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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ :	 เพื่อศึกษาปัจจัยเส่ียงและลักษณะทางคลินิกของการเสียชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เสียชีวิตใน	
ช่วงเวลา	48	ชั่วโมงแรกเทียบกับหลัง	48	ชั่วโมง

วิธีการศึกษา :	 การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง	 (retrospective	 cohort	 study)	 โดยศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับ	
การรักษาด้วยปอดอักเสบชุมชนและเสียชีวิต	 ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ระหว่างวันที่	 1	
ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	30	กันยายน	2561	โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	15	ปี	ท�าการทบทวนเวชระเบียน	และเก็บ
ข้อมูลปัจจัยที่ส�าคัญ	 ท�าการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ป่วยปอดอักเสบโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	 48	
ชัว่โมง	และกลุม่ทีเ่สยีชวีติหลงั	48	ชัว่โมง	วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปด้วยสถติเิชงิพรรณนา	และสถติคิวามถดถอยด้วยโลจสิตกิส์		
(logistic	regression)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	

ผลการศึกษา :	ผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เข้าการรักษาแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ระหว่างวันที่		
1	ตุลาคม	2560	ถึง	30	กันยายน	2561	จ�านวน	709	ราย	เสียชีวิต	166	ราย	คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ	23.41	ม	ี
ค่ามัธยฐานอาย	ุ(IQR)	72	ปี	(15-94)	ร้อยละ	61.4	(102	ราย)	เป็นเพศชาย	จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างอย่าง
มนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(P<0.05)	ในกลุ่มผูป่้วยปอดอกัเสบทีเ่สยีชวีติภายใน	48	ชัว่โมง	60	ราย	(ร้อยละ	36.1)	และกลุม่ผูป่้วย
ที่เสียชีวิตหลังจาก	48	ชั่วโมง	106	ราย	(ร้อยละ	63.9)	ที่เข้ารับการรักษา	ได้แก	่ภาวะหัวใจล้มเหลว	โรคความดันโลหิตสูง	
โรคไขมนัในเลอืดสงู	ประวตัดิืม่สรุา	ระดบัความรนุแรงของภาวะปอดตดิเชือ้ท่ีรนุแรงแรกรบัเข้าโรงพยาบาล	(high	severity		
risk,	PSI	3-4)	อัตราการเต้นของหัวใจแรกรับมากกว่า	130	ครั้ง/นาท	ีและ	อัตราการหายใจแรกรับมากกว่า	25	ครั้ง/นาท	ี	
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสีทรวงอกที่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ได้แก่	 ภาวะไตวายเฉียบพลัน	
โดยระดับค่า	 creatinine	 มากกว่า	 3	 มก./ดล.,	 ค่าสัดส่วนออกซิเจน	 (PF	 ratio)	 น้อยกว่า	 300	 แรกรับ	 ความดัน	
โลหิตต�่า	และมีภาวะช็อก	และมีภาวะระบบการหายใจล้มเหลวแรกรับเข้าโรงพยาบาล	ผลการตรวจเสมหะขึ้นเชื้อพบว่ามี
ความแตกต่างกัน	ได้แก	่sputum	culture	ขึ้นเชื้อ,	การได้รับยาต้านจุลชีพภายใน	1	ชม.	
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บทสรุป :	 ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เสียชีวิตเร็วใน	 48	 ชั่วโมงแรก	 ได้แก่	 ภาวะหัวใจล้มเหลว	 โรค	
ความดนัโลหติสงู	โรคไขมันในเลอืดสงู	ประวตัดิืม่สรุาเสียชวีติมากกว่า	3.38	เท่า	ระดบัความรุนแรงของภาวะปอดตดิเชือ้	
ที่รุนแรงแรกรับเข้าโรงพยาบาล	 (high	 severity	 risk,	 PSI	 3-4)	 เสียชีวิตมากกว่า	 3.89	 เท่า	 อัตราการเต้นของหัวใจ	
แรกรับมากกว่า	 130/นาที	 เสียชีวิตมากกว่า	 1.32	 เท่า	 และอัตราการหายใจแรกรับมากกว่า	 25	 ครั้ง/นาที	 เสียชีวิต
มากกว่า	1.82	เท่า	ภาวะไตวายเฉียบพลัน	โดยระดับค่า	creatinine	มากกว่า	3	มก./ดล.	เสียชีวิตมากกว่า	2.27	เท่า,		
ความดันโลหิตต�า่และมีภาวะช็อกเสียชีวิตมากกว่า	4.63	 เท่า,	ค่าสัดส่วนออกซิเจน	 (PF	 ratio)	น้อยกว่า	300	แรกรับ,	
และมีภาวะระบบการหายใจล้มเหลวแรกรับ

