
 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม  2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 599 

 

การประเมินและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเช้ือ 

Assessment and Management of Septic Shock  

 

จุฑารัตน ผูพิทักษกลุ1 และพรทพิย จอกกระจาย2  

 

ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1poopitukkul@gmail.com and 2porntipjokk@gmail.com 

 

บทคัดยอ  

 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิดภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญตาง ๆ เชน ระบบ

ไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบการแข็งตัวของเลือด เปนตน โดยเฉพาะเม่ือผูปวยมีภาวะ

ไหลเวียนโลหิตไปเล้ียงเน้ือเยื่อไมเพียงพอ (Hypoperfusion) เพราะเปนกลุมที่มีความเส่ียงตอภาวะลมเหลวของอวัยวะสําคัญ

และเสียชีวิต  หากผูปวยกลุมน้ีสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว ชวยลดโอกาสเกิดความ

รุนแรงของโรคและอันตรายตอชีวิตผูปวยได การปองกันและการประเมินผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดใหสามารถเขาถึงการ

รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มโอกาสในการรอดชวิีตใหกับผูปวยไดดียิ่งขึ้น พรอมทั้งควรมีการจัดการดูแลใหเกิดเปน

เปนระบบในการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด ยอมจะเกิดประโยชนสูงสุด 

การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนในการเฝาระวังและติดตามผูปวยอยางใกลชิด เพื่อปองกันการเขาสูภาวะช็อก ซ่ึงจะ

มีผลลดภาวะแทรกซอนและการเกิดอวัยวะลมเหลวในผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อทําใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

การศึกษาครั้งน้ีเพื่อคนหาสถานการณบางอยางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อกอน

เขารับบริการสุขภาพ เพื่อนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ใช Systemic imflammatory response 

syndrome (SIRS) เพียงอยางเดียวอาจจะทําใหไมตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และเขารับบริการสุขภาพชาเกินไป 

             

คําสําคัญ: การรับรูอาการโรค  การจัดการโรค  ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

600 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

Abstract 

 

Sepsis is the cause of failure of vital organs such as the circulatory system. Respiratory system, 

nervous system and blood clotting system, etc., especially when the patient has hemodynamic insufficiency. 

(Hypoperfusion) It is a group that is at risk for major organ failure and death. If these patients are able to 

access effective treatment quickly. Reduce the chance of disease and life threatening patients. Prevention 

and assessment of infected patients to access effective treatment. Improving survival opportunities for 

patients. It should be managed as a system to care for infected patients. It will be most beneficial. 

This study will be useful for the development of close monitoring and follow-up of patients. To 

prevent shock. This will reduce complications and organ failure in patients with sepsis, making patient 

care more efficient and safer. This study sought to identify some more specific situations regarding the 

characteristics of patients suspected of being infected before entering the health service. To be applied 

in accordance with current situation using Systemic imflammatory response syndrome (SIRS) alone. 

 

Keywords: symptom recognition, management of septic shock, septic shock 
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บทนํา 
 

ผูปวยภาวะติดเชื้อซ่ึงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบอย มีความซับซอนใชทรัพยากรในการรักษาสูงและมี

อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 1 ใน 4 การศึกษาใน สหรัฐอเมริกาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา พบอุบัติการณ ภาวะติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

รอยละ 8.7 ตอป โดยพบผูปวยภาวะติดเชื้อประมาณ 400,000 รายตอป มีอัตราเสียชีวิตสูงรอยละ 35 สําหรับประเทศไทยป 

พ.ศ. 2558 พบอุบัติการณของภาวะติดเชื้อประมาณ 75-150 ราย ตอ 100,000 ประชากรตอปหรือมากกวา 5,000- 10,000 

รายตอปในโรงพยาบาลทั่วไป โดยภาวะติดเชื้อรุนแรงที่สุด คือ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อพบได รอยละ 10-40 มีอัตราตาย 

รอยละ 40-80  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวามีปจจัยหลายปจจัย ที่เปนสาเหตุของภาวะติดเชื้อ เชน อายุ เพศ โรค

รวม เก่ียวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกายกลาวคือ ปจจัย ดานอายุมีความเก่ียวของกับการทําหนาที่ลดลงของระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย สงผลทําใหมีโอกาสติดเชื้อไดงาย หรือทําใหเกิดการตอบสนองการอักเสบทั่วรางกาย และ มีการติดเชื้อ

ในกระแสเลือดที่รุนแรงกวาปกต ิกลุมตัวอยางเม่ืออายุมากขึ้น จะทําใหเม็ดเลือดขาวชนิด T cell, B cell และ Natural killer 

cell น้ันลดลง สงผลทําใหประสิทธิภาพในการ กําจัด TNF-α และการกําจัดเชื้อโรคตางๆ น้ันลดลง (ทิฏฐิ ศรีวิชัย, 2559) 

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมพยาบาลมุงเปาในระยะ 6 ชั่วโมงแรกตอความรุนแรงของอวัยวะลมเหลวในผูปวย

ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 มีอายุเฉล่ีย 62 ป (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ, 2558)  
ปจจัยเรื่องเพศ ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางรอยละ 60 เปนเพศชาย (เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ, 

