แนวทางการรักษาภาวะ severe sepsis และ septic shock
(Surviving sepsis campaign 2012)
นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
แนวทางการรักษา severe sepsis หรือภาวะ septic shock ได้เริม่ ต้นจาก Early Goal Directed
Therapy ในปีค.ศ.2001 จากนัน้ ได้มกี ารนาแนวทางการรักษาดังกล่าว พัฒนามาเป็ น Surviving Sepsis
Campaign ในปีค.ศ.2004 และ ค.ศ.2008 ตามลาดับ โดยแต่ละแนวทางทีอ่ อกมาได้มกี ารนาความรูใ้ หม่
ล่าสุดทีม่ กี ารพัฒนามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับช่วงเวลา จนมาถึงแนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย sepsis ตาม
Surviving Sepsis Campaign 2012 ซึง่ ถือเป็นฉบับปจั จุบนั 1
นิ ยาม
นิ ยามของภาวะ sepsis ได้แก่ การมีภาวะติดเชือ้ ทีส่ ่งผลต่อระบบการทางานของร่างกาย
(เกณฑ์ในการวินิจฉัยดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ sepsis (คัดลอกจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)
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นิ ยามของภาวะ severe sepsis ได้แก่ การติดเชือ้ อันก่อให้เกิดความล้มเหลวของการทางาน
ของอวัยวะหรือเนื้อเยือ่ ขาดเลือด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 นิยามของภาวะ severe sepsis (คัดลอกจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)

นิ ยามของภาวะ sepsis ที่ก่อให้ เกิ ดความดันโลหิ ตตา่ (sepsis-induced hypotension)
ได้แก่ ความดันซิสโทลิกมีค่าน้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือค่าความดันเฉลีย่ น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร
ปรอท หรือความดันซิสโทลิกลดลงมากกว่า 40 มิลลิเมตรปรอทหรือน้ อยกว่า 2SD ของความดันโลหิต
ปกติตามอายุ โดยไม่พบสาเหตุอ่นื ทีท่ าให้ความดันโลหิตต่า
นิ ยามของภาวะ sepsis ที่ก่อให้ เกิ ดเนื้ อเยื่อขาดเลือด (sepsis-induced hypoperfusion)
ได้แก่ ภาวะ sepsis ทีก่ ่อให้เกิดความดันโลหิตต่าร่วมกับมีระดับ lactate ในเลือดสูงหรือปสั สาวะออก
น้อย
นิ ยามของภาวะช็อกจากพิ ษเหตุติดเชื้อ (septic shock) ได้แก่ การติดเชือ้ ทีก่ ่อให้เกิดความ
ดันโลหิตต่าแต่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการให้สารน้าเพียงอย่างเดียวได้
ระดับคาแนะนา และคุณภาพหลักฐาน
ระดับคาแนะนา
1 : strong recommendation
2 : Weak recommendation
UG : Ungraded
คุณภาพหลักฐาน
A : High; randomized controlled trial (RCT)
B : Moderate ; downgraded RCT or upgraded observational studies
C : Low; well-done observational studies with control RCTs
D : Very low; downgraded controlled studies or expert opinion based on other evidence
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การดูแลรักษาผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock
นอกเหนือจากการวินิจฉัยทีร่ วดเร็วแล้ว การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย septic shock จะต้องมีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย โดย Surviving Sepsis Campaign 2012 มีคาแนะนาในการ
รักษาดังนี้
คาแนะนา : การรักษาในเบือ้ งต้นและการควบคุม sepsis
A. การรักษาในเบือ้ งต้น
1. แนะนาให้เริม่ การรักษาตามแนวทางทีแ่ นะนาทันทีเมือ่ ให้การวินิจฉัย sepsis ทีก่ ่อให้เกิด
เนื้อเยือ่ ขาดเลือด (sepsis-induced tissue hypoperfusion) และไม่ควรรอให้ผปู้ ว่ ยไปถึงหอ
