
1 
 

 

  

สมาคมเวชบาํบดัวิกฤตแห่งประเทศไทย 

บรรณาธิการ 

นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท 

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพมิพกิลุ 

รศ.นพ.บญุส่ง พจันสุนทร 



2 
 

หลกัการของแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย 
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           แนวทางเวชปฏิบติันี เป็นเครืองมือส่งเสริมคณุภาพของการดูแลรักษาผูป่้วย  severe 

sepsis และ septic shock ทีเหมาะสมกบัทรัพยากรและขอ้จาํกดัของสงัคมในประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือเพิมอตัราการรอดชีวิตของผูป่้วยและเกือหนุนให้เกิดการทาํงานเป็นทีมโดยยึด

ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง นาํไปสู่การแลกเปลียนเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มนีให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ งขึน ขอ้แนะนาํต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบติันี ไม่ใช่ขอ้บงัคบัของการปฏิบติั ผูใ้ชแ้นวปฎิบติันี

สามารถปฏิบติัแตกต่างไปจากขอ้แนะนาํนีได ้ในกรณีทีสถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมี

ขอ้จาํกดัของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลทีสมควรอืนๆ โดยใชวิ้จารณญาณซึงเป็น

ทียอมรับและอยูบ่นพืนฐานหลกัวิชาการและจรรยาบรรณ  

          คณะผูจ้ดัทาํขอสงวนสิทธิในการนาํแนวทางเวชปฏิบติันีไปใชอ้า้งอิงทางกฎหมายโดยไม่

ผา่นการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญในทุกกรณี 
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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย 

severe sepsis และ septic shock (ฉบับร่าง) พ.ศ. 2558 

                                                                                        

บทนํา 

      ปัจจุบนัภาวะติดเชือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (severe sepsis) และภาวะช็อกเหตุติดเชือ (septic 

shock) นบัเป็นปัญหาสาํคญัของระบบสาธารณสุขไทยและถือว่าเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพในแผนการ

พฒันาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบบั  มีนาคม พศ.  จากขอ้มลู

เบืองตน้ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พบว่าภาวะ

ติดเชือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง เป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวิตของผูป่้วยในโรงพยาบาล นอกจากนียงั

พบว่าการดูแลรักษาผูป่้วยติดเชือในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ยงัขาดแนวทางในการประสานการดูแลผูป่้วย

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบภายในจงัหวดัตงัแต่หน่วยบริการระดบัปฐมภูมิไปจนถึงระดบัทุติยภูมิ รวมไปถึง

ระบบการส่งต่อทีมีประสิทธิภาพยงัไม่ดีพอ ทาํใหผู้ป่้วยติดเชือในกระแสโลหิตแบบรุนแรงไดรั้บการดูแลที

ล่าชา้และไม่เป็นไปตามมาตราฐาน ซึงนาํไปสู่อตัราการเสียชีวิตทีสูงขึน 

     จากขอ้มลูดงักล่าวสมาคมเวชบาํบดัวกิฤตแห่งประเทศไทย ทีมบุคลากรทางการแพทยใ์นเครือข่ายการ

ดูแลผูป่้วยติดเชือในกระแสโลหิตร่วมกบัองคก์รทางการแพทยห์ลายหน่วยงาน ไดร่้วมกนัพฒันาแนว

ทางการดูแลผูป่้วยติดเชือในกระแสโลหิตอยา่งเป็นระบบ เพือปรับการทาํงานจากเดิมทีไม่มีแบบแผนชดัเจน

เป็นการทาํงานเป็นทีมโดยยดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง  โดยจดัทาํแนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยติดเชือในกระแส

โลหิตเบืองตน้อยา่งเหมาะสมกบัความพร้อมและทรัพยากรของสถานพยาบาล ตงัแต่โรงพยาบาลขนาดเลก็

ไปจนถึงโรงพยาบาลศนูยข์นาดใหญ่ทีมีศกัยภาพสูง โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชนท์าํใหผู้ป่้วยติดเชือใน

กระแสโลหิตแบบรุนแรงไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสมครบวงจรอยา่งทนัท่วงที ซึงน่าจะช่วยส่งผลให้

การดูแลผูป่้วยมีประสิทธิภาพมากยงิขึนและนาํไปสู่อตัราการเสียชีวิตทีลดลง   

  

                                                                                                          สมาคมเวชบําบัดวกิฤตแห่งประเทศไทย 
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กลยุทธ์ในการดูแลรักษา 

              การดูแลรักษาผูป่้วย severe sepsis และ septic shock ใหมี้โอกาสรอดชีวิตมากขึนนนั  ขึนอยูก่บั

องคป์ระกอบสาํคญั 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย 

1. การสร้างกลไกในการคน้พบผูป่้วยตงัแต่ในระยะเริมตน้ (early recognition) 

2. การรักษาการติดเชือและการฟืนฟรูะบบไหลเวียนอยา่งรวดเร็วร่วมกบัประคบัประคองการ

ทาํงานของอวยัวะต่างๆ (early infection control, early resuscitation, and organ support)  

3. การทาํงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การประสานงานและการเฝ้าติดตามกาํกบัใหมี้การ

ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดแนวทางการรักษาทีสาํคญัอยา่งครบถว้นทนัเวลา 

1. การสร้างกลไกในการคน้พบผูป่้วยตงัแต่ในระยะเริมตน้ (early recognition)  

การสร้างกลไกจากการปฏิบติังานในหนา้ทีเพือใหที้มสามารถคน้พบผูป่้วยกลุ่มนีไดเ้ร็วขึน มีการกระตุน้และ

สร้างความตระหนกัในกลุ่มบุคลากรทีอยูใ่กลชิ้ดผูป่้วย เช่น พยาบาล นกัศึกษาแพทยฝึ์กหดั แพทยป์ระจาํ

บา้น เป็นตน้ เพือนาํไปสู่กระบวนการรักษาและการฟืนฟรูะบบไหลเวียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งของกลไก

เหล่านี ไดแ้ก่ การดาํเนินการเฝ้าระวงัผูป่้วยภาวะติดเชือ (Sepsis watch)  การนาํ SOS score มาเป็นเครืองมือ

ช่วยในการคน้พบผูป่้วย เป็นตน้ 

2. การรักษาการติดเชือและการฟืนฟรูะบบไหลเวียนอยา่งรวดเร็ว ร่วมกบัประคบัประคองการทาํงานของ

อวยัวะต่างๆ (early infection control, early resuscitation, and organ support)  

การทาํงานในกระบวนการเหล่านีร่วมกนัอยา่งดีในเวลาทีเหมาะสม ไดพิ้สูจน์แลว้ว่าสามารถเพิมอตัราการ

รอดชีวิตของผูป่้วย severe sepsis และ septic shock โดยชุดของกระบวนการทีทาํร่วมกนัเหล่านี เรียกว่า 

“Sepsis bundles” 

3. การทาํงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การประสานงานระหว่างทีม และการเฝ้าติดตามกาํกบัใหมี้การ

ประเมินผลการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดแนวทางการรักษาทีสาํคญัอยา่งครบถว้น ทนัเวลา  

การสร้างทีมสหสาขาวิชาชีพเพือทาํหนา้ทีในการประสานงานและการเฝ้าติดตามการดาํเนินการ นบัเป็น

องคป์ระกอบทีสาํคญัทีทาํใหผ้ลการรักษาผูป่้วยในภาพรวมดีขึน และช่วยทาํใหเ้กิดการปรับปรุงและ
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พฒันาการดูแลผูป่้วยใหดี้ขึนอยา่งต่อเนือง ตวัอยา่งของทีมเหล่านีไดแ้ก่ Rapid response team, Medical 

emergency team เป็นตน้ 

 

แผนภาพที 1  การทาํงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพและการประสานงานระหว่างทีมในการดูแลผูป่้วย sepsis 
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Diagnosis of Sepsis and Severe Sepsis 

            เนืองจากภาวะ sepsis เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชือ อาการและอาการแสดงของผูป่้วย

จะแตกต่างกนัตามตาํแหน่งหรือสาเหตุของการติดเชือและความรุนแรงของ organ dysfunction ของผูป่้วย 

เกณฑใ์นการวินิจฉยัภาวะ sepsis ปัจจุบนัประกอบดว้ยการตรวจพบกลุ่มอาการของ systemic inflammatory 

response syndrome (SIRS) ในผูป่้วยร่วมกบัการพบว่ามีหลกัฐานของการติดเชือในร่างกายผูป่้วย 

เกณฑก์ารวินิจฉยัภาวะ sepsis มีดงันี 

ภาวะ sepsis คือ ผูป่้วยทีสงสยัหรือยนืยนัว่ามีการติดเชือในร่างกาย ร่วมกบัมีลกัษณะบ่งชี SIRS ตงัแต่ 2 ขอ้ 

ขึนไป (ตารางที 1) 

ภาวะ severe sepsis คือ ผูป่้วย sepsis ทีเกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที 2)  

โดยทีอาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได ้   

ภาวะ septic shock คอื ผูป่้วย sepsis ทียงัคงมี systolic blood pressure < 90 mm Hg หรือ systolic blood 

pressure ลดตาํลง > 40 mm Hg จากระดบัเดิม หรือ mean arterial pressure < 70 mm Hg แมว้่าผูป่้วยไดรั้บ 

fluid resuscitation อยา่งเพียงพอแลว้ 

 

ตารางที  criteria ในการวนิิจฉัยภาวะ SIRS 

Temperature >38°C or <36°C 

Heart rate > 90 beats/min 

Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2 <32 mm Hg 

WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form neutrophil >10 % 
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ตารางที 2 ภาวะทีบ่งชี tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction ในผู้ป่วย severe sepsis 

Sepsis ร่วมกบัมีภาวะ hypotension 

ค่า blood lactate level สูงกว่า upper limits laboratory normal 

Urine output < 0.5 mL/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แมว้่าจะไดส้ารนาํอยา่งเพียงพอ 

Acute lung injury ทีมี Pao2/Fio2 < 250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ 

Acute lung injury ทีมี Pao2/Fio2 < 200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ 

Creatinine > 2.0 mg/dL (176.8 μmol/L) 

Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 μmol/L) 

Platelet count < 100,000 μL 

Coagulopathy (international normalized ratio > 1.5) 

 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 การวนิิจฉยัภาวะ sepsis , severe sepsis และ septic shock สามารถใชเ้กณฑก์ารวินิจฉยัตามแนวทาง 

surviving sepsis campaign: international guideline for management of severe sepsis and septic 

shock 2012 ได ้อยา่งไรก็ตามเกณฑด์งักล่าวสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติัไดย้ากเมือเทียบกบัการ

ใช ้SIRS criteria 

 ภาวะทีบ่งชี tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction ในผูป่้วย severe sepsis เพือความสะดวก

ต่อการนาํไปปฎิบติัในการดูแลผูป่้วยเบืองตน้ อาจใชอ้าการของผูป่้วยดงัต่อไปนีทีไม่สามารถ

อธิบายไดจ้ากสาเหตุอืนๆ ไดแ้ก่ ซึมลงหรือกระสบักระส่าย ปัสสาวะออกนอ้ยลง ความดนัโลหิตตาํ  

มีภาวะ metabolic acidosis 
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Early Recognition and Initial assessment 

Level 1   รพ.สต. 

 ใช ้SIRS Criteria หรือ SOS score (ตามเอกสารแนบทา้ยภาคผนวก) ในการคน้พบผูป่้วยทีสงสยั

ภาวะ sepsis 

 ในกรณีผูป่้วยมี SIRS criteria มากกว่าหรือเท่ากบั 2 ขอ้ขึนไปหรือ SOS score มากกว่า 3 ขึนไป ให้

พยายามมองหาว่าเกิดจากการติดเชือหรือไม่ ถา้สงสยัว่าหรือมีหลกัฐานว่าเกิดจากการติดเชือให้

คิดถึงภาวะ sepsis  

 ใช ้SOS score ร่วมกบัใช ้vital signs ในการประเมินความรุนแรงของผูป่้วย 

 ในกรณีผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมีความดนัโลหิตตาํหรือ ผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมี 

SOS score มากกว่า 5 ใหส้งสยัภาวะ severe sepsis หรือ septic shock 

 ใหฟั้งปอดก่อนเริมตน้การใหส้ารนาํเสมอ ถา้เสียงปอดปกติสามารถเริมการใหส้ารนาํไดท้นัที 

Level 2  รพช. 

 ใช ้SIRS Criteria หรือ SOS score ในการคน้พบผูป่้วยทีสงสยัภาวะ sepsis 

 ในกรณีผูป่้วยมี SIRS criteria มากกว่าหรือเท่ากบั 2 ขอ้ขึนไปหรือ SOS score มากกว่า 3 ขึนไป ให้

พยายามมองหาว่าเกิดจากการติดเชือหรือไม่ ถา้สงสยัว่าหรือมีหลกัฐานว่าเกิดจากการติดเชือให้

คิดถึงภาวะ sepsis  

 คน้หาตาํแหน่งติดเชือทีเป็นสาเหตุ 

 ใช ้SOS score ร่วมกบัใช ้vital signs ในการประเมินความรุนแรงของผูป่้วย (อาจพิจารณาใช ้blood 

lactate level ร่วมดว้ย ถา้สามารถทาํได)้ 

 มีการประเมินภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction 

 ในกรณีผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมีภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction หรือ 

ผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมี SOS score มากกว่า 5 ใหส้งสยัภาวะ severe sepsis หรือ septic 

shock 
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Level 3  รพ.ทัวไป 

 ใช ้SIRS Criteria หรือ เครืองมือทีสามารถช่วยในการคน้หาผูป่้วย sepsis ทีสามารถประเมินไดอ้ยา่ง

ต่อเนืองและสามารถประเมินไดทุ้ก 4-6 ชม. เช่น SOS score ในการคน้พบผูป่้วยทีสงสยัภาวะ 

sepsis, severe sepsis หรือ septic shock 

 ในกรณีผูป่้วยมี SIRS criteria มากกว่าหรือเท่ากบั 2 ขอ้ขึนไปหรือ SOS score มากกว่า 3 ขึนไป ให้

พยายามมองหาว่าเกิดจากการติดเชือหรือไม่ ถา้สงสยัว่าหรือมีหลกัฐานว่าเกิดจากการติดเชือให้

คิดถึงภาวะ sepsis  

 คน้หาตาํแหน่งติดเชือทีเป็นสาเหตุ 

 ใช ้SOS score ร่วมกบัใช ้vital signs ในการประเมินความรุนแรงของผูป่้วย  

 มีการประเมินภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction  

 พิจารณาใช ้blood lactate level ร่วมในการประเมินภาวะ tissue hypoperfusion (ถา้สามารถทาํได)้ 

 ในกรณีผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมีภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction หรือ 

blood lactate level สูงกว่าค่า upper limits laboratory normal (อาจใชค่้ามากกว่า 4 mmol/L) หรือ 

ผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมี SOS score มากกว่า 5 ใหส้งสยัภาวะ severe sepsis หรือ septic 

shock 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ใช ้SIRS Criteria หรือ เครืองมือทีสามารถช่วยในการคน้หาผูป่้วย sepsis ทีสามารถประเมินไดอ้ยา่ง

ต่อเนืองและสามารถประเมินไดทุ้ก 4-6 ชม. เช่น SOS score ในการคน้พบผูป่้วยทีสงสยัภาวะ 

sepsis, severe sepsis หรือ septic shock 

 ในกรณีผูป่้วยมี SIRS criteria มากกว่าหรือเท่ากบั  ขอ้ขึนไปหรือ SOS score มากกว่า  ขึนไป ให้

พยายามมองหาว่าเกิดจากการติดเชือหรือไม่ ถา้สงสยัว่าหรือมีหลกัฐานว่าเกิดจากการติดเชือให้

คิดถึงภาวะ sepsis  

 คน้หาตาํแหน่งติดเชือทีเป็นสาเหตุ  

 ใช ้SOS score ร่วมกบัใช ้vital signs ในการประเมินความรุนแรงของผูป่้วย  

 มีการประเมินภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction  

 พิจารณาใช ้blood lactate level ร่วมในการประเมินภาวะ tissue hypoperfusion  
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 ในกรณีผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมีภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction หรือ 

blood lactate level สูงกว่าค่า upper limits laboratory normal (อาจใชค่้ามากกว่า 4 mmol/L) หรือ 

ผูป่้วยสงสยัภาวะ sepsis ร่วมกบัมี SOS score มากกว่า 5 ใหส้งสยัภาวะ severe sepsis หรือ septic 

shock 

 อาจพิจารณาใชเ้ครืองมือต่างๆในการประเมินความเพียงพอของสารนาํและภาวะ tissue 

hypoperfusion พร้อมไปกบัการ resuscitation ตงัแต่เบืองตน้ (อยา่งไรก็ตามการใชเ้ครืองมือต่างๆ

ตอ้งไม่ทาํใหเ้สียเวลาในการ resuscitation เบืองตน้) 

 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 SOS score เป็นเครืองมือเบืองตน้ในการใชค้น้หาผูป่้วยทรุดลงในโรงพยาบาล ดงันนัอาจมี

ภาวะอืนๆนอกจาก sepsis ทีสามารถทาํให ้SOS score มีคะแนนสูงได ้อยา่งไรก็ตามผูป่้วย

ทีมี SOS score สูง จาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินและดูแลรักษาทีรวดเร็วเช่นกนั 
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Initial Septic Workup การสืบค้นเบอืงต้นในภาวะ sepsis 

Level 1   รพ.สต. 

