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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาระหว่างผูป้ ่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็อก
จากภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยตามแนวทางเวชปฏิบตั ดิ ูแลผู้ป่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อฉบับปี ค.ศ. 2012 กับ
ผูป้ ่วยดังกล่าวทีเ่ ข้าเกณฑ์เดียวกันในปี ค.ศ.2016 วิ ธีการ: การศึกษาเป็ นแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้าในผูป้ ่วยทีเ่ กิดภาวะพิษ
เหตุตดิ เชื้อและเริม่ การรักษาที่ห้องฉุ กเฉิน ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ.
2559 โดยเก็บข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย เชือ้ ก่อโรค ประเภทภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ แหล่งทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ โรคแทรกซ้อน
และผลการรักษา ผลการวิ จยั : ผูป้ ่วยทัง้ หมด 200 ราย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีม่ คี ะแนน The Sequential Organ Failure
Assessment (SOFA) 0-1 คะแนน ซึง่ เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ค.ศ. 2012 และกลุ่มผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน ซึง่ เข้าเกณฑ์ดงั กล่าวในปี ค.ศ. 2016 ปจั จัยเสีย่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีคะแนน SOFA > 2
คะแนน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (P=0.029) โรคไต (P=0.016) โรคตับ (P=0.028) และการคาสายสวนปสั สาวะ (P=0.041)
เชือ้ แบคทีเรียแกรมลบก่อโรคทีพ่ บจากสิง่ ส่งตรวจมากทีส่ ุด คือ Escherichia coli (ร้อยละ 37.4) แบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคที่
พบจากสิง่ ส่งตรวจมากทีส่ ดุ คือ Staphylococcus aureus (MSSA) (ร้อยละ 11.7) สาเหตุของการติดเชือ้ และการเกิดโรคแทรก
ซ้อนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คะแนน SOFA > 2 คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การติดเชือ้ ในช่องท้อง (P=0.019) ภาวะ
ไตวายเฉียบพลัน (P<0.001) ภาวะโซเดียมในเลือดต่า (P=0.017) ภาวะโลหิตจาง (P=0.025) และภาวะกรดจากเมตาบอลิสม
(P=0.037) การมีคะแนน SOFA > 2 คะแนน มีความสัมพันธ์กบั การมีคะแนน Quick SOFA (qSOFA) > 2 คะแนน (P<0.001)
กลุ่มทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน จะมีอตั ราการเสียชีวติ สูงกว่ากลุ่มทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน 3.64 เท่า (OR: 3.64,
95%CI: 1.21 – 10.91, P=0.015) สรุป: การประเมินผูป้ ่วยโดยใช้คะแนน SOFA ให้ผลทีส่ อดคล้องกับการใช้คะแนน qSOFA
ปจั จัยเสีย่ งของการมี SOFA > 2 คะแนน คือ โรคประจาตัวและโรคแทรกซ้อน ผูป้ ่วยกลุ่มนี้มอี ตั ราการเสียชีวติ สูงกว่าผูป้ ่วยทีม่ ี
คะแนน SOFA 0-1 คะแนน ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้จงึ ควรได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ จากบุคลากรทางการแพทย์
คาสาคัญ: ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ แบบประเมินการล้มเหลวของอวัยวะ แผนกฉุกเฉิน
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Abstract
Objective: To compare clinical characteristics and treatment outcomes of sepsis or septic shock patients
who were qualified by the diagnostic criteria in 2012 and those qualified by the diagnostic criteria in 2016. Method:
This study was a prospective cohort study in patients with sepsis or septic shock receiving initiated treatment at
emergency room, Siriraj hospital during July 1st, 2016 to October 31st, 2016. The data collected were demographics,
causative microorganisms, categories of sepsis, source of infections, complications and treatment outcomes.
Results: A total of 200 patients were classified into 2 groups according to their SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment) scores. SOFA scores 0-1 were qualified by diagnostic criteria in 2012, whereas SOFA scores > 2 were
qualified by diagnosis criteria in 2016. Factor associated with SOFA scores > 2 included hypertension (P=0.029),
renal disease (P=0.016), liver disease (P=0.028) and indwelling urinary catheter (P=0.041). The most common
causative gram-negative and gram positive bacteria identified from specimens were Escherichia coli (37.4%) and
Staphylococcus aureus (MSSA) (11.7%), respectively. Sources of infection and complications that associated with
SOFA scores > 2 were intra-abdominal infection (P=0.019), acute kidney injury (P<0.001), hyponatremia (P=0.017),
anemia (P=0.025) and metabolic acidosis (P=0.037). SOFA scores > 2 was associated with qSOFA scores > 2
(P<0.001). Patients with SOFA scores > 2 were had a 3.64 fold higher mortality than patients with a SOFA scores
0–1 (OR: 3.64, 95%CI: 1.21 – 10.91, P=0.015). Conclusion: SOFA and qSOFA scores showed concordant results
in the evaluation of sepsis patients. Risk factors of having SOFA scores > 2 were underlying disease and
complication. This group of patients had a higher mortality rate than those with SOFA scores 0–1. Accordingly, they
should be attended by healthcare providers.
Keywords: sepsis, septic shock, Sequential Organ Failure Assessment, emergency department, outcome
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บทนา
ั หาสาธารณสุ ข ที่
ภาวะพิษ เหตุ ติ ด เชื้อ เป็ น ป ญ
สาคัญทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทยและนาไปสู่ภาวะพิษเหตุ
ติดเชือ้ อย่างรุนแรงและภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ
ได้ ภาวะพิษ เหตุ ติ ด เชื้อ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ อัต ราการ
เสียชีวติ ร้อยละ 34.3 เมือ่ ผูป้ ว่ ยเกิดภาวะช็อกจากภาวะพิษ
เหตุตดิ เชื้อจะพบอัตราการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 52.6
(1) นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ภาวะพิษ
เหตุตดิ เชื้อเป็ นสาเหตุทาให้ผูป้ ่วยต้องเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล 750,000 รายต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูงถึง 16.7 พันล้านบาทต่อปี (2)
เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุติดเชื้อในปี ค.ศ.
2012 (3) ได้ป รับ ปรุง นิ ย ามใหม่จ ากแนวทางเวชปฏิบ ัติ
ดูแลผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อ ซึ่งเดิมกาหนดนิยามของ
ภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อว่าคือ ภาวะที่สงสัยหรือยืนยันว่าเกิด
ภาวะติดเชื้อ โดยมีตวั แปรผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ตัวแปรทัวไป
่ (สัญญาณชีพ) ตัวแปรที่บ่งชี้ถึงการอักเสบ
ตัวแปรทีบ่ ่งชึถ้ งึ ระบบไหลเวียนโลหิต ตัวแปรทีบ่ ่งชีถ้ งึ การ
ทางานผิดปกติของอวัยวะ ตัวแปรที่บ่งชี้ถงึ ภาวะเลือดไป
เลีย้ งอวัยวะต่าง ๆ ลดลง ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ อย่างรุนแรง
คือ ภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อร่วมกับมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง
ๆ ลดลงหรืออวัยวะทาหน้าที่ผดิ ปกติ ภาวะช็อกจากภาวะ
พิษเหตุตดิ เชือ้ คือ ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ร่วมกับภาวะความ
ดันโลหิตต่ าแม้ว่าจะได้รบั สารน้ าอย่างเพียงพอแล้ว และ
จ าเป็ น ต้อ งได้ย ากระตุ้น การหดตัว ของกล้า มเนื้ อ หลอด
เลื อ ดเพื่อ เพิ่ม ความดัน โลหิ ต เกณฑ์ ก ารวินิ จ ฉั ย จาก
แนวทางเวชปฏิบตั ิดูแ ลผู้ป่วยภาวะพิษเหตุ ติดเชื้อ ค.ศ.
2016 (4) ได้กาหนดนิยามภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ เหมือนเดิม
ว่า ภาวะทีอ่ วัยวะทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติโดยมีสาเหตุมาจากการ
ตอบสนองต่อภาวะติดเชื้อ โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ
คะแนน The Sequential Organ Failure Assessment
(SOFA) มากกว่าหรือเท่ากับ 2 คะแนน ส่วนภาวะพิษเหตุ
ติดเชือ้ อย่างรุนแรงให้ความหมายเดียวกับภาวะพิษเหตุตดิ
เชื้อ ภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ คือ ภาวะพิษเหตุ
ติดเชื้อร่วมกับภาวะความดันโลหิตต่ าที่จาเป็ นต้องได้ยา
กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด เพื่อรักษาค่า
ความดัน โลหิ ต เฉลี่ ย ให้ ม ี ค่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 65
มิลลิเมตรปรอท รวมทัง้ มีภาวะแลคเตทในเลือ ดมากกว่า 2
มิลลิโมลต่อลิตร แม้วา่ ได้รบั สารน้าอย่างเพียงพอแล้ว

การศึกษาปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะพิษเหตุตดิ
เชื้อ (2) พบว่า ประวัติการมีโรคประจาตัว เช่น โรคปอด
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรือโรคไตเรื้อรังล้วนมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การเกิด ภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ โดยเมื่อ
ผูป้ ่วยมีจานวนโรคประจาตัวเพิม่ ขึน้ จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ การศึกษาในผู้ป่วยที่ตดิ เชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบ (5) พบว่า โรคไตหรือการคาสายสวน
ปสั สาวะล้วนเป็ นปจั จัยสาคัญที่ก่อให้เกิดภาวะพิษเหตุตดิ
เชื้อ แบบรุ น แรงหรือ ภาวะช็อ กจากภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คะแนน SOFA คือ เกณฑ์ท่ใี ช้ในการประเมิน
ภาวะการทางานของอวัยวะล้มเหลวและมีความสัมพันธ์กบั
อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่วยที่รกั ษาในหอผูป้ ่วยวิกฤติ (6)
คะแนนรวม SOFA มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 9 คะแนน มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการเสียชีวติ ในโรงพยาบาล (7) เมื่อ
คะแนน SOFA มากกว่า 3 คะแนน ในแต่ละระบบอวัยวะ
จะบ่ ง บอกถึง ภาวะการท างานที่ล้ ม เหลว ส่ ว นคะแนน
qSOFA (Quick SOFA) คือ คะแนนประเมินภาวะการ
ทางานของอวัยวะล้มเหลว ซึ่งใช้เป็ นข้อมูลในการเริม่ หรือ
เพิม่ การรักษาที่เหมาะสม การส่งต่อไปยังหอผู้ป่วยวิกฤติ
หรือเพิม่ ความถี่ในการติดตาม คะแนน qSOFA มากกว่า
หรือเท่ากับ 2 บ่งบอกถึงผลลัพธ์ทไ่ี ม่ดขี องผูป้ ว่ ย (8)
เนื่องด้วยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ มีเกณฑ์การวินิจฉัย
ทีแ่ ตกต่างกันในปจั จุบนั การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาระหว่าง
ผูป้ ่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ หรือภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุ
ติดเชือ้ ทีเ่ ข้าเกณฑ์การวินิจฉัยตามแนวทางเวชปฏิบตั ดิ ูแล
ผูป้ ่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อในปี ค.ศ. 2012 กับผูป้ ่วย
ดังกล่าวที่เข้าเกณฑ์เดียวกันในปี ค.ศ.2016 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมในอนาคต
ต่อไป
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ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
โครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาล [เลขที่โ ครงการวิจ ัย
356/2559
(EC3)] การศึกษาเป็ นแบบเก็บข้อมูลไป
ข้างหน้า (prospective cohort study) โดยมีระเบียบวิธี
วิจยั ดังนี้
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ตัวอย่าง
การศึกษานี้ทาที่หอ้ งฉุ กเฉิน โรงพยาบาลศิรริ าช
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ.
2559 โดยมีเกณฑ์การคัดผูป้ ว่ ยเข้าร่วมการวิจยั ดังต่อไปนี้
(1) อายุ 18 ปี ขน้ึ ไป (2) ผูป้ ่วยมีอาการภาวะพิษเหตุตดิ
เชือ้ ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ อย่างรุนแรง หรือภาวะช็อกจาก
ภาวะพิษเหตุ ติดเชื้อ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยจากแนวทาง
เวชปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ่วยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ปี ค.ศ.2012 หรือ
ปี ค.ศ.2016 และได้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาที่ ห้ อ งฉุ กเฉิ น
โรงพยาบาลศิรริ าช (3) ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาต้านจุลชีพเพื่อ
รัก ษาภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ ภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ อย่ า ง
รุ น แรง หรือ ภาวะช็อ กจากภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ ที่ห้อ ง
ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลศิร ิร าช เกณฑ์ก ารคัด ผู้ป่ ว ยออกมี
ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ป่วยที่รบั ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่นด้วย
ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ อย่างรุนแรง หรือ
ภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุ ติดเชื้อ และได้รบั การรักษา
ด้วยยาต้าน จุลชีพก่อนเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุ กเฉิน
โรงพยาบาลศิรริ าช (2) ผูป้ ว่ ยทีถ่ ูกส่งตัวไปรับการรักษาต่อ
ทีโ่ รงพยาบาลอื่นตามสิทธิการรักษา แม้ว่ายังมีอาการของ
ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ อย่างรุนแรง หรือ
ภาวะช็อ กจากภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ (3) ผู้ป่ว ยที่เป็ น โรค
ระยะสุ ด ท้า ยตามการวินิ จ ฉัย ของแพทย์แ ละผู้ป่ ว ยหรือ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมต้องการการรักษาแบบประคับประคอง
เท่านัน้
ข้อมูลทีร่ วบรวม
ข้อมูลทีร่ วบรวม แบ่งเป็ น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วย ได้แก่ เพศ อายุ ทีพ่ กั อาศัย ประวัติ

