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แนวทางในการดูแลผูปวย COPD
วัตถุประสงค
1. ปองกันและรักษาภาวะอาการกําเริบ
2. ปองกันและรักษาภาวะแทรกซอน
3. ปองกันหรือชะลอการดําเนินโรค
4. เพื่อให Exercise tolerance ดีขึ้น
5. เพื่อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. ลดอัตราการเสียชีวิต

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) เปนโรคที่มี ลักษณะ airflow
limitation แบบ Progressive และ not fully reversible สวนใหญเปนผลจากการระคายเคืองตอปอด จากฝุน
และกาซ ที่สําคัญที่สุดคือควันบุหรี่ โดยทั่วไปมักหมายรวมถึงโรค2 โรค คือchronic bronchitis และ Pulmonary
emphysema
Chronic bronchitis หรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังเปนโรคที่นิยามจากอาการทางคลินิก กลาวคือผูปวย
มีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะ โดยมีอาการเปนๆหายๆ ป ละอยางนอย3 เดือน และเปนติดตอกันอยางนอย 2 ป โดย
ไมไดเกิดจากสาเหตุอื่น
Pulmonary emphysema หรือ โรคถุงลมโปงพองเปนชื่อโรคที่นิยามจากการที่มีพยาธิสภาพการทําลาย
ของถุงลม และสวนปลายสุดของหลอดลม(respiratory bronchiole) โดยมีการขยายตัวโปงพอง
อยางถาวร
พยาธิสรีรวิทยา( Pathophysiology)
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของปอด นําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผูปวยดังนี้
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1. การสราง mucus มากกวาปกติ รวมกับการทํางานของ cilia ที่ผิดหนาที่ไป ทําใหผูปวยไอเรื้อรังมีเสมหะซึ่งอาจ
เปนอาการนําของโรคกอน ที่จํามีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่นๆ
2. การตีบของหลอดลมรวมกับการสูญเสีย elastic recoil ของเนื้อปอดทําใหเกิด airflow limitation และ
air trapping
3. การตีบของหลอดลม การทําลายของเนื้อปอด และหลอดเลือด จะรบกวนการแลกเปลี่ยนกาซ ทําใหเกิด
ภาวะ hypoxemia และ hyperapnia ตามมาซึ่งอาจทําใหเกิด Pulmonary Hypertention และ
corpulmonale ในที่สุด
อาการ
ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะเริ่มแรกมักไมมีอาการแตตอมาเมื่อเปนมากขึ้น อาการก็จะแสดงชัดขึ้น
ตามลําดับโดยอาการสําคัญที่พบบอยๆไดแก หายใจลําบาก หอบเหนื่อย และหายใจมีเสียงวี๊ด
การรักษา
ปจจุบันยังไมมีการรักษาใดที่สามารถทําใหโรคถุงลมโปงพองหายไดแตการใชยาจะชวยใหผูปวยมีอาการดี
ขึ้นและปอดถูกทําลายชาลง
แนวทางการการวินิจฉัยผูปวยโรค COPD
1. ตามบันทึกของแพทยโดยไมมีการตรวจสมรรถภาพปอดขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
1.1 Increase chest wall A-P diameter / Barrel shaped chest wall
1.2 ภาพรังสีทรวงอก พบ Difinite emphysematous change
1.3 Chronic cough เปนๆ หายๆ ป ละอยางนอย 3 เดือน และเปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย
2 ป หรือเหนื่อยเรื้อรัง โดยไมมีสาเหตุอื่นรวมกับประวัติสูบบุหรี่ หรือ Air pollution
2. ตรวจสมรรถภาพปอดเขาไดกับ COPD
: Post bronchodilator FEV1 / FVC < 70% and Not fully reversible
เกณฑการแบงระดับความรุนแรงของโรค
1. กรณีเคยตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
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1.1 Mild COPD (Stage 1)
Post –bronchodilator FEV1 / FVC < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.2 Moderate COPD (Stage 2)
50 % < Post –bronchodilator FEV1 < 80% predicted with or without chronic symtoms
1.3 Severe COPD (Stage 3)
30 % < Post –bronchodilator FEV1 < 50% predicted with or without chronic symtoms
1.4 Very Severe COPD (Stage 4)
Post –bronchodilator FEV1 < 30% predicted or < 50% predicted + chronic respiratory failure
2. กรณีไมเคยตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
COPD Stage
Mild