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level 2 รพช. 

 ซกัประวติั และตรวจร่างกายตามระบบ 

 ซกัประวติัการเดินทาง การท่องเทียว อาชีพ ทีอยูอ่าศยั โรคประจาํตวั และการรักษาในปัจจุบนั  

 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตามระบบทีสงสยั 

o Complete blood count 

o Urine analysis/culture 

o Blood culture 2 specimens  

o Chest x-rays 

o เก็บเลือด clot blood  มิลลิลิตร แช่นาํแข็ง เผอืไวใ้นกรณีตอ้งส่งตรวจทาง serology ใน

สถาบนัทีตรวจได ้

 บนัทึกขอ้มลูทีไดใ้นเวชระเบียน และใบส่งต่อในกรณีทีส่งตวัเพือรับการรักษาต่อ 

Level 3 รพ.ทัวไป 

 ซกัประวติั และตรวจร่างกายตามระบบ 

 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตามระบบทีสงสยั 

o Complete blood count 

o Urine analysis/culture 

o Blood culture 2 specimens  

o Chest x-rays 

o เก็บเลือด clot blood  มิลลิลิตร แช่นาํแข็ง เผอืไวใ้นกรณีตอ้งส่งตรวจทาง serology ใน

สถาบนัทีตรวจได ้

 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพิมเติมตามระบบทีสงสยั 

o Serology test หากสงสยัการติดเชือทีเฉพาะเจาะจง 
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o ส่งเพาะเชือเพิมเติมจากแหล่งการติดเชือทีสงสยั 

o ส่งตรวจทางรังสีวิทยา เช่น ultrasound ช่องทอ้ง, เยอืหุม้ปอด, ขอ้, กลา้มเนือ หากสงสยัเป็น

แหล่งการติดเชือทีสาํคญั 

o ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาจากแหล่งทีสงสยัการติดเชือ 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ซกัประวติั และตรวจร่างกายตามระบบ 

 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตามระบบทีสงสยั 

o Complete blood count 

o Urine analysis/culture 

o Blood culture 2 specimens  

o Chest x-rays 

o เก็บเลือด clot blood  มิลลิลิตร แช่นาํแข็ง เผอืไวใ้นกรณีตอ้งส่งตรวจทาง serology ใน

สถาบนัทีตรวจได ้

 ส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพิมเติมตามระบบทีสงสยั 

o Serology test หากสงสยัการติดเชือทีเฉพาะเจาะจง 

o ส่งเพาะเชือเพิมเติมจากแหล่งการติดเชือทีสงสยั 

o ส่งตรวจทางรังสีวิทยา เช่น ultrasound ช่องทอ้ง, เยอืหุม้ปอด, ขอ้, กลา้มเนือ ในกรณีสงสยั

เป็นแหล่งการติดเชือ 

o ส่งตรวจทางรังสีวิทยา เช่น CT  หรือ MRI ของอวยัวะหรือระบบทีสงสยัว่าเป็นแหล่งการ

ติดเชือ 

o ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาจากแหล่งทีสงสยัการติดเชือ 

  ในผูป่้วยทีสงสยัการติดเชือรา หรือมีภาวะ neutropenia  

 ใหส่้งตรวจ galactomannan 

 ส่งตรวจ PCR ต่อ Aspergillus และ Candida 

 การเพาะเชือจากชินเนือทีสงสยั หรือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
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Antibiotic therapy 

Level 1   รพ.สต. 

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level 2  รพช. 

 ก่อนเริมใหย้าปฏิชีวนะ ควรทาํการเจาะเลือดเพือส่งเพาะเชือ (hemoculture) อยา่งนอ้ย 2 ขวด พร้อม

ส่งตรวจ Gram stain และเพาะเชือจาก specimens ต่างๆจากตาํแหน่งทีสงสยัว่าเป็นตน้เหตุของภาวะ 

sepsis แต่ในกรณีสุดวิสยั ทีไม่สามารถทาํการเพาะเชือได ้หรือหากทาํการเพาะเชือแลว้จะทาํใหก้าร

ไดรั้บยาปฏิชีวนะของผูป่้วยตอ้งล่าชา้ออกไปโดยไม่จาํเป็น ก็อนุโลมใหเ้ริมยาปฏิชีวนะไดเ้ลยโดย

ไม่ตอ้งทาํการเพาะเชือ 

 ใหย้าปฏิชีวนะทาง intravenous ทีออกฤทธิกวา้งทีครอบคลุมแหล่งการติดเชือทีสงสยั ตาม

อุบติัการณ์การติดเชือในพืนทีโดยเร็วทีสุด และภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชวัโมงแรกนบัตงัแต่

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยภาวะ sepsis  

 ควรส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีมีศกัยภาพสูงกว่า ในกรณีทีมีหลกัฐานว่าผูป่้วยมี

อวยัวะลม้เหลวมากกว่าเดิม หลงัจากไดรั้บยาปฏิชีวนะ 

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ก่อนเริมใหย้าปฏิชีวนะ ควรทาํการเจาะเลือดเพือส่งเพาะเชือ (hemoculture) อยา่งนอ้ย 2 ขวด พร้อม

ส่งตรวจ Gram stain และเพาะเชือจาก specimens ต่างๆจากตาํแหน่งทีสงสยัว่าเป็นตน้เหตุของภาวะ 

sepsis แต่ในกรณีสุดวิสยั ทีไม่สามารถทาํการเพาะเชือได ้หรือหากทาํการเพาะเชือแลว้จะทาํใหก้าร

ไดรั้บยาปฏิชีวนะของผูป่้วยตอ้งล่าชา้ออกไปโดยไม่จาํเป็น ก็อนุโลมใหเ้ริมยาปฏิชีวนะไดเ้ลยโดย

ไม่ตอ้งทาํการเพาะเชือ 

 ใหย้าปฏิชีวนะทาง intravenous ทีออกฤทธิกวา้งทีครอบคลุมแหล่งการติดเชือทีสงสยั ตาม

อุบติัการณ์การติดเชือในพืนทีโดยเร็วทีสุด และภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชวัโมงแรกนบัตงัแต่

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยภาวะ sepsis ในกรณีทีเป็นผูป่้วยส่งต่อจาก รพ.อืนๆใหพิ้จารณาความ

เหมาะสมของยาปฏิชีวนะทีไดรั้บจากสถานพยาบาลก่อนหนา้นีดว้ย 
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 พิจารณาใหย้าปฏิชีวนะเริมตน้แบบ combination โดยเลือกยาทีมีกลไกออกฤทธิแตกต่างกนั ในกรณี

ทีมีขอ้บ่งชีเท่านนั (ตารางที 3) 

       ตารางท ี3 ข้อบ่งชีในการให้ยาปฏิชีวนะแบบ combination 

 Neutropenia 

 สงสยั หรือ มี prevalence ของการติดเชือ multi-drug resistant bacteria เช่น Pseudomonas, 

Acinetobacter, ESBL-producing organisms สูง 

 Pseudomonas aeruginosa bacteremia ทีทาํใหเ้กิด septic shock ร่วมกบัมี respiratory failure 

 ติดเชือ Streptococcus pneumoniae ทีเกิด bacteremia และ septic shock ร่วมดว้ย 

 

 พิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะทีมีฤทธิกวา้งพอทีจะสามารถครอบคลุมเชือก่อโรคทีเป็นตน้เหตุของภาวะ 

sepsis ในผูป่้วยได ้ทงันีตอ้งนาํขอ้มลูทางระบาดวิทยาและความไวต่อเชือในสถานพยาบาลของตน

เขา้มาประกอบในการพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะทีเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละรายดว้ย 

 ในกรณีทีผูป่้วยมีปัจจยัเสียงต่อการติดเชือดือยา แพทยค์วรพิจารณาเลือกใชย้าปฏิชีวนะเริมตน้ทีมี

ฤทธิครอบคลุมเชือดือยานนัๆดว้ยเสมอ 

 ในกรณีทีสงสยัว่าสาเหตุของภาวะ sepsis เกิดจากเชือไวรัส หรือในรายทีไม่สามารถ exclude สาเหตุ

จากเชือไวรัสได ้ควรพิจารณาใหย้าตา้นไวรัสทีเหมาะสมร่วมดว้ยโดยเร็วทีสุด 

 หลงัจากไดผ้ลการเพาะเชือ ควรพิจารณาปรับเปลียนยาปฏิชีวนะใหมี้ฤทธิจาํเพาะเจาะจงยงิขึน โดย

พิจารณาจากผลเพาะเชือและตรวจความไวของเชือต่อยาจาก specimens ต่างๆทีไดส่้งไปก่อนหนา้

แลว้ปรับลดยาลงใหต้รงกบัความไวของเชือก่อโรคทีพบ (De-escalation) 

 ในรายทวัไป ควรพิจารณาหยดุยาปฏิชีวนะทงัหมดหลงัจากใหย้าไปแลว้ทงัสิน 7-10 วนั แต่อาจ

พิจารณาใหย้าปฏิชีวนะยาวนานขึนในกรณีทีผูป่้วยมีขอ้บ่งชีดงัต่อไปนี  

  - ตอบสนองต่อการรักษาชา้  

  - ยงัคงมีฝีหนองหรือหนองทียงัไม่สามารถระบายออกไดท้งัหมดอยู ่(undrainable focus of 

infection) 

  - มีภาวะภูมิคุม้กนัตาํ เช่น neutropenia เป็นตน้ 
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Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ก่อนเริมใหย้าปฏิชีวนะ ควรทาํการเจาะเลือดเพือส่งเพาะเชือ (hemoculture) อยา่งนอ้ย 2 ขวด พร้อม

ส่งตรวจ Gram stain และเพาะเชือจาก specimens ต่างๆจากตาํแหน่งทีสงสยัว่าเป็นตน้เหตุของภาวะ 

sepsis แต่ในกรณีสุดวิสยั ทีไม่สามารถทาํการเพาะเชือได ้หรือหากทาํการเพาะเชือแลว้จะทาํใหก้าร

ไดรั้บยาปฏิชีวนะของผูป่้วยตอ้งล่าชา้ออกไปโดยไม่จาํเป็น ก็อนุโลมใหเ้ริมยาปฏิชีวนะไดเ้ลยโดย

ไม่ตอ้งทาํการเพาะเชือ 

 ใหย้าปฏิชีวนะทาง intravenous ทีออกฤทธิกวา้งทีครอบคลุมแหล่งการติดเชือทีสงสยั ตาม

อุบติัการณ์การติดเชือในพืนทีโดยเร็วทีสุด และภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชวัโมงแรกนบัตงัแต่

ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยภาวะ sepsis ในกรณีทีเป็นผูป่้วยส่งต่อจาก รพ.อืนๆใหพิ้จารณาความ

เหมาะสมของยาปฏิชีวนะทีไดรั้บจากสถานพยาบาลก่อนหนา้นีดว้ย 

 พิจารณาใหย้าปฏิชีวนะเริมตน้แบบ combination โดยเลือกยาทีมีกลไกออกฤทธิแตกต่างกนั ในกรณี

ทีมีขอ้บ่งชีเท่านนั (ตารางที 3)              

 พิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะทีมีฤทธิกวา้งพอทีจะสามารถครอบคลุมเชือก่อโรคทีเป็นตน้เหตุของภาวะ 

sepsis ในผูป่้วยได ้ทงันีตอ้งนาํขอ้มลูทางระบาดวิทยาและความไวต่อเชือในสถานพยาบาลของตน

เขา้มาประกอบในการพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะทีเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละรายดว้ย 

 ในกรณีทีผูป่้วยมีปัจจยัเสียงต่อการติดเชือดือยา แพทยค์วรพิจารณาเลือกใชย้าปฏิชีวนะเริมตน้ทีมี

ฤทธิครอบคลุมเชือดือยานนัๆดว้ยเสมอ 

 ในกรณีทีสงสยัว่าสาเหตุของภาวะ sepsis เกิดจากเชือไวรัส หรือในรายทีไม่สามารถ exclude สาเหตุ

จากเชือไวรัสได ้ควรพิจารณาใหย้าตา้นไวรัสทีเหมาะสมร่วมดว้ยโดยเร็วทีสุด 

 หลงัจากไดผ้ลการเพาะเชือ ควรพิจารณาปรับเปลียนยาปฏิชีวนะใหมี้ฤทธิจาํเพาะเจาะจงยงิขึน โดย

พิจารณาจากผลเพาะเชือและตรวจความไวของเชือต่อยาจาก specimens ต่างๆทีไดส่้งไปก่อนหนา้

แลว้ปรับลดยาลงใหต้รงกบัความไวของเชือก่อโรคทีพบ (De-escalation) 

 ในรายทวัไป ควรพิจารณาหยดุยาปฏิชีวนะทงัหมดหลงัจากใหย้าไปแลว้ทงัสิน 7-10 วนั แต่อาจ

พิจารณาใหย้าปฏิชีวนะยาวนานขึนในกรณีทีผูป่้วยมีขอ้บ่งชีดงัต่อไปนี  

  - ตอบสนองต่อการรักษาชา้  
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  - ยงัคงมีฝีหนองหรือหนองทียงัไม่สามารถระบายออกไดท้งัหมดอยู ่(undrainable focus of 

infection) 

  - มีภาวะภูมิคุม้กนัตาํ เช่น neutropenia เป็นตน้ 

 การส่งตรวจ serum procalcitonin (PCT) พิจารณาทาํในผูป่้วยบางกลุ่ม และหน่วยงานทีมีทรัพยากร

เพียงพอ เพือช่วยในการแยกสาเหตุของการติดเชือทีเกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย และเพือช่วย

พิจารณาในการตดัสินใจก่อนหยดุยาปฏิชีวนะ 
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Source control  

Level 1   รพ.สต. 

 กรณีทีเป็นการติดเชือทีผวิหนงัอยา่งง่ายสามารถทาํการระบายได ้ใหท้าํการระบาย  นอกจากนนัให้

พิจารณาการส่งต่อ  

 กรณีทีผูป่้วยมีความดนัโลหิตตาํหรือเกิดการทาํงานผดิปกติของอวยัวะต่างๆ (severe sepsis or septic 

shock) ใหท้าํการส่งต่อผูป่้วยทนัทีหลงัจากใหส้ารนาํตามคาํแนะนาํ โดยไม่ตอ้งกงัวลเกียวกบัการ

กาํจดัแหล่งติดเชือ 

Level 2  รพช. 

