื่อได้ขอ้ มูลจากทั้ง
4
ขั้นตอน
จะนามาวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบทั้งในเรื่ องข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
characteristics)
และข้อมูลที่เป็ นผลลัพธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) และผลลัพธ์ทุติยภูมิ (Secondary
endpoints) ตาม Aim ของผูป้ ่ วยรายนั้นๆ

สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง Pediatric sepsis patient และ เป้ าหมายที่ 4 (Aim 4)
เรื่ อง Pediatric septic shock patient
การวิจยั นี้แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ช่วงการเก็บข้อมูลกลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ web application (usual
group ซึ่งเป็ น historical control group) โดยการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ยงั ไม่มีการใช้ web
application
ทั้งนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นและหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังไม่เคยมีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อโดยช่องทางด่วน
(Sepsis
fast
track
protocol
หรื อ
pathway)
แต่อาศัยการโทรปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแนวทางดังต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า
15
ปี
(โดยการนาเกณฑ์อายุที่
15
ปี นี้
มาจากแนวทางเดิมของโรงพยาบาลที่กุมารแพทย์จะดูแลผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ยกว่า
15
ปี )
ที่มาที่จุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองหน้าแผนกฉุ กเฉิ นสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้ อ (infection)
(จากประวัติ) จะทาการคัดกรองโดยใช้เครื่ องมือคัดกรองทัว่ ไปที่ชื่อว่า “Canadian Triage and
Acuity Scale (CTAS)” โดยถ้าหากมีระดับอาการไม่เร่ งด่วน (Non-urgency)
จะถูกส่ งตัวไปตรวจที่หอ้ งตรวจผูป้ ่ วยเด็กทัว่ ไป แต่ถา้ หากมีระดับอาการรุ นแรงมากขึ้นตั้งแต่เร่ งด่วนบ้าง
(less urgency) เป็ นต้นไปจะถูกนาตัวเข้ามาตรวจในแผนกฉุกเฉิ น ทั้งนี้ จาก Pediatric septic
shock
collaborative
triage
trigger
tool
2017
ได้มกี ารแนะนาในการใช้เครื่องมือทีป่ ระเมินความเสีย่ งเพิม่ เติมในผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ เพื่อสาม
ารถประเมินคัดกรองได้รวดเร็ วมากขึ้น27 (รู ปที่ 1)
เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การนาตัวเข้ามาในแผนกฉุ กเฉินจะได้รบั การรักษาตามมาตรฐานทัวไปส
่ าหรับผูป้ ่
วยเด็ก โดยที่ไม่ได้มีการคานวณระดับความรุ นแรงแบบ NEWS ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่หรื อคะแนน MPEWS
ทั้งนี้แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
(emergency
medicine
resident)
ทีเ่ คยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ หรือแพทย์เวชศา
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สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ที่อยูใ่ นเวรนั้นจะพิจารณาว่าสงสัยภาวะติดเชื้อหรื อไม่
ถ้าหากสงสัยภาวะติดเชื้อจะได้รับการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
แต่ถา้ หากไม่ได้สงสัยภาวะติดเชื้อจะถูกคัดออกจากการวิจยั
ถ้าหากสงสัยว่าผูป้ ่ วยมีภาวะพิษเหตุติดเชื้ อหรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีการให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้ อที่มีโอกาสเป็ นไปได้ (empirical
antibiotic)28
และมีการบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาลงในเวชระเบียน
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาป
ฏิชีวนะ
(door-to-antibiotic
time))
ถ้ามีภาวะช็อกจะมีการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและหรื อให้ยาหดหลอดเลือด (vasopressor)28
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาหดหลอดเลือดแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รั
บยาหดหลอดเลือด
(door-to-vasopressor
time;
หน่วยนาที)
และระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย (door-toachieved
MAP
time;
หน่วยนาที))
หลังจากนั้นจะพิจารณาอาการ
อาการแสดงร่ วมกับผลการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ โดยแบ่งเป็ น
(1) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษาแพทย์ประ
จาบ้านกุมารเวชศาสตร์
(pediatric
resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ท่านนัน้ มาประเมินผูป้ ว่ ยทีแ่ ผนกฉุ กเฉินเพื่อ
รับไว้ในโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยกุมารเวชศาสตร์ ทวั่ ไป
(2) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic
shock)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษาแพทย์ประ
จาบ้านกุมารเวชศาสตร์
(pediatric
resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ ท่านนั้นมาประเมินผูป้ ่ วยที่แผนกฉุ กเฉิ น
หลังจากทีแ่ พทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์มาประเมินแล้วจะโทรปรึกษากับกุมารแพทย์ส
าขาเวชบาบัดวิกฤต
(Pediatric
critical
care
doctor)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ อีกครั้งหนึ่ง
(ซึ่ งกุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤตจะเริ่ มทราบว่าต้องเริ่ มกระบวนการบริ หารจัดการเตียง
ของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ให้ว่างและเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับผูป้ ว่ ยเป็ นครัง้ แร
กในช่วงเวลานี้)
เมือ่ ทีมกุมารแพทย์ตดั สินใจรับผูป้ ว่ ยไว้ดแู ลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์กจ็ ะมีการทา
