
ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด อายุ ≥ 15 ป  
ท่ีเขารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

      

        นางดวงขวัญ คงเรือง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
          แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์  

  
บทคัดยอ 

 

 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์  ใหบริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะนอก
เวลาราชการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตองรับภาระดูแลผูปวยท้ังฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน  ทําใหเกิดอุบัติการณ
ผูปวย ไดรับการคัดกรองผิดพลาดและเสียชีวิต จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis) เนื่องจาก
พยาบาลขาดสมรรถนะในการคัดกรอง  และขาดเครื่องมือชวยในการคัดกรองท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงาน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องมือชวยในกระบวนการคัดกรองโดยนําเครื่องมือการประเมินภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือด Systemic inflammatory response syndrome(SIRS) และqSOFA Score(quick 
SOFA Score) มาใชรวมกับการประเมินภาวะเรงดวนของการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
โดยใช search out severity score (SOS score) กลุมตัวอยางอายุ ≥ 15 ป ท่ีเขารับบริการงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เริ่มศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  โดยมี
วัตถุประสงคเ พ่ือผลของการใชแบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ผูปวยไดรับการวินิจฉัยรวดเร็ว 
ภายใน 1 ชั่วโมง และลดอัตราการเสียชีวิต ดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวยแบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อายุ≥15 ป แบบสอบถามความพึงพอใจของ
พยาบาล จากการใชแบบคัดกรอง   และแบบประเมินสมรรถนะ พยาบาล ในการคัดกรองและปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอายุ≥15 ป  ผลการศึกษาดานเครื่องมือพบวา Quick SOFA 
score มีความเหมาะสมกับบริบทของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจากใชงานงาย ชวยประเมินภาวะ  
organ dysfunction ไดดีเหมาะสมท่ีจะใชกับผูปวยประเภท  emergency กับ resuscitation สวน 
Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) เหมาะกับการใชเพ่ือเฝาระวังภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด ในผูปวยประเภท  non-semi urgency, semi-urgency และ Urgency อยางไรก็ตามเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ควรมีการใช Quick SOFA score 
และ Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) รวมกันเพ่ือประโยชนตอผูปวยและ
ปองกันการเกิดการวินิจฉัยท่ีผิดพลาดได  ท้ังนี้การใชแบบคัดกรองดังกลาวยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
กรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ชวยแพทยใหการ วินิจฉัยไดเร็วข้ึน ผูปวยไดรับการดูแลตามมาตรฐาน
การดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ลดภาวะ organ dysfunction ลดความพิการและการเสียชีวิตได  
 
 

 
 
 
 
 
 



ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด อายุ ≥ 15 ป  
ท่ีเขารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

 
ช่ือผูวิจัย : นางดวงขวัญ คงเรือง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ติดตอ E-mail: Kwannurse38@hotmail.com tel.081-0419379  

บทนํา :  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์  ใหบริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะนอก

เวลาราชการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินตองรับภาระดูแลผูปวยท้ังฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน  พบอุบัติการณผูปวย

ท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ไดรับการคัดกรองผิดพลาดและเสียชีวิต  จากการวิเคราะหขอมูล

ผูปวยเสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ป 2560 ถึง 2562 

พบอัตราการเสียชีวิตดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด คิดเปน 16.6% 13.15% และ 28.5%  ตามลําดับ 

ขอมูลจากการทบทวนการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด อายุ ≥15 ป ท่ีเขารับบริการแผนกอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ป 2560 ถึง 2562 จํานวน 23  21 และ 24 รายตามลําดับ ไดรับการ

วินิจฉัย Sepsis คิดเปน 56.52%  47.61% และ37.5% ตามลําดับ  วินิจฉัย Severe Sepsis คิดเปน 0% 

14.28%  และ8.33% ตามลําดับ วินิจฉัย  Septic Shock คิดเปน 43.47% 38.09%  และ 54.16% 

ตามลําดับ อัตราการสงตอคิดเปน 50.76%  87% และ 95.83% ตามลําดับ จากขอมูลพบวาผูปวยท่ีมี

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงเพ่ิมข้ึน การสงตอเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาใชจายสูงข้ึนและการเสียชีวิต

เพ่ิมข้ึน  จากการทบทวนอุบัติการณพบวาพยาบาลขาดสมรรถนะในการคัดกรอง   และขาดเครื่องมือชวย

ในการคัดกรองท่ีเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องมือชวยใน กระบวน การคัด

กรองข้ึน โดยนําเครื่องมือการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Systemic inflammatory response 

syndrome (SIRS) และ qSOFA Score (quick SOFA Score) มาใชรวมกับการประเมินภาวะเรงดวน

ของการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โดยใช search out severity score (SOS score) 

กลุมตัวอยางอาย ุ≥ 15 ป ท่ีเขารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ท้ังนี้เพ่ือศึกษาวิจัยผลของ

การใชแบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยรวดเร็ว ถูกตอง สามารถ

วางแผนใหการพยาบาลไดอยางเหมาะสมและลดอัตราการเสียชีวิต 

วัตถุประสงค : 1. เพ่ือศึกษา ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  
  2. ผูปวยไดรับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายใน 1 ชั่วโมง  
  3. ลดอัตราการเสียชีวิตดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  
วิธีการศึกษา : เริ่มศึกษาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 1. แบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อายุ≥15 ป 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลจากการใชแบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
อาย≥ุ15 ป 
 3. แบบประเมินสมรรถนะในการคัดกรองและปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดอายุ≥15 ป 
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 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยท่ีมีอาการสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอายุ≥15 ป ท่ีเขารับบริการ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จํานวน 201 คน และพยาบาลท่ีปฏิบัติงานประจํา
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 20 คน 
 ข้ันตอนการวิจัย โดยใชเครื่องมือ Plan-do-check-act (PDCA) 
 ระยะท่ี 1. ระยะวิเคราะหสถานการณ ออกแบบเครื่องมือซ่ึง พัฒนาเครื่องมือตามมาตรฐานแนว
ทางการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ และโรงพยาบาลปตตานีซ่ึงเปน
โรงพยาบาลแมขาย(ปรับปรุง  15 พฤษภาคม 2562) โดยผานการตรวจสอบเครื่องมือจากแพทย
ผูรับผิดชอบทีม PCT 1 ทาน หัวหนาทีมดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด 1 ทาน และหัวหนางานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 1 ทาน    
 ระยะท่ี 2 ระยะดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการทําวิจัย และข้ันตอนการปฏิบัติการใช
แบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดดังนี้ 
 1. พยาบาลจุดคัดกรอง ทําหนาท่ีซักประวัติและประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Systemic 
inflammatory response syndrome (SIRS) และ qSOFA Score (quick SOFA Score) รวมกับการ
ประเมินภาวะเรงดวนของการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใช search out severity 
score (SOS score) ในผูปวยท่ีมีอายุ≥15ปทุกราย และทําแบบคัดกรองแนบกับเวชระเบียนในรายตอไปนี้  
  1. ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดกับ SIRS 2 ขอข้ึนไปรวมกับสงสัย
ภาวะติดเชื้อ Bacteria 
  2. ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดกับ qSOFA 2 ขอข้ึนไปรวมกับสงสัย
ภาวะติดเชื้อ Bacteria 
  3. ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดกับ SIRS 2 ขอข้ึนไปและqSOFA 2 ขอ
ข้ึนไปรวมกับสงสัยภาวะติดเชื้อ Bacteria  
  4. อ่ืนๆ ไดแก  ผูสูงอายุ>70 ป ผูปวยติดเตียง ผูปวยท่ีมีแผล   
ผูปวยภูมิคุมกันต่ํา  ผูปวยท่ีมีโรครวมตั้งแต 3 โรคข้ึนไป และผูปวย AGE ท่ีมี
ภาวะ Mild to Severe dehydration 
 2. ผูปวยท่ีมีคา SOS score ≥4 และมีไข ≥3 วัน รายงานแพทยทันทีโดยใชหลัก SBAR เพ่ือ
พิจารณาสง CBC ขอผลดวน เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐานการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแส
เลือด กรณีแพทยวินิจฉัย Septic shock ใหใช Standing order ของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ (16 ธ.ค.2561) 
 3. กอนจําหนายผูปวยออกจากหนวยงานใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการบันทึก
ทางการพยาบาลตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด และปมผลการคัดกรองภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดลงในเวชระเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 
 1. ผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลในการคัดกรองและปฏิบัติการพยาบาลผูปวยภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดท่ีรับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  พบดังตาราง 
ตารางท่ี 1  แสดงการสุมตรวจเวชระเบียนการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอายุ ≥ 15 ปท่ีเขารับ
บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 20 เลม ดังตาราง  

ขอมูล ต.ค.
62 

พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 รวม 

จํานวนการสุมคัดกรองภาวะ Sepsis ท้ังหมด (เลม) 5 5 5 5 20 
การคัดกรองภาวะ Sepsis ครบถวนถูกตองท้ังหมด 
(เลม) 