 ควรทาํการคน้หาตาํแหน่งติดเชืออยา่งรวดเร็ว  กรณีทีเป็นการติดเชือทีผวิหนงัอยา่งง่ายสามารถทาํ

การระบายได ้ใหท้าํการระบาย  

 กรณีทีมีความผดิปรกติระบบอืน ๆ ดว้ยใหพิ้จารณาการส่งต่อ  

อยา่งไรก็ตามในโรงพยาบาลทีมีศลัยแพทยห์รือแพทยที์มีศกัยภาพในการผา่ตดั  สามารถพิจารณาทาํ

การผา่ตดัแหล่งทีติดเชือหรือระบายใหเ้ร็วทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ 

 กรณีทีผูป่้วยตอ้งการระบาย (percutaneous drainage) ทีตอ้งอาศยัผูเ้ชียวชาญ  ใหส่้งต่อไปยงัสถาน

บริการทีมีศกัยภาพ  

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ควรทาํการคน้หาตาํแหน่งติดเชืออยา่งรวดเร็ว  และควรทาํการระบายหรือกาํจดัแหล่งติดเชือภายใน 

 ชวัโมงหลงัจากทีไดรั้บการวินิจฉยั  

 กรณีทีตอ้งทาํการระบายตาํแหน่งทีติดเชือ ควรพิจารณาหตัถการทีจะส่งผลกระทบต่อผูป่้วยนอ้ย

ทีสุด เช่น การทาํ percutaneous drainage มากกว่าการนาํผูป่้วยไปผา่ตดัใหญ่ภายใตก้ารดมยาสลบ 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจในการทาํหตัถการขึนกบัความพร้อมและประสบการณ์ของทีม

บุคลากรทางการแพทยที์ดูแล  

 กรณีทีสงสยัการติดเชือจากสายสวนต่าง ๆ ควรทาํการดึงสายสวนดงักล่าวออกภายหลงัจากทีไดท้าํ

การใส่สายสวนใหม่ไดแ้ลว้  
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Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ควรทาํการคน้หาตาํแหน่งติดเชืออยา่งรวดเร็ว  และควรทาํการระบายหรือกาํจดัแหล่งติดเชือภายใน 

 ชวัโมงหลงัจากทีไดรั้บการวินิจฉยั  

 กรณีทีตอ้งทาํการระบายตาํแหน่งทีติดเชือ ควรพิจารณาหตัถการทีจะส่งผลกระทบต่อผูป่้วยนอ้ย

ทีสุด เช่น การทาํ percutaneous drainage มากกว่าการนาํผูป่้วยไปผา่ตดัใหญ่ภายใตก้ารดมยาสลบ 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจในการทาํหตัถการขึนกบัความพร้อมและประสบการณ์ของทีม

บุคลากรทางการแพทยที์ดูแล  

 กรณีทีสงสยัการติดเชือจากสายสวนต่าง ๆ ควรทาํการดึงสายสวนดงักล่าวออกภายหลงัจากทีไดท้าํ

การใส่สายสวนใหม่ไดแ้ลว้  

 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 ก่อนทีจะไปทาํการระบายตาํแหน่งทีติดเชือ ควรมีการ resuscitation เบืองตน้ใหอ้าการคงที

ในระดบัหนึง หรืออาจพิจารณาทาํการระบายตาํแหน่งทีติดเชือไปพร้อมกบัการ 

resuscitation ผูป่้วย 

 ในกรณี infected peripancreatic necrosis การรักษาอาจรอไดจ้นกระทงับริเวณการตายของ

ตบัอ่อนมีขอบเขตใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
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Fluid therapy 

Level 1   รพ.สต. 

 ควรเปิด IV เบอร์ 18-20 อยา่งนอ้ยจาํนวน  1 เสน้ ในกรณีทีมีความดนัโลหิตตาํ  พร้อม load IV fluid 

free flow ระหว่างการส่งต่อ (จะไม่ทาํการ load สารนาํกรณีทีผูป่้วยมีอาการของภาวะนาํเกิน เช่น ไอ

มีเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด) 

Level 2  รพช. 

 ใหเ้ปิด IV เบอร์ 18-20 จาํนวน  2  เสน้ เพือใหส้ารนาํอยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีมีความดนัโลหิตตาํ   

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg จาํนวน 2 ครัง (อยา่งนอ้ย 3 ลิตร) ในกรณีทีผูป่้วยมีอายนุอ้ยกว่า 

60 ปี และไม่มีโรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg (อยา่งนอ้ย 1.5  ลิตร) ในกรณีทีผูป่้วยมีอายมุากกว่า 60 ปี หรือ มี

โรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 ใหป้ระเมินอาการของภาวะนาํเกินร่วมดว้ยทุก 10-15 นาที เช่น ไอมีเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด  ฟัง

ปอดมีเสียง crepitation  เป็นตน้ ถา้มีอาการของภาวะนาํเกิน อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย 

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ใหเ้ปิด IV เบอร์ 18-20 จาํนวน  2  เสน้ เพือใหส้ารนาํอยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีมีความดนัโลหิตตาํ   

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg จาํนวน 2 ครัง (อยา่งนอ้ย 3 ลิตร)  ในกรณีทีผูป่้วยมีอายนุอ้ยกว่า 

60 ปี และไม่มีโรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg (อยา่งนอ้ย 1.5  ลิตร) ในกรณีทีผูป่้วยมีอายมุากกว่า 60 ปี หรือ มี

โรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 ควรมีประเมินอาการของภาวะนาํเกินร่วมดว้ยทุก 10-15 นาที โดยใชเ้ครืองมือตามความเหมาะสม 

เช่น ไอมีเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด  ฟังปอดมีเสียง crepitation  CXR มี pulmonary edema เป็นตน้ 

ถา้มีอาการของภาวะนาํเกิน อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย 

 อาจพิจารณาใชเ้ครืองมือเพิมเติมร่วมในการประเมินความเพียงพอของสารนาํตามความเหมาะสม 

เช่น central venous pressure, pulse pressure variation, IVC variation จาก ultrasound 
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Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ใหเ้ปิด IV เบอร์ 18-20 จาํนวน  2  เสน้ เพือให้สารนาํอยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีมีความดนัโลหิตตาํ 

 อาจมีการใส่ CVP line ร่วมดว้ยตงัแต่ในช่วงแรกของการใหส้ารนาํ ขึนกบัความพร้อมของทีม   

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg จาํนวน 2 ครัง (อยา่งนอ้ย 3 ลิตร)  ในกรณีทีผูป่้วยมีอายนุอ้ยกว่า 

60 ปี และไม่มีโรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 load IV fluid อยา่งนอ้ย 30 ml/kg (อยา่งนอ้ย 1.5  ลิตร) ในกรณีทีผูป่้วยมีอายมุากกว่า 60 ปี หรือ มี

โรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  

 ในกรณีทีทีมมีความพร้อมและศกัยภาพสูง อาจพิจารณาใชเ้ครืองมือเพิมเติมร่วมในการประเมิน

ความเพียงพอของสารนาํตามความเหมาะสมตงัแต่ช่วงแรก เช่น การวดั fluid responsiveness ดว้ย

เครืองมือชนิดต่าง  ๆcentral venous pressure, pulmonary capillary wedge pressure, pulse pressure 

variation, IVC variation จาก ultrasound, การวดั cardiac output, การใช ้echocardiogram อยา่งไรก็

ตามควรไดส้ารนาํอยา่งนอ้ย 30 ml/kg ในช่วงแรก 

 มีประเมินอาการของภาวะนาํเกินร่วมดว้ยทุก 10-15 นาที โดยใชเ้ครืองมือตามความเหมาะสม เช่น 

ไอมีเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด  ฟังปอดมีเสียง crepitation  CXR มี pulmonary edema  ดู plateau 

pressure จากเครืองช่วยหายใจ วดัค่า extravascular lung water เป็นตน้ ถา้มีอาการของภาวะนาํเกิน 

อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย และชงัดูประโยชน์และโทษจากการใหส้ารนาํต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 สารนาํทีใชใ้นช่วงแรกของการ resuscitation ควรใชเ้ป็น NSS ไม่ควรใช ้colloid 

 การใหส้ารนาํในช่วงแรก ควรใหผ้า่นทาง IV peripheral เพราะสามารถทาํไดง่้ายและ

รวดเร็วกว่า เมือเทียบกบัการใหผ้า่นทาง central line โดยควรเปิด IV peripheral อยา่งนอ้ย 

2 เสน้ถา้ทาํได ้เพราะจะช่วยใหก้ารใหส้ารนาํเป็นไปอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบนัการใชเ้ครืองมือต่างๆในการประเมินความเพียงพอของสารนาํยงัไม่มีเครืองมือ

ชนิดใดทีมีความถกูตอ้ง 100 % ดงันนัควรใชก้ารประเมินจากเครืองมือหลายชนิดร่วมกบั

การประเมินอาการทางคลินิกควบคู่กนัไป (ตามเอกสารแนบทา้ยภาคผนวก) 

 การใหส้ารนาํควรชงันาํหนกัระหว่างประโยชน์และโทษทีผูป่้วยจะไดรั้บ เพราะการใหส้าร

นาํมากจนเกินไป ถึงแมจ้ะเพียงพอจนไม่ทาํใหเ้กิดไตวาย แต่ก็อาจทาํใหเ้กิด pulmonary 
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edema ได ้ในขณะเดียวกนั การใหส้ารนาํทีนอ้ยเกินไปเพราะกลวัจะเกิด pulmonary edema 

ก็จะทาํใหเ้กิดไตวายมากขึนจากการทีสารนาํไม่เพียงพอ 

 โดยปกติการใหส้ารนาํตามแนวทางทีกาํหนด (3 ลิตรในช่วง 3-6 ชม.แรก) มกัไม่ค่อยเกิด

ภาวะ pulmonary edema และสามารถช่วยทาํใหภ้าวะไตวายเกิดนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้ม 

การใหส้ารนาํนอ้ยกว่าแนวทางทีกาํหนด มกัจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและทาํใหเ้กิด

ภาวะไตวายตามมา 

 สิงสาํคญัในการใหส้ารนาํอยา่งเพียงพอ คือ ตอ้งมีการประเมินซาํเป็นระยะทุก 10-15 นาที 

โดยเฉพาะในช่วง 6 ชวัโมงแรก 

 หลงัการใหส้ารนาํเช่น 500-1,000 ml ในบางครังจะพบว่าสามารถทาํใหผู้ป่้วยกลบัมามี

ความดนัโลหิตเป็นปกติได ้อยา่งไรก็ตาม ถา้ไม่มีการใหส้ารนาํต่อเนืองอยา่งเพียงพอใน

เวลาทีเหมาะสมก็จะทาํใหผู้ป่้วยเกิดภาวะ shock ซาํใหม่อีกครังได ้เนืองจากภาวะ severe 

sepsis และ septic shock ยงัคงดาํเนินต่อเนืองต่อไป ทาํใหส้ารนาํยงัคงไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ 
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Vasopressor and inotropes 

Level 1 รพ.สต. 

 หากพบความดนัโลหิตตาํ (SBP< 90 มม.ปรอท) พิจารณาใหก้ารรักษาโดยใชส้ารนาํดงัหวัขอ้การให้

สารนาํในระหว่างดาํเนินการส่งต่อผูป่้วย 

 ไม่พิจารณาการใหย้ากระตุน้ความดนัโลหิตใดๆ 

Level 2 รพช. 

 พิจารณาการให ้Norepinephrine หรือ Dopamine เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตควบคู่กบัการใหส้าร

นาํ  

 การใช ้Dopamine เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิต ควรผสม Dopamine เขา้กบั 5%D/W(หรือNSS) 

เช่น ผสม Dopamine 250 mgใน 5%D/W 250 ml แนะนาํใหเ้ริมใชข้นาดยาที 5 µg/kg/min  ปรับ

ขนาดยาทุก 3-5นาที เพือใหไ้ด ้ MAP ≥ 65 มม.ปรอท โดยขนาดยาไม่ควรเกิน 20µg/kg/min โดยใช้

วิธีคาํนวณขนาดยาและตารางการปรับยา (ตามเอกสารแนบทา้ยภาคผนวก) 

 ประเมินความดนัโลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาทีในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ดนัโลหิตตามทีแนะนาํ จากนนัเมืออาการคงทีแลว้จึงทาํการประเมินทุก 15-30 นาที 

Level 3 รพ.ทัวไป 

 พิจารณาการให ้Norepinephrine หรือ Dopamineเป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตควบคู่กบัการใหส้าร

นาํ ในกรณีใชย้าในขนาดทีสูงควรพิจารณาบริหารยาผา่นทาง central venous catheter  

 ควรผสม Norepinephrine ใน 5%D/W (ไม่ใหผ้สมใน NSS) เช่น ผสม Norepinephrine 4 mg ใน 

5%D/W 50-100 ml ควบคุมการไหลของยาโดยใช ้syringe pump (ในกรณีบริหารยาผา่นทาง central 

venous catheter)หรืออาจจะผสม Norepinephrine  mgใน %D/W 250ml ควบคุมการไหลของยา

โดยใช ้infusion pump (ในกรณีบริหารยาผา่นทาง peripheral venous catheter) ปรับขนาดยาเพือ

กระตุน้ให ้MAP ≥ 65 มม.ปรอท ซึงขนาดยาทีใชเ้ริมตน้ในผูป่้วย septic shock ตามปกติจะอยู่

ในช่วง 0.1-0.3 µg/kg/min และปรับขนาดยาทุก 3-5 นาทีโดยพิจารณาจากความดนัโลหิตโดยใหใ้ช้

ขนาดยาทีไม่ควรเกิน 2 µg/kg/min (อยา่งไรก็ตามในผูป่้วยบางรายสามารถเพิมขนาดยาไดถึ้ง 5 

µg/kg/min) โดยใชว้ิธีคาํนวณขนาดยาและตารางการปรับยา (ตามเอกสารแนบทา้ยภาคผนวก) 
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 หากพิจารณาว่าผูป่้วยมีปัญหาการบีบตวัหรืออตัราการเตน้ของหวัใจชา้ร่วมดว้ย อาจเลือกใช ้

Dopamine เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตตวัแรก หรือเลือกใชย้ากระตุน้การบีบตวัของหวัใจ 

Dobutamineในขนาดยาทีไม่เกิน 20µg/kg/min ควบคู่กบัยากระตุน้ความดนัโลหิตดงักล่าว 

 ในกรณีทีไม่สามารถกระตุน้ความดนัโลหิตให ้MAP≥ 65 มม.ปรอท หลงัจากให ้Dopamineและ/

หรือ Norepinephrine ในขนาดสูงสุดดงักล่าวแลว้ ใหพิ้จารณาเพิมยากระตุน้ความดนั Epinephrine 

และปรับขนาดยาตามตอ้งการเพือใหไ้ด ้MAP≥ 65 มม.ปรอท  

 หลงัจากใชย้ากระตุน้ความดนัโลหิตต่างๆดงักล่าวในขนาดยาสูงสุดแลว้ หากยงัไม่สามารถกระตุน้

ความดนัโลหิตให ้MAP≥ มม.ปรอท อาจพิจารณาให ้Hydrocortisone โดยใหต่้อเนืองทางหลอด

เลือดดาํในขนาดยา 200-300mg/day  หรือแบ่งใหทุ้ก 8 ชวัโมง 

 ประเมินความดนัโลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาทีในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ดนัโลหิตตามทีแนะนาํ จากนนัเมืออาการคงทีแลว้จึงทาํการประเมินทุก -  นาที หรือหากผูป่้วย

ไดเ้ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤตอาจพิจารณาการใช ้continuous invasive arterial pressure 

monitoring 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 พิจารณาการให ้Norepinephrine (หรือ Dopamine) เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตควบคู่กบัการให้

สารนาํ ควรพิจารณาบริหารยาผา่นทาง central venous catheter 

 หากพิจารณาว่าผูป่้วยมีปัญหาการบีบตวัของหวัใจร่วมดว้ย ควรเลือกใชย้ากระตุน้การบีบตวัของ

หวัใจ Dobutamine ควบคู่กบัยากระตุน้ความดนัโลหิตดงักล่าว 

 ในกรณีทีไม่สามารถกระตุน้ความดนัโลหิตให ้MAP≥ 65 มม.ปรอท หลงัจากให ้Norepinephrine 

และ/หรือ Dopamine ในขนาดสูงสุดดงักล่าวแลว้ ใหพิ้จารณาเพิมยากระตุน้ความดนั Epinephrine 

และปรับขนาดยาตามตอ้งการเพือใหไ้ดM้AP≥ 65 มม.ปรอท 

 หลงัจากใชย้ากระตุน้ความดนัโลหิตต่างๆดงักล่าวในขนาดยาสูงสุดแลว้ หากยงัไม่สามารถกระตุน้

ความดนัโลหิตให ้MAP≥ 65 มม.ปรอท อาจพิจารณาให ้Hydrocortisone โดยใหต่้อเนืองทางหลอด

เลือดดาํในขนาดยา 200-300mg/day หรือแบ่งใหทุ้ก 8 ชวัโมง 

 ประเมินความดนัโลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาที ในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ดนัโลหิตตามทีแนะนาํ จากนนัเมืออาการคงทีแลว้จึงทาํการประเมินทุก 15-30 นาที หรือหากผูป่้วย
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ไดเ้ขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤตควรพิจารณาการใช ้continuous invasive arterial pressure 

monitoring 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 ไม่ใหผ้สม Norepinephrine ใน NSS เพราะจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยากบัยา 

 การใหย้ากระตุน้ความดนัโลหิตควรใหท้าง central venous catheter อยา่งไรก็ตามหากมีความ

จาํเป็นตอ้งใหท้าง peripheral venous ควรผสมใหเ้จือจาง เช่น Dopamine ไม่ควรเขม้ขน้เกิน 1:1       

( 250 mg ใน 5%D/W 250 ml )  Norepinephrine ไม่ควรเขม้ขน้เกิน 4 mg ใน 5%D/W 250 ml 

เพราะมีความเสียงสูงต่อการเกิด tissue ischemia ในกรณีทีเกิดการรัวของยาออกนอกเสน้เลือด และ

ควรสร้างระบบภายในรพ. เพือจดัใหเ้ป็นยากลุ่มนีเป็น High drug alert  

 หลงัจากใชย้ากระตุน้ความดนัโลหิตต่างๆดงักล่าวในขนาดยาสูงแลว้ ระดบั MAP ยงันอ้ยกว่า  

มม.ปรอท ควรพิจารณาถึงสาเหตุร่วมอืนๆ ไดแ้ก่ สารนาํทีใหย้งัไม่เพียงพอ  มีภาวะ severe acidosis 

ทียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข  มีภาวะ shock จากสาเหตุอืนร่วมดว้ย  

 เมือใชย้ากระตุน้ความดนัโลหิตในขนาดทีสูง ควรพิจารณาการประเมินความดนัโลหิตโดยใช ้

continuous invasive arterial pressure monitoring   
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Monitoring 

Level 1 รพ.สต. 

