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บทนํา
Sepsis หรื อ ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ เป็ นปัญหาที่พบได้บ่อยทัว่ โลกคาดการว่าในปี หนึ่ง ๆ นั้นพบผูป้ ่ วย
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อได้ถึง 19 ล้านราย นอกจากนี้ในระยะหลังยังพบว่ามีอุบตั ิการณ์ (incidence) ของภาวะพิษเหตุ
ติดเชื้อที่สูงมากขึ้นด้วย1 ภาวะนี้ส่งผลให้เกิดทุพพลภาพรวมถึงมีอตั ราการตายที่สูงมาก เนื่องจากกว่าร้อยละ 50
ของผูป้ ่ วยมีอายุท่ีมาก (65-84 ปี ) และมีโรคประจําตัวหลายอย่าง2 แม้ผปู ้ ่ วยจะได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี
ภายในหออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤตที่มีความพร้อมสู งมาก (advance critical care) แต่กย็ งั พบอัตราการตายที่สูงถึงร้อย
ละ 30 ถึง 40 ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาหรื อมีรายได้ต่อหัวของประชากรที่ต่าํ พบอัตราการ
ตายในผูป้ ่ วยที่มีภาวะช็อกจากพิษเหตุติดเชื้อ (septic shock) สู งถึงร้อยละ 603 แม้หลายปี ที่ผา่ นมามีการพัฒนา
แนวทางการรักษาโรคนี้อย่างต่อเนื่องส่ งผลให้อตั ราการตายลดลงบ้าง แต่กย็ งั คงอยูใ่ นระดับที่สูงมาก และ
เนื่องจากมีขอ้ มูลรวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนเพียง
พอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อขึ้นใหม่ ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด คือ
Surviving Sepsis Campaign (SSC) ซึ่งตีพิมพ์ใน ปี ค.ศ. 20164 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเต็มที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยมีความสําคัญและเป็ นปัญหาที่ฉุกเฉินอย่างมาก ดังนั้นใน
บทความนี้จะขอกล่าวถึงประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่แพทย์ผใู ้ ห้การรักษาควรทราบโดยจะขอเน้นยํ้าถึงประเด็นที่มี
การเปลี่ยนแปลงในเวชปฏิบตั ิเป็ นสําคัญ

คําจํากัดความและแนวทางการนําไปใช้
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อซึ่งในบทความนี้จะขอใช้คาํ ว่า sepsis นั้น มีการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
อย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของ sepsis ตามความรู ้ใหม่ ๆ ที่พบเพื่อให้ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับพยาธิสรี รวิทยาของโรค โดยปัจจุบนั เป็ นการปรับเปลี่ยนคําจํากัดความของ sepsis ใหม่เป็ นครั้งที่ 3
ในปี ค.ศ. 2016 เรี ยกว่า Sepsis-35 (The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic shock)
(ตารางที่ 1) จากเดิมซึ่งมีการกําหนดคําจํากัดความของ sepsis เป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 และมีการ

เปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2014 ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงใหม่น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนด
เกณฑ์ทางคลินิกต่าง ๆ (clinical criteria) ที่บ่งชี้ถึงการมีอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลวเพื่อใช้คดั แยกผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง
สู งที่กาํ ลังจะมี sepsis ออกมาเพื่อให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากมีขอ้ มูลชัดเจนว่าอัตราการตายของ
ผูป้ ่ วยจะลดลงอย่างมากหากสามารถให้การประเมินและรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวะ sepsis ได้อย่างรวดเร็ ว6 โดยใน
Sepsis-35 นี้ได้ยกเลิกการใช้คาํ ว่า SIRS (systemic inflammatory response syndrome) ออก เนื่องจากแม้ SIRS จะ
มีความไวมากแต่มีความจําเพาะตํ่าต่อผูป้ ่ วย sepsis5 ทําให้ไม่สามารถจําแนกผูป้ ่ วย sepsis จริ งออกจากการ
ตอบสนองของร่ างกายคนปกติที่มีการติดเชื้อหรื อการอักเสบได้ นอกจากนี้ยงั ได้ตดั คําว่า severe sepsis ออกไป
เนื่องจากไม่มีความจําเป็ นเพราะตามเกณฑ์ของ Sepsis-35 มีเกณฑ์ทางคลินิกต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีอวัยวะล้มเหลว
ซึ่งแสดงถึงความรุ นแรงที่เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตอยูแ่ ล้ว
Sepsis-35 ระบุคาํ นิยามใหม่ของ sepsis โดยมีองค์ประกอบที่สาํ คัญสามส่ วน คือ มีการติดเชื้อ (infection)
มีความผิดปกติของการตอบสนองของร่ างกาย (dysregulated host response) ต่อการติดเชื้อ และมีการทํางานของ
อวัยวะต่าง ๆ ผิดปกติ (organ dysfunction) อันเป็ นผลจากการตอบสนองของร่ างกาย ดังนั้น sepsis จึง หมายถึง
ภาวะที่มีการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายทํางานผิดปกติอย่างรุ นแรงมีผลคุกคามต่อชีวิตอันเป็ นผลมา
จากการตอบสนองของร่ างกายต่อการติดเชื้อที่เสี ยสมดุลไป ส่ วนคําว่า septic shock จัดเป็ นส่ วนย่อย (subset)
ของคําว่า sepsis ที่มีความผิดปกติในระดับเซลล์ เมตาบอลิซึม และระบบไหลเวียนของร่ างกายส่ งผลให้มีอตั รา
การตายที่สูงขึ้นกว่าผูป้ ่ วยที่มี sepsis โดยความหมายในทางคลินิกนั้น septic shock หมายถึง ภาวะที่มี sepsis
ร่ วมกับมีความดันโลหิ ตตํ่าอย่างต่อเนื่องแม้ได้รับสารนํ้าอย่างเพียงพอแล้วยังจําเป็ นต้องได้ยาช่วยพยุงระดับ
ความดันโลหิต (vasopressors) เพื่อประคองค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ย (mean arterial pressure; MAP) ให้มากกว่า
หรื อเท่ากับ 65 มิลลิเมตรปรอท ร่ วมกับมีระดับของแลคเตทในซีรั่ม (serum lactate) มากกว่า 2 มิลลิโมลต่อลิตร5
โดยการวินิจฉัย septic shock กําหนดให้มีเกณฑ์ท้ งั ส่วนของระดับความดันโลหิ ตที่ต่าํ ร่ วมกับระดับของแลคเตท
ในซีรั่ม เนื่องจากการพบทั้งสองส่ วนสําคัญนี้มีผลต่ออัตราการตายที่สูงมากกว่าการพบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง1
ซึ่งอัตราการตายในผูป้ ่ วย septic shock อาจสู งได้ถึงร้อยละ 40 ถึง 603,5
จะเห็นได้วา่ ตามคํานิยามของ Sepsis-35 นั้น เน้นถึงการที่มีการทํางานของอวัยวะที่ผดิ ปกติ (organ
dysfunction) เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการช่วยให้คิดถึงภาวะ sepsis โดยมีคาํ แนะนําให้ใช้ในทางคลินิก ดังนี้
การที่มีการทํางานของอวัยวะผิดปกติซ่ ึงบ่งบอกว่าอาจจะมีการทํางานของอวัยวะล้มเหลว (organ
dysfunction) สําหรับผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยวิกฤตให้ใช้เกณฑ์ตามระดับค่าคะแนนที่เรี ยกว่า SOFA1 (The Sequential
<Sepsis-related> Organ Failure Assessment score) เนื่องจากค่าคะแนน SOFA นี้มีขอ้ มูลว่าสามารถพยากรณ์

