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Emergency nursing care of septic shock : case study

Abstract Suphan Sawangsang, B.N.S.*

 The 79-year-old woman, walked in Angthong Hospital at emergency room. She had vomiting,  
fever and chills for one day. She was weak and no diarrhea. Nursing assessment, respiratory rate 
24 beats per minute, heart rate 94 beats per minute, body temperature 38.9 degree Celsius, blood 
pressure 62/29 mmHg. The urine examination WBC >100 cell/HPF, RBC 3-5 cell/HPF, CBC White 
blood cell count 12,630 cells/mm3. The diagnosis was sepsis. Source of infection is urinary system. 
Calculation based on the SIRS (systemic inflammatory response syndrome). The diagnosis was septic 
shock. For emergency care, particularly emergency room immediately. For supporting of circulatory 
system, Ceftriazone 2 gm intravenous drip, Levophed 4 mg. in D-5-W 250 ml. (1:62.5) intravenous  
drip 5 microdrop/min. On 0.9% NSS load 1,000 ml (Follow up blood pressure 80/40 mmHg) Emergency 
nursing care of septic shock, giving nursing assessment, nursing diagnosis, nursing implementation 
and nursing evaluation. The 6 bundle guidelines, increase blood flow and oxygen transport. Control 
IV fluid with infusion pump and record urine per hour. The patient refused urinary catheter but she 
had adequate urine. Follow up blood pressure 98/58 mmHg. She was referred to ICU. She has been 
treated and released from the shock quickly. She was admitted in Angthong Hospital for 5 days. 
She was discharged with continuity of care.
Keywords: Septic shock, Emergency nursing care, hemodynamic management, fluid resuscitation
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การพยาบาลระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย septic shock : กรณีศึกษา

บทคัดย่อ สุพรรณ สว่างแสง, พย.บ.*

 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 79 ปี เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่างทอง ด้วยอาการมีไข้สูงหนาวสั่น  
คลื่นไส้อาเจียนเป็นเศษอาหาร ไม่มีถ่ายอุจจาระเหลว อ่อนเพลีย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล จากการประเมินตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง พบว่าผู้ป่วยมีอาการของ SIRS ครบทั้ง 4 ข้อ คือ อัตรา
หายใจเร็ว 24 ครั้งต่อนาที อัตราหัวใจเต้น 94 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 38.9 องศาเซลเซียส ผลการตรวจ
เลือด CBC พบปริมาณเม็ดเลือดขาว 12,630 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะ sepsis 
จึงท�าการ Assess Severity (Severe sepsis) จากการตรวจประเมินอย่างน้อย 1 อย่าง คือ ความดันโลหิตต�่า  
62/29 มิลลิเมตรปรอท โดยมี source of infection อยู่ที่ urinary system ที่ค่อนข้างชัดเจน จากผลตรวจ Urine  
examination พบ WBC >100 cell/HPF, RBC 3-5 cell/HPF ให้การรักษาพยาบาลโดยรวดเร็ว ณ ห้องฉุกเฉิน  
ท่ีสอดคล้องกับ 6 bundle เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดและการขนส่งออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อส่วนปลาย โดยให ้ 
Ceftriazone 2 gm intravenous drip, 0.9% NSS load 1,000 ml (วัดความดันโลหิตซ�้าได้ 80/40 มิลลิเมตร
ปรอท) Levophed 4 mg ผสมใน 5% D/W 250 ml (1:62.5) intravenous drip 15 ml/hr. ให้การพยาบาล
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ฉุกเฉินโดยประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ อาการ อาการแสดง และระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ดูแลให้ได้รับสาร
น�้าทางหลอดเลือดและยาตามแผนการรักษาโดยใช้ infusion pump ผู้ป่วยไม่ยอมใส่สายสวนปัสสาวะ แต่ปัสสาวะ 
ได้เอง วัดความดันโลหิตซ�้าได้ 98/58 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้ารักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และ
ย้ายเข้า ไอ ซี ยู ภายหลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน จึงจ�าหน่าย  
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ การพยาบาลระยะฉุกเฉิน การรักษาระบบไหลเวียนโลหิต การให้สารน�้า

*งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คือ การรักษาการติดเชื้อและการประคับประคองสภาพ 
การท�างานของระบบต่างๆ ของร่างกายให้กลบัสูภ่าวะปกติ
โดยเร็วท่ีสุด การรีบแก้ไขภาวะ shock ให้ได้เป้าหมาย
โดยเร็ว สามารถลดอัตราตาย ของผู้ป่วย septic shock 
 โรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลระดับ 
ทุติยภูมิขนาด 324 เตียง ท่ีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา จากสถิตข้ิอมลูของโรงพยาบาลอ่างทอง สาเหตกุาร
ตายผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก ปี 2557(8)

 1. การติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicaemia)
 2. การติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic Shock)
 3. การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Respiratory 
failure)
 4. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute  
myocardial infarction)
 5. ปอดบวม (Pneumonia) 
 จากสถิต ิอัตราการเสยีชวีติผูป่้วย Septic Shock  
ในโรงพยาบาลอ่างทอง (เป้าหมาย 50%) ปี 2555- 
2557 คือ ร้อยละ 46.99, 50.60 และ 52.17 ตามล�าดับ  
การพยาบาลระยะฉกุเฉนิในผูป่้วยกลุม่นี ้ในทุกกระบวนการ 
ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตั้งแต่การประเมิน 
การวินิจฉัย การวางแผนให้ความช่วยเหลือ ส่งผลให้
ผลลพัธ์การดแูลผูป่้วยมแีนวโน้มเป็นไปในทางท่ีด ีบทบาท
ท่ีส�าคญัของพยาบาลห้องอุบตัเิหตแุละฉกุเฉนิมคีวามส�าคญั
ในทุกกระบวนการโดยต้องมีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้ป่วย 
 จากความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท�ารายงาน
การศึกษาผู้ป่วย เร่ืองการพยาบาลระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย  
septic shock เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพยาบาล 
ระยะฉุกเฉินในผู้ป่วย Septic shock ตามแนวทางปฏิบัติ 
การดูแลผู้ป่วย sepsis เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

บทน�ำ
 Systemic Inflammatory Response Syndrome 
(SIRS) เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบแพร่กระจายทั่วไป 
ในร่างกาย(1) ท้ังจากการตดิเชือ้และไม่ใช่การตดิเชือ้ ท�าให้
มีการกระตุ้นสารสื่อกลางจากการอักเสบ (mediators) 
ต่างๆ ก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการ 
Sepsis รวมไปจนถึง Septic shock ท่ีอวัยวะต่างๆ ท�างาน 
ผิดปกติ (Multiple Organ Dysfunction Syndrome: 
MODS) Sepsis (Sepsis syndrome) ซึง่เป็นภาวะส�าคญั 
ท่ีรุนแรงถึงกับชีวิตได้(2) อัตราเสียชีวิตจากภาวะ sepsis 
ประมาณร้อยละ 40 ในผู้ใหญ่ และร้อยละ 35 ของผู้ป่วย  
Septic shock มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ(3) ภาวะ Septic shock ผู้ป่วยยังคงมีความดัน
โลหิตต�่าแม้ได้รับการรักษาด้วยสารน�้าจนเพียงพอแล้ว(4)  
จัดอยู ่ในกลุ ่ม distributive shock มีการหลั่งสาร  
endotoxin, exotoxin, peptidoglycans และอื่นๆ ส่งผล
ให้มี inflammatory response ทั่วๆ ไปในร่างกาย เช่น 
เกิดภาวะหลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวและมีการสูญเสีย
สารน�้าออกนอกหลอดเลือด(5) ท�าให้เกิดภาวะพร่องสาร
น�้าในร่างกายรวมท้ังสารต่างๆ ยังท�าให้การท�างานของ
กล้ามเนื้อหัวใจลดลง (myocardial dysfunction) การน�า
ออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อส่วนปลายบกพร่อง ท�าให้เกิดภาวะ 
ท่ีเซลล์ต่างๆ ไม่สามารถน�าออกซิเจนออกไปใช้ได้(5) มี 
อุบัติการณ์ sepsis ท่ัวโลกมากกว่า 20 ล้านรายต่อปี  
และมีอัตราเสียชีวิตจาก septic shock สูงถึงร้อยละ 70 
แม้แต่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว(6) ผู้ป่วย septic shock 
ต้องได้รับการวินจิฉยัและการรักษาโดยรวดเร็วตัง้แต่อยูใ่น 
ห้องฉุกเฉินเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดและการขนส่ง
ออกซเิจนไปสูเ่น้ือเยือ่ส่วนปลาย(7) การศกึษานีเ้ป็นตวัอย่าง
หนึ่งของการให้ความส�าคัญกับหลักส�าคัญของการรักษา 
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วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาความส�าเร็จของการพยาบาลระยะ
ฉุกเฉินในผู้ป่วย Septic shock และศึกษาประสิทธิผล
ของการใช้แนวทางปฏิบัติ การดูแลผู ้ป ่วย sepsis  
เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