แพ้ยา ประวัตแิ พ้อาหาร และโรคประจาตัว ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ผลเพาะเชื้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลประเภทภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ
และแหล่ ง ที่เ ป็ น สาเหตุ ข องการติด เชื้อ ซึ่ง แพทย์เ ป็ น ผู้
ประเมิน ส่ว นที่ 4 ภาวะหรือโรคแทรกซ้อนจากการเกิด
ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ส่วนที่ 5 ข้อมูลคะแนน qSOFA ส่วน
ที่ 6 หอผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา และส่วนที่ 7 ผลการรักษา
ที่ 28 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การสรุ ป ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ป่ ว ยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และ
ผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะพิษ
เหตุตดิ เชือ้ ระหว่างปี ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2016 ใช้ chisquare test หรือ Fisher’s exact test และ Student’s ttest หรือ Mann-Whitney U-test โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for
Windows) Version 22 โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วยทีเ่ ข้าร่วม
การศึกษา จานวน 200 คน ซึ่งสามารถจาแนกผูป้ ่วยตาม
เกณฑ์การวินิจฉัยฯ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่คะแนน
SOFA 0-1 คะแนน จานวน 30 ราย (ร้อยละ15) ซึ่ง
เข้า เกณฑ์ก ารวินิ จ ฉัย ภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ ฯ ในปี ค.ศ.
2012 และกลุ่มทีค่ ะแนน SOFA มากกว่าหรือเท่ากับ 2
คะแนน (> 2) จานวน 170 ราย (ร้อยละ 85) ซึง่ เข้าเกณฑ์
การวินิจฉัยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ฯ ในปี ค.ศ.2016 ผูป้ ว่ ยทัง้

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการศึกษา (n= 200)
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ หญิง
ชาย
อายุ (ปี )
< 20
21– 60
> 60
(ค่าเฉลีย่ + ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
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จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
คะแนน SOFA 0-1
คะแนน SOFA > 2
(n = 30)
(n = 170)
15 (50)
86 (50.6)
15 (50)
84 (49.4)
1 (3.3)
12 (40)
17 (56.7)
67.9+19.5

1 (0.6)
45 (26.5)
124 (72.9)
69.6+15.7

P
0.953

0.252

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ข้าร่วมการศึกษา (n= 200) (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
ที่พกั อาศัย บ้าน
ศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ย
ประวัติการแพ้ยา
ไม่ม ี
มี
ประวัติแพ้อาหาร
ไม่ม ี
มี
โรคประจาตัว (โรค)
มี
1–3
4–6
>6
ไม่ม ี
รายละเอียดโรคประจาตัวหรือภาวะที่พบ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคระบบประสาท
โรคมะเร็งชนิดเป็ นก้อน
โรคไต
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา
โรคตับ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคมะเร็งโลหิตวิทยา
โรคทางระบบต่อมไร้ทอ่
การคาสายสวนปสั สาวะ
โรคต่อมลูกหมากโต
โรคเกาต์
การใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคกระดูกพรุน
การใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
คะแนน SOFA 0-1
คะแนน SOFA > 2
(n = 30)
(n = 170)
29 (96.7)
162 (95.3)
1 (3.3)
8 (4.7)

P
0.738

23 (76.7)
7 (23.3)