อัตราการตายในผูป้ ่ วยที่นอนโรงพยาบาลได้ดีกว่าค่า SIRS ซึ่งคะแนน SOFA นี้ได้จากการประเมินผูป้ ่ วยตาม
ระบบทั้งสิ้ น 6 ระบบ (การตรวจร่ างกายร่ วมกับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ) (ตารางที่ 2) โดยกําหนดค่าตั้งแต่ 2
คะแนนขึ้นไปบ่งบอกว่าผูป้ ่ วยควรได้รับการเฝ้าติดตามรวมถึงการรักษาภาวะ sepsis อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
เนื่องจากสัมพันธ์กบั การมีอตั ราการตายที่สูงกว่าร้อยละ 10 และมีอตั ราการตายเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ถึง 25 เท่า7 เมื่อ
เทียบกับผูป้ ่ วยที่มีคะแนน SOFA น้อยกว่า 2
กรณี ผปู ้ ่ วยอยูน่ อกหอผูป้ ่ วยวิกฤต (หมายรวมถึงผูป้ ่ วยที่อยูน่ อกโรงพยาบาลหรื ออยูใ่ นโรงพยาบาล เช่น
ห้องฉุกเฉินและหอผูป้ ่ วยทัว่ ไป) ให้ใช้การประเมินตามเกณฑ์ที่เรี ยกว่า ‘quickSOFA’ (qSOFA)1 ซึ่งประกอบไป
ด้วยเกณฑ์สามข้อ1 (มีความสําคัญเมื่อพบตั้งแต่ 2 ใน 3 ข้อ) ดังนี้ คือ 1. มีอตั ราการหายใจมากกว่าหรื อเท่ากับ 22
ครั้งต่อนาที 2. มีการเปลี่ยนแปลงของการรับรู ้ตวั โดยประเมินจากค่า Glasgow Coma Scale score (GSC) ที่นอ้ ย
กว่า 15 และ 3. มีค่าระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิคน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 มิลลิเมตรปรอท โดยเหตุท่ีแนะนําให้
ใช้ค่า ‘quickSOFA’ ในกรณี น้ ีเนื่องจากสามารถพยากรณ์ถึงอัตราการตายของผูป้ ่ วยได้ดีคล้ายคลึงกับการใช้ค่า
SOFA1 แต่ใช้ได้สะดวกรวดเร็ ว และสามารถทําการประเมินซํ้าข้างเตียงได้ง่ายตามต้องการ เนื่องจากไม่มีส่วน
ของการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการเข้าเกณฑ์ของ ‘quickSOFA’ ดังกล่าวนี้ไม่
เท่ากับการที่ผปู ้ ่ วยมีภาวะ sepsis1 เพียงแต่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ ยงที่ผปู ้ ่ วยจะมีภาวะ sepsis มากขึ้น ดังนั้นใน
ผูป้ ่ วยทุกรายที่สงสัยว่าจะมีภาวะ sepsis ตามเกณฑ์น้ ีควรได้รับการประเมินว่ามีการติดเชื้อหรื อไม่ การทํางานที่
ผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ หรื อไม่ รวมถึงให้เริ่ มต้นการรักษาอย่างรวดเร็ วและใกล้ชิด โดยอาจจําเป็ นต้องย้าย
ผูป้ ่ วยเข้าหอผูป้ ่ วยวิกฤตเพื่อสังเกตอาการหรื อได้รับการดูแลที่เหมาะสม
การที่มีการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ผิดปกติซ่ ึงมีความพยายามค้นหาโดยการใช้ค่า SOFA หรื อ
‘quickSOFA’ นั้น เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในนิยามของ sepsis1 ดังนั้นจึงพึงระลึกว่าการเข้าเกณฑ์ของ SOFA หรื อ
‘quickSOFA’ นั้น บ่งบอกถึงการพยากรณ์โรคและอัตราการตายในผูป้ ่ วย sepsis ได้ดี แต่ไม่ได้ใช้สาํ หรับการ
วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อหรื อไม่ และในอีกทางหนึ่งนั้น หากผูป้ ่ วยยังไม่เข้าเกณฑ์ของ SOFA หรื อ ‘quickSOFA’
ในตอนแรก แต่แพทย์ผดู ้ ูแลยังคงสงสัยถึงภาวะ sepsis ก็ยงั มีความจําเป็ นต้องเฝ้าติดตามทําการประเมินผูป้ ่ วยซํ้า
อย่างใกล้ชิด และควรพิจารณาหาว่ามีการติดเชื้อร่ วมด้วยหรื อไม่เสมอ (documented infection) เนื่องจาก ณ
ปัจจุบนั ยังไม่มีเครื่ องมือหรื อเกณฑ์อนั ใดอันหนึ่งที่ดีที่สุดในการบ่งบอกว่าผูป้ ่ วยมีภาวะ sepsis หรื อไม่ และยิง่
ไม่มีส่ิ งใดทดแทนการตระหนักถึงภาวะ sepsis และการตัดสิ นใจที่ดีของแพทย์1 (good clinical judgement) ใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าจะมีภาวะ sepsis ได้1

สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยา
จุลชีพหลายชนิดซึ่งส่ วนใหญ่มกั เป็ นเชื้อแบคทีเรี ย (อาจเป็ นเชื้อไวรัส หรื อเชื้อราก็ได้) สามารถกระตุน้
ให้เกิด sepsis ได้ โดยเมื่อจุลชีพบุกรุ กเข้าสู่เนื้อเยือ่ ของร่ างกายจะมีการตอบสนองของร่ างกายตามมาซึ่งอาจเกิด
มากหรื อน้อยก็ได้ และอาจเป็ นเพียงการตอบสนอง ณ บริ เวณที่มีการติดเชื้อ หรื ออาจลุกลามไปตามระบบต่าง ๆ
ทัว่ ร่ างกายได้โดยผ่านกลไกการอักเสบโดย cytokine และ mediator ต่าง ๆ ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์ที่ตอบสนอง
ต่อการติดเชื้อชนิดนั้น ๆ8,9 (inflammatory cells) ที่สาํ คัญ คือ macrophage ซึ่งจะกระตุน้ กระบวนการตอบสนอง
ต่าง ๆ โดยที่จุลชีพก่อโรคอาจไม่จาํ เป็ นต้องเข้าสู่ กระแสเลือดเพื่อให้เกิดภาวะ sepsis ก็ได้ ตามปกติแล้วร่ างกาย
จะตอบสนองต่อการติดเชื้อที่เนื้อเยือ่ ตําแหน่งต่าง ๆ ด้วยกลไกที่พยายามจะควบคุมจุลชีพไว้ไม่ให้บุกรุ กไปเกิน
กว่าตําแหน่งที่ติดเชื้อ และพยายามควบคุมกระบวนการอักเสบให้อยูแ่ ต่เฉพาะที่น้ นั ๆ แต่เมื่อมีการตอบสนอง
ของร่ างกายต่อการติดเชื้อที่ผดิ ปกติมากจนเกินไปจนเนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะอื่น ๆ ทัว่ ร่ างกายทํางานผิดปกติไป ก็จะ
เกิดอาการแสดงที่เป็ นการตอบสนองต่อกระบวนการอักเสบเหล่านี้ไปด้วยที่ เรี ยกว่า sepsis9
ความเข้าใจในภาวะ sepsis ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้พบข้อบกพร่ องของนิยามเดิมของ sepsis เนื่องจากเดิม
เชื่อว่าสาเหตุหลักของภาวะ sepsis คือ การตอบสนองต่อการอักเสบจากการติดเชื้อ แต่พบว่าการรักษาที่มุ่งลด
กระบวนการอักเสบกลับไม่ได้ลดอัตราตาย10,11 นิยามใหม่ตาม Sepsis-35 จึงพยายามกําหนดให้มีส่วนสําคัญที่
ควรพิจารณาทั้งด้าน การติดเชื้อ การตอบสนองของร่ างกาย และการมีอวัยวะล้มเหลว โดยการศึกษาวิจยั ใหม่ ๆ
ของ sepsis ก็มีความพยายามที่จะหาวิธีการรักษาโดยพยายามมุ่งเน้นที่ส่วนสําคัญทั้งสามส่ วนดังกล่าวนี้ร่วมกัน
โดยคาดหวังเพื่อลดอัตราตายในผูป้ ่ วยโรคนี้12

แนวทางและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญในการดูแลรักษาภาวะพิษเหตุตดิ เชื้อ
การปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาผูป้ ่ วย sepsis นั้นสามารถลดอัตราการตายของผูป้ ่ วยลงได้1 โดย
แนวทางการรักษาที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด คือ Surviving Sepsis Campaign (SSC) ซึ่งจัดทําโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเวชบําบัดวิกฤตหลายท่าน โดยคําแนะนํานั้นได้มาจากการรวบรวมหลักฐานหรื อการศึกษาที่มีอย่างเป็ น
ระบบ โดยทัว่ ไปจะมีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุ งแนวทางการรักษา sepsis
ทุก ๆ 4 ปี โดยออกแนวทางมาแล้วในปี ค.ศ. 2004 เป็ นครั้งแรก และมีการปรับเปลี่ยนในปี ค.ศ. 2008, ค.ศ. 2012
และล่าสุ ดในปี ค.ศ. 2016 โดย Surviving Sepsis Campaign 2016 หรื อ SSC 20164 นั้น ประกอบไปด้วย
คําแนะนํารวมทั้งสิ้ น 93 รายการ โดยแบ่งคุณภาพของหลักฐานตามข้อมูลที่ใช้ (GRADE methodology) เป็ น 4
ระดับ คือ Very low, Low, Moderate และ High และแบ่งระดับของคําแนะนํา (Strength) ออกเป็ น 2 ระดับ คือ

Strong และ Weak โดยหากเป็ นคําแนะนําระดับ Strong จะใช้คาํ ว่า ‘Recommend’ (แนะนํา) แต่หากเป็ น
คําแนะนําระดับ Weak จะใช้คาํ ว่า ‘Suggest’ (ควรทํา) ในการเขียนคําแนะนํา นอกจากนี้ในแนวทางฉบับนี้ยงั ใช้
คําว่า Best practice statement (BPS) ในกรณี ที่คาํ แนะนําเป็ นระดับ Strong แต่ไม่มี GRADE methodology
รองรับที่ชดั เจน เนื่องจากคําแนะนํานั้นมีเหตุผลและมีประโยชน์ชดั เจน แม้ยงั ไม่มีคุณภาพของหลักฐานที่รองรับ
เพียงพอก็ตาม โดยส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดตามแนวทาง SSC 20164 คือ ส่ วนของการรักษากูช้ ีพ
เบื้องต้น (initial resuscitation) โดยข้อสรุ ปที่สาํ คัญตามแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย sepsis ตาม SSC 20164
(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจาก SSC 201213) มีดงั นี้ (ตารางที่ 1)

EARLY GOAL DIRECTED THERAPY (EGDT)
จากการศึกษาของ Rivers และคณะ14 ในปี ค.ศ. 2001 พบว่าการปฏิบตั ิตามแนวทางของ EGDT นั้น
สามารถลดอัตราการตายในผูป้ ่ วย sepsis ลงได้ จึงมีคาํ แนะนําให้ปฏิบตั ิตามแนวทางนี้มาโดยตลอด แต่จาก
การศึกษาขนาดใหญ่ (PROCESS, PROMISE, and ARISE trials)15-17 ที่มีมากขึ้นรวมถึงการศึกษาแบบ metaanalysis18,19 นั้น พบว่าผลของการปฏิบตั ิตามแนวทาง EGDT นั้นไม่ได้ลดอัตราการตายเมื่อเทียบกับการรักษา
แบบปกติทว่ั ไป (usual care) ดังนั้น SSC 20164 จึงไม่ได้แนะนําถึงการปฏิบตั ิตาม EGDT อีกต่อไป (นอกจากนี้
การปฏิบตั ิตามแนวทาง EGDT ยังสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสู งขึ้นด้วย)19

การรักษากู้ชีพเบื้องต้ น (Initial resuscitation)
ใน SSC 201213 เริ่ มมีขอ้ กําหนดให้ทาํ การรักษากูช้ ีพเบื้องต้น (initial resuscitation) ในผูป้ ่ วย sepsis ที่มี
ความดันโลหิตตํ่า (แม้ได้รับสารนํ้าในช่วงแรกแล้ว) หรื อมีค่าแลคเตทในเลือดมากกว่าหรื อเท่ากับ 4 มิลลิโมลต่อ
ลิตร หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุ งแนวทางใหม่เพิ่มเติมเพื่อกําหนดเป้าหมายตามชุดการรักษา (care bundle) ที่ 3
และ 6 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้ใน 3 ชัว่ โมงแรกตั้งแต่พบผูป้ ่ วยที่หอ้ งฉุกเฉิน หรื อพบว่าผูป้ ่ วยเข้าตามเกณฑ์
sepsis หรื อ septic shock ให้ปฏิบตั ิดงั นี้ 1. ตรวจระดับแลคเตทในเลือด 2. เก็บเพาะเชื้อจากเลือด และ 3. ให้สาร
นํ้าชนิด crystalloid ทันทีปริ มาณ 30 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม โดยการเริ่ มต้นการรักษานี้ควรกระทําให้เร็วที่สุดและ
เสร็ จสิ้ นภายใน 3 ชัว่ โมง เนื่องจากในทุก ๆ ชัว่ โมงที่ชา้ ไปนั้น เพิ่มอัตราการตายขึ้น 1.04 เท่า20 นอกจากนี้ใน 6
ชัว่ โมงภายหลังเริ่ มทําตามชุดการรักษานี้ ควรจะมีค่าแลคเตทกลับสู่ ปกติ (normalization of lactate) หรื อ หาก 6
ชัว่ โมงแล้วความดันโลหิ ตยังคงตํ่าซึ่งหมายถึง ยังคงมีค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ย (MAP) ยังคงน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
65 มิลลิเมตรปรอท ให้ทาํ การตรวจประเมินผูป้ ่ วยถึงความเพียงพอของสารนํ้าที่ได้รับว่าเพียงพอหรื อไม่ และให้

