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แนวทางการใชหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลผูปวยแทงติดเชื้อที่มีภาวะช็อก
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงค: การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปแนวทางในการดูแลผูปวยภาวะช็อกจากการติด

เช้ือที่เกิดจากการทําแทงผิดกฎหมาย วัสดุและวิธีการ: ผูศึกษาทําการคนควาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ

อยางเปนระบบจากฐานขอมลูตางๆ ทีต่พีมิพเปนภาษาองักฤษในฐานขอมลูสากล ในชวงเวลา 10 ปทีผ่านมา 

(พ.ศ.2546-2556) ไดแก ScienceDirect, PubMed, OVID, CINAHL, Blackwell, SpringerLink และฐานขอมลู

แนวปฏิบัติจาก www.guidelines.gov วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จําแนก

ระดับความนาเช่ือถอืของหลักฐานโดยใชเกณฑของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 4 ระดับต้ังแต

ระดับ A ถึง D  ผลการศึกษา: ผลการสืบคนเอกสารจํานวน 20 เรื่อง ประกอบดวยระดับ A จํานวน 7 เรื่อง 

ระดับ B จํานวน 5 เรื่อง ระดับ C จํานวน 5 เรื่อง และระดับ D จํานวน 3 เรื่อง ผลการสังเคราะหเอกสารพบ

วา แนวทางในการดูแลผูปวยที่ทําแทงผิดกฎหมายท่ีมีภาวะช็อกแบงเปน 3 ดาน คือ 1) การประเมินภาวะ

ช็อกติดเชื้อและระดับความรุนแรง  2) แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยช็อกติดเชื้ออยางเปนองครวม และ 

3) แนวทางการปองกันการเกิดภาวะช็อกติดเชื้อจากการทําแทงผิดกฎหมาย 

 สรปุ: ผลการศึกษาชวยใหไดแนวทางในการปฏิบตัติามหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลผูปวยฉุกเฉนิ

ทางนรีเวชท่ีมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ขอเสนอแนะคือควรมีการพัฒนารูปแบบการบริการโดยใชการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และควรพัฒนางานคุณภาพโดยใชหลักฐานเชิงประจักษเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อน

คําสําคัญ: การดูแล, แทงติดเชื้อที่มีภาวะช็อก, หลักฐานเชิงประจักษ
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Evidence-Based Practice for Caring Patients with Septic Abortion and Shock
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Abstract
 Objectives: The purpose of this study was to summarize and update the Clinical Practice Guideline 

(CPG) for caring patients with septic abortion patients and shock.  Material and Method: Evidence-Based 

Practice (EBP) was employed to guide the study. Data were collected from various sources published in the 

international databases within 10 years (1993-2013) including ScienceDirect, PubMed, OVID, CINAHL, 

Blackwell, SpringerLink, and www.guidelines.gov. Data were analyzed, synthesized, and classifi ed for 

the reliability using a guideline from the Royal College of Physician, Thailand. There are 4 levels of 

EBP’s reliability ranging from level A to level D.  Results: Twenty research articles were found. Of 7 

were level A, 5 were level B, 5 were level C, and 3 were level D. Having analyzed and synthesized all 

EBPs, we concluded that there are 3 important procedures to care for patients with septic abortion patients 

and shock. They are: 1) the assessment for septic abortion and severity of shock; 2) the holistic CPG for 

caring patients with septic abortion patients and shock; and 3) the prevention of criminal abortion leading 

to septic shock. Conclusion: Findings from this study provide CPG for caring patients with septic abortion 

patients and shock using EBP. The development of a model of care for patients with gynecology problems 

should be employed using participatory action. Healthcare providers should be educated to use EBP as a 

tool for caring patients. It is recommended that EBP should be used as a tool to drive the continuity and 

quality of care.
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บทนํา
 การแทงบุตรมีอุบัติการณประมาณรอยละ

20 - 30 ของการต้ังครรภโดยการแทงเองตาม

ธรรมชาติรอยละ 80 เกิดในระหวางเดือนท่ี 2 และ

ที่ 3 ของการตั้งครรภและการแทงบุตร ระยะนี้ทั้ง

เด็กและรกจะออกมาพรอมกัน แตถาการแทงบุตร

เกดิในระยะหลัง 12 สปัดาหของการตัง้ครรภไปแลว 

กระบวนการก็เหมือนการคลอดคือจะมีอาการปวด

ทอง ถุงนํ้าทูนหัวแตกแลวทารกก็คลอด  การแทงมี

หลายประเภท  ไดแก    "การแทงคุกคาม" (Threaten 

abortion) มารดาจะมีอาการปวดทองเพราะมดลูก

รัดตัว แตปากมดลูกยังไมเปดทารกจึงยังไมออกจาก

มดลูก "การแทงทีห่ลีกเล่ียงไมได" (Inevitable  abor-

tion) มารดาจะมีเลือดออกทางชองคลอด ปวดทอง 

และปากมดลูกเริ่มเปด ทําใหการแทงจะตองเกิด

ขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได "การแทงครบ" (Complete 

abortion) คือการที่ทารกและรกถูกขับออกมาหมด

แลวหลงัจากปวดทองและมเีลือดออกทางชองคลอด 

แตถาเดก็ออกมาโดยท่ีรกยังคางอยู เรยีกวา "การแทง

ไมครบ" (Incomplete abortion) หรือกรณีที่ทารก

ตายในครรภแตไมถูกขับออกมาก็เรียกวา "การแทง

คาง" (Missed abortion) ในบางครั้งอาจมีสภาวะ

แทรกซอนของการแทงบุตรเกิดขึ้น เชน การติดเชื้อ

จงึเรียกวา "การแทงตดิเช้ือ" (Septic abortion) ซึง่มกั

เกิดขึ้นในกรณีที่มีการทําแทงโดยผิดกฎหมายหรือ

แทงเถ่ือน (Criminal abortion) นอกจากน้ียังแบง

ออกเปนการแทงเอง (Spontaneous abortion) และ

การทําแทงดวยการใชยาหรือการทําหัตถการทาง

สูติศาสตร (Induced abortion) ดวยเหตุผลทางการ

แพทย เชน การต้ังครรภนั้นมีอันตรายตอสุขภาพ

ของมารดา (จินดา อุไรรัตน, พรรณนิภา ธรรมวิรัช

และประอรนุช ตุลยาทร, 2543)