ผูป้ ว่ ยวิกฤตก่อน ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การดูแลทัง้ หมดต่อไปนี้ภายในเวลา 6 ชัวโมง
่
(1C) ดัง
ตารางที่ 3
1) ระดับแรงดันจากหลอดเลือดดาใหญ่ (central venous pressure, CVP) 8-12 มิลลิเมตร
ปรอท
2) ความดันโลหิตเฉลีย่ (mean arterial pressure, MAP) มากกว่าหรือเท่ากับ 65
มิลลิเมตรปรอท
3) ปริมาณปสั สาวะออกมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิลติ รต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อ
ชัวโมง
่
4) ระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดดาใหญ่ (superior vena cava
oxygenation saturation, ScvO2) ได้รอ้ ยละ 70 หรือระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนใน
หลอดเลือดปอด (mixed venous oxygen saturation, SvO2) ได้รอ้ ยละ 65
2. แนะนาให้ลดระดับ lactate กลับสู่ปกติในผูป้ ว่ ยทีม่ คี ่า lactic ขึน้ จากเนื้อเยือ่ ขาดเลือด (2C)
ตารางที่ 3 แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ย sepsis ในเบือ้ งต้น (คัดลอกจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1)
การรักษาที่ต้องทาเสร็จภายในเวลา 3 ชัวโมง
่
1) วัดระดับ lactate ในเลือด
2) เก็บเลือดเพาะเชือ้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ยาปฏิชวี นะ
3) ให้ยาปฏิชวี นะทีค่ รอบคลุมเชือ้
4) ให้สารน้ าในรูปแบบ crystalloids 30 มิลลิลติ รต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในกรณีทค่ี วาม
ดันโลหิตต่าหรือระดับ lactate ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 4 มิลลิโมลต่อลิตร
การรักษาที่ต้องทาเสร็จภายในเวลา 6 ชัวโมง
่
5) ให้ยากระตุน้ การหดตัวกล้ามเนื้อหลอดเลือด (กรณีระดับความดันโลหิตต่า และไม่
ตอบสนองต่อการให้สารน้า) เพื่อคงระดับความดันโลหิตเฉลีย่ ให้มากกว่าหรือเท่ากับ 65
มิลลิเมตรปรอท
6) ในกรณีทค่ี วามดันโลหิตต่าตลอดแม้จะได้สารน้าอย่างเพียงพอ หรือระดับ lactate
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มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มิลลิโมลต่อลิตร ผูป้ ว่ ยควรได้รบั
- การวัดแรงดันจากหลอดเลือดดาใหญ่ (central venous pressure, CVP)
- การวัดระดับความอิม่ ตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดดาใหญ่* (ScvO2)
7) ทาการวัดระดับ lactate ซ้าหากระดับ lactate เริม่ สูง*
*ระดับเป้าหมายของตัวแปรเหล่านี้ตามแนวทางการรักษาได้แก่ CVP มากกว่าหรือเท่ากับ 8
มิลลิเมตรปรอท ScvO2 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 และระดับ lactate อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
B. การคัดกรองภาวะ sepsis และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดูแลรักษา
1. แนะนาให้มกี ารคัดกรองในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะ severe sepsis เพื่อทีจ่ ะสามารถ
พบภาวะ sepsis ตัง้ แต่แรกเริม่ และสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็ว (1C)
2. ควรมีการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะ severe sepsis เสมอ
เพื่อผลในการรักษาทีด่ ขี น้ึ (UG)
C. การวิ นิจฉัย
1. แนะนาให้มกี ารเพาะเชือ้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ยาปฏิชวี นะอย่างน้อย 45 นาที (1C) ควรทาการเพาะ
เชือ้ จากเลือดอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง (ทัง้ แบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน) ทาการเก็บก่อนเริม่ ยา