พิจารณาเริ่ มยาช่วยพยุงความดันโลหิ ต (vasopressors) หากพิจารณาแล้วว่าได้รับสารนํ้าอย่างเพียงพอแล้ว โดย
ใน SSC 20164 มีคาํ แนะนําส่ วนของ initial resuscitation ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
แนะนําให้เริ่ มทําการรักษาผูท้ ี่มี sepsis และ sepsis shock อย่างรี บด่วนโดยทันที4 (ระดับคําแนะนํา BPS)
แนะนําให้สารนํ้าชนิด crystalloid 30 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมทางหลอดเลือดดําภายใน 3 ชัว่ โมงแรก4
(strong recommendation, low quality of evidence) และภายหลังการให้สารนํ้าแล้วควรมีการตรวจประเมิน
ระบบไหลเวียนเลือด (hemodynamic status) ซํ้าอีกครั้ง (BPS) ซึ่งหมายถึง การตรวจประเมินทางคลินิกต่าง ๆ
เช่น สัญญาณชีพ ระดับของออกซิเจนในเลือดแดง และปริ มาณปัสสาวะ เป็ นต้น (อาจใช้การประเมินแบบ
invasive หรื อไม่กไ็ ด้) หากการตรวจประเมินทางคลินิกยังไม่สามารถบอกชนิดของภาวะช็อกได้ชดั เจน แนะนํา
ให้ทาํ การตรวจประเมินการทํางานของหัวใจ (cardiac function) ต่อด้วย (BPS)
ในสถานที่ท่ีมีความพร้อมควรมีการประเมินถึงการตอบสนองของสารนํ้าที่ให้โดยใช้ตวั แปรแบบพลวัต
(dynamic variables) เช่น straight leg raise, stroke volume variation หรื อ pulse pressure variation (การพยากรณ์
การตอบสนองของสารนํ้ามีความไวที่ร้อยละ 72 ความจําเพาะร้อยละ 91)12 มากกว่าใช้ตวั แปรแบบคงที่ (static
variables) เช่น central venous pressure (CVP) หรื อ central venous oxygen saturation (ScVO2) เป็ นต้น (weak
recommendation, low quality of evidence) ซึ่งข้อกําหนดนี้ แตกต่างจาก SSC 201213 เนื่องจากการใช้ CVP เพียง
อย่างเดียวในการประเมินการตอบสนองของสารนํ้านั้น มีขอ้ จํากัดในกรณี ค่า CVP อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ21
ในผูป้ ่ วย septic shock ที่ได้รับยาพยุงความดันโลหิ ต แนะนําเป้าหมายค่าความดันโลหิตเฉลี่ย (MAP) ที่
65 มิลลิเมตรปรอท4 (strong recommendation, moderate quality of evidence)
ในรายที่มีค่าแลคเตทในเลือดขึ้นซึ่งบ่งชี้วา่ มีเนื้อเยือ่ ขาดเลือด (tissue hypoperfusion) ควรรักษากูช้ ีพ
(resuscitation) ให้ระดับแลคเตทกลับสู่ ค่าปกติ (weak recommendation, low quality of evidence) ซึ่งยังคงเป็ น
คําแนะนําเช่นเดิม1 เหมือนใน SSC 201213

การให้ สารนํา้ ทางหลอดเลือดดํา (Intravenous fluid therapy)
SSC 20164 แนะนําให้ใช้สารนํ้าชนิด crystalloid เป็ นชนิดแรก (strong recommendation, moderate
quality of evidence) โดยสามารถใช้ได้ท้ งั normal saline หรื อ balanced crystalloids (เช่น Lactated Ringer,
Sterofundin, Plasma-Lyte) (weak recommendation, low quality of evidence) เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาที่
ชัดเจนในกรณี sepsis ว่าตัวใดดีกว่ากัน อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการให้สารนํ้าที่มีส่วนประกอบของคลอ

ไรด์สูง เนื่องจากมีรายงานว่าค่าคลอไรด์ในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในคนไข้ในหอผูป้ ่ วยวิกฤตสัมพันธ์กบั การมี
ภาวะไตวาย และการทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT) ที่เพิม่ มากขึ้น22 นอกจากนี้หากให้สารนํ้า
ชนิด crystalloid ปริ มาณมากเพียงพอแล้วให้พิจารณาให้สารนํ้าชนิด colloid เพิ่มเติมได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงชนิดที่
เป็ น hydroxyethyl starches23 หรื อ HESs (strong recommendation, high quality of evidence) เนื่องจากมีรายงาน
ว่าสัมพันธ์กบั การตาย และการรักษาทดแทนไตที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยงั แนะนําให้ใช้เทคนิค fluid challenge
ประกอบการพิจารณาในการให้สารนํ้าแก่ผปู ้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง (BPS) และหยุดให้สารนํ้าเมื่อไม่มีการตอบสนอง
ต่อการให้สารนํ้าอีกต่อไป1 (physiological response) เนื่องจากเป็ นส่วนสําคัญที่จะป้องกันการให้สารนํ้าที่มาก
เกินไปจนเกิดข้อแทรกซ้อน เช่น ภาวะนํ้าเกิน หรื อนํ้าท่วมปอดได้2

ยาพยุงความดันโลหิต (Vasopressors)
แนะนําให้ใช้ยา norepinephrine เป็ นตัวแรกในการช่วยพยุงความดันโลหิต4 (strong recommendation,
moderate quality of evidence) ยาตัวต่อไป (second-line agent) ที่แนะนําให้ใช้ คือ ยา vasopressin (ขนาดยาถึง
0.03 ยูนิตต่อนาที) (weak recommendation, moderate quality of evidence) ซึ่งใช้หวังผลเพื่อลดขนาดของยา
norepinephrine ที่ใช้ลง หรื อให้คู่กบั ยา norepinephrine เพื่อให้ได้เป้าหมายของ MAP ที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 65
มิลลิเมตรปรอท (กรณี ได้ยา norepinephrine แล้วยังคงมีความดันโลหิ ตที่ต่าํ ) อย่างไรก็ตามในเมืองไทยยังไม่มียา
vasopressin ใช้ ดังนั้นยาตัวต่อไปที่ใช้ในเมืองไทย คือ ยา epinephrine (weak recommendation, low quality of
evidence) ส่ วนยา dopamine นั้นจะใช้ทดแทนในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาหัวใจเต้นช้า หรื อมีความเสี่ ยงตํ่าที่จะมีหวั
ใจเต้นเร็ วผิดปกติเท่านั้น (weak recommendation, low quality of evidence) นอกจากนี้ยงั คงแนะนําให้ใช้ยา
dobutamine ได้ในกรณี ที่แม้ได้สารนํ้าและยาพยุงความดันโลหิ ตที่เพียงพอแล้ว ผูป้ ่ วยยังคงมีภาวะ
hypoperfusion ที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง (weak recommendation, low quality of evidence) แต่ไม่มีคาํ แนะนําให้ใช้ยา
dobutamine ขนาดตํ่าเพื่อป้องกันไตวาย (strong recommendation, high quality of evidence) อีกต่อไป อย่างไรก็
ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าใน SSC 20164 ไม่ได้ระบุขนาดยา dobutamine ที่ใช้เริ่ มแรกกรณี sepsis เอาไว้ดว้ ย1

