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ค ำน ำ 

 ขอ้มูลทางการแพทยใ์นปัจจุบนัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้วชปฏิบติัในยคุปัจจุบนัตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้

ทนัสมยั และถูกตอ้งอยูเ่สมอ ทั้งในดา้นการวินิจฉยัโรคและการบ าบดัรักษา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติและลดอตัราการเสียชีวติ

ของผูป่้วย แนวทางเวชปฏิบติั (clinical practice guideline) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของการดูแลรักษา

ผูป่้วย โดยเป็นการใหข้อ้มูลแก่แพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุขสาขาอ่ืนๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจดา้นต่างๆ อาทิเช่น การ

ตรวจวนิิจฉยั ประเมินความรุนแรงเพื่อพยากรณ์การด าเนินโรค ซ่ึงจะน าไปสู่การดูแลรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพอยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัดว้ยความคุม้ค่า รวมทั้งยงัอาจช่วยลดปัญหาทางจริยธรรมและการฟ้องร้อง

เรียกค่าสินไหมท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางการแพทยใ์นปัจจุบนั  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยในเวชปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐาน แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลวารินช าราบ จึง

ไดจ้ดัท าและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบติัในโรคหรือภาวะท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญั โดยท าใหเ้น้ือหากระชบั และเขา้ใจง่าย ใน

รูปแบบของ สรุปสาระส าคญั (fact sheet), flow chart และ standing order โดยอา้งอิงจากมาตรฐานการรักษาในประเทศไทย 

และระดบัสากล รวมถึงงานวจิยัท่ีน่าเช่ือถือ โดยปรับเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย ์และ

บุคลากรสาธารณสุขสาขาอ่ืนๆสามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

         คณะผูจ้ดัท า 

นายแพทยส์ันติ ประวทิยธ์นา 

แพทยห์ญิงศตพร สืบสิงห์ 

นายแพทยส์ถาพร มณี 
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  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558   

 ST-Elevation MI  
(STEMI) 

non-ST elevation MI  
(NSTEMI) 

Unstable angina 

อาการทาง
คลินิก 

อาการเจบ็เคน้อกรุนแรงติดต่อกนัมากกวา่ 20 นาที หรือเจบ็
เคน้อกรุนแรงข้ึนกวา่ท่ีเคยเป็นมาก่อน ในผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี 

EKG ST segment 
elevation > 0.2 
mV อยา่งน้อย 2 
leads ท่ีต่อเน่ือง 
กนั หรือเกิด 
LBBB ข้ึนมาใหม ่
 
 

ST segment depression, T wave 
inversion หรือปกติก็ได ้

 
 
 
 
 

Troponin T     

ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute Coronary Syndrome – ACS ) 
หมายถึง กลุ่มอาการท่ีมีลกัษณะบง่ช้ีถึงภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดอยา่งรุนแรง
และเฉียบพลนั ซ่ึงร้อยละ 90 มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตนัจากการ
แตกของคราบไขมนั (atheromatous plaque rupture) ร่วมกบัมีล่ิมเลือดอุดตนั 
ส่งผลให้ไมมี่การไหลเวียนของเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจ ทาํให้มีอาการเจบ็
เคน้อก (typical angina) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1) อาการเจบ็แน่น, อึดอดั หรือเจบ็หนกั ๆเหมือนมีอะไรมาทบัหรือรัด
บริเวณกลางหนา้อกใตก้ระดูก sternum (retrosternal area) อาจมีร้าว
ไปบริเวณคอ กราม ไหล่ และแขนทั้ง 2 ขา้งโดยเฉพาะขา้งซา้ย  

2) อาการเป็นมากขณะออกกาํลงั 
3) อาการทุเลาลง เม่ือนัง่พกั หรืออมยา nitroglycerin  

โดยอาการเป็นรุนแรงเฉียบพลนั หรือเจบ็ขณะพกั (rest angina) นานกวา่ 20 นาที 
หรือเจบ็เคน้อกรุนแรงข้ึนกวา่เดิม และอาจมีอาการอ่ืนร่วมดว้ย เช่น เหง่ือออก 
หนา้มืดเป็นลม คล่ืนไส้อาเจียน ภาวะ ACS แบ่งตามลกัษณะทางคลินิกไดเ้ป็น  

1. ST elevation myocardial infarction (STEMI) 
2. Non ST elevation acute coronary syndrome ประกอบดว้ย 

 Non ST elevation MI (NSTEMI)  
 Unstable angina (UA)          