 ดา้นระบบไหลเวียนโลหิต หากความดนัโลหิตตาํ ค่าเฉลียความดนัโลหิต (mean arterial pressure) 

ตาํกว่า  มม.ปรอท ใหส้ารนาํตามหลกัเกณฑเ์บืองตน้แลว้พิจาณาส่งต่อทนัที  

 ดา้นระบบการหายใจ หากผูป่้วยมีอาการเหนือยควรใหก้ารบาํบดัดว้ยออกซิเจน  

Level 2 รพช. 

 ดา้นระบบไหลเวียนโลหิต ใหติ้ดตามระดบั MAP≥  มม.ปรอท อยา่งต่อเนืองทุก 15-30 นาที 

(ประเมินความดนัโลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาทีในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ดนัโลหิตตามทีแนะนาํ)  

 ใหใ้ส่สายสวนปัสสาวะเพือติดตามอตัราการไหลของปัสสาวะ อยา่งนอ้ย .  มล./กก./ชม.  

 ดา้นระบบการหายใจ ใหติ้ดตามอตัราการหายใจ หากหายใจหอบมากใหพิ้จารณาใส่ท่อช่วยหายใจ 

แมร้ะดบัออกซิเจนในเลือดจะปกติ เพือลดการใชอ้อกซิเจนของกลา้มเนือหายใจ และติดตาม pulse 

oximetry ใหมี้ค่าสูงกว่า  %  

Level 3 รพ.ทัวไป 

 ดา้นระบบไหลเวียนโลหิต ใหติ้ดตามระดบั MAP≥  มม.ปรอท อยา่งต่อเนืองทุก 15-30 นาที 

(ประเมินความดนัโลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาทีในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ดนัโลหิตตามทีแนะนาํ)  

 ใหใ้ส่สายสวนปัสสาวะเพือติดตามอตัราการไหลของปัสสาวะ อยา่งนอ้ย .  มล./กก./ชม.  

 กรณีทีใส่ central venous catheter หากผูป่้วยมีความดนัโลหิตตาํ ควรติดตามค่า CVP โดยใหมี้ค่า

อยา่งนอ้ย 8 มม.ปรอท (อยา่งนอ้ย  มม.ปรอท กรณีใส่เครืองช่วยหายใจ) หากนอ้ยกวา่นีพิจารณา

ใหส้ารนาํเพิม  

 กรณีทีใส่ central venous catheter อาจติดตามระดบั central venous oxygen saturation (ScvO2) ให้

ไดอ้ยา่งนอ้ย 70%  หากนอ้ยกว่านีใหพิ้จารณาใหก้ารรักษา ตามลาํดบัดงันี  

 ใหส้ารนาํเพิมจน CVP ไดร้ะดบั   

 เพิมยา vasopressor ใหค้วามดนัโลหิตไดร้ะดบั  

 ใหเ้ลือด กรณีค่าความเขม้ขน้ของเลือดนอ้ยกว่า %  



30 
 

 พิจารณาให ้Dobutamine กรณีไม่มีขอ้หา้ม  

 กรณีไม่ไดใ้ส่ central venous catheter และติดตามระดบั ScvO2 อาจใชก้ารติดตามการลดลงของ

ระดบั Lactate เป็นเป้าหมายในการรักษาแทนได ้หากพบวา่ระดบั Lactate ไม่ลดลงตามเป้าหมาย 

ใหใ้ชก้ระบวนการรักษาเหมือนการติดตามระดบั ScvO2 ขา้งตน้ 

 ดา้นระบบการหายใจ ใหติ้ดตามอตัราการหายใจ หากหายใจหอบมากใหพิ้จารณาใส่ท่อช่วยหายใจ 

แมร้ะดบัออกซิเจนในเลือดจะปกติ เพือลดการใชอ้อกซิเจนของกลา้มเนือหายใจ และติดตาม pulse 

oximetry ใหมี้ค่าสูงกว่า  %  

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ดา้นระบบไหลเวียนโลหิต ภายใน 6 ชวัโมงแรก  

o ใหติ้ดตามระดบั MAP≥  มม.ปรอท อยา่งต่อเนืองทุก 15-30 นาที (ประเมินความดนั

โลหิตโดย NIBP ทุก 3-5 นาทีในขณะทีมีการปรับขนาดยาเพือใหไ้ดร้ะดบัความดนัโลหิต

ตามทีแนะนาํ)  

o ใหใ้ส่สายสวนปัสสาวะเพือติดตามอตัราการไหลของปัสสาวะ อยา่งนอ้ย .  มล./กก./ชม.  

o กรณีทีใส่ central venous catheter หากผูป่้วยมีความดนัโลหิตตาํ ควรติดตามค่า CVP โดย

ใหมี้ค่าอยา่งนอ้ย 8 มม.ปรอท (อยา่งนอ้ย  มม.ปรอท กรณีใส่เครืองช่วยหายใจ) หากนอ้ย

กว่านีพิจารณาใหส้ารนาํเพิม  

o กรณีทีใส่ central venous catheter อาจติดตามระดบั central venous oxygen saturation 

(ScvO2) ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 70%  หากนอ้ยกว่านีใหพิ้จารณาใหก้ารรักษา ตามลาํดบัดงันี  

 ใหส้ารนาํเพิมจน CVP ไดร้ะดบั   

 เพิมยา vasopressor ใหค้วามดนัโลหิตไดร้ะดบั  

 ใหเ้ลือดกรณีค่าความเขม้ขน้ของเลือดนอ้ยกว่า %  

 พิจารณาให ้Dobutamine กรณีไม่มีขอ้หา้ม  

o กรณีไม่ไดใ้ส่ central venous catheter และติดตามระดบั ScvO2 อาจใชก้ารติดตามการ

ลดลงของระดบั Lactate เป็นเป้าหมายในการรักษาแทนได ้หากพบว่าระดบั Lactate ไม่

ลดลงตามเป้าหมาย ใหใ้ชก้ระบวนการรักษาเหมือนการติดตามระดบั ScvO2 ขา้งตน้  

 ดา้นระบบไหลเวียนโลหิต หลงัจาก  ชวัโมง 

o ติดตามอตัราการไหลของปัสสาวะ อยา่งนอ้ย .  มล./กก./ชม.  
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o หากสญัญาณชีพมีการเปลียนแปลงในทางทีแยล่ง ควรพิจารณา ใส่ arterial line เพือติดตาม

ระดบัความดนัโลหิตอยา่งต่อเนือง และ เพือช่วยประเมินการตอบสนองต่อสารนาํ (fluid 

responsiveness) ดว้ยการวดัค่า pulse pressure variation หากผูป่้วยใส่เครืองช่วยหายใจ  

o หากพบว่าความดนัโลหิตตาํลง ในเบืองตน้ใหป้ระเมินการตอบสนองต่อสารนาํดว้ยวิธีการ

ต่างๆ เช่น ทาํ modified fluid challenge test, การใชค่้า pulse pressure variation, stroke 

volume variation, IVC variation จาก ultrasound, passive leg raising test โดยการวดั 

continuous cardiac output เป็นตน้ (ตามเอกสารแนบทา้ยภาคผนวก) หากพบว่าผูป่้วยไม่

ตอบสนองต่อสารนาํแลว้จึงเพิมขนาดยา Norepinephrine 

 ดา้นระบบการหายใจ ใหติ้ดตามอตัราการหายใจ หากหายใจหอบมาก แมร้ะดบัออกซิเจนในเลือด

จะปกติ ก็ใหพิ้จารณาใส่ท่อช่วยหายใจเพือลดการใชอ้อกซิเจนของกลา้มเนือหายใจ ใหติ้ดตาม pulse 

oximetry ใหมี้ค่าสูงกว่า  %  

 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 

 ไม่ควรใช ้systolic BP ในการติดตามผูป่้วย ใหใ้ชค่้า MAP (mean arterial pressure)  เนืองจากผูป่้วย

กลุ่มนีมกัมี diastolic BP ทีตาํมาก 
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Respiratory support 

Level 1   รพ.สต. 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่มีอาการเหนือยหอบ หรือหายใจเร็ว อาจ

พิจารณาสงัเกตอาการโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งให ้oxygen 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่เขียว แต่มีลกัษณะหายใจเร็ว โดยไม่หอบ

ลึกและไม่ไดใ้ชก้ลา้มเนือช่วยหายใจมาก อาจพิจารณาให ้oxygen ดว้ย nasal cannula 4-6 ลิตรต่อ

นาที  

 ถา้ผูป่้วยความรู้สึกตวัเปลียน วดัความดนัไดต้าํหรือไม่สามารถวดัได ้ชีพจรเบาเร็ว มีอาการหอบลึก 

หรือเขียวใหพิ้จารณาให ้oxygen ขนาดสูง ผา่นทางหนา้กาก 6-10 ลิตรต่อนาที หรือถา้มี reservoir 

bag ให ้10-15 ลิตรต่อนาที ถา้ไม่มีหนา้กาก oxygen ก็ใหใ้ช ้nasal cannula 4-6 ลิตรต่อนาที 

 

Level 2  รพช. 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่มีอาการเหนือยหอบ หรือหายใจเร็ว อาจ

พิจารณาสงัเกตอาการโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งให ้oxygen 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่เขียว แต่มีลกัษณะหายใจเร็ว โดยไม่หอบ

ลึกและไม่ไดใ้ชก้ลา้มเนือช่วยหายใจมาก อาจพิจารณาให ้oxygen ดว้ย nasal cannula 4-6 ลิตรต่อ

นาที  

 ถา้ผูป่้วยความรู้สึกตวัเปลียน วดัความดนัไดต้าํหรือไม่สามารถวดัได ้ชีพจรเบาเร็ว มีอาการหอบลึก 

หรือหายใจแผว่เบา หรือมีลกัษณะ respiratory paradox ให้พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกบัให ้

oxygen  

 ทาํการตรวจวดัค่าความอิมตวัของ oxygen ในเลือด ดว้ย pulse oxymeter หรือตรวจก๊าซในเลือด 

(arterial blood gases) ถา้ทาํได ้

 ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจและตอ้งใชเ้ครืองช่วยหายใจใหพิ้จารณาส่งต่อผูป่้วยเพือรับการรักษาที

เหมาะสมใน ICU 

 

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่มีอาการเหนือยหอบ หรือหายใจเร็ว อาจ

พิจารณาสงัเกตอาการโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งให ้oxygen 
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 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่เขียว แต่มีลกัษณะหายใจเร็ว โดยไม่หอบ

ลึกและไม่ไดใ้ชก้ลา้มเนือช่วยหายใจมาก อาจพิจารณาให ้oxygen ดว้ย nasal cannula 4-6 ลิตรต่อ

นาที  

 ถา้ผูป่้วยความรู้สึกตวัเปลียน วดัความดนัไดต้าํหรือไม่สามารถวดัได ้ชีพจรเบาเร็ว มีอาการหอบลึก 

หรือหายใจแผว่เบา หรือมีลกัษณะ respiratory paradox ให้พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกบัให ้

oxygen  

 ทาํการตรวจวดัค่าความอิมตวัของ oxygen ในเลือด ดว้ย pulse oxymeter หรือตรวจก๊าซในเลือด 

(arterial blood gases) ถา้ทาํได ้

 ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจและตอ้งใชเ้ครืองช่วยหายใจใหพิ้จารณายา้ยผูป่้วยเขา้ ICU เพือรับการรักษา

ทีเหมาะสม 

 ถา้ผูป่้วยมีอาการหายใจเร็วและหอบลึกตงัแต่ก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ อาจบ่งบอกถึงภาวะเลือด

เป็นกรดจากปัญหาทางเมตาโบลิก (metabolic acidosis) ซึงหลงัจากทาํการใส่ท่อช่วยหายใจและ

พิจารณาช่วยหายใจดว้ยเครืองหายใจแรงดนับวกแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยงิถา้มีการใหย้าหยอ่น

กลา้มเนือ ควรระวงัไม่ตงั respiratory rate หรือใช ้tidal volume ทีตาํเกินไป อาจตอ้งตงั respiratory 

rate 20-30 ครังต่อนาที และใช ้tidal volume สูง 10-12 มล./กก. เพือป้องกนัภาวะเลือดเป็นกรดทีแย่

ลง ซึงอาจส่งผลทาง hemodynamic ตามมา 

 ผูป่้วยทีมีภาวะ ARDS ร่วมดว้ยใหพิ้จารณาช่วยหายใจโดยใช ้tidal volume ทีตาํประมาณ 6 มล./กก. 

และ plateau pressure นอ้ยกว่า 28-30 เซนติเมตรนาํ ควรพิจารณาใช ้PEEP (positive end-expiratory 

pressure) ร่วมดว้ย อาจพิจารณาใหย้าหยอ่นกลา้มเนือช่วง 48 ชม.แรก และยอมรับภาวะทีมีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์พิมขึนในกระแสเลือดโดยไม่ทาํใหเ้ลือดมีภาวะความเป็นกรดทีมากเกินไป 

(permissive hypercapnia) 

 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่มีอาการเหนือยหอบ หรือหายใจเร็ว อาจ

พิจารณาสงัเกตอาการโดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งให ้oxygen 

 ถา้ผูป่้วยยงัมีสติ ความรู้สึกตวัดี สามารถวดัความดนัได ้ไม่เขียว แต่มีลกัษณะหายใจเร็ว โดยไม่หอบ

ลึกและไม่ไดใ้ชก้ลา้มเนือช่วยหายใจมาก อาจพิจารณาให ้oxygen ดว้ย nasal cannula 4-6 ลิตรต่อ

นาที  
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 ถา้ผูป่้วยความรู้สึกตวัเปลียน วดัความดนัไดต้าํหรือไม่สามารถวดัได ้ชีพจรเบาเร็ว มีอาการหอบลึก 

หรือหายใจแผว่เบา หรือมีลกัษณะ respiratory paradox ให้พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกบัให ้

oxygen  

 ทาํการตรวจวดัค่าความอิมตวัของ oxygen ในเลือด ดว้ย pulse oxymeter หรือตรวจก๊าซในเลือด 

(arterial blood gases) ถา้ทาํได ้

 ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจและตอ้งใชเ้ครืองช่วยหายใจใหพิ้จารณายา้ยผูป่้วยเขา้ ICU เพือรับการรักษา

ทีเหมาะสม 

 ถา้ผูป่้วยมีอาการหายใจเร็วและ หอบลึกตงัแต่ก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ อาจบ่งบอกถึงภาวะเลือด

เป็นกรดจากปัญหาทางเมตาโบลิก (metabolic acidosis) ซึงหลงัจากทาํการใส่ท่อช่วยหายใจและ

พิจารณาช่วยหายใจดว้ยเครืองหายใจแรงดนับวกแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยงิถา้มีการใหย้าหยอ่น

กลา้มเนือ ควรระวงัไม่ตงั respiratory rate หรือใช ้tidal volume ทีตาํเกินไป อาจตอ้งตงั respiratory 

rate 20-30 ครังต่อนาที และใช ้tidal volume สูง 10-12 มล./กก. เพือป้องกนัภาวะเลือดเป็นกรดทีแย่

ลง ซึงอาจส่งผลทาง hemodynamic ตามมา 

 ผูป่้วยทีมีภาวะ ARDS ร่วมดว้ยใหพิ้จารณาช่วยหายใจโดยใช ้tidal volume ทีตาํประมาณ 6 มล./กก. 

