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บทนํา 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอยางรุนแรง (severe sepsis) เปนภาวะฉุกเฉินท่ีพบไดบอย เปนสาเหตุสําคัญท่ี

ทําใหผูปวยเสียชีวิต อัตราอุบัติการณมีแนวโนมสูงข้ึนและอัตราเสียชีวิตสูงข้ึน อุบัติการณผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด 

(sepsis) มีจํานวน 20 –30 ลานราย ท่ัวโลกและมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 70 นับเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

ลําดับตนๆ ของประชากรท่ัวโลก  สําหรับประเทศไทยพบ อัตราการเสียชีวิตของผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดสูงถึงรอย

ละ 65.6  ตอแสนประชากร  โรงพยาบาลแกลง เปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 200 เตียง มีแพทยเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขา จากสถิติขอมูลผูปวย sepsis มีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 8.06 19.23 และ16.32 ในป 2558 2559 และ

2560 ตามลําดับ    ภาวะ septic shock เปนภาวะวิกฤตท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุ ผูท่ีรับ

ยากดภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังพบวาแนวโนมของเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน สงผลใหการรักษาผูปวยไมไดผลดีเทาท่ีควร การติด

เชื้อในกระแสเลือดสงผลใหอวัยวะตางๆ ทํางานผิดปกติ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา ไดแก ภาวะช็อก

,ไตวาย การทํางานอวัยวะตางๆ ลมเหลว และเสียชีวิตในท่ีสุด 

คําสําคัญ : ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ  การพยาบาลระยะฉุกเฉิน  ภาวะไตวายเฉียบพลัน 

สรุปกรณีศึกษา 

ผูปวยชายไทยอายุ 82 ป เขารับการรักษาเม่ือ 7 มิถุนายน 2561ดวยอาการถายปสสาวะไมออก รวมกับมีไข

สูง  5 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล มีอาการถายปสสาวะไมออก ตรวจรักษาท่ีคลินิกเอกชน อาการไมทุเลา ผูปวย

กระสับกระสายมากข้ึน  มีคลื่นไส อาเจียนรวมดวย ไดรับการสงตัวมารักษาตอท่ี รพ.แกลง  ผูปวยมีโรคประจําตัวเปน

เสนเลือดหัวใจตีบ 1 เสนรักษาและรับยาตอเนื่องท่ี รพ.ระยอง  เคยผาตัดใสบอลลูนท่ี รพ.สิริกิตตเม่ือ 3 ปกอนและนัด

ตรวจทุก 2 เดือน แรกรับท่ี ER ผูปวยรูสึกตัว สัญญาณชีพ T= 39.5 องศาเซลเซียส  HR =  84  ครั้ง/นาที  RR =  22 

ครั้ง/นาที  BP  104/84 mmHg Sat O2 room air  97 % กระสับกระสาย ปสสาวะไมออก สวนปสสาวะไดurine 

จํานวน 20 ml และคาสายปสสาวะไว  แพทยพิจารณาให Admit  ตึกอายุรกรรมชาย  แรกรับท่ีตึกอายุรกรรมชาย 

ผูปวยเรียกรูสึกตัว ซึม ถามตอบไดแตชื่อ ไมทําตามสั่ง  ออนเพลีย หายใจสมํ่าเสมอไมเหนื่อย ขยับแขนขาได แตไม

คอยมีแรง E4V3M4 สัญญาณชีพ T = 39.5 องศาเซลเซียส  HR = 74  ครั้งตอนาที  RR = 30  ครั้งตอนาที BP 

83/53 mmHg  Sat O2  room air 83 % หลังให O2 canular 3 LPM Sat O2 เพ่ิมเปน 88 % และหลังปรับให 

mask  with bag  10 LPM  Sat O2 เพ่ิมเปน  98 %   retained Foley  cath มี urine ออกคาสาย on IV fluid  