ปฏิชวี นะอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง โดยเจาะผ่านทางผิวหนังและอีกหนึ่งตัวอย่างทางสายสวน
หลอดเลือด เว้นแต่สายสวนดังกล่าวใส่มาเป็ นเวลาน้อยกว่า 48 ชัวโมง
่
(1C)
2. แนะนาให้ใช้ 1,3 beta-D-glucan assay (2B) mannan และ anti-mannan antibody
assays (2C) ในกรณีทส่ี งสัย invasive candidiasis และสามารถทาการตรวจได้
3. แนะนาการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเพื่อช่วยในการตาแหน่งการติดเชือ้ (UG)
D. การให้ยาปฏิ ชีวนะ
1. เป้าหมายของการรักษา คือ สามารถเริม่ ยาปฏิชวี นะภายในชัวโมงแรกที
่
ใ่ ห้การวินิจฉัย
septic shock (1B) และ severe sepsis ทีไ่ ม่มภี าวะช็อก (1C)
2. a. แนะนาให้เริม่ ยาปฏิชวี นะตัง้ แต่ 1 ชนิดขึน้ ไปด้วยยาทีส่ ามารถครอบคลุมเชือ้ ทีส่ นั นิษฐาน
(ไมว่าจะเป็ นแบคทีเรีย เชือ้ รา หรือไวรัส) โดยทีย่ าสามารถเข้าถึงเนื้อเยือ่ ทีเ่ ป็ นแหล่งของ
sepsis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1B)
b. ควรทบทวนการให้ยาปฏิชวี นะทุกวันเพื่อสามารถพิจารณาลดหรือปรับยา เพื่อทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ งการดือ้ ยา ลดความเสีย่ งต่อผลข้างเคียงของยา และลดค่าใช้จ่าย (1B)
3. แนะนาให้ใช้ระดับ procalcitonin หรือการตรวจพิเศษอื่นทีเ่ ทียบเคียงเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจหยุดยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะ sepsis แต่ไม่พบหลักฐานการติดเชือ้ ชัดเจน
(2C)
4. a. แนะนาให้ใช้ยาปฏิชวี นะแบบครอบคลุมเชือ้ ร่วมกันหลายชนิดในผูป้ ว่ ย severe sepsis ที่
มีระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ลต่า (2B) และสาหรับผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารรักษายาก ติดเชือ้ ดือ้
ยา เช่น Acinetobacter และ Pseudomonas spp. (2B) ในผูป้ ว่ ย severe sepsis มีภาวะ
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ระบบทางเดินหายใจบ้มเหลวและมี septic shock ควรพิจารณาให้ยาปฏิชวี นะทีส่ ามารถ
ครอบคลุมเชือ้ extended spectrum beta-lactam ร่วมกับ aminoglycoside หรือ
fluoroquinolone เพื่อควบคุมเชือ้ Pseudomonas aeruginosa (2B) และควรให้ยาปฏิชวี นะ
ร่วมกันระหว่าง beta-lactam และ macrolide สาหรับผูป้ ว่ ยภาวะ septic shock จาก
แบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae (2B)
b. การให้ยาปฏิชวี นะแบบครอบคลุมเชือ้ ไม่ควรให้เกิน 3-5 วัน และควรรีบปรับยาตามผล
เพาะเชือ้ ให้เร็วทีส่ ุด (2B)
5. ระยะเวลาการทีร่ กั ษาทีเ่ หมาะสมควรอยูร่ ะหว่าง 7-10 วัน จะพิจารณาให้การรักษาทีน่ าน
กว่านัน้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีการตอบสนองต่อการรักษาช้า มีตาแหน่ งติดเชือ้ ทีไ่ ม่สามารถ
ระบายออกได้ การติดเชือ้ S.aureus ในกระแสเลือด การติดเชือ้ ราหรือไวรัสบางชนิด หรือ
ภาวะภูมคิ ุม้ กันต่ ารวมถึงภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรพิลต่า (2C)
6. ในผูป้ ว่ ยทีส่ งสัย severe sepsis หรือ septic shock จากการติดเชือ้ ไวรัส ควรเริม่ ให้ยาต้าน
เชือ้ ไวรัสให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ (2C)
7. ไม่ควรเริม่ ยาปฏิชวี นะในผูป้ ่วยทีม่ กี ารอักเสบรุนแรงทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุจากการติดเชือ้ (UG)
E. การควบคุมการติ ดเชื้อ
