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ภาวะ  หรือช็อคที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง
โดยเฉพาะหากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาแรกหลังให้การวินิจฉัยซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดทําแนวทางการคัดกรองและ
วินิจฉัยภาวะ   บทที่ และแนวทางการรักษาภาวะ 
ที่ประยุกต์จากแนวทางท่ีสาขาเวชบําบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์โดยพัฒนาจาก 
ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะภายในเวลาชั่วโมงแรกหลังการวินิจฉัยภาวะร่วมกับ
การกําจัดและควบคุมแหล่งติดเชื้ออย่างถูกต้องรวดเร็วบทนี้จะกล่าวถึงการรักษาตามข้ันตอนต่างๆที่ปรากฏใน
ผังแนวทางการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ   บทที่ และ แนวทาง
ปฏิบัติของทีมสหสาขาในการดูแลรักษาผู้ป่วยบทที่

ภาวะและการเปลี่ยนแปลงของระบบการทํางานของร่างกาย
เน่ืองจากภาวะ   เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อโรคหรือสารพิษที่

สร้างจากเชื้อโรคทําให้เกิดกระบวนการอักเสบทั่วร่างกายส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆ
ดังน้ี

 หลอดเลือดส่วนปลายเกิดการขยายตัว
 การรั่วซึมของสารนํ้าออกจากหลอดเลือดทัว่ตัวรวมทัง้หลอดเลือดในปอด
 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในระดับจุลภาคเนื่องจากเม็ด

เลือดแดงสูญเสียความสามารถในการปรับตัวเพื่อวิ่งผ่านหลอดเลือดขนาดเล็กและมีล่ิมเลือดขนาดเล็กในหลอดเลือด
ฝอย

 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในระดับมหภาค  เนื่องจาก
ความผิดปกติในข้อถึงร่วมกับการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ  


 การทํางานของระบบอวัยวะต่างๆล้มเหลว

หลักการสําคญัในการรักษาภาวะ
มีประการดังนี้

 การรักษาเพื่อกาํจัดแหล่งของการติดเชือ้
 การรักษาเพื่อปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต
 การรักษาประคบัประคองระบบอวัยวะต่างๆทีล้่มเหลว

การรักษาเพื่อกําจัดแหล่งของการติดเชื้อ
 ผู้ป่วยภาวะ    มักจะมีแหล่งของการติดเชื้อที่ตรวจพบได้อย่างชัดเจนแพทย์
ผู้รักษาควรทําการเก็บส่ิงส่งตรวจสารคัดหล่ังจากอวัยวะที่สงสัยว่าเป็นแหล่งของการติดเชื้อรวมทั้งเจาะเลือดและ
เก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจเพาะเช้ือบทที่และทําการให้ยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่อาจเป็นสาเหตุของ
ภาวะบทที่ทั้งนี้การติดเชื้อบางบริเวณเช่นการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้ผิวหนัง

แนวทางการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีมี
ภาวะ
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    และการติดเชื้อในช่องท้องหรือการติดเชื้อในแหล่งอื่นใดที่ควรได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัดซึ่งจําเป็นต้องปรึกษาศัลยแพทย์บทที่และสูตินรีแพทย์บทที่

การรักษาเพื่อปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ภายในชั่วโมงโดยระบบไหลเวียนโลหิตจะทํางาน
ได้เพียงพอต้องอาศัยองค์ประกอบหลักประการคือ

 ปริมาณสารนํ้าในหลอดเลือดที่เพียงพอ
 ระดับความดันโลหิตที่สูงพอ
 ปริมาณออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายที่เพยีงพอ
โดยมีเป้าหมายในการรักษาภายในชัว่โมงแรกหลังการวินิจฉัยดังนี้

มมปรอทหรือซมน้ํา
≥มมปรอท≥มลกกชมและ≥
หรือ>


 ผู้ป่วยควรได้รับสารน้ําอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการรักษาพบว่าปริมาณสารนํ้าที่ผู้ป่วย
ได้รับมีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยข้อมูลจากการศึกษาของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่าผู้ป่วยควรได้รับสารน้ําในอัตราถึงมลในเวลานาทีไม่น้อย
กว่า มลในชั่วโมงแรกของการรักษาหลังจากนั้นควรทําการประเมินสารน้ําซ้ําอีกครั้งโดยอาจอาศัยการ
ตรวจระดับหากพบว่าผู้ป่วยยังมีภาวะพร่องสารนํ้าซมน้ําสามารถ
ให้สารน้ําต่อไปได้ในกรณีไม่แน่ใจหรือมีภาวะเส่ียงต่อการให้สารนํ้าอย่างรวดเร็วได้แก่ผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่มี
  เช่นโรคหัวใจไตวายหรือไม่สามารถวัดระดับ ได้อย่างชัดเจนควรทําการใส่สายสวน
หลอดเลือดดํา    เพื่อวัด หรือทําการใส่สายสวนหลอดเลือดแดงของปอด
 เพื่อวัดหากพบว่าระดับซมน้ําหรือมม
ปรอทควรรักษาด้วยการให้สารนํ้าต่อไปเมื่อแน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับสารน้ําจนเพียงพอแล้วหรือระดับอยู่ในช่วง
ซมน้ํา   หรืออยู่ในช่วงซมน้ําหรืออยู่ในช่วงมมปรอท
แล้วให้ทําการประเมินระดับความดันโลหิตต่อไป

สําหรับชนิดของสารนํ้าที่ใช้อาจพิจารณาเลือกใช้   เป็นหลักหากผู้ป่วย
ได้รับสารน้ําปริมาณมากกว่าลิตรแล้วยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณสารนํ้าได้ตามเป้าหมายควรพิจารณาใช้สารนํ้า
ชนิดเช่นในการต่อไป


 เมื่อผู้ป่วยได้รับสารน้ําเพียงพอแล้วให้ทําการวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยหากระดับความดันโลหิตเฉล่ีย
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับมมปรอทแล้วให้ทําการประเมินต่อไปหากระดับ
ยังน้อยกว่ามมปรอทให้พิจารณาการรักษาตามขั้นตอนดังนี้

ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้รับการใส่สาย  ให้ทําการใส่สาย  เพื่อประเมิน ให้
แน่ใจว่าผู้ป่วยมีระดับสารน้ําในหลอดเลือดเพียงพอ

 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสารนํ้าในหลอดเลือดเพียงพอแล้วแต่ระดับความดันโลหิตยังต่ํามีข้อบ่งชี้ในการให้
 แนะนําให้เลือกใช้ยา โดยเริ่มต้นในขนาด แล้ว
ปรับขนาดเพ่ิมขึ้นครั้งละ จนได้ระดับความดันโลหิตตามต้องการจากข้อมูลใน
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ปัจจุบันยังไม่พบว่ายาชนิดใดจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากันในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่
มีภาวะแต่มีแนวโน้มว่าการใช้ยาในการรักษาภาวะช็อคสัมพันธ์กับอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ  น้อยกว่า
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถใช้ก็สามารถใช้ทดแทนได้

หลังจากผู้ป่วยได้รับยาในขนาดพอสมควรหรือ
  แล้วยังมีระดับ   มมปรอท อาจพิจารณาให้
 ในขนาด มก  ทุกชั่วโมงหรือมก  ทุกชั่วโมงและลดขนาดจนหยุดยาได้
ภายในวัน

ทําการประเมินสภาวะ  ซ้ําเป็นระยะหากระดับความดันโลหิตยังต่ํากว่า
มมปรอทและพบว่าระดับหรือลดลงต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดควรให้สารนํ้าเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วย