 การทําแทงโดยผิดกฎหมาย (Criminal 

abortion) เปนการลักลอบทําแทงโดยบุคคลท่ีมิใช

แพทย ไมวาจะทําโดยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก

ผู ประกอบการทําแทงสวนมากมิใชแพทย และ

ทําแทงโดยไมถูกหลักวิชา การทําแทงผิดกฎหมาย 

จึงมักมีอาการแทรกซอน และมีอันตรายมากกวา

แทงเองหรือแทงเพื่อการรักษา  เปนปญหาสุขภาพ

ที่ไมเพียงกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย แตยังมีผล

กระทบรุนแรงตอครอบครัว สังคมประเทศชาติ  มี

รายงานในประเทศที่กําลังพัฒนาพบวาการทําแทง

เปนสาเหตุการตายของมารดาถึงเกือบ  รอยละ 50   

ซึ่งองคการอนามัยโลกไดคาดประมาณไววา แตละ

ปจะมีผูหญิงตั้งครรภประมาณ 210 ลานคร้ัง ใน

จํานวนนี้ 46 ลานครั้ง (รอยละ 22)  ยุติการตั้งครรภ

ดวยการทําแทง และเปนการทําแทงที่ไมปลอดภัย

ถึง 20 ลานครั้งในป 2003  เพิ่มขึ้นเปน 22 ลานครั้ง

ในป 2008  และพบอีกวา รอยละ 95 ของการทําแทง

ที่ไมปลอดภัยจะเกิดในประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดย

มีการประมาณวาแตละปทั่วโลก มีผูหญิงเสียชีวิต

จากการทําแทงท่ีไมปลอดภัยราว 50,000 – 100,000 

คน (World Health Organization [WHO], 2012) 

นอกจากนี้ 2012WHO รายงานวา 1 ใน 4 ของหญิง

ที่ทําแทงไมปลอดภัย (Unsafe abortion) โดยเฉพาะ

การแทงผดิกฎหมาย (Criminal abortion) จะเกดิการ

ตดิเชือ้ในอุงเชงิกราน ซึง่ทาํใหเกดิภาวะช็อกจากการ

ติดเชื้อ (Septic shock) ตามมาดวย (Kontra, 2006) 

 ชอ็กเปนภาวการณเจ็บปวยทีร่นุแรง เปนผล

มาจากการมีภาวะบกพรองของการนําออกซเิจนไปสู

เนื้อเยื่อ (Inadequate tissue perfusion) ทําใหรางกาย

หรืออวัยวะท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง สมอง หัวใจ 

ปอด ไดรับออกซิเจนและสารอาหารไมเพียงพอ

กับความตองการ และเปนภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ
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ที่คุกคามตอชีวิต  (Life-threatening) รวมทั้งเปน

สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหผูปวยอยูในภาวะวกิฤต และอาจ

เสียชีวิตได ภาวะช็อกจากการติดเช้ือที่เกิดจากการ

ทําแทงเถ่ือน เปนภาวะท่ีคุกคามตอชีวิตของผูปวย

จากการตกเลือด ปากมดลูกฉีกขาด มดลูกทะลุ การ

ตกคางของช้ินเนือ้ในโพรงมดลูก เกดิการแทงตดิเช้ือ

ทีเ่ปนภาวะแทรกซอนรนุแรงถงึเสยีชวีติได (จนัทมิา 

วิษณุโยธิน, 2555; พิษณุ ขันติพงษ, ชัชวาล กอสกุล

และวบิลูพรรณ ฐติะดลิก, 2547; สจุติรา ลิม้อาํนวยลาภ

และชวนพศิ ทาํทอง, 2551)   ซึง่ภาวะดังกลาวผูปวย

ตองเผชิญภาวะเครียดทั้งดานรางกาย และจิตใจ  

 ดงันัน้หากบุคลากรทางสุขภาพ ไดแก แพทย

และพยาบาลผู ใหการดูแลผู ปวย มีความรู ความ

เขาใจเกีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรมการดแูลและรกัษา

ผูปวยนรีเวชที่มีภาวะช็อกติดเชื้อ จะทําใหสามารถ

ชวยรักษาชีวิตของผูปวยใหปลอดภัยและลดอัตรา

การตายของผูปวยได แนวทางหนึ่งในการพัฒนา

กระบวนการดูแลผูปวยคือ การนําหลักฐานเชิง

ประจักษ (Evidence based practice: EBP) มาใชใน

การดูแลผูปวย (Davidow, et al, 2007; Perry and 

Potter, 2010)

 ความหมายของหลักฐานเชิงประจักษ ที่ใช

กันสวนใหญมีที่มาจาก  Sackett, Rosenberg, Gray, 

Haynes and Richardson (1996) ซึ่งเปนผูริเริ่มการ

ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ โดยใหนิยามวา 

“เปนการตัดสินใจวิธีการรักษาหรือดูแลผูปวยและ

ผูรับบริการ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ดีที่สุดซึ่งมี

ความชัดเจนและมีเหตุมีผลท่ีมีอยูในขณะน้ันอยาง

รอบคอบ”  การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ

เปนวิธีการ บูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดานสขุภาพ  คานยิมของผูปวย/ผูรบับรกิาร กบัหลกั