2558) ผูปวยที่มีกลุมอาการ Sepsis พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 76 (พรทิพย แสงสงา, 2558) ซ่ึง

พบสองกลุมแตกตางกันในเรื่องเพศชายและเพศหญิง เพราะฉะน้ันเรื่องเพศไมมีความเฉพาะเจาะจง  
พบวางานวิจัยดานโรครวมคือ โรคที่ปรากฏรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก และเปนโรคที่มีความรุนแรงของ โรค

มากพอที่จะทําใหผูปวยมีความเส่ียงตอการเสียชีวิตสูงมากขึ้น หรือมีการดําเนินการตรวจวินิจฉัย หรือรักษา เพิ่มขึ้นระหวาง

การรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งน้ัน (WHO, 2010) กลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเขาหองผูปวยหนัก สวน

ใหญมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 80 โดยสวนใหญเปนโรคเบาหวาน รอยละ 55 และกลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุ

และฉุกเฉินเขาหอผูปวยอายุรกรรมและรับยายเขาหองผูปวยหนัก ภายใน 48 ชั่วโมงสวนใหญมีโรคประจําตัวคิดเปนรอยละ 76 

โดยสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 31.6 และกลุมตัวอยางที่รับจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเขาหองผูปวยหนัก 

(พรทิพย แสงสงา, 2558) สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี อุนสวัสดิพงษ , 2558 พบมีโรคประจําตัวโดยเปนโรคความดัน

โลหิตสูง (รอยละ 43) รองลงมาคือเบาหวาน (รอยละ 31) 

        

เนื้อหา   
 

การติดเช้ือ  (Sepsis)  

ภาวะที่รางกาย เรามีปฏิกิริยาตอบสนองตอการติดเชื้อหรือตอพิษของเชื้อโรค โดยทําใหเกิดการอักเสบขึ้นทั่วรางกาย 

ซ่ึงการติดเชื้อน้ี อาจเกิดขึ้นที่ตําแหนงในตําแหนงหน่ึงของรางกาย หรือการติดเชื้อทั่วรางกายก็ได 

SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) 

คือ กลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกาย โดยไมระบุสาเหตุของการติดเชื้อ กําหนดขึ้นในป ค.ศ. 1992 ซ่ึง

แพทยจะจัดวา ผูปวยมีกลุมอาการตอบสนองตอการอักเสบทั่วรางกายตอเม่ือ มีอาการเขาเกณฑดังกลาว อยางนอย 2 ขอ 

1.   อุณหภูมิกายนอยกวา 36.0 °C หรือ มากกวา 38.0 °C  

2.  อัตราการเตนของหัวใจมากกวา 90 ครั้ง/นาท ี

3.  อัตราการหายใจมากกวา 20 ครั้ง / นาที หรือ PaCO2 นอยกวา 32 มม.ปรอท ในการวัด blood gas 
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4.  เม็ดเลือดขาว ภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกิน ( leukocytosis )หรือมากกวา 12,000 เซลล / ลบ.มม. หรือภาวะเม็ด

เลือดขาวนอยเกินไป (leukopenia) นอยกวา 4,000 เซลล /ลบ.มม. หรือมีเม็ดเลือดขาวชนิดband form มากกวา 10% 

ดัชนีแสดงภาวะช็อค เปนคาอัตราสวนระหวางการเตนของหัวใจและระดับความดันโลหิต ในภาวะการติดเชื้อ 

รางกายจะมีการปรับตัวเพื่อปองกันอัตราที่จะเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการอักเสบเพื่อตอบสนองตอการติดเชื้อที่มากระทบ เกิด

การขยายตัวของหลอดเลือดสวนปลายมีการรั่วซึมของสารนํ้าออกนอกหลอดเลือด สงผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราการเตน

ของหัวใจและระดับความดันโลหิต 

ดัชนีภาวะช็อก  )shock index) คาสัดสวนของชีพจรใน 1 นาทีตอคาความดันโลหิตตัว บน มากกวาหรือเทากับ 

1  (Berger et al., 2013) ตามที่ใชเกณฑ shock index > 1 ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทาใหพบภาพความรุนแรงของ

อาการและความไมคงที่ของอาการผูปวยมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Berger และคณะ  )2013) ที่

พบวา shock index > 1 มีความไวในการแสดงถึงภาวะ hypoperfusion ของผูปวยที่สงสัยภาวะ ติดเชื้อได 48% 

Shock index  

เปนเครื่องมือประเมินความรุนแรงของการเสียเลือด การบาดเจ็บของ Left ventricle และ cardiogenic shock 

ประเมินระดับออกซิเจนในรางกาย ประเมินการตอบสนองตอการรักษาไดดีกวาการตรวจชีพจรและความดันโลหิตแบบ 

noninvasive 

0.5 – 0.6 = normal 

0.8  = 10 – 20 % ( Shock class I ) 

1.0 =  20 – 30 % ( Shock class II ) 

1.1 = 30 – 40 % ( Shock class III ) 

1.5 – 2.0  = 40 – 50 % (Shock class IV ) 

 American College of Chest Physicians และ Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) ไดใหคํานิยาม