	 ดังนั้น	 ปัจจัยเส่ียงที่พบสามารถน�าไปใช้ในการเฝ้าระวังการด�าเนินโรคและ	 triage	 ผู้ป่วยวิกฤตได้ดีขึ้น	 เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น	และอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอัตราตายได้

บทน�า
ผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภยัภเูบศรมอีตัราการเสยีชวีติเฉลีย่ร้อยละ	23.78	

ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2557-2561	 ดังแผนภูมิที่	 1	 อัตราการเกิด	

ภาวะระบบหายใจล้มเหลวลดลงจากหลายมาตรการทีท่�าเพือ่

ลดอตัราตาย	และลดอัตราการเกดิระบบหายใจล้มเหลว	เช่น	

อัตราการได้รับยาฆ่าเชื้อใน	1	ชั่วโมงแรก	ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม

ล�าดับ	 แต่อัตราการเสียชีวิตยังคงเกินร้อยละ	 20	 จากการ	

ศึกษาท่ีผ่านมา	 Garcia-Vidal	 และคณะ1	พบอัตราการ	

เสยีชีวติจากปอดอกัเสบชมุชนร้อยละ	7.7	ส่วนอตัราเสยีชีวติ

ใน	 48	ชั่วโมงแรกร้อยละ	 2.3	การศึกษาของ	Viasus	และ	

คณะ2	พบอตัราการเสยีชวีติจากปอดอกัเสบชมุชน	ร้อยละ	2.5		

ใน	48	ชัว่โมงแรก	อกีการศกึษา	Reechaipichitkul	และคณะ4	

พบอัตราการเสียชีวิตจากปอดอักเสบชุมชนรวม	ร้อยละ	5.2	

พบอัตราการเสียชีวิตจากปอดอักเสบชุมชนรุนแรง

ร้อยละ	 27	 ซึ่งจะเห็นว่าอัตราเสียชีวิตของโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสูงมาก	 จึงเป็นที่มาของการศึกษา

อัตราการเสียชีวิตของปอดอักเสบชุมชน	 แนวทางที่ผ่านมา	

เป็นแนวพัฒนาการดูแลรักษาปอดอักเสบแบบองค์รวม5-6		

ซึ่งท�าได้ดีแต่อัตราการเสียชีวิตก็ยังสูงกว่าร้อยละ	 20		

ได้ท�าการเกบ็ข้อมลูก่อนหน้านีว่้าเป็นปัญหาผูป่้วยส่งต่อจาก	

โรงพยาบาลชุมชนผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาช้า	 รักษาภาวะ

ติดเชื้อในกระแสเลือดช้าและไม่ได้มาตรฐาน	 การดูแลระบบ

หายใจล้มเหลวไม่ได้ประสทิธิภาพ	การเข้าถงึหอผูป่้วยวกิฤต

ไม่เหมาะสม	ได้ปรับปรุงการดูแลรักษาตามแผนภูมิที	่2	และ	

ดขู้อมลูใหม่พบปัญหาเป็นจากผู้ป่วยท่ีเข้ารกัษาทีโ่รงพยาบาล	

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยตรง	 เลยท�าการศึกษาเพื่อจะหา

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่เสียชีวิตเร็วใน	48	ชั่วโมงแรกด้วย 
	