 เมื่อทําตามข้อถึงแล้วระดับยังมิลลิเมตรปรอทพิจารณาให้ยา
ต่อไป


 เป้าหมายของการรักษาภาวะ  คือการพยายามทําให้ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายได้รับ
เลือดซึ่งจะนําสารอาหารและออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อและเซลล์ได้อย่างเพียงพอทั้งนี้เราอาจประเมินได้จาก
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆเช่นการรู้สติของผู้ป่วยปริมาณปัสสาวะในหนึ่งชั่วโมงและการ
ตรวจเป็นต้นแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการตรวจดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ
ทําให้ไม่อาจใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตได้แม่นยําเพียงพอดังนั้นจึงควรประเมิน
ดังนี้

การตรวจ  ในแต่ละช่ัวโมงผู้ป่วยภาวะ  ทุกราย ควรได้รับการใส่สาย
สวนปัสสาวะเพื่อใช้ในการตรวจติดตามปริมาณปัสสาวะหากผู้ป่วยมีปัสสาวะมากกว่ามล ต่อน้ําหนักตัวหนึ่ง
กิโลกรัมในเวลาหน่ึงชั่วโมงต่อเนื่องกันถือว่าผู้ป่วยรายน้ันมี

 ในผู้ป่วยที่ไม่มีปัสสาวะหรือไม่สามารถประเมิน  จากปริมาณปัสสาวะได้เช่นใน
ผู้ป่วย  หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ  หรือผู้ป่วยที่มีภาวะ
ควรทําการประเมิน โดยการเจาะเลือดจากสายที่ปลายสายอยู่ในหลอด
เลือดเพื่อหาระดับออกซิเจนในเลือดหากพบว่าระดับ≥ถือ
ว่าผู้ป่วยมี

 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจ ได้หรือเมื่อทําการตรวจแล้วพบว่าค่า ≥ 
แนะนําให้ทําการส่งตรวจอาจเจาะจากหรือก็ได้ควบคู่ไปด้วยหาก
พบว่ามีค่าน้อยกว่าหรือพบว่ามีการลดลงของจากการเจาะครั้งก่อน
เกินร้อยละถือว่าผู้ป่วยมี

 หากผลการประเมินพบว่าผู้ป่วยยังมีไม่เพียงพอกล่าวคือ 
และหรือและหรือมีข้อแนะนําดังนี้

 พิจารณาระดับความดันโลหิตหากพบว่ามมปรอทให้ทําการลดขนาดยา
โดยพยายามรักษาระดับประมาณมมปรอท

 พิจารณาของผู้ป่วยหากควรให้เพื่อให้ระดับ


 หากระดับของผู้ป่วยให้ยาในขนาด
ปรับเพิ่มขนาดครั้งละจนกว่าค่าโดยไม่เกิน




20 สุรัตน์ ทองอยู่, ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย severe sepsis คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ

คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล



  เมื่อทําการรักษาจนได้   แล้วให้คงการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับอย่างต่อเนื่อง
และเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงถึงชั่วโมงแรก
หลัง  เพราะมีโอกาสที่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยจะกลับไปทํางานไม่เพียงพอได้อีกเนื่องจาก
ระดับสารน้ําในหลอดเลือดอาจลดลงจากการมีร่วมกับดังนั้นควรทําการ
ประเมินระดับ  เป็นระยะร่วมกับการส่งตรวจ หรือ   เมื่อมีข้อสงสัยว่า
ผู้ป่วยอาจมีถึงแม้ว่าระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยอาจไม่ลดลงก็ตาม

การรักษาเพื่อประคบัประคองระบบการทาํงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย
 ในภาวะ  อวัยวะต่างๆที่สําคัญต่อการดํารงชีพมีโอกาสทํางานผิดปกติได้ทั้งจากภาวะ
และอาจเกิดจากผลโดยตรงต่อการติดเชื้อที่ระบบอวัยวะนั้นๆที่สําคัญได้แก่ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหารและระบบการทํางานของไตเป็นต้นดังนั้นในระหว่างรอผลการรักษาเพื่อกําจัดแหล่งของ
การติดเชื้อและการปรับการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตการรักษาเพื่อช่วยการทํางานของอวัยวะต่างๆจะทํา
ให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยระบบอวัยวะที่สําคัญที่ต้องพิจารณาช่วยการทํางานได้แก่

 ระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อคจะเกิดภาวะ   ซึ่งจะทําให้เกิด
กระบวนการเมตาบอลิซึมผ่านเกิดการคั่งของทําให้มีภาวะเลือดเป็นกรดระบบ
การหายใจต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อปรับสมดุลกรดด่างในเลือดกล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจต้องการใช้
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นการช่วยหายใจด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจและหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นการลด
ในผู้ป่วยภาวะช็อคได้ทางหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดแดงได้อีกด้วย

 ระบบการทํางานของไต  เมื่อ เกิดภาวะช็อค ร่างกายจะมีการปรับตัวทําให้ เกิด 
 ปริมาณเลือดไปเล้ียงอวัยวะภายในช่องท้องและไตลดลงผลโดยรวมทําให้การทํางานของไต
ลดลงจนไม่สามารถปรับสมดุลเกลือแร่และสารนํ้ารวมทั้งดุลกรดด่างของร่างกายหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานจนเริ่มเกิดภาวะ   จะต้องใช้เวลานานกว่าที่ไตจะกลับมาทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยอาจจําเป็นต้องได้รับการรักษาทดแทนไตอย่างเหมาะสม

 การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดมีรายงานว่าการใช้   เพื่อควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดในระดับมกดลอาจทําให้ผลการรักษาดีขึ้นโดยมีรายงานว่าสามารถลดอัตรา
ตายในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและมีภาวะลงได้ถึง
หน่ึงในสามและอาจทําให้ลด อื่นๆในผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรมเช่นระยะเวลาการใช้เครื่องช่วย
หายใจการใช้ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและภาวะอย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาในระยะหลังพบว่าการควบคุมระดับน้ําตาลอย่างเคร่งครัดจะเกิดภาวะระดับน้ําตาลต่ําซึ่งเป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงได้บ่อยจึงแนะนําให้รักษาระดับน้ําตาลในเลือดไว้ประมาณมก
ดล

เอกสารอา้งอิง
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นภาพรอภิรดีวจีเศรษฐ์พิมพ์จิตร์กาญจนสินธ์ุ

   เป็นภาวะวิกฤตที่มีความสําคัญเพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะ
หากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมในช่วงแรกหลังให้การวินิจฉัยพยาบาลจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญตั้งแต่ระยะต้น
ของกระบวนการเน่ืองจากเป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในหน่วยต่างๆได้แก่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก
ห้องฉุกเฉินหอผู้ป่วยและหออภิบาลหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยช้าจะทําให้ได้รับการรักษาพยาบาลท่ีไม่ทันการณ์
อาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและอาจเสียชีวิตได้พยาบาลจึงควรมีความรู้ใน
พยาธิสรีรวิทยาของโรคอาการทางคลินิกการดําเนินโรคและการรักษานอกจากน้ีต้องอาศัยความสามารถในการ
ประเมินเฝ้าระวังตลอดจนทักษะในการส่งต่อข้อมูลและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติเพื่อสามารถให้
การพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติสําหรับได้อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐาน

คําจํากัดความ
ศัพท์หลายคําที่เกีย่วขอ้งกับเรยีงตามความรุนแรงของโรคบทที่

 เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบแพร่กระจาย
ทั่วๆไปในร่างกายโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อหรือการอักเสบชนิดอื่นๆเช่นตับอ่อนอักเสบการบาดเจ็บรุนแรง
แผลไฟไหม้เป็นต้นแนวทางการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะจะต้องมีอาการทางคลินิกอย่างน้อย
ข้อในข้อบทที่
 เปน็ส่วนหน่ึงของภาวะคือจํากัดเฉพาะในกลุ่มที่มีการติดเช้ือเป็นสาเหตุ
อาการทางคลนิิก