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เรื่ องเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
และจะบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน
(เพื่อนามาคานวณระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุกเฉิน (emergency department
length of stay; ED LOS))
ขั้นตอนที่
2
ช่วงที่นา
web
application
มาทดลองใช้ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนของโครงการการพัฒนา
web
application
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทางานเดิม
และจะมีการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ กุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤต
พยาบาล เจ้าหน้าที่ของแผนกฉุกเฉินและหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ ก่อนเริ่ มช่วงที่นา mobile
application มาใช้งานจริ งเพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างคุน้ เคยในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลจริ ง
ขั้นตอนที่ 3 ช่วงการเก็บข้อมูลกลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ web application (web
application group ซึ่งเป็ น intervention group) โดยมีรายละเอียดแนวทางดังต่อไปนี้
ผูป้ ่ วยเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า
15
ปี
ที่มาที่จุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่
ณ
จุดคัดกรองหน้าแผนกฉุ กเฉิ นสงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ
(infection)
(จากประวัติ)
จะทาการคัดกรองโดยใช้เครื่ องมือคัดกรองที่เป็ น web application เพื่อคานวณคะแนน MPEWS
โดยถ้าหากได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 คะแนนก็จะถือว่ามีความเสี่ ยงเป็ นภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ
(sepsis) ร่ วมกับประเมินด้วย sepsis trigger tool27 จากข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ ณ
จุดคัดกรองทาการประเมินเสร็ จแล้วได้เป็ นคะแนนจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลอัตโนมัติลงใน
web
application (เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มเข้ารับการรักษาในแผนกฉุ กเฉิ น (door time))
ซึ่ งจะถูกบันทึกค่า MPEWS ลงในเวชระเบียนต่อไป
หลังจากนั้น web application จะส่ งข้อความแจ้งเตือน (notification)
ไปที่มือถือของแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine resident)
ทีเ่ คยผ่านการอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ หรือแพทย์เวชศา
สตร์ฉุกเฉิน (emergency physician) ที่อยูใ่ นเวรนั้นซึ่ งติดตั้ง web application ไว้
จะพิจารณาผูป้ ่ วยอีกครั้งว่า
(1) กรณี มีคะแนน MPEWS  5 และสงสัยภาวะติดเชื้อ และมี Sepsis trigger
tools positive และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood
pressure; SBP) มากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าที่คานวณจากสู ตร 70 + (2 x อายุหน่วยปี )
หน่วยมิลลิเมตรปรอท
ทาง
web
application
จะส่ งข้อความแจ้งเตือนกุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤต (Pediatric critical care
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doctor)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ว่าในขณะนัน้ มีผปู้ ่วยทีอ่ า
จจาเป็ นต้องรับไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
เพื่อหวังว่าจะเริม่ กระบวนการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ให้ว่าง
เร็ วขึ้นเพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วย
(ถ้าหากจาเป็ น)
สาหรับผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมิน
ผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (pSOFA score)
(2) กรณี มีคะแนน MPEWS  5 และสงสัยภาวะติดเชื้อ และมี Sepsis trigger
tools positive และมีความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood
pressure; SBP) น้อยกว่า ค่าที่คานวณจากสู ตร 70 + (2 x อายุหน่วยปี )
หน่วยมิลลิเมตรปรอท
ทาง
web
application
จะส่ งข้อความแจ้งเตือนกุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤต (Pediatric critical care
doctor)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ว่าในขณะนัน้ มีผปู้ ่วยทีอ่ า
จจาเป็ นต้องรับไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น
เพื่อหวังว่าจะเริม่ กระบวนการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ให้ว่าง
เร็ วขึ้นเพื่อเตรี ยมรับผูป้ ่ วย
(ถ้าหากจาเป็ น)
สาหรับผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมิน
ผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก (pSOFA score)
(3) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน MPEWS < 5 โดยที่ยงั สงสัยภาวะติดเชื้อและมี sepsis
trigger
tool
positive
จะยังให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐาน
เพื่อเฝ้ าระวังว่าผูป้ ่ วยมีอาการเปลี่ยนหรื อไม่
และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อคานวณหาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าให้เกิ
ดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก
(pSOFA
score)
โดยที่จะยังไม่ได้มีการส่ งข้อความแจ้งเตือนกุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤต
(Pediatric
critical
care
doctor)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
(4) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน
MPEWS
<
5
โดยแพทย์ไม่ได้สงสัยภาวะติดเชื้อจะถูกคัดออกจากการวิจยั
หลังจากนัน้ จะพิจารณาค่าคะแนนการประเมินผลกระทบทีท่ าให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ว่
ยเด็ก
(pSOFA
score)
โดยที่ถา้ หากค่า
pSOFA