และ plateau pressure นอ้ยกว่า 28-30 เซนติเมตรนาํ ควรพิจารณาใช ้PEEP (positive end-expiratory 

pressure) ร่วมดว้ย อาจพิจารณาใหย้าหยอ่นกลา้มเนือช่วง 48 ชม.แรก และยอมรับภาวะทีมีก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์พิมขึนในกระแสเลือดโดยไม่ทาํใหเ้ลือดมีภาวะความเป็นกรดทีมากเกินไป 

(permissive hypercapnia) 
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Renal Support 

Level 1   รพ.สต. 

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level 2  รพช. 

 ควรส่งต่อผูป่้วยเมือมีภาวะไตวายเฉียบพลนัเกิดขึน ทงันีสามารถวินิจฉยัภาวะนีไดเ้มือมีค่า

ซีรัมครีอะตินีน เพิมขึน 1.5 เท่าจากค่าตงัตน้ หรือการทีปัสสาวะนอ้ยกว่า  30 มิลลิลิตรต่อชวัโมง 

ติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 6 ชวัโมง       

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ควรเริมการบาํบดัทดแทนไตเมือมีขอ้บ่งชี ไดแ้ก่  

 ภาวะเลือดเป็นกรดอยา่งรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา (pH < 7.2 หรือ ซีรัม

ไบคาร์บอเนต นอ้ยกว่า 15 mEq/L) 

  ภาวะนาํท่วมปอดทีไม่ตอบสนองต่อยาขบัปัสสาวะ  

 ระดบัโปแตสเซียมในเลือดสูงกว่า  6.2 mEq/L หรือมีคลืนไฟฟ้าหวัใจเปลียน ทีไม่

ตอบสนองต่อการรักษาทางยา    

  เริมมีการเปลียนแปลงความรู้สึกตวั ตรวจพบ เสียงหวัใจผดิปกติชนิด pericardial friction 

rub มีการเคลือนไหวผดิปกติชนิด myoclonus มีอาการชกั 

  มีระดบั BUN มากกว่าหรือเท่ากบั 60 mg/dl    

ในกรณีทีผูป่้วยมีแนวโนม้ทีอาการจะเขา้สู่ภาวะดงักล่าวขา้งตน้อาจตดัสินใจเริมการบาํบดัทดแทน

ไตไดเ้ร็วขึน 

 การเลือกชนิดการบาํบดัทดแทนไต ควรดูตามระดบัความดนัโลหิต ความรุนแรงของโรค และความ

พร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ในการบาํบดัทดแทนไต 

 ในกรณีระดบัความดนัโลหิตไม่คงที ควรเลือกการบาํบดัทดแทนไตแบบต่อเนือง (CRRT) 

หรือการบาํบดัทดแทนไตชนิด sustained low efficiency dialysis (SLED) 

 ในกรณีระดบัความดนัโลหิตคงที ควรเลือกการบาํบดัทดแทนไตชนิด sustained low 

efficiency dialysis (SLED) หรือ intermittent hemodialysis (IHD) หรือ การฟอกไตทาง

หนา้ทอ้ง (acute peritoneal dialysis) 

 



36 
 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ควรเริมการบาํบดัทดแทนไตเมือมีขอ้บ่งชี ไดแ้ก่  

 ภาวะเลือดเป็นกรดอยา่งรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา (pH < 7.2 หรือ ซีรัม

ไบคาร์บอเนต นอ้ยกว่า 15 mEq/L) 

  ภาวะนาํท่วมปอดทีไม่ตอบสนองต่อยาขบัปัสสาวะ  

 ระดบัโปแตสเซียมในเลือดสูงกว่า  6.2 mEq/L หรือมีคลืนไฟฟ้าหวัใจเปลียน ทีไม่

ตอบสนองต่อการรักษาทางยา    

  เริมมีการเปลียนแปลงความรู้สึกตวั ตรวจพบ เสียงหวัใจผดิปกติชนิด pericardial friction 

rub มีการเคลือนไหวผดิปกติชนิด myoclonus มีอาการชกั 

  มีระดบั BUN มากกว่าหรือเท่ากบั 60 mg/dl    

ในกรณีทีผูป่้วยมีแนวโนม้ทีอาการจะเขา้สู่ภาวะดงักล่าวขา้งตน้อาจตดัสินใจเริมการบาํบดัทดแทน

ไตไดเ้ร็วขึน 

 การเลือกชนิดการบาํบดัทดแทนไต ควรดูตามระดบัความดนัโลหิต ความรุนแรงของโรค ความ

พร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ในการบาํบดัทดแทนไต 

 ในกรณีระดบัความดนัโลหิตไม่คงที ควรเลือกการบาํบดัทดแทนไตแบบต่อเนือง (CRRT) 

หรือการบาํบดัทดแทนไตชนิด sustained low efficiency dialysis (SLED) 

 ในกรณีระดบัความดนัโลหิตคงที ควรเลือกการบาํบดัทดแทนไตชนิด sustained low 

efficiency dialysis (SLED) หรือ intermittent hemodialysis (IHD) หรือ การฟอกไตทาง

หนา้ทอ้ง (acute peritoneal dialysis) 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 เกณฑใ์นการใชเ้พือพิจารณาความคงทีระดบัความดนัโลหิต อาจพิจารณาใชค้ะแนน cardiovascular 

SOFA โดยที คะแนน 0-2 ถือว่ามีระดบัความดนัโลหิตทีคงที และคะแนนทีมากกว่า 2 ถือว่ามีระดบั

ความดนัโลหิตทีไม่คงที 
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Glycemic control 

Level 1   รพ.สต. 

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level 2  รพช. 

 ใหต้รวจวดัระดบันาํตาลดว้ยการเจาะทีปลายนิว (glucometer) ร่วมกบัการส่งตรวจระดบันาํตาลในเลือด

ดว้ยวิธีมาตรฐาน  (blood sugar) 

o หากมีระดบันอ้ยกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให ้ % glucose 50 มิลลิลิตรทางหลอดเลือด

ดาํ และต่อดว้ยสารละลายนาํเกลือทีมี dextrose ผสมอยู ่rate ประมาณ  มิลลิลิตรต่อ

นาํหนกัตวัผูป่้วย  กิโลกรัม โดยใหร่้วมกบั NSS ทีใชใ้นการ resuscitation 

o หากมีระดบันาํตาลมากกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให ้NSS ทีใชใ้นการ resuscitation 

ตามปกติ 

o  ควบคุมระดบันาํตาลในเลือดใหอ้ยูต่าํกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดว้ยการใช ้regular 

insulin ฉีดใตผ้วิหนงั และติดตามระดบันาํตาลในเลือดดว้ย glucometer สมาํเสมอทุก -  

ชวัโมง โดยระวงัไม่ใหร้ะดบันาํตาลในเลือดตาํกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

Level 3  รพ.ทัวไป 

 ใหต้รวจวดัระดบันาํตาลดว้ยการเจาะทีปลายนิว (glucometer) ร่วมกบัการส่งตรวจระดบันาํตาลในเลือด

ดว้ยวิธีมาตรฐาน  (blood sugar) 

o หากมีระดบันอ้ยกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให ้ % glucose 50 มิลลิลิตรทางหลอดเลือด

ดาํ และต่อดว้ยสารละลายนาํเกลือทีมี dextrose ผสมอยู ่rate ประมาณ  มิลลิลิตรต่อ

นาํหนกัตวัผูป่้วย  กิโลกรัม โดยใหร่้วมกบั NSS ทีใชใ้นการ resuscitation 

o ควบคุมระดบันาํตาลในเลือดใหอ้ยูต่าํกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดว้ยการใช ้regular 

insulin ฉีดใตผ้วิหนงั และติดตามระดบันาํตาลในเลือดดว้ย glucometer สมาํเสมอทุก -  

ชวัโมง โดยระวงัไม่ใหร้ะดบันาํตาลในเลือดตาํกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ ควบคุม

ระดบันาํตาลในเลือดดว้ย regular insulin continuous intravenous infusion โดยควบคุมให้

ระดบันาํตาลในเลือดอยูร่ะหว่าง -  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
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o พิจารณาทาํ glycemic control protocol  

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ใหต้รวจวดัระดบันาํตาลดว้ยการเจาะทีปลายนิว (glucometer) ร่วมกบัการส่งตรวจระดบันาํตาลในเลือด

ดว้ยวิธีมาตรฐาน  (blood sugar) 

o หากมีระดบันอ้ยกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให ้ % glucose 50 มิลลิลิตรทางหลอดเลือด

ดาํ และต่อดว้ยสารละลายนาํเกลือทีมี dextrose ผสมอยู ่rate ประมาณ  มิลลิลิตรต่อ

นาํหนกัตวัผูป่้วย  กิโลกรัม โดยใหร่้วมกบั NSS ทีใชใ้นการ resuscitation 

o ควบคุมระดบันาํตาลในเลือดใหอ้ยูต่าํกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดว้ยการใช ้regular 

insulin ฉีดใตผ้วิหนงั และติดตามระดบันาํตาลในเลือดดว้ย glucometer สมาํเสมอทุก -  

ชวัโมง โดยระวงัไม่ใหร้ะดบันาํตาลในเลือดตาํกว่า  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ ควบคุม

ระดบันาํตาลในเลือดดว้ย regular insulin continuous intravenous infusion โดยควบคุมให้

ระดบันาํตาลในเลือดอยูร่ะหว่าง -  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และควบคุมไม่ใหมี้ 

glycemic variability มากเกินไป 

o พิจารณาทาํ glycemic control protocol  

o ติดตามระดบันาํตาลในเลือดดว้ย glycometer และส่งตรวจวดัระดบัโปแตสเซียมในเลือด

วนัละ  ครังหากไดรั้บ insulin infusion  

o หากผูป่้วยพน้ภาวะวิกฤตแลว้ สามารถปรับการใช ้insulin เป็น mixed split หรือ premix 

ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงัได ้โดยปรับตามระดบันาํตาลก่อนมืออาหาร เพือควบคุมใหร้ะดบันาํตาล

ในเลือดอยูร่ะหว่าง -  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
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Sedation  

Level   รพ.สต.  

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level   รพช.  

 ควรพิจารณายา sedation ทีมีผลต่อ hemodynamic นอ้ยทีสุด 

 สาํหรับผูป่้วยทีตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจควรใหย้า sedation  

Level   รพ.ทัวไป 

 ควรพิจารณายา sedation ทีมีผลต่อ hemodynamic นอ้ยทีสุด 

 สาํหรับผูป่้วยทีตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจควรใหย้า sedation  

 ควรใช ้sedation scale หรือ protocol 

 การใหย้าอาจจะใชเ้ป็น แบบ continuous หรือ intermittent ขึนอยูก่บัความเหมาะสม 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

 ควรพิจารณายา sedation ทีมีผลต่อ hemodynamic นอ้ยทีสุด 

 สาํหรับผูป่้วยทีตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจควรใหย้า sedation  

 ควรใช ้sedation scale หรือ protocol 

 การใหย้าอาจจะใชเ้ป็น แบบ continuous หรือ intermittent ขึนอยูก่บัความเหมาะสม 
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Other supportive care 

Level   รพ.สต.  

 ส่งตวัผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีใกลที้สุดโดยเร็วทีสุด 

Level   รพช.  

 Stress ulcer prophylaxis  

 DVT prophylaxis  ตามความเสียงของการเกิด DVT 

Level   รพ.ทัวไป 

 Stress ulcer prophylaxis  

 DVT prophylaxis  ตามความเสียงของการเกิด DVT 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

  Stress ulcer prophylaxis  

 DVT prophylaxis  ตามความเสียงของการเกิด DVT 
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ตวัชีวดั 

Level   รพ.สต.  

 ร้อยละของการใช ้SOS score ในการประเมินผูป่้วยทีมีไขม้ากกว่า  38.5 องศาเซลเซียส และหรือ

ความดนัโลหิตทีตาํกว่า 90/60 มม.ปรอท  

 ร้อยละของการส่งต่อผูป่้วยไปถึง รพช. ภายใน 60 นาที 

Level   รพช. 

 ร้อยละของการทาํ Hemoculture ก่อนการใหย้าปฏิชีวนะ 

 ร้อยละของการไดรั้บสารนาํทดแทน อยา่งนอ้ย 30 ml/kg หรือ 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

 ร้อยละของการไดย้าปฏิชีวนะทีเหมาะสมภายใน 1 ชวัโมงแรก   

Level   รพ.ทัวไป 

 ร้อยละของการทาํ Hemoculture ก่อนการใหย้าปฏิชีวนะ 

 ร้อยละของการไดรั้บสารนาํทดแทน อยา่งนอ้ย 30 ml/kg หรือ 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

 ร้อยละของการไดย้าปฏิชีวนะทีเหมาะสมภายใน 1 ชวัโมงแรก   

 ร้อยละของผูป่้วย severe sepsis septic shock จากหอ้งฉุกเฉินส่งเขา้ไอซียภูายใน 3 ชวัโมงแรก (sepsis 

fast track) 

 อตัราการรอดชีวิตของผูป่้วย severe sepsis septic shock จากนอกรพ. (community acquire sepsis) 

Level 4  รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

  ร้อยละของการทาํ Hemoculture ก่อนการใหย้าปฏิชีวนะ 

 ร้อยละของการไดรั้บสารนาํทดแทน อยา่งนอ้ย 30 ml/kg หรือ 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

 ร้อยละของการไดย้าปฏิชีวนะทีเหมาะสมภายใน 1 ชวัโมงแรก   

 ร้อยละของผูป่้วย severe sepsis septic shock จากหอ้งฉุกเฉินส่งเขา้ไอซียภูายใน 3 ชวัโมงแรก (sepsis 

fast track) 

 อตัราการรอดชีวิตของผูป่้วย severe sepsis septic shock จากนอกรพ. (community acquire sepsis) 
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ภาคผนวกที 1  

ตารางสรุป sepsis resuscitation bundle สําหรับรพ.ระดับต่างๆ 

Categories โรงพยาบาล

สุขภาพตาํบล 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงเรียนแพทย์ 

การวนิิจฉัย อาการของการติดเชือ 

อาการและอาการแสดง

ของ SIRS  

อาการของการติดเชือทงัเฉพาะทีและอาการในระบบต่าง  ๆ

อาการและอาการแสดงของ SIRS  

อาการของ systemic inflammation และการลดลงของ tissue perfusion2 

อาการและอาการแสดงของอวยัวะทีมีการติดเชือ 

การตรวจคน้ (X rays, ultrasounds และอืนๆ)  

การให้การรักษา

เบืองต้นเพอื

ช่วยชีวติ 

Oxygen 

IV fluid  

Airway care, oxygen, 

respiratory support as 

indicated 

Hemoculture and culture 

from infectious sources 

 

การรักษาภาวะช็อก 

เป้าหมายการรักษา 

 Mean arterial 

pressure > 65 

mmHg 

 Urine output > 

0.5 ml/kg/hr  

วิธีการ 

 ให ้NSS 3000 ml 

ใน 1-3ชวัโมง

แรก 

Airway care, oxygen, respiratory support as indicated 

Hemoculture and culture from infectious sources 

 

การรักษาภาวะช็อก 

เป้าหมายการรักษา 

 Mean arterial pressure > 65 mmHg 

 Urine output > 0.5 ml/kg/hr  

 Reversal of tissue hypoxia 

วิธีการ 

 ให ้NSS 500-1,000 ml ในครึงชวัโมงและให้

ซาํจนแน่ใจว่าผูป่้วยไม่ขาดสารนาํในหลอด

เลือด3 

 ให ้norepinephrine เพิม MAP ใหสู่้เป้าหมาย

เมือปริมาณนาํในหลอดเลือดเพียงพอ 

 ตรวจวดั lactate clearance หรือ ScvO2
4 
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 ให ้dopamine 

หรือ 

norepinephrine  

 ในกรณีทียงัมี tissue hypoxia 

o ให ้Packed red cell เมือ 

hematocrit < 30% 

o เมือ hematocrit > 30% ให ้

dobutamine 

การให้ยา

ปฏิชีวนะและการ

กาํจดัแหล่งตดิ

เชือ 

 ยาปฏิชีวนะออกฤทธิกวา้งที

ครอบคลุมเชือทีเป็นไปได ้

 