136 (80)
34 (20)

0.677

29 (96.7)
1 (3.3)

165 (97.1)
5 (2.9)

0.908

30 (100)
20 (66.7)
10 (33.3)
0 (0)
0 (0)

167 (98.2)
92 (54.1)
66 (38.8)
9 (5.3)
3 (1.8)

0.396

11 (36.7)
6 (20)
8 (26.7)
9 (30)
2 (6.7)
6 (20)
6 (20)
7 (23.3)
7 (23.3)
0
3 (10)
5 (16.7)
3 (10)
4 (13.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
2 (6.7)
1 (3.3)
4 (13.3)
0 (0)

110 (64.7)
61 (35.9)
54 (31.8)
43 (25.3)
46 (27.1)
42 (24.7)
41 (24.1)
26 (15.3)
24 (14.1)
24 (14.1)
21 (12.4)
14 (8.2)
12 (7.1)
7 (4.1)
8 (4.7)
8 (4.7)
6 (3.5)
6 (3.5)
3 (1.8)
1 (0.6)

0.029
0.089
0.578
0.588
0.016
0.578
0.624
0.274
0.198
0.028
0.715
0.146
0.573
0.041
0.738
0.738
0.419
0.957
0.001
0.674
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สองกลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ ทีพ่ กั อาศัย
ประวัตกิ ารแพ้ยา ประวัตกิ ารแพ้อาหาร การมีโรคประจาตัว
และจานวนโรคประจาตัว (ตารางที่ 1)
ผู้ป่วยภาวะพิษ เหตุ ติดเชื้อทัง้ หมด จาแนกเป็ น
เพศหญิง 101 ราย (ร้อยละ 50.5) กลุ่มทีม่ คี ะแนน SOFA
0-1 คะแนน มีอายุเฉลีย่ 67.9+19.5 ปี และกลุ่มทีม่ คี ะแนน
SOFA > 2 คะแนน มีอายุเฉลีย่ 69.6+15.7 ปี ผูป้ ่วยส่วน
ใหญ่ พกั อาศัยที่บ้าน 191 ราย (ร้อยละ 95.5)
มีโรค
ประจาตัว 197 ราย (ร้อยละ 98.5) ผูป้ ่วยส่วนใหญ่มโี รค
ประจาตัว 1-3 โรค (112 รายหรือร้อยละ 56) กลุ่มผูป้ ่วยที่
มีคะแนน SOFA > 2 คะแนน มีโรคประจาตัวมากกว่าผูท้ ม่ี ี

คะแนน SOFA 0-1 คะแนน คือ โรคความดันโลหิตสูง
(P=0.029) โรคไต (P=0.016) และโรคตับ (P=0.028) แต่ม ี
ผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน มีโรคกระดูกพรุน
(P=0.001) และการคาสายสวนป สั สาวะ
(P=0.041)
มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผูป้ ่วยทีม่ ผี ลเพาะเชือ้ ก่อ
โรคจากสิง่ ส่งตรวจต่าง ๆ ผู้ป่วยทุกรายมีการส่งสิง่ ตรวจ
เพาะเชื้ออย่างน้อย 1 รายการ โดยมีผูป้ ่วยจานวน 116
รายทีม่ รี ายงานผลเพาะเชือ้ ก่อโรคจากสิง่ ส่งตรวจทีพ่ บเชือ้
แบคทีเรียอย่างน้อย 1 ชนิดและมีจานวนสิง่ ส่งตรวจที่พบ
เชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคทัง้ หมด 171 รายการ โดยเชื้ อ

ตารางที่ 2 ข้อมูลผลเพาะเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคจากสิง่ ส่งตรวจต่างๆ
ข้อมูลเชื้อแบคทีเรีย
แบคทีเรียแกรมลบ
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis
Aeromonas veronii
Plesiomonas shigelloides
Acinetobacter baumannii
Enterobacter spp.
Burkholderia cepacia
Citrobacter spp.
Salmonella group C
แบคทีเรียแกรมบวก
Staphylococcus aureus (MSSA)
Enterococcus spp.
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus (MRSA)
Streptococcus group F
Streptococcus group G
Listeria spp.
Streptococcus pasterianus
Streptococcus agalactiae
Corynebacterium spp.
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เลือด
(n=88)

จานวนสิ่ งส่งตรวจ (ร้อยละ)
ปัสสาวะ
เสมหะ
อื่นๆ
(n=44)
(n=20)
(n=19)

รวม
(n=171)

35 (39.8)
11 (12.5)
3 (3.4)
5 (2.9)
1 (0.6)
1 (0.6)
3 (1.8)
1 (0.6)

21 (47.7)
6 (13.6)
2 (4.5)
5 (2.9)
1 (0.6)
-

2 (10)
8 (40)
1 (0.6)
2 (1.2)
1 (0.6)
-

8 (42.1)
1 (5.3)
1 (5.3)
1 (0.6)
2 (1.2)
4 (2.3)
-

64 (37.4)
20 (11.7)
14 (8.2)
11 (6.4)
4 (2.3)
4 (2.3)
3(1.8)
3 (1.8)
1 (0.6)
1 (0.6)
1 (0.6)

15 (8.8)
2 (1.2)
3 (1.8)
1 (0.6)
2 (1.2)
1 (0.6)
2 (1.2)
1 (0.6)
1 (0.6)

7 (4.1)
1 (0.6)
1 (0.6)
-

4 (8.9)
2 (1.2)
-

1 (0.6)
1 (0.6)
-

20 (11.7)
9 (5.7)
3 (1.8)
3 (1.8)
2 (1.2)
2 (1.2)
2 (1.2)
2 (1.2)
1 (0.6)
1 (0.6)

แบคทีเรียแกรมลบทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ Escherichia coli พบ
ในสิ่ง ส่ง ตรวจ 64 รายการ (ร้อ ยละ 37.4) รองลงมาคือ
Klebsiella pneumoniae 20 รายการ (ร้อยละ 11.7) และ
เชือ้ Pseudomonas aeruginosa 14 รายการ (ร้อยละ 8.2)
ส่วนเชือ้ แบคทีเรียแกรมบวกทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ Methicillinsusceptible Staphylococcus aureus (MSSA) พบในสิง่
ส่งตรวจ 20 รายการ (ร้อยละ 11.7) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลประเภทภาวะพิษเหตุตดิ
เชื้อและแหล่งที่เป็ นสาเหตุของการติดเชื้อ การเกิด ภาวะ
ช็อ กจากภาวะพิษ เหตุ ติด เชื้อ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การมี
คะแนน SOFA > 2 คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P=0.002) โดยประเภทของการติดเชือ้ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ
ติดเชือ้ จากชุมชน (community-acquired) 97 ราย (ร้อยละ

48.5) รองลงมา คือ ติดเชือ้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการทาง
สุขภาพ (healthcare associated) 86 ราย (ร้อยละ 43)
และติดเชื้อจากสถานพยาบาล (hospital-acquired) 17
ราย (ร้อยละ 8.5) แหล่งทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ทีพ่ บ
สูงสุด คือ ระบบทางเดินปสั สาวะ 75 ราย (ร้อยละ 37.5)
รองลงมา คือ ระบบทางเดินหายใจ 68 ราย (ร้อยละ 34)
และการติดเชือ้ ในช่องท้อง 44 ราย (ร้อยละ 22) ผูท้ ่มี ี
คะแนน SOFA > 2 คะแนน พบการติดเชือ้ ทีท่ อ้ งมากกว่า
ผูท้ ม่ี คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P=0.019)
ตารางที่ 4 แสดงภาวะหรือโรคแทรกซ้อนจากการ
เกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ ผู้ป่วยที่มคี ะแนน SOFA > 2
คะแนน มีภาวะหรือโรคแทรกซ้อนมากกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ี

ตารางที่ 3 ข้อมูลประเภทภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ และแหล่งทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดเชือ้
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
ข้อมูลประเภทภาวะพิ ษเหตุติดเชื้อ
คะแนน SOFA 0-1
คะแนน SOFA > 2
(n = 30)
(n = 170)
ประเภทภาวะพิ ษเหตุติดเชื้อ
27 (90)
103 (60.6)
ภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้
3 (10)
67 (33)
ภาวะช็อกจากภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้
ประเภทของการติ ดเชื้อ
14 (46.7)
83 (48.8)
ติดเชือ้ จากชุมชน
ติดเชือ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการทางสุขภาพ
13 (43.3)
73 (42.9)
ติดเชือ้ จากสถานพยาบาล
3 (10)
14 (8.2)
แหล่งที่เป็ นสาเหตุของการติ ดเชื้อ
17 (56.7)
ทางเดินปสั สาวะ
58 (34.1)
ทางเดินหายใจ
11 (36.7)
57 (33.5)
ช่องท้อง
3 (10)
41 (24.1)
โลหิต
1 (3.3)
17 (10)
ประสาทส่วนกลาง
0 (0)
9 (5.3)
ไม่ทราบตาแหน่งทีแ่ น่ชดั
1 (3.3)
4 (2.4)
ผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง
1 (3.3)
2 (1.2)
หัวใจและหลอดเลือด
0 (0)
1 (0.6)
กระดูกและข้อ
0 (0)
1 (0.6)
ั
สายสวนปสสาวะ
0 (0)
1 (0.6)
จานวนแหล่งที่เป็ นสาเหตุของการติ ดเชื้อ
26 (86.67)
149 (87.7)
1
4 (13.33)
21 (12.4)
2

P

0.002

0.942

0.738
0.085
0.019
0.197
0.239
0.370
0.674
0.674
0.674
0.751
0.881

210

SOFA 0-1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) โดย
ผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน มีภาวะหรือโรค
แทรกซ้อนน้อยกว่า 3 โรค 101 ราย (ร้อยละ 59.4) และมี
ภาวะหรือโรคแทรกซ้อนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 โรค 29
ราย (ร้อยละ 17.1) โดยภาวะหรือโรคแทรกซ้อนทีพ่ บสูงสุด
5 อันดับแรก ได้แก่ ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะโซเดียม
ในเลือ ดต่ า ภาวะโลหิต จาง ภาวะกรดจากเมตาบอลิส ม
(metabolic acidosis) และภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่า
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลคะแนน SOFA ผูป้ ่วยมี
คะแนน SOFA 1-8 คะแนน จานวน 173 ราย (ร้อยละ

86.5) และคะแนน SOFA > 9 คะแนน จานวน 18 ราย
(ร้อยละ 9) โดยมีค่าเฉลีย่ คะแนน SOFA เท่ากับ 4.5
คะแนน เกณฑ์การประเมินอวัยวะล้ม เหลว เมื่อประเมิน
คะแนน SOFA ในแต่ละระบบอวัยวะมากกว่า 3 คะแนน
จะบ่งบอกถึงการทางานของอวัยวะล้มเหลว พบว่า ผูป้ ่วยมี
ระบบอวัยวะล้มเหลว 1 อวัยวะ จานวน 24 ราย (ร้อยละ
12) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี วัยวะล้มเหลวมากกว่าหรือเท่ากับ 2 อวัยวะ
5 ราย (ร้อยละ 2.5) โดยระบบอวัยวะล้มเหลวทีพ่ บมากสุด
คือ ระบบการทางานของไต พบในผู้ป่วยจานวน 20 ราย
(ร้อยละ 10)