รำยงำนผู้ป่วย
 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 79 ปี เข้ารับการรักษา 

 แพทย์วินิจฉยัว่าผูป่้วยมภีาวะ sepsis จงึท�าการ 
Assess Severity (Severe sepsis) จากอาการของ 

 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น septic shock โดยมี 
source of infection อยู่ที่ urinary system ที่ค่อนข้าง
ชัดเจน จากผลตรวจ Urine examination พบ WBC 

ท่ีห้องฉกุเฉนิโรงพยาบาลอ่างทอง อาการส�าคญั : มไีข้สงู 
หนาวสั่น 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล อาการเจ็บป่วย
ปัจจุบัน: ผู้ป่วยบอกว่า 1 วันก่อน ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจยีนเป็นเศษอาหาร มไีข้ หนาวสัน่ เชด็ตวัแล้วอาการ
ดขีึน้ ไม่มถ่ีายอุจจาระเหลว จากการประเมนิตามแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย Sepsis เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง พบว่า 
ผู้ป่วยมีอาการของ SIRS ครบทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

ผู้ป่วย หรือถ้ามีอย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้

>100 cell/HPF, RBC 3-5 cell/HPF และให้การรักษา
พยาบาลโดยรวดเร็ว ณ ห้องฉุกเฉินตามแนวทางปฏิบัติ 
6 Bundle ดังต่อไปนี้

SIRS

Temperature >38๐C or <36๐C
Respiratory rate>20 beats/min or PaCO

2
<32 mmHg.

Heart rate>90 beats/min
WBC >12,000 cell/mm3 หรือ <4,000 cell/mm3 หรือมี band form neutrophil>10%

อำกำรแสดงของผู้ป่วย

มีไข้ 38.9๐C
หายใจ 24 ครั้งต่อนาที
HR=94 ครั้ง/นาที
WBC=12,630 cell/mm3

เกณฑ์ประเมิน

Systolic BP<90 mmHg. หรือ MAP<65 mmHg.
Urine output<0.5 ml/kg/hr. อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
Platelet count<100,000 cell/mm3

ซึม มีการเปลี่ยนแปลงของการรู้สติ
PH 7.3 
Arterial hypoxemia (PaO

2
/FiO

2
 ratio<300)

อำกำรของผู้ป่วย

BP แรกรับ 62/29 mmHg. (MAP=40)
ปัสสาวะเอง 1 ครั้ง (180 ml)
Platelet count 108,000 cell/mm3

รู้สึกตัวดี
ไม่ได้ตรวจ
ไม่ได้ตรวจ
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แนวทำงปฏิบัติ 6 Bundle

1. Oxygen supplement : Keep O
2
 Saturation>95%

 
2. Take Hemoculture 2 specimens

3. เปิด IV NSS 2 เส้นพร้อมกัน load free flow
- อายุ 60 ปี IVF 3,000 ml หรือ 30 ml/kg/hr
- อายุ>60 ปีหรือมีโรคหัวใจ IVF 1,500 ml หรือ 15 ml/ 
 kg/hr

