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การพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้ อในระบบทางเดินปั สสาวะที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ: กรณี ศึกษา
Nursing care for urinary tract infection patients with septic shock : A Case Study
ณัฐยา ระวิงทอง
Abstract
Septic shock is a crisis illness that commonly occurs in medical department. With its severe rapid
progression of the disease and high mortality rate make it a major public health problem. Urinary tract
infection is the most common cause of infection in septic shock patients. Septic shock decreases tissue
perfusion which results in multi-organ failure. Professional nurses who work in medical department pay
important role in caring for patients with septic shock at all stages of treatment including screening,
assessment, symptoms monitoring and also coordinating with members of the multidisciplinary team. It is
quite challenging for professional nurses since they have to develop their knowledge and skill in advanced
nursing to deal with septic shock. The main goals are to provide immediate safety care for the patients
with septic shock until the circulatory system returns to normal, reduce disability and get the patients out
of their critical condition.
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บทคัดย่อ
ภาวะช็อกจากการติดเชื้ อ เป็ นภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อยในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม นับว่าเป็ นปั ญหาทาง
สาธารณสุ ขที่สาคัญเนื่องจากมีการดาเนินของโรคที่รวดเร็ ว รุ นแรงและมีอตั ราการเสี ยชีวิตสู ง การติดเชื้ อใน
ระบบทางเดินปั สสาวะเป็ นแหล่งของการติดเชื้ อที่สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้ อ ผลจากภาวะ
ช็อกจากการติดเชื้ อทาให้การกาซาบของเนื้ อเยื่อลดลงจนเกิ ดการล้มเหลวในการทางานของอวัยวะที่สาคัญ
หลายระบบ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมนับว่าเป็ นบุคคลสาคัญในการดูแลและให้
การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ เกิ ดภาวะช็ อกจากการติ ดเชื้ อในทุ ก ระยะของการรั ก ษา ตั้งแต่ ก ระบวนการในการ
ประเมิน การเฝ้ าระวังติดตามอาการ ตลอดจนการประสานงานกับทีมสหวิชาชี พ ซึ่ งบทบาทดังกล่าวนับว่า
เป็ นความท้าทายของพยาบาลวิชาชี พในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และฝึ กทักษะในการพยาบาลขั้นสู งใน
การจัดการกับภาวะช็อกจากการติดเชื้ อ โดยมีเป้ าหมายสาคัญหลัก คือ การดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัยจากภาวะ
ช็อกจากการติดเชื้ อโดยเร็ วที่สุด ระบบการไหลเวียนโลหิ ตกลับคืนสู่ ภาวะปกติดงั เดิ ม ลดความรุ นแรงจาก
ความทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น และผูป้ ่ วยรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ
คาสาคัญ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ, ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
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บทนา
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
การติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ (Urinary Tract Infection: UTI) คือโรคหรื อ ภาวะที่เกิดจากอวัยวะใน
ระบบทางเดินปั สสาวะเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อ ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นการติด เชื้อแบคทีเรี ยโดยจะมี
อาการหรื อไม่มีอาการก็ได้การติดเชื้อจะเกิดขึ้นที่ใดก็ได้เช่น ไต กระเพาะปั สสาวะ หรื อท่อปั สสาวะและ
สามารถแพร่ กระจายไปยังส่ วนอื่นได้ อาจเป็ นได้อย่างเฉี ยบพลันหรื อเรื้ อรัง การติดเชื้ อในระบบทางเดิน
ปั สสาวะแบบไม่ซบั ซ้อน (uncomplicated UTI) คือการติดเชื้อในผูป้ ่ วยที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยมีหน้าที่หรื อ
โครงสร้างของระบบทางเดินปัสสาวะปกติ การติดเชื้ อระบบทางเดินปั สสาวะแบบซับซ้อน (complicated
UTI) คือการติดเชื้ อในผูป้ ่ วยที่อ่อนแอ หรื อมีโครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินปั สสาวะผิดปกติ
สาเหตุและกลไกการเกิด
สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินปั สสาวะที่สาคัญคือ แบคทีเรี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นแบคทีเรี ยที่อาศัย