อาการ
-หอบเมื่อเดินอยางเรงรีบบนพื้นราบ หรือเดินขึ้นที่สูงชัน (MRC 2)

Moderate

- เดินบนพื้นราบไดชากวาคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกันเพราะหายใจหอบหรือตองหยุดเพื่อ
หายใจเมื่อเดินตามปกติบนพื้นราบ (MRC 3)
- ตองหยุดเพื่อหายใจหลังจากเดินไดประมาณ 100 เมตร หรือหลังจากเดินไดสักพักบนพื้น
ราบ (MRC 4)
- หายใจหอบมากเกินกวาจะออกจากบาน หรือ ฉันหอบมากขณะแตงตัว หรือ เปลี่ยน
เครื่องแตงตัว (MRC 5)
- เคยมี Respiratory Failure ( on Ventilator)
- มี Acute exacerbation ≥ 1 ครั้ง / ป
- มี Spo2 ≤ 90 %

Severe

หมายเหตุ:
MRC Score = Medical Research Council Scale
1= หอบ ขณะออกกําลังกายอยางหนักเทานั้น
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2= หอบเมื่อเดินอยางเรงรีบบนพื้นราบ หรือเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
3= เดินบนพื้นราบไดชากวาคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกันเพราะหายใจหอบ หรือตองหยุดเพื่อหายใจเมื่อเดิน
ตามปกติบนพื้นราบ
4= ตองหยุดเพื่อหายใจหลังจากเดินไดประมาณ 100 เมตร หรือหลังจากเดินไดสักพักบนพื้นราบ
5= หายใจหอบมากเกินกวาจะออกจากบาน หรือ ฉันหอบมากขณะแตงตัว หรือเปลี่ยนเสื้อผา

แนวทางการรักษา
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แนวทางการรักษาผูปวยโรค COPD
ประเมิน MRC Score

Mild stage(MRC=2)

SABD prn (beradual MDI)

นัด F/U 8 WK

Moderate stage ( MRC=3-4 )

Severe stage (MRC =5)

พิจารณาตามอัตราการเกิด AE

AE ≤ 1 ครัง้ / ป

AE ≥ 1 ครัง้ / ปหรือเคยมี
Respiratory failure

ถายังมีอาการหอบ

SABD q 6hr with prn + LAT
(beradual MDI) + Theodur

SABD q 6hr with prn +LAT
(beradual MDI) + Theodur

นัด F/U 4 WK
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SABD =short acting bronchodilator
LABA =Long acting beta-2 agonist
ICS / LABA =inhaled corticosteroid/LABA
LAAC =Long acting anticholinergic
LAT =Long acting theophylline

ยาที่ใชในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. ยาขยายหลอดลม
ยาขยายหลอดลม เปนยาหลักในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยากลุมนี้จะใชเฉพาะเวลามีอาการ
หรือใชอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรเทาหรือปองกันอาการยาขยายหลอดลมมี 3 กลุม ไดแก
1. Anticholinergics ชนิดที่ออกฤทธิ์สั้น(short acting antimuscarinic agent: SAMA) ไดแก
Ipratropium bromide (Beradual®)
2. Beta2 agonist ชนิดทีอ่ อกฤทธิ์สั้น(short acting Beta2 agonist: SABA) ไดแก salbutamol,
terbutaline,
procaterol และชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว (long acting Beta2 agonist: LABA) ไดแก formoterol,
salmeterol,
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3. methylxantine ไดแก theophylline
ยาขยายหลอดลมทัง้ สามกลุมออกฤทธิ์คนละที่กันดังนั้นเมือ่ ใชรวมกันจะไดผลมากกวาใชยาตัวเดียว
2. สเตียรอยด(steroids) ไดแก
1. ยาพน steroidsชนิดเดียว ไดแก Budesonide
2. ยาผสมระหวางinhaled corticosteroid/LABA ไดแก fluticasone + salmeterol (Seretide®)
ประโยชนของสเตียรอยด ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังคงเปนที่ถกเถียงกัน จนกระทั่งมี
การศึกษาวาการใชinhaled corticosteroid (fluticasone) สามารถลดการกําเริบของโรคไดในผูปวยที่มี
สมรรถภาพปอดต่ํา ทําใหแนวทางการรักษาโรคแนะนําวา เมือ่ ผูปว ยมีFEV1 นอยกวา 50% และมีโรค
กําเริบบอยควรจะพิจารณาใหยาพน inhaled corticosteroid รวมดวยเพือ่ จะลดการกําเริบของโรค ซึ่งเปน
การยอมรับวา inhaled corticosteroid มีประโยชนในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การใชยา inhaled
corticosteroid รวมกับ LABA (long acting b2 agonist) ยังไดผลดีกวาการใหinhaled corticosteroid
หรือ LABA เดี่ยวๆ อีกดวย แสดงใหเห็นวาทั้งยาinhaled corticosteroid และ LABA ออกฤทธิ์เสริมกัน
นอกจากนีย้ ังพบวาการรักษาโรคดวยยา inhaled corticosteroid, LABA หรือยาผสมระหวาง inhaled
corticosteroid/LABA สามารถชะลอการลดลงของ FEV1 ไดดวย โดยยาผสมระหวาง inhaled
corticosteroid/LABA สามารถชะลอการลดลงของFEV1 ไดดีที่สุด
ตารางที่ 1 การใชยาในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามระดับความรุนแรงของโรค
ระดับความรุนแรงของโรค ยาที่ใชในการรักษา
ระดับที่ 1: Mild
ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น นตามอาการ
ระดับที่ 2 : Moderate
ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น ตามเวลา + sustained
release theophylline
ระดับที่ 3 : Severe
ยาขยายหลอดลมชนิดฤทธิ์สั้น ตามเวลา + sustained
release theophylline และ
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ระดับที่ 4 : Very severe