4. Start IV antibiotic ภายใน 1 ชม. หลัง Take Hemoculture  
 และ culture อื่นๆ
- Community acquired ให้ Ceftriaxone 2 gm
- สงสัย Melioidosis ให้ Ceftazidine 2 gm
- healthcare associated infection ให้ the most appropriate  
 broad spectrum antibiotic
5. Start Dopamine 100 mg ผสมใน 5% D/W 100 ml (1:1)  
 หรือ Levophed 4 mg ผสมใน 5% D/W 100 ml (1:25)  
 intravenous drip 15 ml/hr fixed rate
- รอจน IV ครบ 1,000 ml จึงค่อยเริ่ม titrate ทีละ 5 ml/hr  
 ทุก 10 นาที ร่วมกับ load IV จนครบ

6. Retained Foley’s cath (ท้ิงปัสสาวะท่ีค้างใน bladder  
 ก่อนด้วย) พร้อมบันทึก urine output เป็น ml

กำรรักษำพยำบำลที่ให้ส�ำหรับผู้ป่วยรำยนี้

- ให้ O
2
 cannula 3 L/M วัดค่า O

2
 Saturation  

 = 96%
- เจาะเลอืดเพือ่เพาะเชือ้ (hemoculture) 2 ขวด  
 ผลลัพธ์ no growth
- ผู้ป่วยอายุ 79 ปี load IV NSS คร้ังแรก  
 1,000 ml ใน 55 นาที วัดความดันโลหิต 
 ได้ 80/40 มิลลิเมตรปรอท ต่อมา load IV  
 เพิ่มอีก 500 ml ใน 25 นาที วัดความดัน 
 โลหิตซ�้าได้ 110/70 มิลลิเมตรปรอท
- ให้ยา Ceftriazone 2 gm. Intravenous drip  
 100 ml/hr. หลังจากเจาะ Hemoculture ยา 
 หมดที่ ER
 

- เริ่มให้ยาเพิ่มความดันโลหิต Levophed 4 mg  
 ผสมใน 5% D/W 250 ml (1: 62.5) intravenous  
 drip 5 ml/hr. ประเมินการตอบสนองของ 
 ผู้ป่วย เมื่อ IV ครบ 1,000 ml จึง titrate  
 เพิ่มทีละ 5 ml/hr. ตรวจวัดความดันโลหิตและ 
 อัตราการการเต้นของหัวใจ ทุก 10 นาที ร่วมกับ  
 ให้สารน�้า จนครบ 1,500 ml ความดันโลหิต  
 อยู่ในช่วง 110/70 มิลลิเมตรปรอท และอัตรา 
 หัวใจเต้น อยู่ในช่วง 80 ครั้งต่อนาที
- ผู้ป่วยปฏิเสธการ Retained Foley’s cath  
 ปัสสาวะเอง 1 ครั้ง ตวงได้ 180 ml

 ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล ท่ีห้องฉุกเฉิน 
นาน 65 นาที และจ�าเป็นจะต้องได้รับการเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด แพทย์ต้องการส่งต่อเข้ารักษา
ท่ีหอผู้ป่วยหนัก แต่ไม่มีเตียงว่าง จึงรับไว้รักษาท่ีหอ 
ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โดยมีการประเมินผู้ป่วยก่อนน�าส่ง  
วัดความดันโลหิตซ�้าได้ 100/60 มิลลิเมตรปรอท อัตรา
หายใจเร็ว 20 ครั้งต่อนาที อัตราหัวใจเต้น 82 ครั้งต่อ
นาที O