อยูใ่ น ลาไส้ของคนเรา โดยมีกลไกการติดเชื้อคือ แบคทีเรี ยดังกล่าวมีการเคลื่อนที่จากลาไส้มาปนเปื้ อน
บริ เวณส่ วนนอก ของรู กน้ จากนั้นเข้าสู่ บริ เวณช่องเปิ ดของท่อปั สสาวะ และเคลื่อนขึ้นไปตามท่อปั สสาวะ
เข้าสู่ กระเพาะปั สสาวะ ท่อไต และไต ทาให้เกิดการติดเชื้ อ นอกจากนั้นแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดการติดเชื้ ออาจ
มาจากกระแสเลือด ในผูท้ ี่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดนามาก่อน โดยปกติร่างกายจะมีกลไกในการป้ องกัน
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่สาคัญคือ การไหลของน้ าปั สสาวะออกสู่ นอกร่ างกายในปริ มาณที่เหมาะสม
และสม่าเสมอ เป็ นการช่วยขับเอาเชื้ อแบคทีเรี ยที่ปนเปื้ อนออกสู่ นอกร่ างกาย ดังนั้นหากมีความผิดปกติใดๆ
ของการไหลออกของปัสสาวะ เช่น การกลั้นปัสสาวะ มีนิ่วหรื อเนื้องอกอุดตันในทางเดินปั สสาวะ ความ
ผิดปกติของโครงสร้างของไต ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ และท่อปั สสาวะ ผูห้ ญิงมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อ
ทางเดินปั สสาวะมากกว่าผูช้ ายเนื่องจากท่อปั สสาวะของผูห้ ญิงสั้นกว่าผูช้ าย เชื้ อแบคทีเรี ยจะเคลื่อนเข้าสู่
กระเพาะปั สสาวะได้ง่าย ผูป้ ่ วยที่ใส่ สายสวนปั สสาวะคาไว้ และบุคคลที่มีความผิดปกติของภูมิคุม้ กันโรคมี
โอกาสติดเชื้อในทางเดินปั สสาวะเพิ่มขึ้น
อาการของโรค
ผูท้ ี่มีการติดเชื้อทางเดินปั สสาวะจะมีอาการต่างๆ ขึ้นกับตาแหน่งของการติดเชื้ อ หากการติดเชื้ออยู่
เฉพาะที่ กระเพาะปั สสาวะหรื อท่อปั สสาวะ ผูต้ ิดเชื้ อจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้แก่ ปั สสาวะ
แสบขัด ปัสสาวะ บ่อย ปั สสาวะไม่สุด กลั้นปั สสาวะไม่อยู่ น้ าปั สสาวะขุ่น ปั สสาวะมีเลือดปน และปวด
ท้องน้อย แต่ถา้ การติดเชื้ อนั้นลามขึ้นไปจนถึงไต ผูต้ ิดเชื้ อจะมีอาการรุ นแรงมากขึ้นได้แก่ มีไข้ เบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน ปวดหลัง บริ เวณสี ขา้ ง และถ้าเป็ นรุ นแรงมาก อาจมีความดันโลหิ ตต่า ซึมลงและหมดสติได้
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ภาวะแทรกซ้ อน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ถ้าได้รับการรักษาทันทีและเหมาะสม แต่ถา้
รักษาล่าช้าจะมีความรุ นแรงของโรคมากขึ้น เช่น การติดเชื้ อใหม่ การติดเชื้ อเป็ นๆ หายๆ กรวยไตอักเสบ
เรื้ อรัง หรื อลุกลามเข้ากระแลเลือดจนมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายจนทาให้เสี ยชีวติ ได้
การพยาบาล
1. บรรเทาความเจ็บปวดและดูแลความไม่ สุขสบายของผู้ป่วย กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีการอักเสบของ
กระเพาะปั สสาวะ มักมีอาการถ่ายปั สสาวะบ่อย ลาบาก แสบขัด และปวดบริ เวณเหนื อหัวเหน่า อาการ
ปั สสาวะแสบขัดจะเป็ นมากขึ้นในขณะถ่ายปั สสาวะใกล้จะสุ ด ซึ่ งเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยทุกข์ทรมานมาก
อาการดังกล่าวสามารถบรรเทาลงได้โดยการให้ยาลดการเกร็ งตัวของกระเพาะปัสสาวะตามแผนการรักษา
2. ดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ดื่มนา้ และรับประทานอาหารพอเพียง แนะนาให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ าวันละ 2 – 3 ลิตร
ซึ่งเป็ นปริ มาณที่เพียงพอสาหรับการขับปัสสาวะ แต่ไม่ทาให้ปัสสาวะเจือจางจนมีผลต่อระดับยาปฎิชีวนะ
ในกระแสโลหิ ตให้อยูใ่ นระดับคงที่พอจะฆ่าเชื้ อโรคได้
3. ป้องกันและตรวจค้ นภาวะช็อกจากการติดเชื้อ โดยวัดและบันทึกสัญญาณชีพในผูป้ ่ วยที่รับไว้
รักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้ อในไตอย่างเฉี ยบพลันจากเชื้อ S.aureus และติดเชื้อ
แบคทีเรี ยแกรมลบบางตัว เช่น E. coli มีโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อในกระแสโลหิ ตสู งมาก แนะนาไม่ให้
กลั้นปั สสาวะ แนะนาให้ทาความสะอาดอวัยวะทุกครั้งหลังการขับถ่าย
4. ติดตามประเมินผลการรักษาและหน้ าที่ของไต โดยบันทึกจานวนของเหลวที่ได้รับและจานวน
ปัสสาวะทุกวัน เพื่อประเมินหน้าที่ของไตและสามารถสังเกตลักษณะของปั สสาวะเกี่ยวกับสี กลิ่น ความใส
หรื อขุ่นและสิ่ งเจือปน ติดตามผลการเก็บปั สสาวะส่ งตรวจ เพื่อประเมินภาวะติดเชื้อว่าดีข้ ึนหรื อไม่
5. ดูแลทางด้ านจิตใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถามข้อสงสัยพร้อมทั้งตอบข้อสงสัย
ต่างๆ เพื่อคลายความวิตกกังวล ให้ขอ้ มูลด้านอาการ อาการแสดงและแผนการรักษาของแพทย์
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