เปลี่ยนเปนยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว ตามเวลา
และ/หรือ
ในกรณีที่มีsevere exacerbation > 1 ครั้งในระยะ 12 เดือน :
เพิ่ม ICS หรือเปลี่ยนเปน combination LABA / ICS
ถายังควบคุมอาการไดไมดีอาจพิจารณาใชยาหลายกลุมรวมกัน
พิจารณาใหการบําบัดดวยออกซิเจนระยะยาว)
เชนเดียวกับระดับที่3
พิจารณาใหการวางแผนชีวิตระยะสุดทาย(end of life plan)

กลุมที่ 3 ยาละลายเสมหะ (mucolytic)
ไดแก N-acetylcysteine นอกจากนี้การใชN-acetylcysteine ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
(antioxidant) พบวาสามารถลดการกําเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได
กลุมที่ 4 ยาปฏิชีวนะ
การใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะใชในกรณีที่ผูปวยมีเสมหะเพิ่มขึ้น
มากกวาปกติและเปลี่ยนสีซึ่งแสดงวามีการติดเชื้อและการติดเชื้อมักจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ผูปวยหอบมากขึ้นและอาการกําเริบจนตองเขารับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือเขานอนรักษาใน
โรงพยาบาลไดการใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อพบวาไมมีประโยชนจึงไมควรใชเราจะ
ใชเมื่อมีการติดเชื้อแลวเทานั้น
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แนวทางการดูแลผูปวย COPD
ในClinic Asthma-COPD

แนวทางการดูแลผูปวย COPD ที่จุดคัดกรอง
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ผูปวย COPD
หอบ
พยาบาล ฟงlung มีWheezing
หรือRR≥ 24ครั้ง/ min

ไมหอบ
ผิดนัด

ตามนัด คลินิก COPD
(วันพุธ)
วันพุธ

สงเขา ER

แนะนํายื่นบัตรที่หองบัตร

ดูตามแนวทางดูแลรักษา
ผูปวย COPD
C Acute exacerbation

ดูตามแนวทางการใหบริการ
คลินิก COPD

ไมใชวันพุธ

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

พยาบาลOPDซักประวัติและนัด
ตามอาการใหตรงวันคลินิก
COPD (วันพุธ)
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แนวทางการดูแลรักษาผูปวย COPD with Acute Exacerbation
COPD with AE

พยาบาลซักประวัต,ิ Monitor Spo2 ,
V/S , ฟงปอดเบื้องตน

รายงานแพทย

Beradual NB q20 นาที 3ครั้ง + dexa 8 mg

ถามีอาการ จุกแนนหนาอกใหทํา
1. EKG , CXR
2. Monitor EKG ,O2 Sat

iv แลวแตแพทยพิจารณา
ดีขึ้น O2 sat ≥95%
RR<24ครั้ง/min ,lung :clear

D/C
HM
-Pred (5) 2*3 oral pc * 5 day(แพทย
พิจารณา)
-Beradual MDI + สอนพน
ยา+Spacer
± Budesonide MDI or Seretide
Accuhaler(แพทยพิจารณา) + สอนพน
ยา+Spacer
-if purulent sputum + มีไข start
ABO(แพทยพิจารณา)
: rulid (150) 1*2 oral pc*7day
,Augmentin 1*3 oral pc*7 day
หรือ claritromicin(250)2*2 oral pc*7day
-นัด F/U OPD COPD/Asthma 1
WK (ตรงกับวันพุธ)
-แนะนําการดูแลตนเอง

