
Clinical Practice Guideline for Sepsis Management ของโรงพยาบาลต ารวจ  

เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560` 

1.0 วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้มีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2.0 ผู้รับผิดชอบ 

แพทย์และพยาบาล 

3.0 ค าจ ากัดความ 

3.1 Definition of sepsis and septic shock 

3.1.1 Sepsis: Life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host 

response to infection 

3.1.2 Septic shock: Subset of sepsis with circulatory and cellular/metabolic 

dysfunction associated with higher risk of mortality 

3.2 Clinical evaluation for sepsis 

3.2.1 ประเมินระบบการหายใจ (Assess Airway and Breathing) 

- Respiratory rate 

- Sign of respiratory distress (flaring ala nasi, intercostal retraction, abdominal 

paradoxical movement) 

- Pulse oxymetry 

3.2.2 ประเมินระบบไหลเวียนโลหิต (Assess Circulation) 

- Heart rate 

- Blood pressure 

3.2.3 ประเมินภาวะ Sepsis และ Septic shock โดยใช้ qSOFA score และ SOFA score 

- qSOFA (Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment) score 

ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 คะแนน 

1. Respiratory rate ≥22/min 

2. Altered mentation (Glascow Coma Scale <15) 



3. Systolic blood pressure ≤100 mmHg 

- SOFA (Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment) score 

ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 คะแนน 

 

Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment Scorea 

System 
Score 

0 1 2 3 4 
Respiration with respiratory support 
 PaO2/FiO2,mmHg 
 (kPa) 

≥400 
(53.3) 

<400 
(53.3) 

<300 
(40) 

<200 
(26.7) 

<100 
(13.3) 

Coagulation 
 Platelets (x103/µl) ≥150 <150 <100 <50 <20 
Liver 
 Bilirubin, mg/dl 
 (µmol/l) 

<1.2 
(20) 

1.2-1.9 
(20-32) 

2.0-5.9 
(33-101) 

6.0-11.9 
(102-204) 

>12.0 
(204) 

Cardiovasculara 
MAP 
≥70 

mmHg 

MAP <70 
mmHg 

Dopamine <5 
or Dobutamine 

(any dose) 

Dopamine 5.1-15 or 
Epinephrine ≤0.1 or 
Norepinephrine ≤0.1 

Dopamine >15 or 
Epinephrine >0.1 or 
Norepinephrine >0.1 

Central nervous system 
 GCSb 15 13-14 10-12 6-9 <6 
Renal 
 Creatinine, mg/dl 
 (µmol/l) 

<1.2 
(110) 

1.2-1.9 
(110-170) 

2.0-3.4 
(171-299) 

3.5-5.0 
(300-440)) 

>5.0 
(440) 

 Urine output, 
ml/d 

 <500 <200 

Abbreviations: FiO2, fraction of inspired oxygen; MAP, mean arterial pressure; PaO2, partial pressure of 
oxygen 
a Adapted from Vencent et al. 
b Catecholamine dose are given as µg/kg/min for at least 1 hour. 
c Glascow Coma Scale scores range from 3-15; higher score indicates better neurological function. 

3.2.4 ประเมินต าแหน่งของการติดเชื้อ 



4.0 แนวทางปฏิบัติ 

4.1 ผู้ ป่ วยมี อ าการ เข้ า ได้ กั บ  Sepsis ห รือ  Septic shock ตาม  Clinical evaluation เที ยบ กั บ 

Definition 

4.2 แพทย์ผู้รักษารับตัวผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วย 

4.3 ให้การรักษา ดังนี้ 

4.3.1 เริ่มให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เมื่อ Systolic blood pressure (SBP) <90 mmHg หรือ 

Mean arterial pressure  (MAP) <65 mmHg โดยให้สารน้ า Crystalloid (0.9% NaCl หรือ Acetar®) 

อย่างน้อย 30 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ใน 3 ชั่วโมงแรก (กรณีไม่มีข้อห้าม เช่น Pulmonary edema เป็นต้น) 

4.3.2 Respiratory support 

4.3.3 ประเมินต าแหน่งของการติดเชื้อ และท า Septic work up ได้แก่ CBC Blood culture การ

ตรวจอื่นๆท่ีเหมาะสม แล้วแต่กรณี 

4.3.4 ในกรณีทีส่งสัยภาวะ Septic shock ให้ส่งตรวจ Serum lactate เพ่ิมเติม 

4.3.5 ในกรณีที่สงสัยว่า สาเหตุของภาวะ Sepsis เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้ยาปฏิชีวนะที่

สามารถครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางหลอดเลือดด าภายใน 1 ชั่วโมง นับจากที่วินิจฉัย 

4.3.6 ใส่สายสวนปัสสาวะและวัดปริมาณปัสสาวะทุกชั่วโมง 

4.3.7 ตรวจ Capillary blood glucose และพิจารณ าให้  Insulin เมื่ อ  Blood sugar >180 

mg/dL รวมทั้งติดตาม Capillary blood glucose ทุก 1-2 ชั่วโมงจนคงท่ี 

4.3.8 ประเมินผู้ป่วยหลังให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

4.3.8.1 กรณี Systolic blood pressure <90 mmHg หรือ MAP <65 mmHg 

1. พิจารณาท า Central venous pressure (CVP) monitoring 

2. พิจารณาให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าต่อทุกๆ 30 นาที จน CVP = 8-12 mmHg 

หรือ 11-16 mmH2O ในกรณีที่ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ CVP = 12-15 mmHg หรือ 16-20 mmH2O 

3. ประเมินความดันโลหิตของผู้ป่วยซ้ า 

- ถ้า SBP <90 mmHg หรือ MAP <65 mmHg เริ่มใหย้า Vasopressor 

- ถ้า SBP ≥90 mmHg หรือ MAP ≥65 mmHg ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าต่อ 