2
 Saturation 96% มีพยาบาลน�าส่งผู้ป่วย พร้อม

เครื่อง Infusion pump และอุปกรณ์วัด O
2
 Saturation  

ป้องกันอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของช็อค เกิดภาวะไหล
เวียนโลหิตบกพร่องการเซลล์น�าออกซิเจนไปสู่เซลล์ไม่
เพียงพอและภาวะไตวาย ผู้ป่วยอยู่หอผู้ป่วยและย้ายเข้า 
ไอ ซี ยู 2 วัน ได้รับการดูแลรักษาจนพ้นภาวะวิกฤติ 
อาการดีขึ้นย้ายเข้าห้องพิเศษ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
5 วนั จงึจ�าหน่าย และได้รับการดแูลจากญาตอิย่างใกล้ชดิ
จากรายงานผูป่้วยได้ให้การพยาบาลผูป่้วย Septic shock 
ในระยะฉุกเฉินตามกระบวนการพยาบาล ดังนี้
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กำรประเมินปัญหำ (Nursing assessment)
 1. การตรวจร่างกาย อาการและอาการแสดง  
ผู ้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อย ความดันโลหิตต�่า 
62/29 มิลลิเมตรปรอท อัตราหายใจเร็ว 24 ครั้งต่อนาที 
O

2
 Saturation 94% อัตราหัวใจเต้น 94 คร้ังต่อนาที 

อุณหภูมิร่างกาย 38.9 องศาเซลเซียส
 2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคือ ตรวจ
เลือด CBC พบปริมาณเม็ดเลือดขาว 12,630 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร Urine examination พบ WBC>100 
cell/HPF, RBC 3-5 cell/HPF

ข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล (Nursing diagnosis)
 1. ผูป้ว่ยอยูใ่นภำวะปรมิำณเลอืดออกจำกหวัใจ
ต่อนำทีต�่ำลงเน่ืองจำกผู้ป่วยมีภำวะช็อคจำกกำรติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดของระบบทำงเดินปัสสำวะ โดยแพทย์
ให้การวินจิฉยัว่า sepsis จากผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิ
การ คือ CBC พบปริมาณเม็ดเลือดขาว 12,630 เซลล์ 
ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผล Urine exam. WBC>100  
cell/HPF, RBC 3-5 cell/HPF และมภีาวะ septic shock 
หลังจากได้รับสารน�้าทางหลอดเลือดและยาตามแผนการ
รักษาแล้ววัดความดันโลหิตซ�้า 80/40 มิลลิเมตรปรอท
 เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะ Septic shock 
ไม่มีภาวการณ์ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เฝ้าระวัง
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโดย
 - ประเมนิและบนัทึกสญัญาณชพี อาการ อาการ 
แสดงของ septic shock และระดับความรู้สึกตัวของ 
ผู้ป่วย ทุก 10 นาที  
 - ดูแลให้ได้รับสารน�้า 0.9% NSS load จน
ครบ 1,500 ml  
 - ดูแลให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriazone 2 gm 
Intravenous drip in 1 hr.
 - บันทึกจ�านวนปัสสาวะท่ีออกเพื่อประเมิน
หน้าที่การท�างานของไต ผู้ป่วยปัสสาวะได้เอง  
 จากการประเมินผล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ความดัน
โลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท อัตราหายใจเร็ว 20 ครั้ง
ต่อนาที O

2
 Saturation 96% อัตราหัวใจเต้น 78 ครั้ง

ต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส

 2. อำจเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรได้รับยำ 
Levophed 4 mg ผสมใน 5% D/W 250 ml. (1:62.5) 
intravenous drip 15 ml/hr. อาจเกิดภาวะยาคั่งเฉพาะที่  
หรือรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดเกิดเนื้อตายได้
 เพื่อเพิ่มความดันโลหิตและผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้น โดยดูแลให้ได้รับยาตาม
แผนการรักษาเข้าทางหลอดเลอืดด�าใหญ่ ตรง antecubital 
vein โดยใช้ infusion pump ตรวจวัดความดันโลหิตและ
อัตราหัวใจเต้น ทุก 10 นาที เมื่อ IV ครบ 1,000 ml 
ความดนัโลหิต 98/60 มลิลเิมตรปรอท อัตราหัวใจเต้น 88 
คร้ังต่อนาที จงึค่อย titrate Levophed เพิม่ทีละ 5 ml/hr.  
จนถึง 15 ml/hr. ร่วมกับ ให้สารน�้าจนครบ 1,500 ml  
ประเมนิผลความดนัโลหิต 110/70 มลิลเิมตรปรอท อัตรา
หัวใจเต้น 76 คร้ังต่อนาที และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ดังกล่าวข้างต้น
 3. เสี่ยงต ่อภำวะเนื้อเยื่อพร ่องออกซิ เจน
เนื่องจำกประสิทธิภำพกำรหำยใจลดลง อัตราหายใจเร็ว 
24 ครั้งต่อนาที O