1. การหาตาแหน่ งการติดเชือ้ ควรได้รบั ตรวจและวินิจฉัยอย่างเร่งด่วน และควรได้รบั การ
ระบายแหล่งติดเชือ้ ภายใน 12 ชัวโมงหลั
่
งการวินิจฉัย (1C)
2. กรณีทก่ี ารติดเชือ้ เป็ นจากตับอ่อนอักเสบรุนแรงทีม่ เี นื้อเยือ่ ตายโดยรอบ ควรชะลอการ
ระบายหนองออกจนกว่าสามารถจะแยกเนื้อเยือ่ ทีด่ แี ละเนื้อเยือ่ ทีเ่ สียโดยรอบได้ (1B)
3. เลือกวิธกี ารระบายแหล่งติดเชือ้ ทีม่ ผี ลต่อสรีรวิทยาของผูป้ ว่ ยน้อยทีส่ ุดในผูป้ ว่ ย severe
sepsis ทีต่ อ้ งการระบายแหล่งติดเชือ้ (เช่น เลือกการใส่สายระบายหนองผ่านผิวหนัง
มากกว่าการผ่าตัด เป็นต้น) (UG)
4. หากสาเหตุของ severe sepsis เกิดจากการใส่สายสวนหลอดเลือด ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การ
เปลีย่ นสายสวนรวมถึงตาแหน่งทีใ่ ส่ และรีบกาจัดสายสวนเดิมออกในทันที (UG)
F. การป้ องกันการติ ดเชื้อ
1a. ควรพิจารณาใช้มาตรการลดการปนเปื้อนในช่องปากและทางเดินอาหาร เพื่อลดอุบตั กิ ารณ์
ต่อการเกิดปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (2B)
1b. เลือกใช้ oral chlorhexidine gluconate ในการกาจัดสิง่ ปนเปื้อนในช่องปากและลาคอ
เพื่อทีจ่ ะลดความเสีย่ งในการเกิดปอดอักเสบในผูป้ ว่ ย severe sepsis ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต (2B)
คาแนะนา : การประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิ ตและการรักษาส่วนเสริ ม
G. การให้สารน้าในผู้ป่วยติ ดเชื้อรุนแรง
1. เลือกใช้สารน้าแบบ crystalloids ในการกูช้ พี ผูป้ ว่ ย severe sepsis และผูป้ ว่ ย septic shock
(1B)
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2. หลีกเลีย่ งการใช้ hydroxyethyl starches ในการกูช้ พี ผูป้ ว่ ย severe sepsis และผูป้ ว่ ย
septic shock (1B)
3. พิจารณาใช้แอลบูมนิ ในการกูช้ พี ผูป้ ว่ ย severe sepsis และ septic shock ในกรณีทใ่ี ห้สาร
น้าแบบ crystalloids เพียงพอแล้ว (1C)
4. ให้สารน้ าในผูป้ ว่ ยทีม่ ี sepsis และเนื้อเยือ่ ขาดเลือดด้วยสารน้ าชนิด crystalloids อย่างน้อย
30 มิลลิลติ รต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม (หรือแอลบูมนิ ในสัดส่วนทีเ่ ทียบเท่ากัน) กูช้ พี ผูป้ ว่ ย
severe sepsis และผูป้ ว่ ย septic shock (1C)
5. เทคนิคและการให้ปริมาณสารน้าให้พจิ ารณาจากวิธกี ารประเมินการตอบสนองด้วยตัวแปร
ทางพลวัต (เช่น การเปลีย่ นแปลง pulse pressure หรือ stroke volume variation) หรือใช้
ค่าคงที่ (เช่น arterial pressure หรืออัตราการเต้นของหัวใจ)
H. ยากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้ อหลอดเลือด (vasopressors)
1. เป้าหมายของการให้ยากระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดคือ ความดันโลหิตเฉลีย่
เกิน 65 มิลลิเมตรปรอท (1C)
2. Norepinephrine เป็นตัวเลือกแรก (1B)
3. Epinephrine (ใช้แทนหรือใช้เสริมฤทธิ ์กับ norepinephrine) ใช้เป็นยาเสริมเพื่อ
ประคับประคองระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย (2B)
4. การให้ยา vasopressin 0.03 ยูนิตต่อนาที เสริมฤทธิ ์กับ norepinephrine เพื่อหวังผลเพิม่
ความดันโลหิตหรือสามารถลดขนาดยา norepinephrine ได้ (UG)
5. ไม่แนะนาให้ใช้ vasopressin ในขนาดต่ าเป็ นยาเดีย่ วในการรักษาผูป้ ว่ ย sepsis ทีม่ คี วาม
ดันโลหิตต่า และยาดังกล่าวในขนาดทีม่ ากกว่า 0.03-0.04 ยูนิตต่อนาที ควรเก็บไว้สาหรับ
เป็นตัวสุดท้ายในกรณีทไ่ี ม่สามารถกระตุน้ ระดับความดันโลหิตด้วยยาอื่นได้แล้ว (UG)
