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น โรงพยาบาลท่าวังผา
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บันทึกการใช้ประกาศ
แก้ไขครังที
วันที
00
1 สิงหาคม 2557
00
1 สิงหาคม 2557

รายละเอียดการแก้ไข
จัดทํา
ประกาศใช้

่ งผา ห้ามนําออกไปใช้ภายนอกหรื อทําซําโดยไมได้
่ รับอนุญาต
เอกสารนี เป็ นสมบัติของโรงพยาบาลทาวั

แนวปฏิบัตกิ ารเฝ้ าระวังและดแลรั
ู กษาเบือ% งต้ นผ้ปู ่ วยติดเชื%อในกระแสโลหิตในผู้ใหญ่
โรงพยาบาลท่ าวังผา
2. Evidence of infection
3. ประเมิน SOS score, record V/S (I/O)
ผูป้ ่ วยทุกรายในหนว่ยงานตามแนวทาง
แพทย์
Protocol SOS score
-ให้ ABO ที9เหมาะสม
่ SIRS ≥ 2 หรื อไม่
- ดูวามี
- หา source of infection
พยาบาล
- ป้ องกนั nosocomial infection
เพิม9
่ SIRS ≥ 2 หรื อไม่
- ดูวามี
- ประเมิน SOS score ตาม protocol
่ กต้องรายงาน
-วัด V/S อยางถู
พยาบาลเมื9อ T > 38 หรื อ <36/
PR >100 /RR >20
-ป้ องกนั nosocomial infection
ติดตาม/เฝ้ าระวัง
ประเมิน SOS
ตาม protocol
่
อยางใกล้
ชิด

มีการเปลียC นแปลงของ SOS score
และสงสัยภาวะ sepsis

(sepsis, severe sepsis and septic shock)

1. SIRS
Systemic inflammatory response syndrome
่
หมายถึงการมีส9ิ งตอไปนี
ตงั แต่ 2 ข้อขึนไป
[ ] Temperature > 38 or < 36 C
[ ] Heart rate > 90 beats/min
[ ] Respiratory rate > 20 /min
[ ] WBC > 12,000 or < 4,000 /mm3
หรื อมี band form neutrophil > 10%

พบทัง SIRS ≥ 2 + evidence of infection

Early detection
สงสั ย Sepsis ?
่ ่
ไมใช

่ ่
ใช่/ไมแนใจ

แพทย์
วินิจฉัยวา่ sepsis หรื อไม่?
พยาบาล
่ ย
ปรึ กษาแพทย์เจ้าของไข้วาสงสั
อาจมีภาวะ sepsis หรื อไม่ ?

แพทย์ ทบทวนวา่
่ ้
1. มีเหตุอื9นของ SIRS ที9ยงั ไมแกไขหรื
อไม่ เชน่ hydration พอหรื อไม่
้ และ monitor ติดตาม
pain control ดีหรื อไม่, CHF ? , MI ? ให้ลองแกไข
่ อเหมาะสมหรื อไม่
2. Antibiotic ขนาดยาและความไวตอเชื
3. Source Infection หาพบหรื อไม่, Septic work up หรื อยัง, ควบคุมได้หรื อยัง
need surgery หรื อไม่
่ ดมากกวา่ 24 ชัว9 โมงให้เจาะใหม่ :
4. ทบทวน lab ครังสุดท้าย ถ้าลาสุ
ั
CBC , BUN, Cr, Electrolyte, take H/C 2 ขวด (ถ้ารี บมากให้เจาะพร้อมกนคนละข้
าง)
พยาบาล
1. ประเมิน SOS score, monitor V/S (I/O) ตามแนวทาง protocol SOS score
2. ติดตามอาการ poor tissue perfusion
่ ถ้าไม่ void อีกภายใน
- ประเมิน urine output/void ครังสุดท้ายเมื9อไร และปริ มาณเทาไร
4 ชัว9โมง ให้ใส่ foley’s cath
- ประเมิน consciousness (neuro)
- ประเมิน capillary refill ,ปลายมือปลายเท้า , ผิวหนังลาย?
่ กต้องและรายงานพยาบาลทุกครัง
- วัด V/S และตวงปั สสาวะอยางถู
่ กต้อง รวดเร็ ว
- สง่ Lab อยางถู
-

Lab
่
รายงานผล Lab โดยเร็ ว ถูกต้อง และโทรแจ้ง ward กรณี primary report พบเชือกอโรคที
9เป็ นสาเหตุ

Sepsis

+

Hypotension - BP : SBP < 90 หรื อ MAP < 65 mmHg ในคนปกติ
่ อเทากบ
่ ั 40 mmHg ในผูป้ ่ วย HT
- SBP ลดลงมากกวาหรื
Hypo-perfusion มี signs of poor tissue perfusion ข้อใดข้อหนึ9ง
1. urine output < 0.5 ml/kg/hr
่ โดยไมมี่ เหตุอื9น
2. conscious แยลง
่ / สับสน)
( ซึม / กระสับกระสาย
3. ตัวลาย มือเท้าเย็น

Severe Sepsis หรือ Septic Shock
Early resuscitation
แพทย์ เจ้ าของไข้
1. Fluid Resuscitation ด้วย 0.9 % NaCl free flow (IV 2 เส้น)
่ อย 3 ลิตร ในอายุ < 60 ปี
เป้ าหมาย อยางน้
่ อย 1.5 ลิตร ในอายุ > 60 ปี หรื อมีโรคหัวใจ
อยางน้
2. Dopamine (1:1) 10 ml/hr เริ9 มพร้อม load IV ได้เลย
ในกรณี ที9 load NSS ครบ 1 ลิตรแล้วผูป้ ่ วยยังมี Hypotension
หรื อ Hypoperfusion ให้เริ9 ม titrate เพิม9 Dopamine
่
ั
ครังละ10 ml/hr ทุก 5-10 นาทีจนถึง 30 ml/hr รวมไปกบ
load NSS จนครบตาม เป้ าหมาย
3. ทบทวนการรักษาข้อ 1 – 4
่
4. ย้ายผูป้ ่ วยมาอยูใ่ นบริ เวณที9ดูแลได้อยางใกล้
ชิด

่ ั
ตางกนตรงที
9 septic shock ให้
่ อย 20-30 ml/kg แล้ว
NSS อยางน้
ยังมี Hypotension ต้องให้
่
็
vasopressor เพิ9มด้วย อยางไรก
ตามในปัจจุบนั การดูแลรักษามี
ความคล้ายคลึงกนั

พยาบาลวิชาชีพ
1. รายงานแพทย์เจ้าของไข้ ด่ วน
2. เปิ ด IV 2 เส้นด้วย medicut No.18-20
่
3. load IV fluid ตามคําสัง9 แพทย์และฟัง lung ขณะ load อยาง
สมํ9าเสมอเพื9อคอยระวังภาวะ pulmonary edema
4. drip dopamine และ titrate keep MAP > 65
5. V/S ทุก 15 นาที
6. ประเมิน concious ทุก 15 นาที
7.ใส่ foley’s cath ตวง urine ทุก 30 นาที
8.ประเมิน SOS score ทุก 15 นาที
8. ประเมินการหายใจและเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม

ถ้ าผ้ ูป่วยมี Respiratory failure หรือ
Resuscitation แล้ วยังมี
Hypotension หรือ Hypo-perfusion
พิจารณาส่ งต่ อผู้ป่วย
และใช้ protocol การส่ งต่ อผ้ปู ่ วย severe sepsis และ septic shock

