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SEPSIS
Practical Concept

 นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

 แผนกอายรุกรรม

 หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบาํบดัวิกฤต

 รพ.พุทธชินราช  พิษณุโลก

                                                                                                                                         

www.sepsiseasy.com

Understanding Pathophysiology

If I have seen a little further
It is by standing on the shoulders of Giants

Isaac Newton
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คุณ ปัญญา เถือนดว้ง

คุณ นาตยา คาํสว่าง

นพ. สมบูรณ์ ตนัสุภสวสัดิกุล

พญ. พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล 

รพ.ชาตติระการรพ.ชาตติระการรพ.นครไทยรพ.นครไทยรพ.เนินมะปรางรพ.เนินมะปราง

รพ.บางกระทุ่มรพ.บางกระทุ่ม รพ.บางระกํารพ.บางระกํา รพ.พรหมพริามรพ.พรหมพริาม

รพ.วดัโบสถ์รพ.วดัโบสถ์ รพ.วงัทองรพ.วงัทอง

แผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน  

และแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจงัหวัดพษิณุโลก 
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การแพทย์แนวพุทธ

1. ความจริงของธรรมชาติเป็นอยา่งไร

2. มนุษยจ์ะเอาอยา่งไร

พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยตุโต)
.

ความจริงของธรรมชาติเป็นอยา่งไร

• การมีความรู้ (Knowledge)
• การมีความเขา้ใจ (Comprehension)

มนุษยจ์ะเอาอยา่งไร

• การนาํไปประยกุตใ์ช ้(Application)
• การวิเคราะห์ (Analysis)
• การสังเคราะห์ (Synthesis)
• การประเมินได ้(Evaluation)
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Pathophysiology

 Sepsis is the culmination of complex 
interactions between
•  The infecting microorganism
•  The host immune
•  Inflammatory responses
•  Coagulation responses

Sepsis pathophysiology

Animation from this website

http://www.youtube.com/watch?v=ji2vG1aI9zY
http://www.youtube.com/watch?v=ucUisaw-UV0
http://www.youtube.com/watch?v=GkiPq6VEGsU&feature=relmfu
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Immune and Inflamatory response

Severe sepsis 
Septic shock

Multiorgan dysfunction

sepsis
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ปอด

ไต

ตบั

ผวิหนงัลาํไส้

หวัใจขวา หวัใจซ้าย

ปอด

ไต

ตบั

ผวิหนงัลาํไส้

หัวใจซ้าย หัวใจขวา
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หวัใจซา้ยNormal

หวัใจซา้ยInfection
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หวัใจซา้ยInfection and SIRS

Sepsis

หวัใจซา้ย
Severe sepsis

Endothelial dysfunction
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หวัใจซา้ย

Leakage

Severe sepsis

หวัใจซา้ย

vasodilatation

Severe sepsis
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หวัใจซา้ย

Thrombi formation

Severe sepsis

ไต

ตบั

ผวิหนงัลาํไส้

หัวใจซ้าย

Organ
dysfunction
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หวัใจซา้ยSepsis treatment

Antimicrobial

ปอด

ไต

ตบั

เสียงจีลาํไส้

หัวใจขวา หัวใจซ้าย

Sepsis treatment
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หัวใจขวา หัวใจซ้าย

Load fluid

ปอด

Sepsis treatment

หวัใจซา้ยSepsis treatment

Load IV fluid
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หวัใจซา้ยSepsis treatment

Load IV fluid+vasopressor

ไต

ตบั

ผวิหนงัลาํไส้

หัวใจซ้าย

Organ 
Re-function
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Delayed Treatment

หัวใจขวา หัวใจซ้าย

Load fluid

Delayed Treatment
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ไต

ตบั

ผวิหนงัลาํไส้

หัวใจซ้าย

Organ 
Failure

Delayed Treatment
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Sepsis: Defining a Disease Continuum

A clinical response arising 
from a nonspecific insult, 

including  2 of the following:
• Temperature 38oC or 36oC

• HR 90 beats/min

• Respirations 20/min

• WBC  12,000/mm3 or4,000/mm3 or >10% 
Band neutrophils

SIRS with a presumed or SIRS with a presumed or 
confirmed infectious 

process

SepsisSIRSInfection Severe Sepsis

Sepsis with 1 sign of organ failure
Cardiovascular (refractory hypotension)

Renal
Respiratory

Hepatic
Hematologic

CNS
Metabolic acidosis

Shock
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sepsis ABOSepsis
bundle

บ่ ยนัหรอกอา้ก! สู้ไม่ไหว

ฝากไวก่้อนเถอะ

โปรดตดิตามตอนต่อไป