ช็อกจากการติดเชื้อเป็ นภาวะวิกฤตที่คุกคามต่อชี วิต เนื่ องจากเป็ นการติดเชื้ อในกระแสเลือดที่มีการ
ดาเนินของโรคจนทาให้ระบบไหลเวียนโลหิ ต การทางานของเนื้อเยื่อ/ระบบเผาผลาญ(metabolism) ล้มเหลว
ผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตซี สโตลิคน้อยกว่า 90 mmHg หรื อลดลงมากกว่า 40 mmHg จากระดับความดันโลหิ ต
เดิ มโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ าชนิ ด crystalloid 30 มิลลิ ลิตร/กิ โลกรั ม มี
หลักฐานบ่งชี้ วา่ มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง เช่น lactic acidosis ปั สสาวะออกน้อย หรื อมีระดับความ
รู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับยากระตุน้ หัวใจหรื อยากระตุน้ การบีบตัวของหลอดเลือด หากไม่ได้รับดูแล
รักษาอย่างทันท่วงที จะทาให้มีโอกาสเสี ยชีวติ เพิ่มขึ้น
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พยาธิสรีรวิทยา
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อเป็ นส่ วนหนึ่งของภาวะช็อกที่เกิดจากการทาหน้าที่ของหลอดเลือดผิดปกติ
เริ่ มจากแบคทีเรี ยปล่อย endotoxin เข้ามาในกระแสเลือด มีผลต่อร่ างกายโดยเกิดการอักเสบที่เกิดขึ้นเฉพาะ
จุด โดยเกิดจากเนื้ อเยื่อบริ เวณนั้นถูกทาลาย ผลของการตอบสนองต่อการอักเสบเฉพาะที่น้ ี ส่งผลให้มีการ
ขยายตัว ของหลอดเลื อ ดบริ เ วณนั้น มี ก ารเคลื่ อ นที่ ข องเม็ด เลื อ ดขาวต่ า งๆ ไปอวัย วะเป้ าหมาย มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของระบบเผาผลาญ และ catabolism ของบางอวัยวะเกิดขึ้น เช่น ตับ, ม้าม และlymphatic tissue
และมี การกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันเกิ ดขึ้นในร่ างกาย หลังจากนั้นจะเข้าสู่ ภาวะ Acute phase reactionโดย
ระยะนี้จะมีการหลัง่ สาร proinflammatory cytokines (IL-1, IL-2, IL-6, TNF α) จานวนมากออกมา หลังจาก
นั้นร่ างกายจะหลัง่ สารฮีสตามีนและไคนิ นมีผลทาให้ความตึงตัวของหลอดเลื อดเพิ่มขึ้น มีการคัง่ ค้างของ
เลือดในหลอดเลือดดามากขึ้น ส่ งผลทาให้เลือดดาที่ยอ้ นไหลกลับไปที่หวั ใจลดลง และเลือดที่ออกจากหัวใจ
(cardiac output) ลดลงตามด้วย ในที่สุดความดันโลหิ ตก็จะต่าลง นอกจากนี้ ร่างกายจะมีการกระตุน้ คอมพลี
เมนต์ต่างๆ เพิ่มการหลัง่ C5a และ C3a ทาให้เกิดลิ่มเลือดเล็กๆ ประกอบกับระบบการแข็งตัวของเลือดและ
การละลายลิ่ ม เลื อดเสี ย ไปจึ ง ท าให้เ กิ ด ภาวะลิ่ ม เลื อดกระจายทัว่ ร่ า งกาย (disseminated intravascular
coagulation: DIC) ซึ่ งลิ่ มเลื อดเล็กๆ นี้ จะไปทาให้หลอดเลื อดเล็กๆ อุดตันเป็ นผลทาให้เนื้ อเยื่อขาดเลื อด
สารอาหารและออกซิ เจนไปเลี้ยง ในระยะแรกเซลล์จะมีความต้องการใช้ออกซิ เจนเพิ่มมากขึ้น ร่ างกายมีการ
ปรับชดเชยโดยหัวใจเต้นเร็ ว หายใจเร็ วและลึ กมากขึ้น ร่ างกายอยูใ่ นภาวะด่างจากการหายใ จ (respiratory
alkalosis) และในเวลาต่อมาจะเปลี่ยนเป็ นภาวะกรดจากเมตาบอลิสม (metabolic acidosis) เนื่องจากเซลล์ได้
ออกซิเจนน้อยลงทาให้เซลล์ตอ้ งอาศัยกระบวนการสร้างพลังงาน โดยไม่ใช้ออกซิ เจน ทาให้เกิดการคัง่ ของ
กรดแลคติกตามมา เมื่อภาวะดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการแก้ไขอาการของโรคจะลุกลามทาให้เซลล์และอวัยวะ
สาคัญของร่ างกายถูกทาลายและเสี ยชีวติ ในที่สุด
แนวทางการดูแลรักษาและการพยาบาล
ปัจจุบนั มีการพัฒนาแนวทางในการรักษาภาวะช็อกจากการติดเชื้ อ ตามข้อแนะนาใน The surviving
sepsis campaign bundle 2018 ซึ่ งมีเป้ าหมายในการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างรวดเร็ วเพื่อให้พน้ ภาวะวิกฤต
(initial resuscitate) หลังจากวินิจฉัยภายใน 1 ชัว่ โมง ซึ่ งนับ time zero จากจุดคัดกรอง โดยให้ผปู้ ่ วยได้รับ
สารน้ าประเภท crystalloid ปริ มาณ 30 มิลลิลิตร/กิโลกรัม หรื อ 1,500 ml. ภายใน 1 ชัว่ โมงทันที (กรณี ที่ไม่
มีขอ้ ห้าม) ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิ ชีวนะชนิ ดออกฤทธิ์ กว้าง (broad-spectrum antimicrobials) ภายใน 1
ชัว่ โมงทันทีหลังจากที่เก็บเลือดส่ งตรวจเพาะเชื้ อ และจากแหล่งอื่นที่คาดว่าเป็ น source of infection และ
เจาะเลือดดู lactate level สาหรับการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้ อให้ได้รับความปลอดภัย
ไม่ให้เกิ ดอันตรายรุ นแรงจนเสี ยชี วิต ประกอบด้วย ประเมินการไหลเวียนโลหิ ต ที่ไปเลี้ ยงเนื้ อเยื่อด้วยการ
ติดตามค่าความดันโลหิ ตและควบคุมค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ ย (mean arterial pressure หรื อ MAP) ≥ 65