          อยา่งไรก็ตาม ควรทาํการวินิจฉยัแยกโรค กบัโรคท่ีให้อาการคลา้ยคลึงกบั
โรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั เช่น โรคหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic 
dissection) โรคเยือ่หุ้มหวัใจอกัเสบ โรคล่ิมเลือดอุดตนัในปอดเฉียบพลนั (acute 
pulmonary embolism) โรคกระเพาะ โรคกลา้มเน้ือหรือกระดูกอกัเสบบริเวณ
หนา้อก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคถุงนํ้าดีอกัเสบ ตบัอกัเสบ ตบัอ่อนอกัเสบ 
โรคงูสวดั โรคจิตประสาท หากไม่แน่ใจให้พิจารณาส่งตรวจเพ่ิมเติม       

Criteria Diagnosis 

นิยาม 

 การแปลผล ตอ้งใชค้วบคูก่บัอาการทางคลินิก และ EKG เสมอ 
 มีภาวะอ่ืนๆท่ีทาํให้ค่า TnT ผิดปกติได ้เช่น cardiac arrhythmia, heart 

failure, renal failure เป็นตน้  
 สามารถตรวจพบ TnT หลงัการเกิด acute MI 2-3 ชม. ดงันั้นถา้ผูป่้วย

มาพบแพทยเ์ร็ว แต่ผลการตรวจ TnT เป็นลบหรือกํ้าก่ึง และยงัสงสยั
วา่จะเป็น acute MI ควรตรวจซํ้ าใน 4-6 ชม.เพื่อดู pattern 

 

 เป้าหมาย 
อตัราตายของผูป่้วย ACS ไม่เกินร้อยละ 10 
อตัราผูป่้วย STEMI ไดรั้บการรักษาดว้ยการเปิดหลอด
เลือด 

มากกวา่ร้อยละ 80 

ระยะเวลาท่ีผูป่้วย STEMI มาถึง รพ. จนไดรั้บการส่งต่อ ไม่เกิน 30 นาที 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีไดรั้บ ASA ภายใน 24 ชม.แรกรับ มากกวา่ร้อยละ 80 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีไดรั้บ Beta-blocker เม่ือจาํหน่าย มากกวา่ร้อยละ 70 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีสูบบุหร่ี ไดรั้บการแนะนาํให้งดบุหร่ี
ระหวา่งการอยูโ่รงพยาบาล 

มากกวา่ร้อยละ 80 

 

 
เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 

2551. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 

        การใช้ cardiac troponin T ในการวนิิจฉัยภาวะ acute coronary syndrome 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558   

          โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัเป็นปัญหาสาํคญั และเป็นโรคท่ีมีอตัรา
การตายสูงท่ีสุดของประเทศไทย การวินิจฉยัท่ีแน่นอนและรวดเร็วจะเป็นตวัช้ีวดั
ถึงผลสาํเร็จในการรักษาแลว้ การรักษาท่ีสาํคญั และสามารถลดอตัราตายไดช้ดัเจน 
คือการทาํให้เส้นเลือดหวัใจท่ีตีบสามารถมีเลือดไหลเวียนได้ (reperfusion therapy) 
ในเวลาสั้นท่ีสุด ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการให้ยาละลายล่ิมเลือด (Thrombolytic agents) 
หรือการทาํบลัลูนขยายหลอดเลือด (Primary PCI)  
          แนวทางการรักษาของ ACCF/AHA ค.ศ.2013 แนะนาํให้การทาํ Primary 
PCI  เป็นการรักษาท่ีแนะนาํเป็นอนัดบัแรกในผูป่้วย STEMI  สาํหรับ
สถานพยาบาลท่ีสามารถทาํไดใ้นเวลา 120 นาที (IA) เน่ืองจากการทาํ primary PCI 
สามารถทาํให้หลอดเลือดหวัใจท่ีมีการอุดตนัมีการไหลเวียนเป็นปกติได ้> 90% 
ของผูป่้วย (เปรียบเทียบกบัการให้ยา streptokinase (SK) ท่ีสามารถเปิดหลอดเลือด
ไดป้ระมาณ 50% ) สาํหรับ รพ.วารินฯ primary PCI จึงเป็นทางเลือกหลกัในการ
รักษาผูป่้วย STEMI แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัของรพศ.สรรพสิทธิฯ ยงัมีขอ้จาํกดัท่ีไม่
สามารถเปิด cath lab ไดใ้นช่วงเวลา 24.00-8.00 น. การให้ยาละลายล่ิมเลือดท่ีรพ.
วารินฯ จึงมีประโยชน์สาํหรับผูป่้วยท่ีมาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เพ่ือช่วยให้ 
door-to-needle time สั้นลง  