6. Dopamine เป็นตัวเลือกสารอง และใช้ในกลุ่มคนไข้จากัด เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
เต้นของหัวใจผิดปกติและผูป้ ว่ ยทีม่ หี วั ใจเต้นช้า (2C)
7. Phenylephrine ไม่มที ใ่ี ช้ใน septic shock ยกเว้นกรณีท่ี
- การใช้ norepinephrine ทาให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
- ปริมาตรเลือดส่งออกหัวใจต่อนาที (cardiac output) สูง แต่ความดันโลหิตยังต่ าอยู่
- ใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายกรณีทใ่ี ช้ยากระตุ้นหัวใจ ยาหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดและ
ยา vasopressin แล้ว ยังไม่สามารถเพิม่ ระดับความดันโลหิตให้ถงึ เป้าหมายได้ (1C)
8. ไม่มกี ารใช้ยา dopamine ขนาดต่ าในการปกป้องไต (1A)
9. ผูป้ ว่ ยทุกรายทีต่ อ้ งใช้ยากระตุน้ การหดตัวของหลอดเลือด ควรจะมีสายสวนหลอดเลือดแดง
เพื่อติดตามระดับความดันโลหิต หากไม่มขี อ้ จากัดในแง่อุปกรณ์ (UG)
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I. ยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ (inotropic therapy)
1. พิจารณาให้ dobutamine 20 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที เป็นยาเริม่ ต้น
หรือเสริมในกรณีทใ่ี ช้ยากระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดอยู่ ในกรณีท่ี
- ผูป้ ว่ ยมีการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติซง่ึ บ่งชีจ้ ากระดับแรงดันเลือดในหัวใจสูง
(elevated cardiac filling pressure) ร่วมกับปริมาตรเลือดทีอ่ อกจากหัวใจต่อนาที
(cardiac output) ต่า
- ยังพบลักษณะของการขาดเลือดในขณะทีใ่ ห้สารน้ าในเลือดอย่างเพียงพอ และความดัน
โลหิตเหมาะสมแล้ว (1C)
2. ไม่แนะนาให้เพิม่ ปริมาตรเลือดทีอ่ อกจากหัวใจต่อพืน้ ทีผ่ วิ (cardiac index) ให้มากกว่าปกติ
(1B)
J. คอร์ติโคสเตียรอยด์
1. ไม่แนะนาให้ฉีด hydrocortisone ในผูป้ ว่ ย septic shock ทีส่ ามารถรักษาระดับความดัน
โลหิตได้หลังจากให้สารน้ าและยากระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดเพียงพอ ใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถรักษาระดับความดันโลหิตได้ แนะนาให้ใช้ hydrocortisone ทางหลอด
เลือดดาในขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน (2C)
2. ไม่แนะนาให้ใช้ ACTH stimulation test เพื่อใช้ในการประเมินผูป้ ว่ ยทีส่ มควรได้รบั
hydrocortisone (2B)
3. ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั hydrocortisone ให้ทาการลดและหยุดยากระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้อ
หลอดเลือดได้ (2D)
4. ไม่มกี ารใช้คอร์ตโิ คสเตอรอยด์ในการรักษาภาวะ sepsis ทีไ่ ม่มอี าการช็อก (2D)
5. ควรให้ hydrocortisone ทางหลอดเลือดในรูปแบบของการหยดต่อเนื่อง (2D)
คาแนะนา : การรักษาแบบประคับประคองด้านอื่นๆ
K. การให้ เลือดและส่วนประกอบของเลือด
1. พิจารณาการให้เลือดในรูปแบบของเม็ดเลือดแดงในกรณีทค่ี วามเข้มข้นของฮีโมโกลบินน้อย
กว่า 7 กรัมต่อเดซิลติ ร เมือ่ การรักษาเนื้อเยือ่ ขาดเลือดดีขน้ึ แล้วและผูป้ ว่ ยปราศจากภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ขาดออกซิเจนหรือภาวะเลือดออกเฉียบพลัน โดยเป้าหมายคือ
ระดับความเข้มข้นของฮีโมโกลบินอยูร่ ะหว่าง 7-10 กรัมต่อเดซิลติ ร (1B)
2. ไม่แนะนาให้ใช้ erythropoietin ในการรักษาภาวะซีดทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ รุนแรง (1B)