ตารางที่ 4 ภาวะหรือโรคแทรกซ้อนจากการเกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้
จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
ภาวะหรือโรคแทรกซ้อนที่ได้รบั การวิ นิจฉัย
คะแนน SOFA 0-1 คะแนน SOFA > 2
(n = 30)
(n = 170)
ไม่มี
30 (100)
40 (23.5)
มี (โรค)
0 (0)
130 (76.5)
<3
0 (0)
101 (59.4)
>3
0 (0)
29 (17.1)
โรคแทรกซ้อนที่ได้รบั การวิ นิจฉัย
0 (0)
60 (35.3)
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
ภาวะโซเดียมในเลือดต่า
0 (0)
28 (16.5)
ภาวะโลหิตจาง
0 (0)
25 (14.7)
ภาวะกรดจากเมตาบอลิสม
0 (0)
22 (12.9)
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่า
0 (0)
19 (11.2)
โรคสมองเหตุจากตับ (hepatic encephalopathy)
0 (0)
14 (8.2)
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
0 (0)
13 (7.7)
การเปลีย่ นแปลงระดับความรูส้ กึ ตัว (alteration of
0 (0)
9 (5.3)
consciousness)
ภาวะโซเดียมในเลือดสูง
0 (0)
8 (4.7)
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่า
0 (0)
7 (4.1)
ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่า
0 (0)
6 (3.5)
ภาวะน้าเกินในร่างกาย
0 (0)
6 (3.5)
ภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium)
0 (0)
5 (2.9)
ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น
0 (0)
5 (2.9)
ภาวะเลือดมีน้าตาลน้อย
0 (0)
5 (2.9)
ภาวะเลือดมีน้าตาลมาก
0 (0)
3 (1.8)
โรคตับแข็ง
0 (0)
3 (1.8)
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
0 (0)
3 (1.8)

211

P
<0.001

<0.001
0.017
0.025
0.037
0.054
0.103
0.117
0.197
0.225
0.258
0.296
0.296
0.341
0.341
0.341
0.463
0.463
0.463

ตารางที่ 5 ข้อมูลคะแนน SOFA
ข้อมูลคะแนน SOFA

จานวนผูป้ ่ วย
(ร้อยละ)

คะแนน SOFA
0
1–8
>9
ค่าเฉลีย่ + ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทางานของอวัยวะล้มเหลว
มี (จานวนระบบอวัยวะ)
1
>2
ประเภทระบบอวัยวะที่ล้มเหลว
ระบบการทางานของไต
ระบบประสาท
ระบบการทางานของตับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบการหายใจ

9 (4.5)
173 (86.5)
18 (9)
4.5 + 2.92
29 (14.5)
24 (12)
5 (2.5)
20 (10)
10 (5)
3 (1.5)
1 (0.5)
1 (0.5)

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลคะแนน qSOFA โดย
คะแนน qSOFA
มีค วามสัม พันธ์ก บั คะแนน SOFA
(OR=6.80, 95%CI= 2.64–17.52, P<0.001) เกณฑ์การ
ประเมินคะแนน qSOFA ประกอบด้วย อัตราการหายใจ >
22 ครัง้ ต่อนาที ความดันโลหิตซิสโตลิกน้อยกว่า 100
มิล ลิเ มตรปรอท และค่ า ระดับ ความรู้ส ึก ตัว เปลี่ย นไป
(Glasgow Coma Score, GCS) < 13 คะแนน ผูป้ ่วยทีม่ ี

คะแนน SOFA > 2 คะแนน มีสดั ส่วนผูท้ ม่ี อี ตั ราการหายใจ
> 22 ครัง้ ต่อนาที (P=0.001) ความดันโลหิตซิสโตลิก <
100 มิลลิเมตรปรอท (P=0.001) และค่าระดับความรูส้ กึ ตัว
เปลี่ยนไป < 13 คะแนน (P=0.004) มากกว่าผูป้ ่วยที่ม ี
คะแนน SOFA 0-1 คะแนน
หอผูป้ ่วยทีต่ วั อย่างเข้ารับการรักษามากทีส่ ุด คือ
หอผูป้ ่วยสามัญจานวน 119 ราย (ร้อยละ 59.5) รองลงมา
คือ ห้องสังเกตอาการ จานวน 45 ราย (ร้อยละ 22.5) และ
การย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤติไปหอสามัญ จานวน 24 ราย
(ร้อ ยละ 12) เมื่อ จ าแนกตามประเภทหอผู้ป่ ว ยอภิบ าล
พบว่ า ผู้ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ พ กั รัก ษาตัว ในหออภิบ าลผู้ป่ ว ย
อายุรศาสตร์ โดยผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นหอผูป้ ว่ ยสามัญอายุรศาสตร์
มีระยะเวลาเฉลีย่ การรักษาในหอผูป้ ว่ ย 13 วัน
ตารางที่ 7 แสดงความสัม พัน ธ์ ข องคะแนน
SOFA กับประเภทหอผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการรักษา ผูป้ ่วยทีม่ ี
คะแนน SOFA > 2 คะแนน มีสดั ส่วนของผูท้ ร่ี กั ษาตัวใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติหรือมีประวัตเิ คยรักษาในหอผูป้ ่วยวิกฤติสงู
กว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน
7.69 เ ท่ า
ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ (OR: 7.69, 95%CI: 1.15 –
333.33, P=0.023)
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของคะแนน SOFA
กับผลการรักษาที่ 28 วัน ผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA > 2
คะแนน มีอตั ราการเสียชีวติ สูงกว่าผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA
0-1 คะแนน 3.64 เท่า ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ (OR= 3.64,
95%C=1.21 – 10.91, P=0.015)