ฐานเชิงประจักษที่ดีที่สุดที่นํามาใชในการตัดสิน

ใจ กระบวนการดูแลผูปวย/ผูรับบริการ โดยความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรสุขภาพ เกิดจากการส่ังสม

ประสบการณจากการทํางาน การศึกษาและฝก

อบรมทักษะการดูแลผูปวย/ผูรับบริการ ในขณะท่ี

ผูปวย/ผูรับบริการจะเกี่ยวของกับการกําหนดสิ่งที่

ตนใหความสําคัญ/คาดหวังและเห็นวามีคุณคา เปน

การบรูณาการความชาํนาญทางคลนิกิของนกัปฏบิตัิ

การกับขอมูลหลักฐานทางคลินิกที่เปนขอคนพบ

จากงานวิจัย (Sackett, et al., 1996)  ซึ่ง Agency for 

Health Care Policy and Research หรือปจจุบันได

เปลีย่นชือ่เปน Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับหลัก

ฐานที่ดีที่สุด (The Best Evidence) วาเปนสิ่งสําคัญ

ที่นํามาใชในการสรางเปนแนวปฏิบัติทางคลินิก 

(Clinical Practice Guideline: CPG) เพ่ือจุดมุงหมาย

หลกั คอืการเกดิการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ เปาหมายสําคญั

ของการนาํ EBP มาใชกเ็พือ่ปรบัปรุงการปฏบิตักิาร

รักษาและพยาบาลใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึง

พอใจของผูรับบริการ มัณฑนา เหมชะญาติ (2549) 

รายงานวาปญหาของการใช EBP สําหรับบุคลากร

สุขภาพ คือ แมวาบุคลากรทางสุขภาพจํานวนมาก

ใหความสนใจท่ีจะใชความรูจากการวิจัย  แตขาด

ทักษะในการสังเคราะหและประยุกตผลการวิจัยไป

ใชในการปฏิบัติ

 ผู ศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพการบริการ ลดความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน

จากการทําแทงผิดกฎหมาย ซึ่งจะนําไปสูภาวะช็อก

ติดเชื้อ และเพ่ือชวยลดภาระคาใชจายในการรักษา

พยาบาล จากการทบทวนพบวา ในประเทศไทยยัง

ไมไดมีการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับ

การพยาบาลและการรกัษาผูปวยแทงตดิเชือ้ไวอยาง

เปนระบบ  เพือ่นาํผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใน
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การปฏบิตักิารพยาบาล ดงันัน้ผูวจิยัจงึตองการศกึษา 

รวบรวม วเิคราะหและสังเคราะหองคความรูโดยใช

หลักฐานเชิงประจกัษในการดูแลผูปวยแทงตดิเช้ือที่

มีภาวะช็อกเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดี และมีการพัฒนา

งานอยางตอเน่ืองบนพืน้ฐานขององคความรูทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วัตถุประสงคของการศึกษา
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเพ่ือรวบรวม 

วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู จากงานวิจัยท่ี

เกีย่วของกบัภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้ ทีเ่กดิจากการ

ทาํแทงผิดกฎหมาย เพือ่ใหไดขอสรุปแนวทางในการ

ดแูลผูปวยนรเีวชทีท่าํแทงผดิกฎหมายทีม่ภีาวะชอ็ก

ติดเช้ือตอไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้ คือ

ขอมูลที่ได สามารถใชเปนขอสรุปองคความรูใหม

ที่มีความทันสมัย ไปพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแล

ผูปวยนรีเวชที่ทําแทงผิดกฎหมายที่มีภาวะช็อกติด

เช้ือ

การดําเนินการวิจัย
 ผูศึกษาทําการศึกษาโดยมีขั้นตอนในการ

คนควาหลักฐานเชิงประจักษ ดังนี้

 1. กําหนดขอบเขตของการสืบคน โดย

เปนหลักฐานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพในฐาน

ขอมูลสากล ตั้งแตป ค.ศ. 1993 ถึงป ค.ศ. 2013 

จากฐานขอมูล ScienceDirect, PubMed, OVID, 

CINAHL, Blackwell, SpringerLink, และฐานขอมลู

แนวปฏิบัติจาก www.guidelines.gov

 2. กําหนดคําสําคัญที่ ใช ในการสืบค น 

ประกอบดวย abortion, criminal abortion, induced 

abortion, illegal abortion, unintended abortion, 

septic abortion, sepsis in pregnancy, unsafe abortion,

unwanted pregnancy

 3. การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย

 ผูศึกษานําขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ มา

ทบทวน ประเมนิ และวเิคราะหอยางละเอยีด โดยใช

เกณฑการนําผลงานวจิยัไปใช (Research utilization) 

ของโพลิทและคณะ (Polit, Beck and Hungler, 2001) 

โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาคุณภาพ ดังนี้

  3.1 ผลงานวจิยัทีศ่กึษาตรงกบัประเดน็

ปญหาทางคลินิกที่ตองการแกไข (Clinical rele-

vance)

  3.2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย 

(Scientific merit) โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพ

ของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย (ราช

วทิยาลยัอายรุแพทยแหงประเทศไทย, 2544) จาํแนก

เปน 4 ระดับ ตั้งแต A ถึง D (แสดงในตารางที่ 1)

  3.3 แนวโนมความเปนไปไดในการนาํ

ผลงานวิจัยไปใชในการปฏิบัติ (Implementation               

potential) โดยผลการศึกษาตองมีความสอดคลอง

หรือคลายคลึงกับงานวิจัย และผลการศึกษานั้นมี

ความเปนไปไดในการนาํไปใชตอผูปฏบิตังิาน หนวย

งาน องคกร และกอใหเกดิประสทิธผิล คุมคา คุมทนุ
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ตารางท่ี 1 การจําแนกระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง

ประเทศไทย (ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย, 2544)

ระดับ หมายถึง

A หลักฐานท่ีไดจากการรวบรวมงานวิจัยอยางเปนระบบของงานวิจัยที่เปน randomized controlled trials 