รูปที่ 1 แสดงอัตราการเสียชีวิต อัตราการเกิดระบบหายใจล้มเหลว 
และอัตราการได้ยาฆ่าเชื้อใน 1 ชั่วโมงของปอดอักเสบชุมชน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561
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รูปที่ 2  แสดงผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน

รูปที่ 3	 แนวทางการลดอัตราตายจากปอดอักเสบชุมชนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ	retrospective	cohort	

โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเป็น	

ผู ้ป่วยในแผนกอายุรกรรม	 โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น		

community-acquired	pneumonia	และเสยีชวีติในระยะเวลา	

1	ปี	ช่วงเวลาระหว่าง	1	ตุลาคม	2560	ถึง	30	กันยายน	2561	

เป็นช่วงที่ใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนแล้ว	

เก็บข้อมูลผ่าน	Google	form	โดยข้อมูล	vital	signs	และ	PSI	

เก็บข้อมูลที่รุนแรงที่สุดใน	 24	 ชั่วโมงแรก	 เพื่อศึกษาอัตรา	

การเสียชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เสียชีวิตเร็ว

ภายใน	 48	 ชั่วโมง	 และปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตเร็วใน		

48	ชั่วโมง	(predictors	of	early	<	48-hour	mortality)

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ลักษณะของผู ้ป่วยปอดอักเสบโดย

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	 48	 ชั่วโมง	 และ

กลุ่มที่เสียชีวิตหลัง	 48	 ชั่วโมง	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ด้วยสถิติเชิงพรรณา	 ได้แก่	 จ�านวน	 (number)	 และร้อยละ	

(percentage)	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดย

ใช้สถิติไคสแควร์	 (Chi	 -	 squared)	 ส�าหรับตัวแปรต่อเนื่อง

ที่มีการแจกแจงไม่ปกติได้น�าเสนอเป็นช่วง	 quartile	 และ	

เปรยีบเทยีบโดยวธิ	ีMann-Whitney	และวเิคราะห์ปัจจัยเสีย่ง

ต่อการเสยีชวีติภายใน	48	ชัว่โมง	ด้วยวิธ	ีlogistic	regression	

ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	น�าเสนอด้วย	odds	ratio	(OR)	

ผลการศึกษา 
ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้าการรักษาเป็นผู้ป่วยในระยะ

เวลา	1	ปี	(ตั้งแต่	ตุลาคม	2560	ถึง	กันยายน	2561)	ทั้งหมด	

709	ราย	เสียชีวิต	166	ราย	คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ	

23.41	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	1	ผู้ป่วยปอดอักเสบ

ที่เสียชีวิตภายใน	48	ชั่วโมง	และกลุ่มที	่2	ผู้ป่วยที่เสียชีวิต

หลังจาก	48	ชั่วโมง	กลุ่มเสียชีวิตเร็วมีค่ามัธยฐานอายุ	(IQR)	

71	ปี	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	40	คน	(ร้อยละ	66.7)	วัน	admit	

เฉลี่ยของกลุ่มเสียชีวิตภายใน	48	ชั่วโมงอยู่ที่	1560.78	นาที	

หรือคิดเป็น	 1	 วัน	 2	 ชั่วโมง	 และกลุ่มเสียชีวิตหลังจาก	 48	

ชัว่โมง	มคีา่เฉล่ียอยูท่ี	่25397.52	นาท	ีหรอืคิดเปน็	17.64	วนั

กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	 48	

ชั่วโมง	 และกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบกลุ่มที่เสียชีวิตหลัง	 48	

ชัว่โมง	มลีกัษณะดงันีท้ีม่ลีกัษณะทีแ่ตกตา่งอยา่งมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ	 (P<0.05)	 Heavy	 drinking,	 CHF,	 HLD,	 High	

severity	risk	PSI	class	3-4	แรกรับ,	HR	และ	RR	ลักษณะ

ทั่วไปและลักษณะทางคลินิกอ่ืนๆ	 ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ตารางที	่1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบกลุ่ม	