ตารางที่ 6 ข้อมูลคะแนน qSOFA
ข้อมูลคะแนน qSOFA
คะแนน qSOFA
<2
>2
เกณฑ์การประเมิ นคะแนน qSOFA
อัตราการหายใจ > 22 ครัง้ ต่อนาที
ความดันโลหิตซิสโตลิก < 100
มิลลิเมตรปรอท
ค่าระดับความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นไป < 13

จานวนผูป้ ่ วย (ร้อยละ)
คะแนน SOFA 0-1 คะแนน SOFA > 2
(n = 30)
(n = 170)

P

OR (95% CI)

6.80
(2.64 – 17.52)

24 (80)
6 (20)

63 (37.1)
107 (62.9)

<0.001

15 (50)
7 (23.3)

133 (78.2)
88 (51.8)

0.001
0.001

4 (13.33)

80 (47.1)

0.004
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ของคะแนน SOFA กับประเภท
หอผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา1
จานวนผูป้ ว่ ย(ร้อยละ)
หอผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการ
SOFA 0-1
SOFA > 2
รักษา
(n = 30)
(n = 170)
หอผู้ป่ ว ยสามัญ หรือ
29 (96.7)
135 (79.4)
ห้องสังเกตอาการ
หอผูป้ ่วยวิกฤติหรือมี
1 (3.33)
35 (20.6)
ประวัติเ คยรัก ษาใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
1: P=0.023, OR= 7.69 (95% CI=1.15–333.33)

การอภิ ปรายผล
ตัวอย่า งในการศึก ษานี้ มสี ดั ส่วนของผู้ป่วยเพศ
หญิงและเพศชายที่ใกล้เคียงกันซึ่งแตกต่างจากการศึกษา
ของ Angkasekwinai และคณะ(1) ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ใน
ปี ค.ศ. 2007 ซึง่ พบเพศหญิง (ร้อยละ 63.2) มากกว่าเพศ
ชาย เมื่อจ าแนกผู้ป่ว ยตามเกณฑ์ก ารวินิจ ฉัย ในปี ค.ศ.
2012 และ ค.ศ. 2016 โดยใช้คะแนน SOFA พบว่า ผูป้ ่วย
ทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน ซึง่ เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย
ในปี ค.ศ. 2016 มีโรคประจาตัวเดิม คือ โรคความดันโลหิต
สูง โรคไต โรคตับ และการคาสายสวนปสั สาวะ มากกว่าผู้
ทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน โรคเหล่านี้อาจเป็ นเป็ น
ป จั จั ย เสี่ ย งที่ ส าคั ญ ต่ อ การเกิ ด ภาวะพิ ษ เหตุ ติ ด เชื้ อ
ผลการวิจยั สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kang และคณะ
(5) ส่วนโรคความดันโลหิตสูงที่พบว่าอาจเป็ นปจั จัยเสีย่ ง
ต่ อ การเกิ ด ภาวะพิษ เหตุ ติ ด เชื้อ นั ้น สอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาของ Wang และคณะ(2)
รายงานผลเพาะเชื้อจากการศึกษานี้พบว่า การ
ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบเป็ นสาเหตุหลักในการเกิดภาวะ
พิษเหตุติดเชื้อ โดยพบเชื้อ Escherichia coli (ร้อยละ
37.43) มากที่สุด รองลงมา คือ Klebsiella pneumonia
(ร้อยละ 11.70) และ Pseudomonas aeruginosa (ร้อยละ
8.19) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Lueangarun,
Leelarasamee (9) ที่พบเชื้อ Escherichia coli (ร้อยละ
28.80) มากที่สุด รองลงมา คือ Klebsiella pneumonia
(ร้อยละ 12.70) และ Acinetobacter spp. (ร้อยละ 1.75)
สาหรับแหล่งทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดเชื้อทีพ่ บมากทีส่ ุดใน
การศึกษานี้ คือ ระบบทางเดินปสั สาวะ (ร้อยละ 37.5) รอง
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ตารางที่ 8 ความสัม พัน ธ์ข องคะแนน SOFA
กับ
1
ผลการรักษาที่ 28 วัน
จานวนผูป้ ว่ ย(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ทาง
SOFA 0 - 1
SOFA > 2
คลินิกที่ 28 วัน
(n = 30)
(n = 170)
รอดชีวติ
26 (86.7)
109 (64.1)
เสียชีวติ
4 (13.3)
61 (35.9)
1
P=0.015, OR= 3.64 (95% CI=1.21–10.91)
ลงมา คือ ระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 34)และการติดเชือ้
ในช่องท้อง (ร้อยละ 22) ผลการวิจยั แตกต่างจากการศึกษา
ของ Lueangarun และ Leelarasamee (9) ซึ่งพบว่า
ระบบทางเดินหายใจเป็ นแหล่งที่เป็ นสาเหตุของการติดเชือ้
สูงสุด (ร้อยละ 32.8) รองลงมา คือ การติดเชื้อในช่องท้อง
(ร้อยละ 23.6) และระบบทางเดินปสั สาวะ (ร้อยละ 20.5)
การศึกษานี้พบว่า ผูป้ ่วยทุกรายทีม่ ภี าวะหรือโรค
แทรกซ้อนมีคะแนน SOFA > 2 คะแนน และพบการเกิด
ภาวะหรือ โรคแทรกซ้อ นได้แ ก่ ภาวะไตวายเฉี ย บพลัน
ภาวะโซเดียมในเลือดต่า ภาวะโลหิตจาง ภาวะกรดจากเม
ตาบอลิสม (metabolic acidosis) และภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดต่า มากกว่ากลุ่มทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน
การศึกษาของ Majumdar และคณะ (10) พบว่า ผูป้ ่วยที่
เกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ร่วมกับมีภาวะไตวายเฉียบพลันมี
อัต ราการเสีย ชี วิ ต ในโรงพยาบาล (ร้ อ ยละ 70.2) ซึ่ ง
มากกว่าอัตราการตายของผูป้ ่วยทีเ่ กิดภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้
แต่ไม่มภี าวะไตวายเฉียบพลัน (ร้อยละ 51.8) (P<0.001)
ดังนัน้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลต่อการเพิม่ อัตรา
การเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ ได้
ในการศึกษานี้ คะแนน qSOFA > 2 คะแนนมี
ความสัมพันธ์กบั คะแนน SOFA > 2 คะแนน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ การศึกษาของ Wang และคณะ (11)
เปรียบเทียบคะแนน qSOFA และ SOFA ในการทานาย
การเสียชีวติ และใช้เป็ นข้อมูลในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอ
ผูป้ ่วยวิกฤติ พบว่า คะแนน qSOFA มีค่า Area under the
receiver operating characteristic curve (AUROC)
เท่ากับ 0.636 ซึ่งใกล้เคียงกับคะแนน SOFA ทีม่ คี ่า
AUROC เท่ากับ 0.682 สาหรับการทานายอัตราการ
เสียชีวติ ที่ 28 วัน พบว่า คะแนน qSOFA มีค่า AUROC
เท่ากับ 0.666 แต่ต่ากว่าคะแนน SOFA ซึง่ มีค่า AUROC