ประกอบด้วยไข้ หนาวสั่นชีพจรเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตต่ําลง ระดับความรู้ลดลงร่วมกับอาการ
และอาการแสดงของการติดเชื้อในแต่ละอวัยวะอาการทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตในระยะแรกจะเป็น
ลักษณะ แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการของ ตั้งแต่เริ่มต้นในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ
การรักษาอาการต่างๆจะดีขึ้นภายในเวลาชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจพบภาวะช็อครุนแรงร่วมกับ
อาการของการทํางานของอวัยวะล้มเหลวมากขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ไปเล้ียง
อวัยวะต่างๆลดลงมีภาวะ   และ การไหลเวียน
ของเลือดเข้าสู่หลอดเลือดขนาดเล็กลดลงและเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติไปทําให้เกิดภาวะเนื้อเยื่อพร่อง
ออกซิเจนซึ่งถ้าเป็นทั้งร่างกายจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะได้

ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอยู่เดิมเช่นดื่มสุราเรื้อรังเบาหวานคนชราเด็กแรกเกิดโรคตับแข็งไตวายเรื้อรัง
และผู้ป่วยที่ได้รับเป็นเวลานานอาจไม่
มีไข้และหรืออาการอาการแสดงของการติดเชื้อที่ชัดเจนบางรายอาจมีอาการเล็กน้อยเช่นมี
ซึมลงกินอาหารได้น้อยคล่ืนไส้อาเจียนหรืออุณหภูมิกายเปล่ียนไปบางรายอาจมีพยาบาล
จะต้องซักประวัติโดยละเอียดและในการคัดกรองผู้ป่วยจะต้องนึกถึงภาวะนี้ในผู้ป่วยที่มีโรคและความเส่ียงดังกล่าว
และในบางภาวะเช่น      และ อาจมีอาการและอาการแสดง
คล้ายได้
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บทบาทพยาบาลสําหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ
การคัดกรองผูป่้วย
การคัดกรองอาการผู้ป่วยควรดําเนินการอย่างรีบด่วนเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินสถานะของ

ผู้ป่วยให้การวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อพบอาการข้อบ่งชี้ดังนี้
จากการซักประวัติสงสัยว่ามกีารติดเชือ้
มีอาการแสดงของอย่างน้อยข้อในข้อ
น้อยกว่ามมปรอทหรือ

  น้อยกว่ามมปรอทหรือต่าํกว่ามมปรอท
การประเมินผู้ป่วยดังนี้

ประเมินสภาพผู้ป่วยได้แก่การรู้สติสัญญาณชีพระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
การตรวจและปริมาณปัสสาวะอาการแสดงของภาวะหรือ
ประเมินและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของ    ได้แก่  

เป็นต้น
การรายงานแพทย์ทันทีเมื่อตรวจพบน้อยกว่ามมปรอทหรือแคบน้อยกว่า

มมปรอทชีพจรเบาเร็วและมีอาการมากกว่าวินาทีปัสสาวะออกน้อยว่า
มลกกชมมีการเปล่ียนแปลงของการรับรู้สติหายใจเร็วและตื้นมากกว่าครั้งนาที

 การวางแผนและให้การรักษาพยาบาล โดยจัดลําดับความสําคัญการให้การรกัษาพยาบาลที่เรง่ด่วน และ
รวดเร็วก่อนดังน้ี

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญท่ีมี่ภาวะได้แก่
 การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง

 การช่วยแพทย์ควบคุมหรือกําจัดเชื้อออกจากตําแหน่งที่มีการติดเชื้อด้วยการระบายหนองหรือ
ผ่าตัดตามแผนการรักษา

 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพภายหลังส่งส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่เลือดเสมหะ
ปัสสาวะส่ิงคัดหล่ังจากแผลหรือท่อระบายต่างๆการส่งตรวจเพาะเชื้อจากส่ิงส่งตรวจทางคลินิกตามระเบียบปฏิบัติ
ของโรงพยาบาลอย่างถูกต้องโดยสรุปผู้ป่วยควรได้รับยาต้านจุลชีพโดยเร็วที่สุดภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
  และส่ังการรักษาภายใน ชั่วโมงจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ซึ่งขั้นตอนในการ
บริหารยาต้านจุลชีพแสดงในแผนภูมิที่

 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ําทางหลอดเลือดดาํอย่างเพียงพอตามแผนการรกัษา ในระยะแรกที่มี
อาการชอ็คจะตอ้งให้ในเวลาที่รวดเรว็โดยเฉพาะในรายที่ความดันโลหิตต่ําหรือวัดไม่ได้จนผู้ป่วยมีสัญญาณชีพดีขึ้น
ในกรณีทีใ่ห้เลือดร่วมกับสารน้ําทางหลอดเลือด ควรเปิดหลอดเลือด  เส้น ไม่ควรใหร้่วมกนั และหลอดเลือดที่ให้
สารนํ้าควรเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่เพื่อสามารถให้สารนํ้าทดแทนได้อย่างรวดเรว็

 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาบีบหลอดเลือด  เพื่อเพิ่มระดับความดันโลหิต จะทําให้
หลอดเลือดแดงส่วนปลายหดตวั ยาบางชนดิจะมีฤทธิท์ําใหห้ัวใจบีบตัวมากขึ้น   ที่นิยมใช้ได้แก่
และยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความเส่ียงสูงจึงต้อง
บริหารยาผ่านหลอดเลือดดําใหถู้กตอ้งตามแผนการรักษา โดยใช้   ในการให้ยาเสมอ และต้องเฝ้า
ระวังอาการผู้ปว่ยหรอือาการเปล่ียนแปลงในระหว่างและหลังการใช้ยา

 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจโดยกระตุ้น 
   ทําให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มการบีบตัวยาที่นิยมใช้ได้แก่ 
และ  ยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง   ต้องบริหารยาผ่านหลอด
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เลือดดําให้ถูกต้องตามแผนการรักษาจึงต้องใช้ในการให้ยาเสมอและเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยหรือ
อาการเปล่ียนแปลงในระหว่างและหลังการใช้ยา

 การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ ตามแผนการรักษา ภายหลังส่งเลือดตรวจหา
ระดับ

 การช่วยแพทย์ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลางก่อน
เข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อวัด    คือความดันของหัวใจห้องบนขวา ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเลือดที่ไหลกลับเข้าหัวใจและสมรรถภาพของหัวใจที่จะสูบฉีดเลือดจํานวนนั้นออกไปโดยทํา
ในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคหรืออาการรุนแรง และไม่สามารถตรวจสอบว่าระบบไหลเวียนโลหิตมีปริมาณน้ําเพียงพอ
หรือไม่และใช้เป็นแนวทางในการปรับปริมาณสารนํ้าในหลอดเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุลและในการปรับยาเพื่อช่วย
เพิ่มการบีบตัวของหัวใจและความดันโลหิต
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การช่วยแพทย์ในการใส่สายสวนในหลอดเลือดแดงปอด  สายสวนที่ใช้เรียกว่า
เพื่อวัดความดันในหลอดเลือดแดงพัลโมนารีและความดันขณะที่
ทําการเป่าบอลลูนบริเวณส่วนปลายของสายสวนโดยความดันดังกล่าวคือค่าอนุมานหรือคาดคะเน
ว่าเป็นความดันจากหัวใจห้องบนซ้ายซึ่งสามารถบอกถึงประสิทธิภาพของหัวใจซีกซ้ายได้ดีกว่ามากนอกจากนี้
ชนิดท่ีเป็นสามารถใช้วัดค่าและตัวแปรด้านพลศาสตร์
ในระบบไหลเวียนโลหิตได้หัตถการนี้ทําในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคหรืออาการรุนแรง
ที่รักษาในหออภิบาล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปริมาณสารนํ้าในหลอดเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุลและในการ
ปรับยาเพื่อช่วยเพิ่มการบีบตัวของหัวใจและความดันโลหิต