2
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จะพิจารณาต่อว่าผูป้ ่ วยมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อร่ วมกับมีระบบหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ
(แม้จะได้รับการรักษาด้วยสารน้ า > 40 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (mL/kg) ในระยะเวลา 1
ชัว่ โมง) ได้แก่ ความดันโลหิตต่า หรื อ จาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือดหรื อยาเพิ่มความดัน
(vasopressor; vasoactive drug, inotropic drug) หรื อ
พบความผิดปกติอย่างน้อย 2 ใน 5 ข้อ ได้แก่ มีภาวะเลือดเป็ นกรด (metabolic
acidosis)
ที่มีค่าbase
deficit
>
5.0
mEq/L
มีค่าแลคเตทในเลือดที่มากที่สุดมีค่ามากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ มีปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5-1
มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง (mL/kg/hour) มีเลือดไปเลี้ยงส่ วนปลายช้าลง (delay
capillary
refill
time)
>
5
วินาที
และ/หรื อมีความต่างของอุณหภูมิร่างกายส่ วนกลางกับส่ วนรยางค์ต่างกันมากกว่า
3
องศาเซลเซียส
o ถ้าหากระหว่างที่อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นไม่มีช่วงที่ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว
(systolic
blood
pressure;
SBP)
มากกว่าหรื อเท่ากับค่าที่คานวณจากสู ตร 70 + (2 x อายุหน่วยปี )
หน่วยมิลลิเมตรปรอท
และไม่พบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดตามเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้
น จะถือว่าการวินิจฉัยที่แผนกฉุ กเฉิ นเป็ น ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis)
ถ้าหากระหว่างที่อยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ นมีช่วงที่มีความดันโลหิ ตต่าอยู่
ทั้งที่ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ
โดยจาเป็ นต้องได้รับยาหดหลอดเลือด
(vasopressor) เพื่อคงระดับค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตแรกรับ (mean
arterial
pressure)
ให้มากกว่าหรื อเท่ากับค่าความดันโลหิ ตที่ยอมรับตามอายุ คือ ทารกแรกเกิด
(อายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน; newborn) คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 55
มิลลิเมตรปรอท ทารก (อายุ 1 เดือนถึงน้อยกว่า 2 ปี ; infant)
คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 58 มิลลิเมตรปรอท และ เด็ก (อายุต้ งั แต่ 2 ปี ถึง 7 ปี ;
child)
คือมากกว่าหรื อเท่ากับ
65
มิลลิเมตรปรอท27
และมีค่าแลคเตทในเลือดมากกว่า 2 มิลลิโมลต่อลิตร (mmol/L)
หรื อมีภาวะความผิดปกติจะถือว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ
(septic
shock)
แต่ถา้ หากค่าคะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก
(pSOFA
score)
โดยที่ถา้ หากค่า
pSOFA
<
2
o
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จะถือว่าไม่ใช่ผปู้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ และถูกคัดออกจากการวิ
จัย
การรักษาตามแนวทางมาตรฐานจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกับการรักษาตามแนวทางมาตรฐานทีใ่ ช้ในช่ว
งก่อนที่จะมีการนา
web
application
มาใช้
กล่าวคือ
จะมีการให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อที่มีโอกาสเป็ นไปได้
(empirical
antibiotic)23
โดยจะมีการบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาลงในเวชระเบียน
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาป
ฏิชีวนะ
(door-to-antibiotic
time))
ถ้ามีความดันโลหิ ตต่าจะมีการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและหรื อให้ยาหดหลอดเลือด
(vasopressor)23
(เก็บเป็ นเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รับยาหดหลอดเลือดแล้วจึงมาคานวณระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รั
บยาหดหลอดเลือด
(door-to-vasopressor
time;
หน่วยนาที)
และระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตตามเป้ าหมาย (door-toachieved MAP time; หน่วยนาที)) หลังจากนั้นจะพิจารณาว่า
(1) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
(sepsis)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินหรื อแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉินจะกดที่ปุ่มการวินิจฉัยใน
web
application
เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย
และจะโทรปรึ กษาแพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ (pediatric resident)
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์
(pediatric
resident)
ท่านนัน้ มาประเมินผูป้ ว่ ยทีแ่ ผนกฉุ กเฉินเพื่อรับไว้ในโรงพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชศาส
ตร์ ทวั่ ไป
(2) กรณี การวินิจฉัยเป็ น
ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic
shock)
แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินหรื อแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉินจะกดปุ่ มการวินิจฉัยใน
mobile
application
เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยและระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนกุมารแพทย์สาขาเวชบา
บัดวิกฤต
(Pediatric
critical
care
doctor)
ทีด่ แู ลการบริหารจัดการเตียงของหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์อกี ครัง้ เพื่อยืนยันว่ามีผปู้ ว่
ยทีว่ นิ ิจฉัยว่าเป็ นภาวะช็อกเหตุพษิ ติดเชือ้ เพื่อหวังว่าจะเร่งกระบวนการบริหารจัดการเตียงข
องหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ให้ว่างเร็วขึน้ เพื่อเตรียมรับผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสค่อนข้างแน่ น
อนแล้วว่าจะต้องได้รับการดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
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(โดยที่ไม่ตอ้ งรอให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ โทรแจ้งก่อน)