เท่ากับ 0.729 ดังนัน้ คะแนน qSOFA มีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงคะแนน SOFA ในการประเมินผูป้ ่วยสาหรับการ
พิจารณาส่งต่อไปยังหอผูป้ ่วยวิกฤติ แต่คะแนน qSOFA มี
ประสิทธิภาพต่ ากว่าคะแนน SOFA ในการทานายอัตรา
การเสียชีวติ ที่ 28 วัน การศึกษาของ Seymour และคณะ
(8) ประเมิน ความเที่ย งโดยตรวจสอบความสอดคล้อ ง
ภายใน (internal consistency) ของคะแนน SOFA และ
คะแนน qSOFA ในผูป้ ่วยทีพ่ กั รักษาตัวในหอผูป้ ่วยสามัญ
พบว่า คะแนน qSOFA เป็ นเกณฑ์เบื้องต้นสาหรับใช้ใน
การพิจ ารณาสัญ ญาณชีพ ไม่ส ามารถท านายภาวะการ
ทางานของอวัยวะล้มเหลวและอัตราการเสียชีวติ ที่ 28 วัน
ได้ดเี ทียบเท่ากับคะแนน SOFA
ผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน มีอตั ราการ
เสียชีวติ ทีส่ งู กว่าผูป้ ่วยทีค่ ะแนน SOFA 0-1 คะแนน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Singer และคณะ (4) ทีพ่ บว่า
ผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA > 2 คะแนน มีอตั ราการเสียชีวติ
มากกว่าร้อยละ 10 และในกลุ่มผูป้ ่วยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ ง พบว่า
ผูป้ ่วยทีค่ ะแนน SOFA > 2 คะแนนจะเพิม่ ความเสีย่ งใน
การเสียชีวติ เป็ น 2–25 เท่าของผูป้ ่วยทีค่ ะแนน SOFA 01 คะแนน ดังนัน้ คะแนน SOFA > 2 คะแนนซึง่ เป็ นเกณฑ์
การวินิจฉัยในปี ค.ศ. 2016 สามารถทานายอัตราการ
เสีย ชีวิตและเป็ น เกณฑ์ใ นการพิจารณาดูแลผู้ ป่ว ยอย่า ง
เหมาะสมเพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ
การศึกษานี้มขี อ้ จากัด คือ ผูป้ ่วยในกลุ่มคะแนน
SOFA 0-1 คะแนน มีจานวนน้อยกว่าผูป้ ่วยในกลุ่มคะแนน
SOFA > 2 คะแนน ตัวอย่างในกลุ่มคะแนน SOFA 0-1
คะแนนที่มจี านวนน้อย ทาให้ผลการวิจยั อาจเปลี่ยนแปลง
ไป หากเก็ บ จ านวนตั ว อย่ า งที่ ม ากขึ้ น นอกจากนี้
การศึกษานี้ทาในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว ทาให้ขอ้ มูลที่
ได้อาจไม่สามารถเป็ นตัวแทนของผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติด
เชื้อทัง้ หมดได้ เนื่องจากเชื้อก่อโรคมีความแตกต่างกันใน
แต่ ล ะโรงพยาบาล ผู้ วิจ ัย จึ ง เสนอให้ ม ีก ารศึ ก ษาวิจ ัย
เพิม่ เติมเกี่ยวกับแนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อที่
เห มา ะสมแ ละศึ ก ษ าผ ลลั พ ธ์ ก าร รั ก ษ าข อง แต่ ล ะ
โรงพยาบาล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทาง
ในการดูแลรักษาผูป้ ่วยที่เกิดภาวะพิษเหตุตดิ เชื้ออย่างสม
เหตุผลทาให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุด
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ผู้ป่ ว ยที่เ ข้า เกณฑ์ก ารวินิ จ ฉั ย ในปี ค.ศ. 2016
โดยมีคะแนน SOFA > 2 คะแนน มีแนวโน้มทีจ่ ะมีคะแนน

qSOFA > 2 คะแนนด้วย รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ ง คือ
โรคประจาตัวและโรคแทรกซ้อน จะมีอตั ราการเสียชีวติ สูง
กว่าผูป้ ่วยทีม่ คี ะแนน SOFA 0-1 คะแนน ดังนัน้ ผูป้ ่วย
กลุ่มนี้ ควรได้รบั การดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการรัก ษาอย่า งสูง สุด และลดอัต ราการ
เสียชีวติ
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