3 5 5 5 18 

อัตราการปฏิบัติการคัดกรอง ครบถวน ถูกตอง 60% 100% 100% 100% 90% 
 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลการประเมินสมรรถนะรายบุคคลของพยาบาลในการพยาบาลผูปวยภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด อายุ≥ 15 ป (N=20) ดังตาราง 

ระดับของสมรรถนะ จํานวน(คน) รอยละ 
ระดับท่ี 3 - สามารถประเมินปญหา คิด ตัดสินใจ จัดการกับสถานการณตางๆใน
การปฏิบัติการพยาบาลไดดวยตนเอง 

8 40 

ระดับท่ี 4 - สามารถวางแผน และใหการพยาบาลไดครอบคลุมแบบองครวม 
และเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 
            - สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหา มีความรูและสามารถ
จัดการชวยเหลือผูปวยใหลุลวงไปไดดวยดี 

12 60 

  

 2. ผลของการใชแบบคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( Sepsis) จํานวน 201 คน  พบวา
ผูรับบริการสวนใหญอายุ 15-25 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.37 รองลงมาคืออายุ 66-75 ป 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.91 และอายุ≥76ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.41 ตามลําดับ 
ผูรับบริการไดรับการคัดกรองเขาเกณฑ SIRS 2 ขอ จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 64.67 รองลงมาคือ 3 
ขอ จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.34 และ 4 ขอ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.98 ตามลําดับ 
เขาเกณฑการคัดกรอง  qSOFA score 2 ขอ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.97 และ  qSOFA score 3 
ขอ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ  ผลการประเมินภาวะเรงดวนโดยใช SOS score มีคา
ประเมิน SOS score ≥ 4 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 51.24 และมีคาประเมิน SOS score < 4 
จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 48.75 ซ่ึงจํานวนผูรับบริการท่ีประเมินคา SOS score≥4 นอนโรงพยาบาล
มากท่ีสุด จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 71.84  รองลงมาคือกลับบาน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
23.30 สงตอ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.85  และ เสียชีวิตภายใน  24 ชั่วโมง จํานวน 3 คน  คิดเปน
รอยละ 2.91 ของผูรับบริการท่ีมีคา SOS score≥ 4 ท่ีสงตอและนอนโรงพยาบาลท้ังหมด  
 ผลจากการใชแบบคัดกรอง Sepsis อายุ≥15 ป ท้ังหมด 201คน ไดรับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแส
เลือด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis) จํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 16.41 และไดรับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ( Septic shock) จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 2.48  ผูรับบริการไดรับการวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis) รวดเร็วภายใน
เวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 90.90  และผูรับบริการท่ีวินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือด



รุนแรง (Septic shock) รวดเร็วในเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 ผูรับบริการเสียชีวิตใน 
24 ชั่วโมงดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ( Sepsis) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.03 และเสียชีวิตใน 
24 ชั่วโมงดวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง (Septic shock) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวินิจฉัย  (Final diagnosis) ผูรับบริการท่ีไดรับการคัดกรอง  โดยใชแบบคัดกรอง 
Sepsis อาย≥ุ 15 ป ดังตาราง 

 

อภิปราย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองผูปวยสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแ ส
เลือด อายุ≥15 ป ท่ีเขารับบริการหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ”กลุมตัวอยาง  
จํานวน 201 คน เริ่มศึกษาตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ผลการศึกษาพบวา การใชแบบ
คัดกรองสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได ผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติการ
คัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ไดงายและสะดวกข้ึน ชวยแพทยในการวินิจฉัยโรคใหเร็วข้ึน
ลดอัตราการวินิจฉัยผิดพลาดได ผูรับบริการไดรับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายใน ระยะเวลา
ท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน จากการเปรียบเทียบพบวาการคัดกรองโดยใช  Quick SOFA score มีความเหมาะสมกับ
บริบทของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชวยประเมินภาวะ  organ dysfunction ไดดีเหมาะสมท่ีจะใชกับ
ผูปวยประเภท  emergency กับ resuscitation สวน Systemic inflammatory response syndrome 
(SIRS) เหมาะกับการใชเพ่ือเฝาระวังภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในผูปวยประเภท  non-semi urgency 
semi-urgency และ Urgency อยางไรก็ตามเพ่ือประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด ควรมีการใช Quick SOFA score และ Systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) รวมกันเพ่ือประโยชนตอผูปวยและปองกันการเกิดการวินิจฉัยท่ีผิดพลาดได   
 