ผูป่้วยท่ีมีอาการเจบ็เคน้อกทีไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคกลา้มเน้ือ
หวัใจตายเฉียบพลนัชนิด ST-segment elevation ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากมีอาการ
เจบ็เคน้อก (อยา่งไรก็ตาม ในรพ.วารินฯจะพิจารณาให้ในกรณีท่ีผูป่้วยมาภายใน 3 
ชัว่โมงหลงัจากมีอาการ ดว้ยเหตุผลดา้นประสิทธิภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้) โดยไม่มี
ขอ้ห้าม  และไม่มีลกัษณะท่ีมีความเส่ียงสูง (heart failure/cardiogenic shock )     

1. มีประวติัเป็น hemorrhagic stroke 
2. มีประวติัเป็น non-hemorrhagic stroke ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา 
3. ตรวจพบเลือดออกในอวยัวะภายใน เช่น เลือดออกทางเดินอาหาร เลือดออก

ภายในช่องทอ้ง 
4. เคยไดรั้บบาดเจบ็รุนแรงหรือเคยผ่าตดัใหญ่ภายในเวลา 4 สปัดาห์ 
5. สงสยัว่าอาจมีหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic dissection) 
6. ความดนัโลหิตสูงมากกวา่180/110มิลลิเมตรปรอท ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
7. ทราบว่ามีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติหรือไดรั้บยาตา้นยาแขง็ตวัของเลือดเช่น 

warfarin (INR > 2) 
8. ไดรั้บการกูชี้พ (CPR) >10 นาที หรือมีการบาดเจบ็รุนแรงจากการกูชี้พ 
9. ตั้งครรภ ์
 
 
 
 
 

การให้ยาละลายลิม่เลอืด (Thrombolytic therapy in STEMI) 

 ข้อบ่งช้ีการให้ยาละลายลิม่เลือด  

ข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิม่เลือด 

1. ตอ้งสงัเกตอาการเจบ็แน่นหนา้อก อาการเหน่ือยของผูป่้วย และอาการทัว่ไป 
ตลอดจนติดตามสญัญาณชีพ และ คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ อยา่งใกลชิ้ด หลงัผูป่้วย
ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด เน่ืองจากอาจมีภาวะ hypotension, arrhythmia หรือ 
bleeding ได ้ 

2. ตอ้งติดตามอาการเป็นระยะๆ และคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 12 lead ทุกๆ30 นาทีเพื่อ
ประเมินการเปิดหลอดเลือดหวัใจ  

3. ควรส่งต่อผูป่้วยเพ่ือทาํการขยายหลอดเลือดหวัใจ (rescue PCI) โดยเร็วท่ีสุด 
หากอาการเจบ็เคน้อกไม่ดีข้ึน และไม่มีสญัญานของการเปิดหลอดเลือด
ภายในช่วงเวลา 90-120 นาทีหลงัเร่ิมให้ยาละลายล่ิมเลือด 

1. อาการเจบ็เคน้อกลดลง หรือหายอยา่งรวดเร็ว 
2. คล่ืนไฟฟ้าหวัใจส่วนของ ST ท่ียกสูงข้ึนกลบัลงมาสู่เกณฑป์กติ  (ST 

resolution) ลดตํ่าลงอยา่งน้อยร้อยละ 50 ภายใน 120 นาทีหลงัไดรั้บยา 
3. ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะไดแ้ก่ 

  accelerated idioventricular rhythm 
  frequent premature ventricular complexes (พบไดถ่ี้มากข้ึนกวา่เดิม 

2 เท่าภายใน 90 นาทีหลงัให้ยาละลายล่ิมเลือด) 
 nonsustained ventricular tachycardia 

4. ระดบั cardiac enzyme CK-MB จะข้ึนสูงสุดประมาณ 12 ชัว่โมงหลงัอาการ
เจบ็หนา้อกของผูป่้วย (ปกติถา้ไม่มีreperfusionระดบัของ CK-MBจะข้ึน
สูงสุดท่ี 24-36 ชัว่โมง 

 เป้าหมาย 
Door-to-needle time ในผูป่้วย STEMI ท่ีได ้SK ไม่เกิน 30 นาที 

 
เอกสารอ้างองิ 

1. แนวทางการดูแลและส่งต่อผูป่้วย STEMI ปี2556, เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จ.อุบลราชธานี 

2. แนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดในประเทศไทย 
ฉบบัปรับปรุง ปี 2557. สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิม่เลอืด 

เกณฑ์ประเมินการเปิดหลอดเลอืดหัวใจหลงัได้ยาละลายลิม่เลอืด 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ICU Mobile 
- Telemetry (Tel/Fax/Line) 

 - ประสานเพื่อทาํ elective PCI 

Admit + consult MED 

พิจารณาให้ยาต่อไปน้ีชนิดใดชนิดหน่ึง 
- Fondaparinux 0.25 mg SC OD (ไม่ควรใช้ในผูป่้วยท่ีมี CrCl <30) 
- Enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr (ถา้ CrCl <30 ให้ OD dose)  