ไมดีขึ้น

No Respiratory failure O2 sat ≥95%
เหนื่อยนอยลง ,RR >24 ครัง้ / min
On o2 canular 3 L/M ,ประเมินอาการ
กอน admit

อาการ Stable

respiratory failure
( RR > 28 ครั้ง / min,O2 sat <90 %)

Refer

อาการ ไม Stable

Admit

(แพทยพิจารณา)
-Beradual NB
-dexa 4 mg iv q 6hr
- if purulent sputum + มีไข
start ABO
:Cef-3 1 gm q 12 hr
-o2 canular keep Spo2>92 %

-ET-tube
-แนบแบบฟอรมการสงตอ
ผูปวยCOPD +ใบ refer
-โทรแจง รพ.สปร ศูนยรับ
refer เพื่อประสาน ER
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แนวทางการใหบริการผูปวยโรค COPD รายใหม (ในวันคลินิกทุกวันพุธ)
ผูปวย COPD รายใหมยังไมไดลงทะเบียน
วันนัด ผูป วยยื่นบัตรที่คลินิกCOPD & Asthma
จนท.คน เสียบบัตรคิวผูปวยที่มารับบริการ

จนท.นําบัตรผูปวยคนOPD Card + สงตรวจใน Hos. OS ที่หองบัตร

ให ผูปวยนั่งพัก15 นาที จึงวัด BP/ vital

ใหผูปวยเปา PEEK Flow เพื่อตรวจสมรรถภาพปอดและตรวจวัด Oxygen saturation และลงบันทึกใน Program Hos.OS
1)ซักประวัติตามแนวทางของ COPD Guild line และกรอกประวัติในแบบ

กรณีมีอาการหอบมาก

บันทึกตาม Appendix 1,2,3
2) ประเมินปจจัยเสียงที่ควบคุมอาการหอบไมได

RR ≥ 28 ครั้ง/นาที และหรือ

3) ใหคาํ แนะนําแนวทางการดูตัวเองสําหรับผูปวยโรคCOPD

ฟงปอดมี Wheezy
ใหนงั่ รถนัง่ สงพนยาที่ ERกอน

4) ซักประวัต,ิ ประเมิน MRC Score และบันทึกอาการใน Program Hos.Os

พบแพทย

5) นัด F/U ตามคะแนน MRC Score

สอนการหายใจและการออก
กําลังกาย

สงพบเภสัชฯ สอนและประเมินการพนยา
สงพบแพทยตามลําดับความเรงดวนหรือตามลําดับ
คิวแพทยบันทึกประวัติ การตรวจรางกาย การรักษา
ในProgram Hos.OS และ ปริ้นใบสั่งยา แนบOPD
card
พบพยาบาลหลังตรวจ
รับยา / กลับบาน

ดูตามแนวทางดูแลรักษา
ผูปวย COPD/Asthma
with Acute
exacerbation
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ลงทะเบียนรายใหมและขอมูลผูมารับบริการในโปรแกรม Excel และลงทะเบียนผูปวยคลินิกพิเศษ COPD ใน Program Hos.OS

แนวทางการใหบริการผูปวยโรค COPD ในวันคลินิกทุกวันพุธ

กอนวันนัด จนท.หองบัตรคนOPD Cardไวลวงหนา ( ตามกลุมที่นัดไว)
วันนัด ผูปวยยื่นบัตรที่หนาหองบัตร
จนท.คน OPD Card เสียบบัตรคิวผูปวยที่มารับ สงรายชื่อผูรับบริการใน Hos.OS และOPD Card ไปยังคลินิก COPD บริการ
ใหผูปวยนั่งพัก15 นาที จึงวัด BP/ vital signs
ใหผูปวยเปา PEEK Flow เพื่อตรวจสมรรถภาพปอดและตรวจวัด Oxygen saturation และลงบันทึกใน Program Hos.OS
1.ซักประวัติตามแนวทางของ COPD Guild line