(RCT) หรืองานวิจัยที่เปน meta–analysis ซึ่งมีการรวบรวมงานวิจัย ที่เปน randomized controlled trial 

ที่ดําเนินการอยางเหมาะสม

B หลักฐานที่ไดจากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบของงานวิจัยที่เปน controlled clinical study เชน 

non-randomized controlled trial, cohort study, case-control study, cross sectional study ที่ดําเนินการ

อยางเหมาะสมหรอืงานวจิยัทีเ่ปน meta–analysis ซึง่มกีารรวบรวมงานวจิยัทีเ่ปน randomized controlled 

trials อยางนอย 1 เรื่อง

C หลักฐานท่ีไดจากงานวิจัยที่เปนงานเปรียบเทียบหาความสัมพันธ หรือเปนงานวิจัยเชิงบรรยายอื่นๆ

D หลักฐานท่ีไดจากความเห็นหรือฉันทามติ (Consensus) ของคณะผูเชี่ยวชาญ งานตํารา และเอกสารทาง

วิชาการตางๆ เน่ืองจากไมมีหลักฐานจากผลงานวิจัยทางคลินิก

ผลการศึกษา 

 หลักฐานท่ีสืบคนไดมีจํานวน 20 เร่ือง 

ประกอบดวย ระดับ A จํานวน 7 เรื่อง ระดับ B 

จาํนวน 5 เร่ือง ระดบั C จาํนวน 5 เรือ่ง และ ระดบั D 

จาํนวน 3 เรือ่ง ผลการวิเคราะห สงัเคราะห พจิารณา

ความเปนไปไดในการนําไปใช ดังแสดงตัวอยาง ใน

ตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2  ตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

*CDC = Center of Disease Control

ผูเขียน/ป/ชื่อเรื่อง การออกแบบ

วิจัย/ ระดับ

กลุมตัวอยาง/วิธี

วิจัย

ผลการวิจัย การวิเคราะห/สังเคราะห/

การนําไปใช

Scientific of 

Family Panning 

(Society of 

Family Planning, 

2011)

Title: Clinical 

Guideline 

Prevention of 

infection after 

induced abortion

A Systematic 

Review 

Level: B

28 RCTs

8 cohort studies

6 prospective 

studies

7 descriptive 

studies

3 cross sectional 

studies

1. การใช Antibiotic 

prophylaxis ชวยลดความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อ และควรให

กอนการทําหัตถการ

2. ยาปฏิชีวนะที่แนะนําคือ 

Doxycycline และควรให 12 

ชั่วโมงกอนการทําหัตถการ 

และใหตอเพียงระยะเวลา

สั้น ๆ หลังการทําหัตถการ

เพื่อใหเห็นผลในการรักษา 

และเชื้อไมเกิดการดื้อยา

3. การติดเชื้อ bacteria เชน  N. 

Gonorrhea และ C. Tricho-

monas จะเพิ่มความรุนแรง

ของการติดเชื้อ จึงควรใช 

universal prophylaxis ดวย

ยาหลายขนานที่แนะนําโดย 

CDC* และควรมีการตรวจ

เพื่อเพาะเชื้อกอโรค

4. ควรมีการตรวจอื่นๆ รวม

ดวยเพื่อประเมินภาวะวิกฤต

ของผูปวย เชน การตรวจการ

ทํางานของไต กรด-ดาง การ

แข็งตัวของเลือด การถายภาพ

รังสีของหัวใจและปอด สาร

เคมีในเลือด การตรวจเม็ด

เลือด การตรวจนํ้าตาล และ

การทํางานของตับ

1. การใชยาปฏิชีวนะ 

เปนการรักษาเพื่อปองกัน

และลดความรุนแรงตอการ

ติดเชื้อจากการทําแทง ทั้ง

กอนและหลังการทําแทง 

ไดดี

2. การตรวจทางหองปฏิบัติ

การ และการตรวจพิเศษ

อื่น ๆ ควรกระทํารวมดวย 

เพื่อประเมินภาวะวิกฤตของ

ผูปวย
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ตารางที่ 2  ตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (ตอ)

*APACHEII = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II

**CVP = Central venous pressure

***ScVO2 = Central venous oxygen saturation

****rhAPC = recombinant human activated Protein C

ผูเขียน/ป/ชื่อเรื่อง การออกแบบ

วิจัย/ ระดับ

กลุมตัวอยาง/วิธี

วิจัย

ผลการวิจัย การวิเคราะห/สังเคราะห/

การนําไปใช

Davidow, J.S., 

Jacka, M.J., 

Brindly, P. & 

Gibney, R.T.N. 

(2007)

Title: Treatment 

of patients with 

severe sepsis and 

septic shock: A 

retrospective 

review of 

practice prior to 

the publication of 

sepsis guidelines

Retrospective 

Level: B

Retrospective 

systematic 

review  ของ 34 

medical chart 

records ของ

ผูปวย septic 

shock ที่เคย

รักษาตัวใน 

ICU ของโรง

พยาบาล 4 แหง 

ของ Capital 

Health Region, 

North Alberta, 

Canada ในระยะ

เวลา 14 เดือน 

(กุมภาพันธ 

2546 ถึง เมษายน 

2547)

จากการศึกษายอนหลังพบวา

1. โรคที่เปนสาเหตุของการ

เกิด septic shock 2 อันดับ

แรกคือ ปอดอักเสบ (41.2%) 

และ การติดเชื้อในชองทอง 

(26.5%)

2. ผูปวยทุกรายมีคะแนน 

APACHEII* ≥ 25 (เฉลี่ย 

31.3)