ของภาวะ sepsis, septic shock และภาวะอ่ืนที่เก่ียวของดังน้ี 

  1. Sepsis คือ กลุมอาการที่เกิดจากการตอบสนองของระบบตางๆ ในรางกาย อันเน่ืองจากกระบวนการอักเสบ ซ่ึงมี

สาเหตุจากการติดเชื้อจุลชีพ (Systemic inflammatory response syndrome หรือ SIRS) 

 2.  Bacteremia คือ การพบเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกระแสของผูปวย ซ่ึงวินิจฉัยโดยการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียไดจาก

เลือด 

 3.  Septicemia คือ ภาวะที่มีเชื้อจุลชีพ หรือพิษ (toxin) ของเชื้อน้ันๆในกระแสเลือด  

 4.  Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) คือ ภาวะตอไปน้ีอยางนอย 2 ภาวะขึ้นไป คือ 

4.1  Body temperature >38oC หรือ < 36oC  

4.2 Heart rate > 90 ครั้ง / นาที (ยกเวนมีภาวะที่ทําให heart rate เร็วหรือชาผิดปกติอยูเดิม) 

4.3 Respiratory rate >20 ครั้ง/นาที หรือ PaCO2 < 32 mmHg 

4.4 White blood cell count >12,000 mm3 หรือ < 4,000 mm3 หรือมี immature polymorph nuclear 

cell >10%    

 5.  Severe sepsis คือ ภาวะ sepsis ที่เกิดรวมกับการทํางานของอวัยวะตางผิดปกติ (organ dysfunction) เชน มี

ความดันโลหิตต่ํา (hypotension), ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxemia), ภาวะปสสาวะออกนอย (oliguria), ภาวะเลือดเปน

กรด (metabolic acidosis), ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) และภาวะซึม หรือการรับรูลดลง (obtundation) 

   5.1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular) มีความดันโลหิตในชวงซิสโตลิคนอยกวาหรือเทากับ  90 

มิลลิเมตรปรอท หรือคา mean arterial pressure นอยกวาหรือเทากับ 70 มิลลิเมตรปรอท 
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   5.2 ระบบไต (renal) มีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 0.5 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมตอชั่วโมง แมวาจะใหสารนํ้าทดแทน

อยางพอเพียงแลว 

   5.3 ระบบการหายใจ (respiration) มีคา PaO2/FiO2 นอยกวาหรือเทากับ 250 

   5.4 ระบบโลหิต (hematologic) พบเกล็ดเลือดนอยกวา 80,000/µL 

   5.5 ภาวะเลือดเปนกรดที่ไมสามารถอธิบายได จากคา blood gas ของเลือดแดง พบคา pH ≤ 7.30  

   5.6 หลังจากใหสารนํ้าอยางเต็มอยางเต็มที่แลว พบวามีคา central venous pressure มากกวาหรือเทากับ 8 

mmHg 

 6.  Organ dysfunction คือภาวะทีอ่วัยวะภายในมีการทํางานผิดปกติเชน ระบบไหลเวียนโลหิตระบบไต ระบบทางเดิน

หายใจ อันเน่ืองมาจากภาวะ sepsis  

 7.  Septic shock คือภาวะ severe sepsis รวมกับมีภาวะความดันโลหิตต่ํา หลังจากที่รางกายไดรับสารนํ้าอยาง

เพียงพอแลวไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือมีความจําเปนตองใชยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (vasopressor) เพื่อรักษา

ระดับคาความดันโลหิตในชวงซิสโตลิค ใหมากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตรปรอท 

 8.  Refractory septic shock คือภาวะ septic shock เกิดตอเน่ืองนานเกินกวา 1 ชั่วโมง และไมตอบสนองตอการให

สารนํ้าหรือยากระตุนการหดตัวของหลอดเลือด (Vasopressor) 

 9.  Multiple organ dysfunction คือ ความผิดปกติในการทํางานของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึงหรือมากกวาหน่ึงอวัยวะ 

อันเน่ืองมาจากภาวะ sepsis และตองใชการดูแลเปนพิเศษเพื่อรักษาสมดุลในการทํางานของอวัยวะน้ันๆ 

 

สรุปพยาธิสภาพของโรค 
 

   ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock) เปนผลลัพธของปฏิกิริยาที่รางกายตอบสนองตอการติด

เชื้อและเกิดการเสียสมดุลในกระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายจนนําไปสูภาวะช็อค ความเปล่ียนแปลงที่สําคัญ

ไดแก ในระยะแรกปริมาตรสารนํ้าในหลอดเลือด (effective intravascular volume) จะลดลงกวาปกติ เกิดจาการที่ปริมาตร

สารนํ้าในรางกายพรองไปจริง (true hypovolemia) จากการเสียนํ้าเน่ืองจากไขสูง ดื่มนํ้าทดแทนไมได หรือมีการสูญเสียนํ้า

ไปโดยมีการอาเจียนหรืออุจจาระรวง ผูปวยบางรายมีปสสาวะออกมากทั้ง ๆ ที่รางกายขาดนํ้า เกิดจากไตสูญเสียความสามารถ

ในการเก็บนํ้า และยังมีภาวะที่ปริมาตรสารนํ้าในรางกายพรองโดยสัมพัทธ (relative hypovolemia) จากการที่มีหลอดเลือด