2
 Saturation 94%

 ดูแลส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด โดยจัด
ท่านอน และให้ออกซิเจน 3 ลิตร/นาที Observe O

2
 

Saturation เพื่อให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและการแลก
เปลี่ยนก๊าซอย่างเพียงพอ ประเมินผลทุก 15 นาที ตรวจ
วัดอัตราหายใจ 20 ครั้งต่อนาที O

2
 Saturation 98%

 4. ผู้ป่วยและญำติมีสีหน้ำวิตกกังวล
 เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ 
โดยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ค�าอธิบาย ตอบข้อซักถาม
เก่ียวกับภาวะโรคและแผนการรักษา จากการประเมินผล  
ผู ้ป ่วยและญาติคลายความวิตกกังวล มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายได้ถูกต้อง เหมาะสมและให้ความร่วมมือ
ในแผนการรักษา
 ผู ้ป่วยได้รับการวางแผนการจ�าหน่ายโดยให้
ค�าแนะน�าก่อนกลับบ้านเก่ียวกับการรับประทานยาตาม 
แพทย์สั่ง การดูแลความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะ
อวัยวะสืบพันธุ์หลังถ่ายปัสสาวะ การรับประทานอาหาร
และการพักผ่อนอย่างเพียงพอในสถานท่ีอากาศถ่ายเท 
รวมท้ังสังเกตอาการท่ีต้องมาพบแพทย์ เช่น มีไข้ 
เหนื่อย อ่อนเพลีย ผู้ป่วยสามารถกลับไปด�าเนินชีวิตอยู่
กับครอบครัวและได้รับการดูแลต่อเนื่อง
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 5. ไม่สุขสบำย เนื่องจำกภำวะมีไข้ อุณหภูมิ
ร่างกาย 38.9 องศาเซลเซียส เพื่อลดไข้และให้ผู้ป่วยมี
ความสุขสบาย โดยดูแลเช็ดตัวลดไข้และประเมินภาวะไข้ 
อุณหภูมิร่างกาย 37.2 องศาเซลเซียส พักผ่อนได้

วิจำรณ์
 จากการเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตัขิองผูป่้วย
รายนี้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อมาถึงห้อง
ฉุกเฉิน ได้รับการประเมินคัดกรองและวินิจฉัยว่ามีภาวะ
กลุม่อาการตอบสนองต่อการอักเสบท่ัวร่างกาย (systemic 
inflammatory response syndrome: SIRS) คือ อัตรา
หายใจเร็ว 24 ครัง้ต่อนาที ปริมาณเมด็เลอืดขาว 12,630 
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร อัตราหัวใจเต้น 94 ครั้งต่อ
นาที อุณหภูมิร่างกาย มีไข้ 38.9 องศาเซลเซียส โดยมี  
source of infection อยู่ท่ี urinary system ท่ีค่อน
ข้างชัดเจน ผู้ป่วยมีภาวะ sepsis จนเข้าสู่ภาวะ septic 
shock ตัง้แต่แรกเมือ่มาถึงห้องฉกุเฉนิและมภีาวะความดนั 
โลหิตต�่า 62/29 มิลลิเมตรปรอท หลังจากให้สารน�้าทาง
หลอดเลอืดด�า ซึง่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา วัดซ�า้ความดนั 
โลหิต 78/32 มิลลิเมตรปรอท เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไต
วายตามมา จึงต้องมีการให้ Levophed 4 mg ผสมใน 
5% D/W 250 ml. (1:62.5) intravenous drip 5 ml/hr.  
ค่อย titrate เพิม่ทีละ 5 ml/hr. จนถึง 15 ml/hr. ร่วมกับ  
load IV จนครบ 1,500 ml และประเมินซ�้า ทุก 10-15  
นาที ซึ่งตอบสนองต่อการรักษา วัดซ�้าความดันโลหิต 
110/70 มิลลิเมตรปรอท จากการรายงานผู้ป่วยพบความ 
เสีย่ง คอื ผูป่้วยมอีายมุาก และไม่ยอมใส่สายสวนปัสสาวะ
ที่ห้องฉุกเฉิน แต่สามารถปัสสาวะได้เอง แพทย์พิจารณา 
admit ท่ีหอผู้ป่วยสามัญ แทนท่ีจะเข้า ไอ ซี ยู การ
ประสานงานระหว่างกันในการส่งต่อผู้ป่วย สร้างความ
เข้าใจและร่วมมือกันของฝ่ายต่างๆ เพื่อเปิดช่องทาง 
เข้าถึง ICU ของผู้ป่วย septic shock ให้มากขึ้น แต่ 
ผู้ป่วยรายนี้สามารถ ช่วยให้พ้นภาวะวิกฤตได้ทัน ได้รับ
การรักษาด้วยสารน�้า (fluid resuscitation) จนเพียงพอ 
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม. หลังจากเจาะเลือดเพื่อ
เพาะเชื้อ รวมถึงการประคับประคอง ให้ปริมาณเลือด 