ระบบการคัดกรองและวินิจฉัย (Screening and diagnosis of septic source)
SSC 20164 แนะนําให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการพัฒนาระบบ (hospital systems) การดูแลและคัด
กรองผูป้ ่ วยวิกฤต รวมถึงผูม้ ีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิด sepsis (BPS) โดยอาจจัดทําเป็ นรู ปแบบของแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสม โดยในปัจจุบนั ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพือ่ ส่ งเสริ ม และพัฒนาการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
sepsis ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น การใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้โปรแกรม

sepsis alert24 เพื่อใช้ในการคัดกรองและดูแลผูป้ ่ วย sepsis โดยหวังผลเพือ่ เพิ่มความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดูแลรักษา sepsis ให้ง่าย และสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น24
แนะนําให้เก็บสิ่ งส่ งตรวจเพาะเชื้อ (รวมถึงเลือดด้วย) ทั้ง aerobic และ anaerobic (BPS) ให้ครบถ้วน
ก่อนให้ยาต้านจุลชีพ โดยกระบวนการดังกล่าวไม่ควรทําให้เกิดความล่าช้าในการเริ่ มให้ยาต้านจุลชีพ เนื่องจาก
SSC 20164 ยังคงแนะนําให้ยาต้านจุลชีพภายใน 1 ชัว่ โมง (strong recommendation, moderate quality of
evidence) ภายหลังวินิจฉัย sepsis หรื อ septic shock เพื่อลดอัตราตายของผูป้ ่ วยลง
ไม่แนะนําให้ใช้การตรวจ 1,3-β-D-glucan หรื อ anti-mannan antibody ในการช่วยวินิจฉัยว่ามีการติด
เชื้อราแคนดิดา (Candida) ในกระแสเลือดหรื อไม่23 เนื่องจากการตรวจดังกล่าวมีค่าทํานายผลลบตํ่า (low
negative predictive value) มากจนเกินไปที่จะมาใช้ช่วยในการตัดสิ นใจว่าจะรักษาภาวะนี้หรื อไม่
แนะนําให้นาํ สายสวนหลอดเลือดที่สงสัยว่าจะเป็ นแหล่งของการติดเชื้อออกโดยเร็ วที่สุด ภายหลังมีสาย
สวนใหม่ใช้ทดแทน4 (BPS)
แนะนําให้พิจารณาหาตําแหน่งของการติดเชื้อร่ วมด้วยเสมอและให้การรักษา โดยหากพิจารณาแล้ว
จําเป็ นต้องทํา intervention เพื่อควบคุมตําแหน่งที่มีการติดเชื้อให้กระทําโดยเร็ วที่สุด4 (BPS)

ยาต้ านจุลชีพ (Antimicrobials)
แนะนําให้ยาต้านจุลชีพที่ครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่เป็ นไปได้ (เชื้อแบคทีเรี ย ไวรัส หรื อเชื้อราก่อโรค)
อย่างน้อยหนึ่งชนิดหรื อมากกว่าในผูท้ ่ีมี sepsis หรื อ septic shock (strong recommendation, moderate quality of
evidence) โดยให้พิจารณาถึงขนาดของยาที่เหมาะสมตามหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) และ
เภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic) ด้วย4 (BPS) เนื่องจากสภาวะของผูป้ ่ วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของสารนํ้า
(changes in body composition) และการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการรักษาต่าง ๆ ต่อผูป้ ่ วย เช่น ยา สาร
นํ้า และอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ทาํ หัตถการล้วนมีส่วนทําให้เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพนั้นคาดเดาได้ยาก25
อย่างไรก็ตามในผูป้ ่ วยวิกฤตที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดมักมีการกระจายของสารนํ้าในร่ างกาย (volume of
distribution) จากภายในเซลล์สู่ ภายนอกเซลล์ค่อนข้างมาก ดังนั้นยาต้านจุลชีพกลุ่มที่มีการละลายนํ้าได้ดี
(hydrophilic drug) จึงควรเพิม่ ขนาดการให้ยาหรื อพิจารณา loading dose ด้วยเสมอ25 และเนื่องจากเชื้อก่อโรคใน
ผูป้ ่ วยอาจเป็ นเชื้อที่ด้ือยาหลายขนานได้ในบางกรณี ดงั นั้นแพทย์ผดู ้ ูแลรักษาจึงควรคํานึงถึงปัจจัยทางด้าน

ประสิ ทธิภาพของยา (efficacy) และร่ วมกับความปลอดภัย (safety) ของผูป้ ่ วยควบคู่กนั ไปเป็ นหลักสําคัญ26
(ตารางที่ 3 และ 4)
กรณี septic shock แนะนําให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างน้อยสองชนิดที่ออกฤทธิ์แตกต่างกัน4 (different
antimicrobial classes) ร่ วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมเชื้อก่อโรคที่เป็ นไปได้ให้มากที่สุด (weak
recommendation, low quality of evidence) แต่ไม่ควรใช้ยาต้านจุลชีพหลายชนิดร่ วมกัน (combination therapy)
ในทุกกรณี ต้ งั แต่เริ่ มต้นการรักษาการติดเชื้อที่มีความรุ นแรง เช่น bacteremia หรื อ sepsis ที่ไม่มีภาวะช็อกร่ วม
ด้วย (weak recommendation, low quality of evidence) และ ยิง่ ไม่แนะนําให้ใช้ในกรณี ผปู ้ ่ วยที่มีเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวโตรฟิ ลด์ต่าํ ที่มี bacteremia หรื อ sepsis ร่ วมด้วย4 (neutropenic sepsis) (strong recommendation,
moderate quality of evidence) โดยภายหลังทราบผลตรวจเพาะเชื้อและแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพของ
เชื้อก่อโรคแล้ว แนะนําให้ปรับยาต้านจุลชีพให้จาํ เพาะกับเชื้อนั้น (BPS) และหากพิจารณาใช้ยาต้านจุลชีพแบบ
combination therapy ไปก่อน (กรณี septic shock) แนะนําให้ปรับความจําเพาะของยาลง (de-escalation) ร่ วมกับ
หยุดการใช้ combination therapy (กล่าวคือเหลือยา 1 ชนิด) ภายใน 2-3 วันแรก (the first few days) ที่อาการทาง
คลินิกตอบสนองดีข้ ีน หรื อมีหลักฐานว่าการติดเชื้อนั้นหายไป (BPS) ซึ่งสิ่ งนี้แตกต่างจาก SSC 201213 เล็กน้อย
ที่แนะนําว่าการใช้ combination therapy ไม่ควรมากกว่า 3-5 วัน นอกจากนี้หากพบว่ามีการอักเสบที่รุนแรงจาก
สาเหตุที่ไม่ใช่การติดเชื้อ เช่น ตับอ่อนอักเสบรุ นแรงนั้น ไม่แนะนําให้ใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
ที่จะเกิดขึ้น (BPS)
ระยะเวลาที่ให้ยาต้านจุลชีพในผูป้ ่ วย sepsis และ septic shock ควรอยูท่ ี่ 7-10 วัน4 แต่ควรพิจารณาให้ยา
ต้านจุลชีพยาวนานขึ้น ในกรณี ที่มีการตอบสนองทางคลินิกช้า (slow clinical response) ไม่สามารถจัดการหรื อ
ระบายตําแหน่งที่มีการติดเชื้อได้ (undrainable foci of infection) มีการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ในเลือด มี
การติดเชื้อไวรัสหรื อเชื้อราบางชนิด รวมถึงการที่ผปู ้ ่ วยมีภูมิคุม้ กันบกพร่ องบางชนิด เช่น ภาวะเม็ดเลือดขาว
ชนิดนิวโตรฟิ ลด์ต่าํ (neutropenia) เป็ นต้น4 (weak recommendation, low quality of evidence)

ยาสเตียรอยด์ (Corticosteroids)
โดยทัว่ ไปไม่แนะนําให้ยา hydrocortisone เนื่องจากมีขอ้ มูลในช่วงหลังมานี้วา่ ไม่ลดอัตราการตาย27 แต่
อย่างไรก็ตาม SSC 20164 ยังมีคาํ แนะนําพิจารณาให้ hydrocortisone ทางหลอดเลือดดําขนาด 200 มิลลิกรัมต่อ
วันโดยแบ่งให้ในผูป้ ่ วย septic shock ได้ เฉพาะกรณี ท่ีให้สารนํ้า และยา vasopressors อย่างเพียงพอแล้วยังไม่
สามารถทําให้ความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายอย่างคงที่4 (weak recommendation, low quality of evidence)