กรณีมีอาการหอบมาก

2. ประเมินปจจัยเสี่ยงที่ควบคุมอาการหอบไมได

RR ≥ 28 ครั้ง /นาที และหรือ

3. คําแนะนําlife style ตามปจจัยเสี่ยงที่ประเมินได
4. เฝาระวัง ADR จากยาที่ไดรับ

ฟงปอดมี Wheezy
สงพนยาที่ ERกอนพบแพทย

5. นัด F/U ตามคะแนน MRC Score (ดูตามแนว ทางการนัด
F/U)

ดูตามแนวทางดูแลรักษา

สอนการหายใจและการออก
กําลังกาย

สงพบเภสัชฯ สอนพนยา
การใชยา

สงพบแพทยตามลําดับความเรงดวนหรือตามลําดับคิวแพทยบันทึกประวัติ การตรวจ
รางกาย การรักษาใน Program Hos.OS และ ปริ้นใบสั่งยา แนบOPD
พบพยาบาลClinic COPD หลังตรวจ

ผูป วย COPD/Asthma with
Acute exacerbation

14

แนวทางการซักประวัติและการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก COPD
1. แนวทางการบันทึกขอมูลเพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาของแพทย
: การนัดสามารถเปลี
ย่ นแปลงได
ตามClinical
ของผูHos.OSดั
ปว ยหรือตามความคิ
ผูปวหมายเหตุ
ยนอกมีระบบการบั
นทึกเวชระเบี
ยนโดยใช
Program
งนuh ดเห็นของแพทยผูรักษา

1.1 สวนขอมูล
น้ําหนัก.........(กก.) สวนสูง........... BMI..........
Vital sing ( T=..….C PR……ครั้ง/min BP……..mmHg RR……..ครั้ง/min )
PEFR…….L/M
1.2 อาการสําคัญ (CC)
มารับยา COPD /……( โรครวมอื่น )… ตามนัดหรือผิดนัด
1.3 อาการปจจุบัน ( PI)
- PEFR Pt…..…… L/M ...……….% , Spo2……% , MRC Score…………..
- อาการเหนื่อยหอบ (Raspiratory Problem) ลักษณะ แนนหนาอก หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด
ชวงเวลา
( กลางวัน........ครั้ง , กลางคืน.......ครั้ง) ความถี่ (จํานวนครั้งตอสัปดาหโดยประมาณ)
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- จํานวนครั้งการใชยาพนขยายหลอดลม..........ครั้ง/สัปดาห ( Beradual MDI)
- ผลของการใชยาพน (ทุเลาหรือไม)
- อาการไอ ลักษณะ ชวงเวลา ความถี่
- เสมหะ, น้ํามูก ลักษณะ สี จํานวน
- อาการไข
- การเกิด AE ป (ครั้งสุดทายเมื่อไหร ) รายละเอียด Last admit
- ผลขางเคียงจากการใชยาพนเชน ลิ้นเปนฝา เสียงแหบ
ประวัติรวมอื่นๆ
 Underlying disease รายละเอียดและอาการเฝาระวังของโรครวมอื่นๆ แนนหนาอก ใจ
สั่น อาการบวม ปวดศีรษะ วิงเวียน แขน – ขาออนแรง
 Nutrition ภาวะโภชนาการ
 Social ความสามารถในการทํากิจกรรมทางสังคม
 Exercise ความสามารถในการทํากิจกรรม ความเหนื่อย การออกกําลังกาย
 Self care ความสามารถและความพรองในการดูแลตนเอง
 Sleep อาการเหนื่อยหอบมีผลกระทบตอการนอนหรือไม
 Environment อยูในสิ่งแวดลอมที่กระตุนใหมีอาการหอบ เชน ฝุน ควันไฟ สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่
อาชีพเผาถานหรือทําอาหาร
1.4 ประวัติเจ็บปวยในอดีต ( PH)
 COPD /………โรครวมอื่นๆ.........
หมายเหตุ :
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 MRC Sore ( Medical Research Council Scale)
1 = หอบ ขณะออกกําลังกายอยางหนักเทานั้น
2 = หอบเมื่อเดินอยางเรงรีบบนพื้นราบ หรือเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
3 = เดินบนพื้นราบไดชากวาคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกันเพราะหายใจหอบ หรือตองหยุดเพื่อหายใจเมื่อเดิน
ตามปกติบนพื้นราบ
4 = ตองหยุดเพื่อหายใจหลังจากเดินไดประมาณ 100 เมตร หรือหลังจากเดินไดสักพักบนพื้นราบ
5 = หายใจหอบมากเกินกวาจะออกจากบาน หรือ ฉันหอบมากขณะแตงตัว หรือเปลี่ยนเสื้อผา
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แนวทางการใชยา