ที่เสียชีวิตภายใน	 48	 ชั่วโมงและกลุ่มผู้ป่วย	

ปอดอักเสบกลุ่มที่เสียชีวิตหลัง	48	ชั่วโมง
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ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและภาพรงัสทีรวงอก

ของกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	48	ชั่วโมง	

พบว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มผู ้ป่วยปอดอักเสบกลุ่มที	่

เสยีชวีติหลงั	48	ชัว่โมง	ได้แก่	AKI	(creatinine	>3),	PF	ratio	

<	300,	shock	at	admission	และ	acute	respiratory	failure	

แรกรับ	(ตารางที	่2)	

ตารางที่ 2	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสี

ทรวงอกของกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	48	ชั่วโมง

เทียบกับหลัง	48	ชั่วโมง

กลุ่มเสียชีวิตได้ยาฆ่าเชื้อภายใน	 6	 ชั่วโมง	 ตาม

แนวทางการรักษาถึงร้อยละ	 98.8	 ผลการตรวจเสมหะ	

ขึ้นเชื้อระหว่างกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบกลุ่มที่เสียชีวิตภายใน		

48	ชั่วโมงพบว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบ

กลุ่มที่เสียชีวิตหลัง	 48	 ชั่วโมง	 ได้แก่	 sputum	 culture		

ขึ้นเชื้อ,	ได้ยาต้านจุลชีพเร็วใน	1	ชั่วโมง

การวิเคราะห์หาปัจจัยเส่ียงต่อการเสียชีวิตภายใน		

48	 ชั่วโมงของผู้ป่วยปอดอักเสบ	 พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์	

กบัการเสยีชวีติอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิได้แก่	ประวตักิารดืม่

สรุาจดั,	PSI	class	3-4	แรกรบั,	ภาวะไตวายเฉยีบพลนัแรกรบั		

creatinine	>	3mg/dL,	อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า	130	

ครั้งต่อนาที,	อัตราการหายใจมากกว่า	25	ครั้งต่อนาที

ตารางที่ 3	 ผลตรวจเสมหะและการให้ยาฆ่าเชื้อของ	

กลุ่มที่เสียชีวิตภายใน	 48	 ชั่วโมงเทียบกับ	

หลัง	48	ชั่วโมง
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ตารางที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน	 48	 ชั่วโมง

ของผู้ป่วยปอดอักเสบ

อภิปรายผล
เม่ือผูป่้วยปอดอักเสบเสยีชวีติเรว็ใน	24-48	ชัว่โมงแรก	

มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากความผิดปกติของ	 host	

response	มากกว่าที่เกิดจากประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ2

จากงานวิจัยนี้พบอัตราเสียชีวิตรวมทุกสาเหต	ุ

ร้อยละ	23.41	ผู้เสียชีวิตใน	48	ชั่วโมงแรกสูงถึงร้อยละ	36	

จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด	 และคิดเป็นร้อยละ	 8.4	 ของผู้ป่วย

ปอดอักเสบชุมชน	 ซึ่งสูงกว่าในงานวิจัยของ	Garcia-Vidal	

และคณะ1	พบร้อยละ	2.3	Mortensen	และคณะ3	พบร้อยละ		

2.5	 จากแนวคิดเบื้องต้นที่ผ่านมาข้อมูลของสาเหตุและ

ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตเร็วมีการศึกษาไม่มาก5	 จึงได้มี

การศึกษาในรายละเอียดการเสียชีวิตเร็วว่าเกิดจากปัจจัย

อะไรบ้าง	 เพื่อหา	 predictors	 ที่อาจมาช่วยในการ	 triage		

ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเนื่องจากหอผู้ป่วยวิกฤตมีจ�ากัด

และช่วยหา	 warning	 signs	 ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤต		

เป้าหมายเพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติต่อไป	เนือ่งจากอตัราเสยี

ชีวิตสูงต่อเนื่องหลายปีไม่สามารถลดให้ต�่ากว่าร้อยละ	 20		

ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับงานวิจัยที่ผ่านมาเนื่องจากอัตรา