ยาปฏิชีวนะออกฤทธิกวา้งทีครอบคลุมเชือทีเป็นไปได้

และปรับลด (de-escalation) เมือทราบผลเพาะเชือ 

ระบายเชือหรือกาํจดัแหล่งติดเชืออย่างเร็วทีสุดเมือสภาพ

ผูป่้วยพร้อม 

การส่งต่อ ทนัทีเมือใหก้ารรักษาเบืองตน้แลว้เสร็จ เมือจาํเป็นตอ้งทาํหตัถการ

หรือการใหก้ารรักษา

ประคบัประคองเพิมเติม 

เช่น การฟอกเลือดทดแทน

ไต การช่วยหายใจดว้ยวิธี

พิเศษ ฯลฯ 

 

 

ข้อมูลเพิมเตมิ 

1. Criteria of SIRS:  

Temperature >38°C or <36°C 

Heart rate > 90 beats/min 

Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2 <32 mmHg 

WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form neutrophil >10 % 

2. Criteria of sepsis ตาม  SSC  (surviving sepsis campaign: international guideline for management of severe 

sepsis and septic shock 2012) 

ผูป่้วยทีสงสัยว่าว่าจะมีการติดเชือหรือยืนยนัแลว้ว่ามีการติดเชือในร่างกาย ร่วมกบัอาการ หรือผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการณ์ทีผดิปกติตงัแต่ 1 อย่างขึนไป 

ตามตารางที 1 
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ตารางที  criteria ในการวินิจฉัยภาวะ sepsis 

General variables 

Fever (> . °C) 

Hypothermia (core temperature < °C) 

Heart rate > /min or more than two SD above the normal value for age 

Tachypnea 

Altered mental status 

Significant edema or positive fluid balance (>  mL/kg over  hr) 

Hyperglycemia (plasma glucose >  mg/dL or .  mmol/L) in the absence of diabetes 

Inflammatory variables 

Leukocytosis (WBC count > , /μL) 

Leukopenia (WBC count < /μL) 

Normal WBC count with greater than % immature forms 

Plasma C-reactive protein more than two SD above the normal value 

Plasma procalcitonin more than two SD above the normal value 

Hemodynamic variables 

Arterial hypotension (SBP <  mm Hg, MAP <  mm Hg, or an SBP decrease >  mm Hg in adults or less than two SD 

below normal for age) 

Organ dysfunction variables 

Arterial hypoxemia (Pao /Fio  < ) 

Acute oliguria (urine output < .  mL/kg/hr for at least  hrs despite adequate fluid resuscitation) 

Creatinine increase > .  mg/dL or .  μmol/L 
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Coagulation abnormalities (INR > .  or aPTT >  s) 

Ileus (absent bowel sounds) 

Thrombocytopenia (platelet count < ,  /μL) 

Hyperbilirubinemia (plasma total bilirubin >  mg/dL or  μmol/L) 

Tissue perfusion variables 

Hyperlactatemia (>  mmol/L) 

Decreased capillary refill or mottling 

 

3. การประเมิน intravascular volume ว่าเพียงพอ เช่น  

a. Clinical  ไดแ้ก ่JVP, ฟังปอด, ปริมาณปัสสาวะ 

b. CVP ควรมีค่ามากกว่า 12 cmH2O ในกรณีไม่ใส่เครืองช่วยหายใจ และควรมีค่ามากกว่า 15 cmH2O ในกรณีใส่เครืองช่วย

หายใจ 

c. Volume responsive tests ไดแ้ก ่ Pulse pressure variability, Response to straight leg raising, IVC 

diameter variability เป็นตน้ 

 

4. แนวทางการประเมิน tissue perfusion อย่างง่าย 

เพือความสะดวกต่อการนาํไปปฎิบติัในการดูแลผูป่้วยเบืองตน้ อาจใชอ้าการของผูป่้วยดงัต่อไปนี ทีไม่สามารถอธิบายไดจ้ากสาเหตุอืนๆ ไดแ้ก ่ซึมลงหรือ

กระสับกระส่าย  ปัสสาวะออกนอ้ยลง  ความดนัโลหิตตาํ  capillary refill นานกว่า 2 วินาที   

การส่งตรวจเพิมเติม ไดแ้ก ่ภาวะ metabolic acidosis ดีขึน  ค่า blood lactate ลดลงมากกว่า 10-20%   ค่า ScvO2≥70%  
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ภาคผนวกที 1 (ต่อ) 

ตวัอย่าง Resuscitation Bundle สําหรับผู้ป่วย severe sepsis หรือ septic shock สําหรับรพ.ระดับต่างๆ 

ตวัอย่าง Bundle รพ.สต. 

1. ใหเ้ปิด IV NSS load free flow เบอร์ 18-22 อยา่งนอ้ย 1 เสน้ 

2. พิจารณาให ้oxygen ในผูป่้วยทีหายใจเร็วกว่า 20 ครังต่อนาที 

3. ประสานแลว้ส่งต่อทนัที 

Note ผูป่้วย severe sepsis หรือ septic shock สามารถวินิจฉยัไดโ้ดยง่าย คือ ผูป่้วยทีมี SOS score มากกว่า 3 

ทีสงสยัว่าเกิดจากการติดเชือร่วมกบัมีความดนัโลหิตตาํแลว้ฟังปอดปกติ 

(จะไม่ทาํการ load สารนาํกรณีทีผูป่้วยมีอาการของภาวะนาํเกิน เช่น ไอเป็นเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด) 

 

ตวัอย่าง Bundle รพช. 

. Take H/C  specimen พร้อมกนั จากแขนขา้งละ  specimen 

+ เก็บ specimen จากตาํแหน่งทีติดเชือส่ง culture 

. เปิด IV เบอร์ -  อยา่งนอ้ย  เสน้ พร้อมกบั load NSS free flow 

อาย ุ≤  ปี  (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย  ลิตร)  

อาย ุ>  ปี  หรือ มีโรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย .  ลิตร) 

ใหป้ระเมินอาการของภาวะนาํเกินร่วมดว้ยทุก -  นาที เช่น ไอเป็นเสมหะเป็นนาํมีฟองฟอด  ฟังปอดมี

เสียง crepitation  เป็นตน้ ถา้มีอาการของภาวะนาํเกิน อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย 

. Start IV ABO ทีครอบคลุมเชือทีคิดถึงใหเ้ร็วทีสุดหลงั take H/C , culture ตาํแหน่งอืนทีสงสยั ดงัตวัอยา่ง 

community acquired – Ceftriaxone  g 
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สงสยั melioidosis – Ceftazidime  g 

healthcare associated infection – the most board spectrum antibiotic 

. Start  Dopamine  mg + %D/W  ml ( : )  20 ml/hr fixed rate รอจน IV ครบ ,  ml ค่อยๆเริม 

Titrate ปรับยาเพิมทีละ  ml/hr ทุก  นาที โดยมีเป้าหมาย  

MAP ≥  , ≤  mmHg  

หรือ จน Dopamine 60 ml/hr ใหพิ้จารณาเพิม Norepinephrine* 

. Retained Foley catheter ร่วมกบั Record I/O 

(ทิงปัสสาวะทีคา้งใน bladder ก่อนดว้ย)  

6. พิจารณาให ้oxygen ในผูป่้วยทีหายใจเร็วกว่า 20 ครังต่อนาที  ถา้ SpO2 sat < 92% หรือ RR > 30/min 

พิจารณา intubate + respiratory support 

7. ใช ้physiologic score เช่น SOS score ในการติดตามอาการผูป่้วย (ร่วมกบัวดัระดบั blood lactate ถา้ทาํได)้ 

 

ตวัอย่าง Bundle รพ.ทัวไป 

1. Take H/C 2 specimen พร้อมกนั จากแขนขา้งละ 1 specimen 

+ เก็บ specimen จากตาํแหน่งทีติดเชือส่ง culture 

2. เปิด IV เบอร์ 18-22 อยา่งนอ้ย 2 เสน้ พร้อมกบั load NSS free flow 

อาย ุ≤ 60 ปี  (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย 3 ลิตร)  

อาย ุ> 60 ปี  หรือ มีโรคหวัใจ  โรคไต ร่วมดว้ย (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย 1.5 ลิตร) 

หรือแนะนาํใหส้ารนาํเบืองตน้อยา่งนอ้ย 30 ml/Kg และตามดว้ยการให ้NSS 500-1,000 ml ในครึงชวัโมง

โดยใหซ้าํจนแน่ใจว่าผูป่้วยไม่ขาดสารนาํในหลอดเลือด และตอ้งมีการประเมินความพอเพียงของสารนาํ

อยา่งต่อเนืองในช่วง 6-12 ชม.แรก ถา้มีอาการของภาวะนาํเกิน อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย 
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3. Start IV ABO ทีครอบคลุมเชือทีคิดถึงใหเ้ร็วทีสุดหลงั take H/C , culture ตาํแหน่งอืนทีสงสยั ดงัตวัอยา่ง 

community acquired – Ceftriaxone 2 g 

สงสยั melioidosis – Ceftazidime 2 g 

healthcare associated infection – the most board spectrum antibiotic 

4. พิจารณาการให ้Norepinephrine หรือ Dopamine เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตควบคู่กบัการใหส้ารนาํ* 

5. Retained Foley catheter ร่วมกบั Record I/O 

(ทิงปัสสาวะทีคา้งใน bladder ก่อนดว้ย)  

6. พิจารณาให ้oxygen ในผูป่้วยทีหายใจเร็วกว่า 20 ครังต่อนาที  ถา้ SpO2 sat < 92% หรือ RR > 30/min 

พิจารณา intubate+ respiratory support 

7. ใช ้physiologic score เช่น SOS score ในการติดตามอาการผูป่้วย (ร่วมกบัวดัระดบั blood lactate ถา้ทาํได)้ 

8. พิจารณายา้ยผูป่้วยเขา้ ICU ทนัที 

*ในกรณีใช ้Norepinephrine ใหผ้สม Norepinephrine ใน 5%D/W ( ไม่ใหผ้สมใน NSS) ดงันี 

กรณีบริหารยาผา่นทาง central venous catheter 

ผสม Norepinephrine 4 mg ใน 5%D/W 50-100 ml ควบคุมการไหลของยาโดยใช ้syringe pump 

กรณีบริหารยาผา่นทาง peripheral venous catheter  

ผสม Norepinephrine 4 mgใน 5%D/W 250 ml ควบคุมการไหลของยาโดยใช ้infusion pump (ใหร้ะวงัการ

รัวของยาออกนอกเสน้เลือดเป็นพิเศษ) 

ปรับขนาดยาเพือกระตุน้ให ้MAP≥ 65mmHg ซึงขนาดยาทีใชเ้ริมตน้ในผูป่้วย septic shock ตามปกติจะอยู่

ในช่วง 0.1-0.3 µg/kg/min และปรับขนาดยาทุก 3-5นาทีโดยพิจารณาจากความดนัโลหิตโดยใหใ้ชข้นาดยาที

ไม่ควรเกิน 2 µg/kg/min (อยา่งไรก็ตามในผูป่้วยบางรายสามารถเพิมขนาดยาไดถึ้ง 5 µg/kg/min) 

Note ควรพิจารณาการบริหารยาผา่นทาง central venous catheter เป็นลาํดบัแรกถา้ทาํได ้
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ตวัอย่าง Bundle รพ.ศูนย์/รร.แพทย์ 

1. Take H/C 2 specimen พร้อมกนั จากแขนขา้งละ 1 specimen 

+ เก็บ specimen จากตาํแหน่งทีติดเชือส่ง culture 

2. เปิด IV เบอร์ 18-22 อยา่งนอ้ย 2 เสน้ พร้อมกบั load NSS free flow 

แนะนาํใหส้ารนาํเบืองตน้อยา่งนอ้ย 30 ml/Kg และตามดว้ยการให ้NSS 500-1,000 ml ในครึงชวัโมงโดยให้

ซาํจนแน่ใจว่าผูป่้วยไม่ขาดสารนาํในหลอดเลือด และตอ้งมีการประเมินความพอเพียงของสารนาํอยา่ง

ต่อเนืองในช่วง 6-12 ชม.แรก หรือ อาจพิจารณาตามตวัอยา่ง ดงันี 

อาย ุ≤ 60 ปี  (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย 3 ลิตร)  

อาย ุ> 60 ปี  หรือ มีโรคหวัใจ โรคไต ร่วมดว้ย  (ควรใหอ้ยา่งนอ้ย 1.5 ลิตร) 

ควรมีประเมินอาการของภาวะนาํเกินร่วมดว้ยทุก 10-15 นาที โดยใชเ้ครืองมือตามความเหมาะสม ถา้มี

อาการของภาวะนาํเกิน อาจตอ้งหยดุสารนาํก่อนถึงเป้าหมาย 

3. Start IV ABO ทีครอบคลุมเชือทีคิดถึงใหเ้ร็วทีสุดหลงั take H/C , culture ตาํแหน่งอืนทีสงสยั ดงัตวัอยา่ง 

community acquired – Ceftriaxone 2 g 

สงสยั melioidosis – Ceftazidime 2 g 

healthcare associated infection – the most board spectrum antibiotic 

4. พิจารณาการให ้Norepinephrine หรือ Dopamine เป็นยากระตุน้ความดนัโลหิตควบคู่กบัการใหส้ารนาํ*  

5. Retained Foley catheter ร่วมกบั Record I/O 

(ทิงปัสสาวะทีคา้งใน bladder ก่อนดว้ย)  

6. พิจารณาให ้oxygen ในผูป่้วยทีหายใจเร็วกว่า 20 ครังต่อนาที  ถา้ SpO2 sat < 92% หรือ RR > 30/min 

พิจารณา intubate+ respiratory support 
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7. วดัระดบั blood lactate level ในการติดตามอาการผูป่้วย (พิจารณาใช ้physiologic score เช่น SOS score 

ร่วมกนัในการประเมินผูป่้วย) 

8. พิจารณายา้ยผูป่้วยเขา้ ICU ทนัที 

*ในกรณีใช ้Norepinephrine ใหผ้สม Norepinephrine ใน 5%D/W ( ไม่ใหผ้สมใน NSS) ดงันี 

กรณีบริหารยาผา่นทาง central venous catheter 

ผสม Norepinephrine 4mg ใน 5%D/W 50-100 ml ควบคุมการไหลของยาโดยใช ้syringe pump 

กรณีบริหารยาผา่นทาง peripheral venous catheter  

ผสม Norepinephrine 4 mgใน 5%D/W 250ml ควบคุมการไหลของยาโดยใช ้infusion pump (ใหร้ะวงัการรัว

ของยาออกนอกเสน้เลือดเป็นพิเศษ) 

ปรับขนาดยาเพือกระตุน้ให ้ MAP≥ 65mmHg ซึงขนาดยาทีใชเ้ริมตน้ในผูป่้วย septic shock ตามปกติจะอยู่

ในช่วง 0.1-0.3 µg/kg/min และปรับขนาดยาทุก 3-5นาทีโดยพิจารณาจากความดนัโลหิตโดยใหใ้ชข้นาดยาที

ไม่ควรเกิน 2 µg/kg/min (อยา่งไรก็ตามในผูป่้วยบางรายสามารถเพิมขนาดยาไดถึ้ง 5 µg/kg/min) 

Note ควรพิจารณาการบริหารยาผา่นทาง central venous catheter เป็นลาํดบัแรกถา้ทาํได ้
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ภาคผนวกที 2 

แนวปฏิบัตกิารประเมนิสภาพผู้ป่วยโดยใช้ SOS score (search out severity score) 

 

 

 

 

 

คะแนน 2-3 

- Record V/S ทุก  ชม. I/O ทุก - 8 ชม. 

- ประเมิน SOS score ตามความเหมาะสม 

- รายงานพยาบาลเจ้าของไข้ 

- พยาบาลเจ้าของไข้พิจารณา 

  รายงานแพทย์ ตามความเหมาะสม 

Nurse Record V/S as usual + ประเมิน SOS 

คะแนน ≥ 4 

- Record V/S, I/O ทุก -  นาที 

- พิจารณาย้ายผู้ ป่วยมาอยูใ่นบริเวณทีสามารถดแูล  

   ได้อยา่งใกล้ชิดร่วมกบัพิจารณาจอง ICU 

-  ค้นหาสาเหตทีุทําให้ผู้ป่วยแยล่งเช่น   

    severe sepsis and septic shock  / Acute MI /  

    Acute PTE  etc. 