อย่างไรก็ตามไม่มีความจําเป็ นต้องทําการตรวจระดับคอร์ติซอล (cortisol) หรื อทดสอบด้วยวิธีฉีดฮอร์โมน
กระตุน้ ต่อมหมวกไต (ACTH, Adrenocorticotropic hormone stimulation) ก่อนพิจารณาเริ่ มให้ยานี้1 และแม้จะมี
คําแนะนําว่าสามารถให้ยาสเตียรอยด์น้ ีไปได้จนกว่าจะสามารถหยุดการใช้ยา vasopressors ได้แล้วจึงหยุดยาส
เตียรอยด์4 ก็ตาม แต่ ณ ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีขอ้ มูลที่ชดั เจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่ มยารวมถึงระยะเวลาที่
เหมาะสมว่าควรได้ยานี้ยาวนานเท่าไร28

การให้ ส่วนประกอบของเลือด (Blood products)
SSC 20164 ยังคงแนะนําให้เลือด เมื่อระดับฮีโมโกลบินน้อยกว่า 7 กรัมต่อเดซิลิตร (ยกเว้นกรณี
persistent severe hypoxemia, myocardial ischemia, acute hemorrhage, active ischemic heart disease) (strong
recommendation, high quality of evidence) และไม่แนะนําให้ใช้ยา Erythropoietin ในการรักษาภาวะซีดที่
สัมพันธ์กบั sepsis และควรให้ Fresh-frozen plasma (FFP) เฉพาะกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาการแข็งตัวของเลือดที่
ผิดปกติ (coagulation abnormalities) ร่ วมกับมีเลือดออกผิดปกติอย่างมาก (active bleeding) หรื อมีความ
จําเป็ นต้องทําหัตถการบางอย่าง (planned procedures) ที่อาจเกิดเลือดออกผิดปกติเท่านั้น (หากมี coagulation
abnormalities จากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพียงอย่างเดียวไม่ตอ้ งให้ FFP) ส่ วนการให้เกล็ดเลือดให้เมื่อมี
ปริ มาณเกล็ดเลือดน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 หรื อน้อยกว่า 20,000 ร่ วมกับมีความเสี่ ยงสู งที่จะมีเลือดออกได้
ง่าย (high risk of bleeding) หรื อเกล็ดเลือดน้อยกว่า 50,000 แต่มีเลือดออกผิดปกติมาก หรื ออาจต้องทําหัตถการ
ที่รุนแรงเสี่ ยงต่อการมีเลือดออกง่าย (invasive procedures) หรื อต้องผ่าตัด

คําแนะนําการรักษาร่ วมอื่นๆ ทีส่ ํ าคัญ
การใช้ เครื่ องช่ วยหายใจ (Mechanical ventilation)
ในผูท้ ่ีมีภาวะการหายใจล้มเหลวจาก sepsis แต่ยงั ไม่มี ARDS4 (adult respiratory distress syndrome)
ควรตั้งปริ มาตรอากาศ (tidal volume) ที่ต่าํ มากกว่าสู ง (weak recommendation, low quality of evidence)
กรณี มี ARDS จาก sepsis4 แนะนําให้ใช้เป้าหมายของ tidal volume ที่ 6 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม (strong
recommendation, high quality of evidence) และ plateau pressure ควรจะน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 เซนติเมตรนํ้า
(strong recommendation, moderate quality of evidence) และควรใช้ความดันบวกขณะสิ้ นสุ ดการหายใจออก
หรื อ PEEP (positive and expiratory pressure) ที่สูงมากกว่าตํ่าเฉพาะกรณี ARDS ในระดับปานกลางถึงรุ นแรง

(weak recommendation, moderate quality of evidence) แต่ไม่แนะนําให้ใช้เครื่ องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงอีก
ต่อไป (High-frequency oscillating volume; HFOV) (strong recommendation, moderate quality of evidence)
หากมี ARDS จาก sepsis ที่มี PaO2/FiO2 น้อยกว่า 150 มิลลิเมตรปรอท แนะนําให้ใช้ท่านอนควํ่า (prone)
(strong recommendation, moderate quality of evidence) มากกว่านอนหงาย4,13 (ซึ่งเดิมกําหนดให้ใช้เมื่อน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 100 มิลลิเมตรปรอท) และให้ใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อได้ (neuromuscular blocking agents; NMBAs)
แต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกินกว่า 48 ชัว่ โมง (weak recommendation, moderate quality of evidence)
กรณี มี ARDS จาก sepsis ที่ไม่มีภาวะเนื้อเยือ่ ขาดเลือด4 (tissue hypoperfusion) แนะนําให้ใช้กลยุทธ์
จํากัดสารนํ้า (strong recommendation, moderate quality of evidence)
กรณี มี ARDS จาก sepsis ที่ไม่มีภาวะหลอดลมหดรัดตัว4 (bronchospasm) ไม่แนะนําให้ใช้ยา beta-2
agonists (strong recommendation, moderate quality of evidence)
การควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด (Glucose control)
ไม่แตกต่างจาก SSC 201213 คือ ควรมีการจัดทําแบบแผนที่ชดั เจน (protocolized approach) ถึงการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคนไข้ในหอผูป้ ่ วยวิกฤต โดยมีคาํ แนะนําให้ยาอินซูลินเมื่อระดับนํ้าตาลใน
เลือดสู งกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 2 ครั้งติดกัน (strong recommendation, high quality of evidence) ซึ่งการ
เจาะตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดควรกระทําทุก 1-2 ชัว่ โมงจนกว่าระดับนํ้าตาลในเลือดจะคงที่ตามเป้าหมาย คือ
น้อยกว่า 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจึงปรับเป็ นทุก 4 ชัว่ โมง โดยการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดนั้นหากใช้
เครื่ องตรวจแบบพกพา (point-of-care testing) ควรแปลผลด้วยความระมัดระวังเนื่องจากผลอาจไม่ถูกต้องนัก
และหากผูป้ ่ วยมีการใส่ สายสวนหลอดเลือดแดงอยูแ่ ล้วให้พิจารณาส่ งเลือดตรวจวัดระดับนํ้าตาลจากเลือดแดง
(arterial blood) นี้มากกว่าการเจาะตรวจจากปลายนิ้ว1
การบําบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy; RRT)
การให้ยาโซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) โดยหวังผลเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด
(hemodynamics) ดีข้ ึน หรื อเพื่อลดความจําเป็ นในการใช้ยา vasopressor นั้น ควรให้เฉพาะกรณี เลือดเป็ นกรด
จากการขาดเลือดเลี้ยงเนื้อเยือ่ (hypoperfusion-induced lactic acidemia) ที่มีค่า pH ในเลือดน้อยกว่า 7.154 เท่านั้น
(weak recommendation, moderate quality of evidence)