ดําและหลอดเลือดแดงขยาย (vasodilatation) หรือมีการ shift ของสารนํ้าออกจากระบบไหลเวียนเน่ืองจากมีการรั่วซึมไหล

ผาน (permeability) ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังมีการ shift ของสารนํ้าเขาไปภายในเซลลเน่ืองจากเซลลมี 

permeability ตอโซเดียมมากขึ้นดวย ในระยะตอมา เม่ือผูปวยไดรับสารนํ้าทดแทนในปริมาณที่เพียงพอแลว ปริมาณเลือดที่

กลับสูหัวใจจะมากขึ้น ทําใหหัวใจบีบตัวแรงขึ้นตามกลไก Frank-Starling ดังน้ันปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac 

output) อาจจะกลับมาปกติหรืออาจเพิ่มขึ้นมากกวาปกติได 

   ในภาวะช็อคจากการติดเชื้อปริมาณเลือดที่ไปเล้ียงอวัยวะในชองทอง เชน ไต กลามเน้ือ และรวมทั้งกลามเนื้อหัวใจ

จะลดนอยลง เน่ืองจากมี redistribution ของเลือด การที่เลือดไปเล้ียงอวัยวะในชองทองนอยลงทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบ 

พลันได นอกจากน้ียังทําใหเยื่อบุลําไสขาดออกซิเจนและมีการตายของเน้ือเยื่อ (tissue necrosis) ตลอดจนมีการรั่วซึม 

(permeability) เพิ่มขึ้น เชื่อวาปรากฏการณดังกลาวอาจมีสวนทําใหเกิด bacterial translocation ทําใหมี endotoxin ผาน

เขาสูระบบไหลเวียนเลือดทั่วรางกายมากขึ้นความผิดปกติในระบบไหลเวียนเลือดทําใหมีแล็กเทต (lactate) ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 

สงผลใหเกิดภาวะเลือดและเน้ือเยื่อเปนกรด (acidosis) ผูปวยที่มีระดับ lactate สูงมักมีพยากรณโรคที่ไมด ี
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อาการและอาการแสดงของผูปวย 
 

 1.  อาการแสดงทั่วไปของการติดเชื้อ เชน มีไข ซ่ึงพบในผูปวยสวนใหญ แตผูปวยบางรายอาจไมมีไขได แมจะมีการติด

เชื้อรุนแรง เชน ผูปวยที่เปนโรคไตวายเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูปวยโรค hypothyroidism ผูปวยที่ไดรับยา corticosteroid เปนตน 

บางครั้งผูปวยเหลาน้ีอาจมีอุณหภูมิรางกายต่ํากวาปกติแมมีการติดเชื้อรุนแรง  

 2.   อาการเฉพาะที่ ชวยใหระบุตําแหนงของการติดเชื้อ ซ ึ่งจะทําใหทราบถึงชนิดของเชื้อกอโรคได เชน ผูปวยมีอาการ

เจ็บหนาอกเวลาหายใจ ไขสูงเฉียบพลัน อาจตรวจพบนํ้าในชองเยื่อหุมปอด (Pleural effusion) และ อาจเขาสูภาวะช็อคอยาง

รวดเร็วเปนลักษณะที่บงชี้ถึงการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ผูปวยเบาหวานบางครั้งอาการปวดหลัง อาจเปน

อาการของการติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง (Osteomyelitis of vertebra)  

 3.  รอยโรคที่ผิวหนัง อาจเกิดจากการกระจายของเชื้อมาที่ผิวหนังโดยตรง (septic emboli) จะพบเปนตุมหนองซ่ึงเม่ือ

นําไปยอมสีกรัมจะพบตัวเชื้อกอโรคได หรืออาจเปนผลมาจากภาวะ DIC เชน symmetrical peripheral gangrene ซ่ึงเปน

รอยโรคที่พบไดในภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ไมใชลักษณะจําเพาะของการติดเชื้อโรค เปนตน 

 4.  อาการที่เกิดจากความลมเหลวของระบบอวัยวะตางๆ เชน Cardiovascular system คือ ภาวะความดันโลหิตตก 

อวัยวะตางๆ ไดรับเลือดและออกซิเจนไมพอเพียง ผูปวยอาจมีอาการสับสน กระวนกระวาย ซึม หมดสติ มีปสสาวะนอยลง

หรือไมปสสาวะเลย เลือดและเน้ือเยื่อตางๆ มีกรด lactic คั่ง หรือการมีสารนํ้ารั่วซึมในปอดทําใหผูปวยหายใจหอบ ภาวะ DIC 

ทําใหเลือดออกงาย 

 