เปน NSS 1000 ml IV drip rate 80  ml/hr  การวินิจฉัย UTI with septic shock  สงตรวจ  UA, UC,  Hemo-

culture 2 ขวด, สง  Film  Acute abdomen series  ใหยาปฏิชีวนะเปน Cef-3 2 gm IV drip OD  มีปญหาไขสูง 



และภาวะ hypotension ไดรับการแกไขโดยใหสารน้ําเพ่ิม ปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะจาก Cef-3  2 gm IV drip OD  

เปน Meropenam  1 gm IV drip ทุก 8 ชม.รวมกับใหยากลุม Vasopressor  คือ Levophed 8 mg ผสมใน 5% 

DW 100 ml (1: 62.5) IV drip rate 10 ml/hr tritrate ครั้งละ 5 ml และพิจารณายายผูปวยเขา ICU เพ่ือการเฝา

ระวังและดูแลใกลชิด (close  observe) ผูปวยยังคงมีปญหา Hypotension  วัดสัญญาณชีพ HR =  72-78  ครั้ง/

นาที  RR =  14-30 ครั้ง/นาที  BP  47/35 -  97/48 mmHg คา MAP 40-60 mmHg Sat O2 = 97-100 %   มี

แผนการรักษาเพ่ิมคือ Dopamine 400 mg ผสมใน 5% DW 100 ml (4:1) IV drip rate 10 ml/hr เฝาระวังสังเกต

อาการตอ วัดสัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ 

วันท่ี 8 มิ.ย.61    มีแผนการรักษาให FFP 4 unit จากผลตรวจเลือดพบคา Hb, Hct, Platelet ต่ํากวา

เกณฑ และเตรียมสงตรวจ CBC, Electrolyte, serum lactate, PT,PTT, INR วันรุงข้ึน  หลังจากผูปวยไดรับ FFPไป

แลว 2 unit ขณะเริ่ม unitท่ี 3 เวลาประมาณ 21.00 น. ผูปวยหายใจเร็ว เหนื่อยมากข้ึน วัดสัญญาณชีพ HR =  120-

130  ครั้ง/นาที  RR =  28-30 ครั้ง/นาที  BP 104/64 – 150/96 mmHg คา MAP 76-96 mmHg Sat O2 = 97-

100 % พบปญหา volume overload   ผล Film CXR portable พบ blunt costophrenic  cardiomegaly  

ปรับแผนการรักษาโดย off FFP unit 3,4 และให Lasix 40 mg iv stat ปรับลด rate ในการใหสารน้ําลง ผูปวยยังมี

การหายใจ เร็วตื้น ทองอืด  Retained NG tube ตอลงถุงไว  หลังไดรับ Lasix มี urine ออก 650 ml และถาย

อุจจาระ 1 ครั้ง  ผูปวยยังกระสับกระสาย สับสน หายใจเหนื่อย มีไอบอยครั้งวัดสัญญาณชีพ HR = 108-112  ครั้ง/

นาที  RR =  30-32 ครั้ง/นาที  BP  53/37 – 108/69 mmHg คา MAP 44-80 mmHg Sat O2 = 96-99 %   

แพทยพิจารณา on ET Tube No 8 depth 23 cm. และ on ventilator PVC mode  ปรับตามสภาพผูปวยและ

ติดตามความกาวหนาอาการผูปวยโดยสงตรวจทางหองปฏิบัติการเปนระยะๆ  ผลการตรวจเก่ียวกับการทํางานของไต

ท่ีผิดปกติท่ีพบ คือ BUN สูงเกินเกณฑปกติทุกครั้ง จากการตรวจรวม 5 ครั้งคือมีคาอยูระหวาง 23.8 – 38.3 mg/dl  

คา serum creatinine สูงเกินเกณฑปกติ 5 ครั้ง จากการตรวจ 6 ครั้ง ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 1.18 – 1.46 mg/dl  