หลังจากนัน้ แพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะโทรปรึกษา
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของผูป้ ่ วย
แล้วจึงรอให้แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ ท่านนั้นมาประเมินผูป้ ่ วยที่แผนกฉุ กเฉิ น
หลังจากทีแ่ พทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์มาประเมินแล้วจะโทรปรึกษากับกุมารแพทย์ส
าขาเวชบาบัดวิกฤต
(Pediatric
critical
care
doctor)
ที่ดูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
(ซึ่งทราบข้อมูลการแจ้งเตือนจาก web application มาก่อนหน้านี้ แล้ว)
อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อทีมกุมารแพทย์ตดั สิ นใจรับผูป้ ่ วยไว้ดูแลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
แล้วก็จะมีการทาเรื่ องเพื่อนอนโรงพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์
และจะบันทึกเวลาที่ผปู้ ่ วยออกจากแผนกฉุกเฉินในเวชระเบียน
(เพื่อนามาคานวณระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (emergency department
length of stay; ED LOS))
ขั้นตอนที่ 4 ช่วงการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้มีการบันทึกใน web
application
เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
characteristics)
ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ (Secondary
endpoints)
ตาม
Aim
ของผูป้ ่ วยรายนั้น
ๆ
โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในลักษณะของโปรแกรมแบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
โปรแกรม
RED
Cap
(https://redcap.med.cmu.ac.th)
โดยผูท้ ี่เข้าถึงข้อมูลได้จะมีเพียงผูว้ จิ ยั เท่านั้น
ขั้นตอนที่
5
เมื่อได้ขอ้ มูลจากทั้ง
4
ขั้นตอน
จะนามาวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบทั้งในเรื่ องข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
characteristics)
และข้อมูลที่เป็ นผลลัพธ์ปฐมภูมิ (Primary endpoint) และ ผลลัพธ์ทุติยภูมิ (Secondary
endpoints) ตาม Aim ของผูป้ ่ วยรายนั้น ๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล:
ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline
characteristics)
ซึง่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสอบถามผูว้ จิ ยั และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยภาวะ
พิษเหตุติดเชื้ อและผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ โดยจะเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อายุ (age) เพศ
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(sex) โรคประจาตัว (underlying disease) อุณหภูมิแรกรับ (initial temperature;
หน่วยองศาเซลเซี ยส) อัตราการหายใจแรกรับ (initial respiratory rate; หน่วยครั้งต่อนาที)
อัตราการเต้นของหัวใจแรกรับ
(initial
heart
rate;
หน่วยครั้งต่อนาที)
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวแรกรับ
(initial
systolic
blood
pressure;
หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ความดันโลหิ ตขณะหัวใจคลายตัวแรกรับ (initial diastolic blood
pressure; หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตแรกรับ (initial mean arterial
pressure; หน่วยมิลลิเมตรปรอท) ค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือดแรกรับ (initial
peripheral oxygen saturation; SpO2; หน่วยร้อยละ) คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรก
(National Early Warning Score; NEWS) สาหรับผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ที่ประเมินครั้งแรก
คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรกสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการปรับปรุ ง (modified Pediatric Early
Warning Score; MPEWS) ที่ประเมินครั้งแรก แหล่งก่อการติดเชื้อที่สงสัยในแผนกฉุ กเฉิ น
(suspected source of infection in emergency department)
ค่าฮีโมโกลบินในเลือดแรกรับ (initial hemoglobin; หน่วย กรัมต่อเดซิ ลิตร; g/dL)
ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดขาวแรกรับ (initial white blood cell count; หน่วย
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร; cell/mm3) ค่าความเข้มข้นของเกล็ดเลือดแรกรับ (initial platelet
count; หน่วยเซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร; cell/mm3) ค่าครี เอทินีนในเลือดแรกรับ (initial
creatinine; หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร; mg/dL) ค่าบิลลิรูบินในเลือดแรกรับ (initial
bilirubin; หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร; mg/dL) ค่าแลคเตทในเลือดแรกรับ (initial blood
lactate; หน่วยมิลลิโมลต่อลิตร; mmol/L) คะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลว
(Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score; SOFA
score) ที่ประเมินครั้งแรก คะแนนการประเมินผลกระทบที่ทาให้เกิดอวัยวะล้มเหลวสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก
(Pediatric Sequential Organ Failure Assessment score; pSOFA score)
ที่ประเมินครั้งแรก
สาหรับเป้ าหมายที่ 1 (Aim 1) เรื่ อง Adult sepsis patient
ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ
(Primary
endpoint)
ได้แก่
ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (Emergency department length of stay
(ED LOS); หน่วยนาที)
ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ
(Secondary
endpoints)
ได้แก่
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time;
หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ (Internal medicine
intensive care unit length of stay (ICU-M LOS); หน่วยวัน)
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ระยะเวลาการอยูใ่ นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay; หน่วยวัน)