สรุป 
 ผลจากการใชแบบการคัดกรองผูปวยสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อายุ≥15 ป ท่ีเขารับ
บริการหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ทําใหหนวยงานมีแนวทางการคัดกรองภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดท่ีชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน ผูปวยไดรับการดูแลใหการพยาบาลตาม
มาตรฐานการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดไดเร็วข้ึน ผูปวยปลอดภัย ลดภาวะ organ dysfunction 
ลดความพิการและการเสียชีวิตได ชวยลดคาใชจายขององคจากการดูแลผูปวยในระยะยาวและลด

ขอมูล ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 รวม รอยละ 

กลุม first Dx. Sepsis ท้ังหมด (N=33) 6 8 9 10 33  

Dx. Sepsis (คน) 3 2 4 5 14 42.42 

          Dx. Septic shock (คน) 0 1 0 2 3 9.09 

กลุมfirst Dx. Septic shock ท้ังหมด (N=5)  0 2 3 0 5  

Dx. Sepsis (คน) 0 0 0 0 0     0 

Dx. Septic shock (คน) 0 1 2 0 3 60.00 

กลุมfirst Dx.อ่ืนๆ (N=163) 31 62 44 26 163  

Dx. Sepsis (คน) 1 0 0 0 1  0.61 

Dx. Septic shock (คน) 0 1 0 0 1 0.61 



คาใชจายในการสงตอ ซ่ึงผลจากการศึกษาในครั้งนี้หนวยงานควรมีการเพ่ิมแบบการคัดกรองภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือดในแบบบันทึกทางการพยาบาลสําหรับผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดย  ไดแก SIRS qSOFA 
และ SOS score  สงเสริมสมรรถนะพยาบาลในการคัดกรองและการพยาบาลผูปวยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด โดยจัดกลุมสงเสริมตามสมรรถนะดานการคัดกรองและการพยาบาลใหเหมาะสมกับสมรรถนะของ
พยาบาลในแตละกลุม มีการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยไปยังหนวยงานอ่ืน 
 
เอกสารอางอิง 
 ทีมนําทางคลินิก.(2561). แนวทางการดูแลผูปวยSepsis.ฉบับท่ี1.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

 โรงพยาบาลปตตานี.(2562). แนวทางการดูแลผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือด.ปรับปรุงครั้งท่ี3.
โรงพยาบาลปตตานี 

 โรงพยาบาลสุรินทร. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตดวยระบบ
ทางดวนโรงพยาบาลสุรินทร(ออนไลน).เขาถึงไดจาก https://he02.tci-
 thaijo.org/index.php/apnj/article/view/192024 ( วันท่ี คนขอมูล 9 ตุลาคม 2562) 
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แนวทางการคัดกรองผูปวยสงสัยภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด (Sepsis) อายุ≥15ป  
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 

 
 

 

 

   

 

  

 

  

  

   

   

   

   

 

   

      

  

 
 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIRS≥2 ขอ qSOFA≥2ขอ 

SOS Score=0  
(สีเขียว) 

 

 

SOS Score=1-3 

(สีเหลือง) 

ประเมิน SOS Score 

รอคิวตรวจ

ตามปกติ 

- ใหการรักษาตาม

ความเหมาะสม 

- ควรไดรับการตรวจ

ภายใน 1-2 ชั่วโมง 

- รายงานพยาบาล in charge/เจาของเตียง 

- ดูแลผูปวยท่ี Red zone 

- ใหการพยาบาลตามแนวทางการดูแลผูปวย 

Sepsis โดยใชหลัก 6 Bundle  

- Record V/S I/O ทุก 15-30 นาที 

- คนหาสาเหตุท่ีทําใหผูปวยอาการแยลง เชน 

severe sepsis, septic shock, acute MI, 

Acute pulmonary embolism 

- ใช Standing order for Septic shock 

 

 

SIRS≥2 ขอ และ qSOFA≥2ขอ 

SOS Score < 4  

 

SOS Score ≥ 4 (สีชมพู) 

 

Septic 

Shock 

มีไข≥3 วัน  

 

 - สง CBC ขอผลดวน  

-รายงานแพทยเวร  

และใหการรักษาตาม

ความเหมาะสม 

- ควรไดรับการตรวจ

ภายใน 15-30 นาที 

 

 

Triage 

INVESTIGATE (ขอใดขอหนึ่งพิจารณาสงตอโรงพยาบาลแมขาย) 
1. Respiratory failure 
2. Post cardiac arrest 
3. Unstable V/S หลังได inotropic drug แลว 
4. SOS Score> 4 หลังใหการรักษา 6 hr. 
5. Urine output < 0.5 ml/kg/hr. หลังใหการรักษา 6 hr. 
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