ผูป้ ่ วย sepsis ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันจนต้องฟอกเลือดสามารถใช้การบําบัดทดแทนไตได้ท้ งั
แบบต่อเนื่อง (continuous RRT; CRRT) และแบบเว้นระยะ (intermittent RRT)4 (weak recommendation,
moderate quality of evidence) แต่หากมีการไหลเวียนโลหิ ตไม่คงที่ควรใช้แบบ CRRT4,13 (weak
recommendation, very low quality of evidence) และตาม SSC 20164 นั้นมีคาํ แนะนําใหม่เพิ่มเติมโดยเน้นยํ้าว่า
ไม่แนะนําให้ทาํ RRT ในผูป้ ่ วยที่มีค่าการทํางานของไตที่ผดิ ปกติหรื อมีปัสสาวะน้อยลง (oliguria) โดยปราศจาก
ข้อบ่งชี้ในการบําบัดทดแทนไตอื่นที่ชดั เจน (weak recommendation, low quality of evidence)
โภชนบําบัด (Nutrition)
แนะนําเริ่ มให้อาหารผ่านทางเดินอาหาร (enteral nutrition) โดยเร็วในผูป้ ่ วย sepsis หรื อ septic shock ที่
สามารถให้สารอาหารผ่านทางเดินอาหารได้4 โดยสามารถพิจารณาให้ได้ท้ งั รู ปแบบให้ทีละน้อย ๆ (trophic
feeds) (จํากัดที่ 500 กิโลแคลอรี ต่อวัน)1 หรื อให้ได้แบบเต็มที่ (full feeds) ตั้งแต่แรกเลยก็ได้ แต่หากพิจารณาให้
แบบ trophic feeds ในตอนแรกควรพิจารณาเพิ่มปริ มาณอาหารที่ให้แก่ผปู ้ ่ วยเท่าที่สามารถรับได้ (patient
tolerance) (weak recommendation, moderate quality of evidence) กรณี ผปู ้ ่ วยไม่สามารถรับอาหารผ่านทางเดิน
อาหารได้ในช่วง 7 วันแรก แนะนําให้สารนํ้าที่มีน้ าํ ตาลเป็ นองค์ประกอบทางหลอดเลือดดํา และพยายามให้
อาหารผ่านทางเดินอาหารเท่าที่ผปู ้ ่ วยสามารถรับได้4 แต่ไม่แนะนําให้สารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดํา
(parenteral nutrition) เพียงอย่างเดียวหรื อแม้ให้ท้ งั สารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดําร่ วมกับการให้ผา่ นทางเดิน
อาหารร่ วมกันตั้งแต่แรกก็เป็ นสิ่ งที่ไม่ควรกระทํา (strong recommendation, moderate quality of evidence)
ใน SSC 20164 นั้น แนะนําว่าไม่จาํ เป็ นต้องทําการตรวจติดตามปริ มาณสารอาหารที่เหลือในกระเพาะ
อาหาร (gastric residuals) เป็ นประจําในผูป้ ่ วยทุกราย (weak recommendation, low quality of evidence) แต่ให้
กระทําเฉพาะกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรับสารอาหารไม่ได้หรื อมีความเสี่ ยงสู งที่จะเกิดการสําลักอาหาร (weak
recommendation, very low quality of evidence) โดยในคนไข้กลุ่มนี้ควรพิจารณาใช้ยากระตุน้ การทํางานของ
ลําไส้4 (กลุ่ม prokinetic agents) (weak recommendation, low quality of evidence) และพิจารณาใส่ สายยางให้
อาหารในตําแหน่งที่ต่าํ หรื อเลยกว่าส่วนไพลอรัส (postpyloric position) ของกระเพาะอาหารลงไป1
การป้ องกันลิม่ เลือดอุดตัน (Venous thromboembolism, VTE prophylaxis)
แนะนําให้ยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน4 โดยแนะนําใช้ยา low molecular weight heparin (LMWH)
มากกว่า unfractionated heparin (UFH) หากไม่มีขอ้ ห้าม (strong recommendation, moderate quality of
evidence) และหากเป็ นไปได้ควรใช้การป้องกันด้วยยาร่ วมกับการป้องกันเชิงกล (mechanical VTE) อื่น ๆ แต่

หากมีขอ้ ห้ามในการใช้ยาป้องกันให้ใช้การป้องกันเชิงกลแทนได้ (weak recommendation, low quality of
evidence)
การป้ องกันแผลในกระเพาะอาหาร (Stress ulcer prophylaxis)
แนะนําให้การป้องกันแผลในกระเพาะอาหารในผูป้ ่ วย sepsis หรื อ septic shock กรณี มีปัจจัยเสี่ ยงใน
การเกิดเลือดออกทางเดินอาหารส่ วนบนเท่านั้น4 (strong recommendation, low quality of evidence) (ความเสี่ ยง
ที่สาํ คัญมากคือการถูกใส่ ท่อช่วยหายใจและต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชัว่ โมง และมีภาวะการแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติ) เนื่องจากการมีแผลในกระเพาะอาหารจากภาวะความเครี ยด (stress ulcer) สัมพันธ์กบั อัตรา
การเกิดทุพพลภาพและอัตราการตายที่มากขึ้น โดยยาที่แนะนําให้ใช้ในการป้องกันนั้นสามารถใช้ได้ท้ งั ยากลุ่ม
proton pump inhibitors (PPIs) หรื อ ยากลุ่ม histamine-2 receptor antagonists (H2RAs)4 (weak
recommendation, low quality of evidence) อย่างไรก็ตามไม่แนะนําให้การป้องกันในผูป้ ่ วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงที่
จะเกิดเลือดออกทางเดินอาหาร4 (BPS)

การพยากรณ์ โรค
ผลของ sepsis ขึ้นกับลักษณะทางคลินิกและความรุ นแรงซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของการติดเชื้อ
ตําแหน่งของการติดเชื้อ การตอบสนองของร่ างกายต่อการติดเชื้อ และที่สาํ คัญคือความรวดเร็ วในการเริ่ มให้การ
รักษารวมถึงการเลือกยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามในการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ใน
รู ปแบบของค่าคะแนนเพื่อนํามาใช้ในการพยากรณ์ถึงความรุ นแรงของ sepsis และอัตราการตายของโรคใน
ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะวิกฤต29,30 เช่น Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, III และ IV,
Simplified Acute Physiology Score (SAPS), Mortality Prediction Model (MPM), Multiple Organ Dysfunction
Score (LODS) รวมถึงค่าคะแนน SOFA ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยที่นิยมใช้มากในปัจจุบนั คือ ค่าคะแนน
APACHE II และ SAPS II เนื่องจากใช้ได้ค่อนข้างง่าย และมีขอ้ มูลว่าสามารถพยากรณ์อตั ราการตายใน
โรงพยาบาล รวมถึงใช้จาํ แนกผูร้ อดชีวิต (survivors) ออกมาในกรณี ผปู ้ ่ วยมีภาวะ sepsis และ septic shock ได้ดี29
แต่อย่างไรก็ตามสิ่ งที่เราคาดหวังในการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ sepsis คือ เครื่ องมือหรื อแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ที่ดีเพื่อจะสามารถลดอัตราการตายในผูป้ ่ วยลงได้ มิใช่เพียงเครื่ องมือที่สามารถพยากรณ์ถึงความรุ นแรงหรื อ
อัตราการตายของโรคได้แม่นยําเพียงอย่างเดียว

บทสรุป
Sepsis เป็ นภาวะฉุกเฉิ นทางอายุรศาสตร์ที่มีความรุ นแรงและอัตราการตายสู ง หลักสําคัญในการรักษา คือ
การรี บวินิจฉัยให้ได้อย่างรวดเร็ วด้วยการคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีประสิ ทธิภาพรวมถึงความพยายามในการซักประวัติ
ตรวจร่ างกาย การสังเกตสัญญาณ อาการแสดงต่าง ๆ ของการติดเชื้อ และอาการอื่น ๆ ที่อาจแสดงถึงการทํางานที่
ผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ก็ลว้ นมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะทําให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย sepsis ประสบผลสําเร็ จได้
อย่างดีและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น โดยแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แพทย์
จึงควรติดตามและให้ความสําคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตามการพิจารณานําไปใช้ควรคํานึงถึงหลักฐานและคุณภาพ
ของหลักฐานต่อคําแนะนํานั้น ๆ ร่ วมด้วยเสมอ และควรพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับบริ บทตามศักยภาพที่มีของ
สถานที่น้ นั ๆ เพื่อก่อประโยชน์แก่ผปู ้ ่ วยให้มากที่สุด

