
 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
  (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

 

Criteria Diagnosis 
ระดบั Provisional - ผูป่้วยอายมุากกวา่ 40 ปีท่ีมีอาการไอเร้ือรัง มีเสมหะ 

เหน่ือยง่าย โดยอาการค่อยเป็นค่อยไป และมีอาการมาก
ข้ึนเร่ือยๆ 
- พบในผูท่ี้มีสาเหตุภาวะน้ี เช่น สูบบุหร่ี มลภาวะ การ
ประกอบอาชีพ 

ระดบั Probable  Chest X-ray มีลกัษณะ low flat diaphragm, intercostal 
space กวา้ง, hyperlucency, hanging heart, increased 
lung marking และวินิจฉยัโรคอ่ืนออกไป 

ระดบั Definite  Irreversible airflow limitation (post-bronchodilator 
FEV1/FVC <70%)  จากการตรวจสมรรถภาพปอด 

          โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) หมายรวมถึงโรค 2 โรค คือโรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (chronic 
bronchitis) และโรคถุงลมโป่งพอง (pulmonary emphysema) โดยมีลกัษณะเป็น 
progressive, not fully reversible airflow limitation ซ่ึงเป็นผลจากการระคายเคือง
เร้ือรังต่อปอด จากฝุ่ นและก๊าซพิษ ท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ควนับุหร่ี ท  าให้เกิด 
abnormal inflammatory response ทั้งในปอดและระบบอ่ืน ๆ ของร่างกาย  

 การแบ่งระดบัความรุนแรงตาม GOLD Guideline  และ BODE index 

 
     BMI 
     Degree of airflow Obstruction (FEV1% predicted) 

- GOLD 1     Mild: FEV1 ≥80% predicted 
- GOLD 2     Moderate: FEV1 50-80% predicted 
- GOLD 3     Severe: FEV1 30-50 % predicted 
- GOLD 4     Very severe:  FEV1 <30% predicted  

     Dyspnea (MMRC dyspnea scale/CAT Score) 
     Exercise capacity (6-minute walk distance) 
 

การรักษา 
1. การเลิกสูบบุหร่ี เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. การรักษาโดยการใช้ยา (pharmacological treatment) 

 Bronchodilators 
 Short acting β2-agonists (SABA)/anti-cholinergicsไดแ้ก่ 

fenoterol/ipratropium (Berodual)  
 Long acting β2-agonists (LABA) ไดแ้ก่ salmeterol/ fluticasone 

ระดบัความรุนแรงของ COPD 

 Theophylline  ช่วยลดการก าเริบของโรคได ้แต่ประสิทธิภาพต ่า มี
อาการขา้งเคียง และเกิดปฏิกิริยากบัยาอ่ืนไดบ้่อย 

  Inhaled corticosteroids (ICS) ไดแ้ก่ budesonide มีขอ้บ่งช้ีในผูป่้วย 
severe COPD ท่ีมีการก าเริบบ่อยคร้ัง (>1 คร้ัง/ปี) 

3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด ไดแ้ก่ breathing exercise และ exercise training  
4. การรักษาอืน่ๆ 

 การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่  
 การให้ long term O2 therapy (LTOT) วนัละ ≥15 ชม.มีขอ้บ่งช้ี คือ 

- ผูป่้วยท่ีมี PaO2  ≤55 mmHg หรือ SpO2 ≤88% 
- ผูป่้วยท่ีมี PaO2  56-59 mmHg หรือ SpO2 89% ท่ีมี 

pulmonary hypertension, right heart failure หรือ 
polycythemia 

 การรักษาดว้ยการผา่ตดั (lung volume reduction surgery) 
สรุปผลของการรักษาในแง่ต่างๆของโรค COPD 

 

Sm
ok

ing
 ce

ssa
tio

n 

SA
BA

 

LA
BA

/IC
S 

IC
S 

Ch
est

 re
ha

b. 

be
ne

fit
 

ป้องกนัการด าเนินต่อไปของโรค 
     

ลดอาการและเพิ่มคุณภาพชีวติ  
     

เพิ่มความสามารถในการออกแรง  
     

ลดโอกาสเกิด acute exacerbation 
     

ลดอตัราตายจากโรค 
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ความเส่ียงในการเกิด pneumonia      

 เป้าหมาย 
อตัราการไดรั้บการรักษาดว้ยยา LABA และ/หรือ
ร่วมกบั ICS ในผูป่้วย COPD 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ.... 

อตัราการรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลของผูป่้วย COPD ไม่เกินร้อยละ.... 
อตัราการรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลซ ้าภายใน 28 วนั 
ดว้ยโรค COPD 

ไม่เกินร้อยละ 10 
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  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
  (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

การดูแลรักษาภาวะก าเริบเฉียบพลนัในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช่ 
 

ข้อบ่งช้ีในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วย COPD with  acute  exacerbation 

 

เหนื่อย ไอ และ/หรือ มีเสมหะเพิม่ขึน้จากเดมิ อาการเป็นแบบเฉียบพลนั และอาจท าให้ผู้ป่วยต้องใช้ยามากขึน้ 

 การรักษาเบื้องต้น 

 

ดดัแปลงจากแนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในประเทศไทย พ.ศ. 2553  
โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 

- ให้ O2 keep SpO2 90-94% 
- inhaled ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual) NB q 10-15 min x 3 dose 
- dexamethasone 5 mg IV 
 อาการดีข้ึน 

อาการไม่ดีข้ึน อาการดีข้ึน 

ไม่ใช่ 
 เปลี่ยนการวินิจฉัย 

ให้การรักษาตามการวนิิจฉัยใหม่ 
 

- Consult MED 
- Endotracheal intubation 

- ซึมหรือสับสน 
- มีการใช ้accessory respiratory muscle อยา่งมาก และ/หรือ มี abdominal paradoxical motion 
- SpO2 <85% ขณะได ้O2 
 

Admit ICU Admit ward สามัญ 

- O2: ให้ O2 ความเขม้ขน้ต ่าสุดปรับจน SpO2 90-94% 
- Bronchodilators: ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual®) NB q 4-6 hr 
- Corticosteroids: dexamethasone 5 mg IV q 6 hr 
- Antibiotics: ให้ยาท่ีสามารถคลอบคลุมเช้ือ ต่อไปน้ี Streptococcus pneumonia, Hemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis และ Klebsiella pneumoniae ไดแ้ก่ยาในกลุ่ม β-lactams, macrolides  
   *ให้ยาท่ีคลอบคลุมเช้ือ Pseudomonas aeruginosa เม่ือมีปัจจยัเส่ียง 

- ซึมหรือสับสน 
- มีการใช ้accessory respiratory muscle อยา่งมาก 
และ/หรือ มี abdominal paradoxical motion 
- SpO2 <85% ขณะได ้O2 
 

- ใช ้bronchodilators ไม่บ่อยกวา่ทุก 4 ชม. 
- room air SpO2  ≥ 90% 
- สามารถใชย้าพ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

Discharge 

- นดั follow-up ท่ีคลินิก COPD วนัพฤ./ศ. 
- home medication 
- ให้ prednisolone 40 mg/d จนครบ 5 วนั 
 
 

1) มีอาการรุนแรงข้ึนมาก เช่น เหน่ือยมากข้ึนแมใ้นขณะพกั
โดยไม่เคยเป็นมาก่อน 
2) เป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังระยะรุนแรง 
3) มีอาการแสดงข้ึนมาใหม่ เช่น cyanosis, peripheral edema 
4) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบ้ืองตน้ 
 

ประเมินความรุนแรง 

 

- ให้ bronchodilators MDI ทุก 1-2 ชม. 
- ให้ prednisolone 40 mg/d นาน 5 วนั 
- ให้ ATB: amoxicillin(500) 1*3 หรือ   
roxithromycin(150) 1*2 นาน 7 วนั 

 
 

Discharge 
 

Risk factors ในการติดเช้ือ P. aeruginosa 
- Structural lung diseases eg. Bronchiectasis 
- Broad–spectrum antibiotics for > 7 days 
within the past month 
- Corticosteroids therapy (> 10 mg 
prednisolone)  
- Severe malnutrition 

สืบค้นเพิม่เติม (Chest X-ray, EKG, CBC) 

5) มีโรคร่วมท่ีอาจท าให้อาการรุนแรง เช่น โรคหัวใจ 
6) มีภาวะก าเริบเฉียบพลนับ่อยๆ 
7) มีหัวใจเตน้ผิดจงัหวะเกิดข้ึนใหม่ 
8) การวนิิจฉัยไม่แน่นอน 
9) อายมุาก 
 



Warinchumrab Hospital 
Doctor’s Order Sheet 

PCT Progress note Date/time Order for one day Order for continuation 
 

Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 

  
 
⃝ admit ward อายรุกรรม ชาย / หญิง / ICU 

⃝ blood for CBC 

⃝ CXR 

⃝ EKG 

⃝ O2 cannula/mask ..........L/min 
        keep SpO2 90-94%  

⃝ Berodual (..... : …..) NB stat x ……  dose      
        then q……..hr 

⃝ dexamethasone 5 mg IV stat then 5 mg  
        IV q 6 hr 

⃝ observe respiration ถา้มีอาการต่อไปน้ีให้ 
        รายงานแพทย ์
        - ซึมหรือสบัสน 
        - มีการใช ้accessory respiratory muscle 
อยา่งมาก และ/หรือ มี abdominal paradoxical 
motion 
        - SpO2 <85% ขณะได ้O2 

 ⃝ consult อายรุแพทย ์ในกรณี admit ICU 

 
 
⃝ soft / regular  diet  
⃝ record V/S 
Medication  
⃝ ATB: ………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnosis  
1. COPD with acute exacerbation  
2. ………………………………………..  
3. ………………………………………..  
Specific clinical risk  
1. Respiratory failure 
2. Pneumothorax 
3. ………………………………………..  

Standing order: COPD with acute exacerbation  