mmHg ประเมินการแลกเปลี่ยนอากาศและความอิ่มตัวของออกซิ เจน เช่น อัตราการหายใจ ค่าออกซิ เจนใน
เลือด อัตราชีพจรและความรู้สึกตัว นอกจากนี้การบริ หารยาปฏิชีวนะ ด้วยการเริ่ มให้ใน 1 ชัว่ โมง หลังได้รับ
การวินิจฉัยสามารถทาให้อตั ราการรอดชี วิตเพิ่มขึ้น การประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะเลือดหยุด
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ยาก รวมถึงการควบคุ มระดับน้ าตาลของผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นระดับ 80 -110 มล./ดล การดูแลและรายงานภาวะ
วิกฤติต่างๆ เพื่อให้แพทย์ปรับแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยการให้การพยาบาลมีความแตกต่างกัน
ตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นที่พบผูป้ ่ วยที่ห้องฉุ กเฉิ น และที่หอผูป้ ่ วยวิกฤติ หรื อระยะพักฟื้ นที่หอผูป้ ่ วยสามัญจนถึ ง
ระยะกลับบ้าน ดังนี้
1. การพยาบาลขณะอยู่ทหี่ ้ องฉุ กเฉิน พยาบาลต้องมีความรู้และทักษะที่ชานาญในการคัดแยกผูป้ ่ วย
การซักประวัติ การตรวจร่ างกายเบื้องต้นและมีความแม่นยาในการใช้เครื่ องมือประเมินทั้งตามเกณฑ์การ
ประเมินอวัยวะล้มเหลว (sequential organ failure assessment: SOFA ) หรื อเกณฑ์การประเมินอวัยวะ
ล้มเหลวแบบเร็ ว(quick sequential organ failure assessment: qSOFA) กรณี สงสัยว่าผูป้ ่ วยติดเชื้ อและ
ประเมินผูป้ ่ วยแล้วถ้าพบว่ามีคะแนน qSOFA ≥ 2 ข้อ หมายถึง ผูป้ ่ วยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และถ้า
SOFA score มีคะแนนเท่ากับ 4 หมายถึง การทาหน้าที่ของร่ างกายมีความล้มเหลว ถื อว่ามีความเสี่ ยงสู ง
ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่ งด่วนทันที เพื่อแก้ไขภาวะช็อก โดยจัดการให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารน้ าปริ มาณ
30 มิลลิลิตร/กิโลกรัม หรื อ 1,500 ml. ภายใน 1 ชัว่ โมง เจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้ อและตรวจสิ่ งที่จาเป็ นต่างๆ ที่
ต้องใช้ในการรักษา เช่น CBC, serum lactate, BUN, creatinine, electrolyte และ Blood sugar เป็ นต้น เก็บ
สิ่ งส่ งตรวจอื่นๆ เพาะเชื้ อ ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะทันที ภายใน 1 ชั่วโมง ประเมินซ้ าในเรื่ องภาวะ
ช็อกด้วยการวัดสัญญาณชีพ โดยต้องรักษาระดับค่า MAP > 65 mmHg และดูระดับความรู้สึกตัว ทาหน้าที่
ประสานงานกับหอผูป้ ่ วยที่จะรับผูป้ ่ วย ส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง การดูแลรักษาที่ได้รับ
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
2. การพยาบาลขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลต้องมีสมรรถนะเฉพาะในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ช็อกจากการติ ดเชื้ อ สามารถประเมิ นและจัดการกับอาการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้ง
สามารถให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถดูแล
ผูป้ ่ วยที่ มีปั ญหาระบบการหายใจล้มเหลวและต้องใช้เครื่ องช่ วยหายใจได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
ประเมินและติดตามอาการผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องในทุกระยะที่มีการให้ยากระตุน้ หัวใจหรื อยากระตุน้ การบีบตัว
ของหลอดเลือด ประเมินระดับความรู ้สึกตัวรวมทั้งสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งรายงานแพทย์ทนั ที
3. การพยาบาลขณะอยู่ในหอผู้ป่วยและการวางแผนจาหน่ ายเมื่อกลับบ้ าน เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการและ
อาการแสดงแสดงของระบบไหลเวียนโลหิ ตและสัญญาณชี พคงที่ แพทย์จะพิจารณาให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปหอ
ผูป้ ่ วยสามัญได้ ผูป้ ่ วยต้องได้รับการวางแผนจาหน่ายร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชี พ เป้ าหมายคือ เตรี ยมผูป้ ่ วย
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเร็ วที่สุด โดยให้ความรู้เรื่ องโรค สาเหตุของ
การเกิ ดโรค การป้ องกัน การเกิ ด โรค อาการและอาการแสดงหรื อ การดาเนิ นของโรคที่ ค วรต้อ งรี บ มา
โรงพยาบาลก่อนที่โรครุ นแรงจะมากขึ้น
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กรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทยวัย 57 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่แผนกอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น
เวลา 00.05 น. ให้ประวัติวา่ 12 ชัว่ โมง ก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยถ่ายเหลวเป็ นน้ า 2 ครั้ง 2 ชัว่ โมงก่อนมา