3. 94% ของผูปวยไดรับ

การบําบัดทดแทนดวยสาร

นํ้า ภายใน 6 ชั่วโมง ทันที่

ที่สามารถวินิจฉัยไดวาเกิด 

septic shock

3. 32%ของผูปวยไดรับการ

รักษาดวยยาปฏิชีวนะ ภายใน 

1 ชั่วโมงทันที่ที่สามารถ

วินิจฉัยไดวาเกิด septic shock

4. 38% ของผูปวยไดรับการ

ติดตามการประเมินคา CVP** 

และ ScVO2***

5. 82% ของผูปวยได

รับrhAPC**** ภายใน 24 

ชั่วโมง ที่รับไวใน ICU

1. สิ่งสําคัญที่มีตอการอัตรา

การรอดชีวิตของผูปวยที่

มีภาวะ septic shock คือ 

ความสามารถของบุคลากร

ทางการแพทยและพยาบาล

ในการประเมินการเกิด 

septic shock ใหไดเร็วที่สุด 

เพื่อปองกันการเกิด organ 

failure อันเปนผลมาจากการ

เกิด septic shock ที่ไมไดรับ

การรักษาอยางทันทวงที

2. แนวทางการดูแลผูปวยที่มี

ภาวะ septic shock

- faster recognition of sepsis

- earlier antibiotics

- faster fluid resuscitation

- early CVP and ScVO2 

monitor
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ตารางที่ 2  ตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (ตอ)

ผูเขียน/ป/ชื่อเรื่อง การออกแบบ

วิจัย/ ระดับ

กลุมตัวอยาง/วิธี

วิจัย

ผลการวิจัย การวเิคราะห/สงัเคราะห/

การนําไปใช

Shahbazi, S. 

(2012)

Title: The 

consequences of 

unsafe abortion: 

a qualitative 

study

Qualitative 

study

Level: C

หญิงชาวอิหราน

ที่มีประสบการณ

การทําแทงผิด

กฎหมาย จํานวน 

27 คนเก็บ

ขอมูลโดยการ

สัมภาษณ โดย

ใชแบบสอบถาม

ปลายเปดก่ึง

โครงสราง

ผลการวิจัยพบวาหญิงที่มี

ประสบการณการทําแทงผิด

กฎหมาย ไดรับผลที่เกิดตามมาดังนี้

1. ดานรางกาย: มีไขสูง ปวดทอง 

เลือดออกทางชองคลอดมากผิด

ปกติ ช็อกติดเชื้อ เปนผลมาจากการ

ทําแทงดวยเครื่องมือที่สกปรก เกิด

ภาวะแทรกซอนและมาพบแพทย

ชาเกินไป

2. ดานจิตใจ: สตรีสวนใหญตองการ

ลืมการมีประสบการณที่เลวราย 

รูสึกบาป เสียใจในส่ิงที่กระทําลงไป 

เครียด วิตกกังวล

3. ดานสังคมและสิ่งสนับสนุน: 

ผลการวิจัยพบวาสตรีอิหรานที่

โสด ตั้งครรภเมื่ออายุยังนอย มี

ความเครียด ซึงเศรามากกวาสตรี

ที่บรรลุนิติภาวะแลว นอกจากนี้ยัง

ขาดสิ่งสนับสนุนทางสังคม มีความ

กังวลวาเมื่อแตงงานและหากสามี

ทราบวาเคยตั้งครรภและทําแทงมา

กอน จะทําใหชีวิตลมเหลว

4. ดานกฎหมาย: กลุมตัวอยางทราบ

ดวีาการทาํแทงผดิศลีธรรมตามหลัก

ศาสนาอิสลาม และผิดกฎหมาย 

การทําแทงในอิหรานสามารถทําได

เมื่อมีขอบงช้ีทางการแพทยเทานั้น 

และหากพบวามีการทําแทงผิด

กฎหมาย จะไดรับบทลงโทษและ

เปนตราบาปไปตลอดชีวิต

1. ในการดูแลผูปวยทาง

นรเีวชทีแ่ทงนัน้นอกจาก

จะดูแลรักษาดานรางกาย

แลว พยาบาลควรให

ความสําคัญตอการดูแล

ดานจิตใจ สังคม และจิต

วิญญาณของผูปวย ไมใช

ความรูสึกสวนตัวในการ

ตัดสินการกระทําของผู

ปวย ยอมรับและเขาใจ

ในความเปนบุคคลของ

ผูปวย

2. การปองกันการเกิด

ภาวะช็อกติดเชื้อทาง

นรีเวชที่ดีที่สุด คือการ

ปองกันไมใหเกิดการตั้ง

ครรภไมพึงประสงค โดย

การใหการศึกษา และให

คําแนะนํา
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ผลการศึกษา 
 ผลการประเมิน วิเคราะหและสังเคราะห 

งานวิจัย แบงแนวทางการดูแลผูปวยท่ีทําแทงผิด

กฎหมายท่ีมภีาวะชอ็กติดเช้ือ ออกเปนประเภทตางๆ 

ดังนี้

 1. การประเมินภาวะช็อกติดเชื้อและระดับ

ความรุนแรง

  ภาวะแทงติดเช้ือเปนภาวะติดเช้ือของ

มดลูกและอวัยวะใกลเคียงภายหลังการแทง เกิดขึ้น

ไดท้ังจากการทาํแทงเอง หรอือาจเปนการทาํแทงโดย

การใชยาหรือหัตถการ ภาวะแทงติดเชื้อเปนสาเหตุ

ของการเสียชีวิตในสตรี สาเหตุมีความสัมพันธกับ

การยุติการตั้งครรภโดยการทําหัตถการที่สกปรก 

ซึ่งโดยมากเปนการทําแทงแบบผิดกฎหมาย พบใน

หญิงวัยรุนที่ตั้งครรภไมพึงประสงค (เจนจิต ฉายะ

จินดา, 2554)อันตรายจากการทําแทงผิดกฎหมาย

ตารางที่ 2  ตัวอยางการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (ตอ)

ผูเขียน/ป/ชื่อเรื่อง การออกแบบ

วิจัย/ ระดับ

กลุมตัวอยาง/วิธี

วิจัย

ผลการวิจัย การวิเคราะห/สงัเคราะห/

การนําไปใช

Marshall, J.C., 

Maier, R.V., 

Jimenez, M. & 

Dellinger, E.P. 