ท่ีไหลเวียน ปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจต่อนาที และ
ความดันโลหิต เพียงพอจนปลอดภัยจากภาวะช็อก พ้น
จากภาวะการตดิเชือ้ได้เป็นอย่างดแีละเข้ากับแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย SEPSIS เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

สรุป
 การพยาบาลระยะฉกุเฉนิในผูป่้วย septic shock 
ได้มีประสิทธิภาพ คือ การพยาบาลเพื่อป้องกันอันตราย
ท่ีอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของช็อก ผู้ป่วยรายนี้เมื่อ
มาถึงห้องฉุกเฉิน พยาบาลประเมินเบื้องต้นโดยเร็ว พบ
ภาวะ sepsis รายงานแพทย์ให้การรักษาอย่างถูกต้องทัน
ท่วงที ด้วยการให้สารน�้า (fluid resuscitation) และให้
ยาปฏิชีวนะโดยเร็ว แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะ septic 
shock เนื่องจากมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 
ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ประเมินปัญหาของผู้ป่วย มีการวินิจฉัยทางการพยาบาล 
คือ ผู้ป่วยมีภาวะช็อกเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา levophed เสีย่ง
ต่อภาวะเนือ้เยือ่พร่องออกซเิจนเนือ่งจากประสทิธภิาพการ
หายใจลดลง ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลไม่เข้าใจแผนการ
รักษาของแพทย์และผู้ป่วยไม่สุขสบาย เนื่องจากภาวะ 
มไีข้ ก�าหนดวตัถุประสงค์ วางแผนการพยาบาล ปฏิบตักิาร 
พยาบาล ประเมินผลทางการพยาบาล ตั้งแต่แรก ซึ่ง 
เป้าหมายในการรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของผู ้ป่วย 
septic shock คอื ให้มกีารไหลเวยีนโลหิตเพยีงพอส�าหรับ
เนื้อเยื่อส่วนปลายและเซลล์ต่างๆ ท�างานได้ตามปกติ 
ความดันโลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท อัตราหายใจเร็ว 
20 ครั้งต่อนาที O

2
 Saturation 96% อัตราหัวใจเต้น 78  

ครัง้ต่อนาที อุณหภูมร่ิางกาย 36.7 องศาเซลเซยีส ผูป่้วย 
ได้รับการ admit เข้าหอผู้ป่วย ต่อมาย้ายเข้า ไอ ซี ยู 
ได้รับการรักษาจนพ้นจากภาวะช็อกอย่างรวดเร็วและย้าย
ออกมาพกัฟ้ืนท่ีห้องพเิศษ รวมเวลาอยูโ่รงพยาบาล 5 วัน 
ก่อนจ�าหน่ายกลับบ้าน โดยผู ้ป่วยและญาติได้รับการ
วางแผนการจ�าหน่าย สามารถกลับไปด�าเนินชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวและได้รับการดูแลต่อเนื่อง
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