จํานวน urine out put ท่ีต่ํากวาเกณฑ คือ นอยกวา 0.5 ml/kg/day พบปญหาในวันแรกท่ี admit  สวนผลการ

ตรวจเก่ียวกับสภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด สิ่งผิดปกติท่ีพบคือ ผลตรวจ CKMB (เม่ือ วันท่ี 8 มิ.ย.61) = 

46.1ng/ml , serum Lactate = 46.1 mmol/L, ผลตรวจCBC  คา Plaetlet ต่ํากวาเกณฑทุกครั้ง จากการตรวจท้ัง 

6 ครั้ง ซ่ึงมีคาอยูระหวาง  29,000 – 42,000 cells/cu.mm  มีภาวะเสี่ยงตอ bleeding  tendency   

วันท่ี 9 มิ.ย.61    คา PT= 16.6 sec PTT= 42.7 sec และ INR = 1.54  คาTrop-Tเวลา 10.00, 16.00 

น.=  290, 404 ng/ml ตามลําดับ  มีแผนการรักษาเพ่ิม Enoxaparin 0.6 ml Sc OD, Losec 40 mg IV ทุก 12 ชม. 

และ Plavix (75) 1 tab oral OD pc 

วันท่ี 10 มิ.ย.61     ยัง on ventilator PVC mode ตรวจพบการเตนของหัวใจเร็วผิดปกติ  HR=106-150 

ครั้ง/นาที BP 109/70 mmHg  ผลตรวจ EKG ผิดปกติ พบ SVT & PVC rate 150 bpm แพทยพิจารณาทํา Syn-



conized cardioversion 50-100 jules  monitor ECG  HR = 146 - 152 ครั้ง/นาที  keep HR > 60 ครั้ง/นาที 

ยังคงพบ SVT & PVC  มีแผนการรักษาเพ่ิมเปน  Cordarone 300 mg iv drip ทุก 8 ชม   ตรวจประเมินคา DTX 

ทุก 8 ชม. มีคา 128-133 mg% 

วันท่ี 11 มิ.ย.61    อาการท่ัวไปยังคงเดิม  มีปญหา Electrolyte  imbalance  แผนการรักษา ให EKCL 

30 ml feed ทาง NG จํานวน 2 dose , DTX 123 - 133 mg%, V/S Ustable, ผล U/C ข้ึน mixed growth  มี

แผนการรักษาเพ่ิม  Levofloxacin 500 mg IV drip OD  เริ่มมีปญหา รับ feed ไดนอยลง สืบเนื่องจากปญหา

sepsis,  V/S Ustable ยัง on Levophed 3mg ผสมใน 5% DW 93 ml (1: 32) IV drip rate 60 ml/hr tritrate 

ครั้งละ 2 ml keep BP > 90/60 mmHg  MAP > 65 mmHg,  Dopamine(4:1) IV drip rate  5 ml/hr ( fixed 

rate ), feed BD (1:1)  100 ml + น้ํา 30 ml x 4 feed, ตรวจ DTX ทุก 8 ชม.ไดคา 125 – 126 mg% และ ob-

serve bleeding เริ่มมี coffee grown  content  70 ml   Lavage ดวย NSS จนใส และงด feed ,งดยา  

Enoxaparin, Plavix (75)  และ สังเกตอาการตอ พบมี vasoconstriction เพ่ิมข้ึน จึงปรับลด Levophed เปน 8 

mg ผสมใน 5% DW 100 ml (1: 62.5) IV drip rate 100 ml/hr tritrate ครั้งละ 3 ml พรอมสงตรวจ ABG  พบ

ปญหา Respiratory Alkalosis SpO2 ลดลงจากภาวะ peripheral vasoconstriction จึงมีการปรับลดคา Pi จาก 

16 เปน 14 

วันท่ี 12 มิ.ย.61   มีแผนการรักษาให FFP 8 unit จากผลตรวจเลือดพบคา Hb, Hct, Platelet ต่ํากวา