การประสานงานในการปรึกษาและส่งใบปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมในการรักษา
ผู้ป่วยเช่นศัลยแพทย์แพทย์สาขาโรคติดเชื้อเป็นต้น

 การช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบหายใจ  ในผู้ป่วยที่มี  
จากกลไกของและในบางรายอาจมีการติดเชื้อที่ปอดตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีภาวะหายใจล้มเหลวจะต้อง
ช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจและให้การดูแลในการช่วยหายใจตามแผนการรักษาเพื่อลด
และทําให้ผู้ป่วยมีภาวะที่ดีขึ้นและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจได้แก่เป็นต้น

การช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบไตผู้ป่วยที่ช็อคอยู่นานอาจมีภาวะไตวายซึ่งเมื่อ
ร่วมกับภาวะ  จาก  จะทําให้มีของเสียค่ังอย่างมากและรวดเร็วกรณีผู้ป่วยมีข้อ
บ่งชี้ที่จะทํา   ให้ทําการช่วยแพทย์ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดําเพื่อฟอกเลือด
และดูแลให้ผู้ป่วยได้ทําการฟอกเลือด
ตามแผนการรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะทําได้แก่ความดันโลหิตต่ําหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เป็นต้น

การประเมินและการเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วย

 การตรวจสอบสัญญาณชีพ  ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังระบบไหลเวียนโลหิตระดับ
 ควรตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกนาทีจนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการคงที่จึงตรวจสอบทุก 
ชั่วโมงหากพบว่ามีอาการผิดปกติต้องรีบรายงานแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที
สัญญาณชีพที่ต้องตรวจสอบได้แก่

ความดันโลหิต  ต้องวัดทั้งความดัน  และ  เพราะในระยะแรกของ
ภาวะช็อคที่ร่างกายยังปรับตัวได้ความดันโลหิตจะยังไม่ลดต่ําอาจตรวจพบเพียงผลต่างระหว่าง
ความดันโลหิตและความดันโลหิตแคบน้อยกว่ามมปรอทความดันโลหิตจะลดลงในช่วง
ภาวะช็อคระยะสุดท้ายซึ่งหมายความว่าร่างกายมีกลไกการปรับตัวที่ล้มเหลวแล้วในผู้ป่วยอาการหนักอาจต้องใส่
   เพื่อวัดความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงโดยตรงและใช้ในการติดตามความ
ดันโลหิตอย่างต่อเนื่องและสามารถนําเลือดไปใช้ในการตรวจได้ด้วยโดยเป้าหมายการรักษา
เพื่อให้ค่าความดันโลหิตไม่ต่ํากว่ามมปรอทและค่าความดันโลหิตเฉลี่ยมากกว่ามมปรอท

ชีพจรควรวัดและติดตามทั้งอัตราความแรงจังหวะการเต้นในผู้ป่วยช็อคจะมีชีพจรเร็วและ
เบาจนอาจคลําไม่ได้ยกเว้นในระยะแรกของ  ชีพจรอาจจะช้าและแรงโดยอัตราการเต้นของชีพจร
อาจยังคงปกติครั้งนาที

การหายใจต้องประเมินอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องโดยสังเกตลักษณะอัตราจังหวะ
และความลึกในการหายใจอาการหอบเหน่ือย การใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจการขยายตัวของทรวงอกและกระบังลม
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การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ
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ทั้งสองข้างและการฟังเสียงปอดอัตราการหายใจปกติคือ ครั้งนาทีรวมทั้งติดตามผลค่าความดันก๊าซใน
หลอดเลือดแดงและความอ่ิมตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงค่าปกติคือมากกว่าร้อยละ

อุณหภูมิร่างกายในรายอาการหนักอาจพบอุณหภูมิปกติหรือต่ํากว่าปกติหรือในรายที่เป็น
อาจพบว่ามีไข้อุณหภูมิร่างกายปกติ

ระดับความรู้สึกสติ  ทั้งการรับรู้ต่อสถานที่เวลาและบุคคล ในระยะแรกระดับความรู้สติของผู้ป่วย
จะยังปกติอยู่แต่ถ้าความรุนแรงของภาวะช็อคเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่มกระสับกระส่ายซึมจนถึงหมดสติเพราะฉะนั้น
การเปล่ียนแปลงของระดับความรู้สติจึงเป็นส่ิงสําคัญที่จะบอกถึงความรุนแรงของภาวะช็อคได้

ปริมาณปัสสาวะในแต่ละชั่วโมงจะบ่งบอกถึงความเพียงพอของเลือดที่ไปเล้ียงไตและเป็นการตรวจ
สอบการทํางานของไต ซึ่งปริมาณปัสสาวะไม่ควรน้อยกว่ามลกกชม และควรมีการเปรียบเทียบปริมาณ
ปัสสาวะกับปริมาณน้ําที่ผู้ป่วยได้รับเข้าร่างกายว่ามีความสมดุลหรือไม่ 

การสังเกตลักษณะสีของผวิหนังได้แก่ความตึงตัวความอุ่นเย็นความช้ืนของผิวหนังและสีของเยื่อ
บุรอบริมฝีปากถ้าลักษณะผิวหนังซีดเย็นการยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดีเล็บมอืเล็บเท้าอาจเขยีวซึ่งเป็นอาการผิดปกตทิี่
แสดงถึงร่างกายมีการไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอ

การทดสอบการไหลกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย ค่าปกติน้อยกว่า
วินาทีถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับวินาทีแสดงถึงร่างกายมีการไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอ 


การวัดความดันในหลอดเลือดดําส่วนกลางค่าปกติมมปรอทหรือความดันหลอดเลือด
แดงปอดส่วนปลายค่าปกติคือซมน้ําถ้าหรือต่ําแสดงว่าเลือดดําไหลกลับเข้าหัวใจ
ยังไม่เพียงพอ ส่วนถ้าหรือ สูงอาจเกิดจากการได้รับสารน้ําหรือเลือดมากเกินไป
หรือหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีหรือหัวใจถูกบีบรัด

การวัดคือปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในนาทีค่าปกติคือลิตรต่อ
นาทีในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของแสดงว่ามีภาวะของเช่นมีไข้เริ่มมีภาวะภาวะไฟ
ลวกถ้า  ลดลง แสดงถึงภาวะขาดน้ํา หัวใจเต้นผิดจังหวะ    
   หรือมีการเพิ่มของความดันในช่องอกจากการใช้ สูง
และการช่วยหายใจแบบ    เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณหาค่าตัวแปรด้าน
พลศาสตร์ในระบบไหลเวียนโลหิต ที่สําคัญและใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้แก่
ค่าปกติคือคือแรงต้านของหัวใจห้องล่างซ้าย
ขณะบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมีความสัมพันธ์กับแรงดันเลือดขณะคลายตัวค่า  ที่ต่ํา
อาจสัมพันธ์กับภาวะ      หรือได้รับยาขยายหลอดเลือด
ส่วนค่าสูงอาจจะสัมพันธ์กับอาการของมี
ระดับสูงหรือภาวะ  และ     ค่าปกติคือ 
 คือความดันที่หัวใจห้องขวาต้านการบีบตัวเมื่อส่งเลือดไปที่ปอด ค่า  ต่ําอาจสัมพันธ์กับ
ภาวะหรือถ้าค่าสูงอาจสัมพันธ์กับภาวะ
ขาดออกซิเจนเรื้อรังหรือเฉียบพลันเป็นต้น