ภาวะแทรกซอน 
 

1. ระบบทางเดินหายใจ เปนส่ิงสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้น คือ Adult respiratory distress (ARDS) ซ่ึงเกิดขึ้นในผูปวย 

sepsis ประมาณรอยละ 25-42 ถาหากความดันโลหิตต่ําอยูนาน จะมีโอกาสเกิด ARDS ไดมากขึ้น ARDS เปนผลของ 

inflammation ที่เกิดจาก neutrophil, cytokines และ oxidant stress ผลที่ตามมาจากการเกิด ARDS คือจะมี right-to-

left shunt ในปอด compliance ของปอดลดลงและ work of breathing เพิ่มขึ้นกวาปกต ิ

2. ระบบทางเลือด ที่สําคัญ คือ Thrombocytopenia และ DIC ซ่ึงเกิดขึ้นเน่ืองจากการกระตุน coagulation 

pathway โดย cytokines และ endotoxin  

3. ระบบประสาทสวนกลางและกลามเน้ือที่สําคัญ คือ Septic encephalopathy, critical illness เปนตน 

4. ระบบที่ไมจําเพาะตออวัยวะใด สามารถทําใหเกิด ภาวะ Sepsis shock ได หากการติดเชื้อน้ันรุนแรงพอ เชน 

dengue virus, varicella virus, cytomegalovirus และinfluenza virus เปนตน 

 

การรักษาภาวะ septic shock  
 

การรักษาแบบ Early-goal directed therapy resuscitation ในชวง 6 ชั่วโมงแรกใหกับผูปวยที่มีภาวะSevere 

sepsis แลวเกิด Sepsis shock ที่มาที่หองฉุกเฉิน ชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตที่ 28 วันของผูปวยได 

โดยมีเปาหมายดังตอไปน้ี  

1. Central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg (ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ หรือมีโรคที่ลดความยืดหยุน

ของหัวใจหองลาง หรือมีการเพิม่ขึ้นของความดันในชองทองใหใชคา 12-15 mmHg 

2. Mean arterial pressure (MAP) มากกวาหรือเทากับ 65 mmHg 

3. Urine output มากกวา หรือเทากับ 0.5 มิลลิลิตร ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
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4. Central venous (superior vena cava) หรือ mixed venous oxygen saturation มากกวาหรือเทากับ 70 

หรือมากกวา หรือเทากับรอยละ 65 ตามลําดับ โดยการใหสารนํ้าจนไดคา CVP ตามเกณฑ แนะนําใหเลือด (Packed red 

cells) เพื่อใหไดคาฮีมาโตคริตมากกวา หรือเทากับรอยละ 30 และ/หรือ Dobutamin ในขนาด 20 ไมโครกรัม ตอนํ้าหนักตัว 

1 กิโลกรัมตอนาที  

 การใหสารนํ้า การรักษาสมดุลของสารนํ้าเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ในระยะแรกผูปวยอาจตองการสารนํ้าทดแทนถึง  4-6 

ลิตร โดยชวงแรกซ่ึงเปนชวงที่มี Hypovolemia ควรจะใหสารนํ้า 200-500 มิลิลิตร เร็วๆ (ภายใน 15-30 นาที) และติดตามดู 

clinical end point เชน ความดันโลหิต ปริมาณปสสาวะ ระดับความรูสึกตัว และการฟงเสียงหายใจวามีภาวะปอดบวมนํ้า 

(Pulmonary edema) หรือไม สารนํ้าที่ควรใชคือ crystalloid ไดแก normal saline การให colloid อาจไมไดประโยชน

มากกวา crystalloid  ผูปวยรอยละ 50 จะมีความดันโลหิตกลับมาเปนปกติหลังการใหสารนํ้าอยางเพียงพอหากความดันโลหิตยัง

ไมกลับคืนหลังจากใหสารนํ้าเพียงพอแลวหรือเกิดภาวะปอดบวมนํ้า จําเปนตองใช Vasopressor ชวย เชน Dopamine, 

dobutamin, norepinephrine เปนตน 

 การเลือกใหยาปฏิชีวนะ จะตองเริ่มยาปฏิชีวนะภายใน 1  ชั่วโมง หลังจากที่วินิจฉัยภาวะSepsis shock ตองเริ่มยา

ปฏิชีวนะเร็วที่สุดตั้งแตอยูที่หองฉุกเฉิน เชน ปอดอักเสบ และเยื่อหุมสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยไมตองรอการ

ตรวจนํ้าไขสันหลัง สําหรับในกรณีอ่ืนๆใหพิจารณาตามความเหมาะสม แตถาพอมีเวลาอาจตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยอยางแนนอน  

 สวนยาในกลุมCortical steroid แนะนําใหใชยา Hydrocortisone ในรูปฉีด เฉพาะภาวะ Sepsis shock ในผูใหญ ที่

ความดันโลหิตตกไมตอบสนองตอการใหสารนํ้าและการรักษาดวยยากลุมVasopressor และไมแนะนําใหยากลุม cortical 

steroid ในผูปวยที่ไมอยูในภาวะชอก ยกเวนสําหรับผูปวยที่มีภาวะความบกพรองในการทํางานของตอมหมวกไตอยางรุนแรง 

 

การรักษาการติดเช้ือในกระแสเลือดและอาการแทรกซอนตาง ๆ 
 
 หลักการรักษาคือตองวินิจฉัยใหเร็วและรีบรักษาอยางทันทวงที การรักษาขั้นพื้นฐานสําหรับ sepsis และ septic 

shock ไดแก การคนหาและกําจัดแหลงที่ติดเชื้อ ใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การใหการรักษาประคับประคองอ่ืน ๆ เชน 

hemodynamic monitoring ใหสารนํ้าที่เพียงพอ (adequate volume) ใหสารชวยใหหลอดเลือดหดตัว และ metabolic 

support  

1. การใชยาปฏิชีวนะ (antimicrobial therapy)  