(2004)

Title: Source 

control in the 

management of 

severe sepsis and 

septic shock: an 

evidenced based 

review

Systemic 

review

Level: D

เอกสาร งานวิจัย

ที่ไดรับการตีพิมพ

ในฐานขอมูลสากล 

A modified 

Delphi method, 

A consensus 

conference

ความสําเร็จในการรักษาผูปวย

ที่มีภาวะ sepsis ประกอบดวย

1. การระบายหนองหรือสิ่ง

คัดหลั่งออกใหไดเร็วที่สุด

2. การทําความสะอาด เนื้อเยื่อ

ที่ติดเชื้อเปนอยางดี

3. การกําจัดสิ่งตกคางหรือสิ่ง

แปลกปลอม ออกจากรางกาย

ใหหมดโดยเร็วที่สุด

4. การรักษาดวยยาที่ตอบสนอง

ตอเชื้อนั้น ๆ เพื่อใหกลับคืนสู

ภาวะปกติใหเร็วที่สุด

ความสําเร็จในการดูแล

ผูปวยที่ทําแทง

ผิดกฎหมายไมใหเกิด 

septic shock ที่สําคัญคือ

1. การกําจัดเศษรกที่

ตกคางในโพรงมดลูก

ออก ดวยวิธีทางการ

แพทยที่ปลอดภัย

2. การชะลางทําความ

สะอาดโพรงมดลูกดวย

สารนํ้าที่เหมาะสม

3. ภายหลังการทํา

หัตถการควรมกีารรักษา

ดวยยาปฏิชีวนะ

ดวยหัตถการที่สกปรกและไมมีมาตรฐาน  อันตราย

ที่เกิดจากการทําแทงผิดกฎหมายไดแก มดลูกแตก 

มดลูกทะลุ การบาดเจ็บที่ปากมดลูก มีเศษรกคาง

ทําใหสูญเสียเลือดรุนแรงและช็อก มีความผิดปกติ

ในการแข็งตัวของเลือด และหากไมไดรับการแกไข

อยางทันทวงทีผูปวยอาจเกิดภาวะ การทํางานของ

อวัยวะตางๆ ลมเหลว  (multiple organs failure)  

(Royal College of Obstetricians and Gynaecolo-

gists, 2011).

 การประเมินภาวะช็อกติดเชื้อ แบมโฟ 

(Bamfo, 2013) ใหขอเสนอแนะวา หากบุคลากร

ทางการแพทยตระหนักและใหความสําคัญในการ

ประเมินสภาพผูปวยท่ีมีภาวะช็อกติดเชื้อ และย่ิง

ประเมินไดเร็วเทาไหร จะสามารถลดอัตราการตาย

ของผูปวยไดมากข้ึน (Bamfo, 2013; Davidow, et 

al, 2007) สามารถทําไดโดยการซกัประวตั ิซึง่อาจใช
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เครื่องมือในการคัดกรองเพื่อจัดระดับความรุนแรง

ของอาการที่ผูปวยเปนอยู จะชวยใหสามารถใหการ

รักษาไดทันทวงที  ตัวอยางและเกณฑในการคัด

กรอง (แสดงในตารางที่ 3) (Bone, et al., 1992)

ตารางที่ 3  Definitions for sepsis and organ failure (Bone, et al, 1992)

คําศัพท ความหมายและเกณฑประเมิน

กลุมอาการตอบสนอง

ตอการอักเสบท่ัว

รางกาย  (Systemic 

inflammatory 

response syndrome: 

SIRS)

เปนภาวะท่ีรางกายมกีารตอบสนองทางคลนิกิตอการอกัเสบไปทัว่รางกาย โดยมอีาการทางคลนิกิ

อยางนอย 2 ขอตามเกณฑตอไปนี้ 

  -  อุณหภูมิรางกายมากกวา 38 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา 36 องศาเซลเซียส 

  -  อัตราการเตนของหัวใจมากกวา 90 ครั้ง/นาที

  -  อัตราการหายใจมากกวา 20 ครั้ง/นาที หรือ PaCO2 นอยกวา 32 มิลลิเมตรปรอท

  -   ตรวจเลือดพบคาเม็ดเลือดขาวมากกวา 12,000 เซลล/ลบ.มม. หรือนอยกวา 4,000 เซลล/

ลบ.มม.  

ภาวะติดเชื้อ (Sepsis) เปนภาวะท่ีมกีารอักเสบท่ัวรางกายท่ีมสีาเหตุจากการติดเชือ้ อาการแสดงของการติดเชือ้เหมือน

กับที่กลาวไวใน SIRS โดยมีอาการทางคลินิกอยางนอย 2 อยางตามเกณฑตอไปนี้ 

  -  อุณหภูมิทางทวารหนักสูงกวา 38 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา 36 องศาเซลเซียส 

  -  อัตราการเตนของหัวใจเร็ว (Tachycardia)  มากกวา 90 ครั้ง/นาที 

รวมกับมีการติดเช้ือโดยมีอวัยวะที่แสดงออกถึงการเสียหนาที่หรือมีเลือดไปเลี้ยงไมเพียงพอ 

ทําใหมีอาการอยางนอย 1 อยางตอไปนี้ 

  -  ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง 

  -  มีภาวะพรองออกซิเจน (Hypoxemia) โดยมีคา PaO2 นอยกวา 72 มิลลิเมตรปรอท ขณะที่ได

ออกซิเจนเขมขน 21 %  (FiO2 0.21) โดยปญหาในปอดที่เปนสาเหตุใหเกิด

  -  ระดับ plasma lactate level สูงขึ้น

  -  มีภาวะปสสาวะออกนอย (Oliguria) (นอยกวา 30 มิลลิลิตร/นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ ชั่วโมง