ภาคผนวก
ตารางที่ 1 แนวทางการรักษาที่สาํ คัญตาม Surviving Sepsis Campaign (SSC) 201213 และ 20164
หัวข้อ

SSC 2012

SSC 2016

คํานิยามของ Sepsis

Systemic manifestation of infection +

Life threatening organ dysfunction caused

suspected infection

by dysregulated response to infection

(Severe sepsis: sepsis+organ dysfunction)

(No severe sepsis category)

การกูช้ ีพด้วยสารนํ้า

- ให้สารนํ้ากลุ่ม crystalloid อย่างน้อย 30 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ใน 3 ชัว่ โมงแรก

(Fluids resuscitation)

- ใช้ได้ท้ งั ชนิดที่เป็ น normal saline หรื อ balanced crystalloids
- หากให้สารนํ้าชนิด crystalloid ปริ มาณมากเพียงพอแล้วให้พิจารณาให้สารนํ้าที่เป็ น
colloid เพิ่มเติมได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงชนิดที่เป็ น hydroxyethyl starches

ยาพยุงความดันโลหิ ต
(Vasopressors)

- เป้าหมายที่คา่ MAP ≥ 65 มิลลิเมตรปรอท
- ใช้ norepinephrine เป็ นยาตัวแรก และใช้ epinephrine (หรื อยา vasopressin) หาก MAP
ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย หรื อต้องการลดการใช้ยา norepinephrine

ยาสเตียรอยด์ (Steroid) มีขอ้ บ่งชี้เฉพาะกรณี ยงั คงมี septic shock แม้ได้รับสารนํ้าและยาพยุงความดันแล้วยังไม่ดี
ยาต้านจุลชีพ

- ใช้ ≥ 1 ชนิดเพื่อครอบคลุมเชื้อก่อโรค

- ยาต้านจุลชีพแบบ broad spectrum แต่แรก

(Antibiotics)

- combination therapy กรณี ผปู ้ ่ วยมี

- ไม่แนะนําให้ใช้ combined therapy ในกรณี

neutropenia หรื อ ติดเชื้อ Pseudomonas

neutropenia หรื อ ติดเชื้อ Pseudomonas
- อาจใช้ procalcitonin เพื่อช่วยลดการใช้ยา

ควบคุมตําแหน่งติดเชื้อ

จัดการภายใน 12 ชัว่ โมง หรื อเมื่อพร้อม

รี บควบคุมให้เร็ วที่สุดเมื่อมีความพร้อม

MAP, mean arterial pressure
ดัดแปลงจาก Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines
for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Critical care medicine 2017;45:486-552.

ตารางที่ 2 เกณฑ์ต่าง ๆ ของค่า SOFA31 (The Sequential <Sepsis-related> Organ Failure Assessment score)
คะแนน SOFA

0

1

2

3

4

≥ 400

< 400

< 300

< 200 with

< 100 with

Respiration
PaO2/FiO2, (mmHg)

respiratory support respiratory support
Coagulation
Platelets, (x 103/mm3)

≥ 150

< 150

< 100

< 50

< 1.2

1.2 - 1.9

2.0 - 5.9

6.0 - 11.9

< 20

Liver
Bilirubin, (mg/dl)
Cardiovascular
Hypotension,

Dopamine Dopamine > 5 - 15
MAP ≥ 70 MAP < 70

≤ 5 หรื อ

(any dose)#

Dopamine > 15

หรื อ

dobutamine epinephrine ≤ 0.1

(mmHg)

> 12.0
หรื อ
epinephrine > 0.1

หรื อ

หรื อ

NE ≤ 0.1#

NE > 0.1#

CNS
(GCS)

15

13 - 14

10 - 12

6-9

<6

< 1.2

1.2 - 1.9

2.0 - 3.4

3.5 - 4.9

> 5.0

หรื อ urine < 500

หรื อ urine < 200

Renal
creatinine, (mg/dl)
urine output, (ml/day)

GCS, Glasgow Coma Score; CNS, central nervous system; NE, norepinephrine
#

Adrenergic agents administered for at least 1 hour (doses given are in µg/kg/min)

ดัดแปลงจาก Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment)
score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of
the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive care medicine 1996;22:707-10.

ตารางที่ 3 ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงของยาต้านจุลชีพของผูป้ ่ วยระยะวิกฤต25
เภสัชจลนศาสตร์ของยา

คุณสมบัติของยา

กรณี มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis)
(↑ interstitial fluid shifts)

ยาต้านจุลชีพที่ละลายในนํ้า

- ขจัดออกทางไต

-↑Vd →↓ serum concentrations

(Low Vd, water soluble)

- ความเข้มข้นระดับยาในซีร่ัมสู ง

คําแนะนํา

- แทรกซึมเข้าสู่ เนื้อเยือ่ ต่างๆ อย่างจํากัด - เพิ่มขนาดยาที่ละลายในนํ้า
(hydrophilic antibiotic)
- เปลี่ยนเป็ นยาที่ละลายในไขมัน
(ถ้าเหมาะสม)
ยาต้านจุลชีพที่ละลายในไขมัน - ขจัดออกทางตับ

คําแนะนํา

(High Vd → lipid soluble)

-ไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยน

- ความเข้มข้นระดับยาในซีร่ัมดี
- แทรกซึมเข้าสู่ เนื้อเยือ่ ได้มาก

Vd, volume of distribution
ดัดแปลงจาก Roberts JA, Lipman J. Pharmacokinetic issues for antibiotics in the critically ill patient. Critical
care medicine 2009;37:840-51.

ตารางที่ 4 หลักการปรับยาต้านจุลชีพโดยคํานึงถึงหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา26
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

Concentration-dependent antibiotics (Cmax : MIC)

ใช้ขนาดยาที่มีประสิ ทธิภาพสู งที่สุด

- Quinolone, Aminoglycosides, Vancomycin if MIC ≥ 1 ug/mL,

(ต้องไม่เกินระดับที่ก่อโทษ)

Tigecycline, Colistin, Doxycycline
Time-dependent antibiotics (Time > MIC)

ให้ยาทางหลอดเลือดดําแบบหยดให้

- Penicillin concentrations > MIC for 70% of the dosing interval

ยาวนานขึ้น (extended infusion)

- Beta-lactam concentrations > MIC for 60% of the dosing interval
- Carbapenems concentrations > MIC for 40% of the dosing interval
Other Antibiotics (Cmax : MIC/Time > MIC and/or AUC/MIC)

ใช้ขนาดยาที่มีประสิ ทธิภาพสู งที่สุด

- Quinolones

(ต้องไม่เกินระดับที่ก่อโทษ)

Cmax, peak serum concentrations; AUC, area under the concentration curve; MIC, minimal inhibitory
concentration
ดัดแปลงจาก Cheston B. Cunha, Steven M. Opal, What strategies can be used to optimize antibiotic use in the
critically ill?. Evidence-Based Practice of Critical care. 2nd edition, 2016;14:107-111.
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