และการเสี ยชีวติ จากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause mortality)
สาหรับเป้ าหมายที่ 2 (Aim 2) เรื่ อง Adult septic shock patient
ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ
(Primary
endpoint)
ได้แก่
ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุกเฉิน (Emergency department length of stay
(ED LOS); หน่วยนาที)
ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ
(Secondary
endpoints)
ได้แก่
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time;
หน่วยนาที) ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาหดหลอดเลือด (door-tovasopressor
time;
หน่วยนาที)
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย (doorto-achieved MAP time; หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์
(Internal medicine intensive care unit length of stay (ICU-M
LOS); หน่วยวัน) ระยะเวลาการอยูใ่ นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of
stay; หน่วยวัน) และการเสี ยชีวติ จากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause
mortality)
สาหรับเป้ าหมายที่ 3 (Aim 3) เรื่ อง Pediatric sepsis patient
ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ
(Primary
endpoint)
ได้แก่
ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (Emergency department length of stay
(ED LOS); หน่วยนาที)
ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ
(Secondary
endpoints)
ได้แก่
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time;
หน่วยนาที) ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive
care unit length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวัน)
ระยะเวลาการอยูใ่ นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay; หน่วยวัน)
และการเสี ยชีวติ จากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause mortality)
สาหรับเป้ าหมายที่ 4 (Aim 4) เรื่ อง Pediatric septic shock patient
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ข้อมูลผลลัพธ์ปฐมภูมิ
(Primary
endpoint)
ได้แก่
ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิ น (Emergency department length of stay
(ED LOS); หน่วยนาที)
ข้อมูลผลลัพธ์ทุติยภูมิ
(Secondary
endpoints)
ได้แก่
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาปฏิชีวนะ (door-to-antibiotic time;
หน่วยนาที) ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาหดหลอดเลือด (door-tovasopressor
time;
หน่วยนาที)
ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิ ตตามเป้ าหมาย (doorto-achieved
MAP
time;
หน่วยนาที)
ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive care unit
length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวัน) ระยะเวลาการอยูใ่ นโรงพยาบาลทั้งหมด
(In-hospital length of stay; หน่วยวัน) และการเสี ยชีวติ จากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล
(In-hospital all-cause mortality)
วิธีการวิเคราะห์ ทางสถิติ:
ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครจะได้รับการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
กล่าวคือ
สาหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม (categorical data) ใช้การวิเคราะห์เป็ นจานวน (number) ร้อยละ
(percent) สาหรับข้อมูลต่อเนื่ อง (continuous data) ที่มีการแจกแจงปกติ (normal
distribution) ใช้การวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation หรื อ SD) สาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่ปกติใช้การวิเคราะห์เป็ นค่ามัธยฐาน
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range หรื อ IQR)
การตรวจสอบการกระจายของข้อมูลว่ามีการแจกแจงปกติหรื อไม่ โดยใช้ Shapiro-Wilk test
และการตรวจสอบโดยการสร้างภาพ (data visualization)
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็ นข้อมูลแบบกลุ่ม (categorical data)
กับตัวแปรตามซึ่ งเป็ นข้อมูลแบบกลุ่ม (categorical data) โดยใช้สถิติ Chi-square test หรื อ
Fisher's exact test ตามความเหมาะสมของข้อมูล
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็ นข้อมูลแบบกลุ่ม (categorical data) ที่มี
2
กลุ่ม
กับตัวแปรตามซึ่ งเป็ นข้อมูลต่อเนื่อง
(continuous
data)
โดยสาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติจะใช้สถิติ
Student's
t-test
และสาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่การแจกแจงปกติจะใช้สถิติ Mann–Whitney U test
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่เป็ นข้อมูลแบบกลุ่ม (categorical data)
ที่มากกว่า
2
กลุ่ม
กับตัวแปรตามซึ่ งเป็ นข้อมูลต่อเนื่อง
(continuous
data)
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โดยสาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติจะใช้สถิติ One-way Analysis of variance
(ANOVA) และสาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่การแจกแจงปกติจะใช้สถิติ Kruskal-Wallis test
โดยจะวิเคราะห์ในลักษณะการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (univariable regression)
ก่อนแล้ววิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multivariable regression)
สาหรับการจัดการข้อมูลสู ญหาย (missing data) จะได้รับการจัดการโดยวิธีการ เช่น
multiple imputation method
การวิเคราะห์ทางสถิติจะใช้โปรแกรม Stata version 16 (Stata Corp LLC,
College Station, TX, USA) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ค่า p-value < 0.05
Flow chart แสดงภาพรวมการแบ่งกลุ่ม วิธีวจิ ยั และตัวแปรที่ตอ้ งการเก็บเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังแสดงในรู ปที่ 4