การเสยีชวีติสงูกว่ามาก	การศกึษาทีผ่่านมาของ	Garcia-Vidal		

และคณะ1	สรปุไว้ว่าสาเหตหุลกัเกดิจากระบบหายใจล้มเหลว	

ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด	อวยัวะล้มเหลวหลายระบบ	ส่วนปัจจยั

เสี่ยงของการเสียชีวิตใน	48	ชั่วโมงแรก	คือ	อายุมาก	ภาวะ

ไม่รูส้กึตวัแรกรบั	ปอดอกัเสบหลายกลีบ	ความดนัต�า่แรกรบั	

เชื้อ	สาเหตุเป็น	Streptococcus pneumoniae	ได้ยาฆ่าเชื้อ

ไม่เหมาะสมไม่ครอบคลุมเชื้อ	Pseudomonas aeruginosa  

และพบว่า	 IL-6,	 TNF-&	 สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต

เร็วใน	 7	 วัน	Mortensen	 และคณะ3	 พบว่าปัจจัยเสี่ยงการ	

เสยีชวีติเร็ว	ได้แก่	อาศยัใน	nursing	home,	เข้ารกัษาใน	ICU		

ใน	24	ชัว่โมง,	ใช้เครือ่งช่วยหายใจ,	ความรูส้กึตวัเปลีย่นแปลง	

แรกรบั,	ออกซเิจนในเลอืดแดงพร่อง,	ภาวะกรดในเลอืดแดง		

pH	<	7.35,	PSI	class	3-4	สูง,	และการได้ยาต้านจุลชีพที	่

เหมาะสมลดอัตราการเสยีชวีติใน	48	ชัว่โมงได้	ซึง่คล้ายคลงึกนั		

ส่วนในการศกึษานีใ้นบรบิทของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยั

ภูเบศร	พบปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตเร็วใน	48	ชั่วโมงคือ		

ประวติัการดืม่สรุาจดั	เสยีชวีติเรว็กว่า	3.38	เท่า	(OR	=	3.388,		

95%CI	=	1.314-8.734),	PSI	class	3-4	แรกรับ	เสยีชีวติเรว็กว่า	

3.89	เท่า	(OR	=	3.892,	95%	CI	=	1.52-9.962),	ภาวะไตวาย	

เฉียบพลันแรกรับ	 creatinine	 >	 3mg/dL	 เสียชีวิตเร็วกว่า		

2.27	เท่า	(OR	=	2.27,	95%CI	=	1.424-3.620),	อัตราการ

เต้นของหวัใจมากกว่า	130	ครัง้ต่อนาที	เสยีชวีติเรว็กว่า	1.32	

เท่า	(OR	=	1.325,	95%CI	=	1.080-1.625),	อตัราการหายใจ

มากกว่า	25	ครั้งต่อนาท	ีเสียชีวิตเร็วกว่า	1.82	เท่า	(OR	=	

1.8243,	 95%CI	 =	 1.275-2.610),	 ภาวะความดันโลหิตต�่า

ช็อกแรกรับ	เสียชีวิตเร็วกว่า	4.63	(OR	=	4.630	,	95%CI	

=	2.271-9.437)	เท่าเทียบกับกลุ่มที่เสียชีวิตหลัง	48	ชั่วโมง	

จะเห็นว่าปัจจัยท�านายอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก	

physiological	response	ซึง่จะได้น�าไปใช้ปรับการรกัษาและ

เฝ้าระวงัในผูป่้วยทีม่ภีาวะดงักล่าวมากขึน้	และสามารถใช้ใน

การ	triage	ผู้ป่วยทั้งหมดโดยรวมได้ดีขึ้น

ในผู้ป่วยกลุ่มเสียชีวิตเร็วร้อยละ	90	ไม่ได้	influenza	

vaccine	 และร้อยละ	 100	 ไม่ได้	 pneumococcal	 vaccine		

ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เข้าหอผู้ป่วยวิกฤตต้ังแต่แรกร้อยละ	 34		
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ได้เข้าหอผู้ป่วยสามัญ	ก่อนย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตภายหลัง		

