
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

เรื่อง  การเฝา้ระวังและการประเมินภาวะการติดเชื้อเร็ว (Early  onset  sepsis)  

ในทารกแรกเกิด 

 

บทนํา  

การติดเชื้อเรว็ (Early  onset  sepsis) เป็นสาเหตหุนึง่ของการตายและพิการที่สําคัญใน

ทารกแรกเกิดปัจจัยทีท่ําให้ทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการเกิดการติดเช้ือเร็วมีทั้งปัจจยัทางด้าน

มารดาและปจัจัยด้านทารก  การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดทีม่ีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้จะช่วยให้

ทารกได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้ทนัเวลาช่วยลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อใน

ทารกแรกเกิดได้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลเฝ้าระวังและประเมินภาวะการติดเชื้อเร็วในทารกแรก

เกิดไปในแนวทางเดียวกัน 

2. เพื่อให้ทารกแรกเกิดทีม่ีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อเร็วได้รับการวินิจฉัยและ

รักษาได้ทนัเวลา 

 

เป้าหมาย     ทารกแรกเกิดทุกรายทีร่ับไว้รกัษาในหอผู้ป่วย 

 

คําจํากัดความ  ภาวะที่ทารกเริม่มีอาการและ/หรืออาการแสดงของการติดเชื้อภายใน  

 4  วนัแรกของชีวิต 

 

ตัวชี้วัด   

1. อัตราการ re-admit ด้วยภาวะติดเชื้อภายใน 48 ช่ัวโมงหลังออกจากโรงพยาบาล 

2. อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดด้วยภาวะติดเชื้อเร็ว 

3. จํานวนของทารกแรกเกิดทีไ่ด้รบัการเฝ้าระวังและประเมินภาวะติดเช้ือเร็ว  
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ผลลพัธ์ที่คาดหวัง  

1.   อัตราการ re-admitted ด้วยภาวะติดเชื้อภายใน 48 ช่ัวโมงหลังออกจากโรงพยาบาล 

 = 0 

2.   อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดด้วยภาวะติดเชื้อเร็ว = 0 

3.   จํานวนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการเฝ้าระวงัและประเมินภาวะติดเช้ือเร็ว = 100 % 

 

ผู้รับผิดชอบ      บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

1.   ค้นหาทารกที่มีปัจจัยเสี่ยง 

1.1  ปัจจัยเสี่ยงด้านมารดา มี ไม่มี  หมาย

เหตุ 

-  อายุครรภ์ < 37  wk 

-  น้ําเดินก่อนคลอด  >  18 ชม. 

-  ภาวะติดเชื้อในน้ําคร่ํา (chorioamionitis) : มีไข้ก่อนคลอด > 

38 OC ร่วมกบัเม็ดเลือดขาวสูง / uterine tenderness / น้ําคร่ํามี

กล่ินเหมน็ 

-  ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 

-  มารดาอายุมาก 

-  มีประวตัิการตายของทารกในครรภ์ (โดยไม่ทราบสาเหตุ) 

-  มีการติดเชื้อ  / Colonized GBS 

-  จํานวนครั้งของการตั้งครรภ์ที่มาก 

-  ได้รับ  pre-natal  steroid / Tocolytic  agent (Mg & 

Indomethacin) 

-  ครรภ์แฝด   

-  ประวัติการทําแท้ง (ในครรภ์นี้) 

-  Drug  addict 

-  ประวัติการคลอดยาวนาน ( prolonged labor) / ใช้หัตถการใน

การคลอด  

   

 56



1.1  ปัจจัยเสี่ยงด้านมารดา มี ไม่มี หมาย

เหตุ 

-  คลอด BBA   

-  unsterile delivery  เช่น precipitate labor, contaminate feces 

ฯลฯ 

-  คู่แฝดเสียชีวิตในครรภ์ (dead fetus) 

-  มีประวตัิการติดเชื้อด้วยโรคติดเช้ือ เช่น hepatitis, VDRL, HIV

และ/หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเช้ือ เช่น chicken pox, rubella เป็น

ต้น ขณะตั้งครรภ์หรือก่อนคลอด 

1.2  ปัจจัยเสี่ยงด้านทารก มี ไม่มี  หมาย

เหตุ 

-  Birth   asphyxia : APGAR ที่ 5 นาที < 6    
-  มี  Fetal  distress  ใน 2nd  stage of labor 

 

  Low  birth weight 

-  GA < 37 wks. / prematurity 

-  Birth  injury 

-  มี MAS /  Thick  macconium 

-  เพศชาย 

-  Congenital  anomalies  

-  Congenital  infection เช่น มีจุดเลือดออกตามตัว / ตับโต ฯลฯ 

 

2. ติดตามประเมินอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดทีม่ีความเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อเร็ว  

2.1 ระบบหายใจ  :           ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

  หอบ หายใจเร็ว > 60 ครั้ง / นาท ี(อัตราการหายใจปกติ 30-60 ครั้งต่อนาที) 

  มีอาการหายใจลําบาก :- breath sound ไม่ clear ฟังได้เสียง air entry เบา

หรือไม่ชัด  

  มีเสมหะ / น้ํามกู 

               หยุดหายใจ (apnea) 
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  ร้องคราง  (grunting) 

  เขียวปลายมือปลายเท้า 

  หายใจอกปุ๋ม  (retraction) 

  ปีกจมูกบาน  (flaring) 

        ระดับออกซิเจนในเลือดต่ํา / สีผิวคล้ําลง  (preterm SpO2 < 88 %, term SpO2  

            < 90 %) 

2.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด   :         ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

             อัตราการเต้นของหัวใจ < 100 หรือ  >  180 ครั้ง / นาท ี

             ตัวลาย / ซีด 

             มือ – เท้าเย็น 

             Capillary  refill  time  > 3 second (ค่า CRT ปกติ 1-3 วินาที) 

   Blood pressure drop (ค่าปกติ preterm infants: systolic 48-74 mmHg, diastolic 

25-46 mmHg, term infants: systolic 61-95 mmHg, diastolic 30-55 mmHg) 

 

2.3 ระบบทางเดินอาหาร  :              ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

                 ดูดนมน้อยลง / ไม่ดูดนม 

                 ท้องอืด 

                 สํารอก / อาเจียน 

                   gastric content เปน็ bile / เลือด 

                 ถ่ายเหลว / ไม่ถ่าย 

                 Bowel  sound  decreased or absence 

                 ตับ / ม้ามโต 

                 ตัวเหลือง / ตาเหลือง 

2.4  อาการท่ัวไป :          ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

   Hypo / Hyperthermia (body temperature < 36.5 OC หรือ > 37.5OC) 

2.5  ระบบเผาผลาญ :    ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

 Hypo /  Hyperglycemia 
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2.6  ระบบประสาท  :      ปกติ                          ผิดปกติ ดังน้ี 

                  ซึมลง   

                  ชักเกร็ง  

                  ส่ันกระตกุ   

                  ไวต่อการกระตุน้  (irritability) 

                  muscle tone : hypo / hypertonic 

       2.7   ระบบโลหิตวิทยา :               ปกติ                      ผิดปกติ ดังนี้ 

                  สีผิวซีด / เหลือง 

                  bleeding tendency / petichia / echymosis  

 

3.   ให้การดูแลทารกที่มีอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อ 

3.1 ให้การช่วยเหลือ/ดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

- ประเมินติดตามอาการของการติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ได้แก่ Vital  sign, SpO2 อาการ

ทางคลินิกของภาวะติดเชื้อทุกระบบ เช่น มีไข้ sub temp. ซึมลง BP drop ผิวหนังมี

อาการปวดบวมแดงร้อน ฯลฯ เปน็ต้น ตามการประเมินอาการตามระบบดังกล่าว

ข้างต้น 

- ช่วยเหลือตามอาการ 

- ประเมินอาการหลังให้การช่วยเหลือ  

3.2 เตรียมอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัย  

- ขวดเพาะเชื้อหรือขวดใส่ specimens  เช่น   H/C, Sputum C/S, Pus C/S, Stool C/S 

สารน้ําต่างๆ C/S  ฯลฯ (กรณี H/C  ให้ทํา 2 ขวดในต่างตําแหน่งและในเวลาที่

ต่างกนั) 

- gram strain ต่างๆ เตรียม swab และ slide สําหรบัป้ายส่ิงส่งตรวจ พร้อม cover 

slid และ/หรือภาชนะสําหรบัใส่สิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น stool exam เป็นต้น 

- U/A :- ถุงเกบ็ U/A (urine corrector) และภาชนะสําหรับใส่ส่ิงส่งตรวจ (U/A)  

- U/C :- ถุงเกบ็ U/C (sterile urine corrector) หรือ  set  urine cath. และภาชนะ

ปราศจากเช้ือสําหรับใส่ส่ิงส่งตรวจ (U/C) 

- tube CBC   

- อุปกรณ์ในการเจาะ DTX  
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- Capillary  tube (micro ESR) 

- เตรียม  set  LP 

- เตรียมใบ  request  ส่ง  chest – x ray 

3.3 รายงานแพทย์และช่วยแพทย์ในการเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัย 