 การวัดคือความอิ่มตัวของออกซิเจน
ที่เหลือในหลอดเลือดดําทีก่ลับจากทั่วร่างกายกอ่นที่จะผ่านการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอด สามารถตรวจวัดได้จากการ
ดดูเลือดจากด้านซึ่งเป็นทีร่วมเลือดจาก
และการดูดเลือดควรจะใช้ความเร็วมลนาทีและไม่ทําการเป่าบอลลูนค่าปกติ
ของคือร้อยละการตรวจวัดค่าเพื่อประเมินจํานวนที่มีอยู่และที่ตอ้งการใช้
และ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังระบบไหลเวียนโลหิตระดับ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ไดใ้ส่สายสวน
หลอดเลือดแดงปอด สามารถตรวจวัดความอิม่ตัวของออกซิเจนที่เหลือในหลอดเลือดดําที่กลับจากทัว่ร่างกาย ได้
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คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล


จากการดูดเลือดจาก เรยีกว่า    แต่เนื่องจากการวัด
ต้องใช้เลือดดําจาก ยุ่งยากกว่าการใช้เลือดจากจึงทําให้  ไม่ได้รับความนิยมเท่าการใช้ 
ในคนปกติมีค่าสูงกว่าส่วนในผู้ป่วยที่มีภาวะจะพบในทางตรงกันข้ามคือ
มีค่าสูงกว่า  ประมาณร้อยละ  เนื่องจากเลือดที่ไปเล้ียงระบบทางเดินอาหารลดลง ทําให้ 
 เพิม่ขึ้นและทําใหเ้ลือดจาก มีค่าต่ําลง  เป้าหมายการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ
คือมากกว่าร้อยละหรือมากกว่าร้อยละจึงใช้เป็นแนวทางในการรกัษาคือ
การปรับยาที่มผีลต่อหลอดเลือด หรือการเปล่ียน     ถ้าต้องการเฝ้าระวัง  หรือ 
อย่างตอ่เนื่องอาจจะต่อสายสวนชนิดที่วัดหรือได้ตลอดเวลา

การเฝ้าระวังอาการภาวะแทรกซ้อนทั้งจากขั้นตอนการใส่สายสวนหลอดเลือดดําส่วนกลางหรือใน
หลอดเลือดแดงปอดและจากการวัดค่าความดันในหลอดเลือดได้แก่  
   
จากข้อต่อหลุดจากการลืม
ปรับอัตราการไหลของสารนํ้าภายหลังการวัดความดันในหลอดเลือด

การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของภาวะ ที่ทําให้มีอวัยวะทํางาน
ล้มเหลวได้แก่

ระบบหัวใจและหลอดเลือดตรวจพบอัตราการเต้นของชีพจรผิดปกติความดันโลหิตต่ํา
และลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่อาจผิดปกติ

ไตตรวจพบปัสสาวะออกน้อยกว่ามลกกชมภายในชั่วโมงโดยที่ได้รับสารน้ํา
อย่างเพียงพอแล้วระดับซีรั่มมากกว่ามกดลหรือมากกว่าเท่าของค่าพื้นฐาน

ปอดตรวจพบภาวะ     โดยค่า
น้อยกว่าเอกซเรย์ปอดพบ  และไม่มีภาวะ
หรือน้อยกว่ามมปรอท

ระบบเลือดตรวจพบเกล็ดเลือดน้อยกว่าเซลล์ลบมมหรือลดลงมากกว่า
ร้อยละจากค่าเดิมภายในวันผิวหนังพบจุดเลือดออกหรือจ้ําเลือดหรือมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ

ตับตรวจพบภาวะเหลือง มากกว่ามกดลหรือมีการเพิ่มขึ้นของ
โดยที่ไม่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ระบบทางเดินอาหารตรวจพบอาการคล่ืนไส้อาเจียนปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อย
ระบบประสาท ตรวจพบการเปล่ียนแปลงของระดับความรู้สติได้แก่กระสับกระส่ายซึม

และไม่รู้สึกตัวหรือคะแนนของลดลงคะแนนจากเดิม
ต่อมไร้ท่อตรวจพบภาวะ

และ
ตรวจพบค่าน้อยกว่าหรือมากกว่ามิลลิโมลลิตร

จากภาวะ   ค่าซีรั่ม  มากกว่า  มิลลิโมลลิตร หรือมากกว่าระดับสูงสุดของค่าปกติ
เท่า

 การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาสารนํ้าเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ผู้ป่วยได้รับ
ได้แก่หัวใจเต้นผิดจังหวะเจ็บแน่นหน้าอกคล่ืนไส้อาเจียนอาการแพ้เช่นผ่ืนหอบเหน่ือยหายใจลําบากต้องเฝ้า
ระวังและดูแลไม่ให้มีการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือดเพราะยาบางชนิดอาจทําให้เกิดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นตายได้

 การส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติเพื่อประเมินการทํางานของระบบ
ต่างๆเช่นระดับฮีโมโกลบินค่าอิเล็คโตรไลต์ การวัดค่า
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การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ

คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล


ก๊าซในเลือดการตรวจค่าความเป็นกรดในเลือดการตรวจค่า ในเลือดและการวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในหลอดเลือดดําที่ปอดเป็นต้นซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ของการตอบสนองต่อการรักษาได้

ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ตามแผนการรักษาและดูแลทางเดินหายใจให้โล่งสะดวก
โดยจัดท่าที่ทําให้ปอดขยายตัวมากที่สุดและการดูดเสมหะอย่างถูกต้องทุกครั้ง

 ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสุขสบาย

ในภาวะช็อคจะมีอุณหภูมิร่างกายต่ําผิวหนังเย็นควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการหนาวส่ันแต่ไม่ควรใช้ความร้อนประคบเพราะจะทําให้หลอดเลือดบริเวณอวัยวะส่วนปลายขยาย
และทําให้เลือดจากอวัยวะสําคัญมาสู่หลอดเลือดของผิวหนังมากขึ้นซึ่งจะขัดขวางต่อกลไกการชดเชยในระยะ
เริ่มแรกที่มีหลอดเลือดส่วนปลายหดรัดตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญของร่างกายเพียงพอและการที่
อุณหภูมิของร่างกายเพ่ิมขึ้นจะทําให้กระบวนการเผาผลาญอาหารสูงขึ้นร่างกายต้องการอาหารและออกซิเจนมาก
ขึ้นเป็นการเพิ่มการทํางานต่อหัวใจและการหายใจและนําไปสู่ภาวะช็อคที่รุนแรงมากข้ึน

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีไข้หรืออุณหภูมิสูงกว่าควรเช็ดตัวลดไข้หรือดูแลให้ได้รับยาลดไข้ตามแผนการ
รักษาหรือใช้เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายตามความเหมาะสม

ช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันได้แก่การรักษาความสะอาดช่องปากและฟันให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
การทําความสะอาดร่างกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนและการขับถ่ายเป็นต้น

 ระมัดระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในระยะทีร่ะดับความรู้สตลิดลง ควรยกไม้กั้นเตียงขึ้น
เพื่อป้องกันการพลัดตกเตียง

การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การล้างมือของบุคลากรท่ีให้การดูแลผู้ป่วยเป็นวิธีหนึ่งที่ สําคัญในการป้องกันการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลได้จากข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแนวทางสุขอนามัยของมือในบริการสุขภาพโดยเน้น
กิจกรรมหลักได้แก่ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
ก่อนทําหัตถการสะอาดปราศจากเช้ือให้กับผู้ป่วย  หลังสัมผัสสารคัด
หล่ังจากผู้ป่วยหลังสัมผัสผู้ป่วยหลังสัมผัส
ส่ิงรอบตัวผู้ป่วยและการล้างมือต้องทําให้ถูกต้องได้มาตรฐาน

การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
ได้แก่การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนในหลอดเลือดดําส่วนกลางการดูแลผู้ป่วยที่
ใส่สายสวนปัสสาวะเป็นต้นเมื่อผู้ป่วยมีการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลต้องมีการแยกผู้ป่วยและสื่อสารให้ทีมสห
สาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของงานโรคติดเชื้อโรงพยาบาลศิริราชอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายหน่ึงไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นบุคลากรทางการแพทย์และ
ส่ิงแวดล้อม

การเฝ้าระวังติดตามอาการและอาการแสดงของการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นมีไข้จํานวนเม็ดเลือด
ขาวสูงเป็นต้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อได้แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานตํ่าผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
เป็นต้น

การค้นหาสาเหตุและติดตามผลการติดเชื้ออย่างสม่ําเสมอเช่นการส่งตรวจเลือดเสมหะปัสสาวะ
หรือส่ิงคัดหล่ังจากแผลส่งตรวจเพาะเช้ือทางห้องปฏิบัติการเป็นต้น

การให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการเปล่ียนแปลงของโรคและแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เปิดโอกาส
ให้ซักถามเมื่อมีปัญหา โดยพยาบาลควรตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจเพื่อที่ผู้ป่วยและญาติจะ
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ได้ร่วมมือในการรักษาพยาบาลลดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวของผู้ป่วยและญาติประสานงานกับแพทย์ใน
การให้ข้อมูลการรักษาเชิงลึกหรือกรณีญาติต้องการพบแพทย์

 ในระยะที่ผู้ป่วยมีอาการหนักหรือต้องเข้ารับการดูแลในไอซียูซึ่งญาติไม่มีโอกาสได้เห็นผู้ป่วย พยาบาล
ควรบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ญาติทราบเป็นระยะๆอย่างสม่ําเสมอ

 ในกรณีที่อาการของผู้ป่วยแย่ลงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิด
และอํานวยความสะดวกในสิ่งที่ญาติผู้ป่วยร้องขอตามความเหมาะสม


การบันทึกทางการพยาบาล

 การบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยในเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ได้แก่ การบันทึกการประเมินระบบหล
เวียนโลหิตสัญญาณชีพค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดค่าความดันในหลอดเลือดดําส่วนกลางค่าความดันใน
หลอดเลือดแดงปอดการได้รับสารน้ําและยาการทําหัตถการต่างๆการส่งปรึกษาทีมสหวิชาชีพผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นต้นหากพบความผิดปกติให้รายงานแพทย์การรายงานอาการผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะของ
ผู้ป่วยหรือการส่งต่อข้อมูลโดยใช้ซึ่งง่ายต่อ
การจดจําเป็นกระบวนการส่ือสารที่ชัดเจนและมีประโยชน์ในการกําหนดกรอบการสนทนา และบันทึก
ความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 การบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยลงในแบบบันทึกแนวทาง รักษา ผู้ป่ วย ผู้ ใหญ่ที่ มีภาวะ  
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางรักษาผู้ป่วย

การส่งต่อผู้ป่วย
เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยได้แก่มากกว่าหรือเท่ากับมม
ปรอท  มากกว่าหรือเท่ากับมมปรอทและ  น้อยกว่า มมปรอท หรือ
มากกว่าร้อยละปัสสาวะออกมากกว่ามลกกชมหากการรักษาผู้ป่วยไม่ได้ตามเป้าหมายและ
หรืออาการไม่ดีขึ้นภายในชั่วโมงแพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยพยาบาลจะทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
และย้ายผู้ป่วยเช่นย้ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยหรือหออภิบาลหรือย้ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยไปยังหอ
อภิบาลเพื่อการดูแลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยวิกฤตเพื่อส่งต่อไปรับการรักษาในสถานที่ที่
เหมาะสมหรือไปรับการตรวจพิเศษอาจทําให้ผู้ป่วยทรุดลงถึงขั้นเสียชีวิตได้การดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเป็นส่ิง
สําคัญมากในการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนย้ายพยาบาลผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีอ่ยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัยมีดังนี้

 แจ้งหน่วยงานทีจ่ะรับผู้ป่วยให้ทราบและเตรียมความพร้อม
 เตรียมผู้ป่วยใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมแก่การเคลื่อนย้าย
 ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเคล่ือนย้าย
 เฝ้าติดตามและดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่งในขณะเคลื่อนย้าย

 เตรียมความพร้อมเสมอสําหรับภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจเกดิขึ้นระหว่างการเคล่ือนย้าย

 จัดบุคลากรซ่ึงมคีวามรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นไปกับผู้ป่วย







50 นภาพร อภิรดีวจีเศรษฐ์, พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์

คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย severe sepsis คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ

คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล


สรุป
   เป็นภาวะวิกฤตที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการติดเชื้อใน

ร่างกายและมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกายในระยะแรกร่างกายจะมีกลไกตอบสนองและปรับตัวให้อยู่ใน
ภาวะสมดุลถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมผู้ป่วยจะคืนสู่สภาวะปกติแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแล
รักษาที่เหมาะสมจะเข้าสู่ภาวะรุนแรงจนเน้ือเยื่ออวัยวะต่างๆทํางานล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาล
ทุกคนจึงจําเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุพยาธิสรีรวิทยาภาวะช็อคการประเมินสภาพผู้ป่วย
สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนโลหิตรวมทั้งให้ความสนใจความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ประเมินได้การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกต้องและทันท่วงทีซึ่งเป็นการรักษาชีวิต
ผู้ป่วยจากภาวะท่ีคุกคามชีวิตตลอดจนป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการที่เกิดภาวะช็อคเป็นเวลานานและลด
ระยะเวลาในการอยู่ในโรงพยาบาล

เอกสารอา้งอิง
 


 


 วรการวิไลชนม์ไชยรัตน์เพิ่มพิกุล

วารสารคลินิกกันยายน
 วรการวิไลชนม์สุรัตน์ทองอยู่ ไชยรัตน์เพิ่มพิกุล    ในเอกรินทร์ภูมิพิเชฐ

ไชยรัตน์เพิ่มพิกุลบรรณาธิการ      กรุงเทพมหานคร บบี
ยอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์จํากัด

             


            
             


 คณะกรรมการควบคุมและการดูแลเรื่องยาโรงพยาบาลศิรริาชคู่มือปฏิบัติงานสําหรับยา
ครั้งที่มปท

 พุฑฒิพรรณีวรกิจโภคาทรในไชยรัตน์เพิ่มพิกุลเอกรินทร์ภูมิพิเชฐดุสิต
สถาวรบรรณาธิการกรุงเทพมหานครบบียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์จํากัด


 กวีศักดิ์จิตตวัฒนรัตน์       ในเอกรินทร์ภูมิพิเชฐไชย
รัตน์เพิ่มพิกุลบรรณาธิการกรุงเทพมหานครบบียอนด์
เอ็นเทอร์ไพรซ์จํากัด

