
 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U:  Uplifting operation ยกระดับประสิทธิภาพระบบปฏิบตัิงาน 

L: Learning Organization องค์กรแห่งการเรยีนรู้ :KM Innovation 

E: Efficient Work Process การท างานทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis & Septic Shock เชิงรุกด้วย  
Sepsis Alarm Signs & Ethical Awareness 

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2  งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 

ประธานโครงการ นางนิภากร ไสยมรรคา หัวหน้าหอผู้ป่วย 
เจ้าของ นางสาว ขวัญฤทัย สายวงค์ยนต์ (พยาบาลวิชาชีพ)กรรมการความเสี่ยง 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ภาวะช็อก เกิดจากการติดเชื้อเป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน
ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนหากมีความล่าช้าอาจจะ
ท า ให้ เสียชีวิตได้  หอผู้ป่ วยอายุรกรรมหญิ ง 2 มีบริบทในการ
ให้บริการผู้ป่วยหญิงทางอายุรกรรมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นกลุ่มที่
มีภาวะเรื้อรังและซับซ้อน จากการเก็บข้อมูลปี 2562-2563 พบอัตรา
การเสียชีวิตจากภาวะ sepsis ปี 2562 เท่ากับ 7.35 % sepsis ปี 
2563 เท่ากับ 5.28 %  และพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความคับข้องใจ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วของผู้ป่ วย 2 ครั้งในปี  2562 
เกี่ยวกับภาวะติดเชื้อที่รุนแรงและรวดเร็วท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่าง
รวดเร็ว และให้ การดูแลที่ ล่ าช้ า ปี  2563 ไม่ พึ งพอใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการให้ข้อมูลการรักษาเนื่องจากสถานการณ์ covid 19  1 
ครั้ง อีกทั้งทางหอผู้ป่วยผู้ป่วยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มที่มีภาวะติดเชื้อดังกล่าวที่ชัดเจน ดังนั้นทางทีมผู้ดูแลของหอ
ผู้ป่วยได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ septic shock 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือพัฒนาระบบและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ 
septic shock อย่างมีมาตรฐานในหอผู้ป่วย 
2.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยภาวะ 
septic shock 
3.เพ่ือลดอัตราตายจากภาวะ septic shock  
4.เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลเชิงรุกในการเฝ้าระวังผู้ป่วย  sepsis & septic 
shock และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยด้วย
พฤติกรรมจริยธรรมที่ไม่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
 

1.บุคลากรพยาบาลมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 
sepsis & septic shock มากกว่าร้อยละ 90 
2. อัตราการตายของผู้ป่วยกลุ่ม sepsis & septic shock 
ลดลงร้อยละ 50 
3. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลเชิงรุกดูแลป่วย sepsis & septic shockมากกว่า
ร้อยละ 80 
4.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยsepsis & septic 
shockด้วยพฤติกรรมจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมเท่ากับ 0  

 



 
 

 
 
 

   

Waste 
ทบทวนขอ้ผิดพลาดและหาคณุคา่การดแูล 

Safety 
หาโอกาสพัฒนา
ความปลอดภัย2P 

safety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 

รวบรวมปญัหาผูป้่วย sepsis septic 
shock 

ก าหนดปัญหาและสาเหตุการเสยีชีวิต
ผู้ป่วยกลุม่ sepsis & septic shock 

ด้วยเครื่องมือ NEWS 

ค้นหาแนวทางแนวทางแก้ไขท่ี
เหมาะสมโดยการbenchmark กับ
หน่วยงานท่ีมีบริบทใกล้เคยีงกัน 

ระดมสมองกลุม่กรรมการQA 
และกรรมการความเสี่ยงด้วย

เครื่องมือ fish bone diagram 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ KM ใน
ผู้ป่วยกลุม่ผู้ป่วย HAP C 

suandok ethical risk model 

เชิญวิทยากรที่ช านาญการ มาให้
แนวคิด และทักษะในการดูแล

ผู้ป่วยเชิงรุกในหอผู้ป่วย 

ปรับ Mindset team ในการMonitor ผู้ป่วย ให้
ยาABO การเจาะlab  ให้สารน้ าทางหลอดเลือด
ด า ให้ทันเวลาด้วยแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสม 

 

ติดตามการเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีมภีาวะ sepsis & 
septic shock ในหอผู้ป่วยและมาจากห้อง

ฉุกเฉินด้วย sepsis alarm signs และ news 

การก ากับติดตามตัวช้ีวัด น าผลการด าเนินการ
มาวิเคราะห์ เมื่อพบปญัหาที่สามารถแก้ไขได้ จึง
ด าเนินการแกไ้ขโดยใช้กระบวนการคุณภาพ 
PDCA  

 

มีการส่งผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตไิด้ทันเวลาและ
เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย์และ

safety transfer 

การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
 

ผลลัพธ์ด้านคุณค่า 

บทเรียนที่ได้รับ/ความส าเร็จ 
 

อัตราการตายจากภาวะseptic shock  
 

ผลการใช้แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยท่ีมีภาวะshock
และได้รับการรักษาด้วยยา norepinephrine 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมไม่เหมาะสม 

Needs & Experience of patience 
ทบทวน VOC 

Evidence & 
Professional 

Standard  
 

NEWS 

1.ความมุ่งมั่นชัดเจนในการพัฒนาของทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย 
2.มีระบบและแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ septic shock ที่เหมาะสมผ่าน
การcoaching/benchmark 
3.ใช้ระบบการนิ เทศทางการพยาบาลโดยใช้  Suandok supervision 
model  
4.การวางแผนและจัดท ากิจกรรมที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.มีการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กรในระดับบริหารของงาน 

1.เกิดกระบวนการปรับ mindsetในทีมเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่
มีมาตรฐานและน ามาใช้ เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่ วย 
(Innovations) 
2.มีการส่งเสริมให้มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) 
3.มีการท างานร่วมกับทีมเภสัชกรในการปรับปรุงระบบการ
บริหารยา antibiotic  
4.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกส าหรับผู้ป่วยที่
มีภาวะช็อกท่ีได้รับการรักษาด้วยยา norepinephrine  
5.บุคลากรมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ septic 
shock ได้และมีความพึงพอใจในการส่งต่อผู้ป่วย 
6.มีการใช้ alarm signs (NEWS) ประเมินผู้ป่วยเพ่ือดักจับ 
ภาวะ septic shock ตั้งแต่มีอาการเริ่มต้น 
7.เกิด innovation ในกระบวนการท างาน และการดูแลผู้ป่วย 