4.3.8.2 กรณี SBP ≥90 mmHg ให้สารน้ าทางหลอดเลือดเพ่ือประคับประคองต่อ 

4.3.9 เป้าหมายของการรักษา 

4.3.9.1 SBP ≥90 mmHg หรือ MAP ≥65 mmHg 

4.3.9.2 ปริมาณปัสสาวะ ≥0.5 ml/kg/hr 



4.3.9.3 ให้ Bicarbonate therapy ส าหรับภาวะ Lactic acidosis ที่ pH <7.15 

4.3.9.4 Oxygen saturation ≥90% หรือ PaO2 ≥60 mmHg 

4.3.9.5 Hemoglobin ≥7.0 g/dl เมื่อไม่มีข้อบ่งชี้อ่ืน 

1. Hemoglobin ≥10.0 g/dl ถ้าผู้ป่วยเป็น acute coronary syndrome 

2. Hemoglobin ≥ 8.0 g/dl ถ้าผู้ป่วยมีประวัติเป็น coronary artery disease, 

previous MI, heart failure หรือ stroke 

4.4 บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยภาวะ Sepsis 

4.4.1 การวัดสัญญาณชีพ และการรายงานแพทย์ 

4.4.1.1 ความดันโลหิต (Blood pressure, BP) 

1. เมื่อ BP <90/60 mmHg ให้วัดซ้ าโดยใช้เครื่องวัดแบบ manual อีกครั้งหนึ่ง ถ้า 

BP <90/60 mmHg ให้รีบรายงานแพทย์ และขณะรอแพทย์สามารถให้สารน้ า Crystalloid ชนิด 0.9% NaCl 

หรือ Acetar® 1,000 ml IV load 300 ml ใน 15 นาทีได้ทันท ี

2. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ BP ขณะดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ Septic 

shock ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- วัด BP ทุก 15 นาที จนกว่า BP ≥90/60 mmHg 

- เมื่อ BP ≥90/60 mmHg แล้ว ให้วัด BP ห่างออกได้ โดยวัด BP ทุก 15 นาที 2 

ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง 2 ครั้ง และตามปกต ิ

- ขณะใช้ยา Vasopressor ให้วัด BP ทุก 15 นาที และปรับเพ่ิมยา ทุก 15 นาที 

โดยแพทย์ผู้รักษาต้องระบุขนาดยาให้ชัดเจน 

4.4.1.2 อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate, HR) อัตราการหายใจ (Respiratory rate, 

RR) และความเข้มข้นของออกซิเจน (Oxygen saturation, O2 sat) 

1. เมื่อ HR ≤50 ครั้งต่อนาที หรือ ≥150 ครั้งต่อนาที ให้รีบรายงานแพทย์ และท า 

EKG 12 leads ทันท ี

2. เมื่อ RR ≤10 ครั้งต่อนาที หรือ ≥30 ครั้งต่อนาที หรือมีรูปแบบการหายใจที่

ผิดปกติ เช่น หายใจหอบลึก ให้รีบรายงานแพทย์ 

3. เมื่อ O2 sat <95% (Room air) ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยทันที 

4.4.2 ระดับความรู้สึกตัว 

- ถ้าผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ซึมลง เรียกไม่รู้สึกตัว ให้ท า

การตรวจ Capillary blood glucose และรีบรายงานแพทย์ 



4.4.3 การวัดปริมาณปัสสาวะ 

- ให้ตวงปัสสาวะทุก 1 ชั่วโมง ถ้าน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง ให้รายงาน

แพทย์ 

4.5 การท า Septic work up ต้องท าก่อนให้ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะ Blood culture ครั้งแรก 

4.6 การท า Blood culture ครั้งแรกให้ท า 2 ขวด โดยท าได้ 2 วิธี ได้แก่ เจาะเลือดจากแขนทั้ง 2 

ข้างพร้อมกัน หรือเจาะเลือดจากแขนข้างเดียวกัน แต่ห่างกัน 15 นาที ใช้เลือด 5 มิลลิลิตรต่อขวด culture 

4.7 การให้ยาปฏิชีวนะ ควรให้ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่แพทย์สั่งการรักษา 

4.8 ผู้ป่วยควรได้รับการติดต่อเข้า ICU ภายใน 3 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย และควรได้เข้ารับการรักษา

ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (Medical ICU) ภายใน 6 ชั่วโมงหลังวินิจฉัย 

4.9 ลงบันทึกเวลาให้ชัดเจนทุกข้ันตอน 

 

 

 

 

5.0 เกณฑ์ตรวจสอบเครื่องชี้วัด 

เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 
Outcome Indicator  
  อัตราการเสียชีวิต <30% 
Process Indicator  

  อัตราการได้รับการวินิจฉัยภาวะ Sepsis ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากท่ีมาถึงรพ. >80% 
  อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะเริ่มแรกภายใน 1 ชั่วโมงนับจากท่ีวินิจฉัย >80% 
  อัตราที่สามารถควบคุม SBP ในภาวะ Septic shock ให้  ≥90 mmHg 
ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากท่ีมาถึงรพ. 

>80% 

  อัตราที่ควบคุมการเกิด Sepsis ซ้ าในหอผู้ป่วยอายุรกรรม <10% 
  อัตราการวินิจฉัยการเกิด Sepsis ซ้ าในหอผู้ป่วยอายุรกรรมภายใน 1 ชั่วโมง >80% 
  อัตราที่ผู้ป่วย Septic shock ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต >80% 
  อัตราการตอบสนองของแพทย์ภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน >80% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