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

หน้า 54 ของ 61 หน้ า
ผูป้ ่ วยทุกกลุ่มอายุมาจุดคัดกรองหน้าแผนกฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่คดั กรองสงสัยภาวะติดเชื้อทางด้านอายุรศาสตร์ (n = ?)
คัดออกตามเกณฑ์คดั ออก (n = ?)
แบ่งผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มตามช่วงเวลาที่เข้าสู่การศึกษาและตามอายุ

กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ mobile application ที่มีอายุ 15 ปี
(adult usual group; AUG) (n =?)

กลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ mobile application ที่มีอายุ 15 ปี
(adult mobile application group; AAG) (n =?)

กลุ่มก่อนที่จะมีการใช้ mobile application ที่มีอายุ < 15 ปี
(pediatric usual group; PUG) (n =?)

กลุ่มหลังจากเริ่ มมีการใช้ mobile application ที่มีอายุ < 15 ปี
(pediatric mobile application group; PAG) (n =?)

จุดคัดกรองคานวณ NEWS ด้วยกระดาษ แล้วนาผูป้ ่ วยเข้าแผนกฉุ กเฉิ น

จุดคัดกรองคานวณ NEWS ด้วย mobile application
แล้วนาผูป้ ่ วยเข้าแผนกฉุ กเฉิ น

จุดคัดกรองประเมินผูป้ ่ วยเด็กตามวิธีการคัดกรองทัว่ ไป

จุดคัดกรองคานวณ MPEWS ด้วย mobile application

NEWS 5 และ
สงสัยภาวะติดเชื้อ
และ
1) SBP 90
mmHg และ
2) MAP 65
mmHg
-Activate

NEWS 5
และสงสัยภาวะติดเชื้อ
และ
1) SBP < 90
mmHg หรื อ
2) MAP < 65
mmHg
-Activate

NEWS < 5
โดยยังสงสัยภาวะ
ติดเชื้อ
(n =?)

NEWS < 5
โดยไม่สงสัยภาวะติด
เชื้อ

NEWS 5 และ
สงสัยภาวะติ ดเชื้ อ และ
1) SBP 90 mmHg
และ
2) MAP 65 mmHg
-Activate sepsis
FTP และ Mobile
application แจ้งเตื อน
MedCrit
(n =?)

คัดออก (n =?)

NEWS 5
และสงสัยภาวะติ ดเชื้ อ และ
1) SBP < 90 mmHg
หรื อ
2) MAP < 65
mmHg
-Activate sepsis
FTP และ Mobile
application แจ้งเตื อน
MedCrit

NEWS < 5
โดยยังสงสัยภาวะ
ติดเชื้อ
(n =?)

NEWS < 5
โดยไม่สงสัยภาวะติด
เชื้อ

คัดออก (n =?)

MPEWS 5
และ
สงสัยภาวะติดเชื้อ
และ SBP 70 +
(2 x อายุหน่วยปี )
(n =?)

MPEWS 5
และ
สงสัยภาวะติดเชื้อ
และ SBP < 70
+ (2 x
อายุหน่วยปี )
(n =?)

(n =?)

ให้การรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชวี นะ

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
ไม่ใช่ Sepsis หรื อ
Septic shock
(n =?)

ให้การรักษาที่เหมาะ
สม
คัดออกจากการศึกษา

ให้การรักษามาตรฐาน
ทัว่ ไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชีวนะ

ให้การรักษามาตรฐานทัว่ ไ
ป เช่น สารน้ า ยาปฏิชีวนะ
ยาหดหลอดเลือด

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Sepsis หรื อ
Sepsis-induced
hypotension
(n =?) (Aim 1)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Septic
shock
(n =?)
(Aim 2)

EP โทรปรึ กษา
MedR1

EP โทรปรึ กษา
MedR2 หรื อ
MedR3

รับไว้ในโรงพยาบาล

รอ MedR2 หรื อ
MedR3
ประเมินแล้วจึงโทรปรึก
ษา MedCrit
เพื่อรับไว้ใน ICU-M

ให้การรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชวี นะ

คัดออก
(n =?)

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
ไม่ใช่ Sepsis หรื อ
Septic shock
(n =?)