3. ไม่แนะนาให้ใช้พลาสมาเพื่อแก้ไขภาวะเลือดแข็งตัวช้า ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะเลือดออกหรือมี
แผนทีจ่ ะรับการผ่าตัด (2D)
4. ไม่แนะนาให้ใช้ antithrombin ในการรักษาภาวะ sepsis และ septic shock (1B)
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5. พิจารณาให้เกร็ดเลือดเพื่อเป็ นการป้องกันเลือดออกในผูป้ ว่ ยทีม่ ี severe sepsis เมือ่ มี
เงือ่ นไขดังนี้ (2D)
- เกร็ดเลือดน้อยกว่า 10,000 ตัวต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร แม้จะไม่มภี าวะเลือดออก
- เกร็ดเลือดน้อยกว่า 20,000 ตัวต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อ
ภาวะเลือดออก
- เกร็ดเลือดน้อยกว่า 50,000 ตัวต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเลือดออก
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดหรือทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อเลือดออก
อิ มมูโนโกลบูลิน
1. ไม่แนะนาให้อมิ มูโนโกลบูลนิ ในการรักษาผูป้ ว่ ย severe sepsis และ septic shock (2B)
เซเลเนี ยม (selenium)
1. ไม่มกี ารให้เซเลเนียมรูปแบบฉีดทางหลอดเลือดดาในการรักษาผูป้ ว่ ย severe sepsis (2C)
Recombinant activated protein C (rhAPC)
ปจั จุบนั ไม่มที ใ่ี ช้ของ rhAPC อีกต่อไป (เลิกผลิตแล้ว)
การตัง้ เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยการหายใจล้มเหลวจากภาวะ sepsis (sepsis-induced
acute respiratory distress syndrome, ARDS)
1. กาหนดปริมาตรลมหายใจเข้าออก 6 มิลลิลต
ิ รต่อน้ าหนักตัวคาดการณ์ 1 กิโลกรัมในผูป้ ว่ ย
การหายใจล้มเหลวจากภาวะ sepsis (sepsis-induced ARDS) (1A)
2. ควบคุมระดับ plateau pressure ไม่ให้เกิน 30 เซนติเมตรน้ า (1B)
3. ใช้ positive end-expiratory pressure (PEEP) เพื่อหลีกเลีย
่ งการเกิดถุงลมแฟบในขณะ
หายใจออก (atelectrauma) (1B)
4. พิจารณาใช้ PEEP ขนาดสูงในผูป
้ ว่ ย ARDS ทีม่ คี วามรุนแรงปานกลางถึงมาก (2C)
5. พิจารณาทา recruitment maneuver ในผูป
้ ว่ ยทีร่ ะดับออกซิเจนในเลือดต่ ารุนแรง (severe
refractory hypoxemia) (2C)
6. แนะนาให้ผป
ู้ ว่ ยอยูใ่ นท่านอนคว่า (prone position) ในกรณีทอ่ี ตั ราส่วน PaO2/FiO2 น้อย
กว่า 100 มิลลิเมตรปรอท ในสถานทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพและประสบการณ์เพียงพอ (2B)
7. ผูป
้ ว่ ยภาวะ sepsis ทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจ ควรนอนศีรษะสูง 30-45 องศา เพื่อลดความเสีย่ ง
ต่อการสาลักและการเกิดปอดอักเสบ (aspiration risk) อีกทัง้ เป็ นการป้องกันกรเกิดปอด
อักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (ventilator-associated pneumonia) (1B)
8. พิจารณาใช้หน้ ากากช่วยหายใจแบบแรงดันบวก (noninvasive mask ventilation, NIV) ใน
ผูป้ ว่ ย ARDS ทีอ่ าการไม่รุนแรง โดยต้องพิจารณาถึงผลดีผลเสียก่อน (2B)
9. ใช้แนวทางการหย่าเครือ
่ งช่วยหายใจ (weaning protocol) เมือ่ ผูป้ ว่ ยสามารถทาการทดสอบ
การหายใจเองได้ (spontaneous breathing trail) โดยพิจารณาหย่าเครือ่ งช่วยหายใจเมือ่ มี
เกณฑ์ครบทุกข้อดังต่อไปนี้
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ผูป้ ว่ ยตื่น (arousal)
ระบบไหลเวียนโลหิตคงที่ (โดยไม่มยี ากระตุน้ การหดตัวของกล้าเนื้อหลอดเลือด)
ยังไม่มสี าเหตุอ่นื มาทาให้อาการแย่ลง
ได้รบั การช่วยหายใจอยูใ่ นระดับต่า (ventilator and end-expiratory pressure