โรงพยาบาลมีอาการปวดท้อง อ่อนเพลีย มีไข้สูงและซึ มลง จึงมาโรงพยาบาล แพทย์ตรวจร่ างกาย วินิจฉัย
เป็ น UTI with Septic shock แรกรับที่แผนกอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรู ้ตวั อ่อนเพลีย นอนซึ ม E3 V3 M4 มีไข้
อุณหภูมิ 40.1 °C หายใจเร็ วและเหนื่อย อัตรา 26 ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต 79/50 mmHg, ชีพจรเบาเร็ ว 110
ครั้ง/นาที แพทย์มีแผนการรักษา โดยให้สารน้ าทดแทนทางหลอดเลือดดา เป็ น 0.9% NSS 1,500 ml Ⓥ load
in 1 hr. ใส่ คาสายสวนปั สสาวะ เก็บ UA และU/C เริ่ มให้ยา Ceftriazone 2 gm. Ⓥdrip ทันที หลังเก็บ H/C
ครบ 2 specimens เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, DTX และ serum
lactate ทา CXR ไม่มี infiltration หลัง load IV. ครบ 1,500 ml. วัดความดันโลหิ ตซ้ า BP 89/53 mmHg
แพทย์จึงให้ load IV. เพิ่มอีก 1,000 ml. เมื่อครบแล้ววัดความดันโลหิ ตซ้ า BP 73/52 mmHg แพทย์จึงให้ยา
ตีบหลอดเลือด โดยให้ Norepinephrine 4 mg in 5% D/W 250 ml. Ⓥdrip 20 ml/hr ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาที่
แผนกอุบตั ิเหตุ -ฉุ กเฉิ น เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที แล้วส่ ง Admit ที่หอผูป้ ่ วยอายุกรรมหญิง แต่เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยมี ภาวะช็ อกและระบบการหายใจล้มเหลว แพทย์ได้ใส่ ท่อช่ วยหายใจและต่อเครื่ องช่ วยหายใจชนิ ด
Volume control ใส่ central line at right jugular vein แล้วย้ายผูป้ ่ วยไปห้องผูป้ ่ วยหนัก เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะอยูใ่ นห้องผูป้ ่ วยหนัก ได้รับสารน้ าชนิ ด 0.9% NSS 1,500 ml Ⓥ drip 80 ml/hr
และ Norepinephrine 4 mg in 5% D/W 250 ml. Ⓥdrip 20 – 60 ml/hr โดยปรับเพื่อรักษาระดับ MAP ≥ 65
mmHg ช่วยแพทย์ทา bed side IVC เพื่อประเมินการได้รับสารน้ า จนผูป้ ่ วยพ้นระยะช็อก ดูแลป้ องกันการ
เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่ องช่ วยหายใจ ฝึ กผูป้ ่ วยอย่าเครื่ องช่ วยหายใจและสามารถถอดท่อช่ วย
หายใจออกได้ เมื่ อพ้นภาวะวิกฤติ จึงย้ายออกมาอยู่ในหอผูป้ ่ วยสามัญ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และ
แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผูศ้ ึกษาในฐานะพยาบาลวิชาชี พหน่วยงานป้ องกัน
และควบคุ มการติ ดเชื้ อในโรงพยาบาล ซึ่ งมี บทบาทในการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วยที่มารับบริ การใน
โรงพยาบาล และได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบเฝ้ าระวัง และควบคุม กากับ ตัวชี้ วดั เรื่ องการติดเชื้ อใน
กระแสเลือดของโรงพยาบาล ได้ประเมินสภาพและอาการผูป้ ่ วย รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการ
พยาบาลและให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ดังนี้
การพยาบาล
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1
การไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนื่องจากมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยมีอาการซึ ม E3 V3 M4 ความดันโลหิ ต 79/50 mmHg อุณหภูมิ 40.1 องศาเซลเซี ยส หายใจ
เหนื่อย อัตราการหายใจ 26 ครั้ง/นาที ชีพจรเบาเร็ ว 110 ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 88 %
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2. ผล CBC พบ White Blood Cell 30,900 cells/ul, Neutrophil 99.0% ผลการเพาะเชื้ อจากเลือด
พบ E. Coli ทั้ง 2 ขวด DTX 217 mg/dl
จุดประสงค์
เพื่อให้การไหลเวียนโลหิ ตไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายเพียงพอและกลับสู่ ภาวะปกติ
กิจกรรมการพยาบาล
1.ประเมินสัญญาณชีพ ค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ย (MAP) อาการและอาการแสดงของภาวะช็อก ระดับ
ความรู้สึกตัว โดยจดบันทึกทุก 15 นาที เมื่อ MAP ≥ 65 mmHg บันทึกทุก 1 ชัว่ โมง และบันทึกทุก 4
ชัว่ โมงเมื่ออาการเริ่ มคงที่
2. จัดการให้ผปู้ ่ วยได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดดาชนิด 0.9% NSS 1500 ml. load ใน 1 ชัว่ โมงแรก
3. ดูแลให้ Norepinephrine (4:250) Ⓥ30 ml/hr. และปรับขนาดยาเพื่อ keep BP > 90/60 mmHg
หรื อ MAP ≥ 65 mmHg ตามแผนการรักษา
4. เฝ้ าระวังและบันทึกความดันในหลอดเลือดส่ วนกลาง (CVP) ทุก 15 นาที เมื่อ CVP ถึงระดับ 812 mmHg หรื อ 10-15 cmH2O (ในผูป้ ่ วยที่ ใส่ เครื่ องช่ วยหายใจ CVP ถึงระดับ 12-15 mmHg หรื อ 16-20
