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Abstract:
Purpose: To assess efficacy of the goal-directed nursing 
intervention within the first six hours compared with the routine 
nursing care in the patients with sepsis syndrome. 
Design: The quasi-experimental research. 
Methods: The sample consisted of medical patients with sepsis 
syndrome and had been admitted to the medical unit and intensive 
care unit at Lerdsin hospital, Bangkok, Thailand. Seventy patients 
were recruited and assigned to a control or intervention group by 
using a simple random sampling technique. The Intervention 
group received early goal-directed nursing intervention, while the 
control group received routine nursing care. The research 
instrument guideline were collected through 1) The early goal-
directed nursing intervention within the first six hours in the 
patients with sepsis syndrome. 2) The Sequential Organ Failure 
Assessment “SOFA”. The Mann-Whitney U Test method was used 
to analyze the data.  
Mainfindings: The results revealed within 48 hours that levels of 
severity of organ failure in the early goal-directed nursing 
intervention group were significantly lower than in the control 
group (p < .05). Patients’ complication in the intervention group 
was 11%  lower, mortality rate was 2.86% lower when compared 
with the control group. 
Conclusionandrecommendations: The findings of this study 
suggest that patients with sepsis syndrome may benefit from early 
goal-directed nursing intervention. It can help reduce the severity 
of organ failure, complication and mortality rate.  The researcher 
suggests that nurses as well as other health care personnel should 
use the early goal-directed nursing intervention to patients with 
sepsis syndrome. 
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบความรนุแรงของอวยัวะลม้เหลวในผูป้ว่ยกลุม่
อาการ sepsis ที่ไดร้บักจิกรรมพยาบาลมุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรก กบัผูป้ว่ย
ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิ
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้ว่ยอาย ุ 18 ปขีึน้ไป ที่ไดร้บัการวนิจิฉยั
โดยแพทยว์า่เปน็กลุม่อาการ sepsis และเขา้พกัรกัษาตวัทีห่อผูป้ว่ยอายรุกรรม 
และหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 70 ราย แบ่ง  
กลุม่ละ 35 ราย ดว้ยวธิจีบัฉลาก กลุม่ทดลอง คอืกลุม่ที่ไดร้บักจิกรรมพยาบาล
มุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรกและกลุม่ควบคมุคอืกลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตาม
ปกต ิ เครือ่งมอืสำหรบัใช้ในการวจิยัประกอบดว้ย 1 แนวปฏบิตักิารพยาบาล
แบบมุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรกของกลุม่อาการ Sepsis 2 แบบประเมนิ
อวยัวะลม้เหลว “SOFA score” วเิคราะหข์อ้มลูโดยทดสอบ Mann-Whitney 
U test 
ผลการวจิยั: พบวา่เมือ่ครบ 48 ชัว่โมง ผูป้ว่ยที่ไดร้บักจิกรรมพยาบาลมุง่เปา้
ในระยะ 6 ชัว่โมงแรก มคีะแนนเฉลีย่ SOFA score นอ้ยกวา่กลุม่ควบคมุ
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05) ผูป้ว่ยที่ไดร้บักจิกรรมพยาบาลมุง่เปา้ใน
ระยะ 6 ชัว่โมงแรกเกดิภาวะแทรกซอ้นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 11 อตัราการเสยีชวีติ
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2.86 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การใชก้จิกรรมพยาบาลมุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรก 
ในผูป้ว่ยกลุม่อาการ sepsis สามารถชว่ยชะลอความรนุแรงของอวยัวะลม้
เหลว ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้น และลดอตัราการเสยีชวีติของผูป้ว่ยได ้ ดงั
นั้นพยาบาลและทีมสุขภาพควรตระหนักถึงความสำคัญ และนำกิจกรรม
พยาบาลมุง่เปา้ในระยะ 6 ชัว่โมงแรกไปใช้ในผูป้ว่ยกลุม่อาการ sepsis ทกุราย 
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