ร้อยละ10	 กลุ ่มเสียชีวิตเร็วเข้าได้ไม่ต่างกับเสียชีวิตช้า		

(ร้อยละ	 38	 vs	 ร้อยละ	 32,	 p	 =	 0.447)	 ในงานวิจัยของ		

Garcia-Vidal1	 และคณะ	 พบว่าในกลุ่มที่เสียชีวิตพบอัตรา

การการฉีด	 pneumococcal	 vaccine	 <	 ร้อยละ10	 ทั้งที่	

เป็นกลุ ่มผู ้ป ่วยมีโรคประจ�าตัวทางอายุรกรรมที่ควรได	้

วัคซีนถึงร้อยละ	 75	 ซึ่งงานวิจัยนั้นพบว่าปอดอักเสบจาก	

Streptococcus pneumoniae	 เป็นปัจจัยเสี่ยงของการ	

เสียชีวิตเร็วซึ่งถ้าได้วัคซีนน่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

ได้มากขึ้น	 ต่างจากการวิจัยนี้ที่ไม่พบว่า	 ปอดอักเสบจาก	

Streptococcus pneumoniae	 เป็นปัจจัยเสี่ยงของการ	

เสียชีวิตเร็ว	 ยาฆ่าเชื้อภายใน	 1	 ชั่วโมงของกลุ่มเสียชีวิต

เร็วได้ถึงร้อยละ	 91.7	 vs	 ร้อยละ	 76.4	 (p=0.016)	 และ

เป็นการให้ไม่ตรงเชื้อร้อยละ	8.3	ซึ่งต�า่กว่ากลุ่มเสียชีวิตหลัง		

48	 ชั่วโมง	 ซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนแนวคิดเดิมท่ีว่าเกิดจาก	

ความผิดปกติของ	 host	 response	 มากกว่าที่เกิดจาก

ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ
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Abstract:	 Chalalai	 Klaipim.	 Risk	 factors	 of	 early	mortality	 in	 community	 acquired	 pneumonia	 in	 Chaophya		
abhaibhubejhr	hospital.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2020;	39:92-99	

Department of Medicine, Chaophya-Abhaibhubejhr Hospital

Objective :	To	study	risk	factors	and	clinical	characteristics	of	early	death	within	48	hours	compared	with	long	
later	death	(more	than	48	hours)	in	patients	with	community-acquired	pneumonia.

Methods:	Retrospective	cohort	study	was	done	in	community-acquired	pneumonia	patients	aged	more	than	15	
years	admitted	in	Chaophya	abhaibhubejhr	hospital	between	1	October	2017	to	30	September	2018.	Descriptive	
statistics	and	multivariate	logistic	regression	at	95%	confidential	interval	of	odds	ratio	were	used	to	analyze	data.

Results:	Among	709	community-acquired	pneumonia	patients,	there	were	166	deaths	(23.41%),	consisted	of	
60	early	death	(36.1%).	In	early-death	group,	the	median	age	(IQR)	was	72	(15-94)	years	old	and	61.4%	were	
male.	When	compared	early	death	and	later	death	there	were	more	underlying	condition	of	congestive	heart	failure,		
hypertension,	hyperlipidemia,	history	of	heavy	drinking,	high	PSI	class	3-4,	heart	rate	more	than	130	beats/
minute,	respiratory	rate	more	than	25	breath/minute,	acute	kidney	injury	(	creatinine	>3mg/dL),	PF	ratio	<300,	
septic	shock,	acute	respiratory	failure	in	early-death	group	than	later	death	group.

Conclusion:	Risk	factors	in	early	death	within	48	hours	were	heavy	drinking	(OR=	3.38),	high	PSI	class	3-4	
(OR=3.89),	heart	 rate	more	 than	130	beats/minute	 (OR=1.32),	 respiratory	 rate	more	 than	25	breath/minute	
(OR=1.82),	acute	kidney	injury	(creatinine	>3mg/dL)	(OR=	2.27),	septic	shock	(OR=	4.63).