cmH2O) จึงบันทึกทุก 1 ชัว่ โมง และเมื่อคงที่วดั เวรละ 1-2 ครั้ง เพื่อ keep CVP 8 – 12 cmH2O
5. ประเมินจานวนปั สสาวะที่ออกทุก 1 ชัว่ โมง เพื่อประเมิน tissue perfusion และประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของไต โดย keep urine output ≥30 ml./hr หากปั สสาวะออกน้อยกว่าที่กาหนดต้องรายงานแพทย์
เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
6. ดูแลให้ได้รับยา Ceftriazone 2 gm Ⓥdrip ทันที หลังเก็บ H/C และ U/C และปรับเปลี่ยนยาตาม
แผนการรักษาหลังได้ผลการเพาะเชื้อ เป็ น Tazocin 4.5 gm Ⓥ ทุก 12 ชัว่ โมง และสังเกตอาการข้างเคียงจาก
การใช้ยา
7. ให้การพยาบาลโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อเพื่อลดปั จจัยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเกิดการติดเชื้ อเพิ่มขึ้น
การประเมินผล ผูป้ ่ วยรู้ตวั E4 V3 M5 ความดันโลหิ ต 92 /58 – 110/70 mmHg ชีพจร 82 – 88 ครั้ง/
นาที แต่มีปัญหาระบบหายใจล้มเหลวต้องใส่ ท่อช่วยหายใจและต่อเครื่ องช่วยหายใจ อัตราการหายใจ 16 –
20 ครั้ง/นาที CVP 8-12 cmH2O ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 98 - 100 % ปั สสาวะออกเวรละ 6001,200 ml., DTX 80- 98 mg/dl ผลการเพาะเชื้อจากเลือดไม่พบเชื้อ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 2
ผูป้ ่ วยมีภาวะระบบหายใจล้มเหลว
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยหายใจเหนื่ อย อัตราการหายใจ 26 ครั้ง/นาที ชี พจร >110 ครั้ง/นาที ค่าความอิ่ มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด 88 % ใส่ ท่อช่วยหายใจและต่อเครื่ องช่วยหายใจ แก็สในเลือดแดง PaCO2 21.2 mmHg
จุดประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะระบบหายใจล้มเหลว
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินสัญญาณชี พ อาการและอาการแสดง โดยเฉพาะลักษณะการหายใจ และดูระดับความ
รู้สึกตัวทุก 15 นาที – 1 ชัว่ โมง เมื่ออาการคงที่ปรับเป็ นทุก 4 ชัว่ โมง
2. ดูแลและตรวจสอบการทางานของเครื่ องช่วยหายใจและปรับ Mode ให้ตรงตามแผนการรักษา
3. ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
4. จัดการให้ผปู้ ่ วยได้รับยาเมื่อมี ภาวะ agitation เพื่อลดอาการต้านเครื่ องช่วยหายใจ เริ่ มจาก Valium
10 mg Ⓥ , Dormicum 3 mg Ⓥ stat และ Fentanyl 500 mcg. in 0.9% NSS 100 ml Ⓥ30 mcg/hrs
5. ติดตามผลการวิเคราะห์แก็สในเลือดแดงและค่าความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด
การประเมินผล ผูป้ ่ วยใส่ เครื่ องช่วยหายใจและหายใจตามเครื่ องได้ดี สามารถอย่าเครื่ องช่วยหายใจ
และถอดท่อช่วยหายใจได้ในวันที่ 4 ของการรักษา แก็สในเลือดแดง มีค่า PaCO2 33 mmHg ค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด 98 - 100 %
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 3
มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยมีอาการปวดหน่วงและกดเจ็บบริ เวณหัวเหน่า ใส่ คาสายสวนปั สสาวะ ปั สสาวะสี เหลืองมี
เลือดปนเล็กน้อย ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ 10-20 cell/HPF และเม็ดเลือดขาว 20-30 cell/HPF ผล
เพาะเชื้อในปั สสาวะพบ E. Coli >105cell /CFU
2. มีไข้ อุณหภูมิ 40.1 องศาเซลเซียส
จุดประสงค์ เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินสัญญาณชีพ อาการและอาการแสดงทุก 4 ชัว่ โมง โดยเฉพาะอุณหภูมิกาย
2. ดูแลให้สายสวนปั สสาวะอยูใ่ นระบบปิ ด จัดตรึ งสายไม่ให้พบั งอ เพื่อให้น้ าปั สสาวะไหลสะดวก
3. ทาความสะอาดสายสวนปัสสาวะเช้า-เย็นและทุกครั้งหลังการขับถ่าย
4. ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะ คือ Ceftriazone 2 gm Ⓥdrip วันละ 1 ครั้ง และปรับเปลี่ยนยาตาม
แผนการรักษาหลังได้ผลการเพาะเชื้อ เป็ น Tazocin 4.5 gm Ⓥ ทุก 12 ชัว่ โมง
5. ประเมินข้อบ่งชี้ในการใส่ คาสายสวนปั สสาวะทุกวัน เพื่อรายงานแพทย์พิจารณาถอดสายสวน
ออกเมื่อหมดความจาเป็ น
6.ให้การพยาบาลโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยมีการติดเชื้อเพิม่ ขึ้นอีก
7. ติดตามผลการตรวจปัสสาวะ เพื่อประเมินการติดเชื้อหลังได้รับยาปฏิชีวนะ
การประเมินผล อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 36.5-.7.2 องศาเซลเซียส ปัสสาวะมีสีเหลืองใส สามารถถอดสาย
สวนออกได้ในวันที่ 6 ของการรักษา ผลตรวจปัสสาวะปกติ พบเม็ดเลือดขาว 1-2 cell/HPF
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ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 4