 

- Monitor ผู้ ป่วยทุก -  นาที 

  จน SOS < 4 หรือจนกวา่แพทย์บอกวา่ stable  

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

  then monitor ทุก  ชม. จนครบ ชม. 

-รายงานพยาบาลเจ้าของไข้ 

-รายงานพยาบาล incharge 

-รายงาน Extern /Intern ทันที 

 

คะแนน 0-1 

- Record V/S ตามปกติ 

- ประเมิน SOS score ตามปกติ 

 

ถ้าค้นหาสาเหตทีุทําให้ผู้ ป่วยแยล่งแล้วพบวา่เป็น

severe sepsis and septic shock ให้ปฏิบติัตาม flow 

แนวปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยติดเชือในกระแสโลหิต 
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ภาคผนวกที 3 

ตารางสรุปแนวเวชปฏิบัตกิารดูแลรักษาผู้ป่วย  severe sepsis และ septic shock 

ทรัพยากรในการดูแล

ผู้ป่วย 

 

น้อย  ปานกลาง มาก มากทีสุด 

ตัวอย่างระดับของรพ. รพ.สต. 

 

รพ.ชุมชน รพ.ทวัไป รพ.ศูนย์ /รร.แพทย์ 

กลยุทธ์ในการดูแล -วนิจิฉยัได้เร็ว 

-สง่ต่อได้ไว 

-ดูแลเบืองต้น 

-วนิจิฉยัได้เร็ว 

-สง่ต่อได้ไวเมือมีข้อบง่ชี 

-ดูแลรักษาเบืองต้นและ

ติดตามได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

-วนิจิฉยัได้เร็ว 

-ดูแลรักษาเบืองต้นและ

ติดตามได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

-มีการประสานเครือข่าย

ในการดูแลทงัภายในและ

ภายนอกรพ. 

-วนิจิฉยัได้เร็ว 

-ดูแลรักษาเบืองต้นและ

ติดตามได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

-มีการประสานเครือข่าย

ในการดูแลทงัภายในและ

ภายนอกรพ. 

-พฒันาแนวทางองค์

ความรู้ใหม่ๆ 

เครืองมือทีใช้ในการ

วินิจฉัยและประเมิน

เบืองต้น 

-SIRS Criteria หรือ 

SOS score 

-SIRS Criteria หรือ SOS 

score 

-ค้นหาตําแหนง่ติดเชือ 

-ประเมินภาวะ tissue 

hypoperfusion หรือ 

organ dysfunction 

แบบง่าย 

-SIRS Criteria หรือ SOS 

score 

-ค้นหาตําแหนง่ติดเชือ 

-ประเมินภาวะ tissue 

hypoperfusion หรือ 

organ dysfunction 

แบบง่ายหรือซบัซ้อนโดย

พจิารณาใช้เครืองมือ

เพมิเติมร่วมในการ

ประเมิน 

-SIRS Criteria หรือ SOS 

score 

-ค้นหาตําแหนง่ติดเชือ 

-ประเมินภาวะ tissue 

hypoperfusion หรือ 

organ dysfunction 

แบบง่ายหรือซบัซ้อนโดย

พจิารณาใช้เครืองมือ

เพมิเติมร่วมในการ

ประเมิน 

การรักษาเบืองต้น -Oxygen 

-IV fluid 

-Airway care, oxygen, 

respiratory support 

ตามข้อบง่ชี 

-Hemoculture และเพาะ

เชือจากแหลง่ติดเชือที

สงสยั 

-Airway care, oxygen, 

respiratory support 

ตามข้อบง่ชี 

-Hemoculture และเพาะ

เชือจากแหลง่ติดเชือที

สงสยั 

-Airway care, oxygen, 

respiratory support 

ตามข้อบง่ชี 

-Hemoculture และเพาะ

เชือจากแหลง่ติดเชือที

สงสยั 

การให้สารนําเบืองต้น - IV เบอร์ 18-22 

อย่างน้อยจํานวน  1 

เส้น  

- Load IV fluid free 

flow 

- IV เบอร์ 18-22 จํานวน  

2  เส้น  

- Load IV fluid ทนัที

อย่างน้อย 30 ml/kg*  

- ฟังปอดทกุ -  นาที 

- IV เบอร์ 18-22 จํานวน  

2  เส้น 

- Load IV fluid ทนัที

อย่างน้อย 30 ml/kg* 

- ฟังปอดทกุ -  นาที 

- อาจพจิารณาใช้

เครืองมือเพมิเตมิร่วมใน

- IV เบอร์ 18-22 จํานวน  

2  เส้น 

- อาจมีการใส ่CVP line 

ร่วมด้วย 

- Load IV fluid ทนัที

อย่างน้อย 30 ml/kg* 

- ฟังปอดทกุ -  นาที 
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การประเมิน* - อาจพจิารณาใช้

เครืองมือเพมิเตมิร่วมใน

การประเมิน* 

การให้ยาปฏชีิวนะและการ

กาํจัดแหล่งตดิเชือ 
-สง่ตวัเพือรับการ

รักษาต่อโดยเร็วทีสดุ 

 

-ให้ยาปฏิชีวนะทาง 

intravenous ทีออกฤทธิ

ครอบคลมุเชือก่อโรค 

อย่างน้อย 1 ชนดิโดยเร็ว

ทีสดุ และภายใน 1 

ชวัโมงแรก* 

 

-ให้ยาปฏิชีวนะทาง 

intravenous ทีออกฤทธิ

ครอบคลมุเชือก่อโรค 

อย่างน้อย 1 ชนดิโดยเร็ว

ทีสดุ และภายใน 1 

ชวัโมงแรก* 

-De-escalationในวนัที 

3-5 โดยพจิารณาจากผล

เพาะเชือและตรวจความ

ไวของเชือต่อยา 

-ระบายเชือหรือกําจดั

แหลง่ติดเชืออย่างเร็ว

ทีสดุเมือสภาพผู้ป่วย

พร้อม 

-ให้ยาปฏิชีวนะทาง 

intravenous ทีออกฤทธิ

ครอบคลมุเชือก่อโรค 

อย่างน้อย 1 ชนดิโดยเร็ว

ทีสดุ และภายใน 1 

ชวัโมงแรก* 

-De-escalationในวนัที 

3-5 โดยพจิารณาจากผล

เพาะเชือและตรวจความ

ไวของเชือต่อยา 

-ระบายเชือหรือกําจดั

แหลง่ติดเชืออย่างเร็ว

ทีสดุเมือสภาพผู้ป่วย

พร้อม 

ยาเพมิความดันโลหติ  -ให้ Norepinephrine 

หรือ Dopamine เพมิ 

MAP ให้สูเ่ป้าหมายเมือ

ปริมาณนําในหลอดเลือด

เพียงพอ 

-ให้ Norepinephrine 

เพมิ MAP ให้สูเ่ป้าหมาย

เมือปริมาณนําในหลอด

เลือดเพียงพอ 

-อาจเลือกใช้ Dopamine 

หรือ Dobutamine ร่วม

ด้วยในกรณีมีปัญหาการ

บีบตวัและอตัราการเต้น

ของหวัใจช้า 

-ให้ Norepinephrine 

เพมิ MAP ให้สูเ่ป้าหมาย

เมือปริมาณนําในหลอด

เลือดเพียงพอ 

-อาจเลือกใช้ Dopamine 

หรือ Dobutamine ร่วม

ด้วยในกรณีมีปัญหาการ

บีบตวัของหวัใจและอตัรา

การเต้นของหวัใจช้า 

เป้าหมายในการดูแล

เบืองต้น 

มีการดูแลเบืองต้น

และสง่ต่ออย่างมี

ประสทิธิภาพ 

-Mean arterial 

pressure ≥  mmHg 

-Urine output > .  

ml/kg/hr 

-SOS score น้อยกวา่ 5  

-Mean arterial 

pressure ≥  mmHg 

-Urine output > .  

ml/kg/hr 

-Reversal of tissue 

hypoperfusion and 

hypoxia*  

-Mean arterial 

pressure ≥ 65 mmHg 

-Urine output > 0.5 

ml/kg/hr 

-Reversal of tissue 

hypoperfusion and 

hypoxia* 

การตดิตาม Monitoring  ประเมิน MAP, urine 

output และ SOS score 

ประเมิน MAP, urine 

output และ tissue 

perfusion ตามความ

เหมาะสม 

ประเมิน MAP, urine 

output และ tissue 

perfusion ตามความ

เหมาะสม 

Respiratory support -พจิารณาให้ oxygen  -พจิารณาให้ oxygen  

-พจิารณาใส่ทอ่ช่วย

หายใจอย่างเหมาะสม 

-พจิารณาให้ oxygen 

-พจิารณาใส่ทอ่ช่วย

หายใจและเครืองช่วย

หายใจอย่างเหมาะสม 

-พจิารณาให้ oxygen 

-พจิารณาใส่ทอ่ช่วย

หายใจและเครืองช่วย

หายใจอย่างเหมาะสม 
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Renal support  -สง่ต่อผู้ป่วยเมือมีภาวะ

ไตวายเฉียบพลนัเกิดขึน 

-เริมการบําบดัทดแทนไต

เมือมีข้อบง่ชี 

- ในกรณีระดบัความดนั

โลหติไม่คงที ควรเลือก 

CRRT หรือ SLED 

-ในกรณีระดบัความดนั

โลหติคงที ควรเลือก

SLED หรือ  IHD หรือ 

acute peritoneal 

dialysis 

-เริมการบําบดัทดแทนไต

เมือมีข้อบง่ชี 

- ในกรณีระดบัความดนั

โลหติไม่คงที ควรเลือก 

CRRT หรือ SLED 

-ในกรณีระดบัความดนั

โลหติคงที ควรเลือก

SLED หรือ  IHD หรือ 

acute peritoneal 

dialysis 

การควบคุมระดับนําตาล  -ควรควบคุมระดบั

นําตาลในเลือดด้วย โดย

ควบคุมให้ระดบันําตาล

ในเลือดอยู่ระหวา่ง 80-

180 มิลลกิรัมต่อเดซลิติร 

 

-ควรควบคุมระดบั

นําตาลในเลือดด้วย โดย

ควบคุมให้ระดบันําตาล

ในเลือดอยู่ระหวา่ง 80-

180 มิลลกิรัมต่อเดซลิติร 

-พจิารณาทํา glycemic 

control protocol 

-ควรควบคุมระดบั

นําตาลในเลือดด้วย โดย

ควบคุมให้ระดบันําตาล

ในเลือดอยู่ระหวา่ง 80-

180 มิลลกิรัมต่อเดซลิติร 

-พจิารณาทํา glycemic 

control protocol 

Sedation  -ควรพจิารณายาทีมีผล

ต่อ hemodynamic น้อย

ทีสดุ 

-สําหรับผู้ป่วยทีต้องใส่

ทอ่ช่วยหายใจควรให้ยา 

sedation  

 

-ควรพจิารณายาทีมีผล

ต่อ hemodynamic น้อย

ทีสดุ 

-สําหรับผู้ป่วยทีต้องใสท่อ่

ช่วยหายใจควรให้ยา 

sedation  

-ควรใช้ sedation scale 

หรือ protocol 

-ควรพจิารณายาทีมีผล

ต่อ hemodynamic น้อย

ทีสดุ 

-สําหรับผู้ป่วยทีต้องใสท่อ่

ช่วยหายใจควรให้ยา 

sedation  

-ควรใช้ sedation scale 

หรือ protocol 

Other supportive care  -Stress ulcer 

prophylaxis  

-DVT prophylaxis  ตาม

ความเสียงของการเกิด  

 

-Stress ulcer 

prophylaxis  

-DVT prophylaxis  ตาม

ความเสียงของการเกิด  

 

-Stress ulcer 

prophylaxis  

-DVT prophylaxis  ตาม

ความเสียงของการเกิด  

 

ตัวชีวัด -ร้อยละของการใช้ 

SOS score ในการ

ประเมินผู้ป่วยทีมีไข้

มากกวา่  38.5 องศา

เซลเซียส และหรือ

ความดนัโลหติทีตํา

กวา่ 90/60 มม.ปรอท  

-ร้อยละของการสง่ต่อ

ผู้ป่วยไปถึง รพช. 

ภายใน 60 นาที 

 

-ร้อยละของการทํา 

Hemoculture ก่อนการ

ให้ยาปฏิชีวนะ 

-ร้อยละของการได้รับสาร

นําทดแทน อย่างน้อย 30 

ml/kg หรือ 1.5 ลติร 

ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

-ร้อยละของการได้ยา

ปฏิชีวนะทีเหมาะสม

ภายใน 1 ชวัโมงแรก   

 

-ร้อยละของการทํา 

Hemoculture ก่อนการ

ให้ยาปฏิชีวนะ 

-ร้อยละของการได้รับสาร

นําทดแทน อย่างน้อย 30 

ml/kg หรือ 1.5 ลติร 

ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

-ร้อยละของการได้ยา

ปฏิชีวนะทีเหมาะสม

ภายใน 1 ชวัโมงแรก   

-ร้อยละของผู้ป่วยจาก

-ร้อยละของการทํา 

Hemoculture ก่อนการ

ให้ยาปฏิชีวนะ 

-ร้อยละของการได้รับสาร

นําทดแทน อย่างน้อย 30 

ml/kg หรือ 1.5 ลติร 

ภายใน 1 ชวัโมงแรก 

-ร้อยละของการได้ยา

ปฏิชีวนะทีเหมาะสม

ภายใน 1 ชวัโมงแรก   

-ร้อยละของผู้ป่วยจาก



55 
 

ห้องฉกุเฉินสง่เข้าไอซียู

ภายใน 3 ชวัโมงแรก 

(sepsis fast track) 

-อตัราการรอดชีวติของ

ผู้ป่วย severe sepsis 

septic shock จากนอก

รพ. (community 

acquire sepsis) 

 

ห้องฉกุเฉินสง่เข้าไอซียู

ภายใน 3 ชวัโมงแรก 

(sepsis fast track) 

-อตัราการรอดชีวติของ

ผู้ป่วย severe sepsis 

septic shock จากนอก

รพ. (community 

acquire sepsis) 
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ภาคผนวกที 4 

ตวัอย่าง protocol การปฏิบัตกิารเฝ้าระวงัและดูแลรักษาเบอืงต้นผู้ป่วยตดิเชือในกระแสโลหิต  

4.1 ตวัอย่าง protocol การปฏิบัตกิารเฝ้าระวงัและดูแลรักษาเบืองต้นผู้ป่วยตดิเชือในกระแสโลหิต  

     (สําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่โรงพยาบาลชุมชน) 

SIRS (systemic inflammatory response syndrome) หมายถึงการมีสิงต่อไปนี 2 ขอ้ขึนไป 

[ ] Temperature >38°C or <36°C 

[ ] Heart rate > 90 beats/min 

[ ] Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2 <32 mmHg 

[ ] WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form neutrophil >10 % 

Hypotension หมายถึง 

[ ] SBP < 90 หรือ MAP < 70 mmHg ในคนทีไม่มี HT อยูเ่ดิม 

[ ] SBP ตาํกว่า baseline เดิม > 40 mmHgในคนทีมี HTอยูเ่ดิม 

MAP (mean arterial pressure) = [(SBP-DBP) / 3] + DBP 

Signs of hypoperfusion สงัเกตไดจ้ากผูป่้วยมีอาการดงัต่อไปนีโดยไม่มีสาเหตุอืน 

[ ] สมอง ซึมลง หรือกระวนกระวาย 

[ ] ปัสสาวะออกนอ้ยลง 

[ ] ผวิหนงัลาย มือเทา้เยน็ และ capillary refilling time นานกว่า 2 วินาที 

[ ] มีภาวะ metabolic acidosis 

Sepsis = SIRS + สงสยั หรือ มี evidence of infection 

Severe sepsis = sepsis ทีมี organ dysfunction, hypoperfusion หรือ hypotension ร่วมดว้ย 
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ตาํแหน่งทีสงสัย infection 

[ ] Respiratory        [ ] GI         [ ] GU        [ ] Soft tissue     [ ] CNS 

[ ] Cardiovascular  [ ] Tropical infection  [ ] Other…………… 

แนวทางการดูแลเบืองต้นผู้ป่วย SEVERE SEPSIS และ SEPTIC SHOCK 

[ ] take H/C 2 specimen พร้อมกนั จากแขนขา้งละ 1 specimen 

[ ] เปิด IV 2 เสน้ พร้อมกนั (ไม่จาํเป็นตอ้ง cut down) 