สวนใหญจะมีการใหยาแบบครอบคลุมเชื้ออยางกวาง (empiric therapy) กอนเพื่อใหครอบคลุมเชื้อทั้งหมดเน่ืองจากมี

ปญหาเรื่องตองใชเวลาในการตรวจหาวาผูปวยติดเชื้อใด และลักษณะอาการของโรคจะคลายกันทั้งแกรมลบและแกรมบวก 

แตเม่ือทราบวาเปนเชื้อใดแลว(โดยดูจากผลเพาะเชื้อจากเลือด ปสสาวะ เสมหะ แผล) และผูปวยมีสภาวะที่คงที่(stable) ควร

จะเปล่ียนมาใชยาที่เฉพาะเชื้อน้ัน ๆ (specific therapy) เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและลดคาใชจายในการรักษา(cost) 

นอกจากน้ีตองมีการศึกษารูปแบบการดื้อยา(resistance patterns) ของแตละโรงพยาบาลเพื่อเปนขอมูลประกอบการใชยา

ดวย 

       การใหยาแบบ empiric therapy จะตองครอบคลุมเชื้อที่คิดวาทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยดูอาการทาง

คลินิกในขณะน้ัน สวนใหญจะใหครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ การใหการรักษาดวยยาควรเริ่มอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากควรกําจัดเชื้อในกระแสเลือดกอนที่จะเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายอ่ืนๆ ตามมา  ผูปวยหนัก 

(seriously ill patient) หรือผูปวยที่มีภาวะ shock ตองใหยาทาง IV เทาน้ัน เน่ืองจากการใหยาทางปากหรือ IM ทําใหระดับ

ยาในเลือดไมเปนไปตามที่ตองการได  
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2. การใหสารน้ําและการประคับประคองระบบปอด (Fluid therapy and pulmonary support)  

        การรักษาภาวะการมี oxygen ที่เน้ือเยื่อใหเพียงพอ(adequate tissue oxygenation) เปนส่ิงหน่ึงที่มีความสําคัญใน

การรักษาการติดเชื้อในกระแสเลือด   tissue oxygenation ขึ้นกับ adequate perfusion และ oxygenation ของเลือด  ใน

ผูปวยที่มีภาวะ septic shock จะตองรีบใหสารนํ้าเพื่อรักษาปริมาตรของเหลวในหลอดเลือด และขยาย extravascular 

space goal ของการใหสารนํ้าทดแทนคือ  systolic blood pressure มากกวา 90 mm HG และปองกัน hypoperfusion 

ที่เน้ือเยื่อและ vital organs  ในชวงแรก sepsis และ septic shock จะตอบสนองตอการใหสารนํ้า การใหน้ียังสามารถ

ทดแทนนํ้าสวนที่รั่วออกไปจากเสนเลือดได นอกจากน้ีในปอดยังมีการทําลายเสนเลือดฝอยและทําใหมีของเหลวรั่วออกมา

สะสมในสวนของ interstitial space ดวย ทําใหมีการแลกเปล่ียนของ oxygen ยากขึ้น  จึงอาจตองให oxygen และ

เครื่องชวยหายใจ(mechanical ventilation) โดยคา PaCO2 ควรมากกวา 65 mm Hg และ oxygen saturation มากกวา 

90%  อาจจําเปนตองวัด pulmonary artery wedge pressure (PAWP), central venous pressure (CVP), cardiac 

output (CO) และ systemic vascular resistance (SVR) เพื่อการติดตามดูแลอยางใกลชิดในการใหสารนํ้าทดแทน 

   สารนํ้าทดแทนมี 2 ชนิด คือ crystalloid และ colloid 

        1. Isotonic crystalloids (ไดแก Ringer’s lactate หรือ Normal saline) จะกระจายเขาไปในสวน interstitial และ 

intravascular spaces สามารถทดแทนของเหลวในหลอดเลือดไดและมีราคาถูกกวาแบบ colloids แตตองใชปริมาณมาก  

และถาสารนํ้าน้ีออกไปในสวนของ interstitial space มากเกินไปจะทําใหเกิดการบวมทั่วไปและบวมในปอด (pulmonary 

edema) มากกวาแบบ colloids แตผลน้ีจะเปนแบบชั่วคราว 

2. Iso-oncotic colloid solutions (ไดแก plasmaและ plasma protein fractions  เชน 5% albuminและ 6%  

hetastarch) สามารถทดแทนปริมาณของเหลว ไดเร็วกวาและใชปริมาณนอยกวา แตของเหลวน้ีออกไปที่ interstitial space 

นอยกวาและราคาแพงกวาแบบ crystalloids  นอกจากน้ีถามีการรั่วออกไปที่บริเวณ interstitial space จะทําใหเกิดการ