19

แนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคCOPD
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ผูปวยโรค COPD
(ประชาสัมพันธใหผูปวยนํายาเดิมที่ใชอยูมาดวยทุกครั้ง)

พบพยาบาลซักประวัติ
สงพบเภสัชกรในกรณี

กรณีผูปวยมียาเดิม

- ผูปวยรายใหมที่ตองสอนพนยา

เภสัชกร หรือ พยาบาล ที่อยูประจํา

- ผูปวยรายเกาพนยายังไมถูกตอง

คลินิกตรวจสอบยาที่ผูปวยนํามา

- ผูปวยที่พบปญหาจากการใชยา

ประเมินสภาพยา จํานวนยา และเขียน

โดยเภสัชกร เขียนแจงแพทย ไวที่

แจงไวที่ OPD card ใหแพทยทราบ

ผูปวยที่ไมเขาเกณฑ
ตองเขารับคําปรึกษา
เรื่องยา

OPD Card

พบแพทย
ยื่นรับยาที่หองยา
เภสัชกรจายยาพรอมใหคําแนะนําในการใชยา
เภสัชกรพบปญหาจากการใชยาเพิม่ เติม
ผูปวยรับยา กลับบาน
สงผูปวยพรอมยา กลับพบเภสัชกรประจําคลินิก
แกไขปญหาจากการใชยาและจายยา
ผูปวยรับยา กลับบาน
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แนวทางการดูแลผูปวย Admit
ดวย COPD with AE

22

แผนผังการวางแผนจําหนายผูปวย COPD ที่งานผูปวยใน

23

ประเมินสภาพและใหการพยาบาลตามปญหา
วางแผนจําหนาย

ประสานงานทีมให
รวมวางแผน
จําหนาย



ฝกทักษะที่จําเปน เชน การพนยา



สอนการหายใจ



แนะนําความรูต ามขอ



รวมวางแผนแกปญหาดานอื่นๆ

6

ประเมินผลการฝกทักษะ
และความเขาใจในการปฏิบัติตัว

ประสานแพทยเพื่อพิจารณาจําหนาย และนัด
F/U

1

wk

ที่คลินิก COPD & Asthma (ตรงวันพุธ)

เยี่ยมโดยทีมเวชฯ

เยี่ยมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ



ออกเยี่ยม



สรุปผลการเยี่ยม



แจงกลับหนวยที่สงเยีย่ ม



บันทึกผลลง OPD Card

ความรูสําหรับดูแลตนเองของผูปวย
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การใชยา
คําแนะนําในการใชยาสูดขยายหลอดลม
ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลมชนิด MDI
1. เขยาหลอดยา 4-5 ครั้ง และเปดฝาครอบยาออก
2. หายใจออกธรรมดาจนสุดและนําหลอดพนยามาอม
3. กดยาและคอยๆสูดยาเขาอยางชาๆทางปาก
4. กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที(หรือนับ 1-10 ในใจ)
5. ผอนลมหายใจออกตามปกติ
6. ถาตองการสูดยาซ้ําควรเวนชวงประมาณ 1-2 นาที

ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลมชนิด MDI with spacer
1. ตอหลอดยา MDI เขากับ Spacer
2. เขยายา 4-5 ครั้ง
3. อมปลาย Spacer อีกขางหนึง่ ไว หายใจออกธรรมดาจนสุด
4. กดยาพรอมหายใจเขาชาๆลึกเต็มปอด
5. กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที(หรือนับ 1-10 ในใจ)
6. ผอนลมหายใจออกตามปกติ
7. ถาตองการสูดยาซ้ําควรเวนชวงประมาณ 1-2 นาที

ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลมชนิด Turbuhaler DPI
1. เปดฝาออก(ไมตองเขยายา) บิดที่ฐานไป กลับจนมีเสียง “คลิก”
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2. อมปลายหลอดยาทางปากและสูดยาเขาปอดโดยหายใจเขาทางปากใหแรงและลึกเต็มปอด
3. กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที(หรือนับ 1-10 ในใจ)
4. ผอนลมหายใจออกตามปกติ
5. ถาตองการสูดยาซ้ําควรเวนชวงประมาณ 1-2 นาที
6. เมื่อเลิกใชปดฝาเกลียวใหสนิท

ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลมชนิด Accuhaler DPI
1. เปดเครื่อง โดยใชมือขางหนึ่ งจับที่ตัวเครื่องดานนอกไว แลวใชนิ้วหัวแมมืออีกขางหนึ่งวางลง
ที่รองดันนิ้วหัวแมมือในทิศทางออกจากตัวไปจนสุด
2. ถือเครื่องไวโดยใหดานปากกระบอกหันเขาหาตัว ดันแกนเลื่อนออกไปจนสุดจนไดยินเสียง “คลิก”
3. หายใจออกใหสุด ระวังอยาใหลมหายใจเขาไปในเครื่อง อมปากกระบอกใหสนิท สูดลมหายใจ
เขาทางปากใหลึกและเต็มที่
4. กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที( หรือนับ 1-10 ในใจ )
5. ผอนลมหายใจออกตามปกติ
6. ถาตองการสูดยาซ้ําควรเวนชวงประมาณ 1-2 นาที
7. เมื่อเลิกใช วางหัวแมมือลงบนรองแลวเลื่อนกลับเขาหาตัวจนสุด
8. มีชองบอกตัวเลขใหทราบวามียาเหลืออยูในเครื่องสําหรับใชไดอีกกี่ครั้ง

ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลมชนิด Easyhaler DPI
1. ถอดฝาออก
2. ตั้งยาในแนวดิ่ง กดยา 1 ครั้ง
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3. หายใจออกใหสุด ระวังอยาใหลมหายใจเขาไปในเครื่อง อม ปากกระบอกใหสนิท สูดลมหายใจ
เขาทางปากใหลึกและเต็มที่
4. กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที(หรือนับ 1-10 ในใจ)
5. ผอนลมหายใจออกตามปกติ
6. ถาตองการสูดยาซ้ําควรเวนชวงประมาณ 1-2 นาที
7. เมื่อเลิกใช ปดฝาใหสนิท
8. มีชองบอกตัวเลขใหทราบวามียาเหลืออยูในเครื่องสําหรับใชไดอีกกี่ครั้ง

การออกกําลังกาย
การฝกการหายใจเพื่อบริหารกลามเนื้อปอด
ทา

วิธีปฏิบัติ

ทาที1่ ทาฝกหายใจ

1. นั่งสบายๆ มือ 2 ขางวางไวที่หนาทอง
2. หายใจเขาทางจมูก ใหทอ งปอง
3. หายใจออกทางปากพรอมกับทําปากจูและแขมวทอง

ทาที่ 2 ทากางแขน

1. เหยียดแขนทั้ง 2 ขางตรงมาขางหนาเสมอไหล
2. กางแขน เหวี่ยงแขนไปดานขางพรอมกับสูดหายใจเขาเต็มที่
3. หุบแขนมาที่เดิม หายใจออก ทําปากจูและแขมวทอง

ทาที3่ ทากระดกขอ
เทา

1. นั่งสบายๆ เหยียดขาตรง

ทาที4่ เหวี Éยงแขน

1. ยืนกางขาเล็กนอย เหวีÉยงแขนไปดานหนาขึ้นเหนือศีรษะ พรอมกับสูดหายใจเขาเต็มที่

2. กระดกขอเทา สลับซาย-ขวา
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2. เอาแขนลงขางลําตัวพรอมกับหายใจออกทางปาก พรอมทําปากจูและแขมวทอง
ทาที5่ ทาบิดขี้ เกียจ

1. ยื่นมือซายจับพนักพิงใหแนน ตัวตรง
2. หายใจเขา บิดเหวี่ยงแขนไปทางขวา
3. หายใจออกทางปากพรอมทําปากจู และแขมวทอง
4. เหวีÉยงแขนกลับมาที่เดิม

ทาที6่ ทาเดินตาม
สบาย

1. ให เดินสบายๆ พรอมกับหายใจเขาเต็มที่

ทาที7่ ทาพัก

ยืนเหวี่ยงแขน สลับซาย -ขวา พรอมกับฝกหายใจ

2. หายใจออกทางปาก พรอมทําปากจูและแขมวทอง
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