 วราภรณ์นาครัตน์การช่วยเหลือผู้ป่วยช็อคในระยะวิกฤตสืบค้นเมื่อธันวาคม


 สุรัตน์ทองอยู่   ในไชยรัตน์เพิ่มพิกุลเอกรินทร์ภูมิพิเชฐดุสิตสถาวร
บรรณาธิการกรุงเทพมหานครบบียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์จํากัด

             




แนวปฏิบัตกิารประเมนิสภาพผู้ป่วยทีมอีาการทรุดลงโดยใช้ SOS score (search out severity score) 

score 3 2 1 0 1 2 3 
temp  ≤35 35.1-36 

 
36.1-38 38.1-38.4 ≥38.5  

Sys BP ≤80 81-90 91-100 
 

101-180 181-199 ≥200 Vasopressor   

HR ≤40  41-50 
 

51-100 100-120 121-139 ≥140 

RR ≤8      on 
ventilator 

 
 

9-20 21-25 26-35 ≥35 

Neuro   New  
Confusion 
Agitation 
 

    A 
Alert 

     V 
Respond 
to voice 

     P 
Respond 
to pain 

             U 
unresponsiveness 

 
Urine/day 
      หรือ 

Urine/8 hr 
      หรือ

Urine/4 hr 
      หรือ 
Urine/1 hr 

  
≤500 
 
≤160 
 
 
≤80 
 
≤20 

 
501-999 
 
161-319 
 
 
81-159 
 
21-39 

 
≥ 1,000 
 
≥ 320 
 
 
≥160 
 
≥40 

   

Vasopressor = Dopamine, Levophed, Dobutamine, Adrenaline         on Ventilator = ผูป่้วยใส่เครืองช่วยหายใจ 

 

 

คะแนน -  

- Record V/S, I/O ทุก  ชม. 

- ประเมิน SOS score ตามความเหมาะสม 

- รายงานพยาบาลเจา้ของไข ้

- พยาบาลเจา้ของไขพ้ิจารณา 

  รายงานแพทย ์ตามความเหมาะสม 

Nurse Aids   Record V/S as usual + ประเมิน SOS 

คะแนน ≥ 4 

- Record V/S, I/O ทุก -  นาที 

- พิจารณายา้ยผูป่้วยมาอยูใ่นบริเวณทีสามารถดูแล  

   ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัพิจารณาจอง ICU 

-  คน้หาสาเหตุทีทาํใหผู้ป่้วยแยล่งเช่น   

    severe sepsis and septic shock  / Acute MI /  

    Acute PTE  etc. 

- Monitor ผูป่้วยทุก -  นาที 

  จน SOS < 4 หรือจนกว่าแพทยบ์อกว่า stable  

  then  monitor ทุก  ชม.อีก  ชม.หรือจน SOS < 4 

  then monitor ทุก  ชม. จนครบ ชม. 

-รายงานพยาบาลเจา้ของไข ้

-รายงานพยาบาล incharge 

-รายงาน Extern /Intern ทนัที 

คะแนน    

- Record V/S ตามปกติ 

- ประเมิน SOS score ตามปกติ 

 

ถา้คน้หาสาเหตุทีทาํให้ผูป่้วยแยล่งแลว้พบวา่เป็น

severe sepsis and septic shock ให้ปฏิบติัตาม flow 

แนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยติดเชือในกระแสโลหิต 



 

Severe Sepsis/Septic Shock CPG & Record form  

 

                                                            ร่วมกบั  

 

 

Diagnosis ………………………………………. 

เวลาท่ีวินิจฉยั ……………………………………. 

Initial Resuscitation 

การรักษา เร่ิมเวลา เป้าหมาย 
1. H/C x II แขนสองข้างพร้อมกนั และ/หรือเก็บ culture จากต าแหนง่ท่ี
ตดิเชือ้ 

 ภายใน 45 นาที 

2. Antibiotic(s) (ระบช่ืุอ, ขนาดยา)  
*Dose แรก ไม่ตอ้งปรับลดขนาดตาม  
CrCl  

  ภายใน 1 ชัว่โมง 

3. Fluid Resuscitation  
Initial 0.9%NaCl 2,000 ml ใน 1-2
ชัว่โมง 

Record ใน Shock Chart  MAP ≥ 65 mmHg 

4. Vasopressor (ระบช่ืุอยา) 
*เร่ิมให้เม่ือ Load IV ครบ 2,000 cc 
- Dopamine (2:1) 10-30 ml/hr สามารถ
ปรับเพิ่มยาได้ทกุ 15 นาที 
- Norepinephrine 10-60 ml/hr 

Record ใน Shock Chart  
Initial Dose …..…… 
ml/hr 

 MAP ≥ 65 mmHg 

5. DTX   ภายใน 1 ชัว่โมง 
6. Retained Foley Catheter  

 

SIRS อย่างน้อย 2 ข้อ 

1.(   ) ไข้ > 38®C หรือ < 36®C 

2.(   ) ชีพจรเต้นเร็ว > 90 /นาที 
3.(   ) หายใจเร็ว > 20 ครัง้/นาที 
4.(   ) CBC : WBC > 12,000 หรือ < 4,000 

cell/cu.mm หรือ Band > 10%  

** ไมต้่องรอ CBC หากเข้าเกณฑ์อื่น ≥ 2 ข้อแล้ว 

Severe Sepsis / Septic Shock 
 
Hypotension  

        (   ) SBP < 90 mmHg หรือ MAP < 70 mmHg 

        (   ) SBP ลดลง ≥ 40 mmHg ในผู้ ป่วย HT 

หรือ Hypoperfusion ข้อใดข้อหนึง่ 
        (   ) ซมึ สบัสน กระสบักระสา่ย 

        (   ) มือเท้าเย็น ตวัลาย 

        (   ) หายใจเหน่ือย ระบบหายใจล้มเหลว 
        (   ) ปัสสาวะ < 0.5 cc/kg/hr 

        (   ) Lactate ≥ 4 mmol/l 
 
 



Pswh-ER-05/13 

 
Order for Sepsis / Severe Sepsis / Septic Shock ์  

ProgressNote Order for One Day Order for Continuation 

Date : 
Time : 
- BT ….. C  
- BP ….. mmHg  
- HR ….. bpm 
- RR ….. /min 
Criteria SIRS ….. ข้อ 
     BT > 38 / < 36 C 
     HR > 90 bpm 
     RR > 20 / min 
     WBC > 12000 / < 4000 / Band Form 
PMN > 10% 
Source of Infection (วงกลม) 
   CNS / RS /  GI / UTI /  
   skin & Soft Tissue / others 
Diagnosis at …………. (time) 
   Sepsis = SIRS >./= 2 ข้อ + source  of 
infection  
   Severe Sepsis = sepsis + organ 
dysfunction เช่น 
- delayed capillary refill > 2 s 
- mottled skin 
- hypotension 
- alteration of consciousness -> ซึม / agitate 
- decrease in Uo 

    Septic Shock =  
MAP < 65 mmHg เมื่อได้รับ adequate 
hydration ( ไต / heart / แก่มาก : 1.5 L,  
ปกติ : 3 L) 
 
             

1.CBC BUN Cr electrolyte   
      LFT 

1.  NPO / diet ….. 

2.DTX …………….     Mg% 2.  Record V/S 

3.  UA 3.  Record I/O as ml 

4.  CXR  
4.  Medication 
     ceftriaxone 2 g IV OD 
      
     

omeprazole 40 mg IV OD 

     
paracetamol (500) 1 tab po prn 

 
     

for fever q 4-6 hrs 

      
…..

 
      

…..

 
      

…..