ให้การรักษาที่เหมาะ
สม
คัดออกจากการศึกษา

ให้การรักษามาตรฐาน
ทัว่ ไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชีวนะ

ให้การรักษามาตรฐานทัว่ ไ
ป เช่น สารน้ า ยาปฏิชีวนะ
ยาหดหลอดเลือด

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Sepsis หรื อ
Sepsis-induced
hypotension
(n =?) (Aim 1)

-EP
กดปุ่ มเก็บบันทึกการ
วินิจฉัยลงใน
mobile
application
-EP โทรปรึ กษา
MedR1
รับไว้ในโรงพยาบาล

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Septic
shock
(n =?)
(Aim 2)
EP
กดปุ่ มเก็บบันทึกการวินิ
จฉัยและกดปุ่ มให้
Mobile
application
EP โทรปรึ กษา
MedR2 หรื อ
MedR3
รอ MedR2 หรื อ
MedR3
ประเมินแล้วจึงโทรปรึก
ษา MedCrit
เพื่อรับไว้ใน ICU-M

ให้การรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชวี นะ

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
ไม่ใช่ Sepsis หรื อ
Septic shock
(n =?)

ให้การรักษาที่เหมาะ
สม
คัดออกจากการศึกษา

คัดออก (n =?)

ให้การรักษามาตรฐานทัว่ ไ
ป เช่น สารน้ า ยาปฏิชีวนะ
ยาหดหลอดเลือด

คัดออก
(n =?)

MPEWS < 5
โดยไม่สงสัยภาวะติด
เชื้อ

MPEWS <
5
โดยยังสงสัยภา
วะติดเชื้อ
(n =?)

ให้การรักษามาตรฐาน
ทัว่ ไป

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Sepsis
(n =?) (Aim 3)

EP โทรปรึ กษา
PedR
รับไว้ในโรงพยาบาล

MPEWS 5 และ
สงสัยภาวะติ ดเชื้ อ และ
SBP 70 + (2 x
อายุหน่วยปี )
-> Mobile
application
แจ้งเตือน PedCrit
(n =?)

ให้การรักษามาตรฐานทั่
วไป เช่น สารน้ า
ยาปฏิชวี นะ

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Septic
shock
(n =?)
(Aim 4)

EP โทรปรึ กษา PedR

รอ PedR
ประเมินแล้วจึงโทรปรึก
ษา PedCrit
เพื่อรับไว้ใน ICU-P
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MPEWS 5 และ
สงสัยภาวะติ ดเชื้ อ และ
SBP < 70 + (2 x
อายุหน่วยปี )
-> Mobile
application
แจ้งเตือน PedCrit
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
ไม่ใช่ Sepsis หรื อ
Septic shock
(n =?)

ให้การรักษาที่เหมาะ
สม
คัดออกจากการศึกษา

คัดออก (n =?)

ให้การรักษามาตรฐาน
ทัว่ ไป

ให้การรักษามาตรฐานทัว่ ไ
ป เช่น สารน้ า ยาปฏิชีวนะ
ยาหดหลอดเลือด

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Sepsis
(n =?) (Aim 3)

-EP
กดปุ่ มเก็บบันทึกการ
วินิจฉัยลงใน
mobile
application
-EP โทรปรึ กษา
รับไว้ในโรงพยาบาล

MPEWS < 5
โดยไม่สงสัยภาวะติด
เชื้อ

MPEWS <
5
โดยยังสงสัยภา
วะติดเชื้อ
(n =?)

คัดออก
(n =?)

วินิจฉัยสุ ดท้ายที่ ED
เป็ น Septic
shock
(n =?)
(Aim 4)
EP
กดปุ่ มเก็บบันทึกการวินิ
จฉัยและกดปุ่ มให้
Mobile
application
EP โทรปรึ กษา
PedR
รอ PedR
ประเมินแล้วจึงโทรปรึก
ษา PedCrit
เพื่อรับไว้ใน ICU-P