[ ] ใส่ Foley catheter (ทิงปัสสาวะทีคา้งใน bladder ก่อนดว้ย) 

[ ] เก็บ specimen จากตาํแหน่งทีสงสยัติดเชือใน tube culture 

[ ] specific treatment  - start antibiotic เร็วทีสุดหลงั take culture 

[ ] community acquired - Ceftriaxone 2 g 

[ ] สงสยั melioidosis - Ceftazidime 2 g 

[ ] healthcare associated infection - the most appropriate board spectrum antibiotic 

[ ] supportive treatment  

[ ] IV fluid: NSS 1,000 ml x 2 ขา้ง IVF ~ 3 L (อาย>ุ60 ปี  โรคหวัใจ โรคไต  IVF 1.5 L) 

[ ] Urine output > 30 ml/hr (ไม่รวมปัสสาวะทีคา้งอยูก่่อน) 

[ ] Dopamine 100 mg + 5%D/W 100 ml (1:1) เริม 20 ml/hr 

[ ] SpO2 sat < 92% หรือ RR > 30/min พิจารณา intubate+ respiratory support 

[ ] ตดิต่อ ICU  

ถา้มี surgical condition ซึงเป็นสาเหตุของ septic shock ให้ติดต่อแพทยเ์วรศลัยกรรมร่วมดว้ย  
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การ record vital sign ขณะ refer 

เวลา (ทุก 5-10 นาที         

Temp (องศา)          

HR (ครัง/นาที)         

RR (ครัง/นาที)         

BP (มม.ปรอท)         

Urine output         

 

เมอืถงึ Ward _______ 

Urine output (ไม่รวมปัสสาวะทีคา้งอยูก่่อน) _____ ml      IV fluid ทงัหมด _______ ml 

              เริม Sepsis Resuscitation เวลา_________น.      ใช ้Dopamineไป ________ ml 

ถึง ward เวลา________น. 
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4.2 ตวัอย่าง protocol การปฏิบัตกิารเฝ้าระวงัและดูแลรักษาเบืองต้นผู้ป่วยตดิเชือในกระแสโลหิต  

     (สําหรับผู้ป่วยเดก็ในโรงพยาบาลชุมชน)                             

 
(เอือเฟือโดย นพ.ทํานบ ตัณนิติศุภวงษ์ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก) 

 
 
SIRS (systemic inflammatory response syndrome)  
หมายถึงการมีส่ิงตอไปน้ี 2 ขอข้ึนไป 
 
[ ] Temperature > 38°C or < 36°C 
[ ] Heart rate มากกวาหรือนอยกวา คาปกติตามอาย ุ
[ ] Respiratory rate > คาปกติตามอาย ุ
[ ] WBCมากกวาหรือนอยกวา คาปกติตามอาย ุ, หรือมี band form neutrophil >10 % 
 

Age Heart rate Respiratory 
rate 

(ครั้ง/min) 

WBC 
(mm3) Tachycardia 

(ครั้ง/min) 
Bradycardia 

(ครั้ง/min) 

0 d-1 wk >180 <100 >50 >34000 

1 wk-1 mo >180 <100 >40 >19500 
<5000 

1 mo-1 yr >180 <90 >34 >17500 
<6000 

2-5 yr >140 NA >22 >15500 
<6000 

6-12 yr >130 NA >20 >13500 
<4500 

13-18 yr >110 NA 
=ไมมีขอมูล 

>20 >11000 
<4500 
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Hypotension หมายถึง 
[ ] SBP < 60 mmHg in term neonate (0-28 days) 
            < 70 mmHg in infant (1-12 months) 
             < 70 mmHg + (2*age in year) in children 1 to 10 years 
             < 90 mmHg in children ≥ 10 years of age 
Signs of hypoperfusion สังเกตไดจากผูปวยมีอาการดังตอไปน้ีโดยไมมีสาเหตุอื่น 
[ ] สมอง ซึมลง หรือกระวนกระวาย 
[ ] ไต ปสสาวะออกนอยลง 
[ ] ผิวหนัง ผิวลาย มือเทาเย็น และ capillary refilling time นานกวา 2 วินาที 
[ ] เน้ือเยือ่ตางๆท่ัวรางกาย มีภาวะ metabolic acidosis 
 
ตาํแหนงทีส่งสยั infection 
[ ] Respiratory         [ ] GI          [ ] GU         [ ] Soft tissue          [ ] CNS 
[ ] Cardiovascular    [ ] Tropical infection     [ ] Others ……………. 
 
แนวทางการดแูลกอนสงตอผูปวย SEVERE SEPSIS and SEPTIC SHOCK 
[ ] take H/C 1 specimen  
[ ] เปด IV 2 เสน พรอมกัน (ไมจําเปนตอง cut down) 
[ ] Foley catheter (ท้ิงปสสาวะท่ีคางใน bladder กอนดวย) 
[ ] เก็บ specimen จากตําแหนงท่ีสงสัยติดเชื้อใน tube culture 
 
[ ] specific treatment – start antibiotic เรว็ทีส่ดุหลงั take culture 
     (ควรเลอืก antibiotic ตามสาเหตุของ sepsis  แตถาไมทราบ) 
[ ] community acquired – Ceftriaxone 50 mg/kg/dose (max. 2gm) 
 
[ ] supportive treatment  
[ ] IV fluid: NSS or RLS 20 ml/kg ใน 10 นาที ถา load มากกวา 3 ครั้งควรประเมิน CVP 
[ ] Urine output  > 0.5ml/kg/hr (ไมรวมปสสาวะท่ีคางอยูกอน) 
[ ] Dopamine 10 mcg/kg/min  
    (Dopamine [6 * BW (kg)] …mg + NSS upto 100 ml IV drip 10 ml/hr 
    ถาเด็กอวนใช ideal body weight คํานวณ ตามสูตรหนาถดัไป) 
[ ] ถามี sign of respiratory failure หรือไม full concious พิจารณา intubation 
    (ขนาด Endotracheal tube ท่ีเหมาะสม ตามหนาถัดไป) 
 
                 
[ ] ติดตอ แพทยเวรกมุาร 
(แตถามี surgical condition ซึ่งเปนสาเหตุของ septic shock ใหติดตอแพทยเวรศลัยกรรมเด็กรวมดวย) 
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การ record vital sign ขณะ refer 

 
 
เมอืถงึ Ward ……..เวลา.........ระยะเวลาเดินทาง.........ชัวโมง.........นาท ี

 

 Urine output (ไมรวมปสสาวะท่ีคางอยูกอน) ____ ml 
 IV fluid ท้ังหมด _______ ml 
 ใช Dopamineไป ________ ml 
 มี sepsis resuscitation เวลา_________น. 
 

สตูร Ideal body weight 
อาย ุ6 เดือน – 2 ป : อายเุปนเดือน+9  = … kg 
                                      2 
อาย ุ2- 6 ป : (อายุเปนป*2)+8 = … kg 
อาย ุ7-12 ป : (อายเุปนป*7)-5 = … kg 
                               2 
ขนาด Endotracheal tube ทีเ่หมาะสม 

1. Uncuffed endotracheal tube  
       อายุนอยกวา 1 ป : 3.5 mm 
       อาย ุ1-2 ป : 4 mm 
       อายุมากกวา 2 ป ใชสูตร Uncuffed endotracheal tube ID(mm) = 4+(age/4) 
2. Cuffed endotracheal tube 
       อายุนอยกวา 1 ป : 3.0 mm 
       อาย ุ1-2 ป : 3.5 mm 
       อายุมากกวา 2 ป ใชสูตร Cuffed endotracheal tube ID(mm) = 3.5+(age/4) 
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ภาคผนวกที 5 

แผนภูมขินัตอนและแนวคดิการให้สารนําทดแทน 

 

หลกัการ TROL concept 

T = Type of fluid  ขึนกบัลกัษณะของผูป่้วยแต่ละรายตามความเหมาะสมว่าจะใช ้crystalloid อย่างเดียวหรือ ใช้ colloid ร่วมดว้ยในบางครัง 

R = Rate of fluid administration อตัราความเร็วของสารนาํทีให ้ตอ้งใหแ้บบรวดเร็วหรือชา้ๆ และตอ้งใหป้ริมาณเท่าไหร่ในแต่ละครัง เพราะถา้

มีภาวะ inadequate tissue perfusion การใหส้ารนาํตอ้งใหแ้บบ fluid bolus คือปริมาณทีใหต้อ้งมากและใหอ้ย่างรวดเร็วเพือหวงัผลในการ

เพิม cardiac output จนถึงเป้าหมายทีตงัไวโ้ดยหวงัว่าการเพิม cardiac output จะช่วยทาํให ้tissue perfusion ดีขึนจากนนัจึงค่อยให ้fluid 

maintenance และ ongoing loss ตามความเหมาะสม อย่างไรกต็ามปริมาณทีใหแ้บบ fluid bolusในแต่ละครังอาจตอ้งดผูลแทรกซ้อนที

อาจจะเกดิขึนตามมาดว้ย 

O = Objective หรือ Goal to be achieved เป้าหมายทีตงัไวข้องการใหส้ารนาํ 

เป้าหมายของการใหส้ารนาํทดแทนผูป่้วยพร่องสารนาํทีเกดิภาวะ inadequate tissue perfusion เพือเพิม oxygen delivery และแกไ้ขภาวะ 

inadequate tissue perfusion ใหร่้างกายอยู่ในภาวะสมดุล เซลลต่์างๆในร่างกายทาํงานไดเ้ป็นปกติ 

L = Limits หรือ safety limits เมือไหร่ควรจะหยุดใหส้ารนาํ 

ผลแทรกซอ้นจากการใหส้ารนาํทดแทนนอ้ยทีสุด อาจตอ้งหยุดใหส้ารนาํเมือผลแทรกซ้อนมีอนัตรายมากกว่าประโยชนที์ไดรั้บ (risk vs benefit) 

เช่น pulmonary edema, brain edema 
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ตวัชีวดั parameter ต่างๆ เพอืใช้ในการวางแผนการเป็นเกณฑ์ข้อบ่งชีช่วยในการตดัสินใจให้สารนาํทดแทน 

ตัวชีวัด ใช้เป็นข้อบ่งชี

ว่ามีภาวะพร่อง

สารนํา 

ใช้เป็นข้อบ่งชี

ว่ามีภาวะ 

inadequate 

tissue perfusion 

ใช้เป็นตัว

ทาํนายการให้

สารนําทดแทน

ว่าจะมี

ประโยชน์หรือ

โทษ 

ใช้เป็น

ตัวกาํหนด

เป้าหมายในการ

ให้สารนํา

ทดแทน 

ใช้เป็น safety 

limits เมือไหร่

ควรจะหยุดให้

สารนํา 

Clinical judgement √ √ √ √ √ 

Thirst/diminished skin 

turgor/dry mouth/cool 

extremities 

√ X X X X 

Perioperative therapy 

(fasting/insensible/hemorrhagic 

losses) 

√ X X X X 

Hypernatremia √ X X √ X 

Use of vasopressor √ √ X √ X 

Tachycardia √ X X √ X 

Oliguria < 0.5 ml/kg/hr √ √ X √ X 

Systolic BP < 90 mmHg √ √ X √ X 

Cardiac index < 2.5 l/min/m2 √ √ X √ X 

CVP ≤ 15 mmHg √ X X √ √ 

CVP changes with spontaneous 

respiration 

√ X √ √ √ 

PAOP < 18 mmHg √ X X √ √ 

Serum lactate > 2 mmol/l √ √ X √ X 

ScvO2 < 70% √ √ X √ X 

DO2i < 600 ml/min/m2 √ √ X √ X 

Corrected flow time(FTc) < 400 

ms 

√ X X X √ 

Stroke volume variability ≥ 

13% 

√ X √ √ √ 

Systolic pressure variability >  

10% 

√ X √ √ √ 

Pulse pressure variability ≥ 

13% 

√ X √ √ √ 

Response to straight leg raising √ X √ √ X 

IVC diameter variability √ X √ √ X 
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ภาคผนวกที 6  ตวัอย่างตารางการคาํนวนการให้ยากระตุ้นความดันโลหิต 

 

ชือยา 
concentration 

ตารางแสดงขนาดยา 

Levophed 

ขนาดยา 

0.01 – 3 m
cg/kg/m

in 

การ m
onitoring 

-  ติดตาม  BP  ,  HR   

urine  output 

-  ตรวจสอบตําแหน่งทีให้

ยาทุก 8 ชัวโมง 

 

8 m
g  in  100 m

l 
Rate(m

l/hr) 

นาํหน
ัก 

2 
4 

6 
8 

10 
12 

14 
16 

18 
20 

22 
24 

26 
28 

30 
32 

34 
36 

38 
40 

50 
0.05 

0.11 
0.16 

0.22 
0.27 

0.32 
0.38 

0.43 
0.49 

0.54 
0.59 

0.65 
0.70 

0.76 
0.81 

0.86 
0.92 

0.97 
1.03 

1.08 

55 
0.05 

0.10 
0.15 

0.20 
0.24 

0.29 
0.34 

0.39 
0.44 

0.49 
0.54 

0.59 
0.64 

0.69 
0.73 

0.78 
0.83 

0.88 
0.93 

0.98 

60 
0.04 

0.09 
0.14 

0.18 
0.23 

0.27 
0.32 

0.37 
0.41 

0.46 
0.50 

0.55 
0.60 

0.64 
0.69 

0.73 
0.78 

0.83 
0.87 

0.92 
 

16 m
g  in  100  m

l 
50 

0.11 
0.21 

0.32 
0.43 

0.53 
0.64 

0.74 
0.85 

0.96 
1.06 

1.17 
1.27 

1.38 
1.49 

1.59 
1.70 

1.80 
1.91 

2.02 
2.12 

55 
0.10 

0.19 
0.29 

0.39 
0.49 

0.58 
0.68 

0.78 
0.87 

0.97 
1.07 

1.16 
1.26 

1.36 
1.46 

1.55 
1.65 

1.75 
1.84 

1.94 

60 
0.09 

0.18 
0.27 

0.36 
0.45 

0.53 
0.62 

0.71 
0.80 

0.89 
0.98 

1.07 
1.16 

1.25 
1.34 

1.42 
1.51 

1.60 
1.69 

1.78 
 

Dopam
ine 

ขนาด 

2.5 – 20 m
cg/kg/m

in 

การ m
onitoring 

-  ติดตาม  BP  ,  HR  

 urine  output 

-  ตรวจสอบตําแหน่งทีให้

ยาทุก 8 ชัวโมง 

 

100  m
g in 100 m

l 

(1 : 1) 

ขนาดยา 

นาํหน
ัก 

2.5 
5 

7.5 
10 

12.5 
15 

17.5 
20 

50 
7.5 

15 
22.5 

30 
37.5 

45 
52.5 

60 

60 
9 

18 
27 

36 
45 

54 
63 

72 

70 
10.5 

21 
31.5 

42 
52.5 

63 
73.5 

84 
 

200 m
g in 100 m

l 

(2 : 1) 

50 
4 

7.5 
11 

15 
19 

22.5 
26.25 

30 

60 
4.5 

9 
13.5 

18 
22.5 

27 
31.5 

36 

70 
5 

10.5 
16 

21 
26 

31.5 
36.75 

42 
 

Dobutam
ine 

ขนาด 

2.5 – 20 m
cg/kg/m

in 

การ m
onitoring 

-  ติดตาม  BP  ,  HR  

 urine  output 

-  ติดตาม  side  effect  

ได้แก่  N
/V

 ,  ปวดศีรษะ 

 

100  m
g in 100 m

l 

(1 : 1) 

ขนาดยา 

นาํหน
ัก 

0.5 
1 

2.5 
5 

7.5 
10 

12.5 
15 

17.5 
20 

50 
1.5 

3 
7.5 

15 
22.5 

30 
37.5 

45 
52.5 

60 

60 
1.8 

3.6 
9 

18 
27 

36 
45 

54 
63 

72 

70 
2.1 

4.2 
10.5 

21 
31.5 

42 
52.5 

63 
73.5 

84 
 

200 m
g in 100 m

l 

(2 : 1) 

50 
0.75 

1.05 
4 

7.5 
11 

15 
19 

22.5 
26.26 

30 

60 
0.9 

1.8 
4.5 

9 
13.5 

18 
22.5 

27 
31.5 

36 

70 
1.05 

2.1 
5 

10.5 
16 

21 
26 

31.5 
36.75 

42 
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