มีภาวะกรดจากการเผาผลาญเนื่องจากภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยมีอาการซึ ม E3 V3 M4 ความดันโลหิ ต 79/50 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเบาเร็ ว 110 ครั้ง/นาที
หายใจเร็ วลึก 26 ครั้ง/นาที
2. ประวัติก่อนมาโรงพยาบาลถ่ายเหลวเป็ นน้ า 2 ครั้ง
3. ผลตรวจ Serum lactate 5.2 mmol/L ค่าแก็สในเลือดแดง พบ pH 7.31, HCO3 15.1 mEq/L
จุดประสงค์ เพื่อให้ระบบการเผาผลาญของผูป้ ่ วยกลับสู่ ภาวะปกติ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วยโดย ติดตามสัญญาณชี พ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิ ตและระดับ
ความรู้สึกตัว
2. ปรั บ เครื่ องช่ วยหายใจตามแผนการรั กษาเพื่อให้เซลล์และเนื้ อเยื่อในร่ างกายได้รับออกซิ เจน
เพียงพอ
3. ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อกาจัดเชื้อที่ทาให้เกิดภาวะช็อก
4. ดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และจัดการให้ได้รับโซเดียมไบคาร์ บอเนตทดแทนตาม
แผนการรักษา และเฝ้ าระวังภาวะหัวใจวาย
5. ติดตามผล Serum lactate และการวิเคราะห์แก็สในเลือด
การประเมินผล ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดีข้ ึน E4 V3 M5 ความดันโลหิต 92 /58 – 110/70 mmHg อัตราการ
หายใจ 16 – 20 ครั้ง/นาที ชีพจร 82 – 88 ครั้ง/นาที ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Serum lactate ลดลงเป็ น
2.2 และ 1.8 mmol/L ตามลาดับ ค่าแก็สในเลือดแดงปกติ คือ pH 7.37, HCO3 23.1 mEq/L
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 5
ผูป้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ข้ อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ่ วยหายใจเหนื่อย อัตราการหายใจ 26 ครั้ง/นาที ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 88 % ใส่
ท่อช่วยหายใจขนาด 7.5 มิลลิเมตร ขีด 22 มุมปาก และต่อเครื่ องช่วยหายใจ
จุดประสงค์ ผูป้ ่ วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ตรวจสอบตาแหน่ งของท่อช่ วยหายใจและผูกยึดให้ตรงตามตาแหน่งที่ระบุไว้ในบันทึกทางการ
พยาบาล
2. ตรวจสอบและปรับเครื่ องช่วยหายใจตามแผนการรักษาเพื่อให้เซลล์และเนื้ อเยื่อในร่ างกายได้รับ
ออกซิเจนเพียงพอ
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3. จัดวางสายต่อเครื่ องช่วยหายใจให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่ดึงรั้ง เพื่อป้ องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุ ด
และจัดสายไม่ให้พบั งอเพื่อให้ออกซิ เจนจากเครื่ องไหลผ่านสะดวก
4. จัดให้ผปู้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30-45 องศา ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ ห้าม เพื่อป้ องกันการสู ดสาลัก
5. วัด cuff pressure ให้อยูร่ ะหว่าง 20 - 30 cmH2O เพื่อป้ องกันการกดทับหลอดลม
6. ทาความสะอาดช่องปากและฟันทุก 8 ชัว่ โมง เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก
7. ประเมินการเกิดแผลที่มุมปากหรื อที่เยือ่ บุในช่องปาก
8. ประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ เมื่อผูป้ ่ วยพร้อมให้ฝึกการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
9. เฝ้ าระวังการเกิดปอดอักเสบจากการใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
การประเมินผล สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิ 36.5-37.2 °C ชีพจร 70-84 ครั้ง/นาที หายใจสัมพันธ์
กับเครื่ องช่วยหายใจ สามารถหย่าเครื่ องช่วยหายใจและถอดท่อช่วยหายใจได้ อัตราการหายใจ 18-20 ครั้ง/
นาที ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด 98-99 % ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ท่อช่วยหายใจและใช้
เครื่ องช่วยหายใจ
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล 6
ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่ วยคุกคามต่อชีวิต
ข้ อมูลสนับสนุน
ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าวิตกกังวล ญาติซกั ถามเกี่ยวกับอาการและการรักษาบ่อย
จุดประสงค์ เพื่อลดความวิตกกังวล และให้ความร่ วมมือในการดูแลรักษา
กิจกรรมการพยาบาล
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วยและญาติ โดยการติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติดว้ ยความเต็มใจ
และเป็ นกันเอง
2. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิ สภาพของโรคและขั้นตอนในการดูแลรักษา ความ
จาเป็ นที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือพิเศษต่างๆ