เกณฑ ยัง on Levophed (1: 62.5) IV drip rate 70 ml/hr tritrate ครั้งละ 3 ml keep BP > 90/60 mmHg  

MAP > 65 mmHg, Dopamine(4:1) IV drip rate  5 ml/hr,  feed BD (1:1)  100 ml + น้ํา 50 ml x 4 feed, 

keep I/O balance+ < 500 ml , ตรวจ Hct ทุก 12 ชม. และเตรียมสงตรวจ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, 

PT,PTT, INR วันรุงข้ึน  คา Hct อยูระหวาง 39 – 42 %  มีปญหา Electrolyte  imbalance มี แผนการรักษา ให 

EKCL 30 ml feed ทาง NG จํานวน 2 dose, แผนการรักษา tail off Dopamine, ยัง on ventilator PVC mode  

ปรับตามสภาพผูปวยและติดตามความกาวหนาอาการผูปวยโดยสงตรวจทางหองปฏิบัติการเปนระยะๆ  

วันท่ี 13 มิ.ย.61   อาการท่ัวไปยังคงเดิม  on Levophed (1: 62.5) IV drip rate 80 ml/hr tritrate ครั้ง

ละ 3 ml keep BP > 90/60 mmHg  MAP > 65 mmHg, keep I/O balance+ < 500 ml และเตรียมสงตรวจ 

CBC, Hct วันรุงข้ึน, observe Feeding 

วันท่ี 14 มิ.ย.61   ผูปวยอาการซึมลง ปลุกไมตื่น E1VtM1, V/S Ustable  HR = 50 - 54 ครั้ง/นาที  ผล 

ECG STEMI,  BP 82/24 mmHg,   Dopamine(2:1) IV drip rate  30 ml/hr อาการไมดีข้ึน ECG เปน Asystole, 

วัด BP ไมได, คลําชีพจรไมได ประสานแจงญาติ No CPR  จําหนาย Dead เวลา 10.40 น.วันท่ี 14 มิ.ย.61 รวม

ระยะเวลาท่ีนอน โรงพยาบาล  7  วัน 

ผลลัพธ : ผูปวยเกิดอันตรายจากภาวะช็อคจากการติดเชื้อและภาวการณไตวายเฉียบพลัน การหายใจลมเหลว และ 



             เสียชีวิต 

สรุป 

ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ เปนภาวะเรงดวนท่ีพบบอย มีอัตราการเสียชีวิตท่ีสูง เนื่องจากมีการ 

ดําเนินของโรคเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง แตสามารถลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลงไดดวยการรักษาท่ี

รวดเร็วและเหมาะสม พยาบาลวิชาชีพ เปนบุคลากรท่ีสําคัญในการชวยเหลือผูปวยใหรอดพนจากภาวะวิกฤตนี้ 

เนื่องจากตองทํางานแขงกับเวลา เพ่ือชวยผูปวยใหรอดพนจากความตาย  จะเห็นไดวาพยาบาลเขาไปเก่ียวของกับทุก

กระบวนการในการรักษาตั้งแต คัดแยกผูปวย  ประเมินอาการ ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ ใหการรักษาพยาบาล  

เฝาระวังและติดตามอาการของผูปวย  จนถึงสงตอผูปวยไปยังแผนกท่ีเหมาะสมตอไป   การท่ีพยาบาลมีความรูท้ังดาน

พยาธิสรีรวิทยา  การดําเนินของโรค การรักษา และทักษะท่ีเชี่ยวชาญทางการพยาบาลตางๆตามแนวทางของ

กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เปนบทบาทท่ีทาทาย  ซ่ึงควรท่ีจะพัฒนาใหครบทุกกระบวนการ  ซ่ึง

จะสงผลทําใหผูปวยรอดพนจากภาวะวิกฤตของชีวิต  ลดความพิการท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 
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