 
 

5.  0.9%NaCl 1000 ml IV drip …..ml/hr 

6.  Antibiotics 
    ceftriaxone 2 g IV at ….. (time) 
    

 
 

       
7.  Other septic W/U 
    sputum AFB * 3 days (at least 2           
days), sputum G/S, sputum C/S 
     U/C 
     pus C/S 
 
Severe Sepsis /Septic Shock  
8.  H/C 
          I 
          II กรณี UTI 
9. Retained foley catheter : Uo…….Ml 

     Septic Shock 
10.  Inotrope 
     norepinephrine 8 mg + 5%DW 
500 ml (1: 62.5 ) IV drip ….. ml / hr 
     dopamine 200 mg + 5%DW 100 
ml (2:1) IV drip ….. ml/hr 
If Hx of steroid use and MAP < 65 
mmHg เมื่อ inotrope max แล้ว 1 ตัว -> 
- cortisol level (เจาะทุกราย) 
- hydrocortisone 100 mg IV stat then 
(200mg/day) 
      50 mg IV q 6 hrs 
      200 mg IV drip in 24 hrs 

Age 

 
ชื่อ 
อายุ 
เพศ 

 HN AN  แพทย์เจ้าของไข้ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

การเจาะเลือดเพื่อเพาะเชือ้

 
 

หลักการ

 
 

ควรเจาะเลือดเพ่ือเพาะเชือ้ผู้ ป่วยก่อนท่ีจะได้รับยาปฏิชีวนะ 

 

ถ้าผู้ ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน
ควรเจาะเลือดเพ่ือท าการเพาะเชือ้ให้ได้โดยเร็วท่ีสดุหลงัจากท่ีได้ยาปฏิชีวนะ 

 

หรือเจาะเลือดเพ่ือเพาะเชือ้ท่ี 
15 นาทีก่อนให้ยาปฏิชีวนะครัง้ตอ่ไป

 
 

จ านวนขวดของการเจาะเลือดเพาะเชือ้

 

1. กรณีไมเ่ร่งดว่น 

 

เจาะเลือดเพ่ือเพาะเชือ้ 2 ขวดภายใน 24 ชัว่โมง 

 

( ในแง่ความไวในการเพาะเชือ้
ในกระแสเลือดไมมี่ความแตกตา่งกนัระหวา่งการเจาะเลือด 2 ครัง้หา่งกนั 15 หรือ 30 นาที 

 

หรือ
การเจาะเลือด 2 ครัง้พร้อมกนัแตต่ าแหนง่ตา่งกนั )

 

2. กรณีเร่งดว่นต้องรีบให้ยาปฏิชีวนะ 

 

ให้เจาะเลือดเพ่ือเพาะเชือ้ 2 ขวดพร้อมกนั 

 

โดยเจาะท่ีต าแหนง่
ตา่งกนั

 

3. กรณีสงสยัภาวะตดิเชือ้ท่ีลิน้หวัใจและภาวการณ์ตดิเชือ้ในกระแสเลือดแบบตอ่เน่ือง (Persistent 
bacteremia ) 

 

เจาะเลือดเพ่ือเพาะเชือ้ 

 

อยา่งน้อย 2 ขวด 

 

หา่งกนั 12 ชัว่โมง

 

4. ผู้ ป่วยเดก็ท่ีมิได้สงสยัภาวะตดิเชือ้ท่ีลิน้หวัใจ 

 

อาจเจาะเลือดสง่ 2 ขวด 

 

จากการเจาะเลือดครัง้
เดียว 

 

หา่งกนัไมเ่กิน 24 ชัว่โมง

 

ถ้าต้องการเจาะเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัตกิารอ่ืนๆ ร่วมด้วย ต้องใส่เลือดลงในขวดเพาะเชือ้ก่อน
เสมอ

 
 

ปริมาณเลือดที่เหมาะสม

 

1. ปริมาณเลือดในแตล่ะครัง้หรือแตล่ะขวด 

 

ให้ใช้ปริมาณตามท่ีก าหนดในแตล่ะชนิดของขวดท่ีใช้

 

2. ควรเจาะเลือดผู้ ป่วยเพ่ือท าการเพาะเชือ้อยา่งน้อย 2 ขวด แตไ่มค่วรเกิน 4 ขวด 

 

ในชว่ง 24 ชัว่โมง
แรกท่ีผู้ ป่วยมีอาการแสดงของการตดิเชือ้ในกระแสเลือด

 



3. ผู้ ป่วยเดก็จะมีปริมาณเชือ้ในเลือดมากกวา่ผู้ใหญ่  ควรใช้เลือดปริมาณท่ีเหมาะสมกบัชนิดของ
ขวดเพาะเชือ้ท่ีใช้  โดยทัว่ไปขวดเพาะเชือ้ของเดก็จะใช้เลือดประมาณ 1-5 มล.  ไมค่วรใสเ่ลือด
มากกวา่ท่ีก าหนด  ทารกแรกเกิดใช้เลือดประมาณ 1-2 มล. และเดก็โตเข้าวยัรุ่นใช้เลือดและขวด
เพาะเชือ้เหมือนผู้ใหญ่ 
 

 ต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการเจาะเลือดเพื่อท าการเพาะเชือ้ 
 หลอดเลือดด าสว่นปลาย (  peripheral vein)  ควรหลีกเล่ียงการเจาะเลือดท่ีหลอดเลือดท่ีขาหนีบ   
    ( inguinal venous)  หรือการดดูเลือดจากสายสวนหลอดเลือดท่ีผู้ ป่วยใสส่ายคาไว้ เชน่ สาย central 
venous lines หรือ สาย arterial lines 
 
ขัน้ตอนในการเจาะเลือดส่งเพาะเชือ้ 

1. ใช้ส าลีชบุ 70% alcohol เช็ดท าความสะอาดบริเวณท่ีจะแทงเข็ม ก่อนใช้มือคล าหาเส้น 
2. เช็ดท าความสะอาดบริเวณท่ีจะแทงเข็มโดยใช้ไม้พนัส าลีชบุน า้ยา 2% chlorhexidine in 70 % 

alcohol ให้เช็ดวนจากด้านในออกด้านนอกเป็นวงกว้างอยา่วน้อย 5 ซม.ถแูรงพอควร รอให้แห้ง
ประมาณ 30 วินาที 

3. ใช้เข็มและ Syring ท่ีเตรียมไว้เจาะเลือดผู้ ป่วย 
4. ใสเ่ลือดลงในขวดเพาะเชือ้โดย เช็ดจกุยางขวด H/C ด้วย ไม้พนัส าลีชบุ 2% chlohexidine in 70% 

Alcohol รอจนจกุยางแห้ง ใช้เข็มแทงจกุยาง   ปลอ่ยให้เลือดไหลเข้าขวดเองจนหมด  ( ไมต้่อง
เปล่ียนเข็ม ) 

5. เขยา่ขวด H/C เบา ๆ  ผสมเลือดกบั media  ในขวด เพ่ือป้องกนัการแข็งตวัของเลือด   
6. ลงช่ือหนว่ยงาน  หมายเลขขวด ช่ือ-สกลุ  HN  ผู้ ป่วย วนัท่ี และ เวลาท่ีเจาะให้ชดัเจนภายหลงัการ

เจาะแตล่ะขวดทกุครัง้     
          *** กรณีเจาะเลือดขวดที่ 2  ให้เจาะคนละต าแหน่งจากการเจาะครัง้ท่ี 1  
          *** สามารถเจาะเวลาเดียวกันได้ 
7. เม่ือเจาะครบให้สง่เลือดพร้อมใบตรวจไปห้องปฏิบตักิารทนัทีหากไมส่ามารถสง่ได้ทนัทีให้วางไว้ท่ี

อณุหภมูิห้อง ห้ามแชตู่้ เย็น แตไ่มค่วรเกิน 24 ชัว่โมง 
 
  
 
 
 
 