บวมนานกวา crystalloids ดวย จึงควรระวังการใชในชวงที่เปน acute inflammation เน่ืองจากชวงน้ี capillary จะมี 

permeability มาก  สารนํ้าแบบน้ีจะใชเม่ือแบบ crystalloid ทําใหเกิดอาการขางเคียง เชน pulmonary edema และ 

peripheral edema หรือไมสามารถทําให oxygen ที่เน้ือเยื่อมีเพียงพอ 

         ดังน้ัน จึงมักใชสารนํ้าทั้งสองแบบรวมกัน  sepsis มักจะมี capillary leak และการทําลายอวัยวะตาง ๆ  การวัดระดับ 

serum lactate จะประเมินวามี tissue perfusion เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ เซลลจะมี anaerobic metabolism และ

มีการสราง lactate ออกมา 

 

3. การประคับประคองระบบเลือดและหัวใจ (Inotrope and vasoactive drug support) 

     เม่ือการใหสารนํ้าไมเพียงพอที่จะรักษา tissue perfusion อยางเพียงพอ อาจจําเปนตองใหสาร inotropics และ 

vasoactive drugs  การเลือกยาและขนาดที่ใชขึ้นกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและการมีผลตอhemodynamic parameters  

       - ถาผูปวยไมมี hypotension มาก จะใช inotrope ที่ไมคอยมีผลตอ peripheral vascular goal คือ ตองการรักษา

ระดับของความดันโลหิตไว โดยเพิ่ม cardiac output  ไดแก dopamine 5-10 g/kg/min เปน first line (มีผลกระตุน  

receptor มากกวา  receptor) ซ่ึงยาจะมีผลตอการเพิ่ม cardiac output และมีผลตอ systemic vascular resistance 

นอย เพื่อไมมีผลตอ organ perfusion สวน dobutamine 5-30 g/kg/min มีผูเสนอวาใชไดดีกวา dopamine ในผูปวย 

critical ill แตอาจไมแตกตางกันมากในผูปวย sepsis นอกจากน้ี amrinone 1 mg/kg bolus และ 10 mg/kg/min 

continuous infusion ก็อาจใชเปนอีกทางเลือกหน่ึง  

       - ในผูปวยที่มี hypotension ต่ํามาก mean arterial pressure (MAP) < 60 mm Hg และ systemic vascular 

resistance index (SVRI) < 500 dyne/s/cm5/m2 ใหใช  -adrenergic agent  ไดแก norepinephrine และมักใช
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รวมกับ dobutamine   นอกจากน้ีอาจใช dopamine high dose 5-20 g/kg/min (บางตํารา กลาววา ขนาดมากกวา 10 

g/kg/min) ซ่ึงจะมีผลตอ -adrenergic เปนทางเลือกไดอีกทางหน่ึง อยางไรก็ตาม ควรระวังผลของ vasoconstriction ที่

จะทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะตาง ๆ เชน ไต, ตับ, ระบบทางเดินอาหาร เพราะฉะน้ันควรใชขนาดที่ต่ําสุดที่จะ

ควบคุมความดันโลหิตใหไดก็พอ       

 

การรับรูและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเช้ือในกระแสเลือด 
 

โดยองคความรูที่นํามาใชเกิดจากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของอยางเปนระบบ สอดคลองกับวิธีการของศาสตร

พระราชาคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองใชขอมูลที่มีอยูแลว และแสวงหาขอมูลเชิงประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การ

ทดลองใชจนไดผลจริงกอน กอนนําความรูที่ไดมาเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ พบวา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิปที่ 1 ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2558 .ลง

บทความวิจัยเรื่อง โครงสรางและกระบวนการดูแลระบบบริการแพทยฉุกเฉินมีอิทธิพลอยางมากตอผูปวย sepsis โดยหน่ึงใน

ปจจัยที่มีผลอยางมากตอสุขภาพของพวกเขาคือ  ผูปวยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( sepsis) จะมีอาการทรุดลงขึ้นอยูกับ 

1. ปจจัยดานผูปวย ไดแก ความรูเก่ียวกับอาการ sepsis ของผูปวย ดวยวามีมากนอยแคไหน รอยละ 22 ของผูปวย

แจงแตอาการอ่ืนๆ เชน รูสึกออนแรงหรือไมอยากทานอาหารแตไมใชอาการที่บงบอกถึงภาวะพิษเหตุติดเชื้อ( 

sepsis) ซ่ึงอาจทําใหการรักษาไมเปนไปตามที่ควรจะเปน 

2. ปจจัยดานระบบการแพทยฉุกเฉินระยะเวลาของการสงตัวผูปวย โดยยิ่งใชผูปวยถึงหองฉุกเฉินนานเทาไร    ยิ่งทําให

ผูปวย sepsis มีอาการแยลงไปดวย ระยะเวลาที่ผูปวยเริ่มมีอาการทรุดลงพบภายใน 24 ชั่วโมง มีมากถึงรอยละ 68 

โดยผูปวยรอยละ 26 จะมีอวัยวะอยางนอย 1 อยางลมเหลว เม่ือมาถึงหองฉุกเฉิน  

แผนการรักษาผูปวย ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ( sepsis) หากผูปวยไดรับการคัดกรองและการรักษาตามเปาหมายหรือ

แบบแผนที่ควรจะเปน เชน ไดรับสารนํ้าทาหลอดเลือด ไดรับยาปฎิชีวนะและไดรับการเฝาระวังแบบติดตามอาการโดยมาใส