ภาวะติดเชื้ออยาง

รุนแรง (Severe 

sepsis)

-  เปนภาวะติดเช้ือและมีการอักเสบทั่วรางกายซ่ึงสัมพันธกับการเสียหนาที่ของอวัยวะ (Organ 

dysfunction) อาจมีภาวะเลือดไปเล้ียงรางกายนอยลง (Hypoperfusion) หรือความดันโลหิตต่ํา 

(Hypotension)  ภาวะเลือดเปนกรด (Lactic acidosis) ปสสาวะออกนอย (Oliguria) หรือความ

รูสึกเปล่ียนแปลงอยางเฉียบพลัน รวมกับมี SIRS  

-  ภาวะติดเช้ือท่ีทําใหเกิดความดันโลหิตต่ํา (Sepsis-induced hypotension) คือ มี Systolic blood 

pressure นอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอท หรือลดลง 40 มิลลิเมตรปรอทจากคาปกติ อาจจะดีขึ้น

เม่ือไดรับสารน้ําชดเชยอยางเหมาะสม (Adequate fluid resuscitation) พรอมกับมีอาการแสดง

ของภาวะเลอืดไปเลีย้งรางกายไมเพยีงพอ ซึง่อาจจะรวมถงึภาวะเลอืดเปนกรด (Lactic acidosis) 

ปสสาวะออกนอย (Oliguria) หรือความรูสึกเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลัน

ภาวะช็อกจากการติด

เชื้อ (Septic shock)

เปนภาวะการติดเชื้ออยางรุนแรงท่ีทําใหเกิดความดันโลหิตตํ่าแมวาจะชดเชยดวยสารน้ําอยาง

เพียงพอแลว รวมกับมีอาการแสดงของภาวะเลือดไปเลี้ยงรางกายไมเพียงพอ ซึ่งอาจจะรวมถึง

ภาวะเลอืดเปนกรด (Lactic acidosis) ปสสาวะออกนอย (Oliguria) หรอืความรูสกึตัวเปลีย่นแปลง

อยางเฉียบพลัน ผูปวยที่ไดรับยา Inotropic ยา Vasopressor อาจจะไมมีภาวะความดันโลหิตต่ํา

ขณะที่มี Organ dysfunction และ Hypoperfusion
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 การตรวจรางกาย และการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการและการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ผูปวยมักมาพบ

แพทยดวยอาการและอาการแสดงตางๆ ที่บงบอก

วามีการติดเช้ือ ไดแก มีไขสูง หนาวสั่น ปวดทอง

อยางรุนแรง และมีเลอืดออกทางชองคลอดมากกวา

ปกติ ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิตตก ตรวจรางกาย

อาจพบความผิดปกติอื่นๆ รวมดวย เชน มีรองรอย

ของการทําแทง (รอยชํ้าที่ทองนอย ที่เกิดจากการ

กระแทก การกด อยางรุนแรง, รอยเข็มแทงที่ทอง

นอย)  (Davidow, et al, 2007; Mary & Mahmood, 

2010; Sweetman & Considine, 2004)

 2. แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยช็อกติดเชื้อ

อยางเปนองครวม

  สุขภาพองครวมหมายถึง สภาวะท่ีขึ้น

อยูกับปฏิสัมพันธอันละเอียดออนระหวางรางกาย 

จิต สังคมและจิตวิญญาณ ไมใชมีแตเฉพาะเรื่องกาย

หรือชีววิทยาเทานั้น รูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับองค

รวมของมนุษยนัน้มีการเช่ือมโยงของกาย จติ สงัคม 

และจิตวิญญาณ โดยมิติทางดานจิตวิญญาณเปนมิติ

ที่อยู ขั้นสูงสุดและมีความสําคัญตอการประสาน

เช่ือมโยงใหทุกมิติรักษาสภาวะสมดุลของรางกายสู

สภาวะอันจะชวยใหมนุษยมีความสมดุลแบบองค

รวม (ประเวศ วะสี, 2544) ในการปฏิบัติการดูแลผู

ปวยช็อกติดเชื้ออยางเปนองครวม ผูศึกษาสามารถ

จําแนกออกเปน 

  2.1 การดูแลดานรางกาย: เม่ือสามารถ

ประเมินผูปวยวาเขาสูระยะช็อก (faster recognition 

of sepsis) บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลจะ

ตองใหการรกัษาพยาบาลตามหลกัฐานเชงิประจกัษ

ที่ไดจากการสังเคราะหองคความรู ไดแก การบําบัด

ชดเชยดวยสารนํ้า (fluid resuscitation) การใหยา

ปฏิชวีนะทันทีภายใน 1 ชัว่โมงแรกท่ีวนิจิฉยัวาผูปวย

ช็อกจากการติดเช้ือ (early antibiotics) เฝาติดตาม

สัญญาณชีพตางๆ อยางใกลชิด (early CVP and 

ScVO2 monitor) รวมกับการตรวจอ่ืนๆ รวมดวย

เพื่อประเมินภาวะวิกฤตของผูปวย เชน การตรวจ

การทํางานของไต กรด-ดาง การแข็งตัวของเลือด 

การถายภาพรังสีของหัวใจและปอด สารเคมีในเลือด 

การตรวจเมด็เลอืด การตรวจนํา้ตาล และการทาํงาน

ของตับ (Davidow, et al, 2007; Society of Family 

Planning, 2011)