requirements)
- มีการใช้ความเข้มข้นออกซิเจนอยูใ่ นระดับต่าโดยสามารถใช้เพียงหน้ากากช่วยหายใจ
(facemask) หรือ nasal cannula ก็เพียงพอ เมือ่ ผูป้ ว่ ยสามารถทาการทดสอบการ
หายใจเองได้ (spontaneous breathing trail) ควรพิจารณาการถอดท่อช่วยหายใจ (1A)
10. ไม่แนะนาให้ใช้สายสวนหลอดเลือดปอด (pulmonary artery catheter) เป็ นกิจวัตรในผูป
้ ว่ ย
ARDS จาก severe sepsis (1A)
11. พิจารณาเลือกการให้สารน้ าแบบจากัด (conservative) มากกว่าการให้สารน้ าแบบไม่จากัด
(conservative) มากกว่าการให้แบบจากัด (liberal) ในผูป้ ว่ ย ARDS จาก severe sepsis ที่
ไม่ได้มลี กั ษณะของเนื้อเยือ่ ขาดเลือด (1C)
12. หลีกเลีย
่ งการใช้ยา beta 2- agonists ในการรักษาผูป้ ว่ ย ARDS ในกรณีทไ่ี ม่ได้มขี อ้ บ่งชี้
จาเพาะ เช่น หลอดลมเกร็งตัว (1B)
P. ยานอนหลับ ยาระงับปวด และยาหย่อนกล้ามเนื้ อ
1. แนะนาให้มกี ารใช้ยานอนหลับแบบเป็นครัง้ คราวหรือแบบต่อเนื่องในปริมาณน้อยทีส่ ุดกับ
ผูป้ ว่ ย sepsis ทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ โดยมีการปรับขนาดยาให้ได้ตามเป้าหมาย (1B)
2. หลีกเลีย่ งการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะ ARDS เนื่องจากจะทาให้มคี วาม
เสีย่ งต่อการออกฤทธิ ์ทีน่ านขึน้ แม้จะหยุดยาไปแล้ว หากมีความจาเป็ นต้องใช้ยาหย่อน
กล้ามเนื้อ ไม่ว่าในรูปแบบการให้เป็ นครัง้ คราวหรือให้แบบต่อเนื่องควรมีการติดตามจาก
train-of-four monitoring (1C)
3. ในผูป้ ว่ ย ARDS ทีม่ ี PaO2/FiO2 น้อยกว่า 150 มิลลิเมตรปรอท ไม่ควรได้รบั ยาหย่อน
กล้ามเนื้อเกิน 48 ชัวโมง
่
(1C)
Q. การควบคุมระดับน้าตาล
1. พิจารณาเริม่ ให้อนิ สุลนิ เมือ่ เจาะได้ระดับน้ าตาลในเลือดเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร 2 ครัง้
โดยเป้าหมายของระดับน้ าตาลทีค่ วบคุมได้ไม่ควรเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร (1A)
2. ควรติดตามระดับน้าตาลทุก 1-2 ชัวโมงจนกว่
่
าสามารถจะปรับระดับน้าตาลและปริมาณอินสุ
ลินได้คงที่ จึงสามารถติดตามได้ทุก 4 ชัวโมง
่
(1C)
3. การเจาะตรวจน้ าตาลปลายนิ้วด้วยเครือ่ งตรวจ (point of care) ต้องแปลผลด้วยความ
ระมัดระวัง บางสถานการณ์อาจทาให้แปลผลคลาดเคลื่อน จึงควรทาการตรวจยืนยันด้วย
การตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (arterial blood หรือ plasma glucose level) (UG)
-
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R. การบาบัดทดแทนไต
1. การล้างไตแบบต่อเนื่อง continuous renal replacement therapies และแบบ intermittent
hemodialysis ให้ผลการรักษาทีเ่ ท่าเทียมกันในผูป้ ว่ ย severe sepsis ทีม่ ไี ตวายเฉียบพลัน
(2B)
2. พิจารณาการล้างไตแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุมสมดุลของน้ าในผูป้ ว่ ยทีร่ ะบบไหลเวียน
โลหิตล้มเหลว (2D)
S. Bicarbonate therapy
1. หลีกเลีย่ งการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อการหวังผลในการประคับประคองระบบไหลเวียน
โลหิตหรือลดยากระตุน้ การหดตัวกล้ามเนื้อหลอดเลือดในผูป้ ว่ ยทีม่ เี นื้อเยือ่ ขาดเลือดจนเกิด
การคังของ
่
lactic acid ทาให้ pH มากกว่าหรือเท่ากับ 7.15 (2B)
T. การป้ องกันหลอดเลือดดาอุดตัน
1. ผูป้ ว่ ยทีม่ ี severe sepsis ควรได้รบั ยาเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดาอุดตัน (venous
thromboembolism, VTE) ทุกวัน (1B) แนะนาให้ใช้ยา low-melecular weight heparin