อุปกรณใดๆเขารางกายผูปวย (non-invasive) สามารถลดโอกาสเกิดอาการทรุดลงไดถึง 9 เทาของผูที่ไมไดรับ และทําให

อัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบครึ่งเม่ือเทียบกับผูที่ไมไดรับอีกดวย ผลการศึกษาบงชีว้าผูปวยที่ใชบริการการแพทยฉุกเฉินและได

รับการประเมินตามหลักเกณฑตอไปน้ีชวยลดโอกาสทรุดลงได 

ผูปวยฉุกเฉินที่สามารถเขาถึงการ รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สงผลลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคและ

อันตรายตอชีวิตผูปวยได เน่ืองดวยผูปวยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อมีอุบัติการณเกิดความรุนแรงของอาการทางคลินิกไดภายใน 

72 ชั่วโมง ไดแก อาการลมเหลวของระบบไห ลเวียน ระบบทางเดินหายใจ ไต และระบบประสาท  )Moreno et al., 1999; 

Vosylius, Sipylaite, & Ivaskevicius, 2004  ( แตหากวาผูปวยกลุมน้ีสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลทันเวลา และมี

ประสิทธิภาพ ความรุนแรงของอาการทางคลินิกตางๆของผูปวยจะดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ) Levy et al., 2005(  

และยังพบวาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเปนภาวะที่พบไดบอยในผูปวย ซ่ึงมีผลทําใหผลการดูแลรักษาไมดี ปจจุบันนี้ยัง

ไมพบนิยามที่ชัดเจนของภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดสูงในผูปวย รวมทั้งสาเหตุระดับนํ้าตาลในเลือดสูงยังไมทราบอยางแนนอน

แตคาดวา นาจะเปนผลของกระบวนการสรางกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้น รวมกับการตานอินซูลินของอวัยวะสวนปลาย อยางไรก็

ตาม พบวา ระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอผลการรักษาของผูปวยเปนอยางยิ่ง จากการศึกษาในอดีตนิยมที่จะ

ควบคุมใหระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวย ใหต่ํากวา 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตริ เน่ืองจาก เชื่อวาระดับนํ้าตาลในเลือดดังกลาวมี

ผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น จากการศึกษาที่ผานในชวงหลังพบวาการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ

สามารถทําใหผลการรักษาผูปวยดีขึ้นไดในผูปวยอายุรกรรมโรคตางๆ แตอยางไรก็ตามยังเปนที่ถกเถียงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด

ที่เหมาะสม ในการเริ่มการควบคุม และกระบวนการและวิธีการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด  
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ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชและปฏิบัติ 
 

การปองกัน 

1. ประชาสัมพันธใหประชาชนรูหมายเลขโทรศัพทชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 1669 เพื่อใหที่สามารถเขาถึงการ 

รักษาพยาบาล ลดโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคและอันตรายตอชีวิตผูปวยได 

2. ใหความรูแกผูปวยโรคเรื้อรังและผูดูแลในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางรวดเร็ว 

3. บุคลากรทางการแพทยสงเสริมใหผูรับบริการตระหนักถึงความสําคัญของสภาวะการเจ็บปวยอยางรวดเร็วและเขาถึง

การบริการสุขภาพ โดยเนนตั้งแตขั้นปฐมภูมิ 

การประเมินผูปวย 

4. ควรเพิ่มเติมในเรื่องของโรคประจําตัวรวมของผูปวย ควรมีการปรับในการเก็บขอมูลจากจํานวนโรค เปนระบุชื่อโรค

รวมวาเปนโรคใดบาง เพื่อทําใหสามารถนําขอมูลโรครวมในกลุมตัวอยาง  นํามาศึกษาความชุกของ sepsis วามีผล

ตอ shock index อยางไร  โรคที่เกิดขึ้นรวมกัน ทําใหไดขอมูล comorbidity ของ sepsis    

5. บุคลากรทางการแพทยตระหนักถึงการเฝาระวังภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด( Sepsis ) โดยเฉพาะในกลุมผูปวย

สูงอาย ุ

6. ณ จุดคัดกรองตองประเมินสัญญาณชีพ ประกอบดวย อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิตและการตรวจ

เพิ่มเติม เชน CBG, O2 Sat, N/S, Urine out put ถูกตอง ครบถวนและเหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวย 

7. บุคลากรทางการแพทยควรตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินดัชนีแสดงภาวะช็อกในผูปวยในระยะ Pre 

hospital ทุกราย 

การจัดการเรงดวนและการติดตาม 

8. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล โดยใชดัชนีแสดงภาวะช็อกเปนเครื่องมือในการคัดกรองความรุนแรง

ของภาวะติดเชื้อ รวมทั้งประเมินระบบไหลเวียนโลหิตกอนเขาสูภาวะช็อก เพื่อใหมีการเฝาระวังติดตามการ

เปล่ียนแปลง และแกไขภาวะช็อกอยางรวดเร็วและทันทวงท ี

9. พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยติดเชื้อใหครอบคลุมใน รพ. ทุกระดับ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ทรัพยากร

อยางเพียงพอ 
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