  2.2 การดูแลดานจิต สังคม และจิต

วิญญาณ: ในการดูแลผูปวยทางนรีเวชที่แทงนั้น

นอกจากจะดูแลรักษาดานรางกายแลว บุคลากร

สุขภาพควรใหความสําคัญตอการดูแลดานจิตใจ 

สงัคมและจิตวญิญาณของผูปวยโดยไมใชความรูสกึ

สวนตัวในการตัดสินการกระทําของผูปวย ยอมรับ

และเขาใจในความเปนบุคคลของผูปวย (Marshall, 

Maier, Jimenez & Dellinger, 2004)

 3. แนวทางการปองกันการเกิดช็อกติดเช้ือ

จากการทําแทงผิดกฎหมาย

แนวทางท่ีดีที่สุดในการปองกันการเกิดช็อกติดเชื้อ

จากการทําแทงผิดกฎหมายน้ัน คือการปอง กันไม

ใหสตรีตั้งครรภไมพึงประสงคหรือตั้งครรภกอน

วัยอันควร  (Davidow, et al, 2007;  Fawcus, 2008;  

Fiol, et al, 2012; Haddad & Nour, 2009) สอดคลอง

กับขอเสนอแนะของ Mary & Mahmood (2010) ที่

กลาววาการใหการศกึษาเรือ่งการมเีพศสมัพันธอยาง

ปลอดภัย (Safe sex) และการใหความรูเรื่องการคุม

กําเนิดที่ถูกตอง จะชวยลดอัตราการต้ังครรภไมพึง

ประสงค สงผลใหอัตราการทําแทงผิดกฎหมายลด

ลงตามไปดวย
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บทสรุป 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดแนวทางใน

การดูแลผูปวยทางสูติ-นรีเวชท่ีมีปญหาช็อกจาก

การติดเชื้ออยางเปนองครวม ครอบคลุมทั้งดาน

รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ ไดแก  1) การประเมินภาวะช็อกติดเชื้อ

และระดับความรุนแรง 2) แนวปฏิบัติในการดูแลผู

ปวยช็อกติดเช้ืออยางเปนองครวม และ 3) แนวทาง

การปองกนัการเกดิภาวะชอ็กตดิเชือ้จากการทาํแทง

ผิดกฎหมาย ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาผู ปวยหรือผูรับ

บรกิารทีไ่ดรบัการดแูล  จะไดรบับรกิารทีด่ทีีส่ดุผาน

การวิเคราะห สงัเคราะหมาจากงานวิจยัท่ีมคีวามนา

เชื่อถือ ทําใหเอกลักษณของวิชาชีพทางการแพทย

และการพยาบาลมีความชัดเจนข้ึน เกิดทั้งผลลัพธ

ที่ตองการและยังเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช

 1. ดานการบริหาร

  ผูบรหิารควรสงเสริมนโยบายการพัฒนา

แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษเน่ืองจาก

ผลลพัธของการพัฒนาจะทําใหมกีารพัฒนาคุณภาพ

บริการซึ่งเปนการสรางเอกลักษณของวิชาชีพการ

แพทยและการพยาบาลใหมีความชัดเจน เกิดทั้ง

ผลลัพธที่ตองการ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริการทางสุขภาพใน

ปจจบุนั ตองคํานงึถึงความคุมคาในการใชทรพัยากร

ที่มีอยู รวมกับผลลัพธ เชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัตินั้นๆ

 2. ดานการบริการ

  ผูปฏบิตักิารดแูลรกัษาและพยาบาลผูปวย

ที่มีภาวะฉุกเฉินทางนรีเวชสามารถนําแนวปฏิบัติ       

การดแูลผูปวยแทงตดิเช้ือทีม่ภีาวะช็อกไปใชในการ

แกปญหาสุขภาพใหกับผูปวยและประเมินผลลัพธ

ทางการบรกิาร เพือ่วเิคราะหจดุออนและจดุแขง็และ

ทบทวนขอสรุปพัฒนาแนวปฏิบัติโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษที่สรางข้ึนอยางตอเนื่อง

 3. ดานการวิจัย

  3.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาแนว

ปฏิบัติการดูแลผูปวยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ

ไปขยายผลการใชงานสําหรับผูปวยที่มีภาวะช็อก

ประเภทตางๆ และสรางรูปแบบการดูแลผูปวยท่ีมี

ภาวะชอ็กโดยใช รปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารอยาง

มีสวนรวม

  3.2 ควรนําแบบการศึกษาน้ีไปขยายผล

เพื่อสรางและพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษสําหรับผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินดานอื่นๆ 

เชน อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม เปนตน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท้ังดาน

การวิจัย การคิดอยางมีวิจารณญาณรวมทั้งดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

 4. ดานการศึกษาและการฝกอบรม 

  4.1   ดานการศึกษา: อาจารยแพทยและ

พยาบาลสามารถนําแนวทางการปฏิบัติตามหลัก

ฐานเชิงประจักษไปใชในการสอนนักศึกษาเพื่อ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณควบคู ไปกับ

การใชกระบวนการในการแกปญหาสุขภาพอยาง

เปนระบบ เนื่องจากการแกปญหาโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษเปนการใชกระบวนการ วิเคราะห 

สังเคราะห จากหลักฐานงานวิจัยที่นาเช่ือถือ มีขั้น

ตอนท่ีเปนระบบสอดคลองกับกระบวนการแก

ปญหาทางวิทยาศาสตร

  4.2 ดานการฝกอบรม:  แพทยและ

พยาบาลสามารถเปนวิทยากรและสรางทีมงานใน
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การถายทอดความรู และแนวทางการนําหลักฐาน

เชิงประจกัษไปใชในการสรางแนวปฏิบตัใินการดแูล

ผูปวยแทงติดเชื้อที่มีภาวะช็อกติดเชื้อ เปนสถาบัน

พี่เลี้ยงแกโรงพยาบาลตางๆ ในการนําหลักฐานเชิง

ประจักษไปใชในการพัฒนางานตลอดจนการจัดตั้ง

ศนูยพฒันางานคุณภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานคุณภาพของ

องคกร
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