คัดออก
(n =?)
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รู ปที่ 4 ขั้นตอนการวิจยั
ตัวย่อ (Abbreviations): Activate sepsis FTP คือ การประกาศใช้แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยภาวะพิษเหตุติดเชื้ อโดยช่องทางด่วน (Sepsis fast track protocol); Aim 1, 2, 3, 4
คือเป้ าหมายการศึกษาที่ 1, 2, 3, 4 ตามลาดับ; ED คือ แผนกฉุกเฉิ น (Emergency department); EP คือ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (Emergency physician)
หรื อแพทย์ประจาบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิ นที่ผา่ นการอบรม; ICU-M คือ หอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ (Internal medicine intensive care unit); ICU-P คือ หอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric
intensive care unit); MAP คือ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ต (mean arterial pressure); MedCrit คือ แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ต่อยอดอนุสาขาเวชบาบัดวิกฤต (Critical care medicine
fellow) ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลการบริ หารจัดการเตียงของหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ ; MedR1 คือ แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 1 (First year internal medicine resident); MedR2 คือ
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 2 (Second year internal medicine resident); MedR3 คือ แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ ช้ นั ปี 3 (Third year internal medicine resident);
mmHg คือ มิลลิเมตรปรอท (millimeter of mercury); MPEWS คือ คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรกสาหรับผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการปรับปรุ ง (modified Pediatric Early Warning Score);
NEWS คือ คะแนนสัญญาณเตือนเริ่ มแรก (National Early Warning Score); PedCrit คือ กุมารแพทย์สาขาเวชบาบัดวิกฤต (Pediatric critical care doctor); PedR คือ
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric resident); SBP คือ ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure); Sepsis คือ ภาวะพิษเหตุติดเชื้ อ; Sepsis-induced
hypotension คือ ภาวะความดันโลหิ ตต่าที่เกิดจากการติดเชื้อ; Septic shock คือ ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
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9. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการวิจัย
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ประชุมทีมผูว้ จิ ยั
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พัฒนา mobile and web
application
พัฒนาระบบ Web ของ Speedy ER
Sepsis ค่าทดสอบและติดตั้งระบบ
จัดทาข้อเสนอโครงร่ างการวิจยั
ขอรับการพิจารณาเชิงจริ ยธรรมวิจยั
ขอสนับสนุนทุนวิจยั
พัฒนาส่วนขยายเชื่อมต่อระบบ EMR
(APIs)
เก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยในกลุ่มก่อนเริ่ มใช้
web application
เก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยในกลุ่มหลังเริ่ มใช้
web application
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชุมสรุ ปผลงานการวิจยั
จัดทารายงานการวิจยั
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version
1.1: updated 9 Dec 2020)

ก
.
ย
.
6
4
–
ต
.
ค
.
6
4

หน้า 57 ของ 61 หน้ า

10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ (จาแนกตัวชี้วดั ระดับ Output, ระดับ outcome, ระดับ Impact)
ผลผลิต (Output)
● พัฒนาโปรแกรมประเมินและแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนทีเ่ พื่อใช้ในการดูแลผูป้ ว่
ยผูใ้ หญ่และเด็กที่สงสัยว่ามีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) หรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ
(septic shock) ที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ (Outcome)
● แนวทางการปฏิบตั งิ านใหม่เพื่อการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่และเด็กทีส่ งสัยว่ามีภาวะพิษเหตุตดิ เชื้
อ (sepsis) หรื อภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock)
ที่เข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน โดยนา web application มาร่ วม
ผลกระทบ (Impact)
● การใช้งานของ web application
ใหม่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตัวชี้วดั ของทางด้านการแพทย์
(ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มอายุผปู ้ ่ วยว่าเป็ นผูป้ ่ วยเด็กหรื อผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ และโรคที่ผปู ้ ่ วยเป็ นว่าเป็ น
sepsis หรื อ septic shock) ได้แก่
o ระยะเวลาการอยูใ่ นแผนกฉุ กเฉิน (Emergency department
length of stay (ED LOS); หน่วยนาที)
o ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาปฏิชีวนะ (door-toantibiotic time; หน่วยนาที)
o ระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉิ นจนได้รับยาหดหลอดเลือด (door-tovasopressor time; หน่วยนาที)
o ระยะเวลาตัง้ แต่เข้ามาในแผนกฉุ กเฉินจนได้ค่าเฉลีย่ ของความดันโลหิตตามเป้าหม
าย (door-to-achieved MAP time; หน่วยนาที)
o ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรศาสตร์ (Internal medicine
intensive care unit length of stay (ICU-M LOS);
หน่วยวัน)
o ระยะเวลาการอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric intensive
care unit length of stay (ICU-P LOS); หน่วยวัน)
o ระยะเวลาการอยูใ่ นโรงพยาบาลทั้งหมด (In-hospital length of stay;
หน่วยวัน)
Research proposal: Assessment and notification mobile application implementation for sepsis patient (Version
1.1: updated 9 Dec 2020)

หน้า 58 ของ 61 หน้ า

o การเสี ยชีวติ จากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล (In-hospital all-cause
mortality)

11.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1) ได้ Mobile application เพื่อทาให้ประเมินและแจ้งเตือนทีมแพทย์แผนกฉุกเฉิน
ทีมแพทย์เฉพาะทางทั้งทางด้านอายุรกรรมและทางด้านกุมารเวชศาสตร์
เพื่อดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) และภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้ อ (septic
shock)
2) เป็ นต้นแบบสาหรับการพัฒนา
web
application
เพื่อประกอบการดูแลผูป้ ่ วยของประเทศไทยในบริ บทของโรงเรี ยนแพทย์

ลงนาม……………………………………………………………
…หัวหน้ าโครงการ
(อาจารย์ นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุ วรรณรักษ์)
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงนาม……………………………………………………………
หัวหน้ าหน่ วยงาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บริ บูรณ์ เชนธนากิจ)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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