(LMWH) ฉีดใต้ชนั ้ ไขมันวันละครัง้ (1B เมือ่ เทียบกับ unfractionated heparin, UFH วันละ
2 ครัง้ และ 2C เมือ่ เทียบกับ UFH วันละ 3 ครัง้ ) ถ้าการกรองของไต (creatinine
clearance) มีค่าน้อยกว่า 30 มิลลิลติ รต่อนาที แนะนาให้ใช้ deltaparin (1A) หรือ LMWH
ในรูปแบบอื่น (2C) หรือ UFH (1A)
2. ผูป้ ว่ ย severe sepsis ควรได้รบั การรักษาด้วยยาป้องกันเลือดแข็งตัวร่วมกับถุงเท้าลม
ป้องกันลิม่ เลือด (intermittent pneumatic compression) (2C)
3. ผูป้ ว่ ย sepsis ทีม่ ขี อ้ ห้ามในการใช้ heparin (เช่น ภาวะเกร็ดเลือดต่า การแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติรนุ แรง กาลังมีเลือดออก หรือเพิง่ จะมีเลือดออกในสมอง) ควรหลีกเลีย่ งการใช้ยา
ป้องกันเลือดแข็งตัว (1B) แต่ควรได้รบั การป้องกันด้วยอุปกรณ์ เช่น graduated
compression stocking หรือ intermittent compression devices (2C) ยกเว้นมีขอ้ ห้าม แต่
เมือ่ ความเสีย่ งของเลือดออกลดลงควรกลับมาใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว (2C)
U. การป้ องกันแผลในกระเพาะอาหาร
1. แนะนาให้ใช้ H2-blocker หรือ proton pump inhibitor ในการป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร
ผูป้ ว่ ย severe sepsis หรือ septic shock ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะเลือดออก (1B)
2. เมือ่ ใช้ยาป้องกันแผลในกระเพาะอาหารควรพิจารณาเลือดใช้ proton pump inhibitor
มากกว่า H2 blocker (2D)
3. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งในการเกิดแผลในกระเพาะไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้ยาป้องกัน
(2B)
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V. โภชนาการ
1. ควรให้อาหารทางปากหรือหลอดอาหารมากกว่าการงดอาหารหรือให้เพียงน้าตาลทางหลอด
เลือดภายใน 48 ชัวโมงหลั
่
งจากผูป้ ว่ ยได้รบั การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic
shock (2C)
2. หลีกเลีย่ งการให้สารอาหารเต็มทีใ่ นสัปดาห์แรก แต่ควรเริม่ ให้สารอาหารในขนาดต่า (เช่น
500 แคลอรีต่อวัน) และค่อยๆ เพิม่ ปริมาณเท่าทีผ่ ปู้ ว่ ยจะรับได้ (2B)
3. พิจารณาให้น้าตาลทางหลอดเลือดดาร่วมกับการให้อาหารทางหลอดอาหาร มากกว่าการให้
สารอาหารทางหลอดเลือดเพียงอย่างเดียว (total parenteral nutrition, TPN) หรือให้
สารอาหารทางหลอดเลือด (parenteral nutrition) ร่วมกับการให้ทางหลอดอาหารภายใน 7
วันแรกหลังจากการวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic shock (2B)
4. ควรให้สารอาหารทีไ่ ม่ได้มสี ่วนประกอบของ specific immunomodulating supplement
มากกว่าทีม่ สี ่วนประกอบของ immunomodulating supplement ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี severe
sepsis (2C)
W. ตัง้ เป้ าหมายของการรักษา
1. ปรึกษาถึงเป้าหมายการรักษาและการพยากรณ์โรคกับผูป้ ว่ ยและญาติ (1B)
2. รวบรวมเป้าหมายของการดูแลเข้ากับการรักษาและการวางแผนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ใช้
หลักการดูแลแบบประคับประคองตามสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม (1B)
3. ชีแ้ จงเป้าหมายการรักษาให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่ไม่ควรเกิน 72 ชัวโมงหลั
่
งจาก
ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต (2C)
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