       3.4  กรณีที่แพทย์มีแผนการรกัษาให้ยาปฏิชีวนะ  ให้เจาะเลือดส่งเพาะเช้ือเพื่อ sepsis 

work up  ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ  

       3.5   ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายงานแพทย์ 

 

วิธีการประเมิน  : 

1.   อัตราการนํา  CNPG   มาใช้ร้อยละ 100  ตรวจสอบโดยการ audit  chart 

2.  อัตราความครบถ้วนสมบูรณ์ในการประเมินทารก (การใช้ CNPG)  ดังนี้ 

2.1 การประเมินแรกรับประเมินทั้งฉบับคือค้นหาทารกทีม่ีปจัจัยเส่ียงทั้งด้านมารดาและ
ทารก  และติดตามประเมินอาการทางคลินิกของภาวะติดเช้ือทุกระบบ 

2.2 การประเมินครั้งต่อไปติดตามประเมินอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อทุกระบบอย่าง
น้อยเวรละครั้งติดต่อกันเปน็เวลานานอย่างน้อย 4 วนั (หากยังไม่จําหน่ายทารก) 
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แบบตรวจสอบแนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

 

เรื่อง  การเฝา้ระวังและการประเมินภาวะการติดเชื้อเร็ว (Early  onset  sepsis) ใน

ทารกแรกเกิด 

วันที่..................................................โรงพยาบาล................................................. 

 

กิจกรรม ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

1. ค้นหาทารกทีม่ีปัจจัยเส่ียง 

1.1  ค้นหาปัจจยัเส่ียงด้านมารดา 
   

1.2  ค้นหาปัจจยัเส่ียงด้านทารก    

2. ติดตามประเมินอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อ    

       2.1  ระบบหายใจ    

       2.2  ระบบหัวใจและหลอดเลือด    

       2.3  ระบบทางเดินอาหาร    

       2.4  อาการท่ัวไป    

       2.5  ระบบเผาผลาญ    

       2.6  ระบบประสาท    

       2.7  ระบบโลหิตวิทยา    

3. ให้การดูแลทารกทีม่ีอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อ    

         3.1  ให้การช่วยเหลือ/ดูแลแก้ไขปญัหาเบื้องต้น    

  3.2   เตรียมอุปกรณ์การตรวจวินิจฉยั     

  3.3  รายงานแพทย์และช่วยแพทย์ในการเก็บตัวอย่างเพื่อ

การวินิจฉัย 

   

         3.4  กรณีที่แพทย์มีแผนการรักษาให้ยาปฏิชีวนะ  ได้

เจาะเลือดส่งเพาะเชื้อเพื่อ sepsis work up  ก่อนให้ยา

ปฏิชีวนะ 

   

         3.5  ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการและ

รายงานแพทย์ 
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 64

แบบบันทึกประวัติการสรา้งแนวปฏิบัติ 

 

เรื่อง การเฝา้ระวังและการประเมินภาวะการติดเชื้อเร็ว (Early  onset  sepsis) 

 ในทารกแรกเกิด 

 

 

แนวปฏิบัติฉบบันี้ เหตุผลในการปรบัเปล่ียน/ปรับปรงุมาตรฐาน เปล่ียนแปล

งการปฏิบัติ 
มาตรฐา

นใหม ่

ปรับ

รูปแบบ 

Re-

formatted 

ปรับปรุ

งใหม่ 

Revised 

แก้ไข/

เพิ่มเติม

ข้อควา

มที่

จําเป็น 

แก้ไขให้

สอดคล้อ

งกับ

มาตรฐาน 

ปรับเปลี่ย

น

กฎระเบีย

บ 

มีความ

เสี่ยง 

เป็น

ความรู/้

วิทยากา

รใหม ่

เพิ่ม

ประสทิ

ธิผล 

Yes No 

√           

การปรบัปรุงแก้ไข : มาตรฐานด้านนโยบายฉบับนี้จะปรบัเปล่ียน/ปรับปรงุแก้ไขทกุ 3-5 ป ีหรือ

เมื่อมีความจําเป็น 

 

วัน/เดือน/ป ีทีส่ร้างครั้งแรก: 3-4 มีนาคม 2554 

 

วัน/เดือน/ป ีทีป่รบัปรุงแก้ไข  

 

วัน/เดือน/ป ีทีเ่ผยแพร่ 

 

File Name : การเฝ้าระวังและการประเมินภาวะการติดเช้ือเร็ว (Early  onset  sepsis) ในทารก

แรกเกิด 

 