3. สนับสนุนให้กาลังใจผูป้ ่ วย ให้ความเป็ นกันเอง แสดงความสนใจและให้การดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ใกล้ชิด คอยสอบถามและสังเกตความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ่ วยว่า
เขาจะมีพยาบาลคอยดูแลและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเขาอยูต่ ลอดเวลา
4. ประสานงานให้ญาติได้พบแพทย์เพื่อซักถามในประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจและมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการรักษา
การประเมินผล ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้าท่าทางที่ผอ่ นคลายลง รับทราบแผนการรักษาและให้ความ
ร่ วมมือในการรักษาพยาบาลเป็ นอย่างดี
สรุ ปกรณีศึกษา
ผูป้ ่ วยหญิงไทยวัย 57 ปี เข้ารับการรักษาเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็ น
น้ า มีอาการปวดท้อง อ่อนเพลีย มีไข้สูงและซึมลง แพทย์วนิ ิจฉัยเป็ น UTI with septic shock แพทย์ให้
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การรักษา โดยให้สารน้ าทดแทนทางหลอดเลือดดาและให้ยาตีบหลอดเลือดเพื่อ MAP ≥ 65 mmHg ควบคู่กบั
การให้ยาปฏิชีวนะทันทีหลังทา H/C, U/C และ Admit ที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง หลังรับไว้ประมาณ 6
ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยยังมีภาวะช็อกและมีปัญหาระบบหายใจล้มเหลว แพทย์จึงใส่ ท่อช่วยหายใจและต่อเครื่ องช่วย
หายใจ และได้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปห้องผูป้ ่ วยหนัก เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ตามแนวทางการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ เมื่อพ้นภาวะวิกฤติจึงย้ายออกมาอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยสามัญ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาที่พกั รักษาตัว
ในโรงพยาบาล 10 วัน ก่อนกลับบ้านให้คาแนะนาเรื่ องการรักษาความสะอาดส่ วนบุคคล การรับประทาน
อาหารที่สะอาด ปรุ งสุ กใหม่ๆ เพื่อป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง การสังเกตอาการของการติดเชื้อในร่ างกาย และ
แนะนาให้ผปู้ ่ วยมารับการฉีดยาปฏิชีวนะ คือ Ceftriazone 2 gm. Ⓥ วันละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. ของทุกวัน
จนครบ 14 วัน โดยในวันราชการให้มาที่แผนกผูป้ ่ วยนอก ถ้าวันหยุดราชการมาที่แผนกอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน
ข้ อเสนอแนะ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติต่างๆ ที่คุกคามทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
มีโอกาสที่จะเสี ยชี วิตสู ง พยาบาลต้องมี ความรู ้ ทางด้านสรี ระวิทยา และการดาเนิ นของโรคเป็ นอย่างดี มี
ทักษะที่ดีในการประเมินและค้นหาผูป้ ่ วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื้ อในกระแสเลื อดตั้งแต่ในระยะแรกได้อย่าง
รวดเร็ วเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการดาเนินของโรคจนเข้าสู่ ภาวะช็อก ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. จัดทาแนวทางการดูแลและป้ องกันการติดเชื้ อในกระแสเลือดสาหรับทีมรักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิ ร่ วมกับพัฒนาศักยภาพให้มีทกั ษะและมี ความชานาญในการประเมินผูป้ ่ วยที่ มีภาวะติ ดเชื้ อใน
กระแสเลือดได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ตั้งแต่ระยะเริ่ มแสดงอาการ
2. พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในเรื่ องการประเมินและการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อใน
กระแสเลือดในรู ปแบบเครื อข่ายสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันไม่ให้มีการดาเนิ นของโรครุ นแรงมากขึ้น มีการดูแลที่
ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เริ่ มมีอาการผิดปกติ มีการส่ งต่อที่ได้มาตรฐาน ซึ่ งจะช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและลด
อัตราการเสี ยชีวติ จากภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
3. ควรทบทวนหรื อปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้ อในกระแสเลือด
ทุกปี หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศหรื อระดับนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีความมัน่ ใจว่ามี
การจัดการในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่ทนั สมัย และเกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
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