สงัเกตอาการในโรงพยาบาล 

Consult CCU รพ. สปส. / MED 

รักษาแบบ NSTEMI 

ภายใน 12 ชม. มากกว่า 12 ชม. 
ปกติ 

ให้ยา SK (ER/ICU) 

สูง 

ST elevation หรือ พบ LBBB ท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
STEMI 

ไม่พบลกัษณะของ ST elevation  

Admit + consult MED 

ผล troponin T (ตรวจซํ้ าภายใน 4-6 ชม.ถา้คร้ังแรกให้ผลลบ) 

การให้การรักษาเบือ้งต้นที่ห้องฉุกเฉิน 
· ให้ออกซิเจน 3-5 ลิตรต่อนาที; เพือให้ O2 sat > 90% 
· Aspirin gr.V 1 เมด็เค้ียวทนัที 
· Clopidogrel 4 เมด็ทนัที 
· ISDN 5 mg SL ทนัที 
· Morphine 2-4 mg IV dilute slowly push ถา้ยงัควบคุมอาการ
เจ็บหนา้อกไม่ไดด้ว้ยยา ISDN  

ประเมินเร่งด่วนที่ห้องฉุกเฉิน (<10 min) 
· ตรวจติดตามสญัญาณชีพ 
· เตรียมเปิดเส้นเลือดเพ่ือให้ยาหรือสารนํ้า 
· ประเมิน ECG 12 lead และ ตรวจซ้าํ 
· ซกัประวติัและตรวจร่างกายท่ีสาํคญั 
· ส่งเลือดตรวจ troponin-T, creatinine, electrolyte  
· พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

เจ็บเค้นอกสงสัยเกดิจากโรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
- เจ็บเค้นอกรุนแรงติดต่อกนัมากกว่า 20 นาที 
- เจ็บเค้นอกรุนแรงขึน้กว่าที่เคยเป็นมาก่อน 

ลกัษณะ EKG 12 lead 

NSTEMI UA 

Discharge Refer รพ.สรรพสิทธิฯ 

· ASA gr.V 1*1 
· Clopidogrel 1*1 
· ISDN(10) 1*3 ac 
· ISDN (5) 1*prn SL 
· β-blocker ถา้ไม่มีขอ้ห้าม 
· Simvastatin(20) 1*1 เยน็หรือก่อนนอน  
· Refer รพ.สรรพสิทธ์ิฯ for exercise 
stress test / coronary angiography เป็น 
OPD case 

ดดัแปลงจากแนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

Risk stratification for unstable angina 
* high risk 
  - อาย ุ> 75 ปี 
  - prolong ongoing rest pain 
  - accelerating chest pain ใน 48 ชม.ท่ีผา่นมา 
* intermediate risk 
  - อาย ุ> 70 ปี 
  - prolong but resolved rest pain 
  - prior MI 
  - prior ASA use 
  - T wave inversion 
  - Q wave 
  - cardiac troponin สูงเลก็นอ้ย 
 

* low risk 
  - New onset angina หรือ progressive angina 
Class III/IV ใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา  
  - EKG ปกติหรือไม่เปล่ียนแปลง 
  - cardiac troponin ปกติ 

ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมมีอาการเจ็บแน่นหนา้อก 

Primary PCI Thrombolysis 

หลอดเลือดไม่เปิด หลอดเลือดเปิด 

Refer fast track STEMI Admit ICU 

low risk*  
intermediate/ 

high risk*  

ดีข้ึน  
ไม่ดีข้ึน (ongoing chest pain, หรือมี

ภาวะแทรกซ้อน เช่น heart failure, fatal 
arrhythmia, cardiogenic shock) 



 
แบบฟอร์มการให้ยาละลายลิ่มเลอืดส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevation 

 
 



 

หนังสือแสดงความยนิยอมเพือ่รับการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด 
ตึกผู้ป่วย....................................................... โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

วนัที.่......................เดือน.........................................พ.ศ..................... 

 
ขา้พเจา้   ผูป่้วยมีอายตุั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  ช่ือ................................................................................อาย.ุ.....................ปี  HN............................ 

   ผูแ้ทนผูป่้วยท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ ไม่มีสติสมัปชญัญะ/ เป็นผูว้กิลจริต/ ผูไ้ร้ความสามารถ  ไม่สามารถลงช่ือได ้
 ขา้พเจา้.......................................................................................................ในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น..................................ของผูป่้วย 
 ช่ือ................................................................................................................  อาย.ุ............................ปี  HN..................................... 
 ขอแสดงความยนิยอมดว้ยความสมคัรใจให้แพทย ์ใหก้ารรักษา และไดรั้บการอธิบาย  ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. โรค  หรือปัญหาท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั   โรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
2. การรักษา   การให้ยาละลายลิม่เลอืด (ชนิด สเตร๊ปโตไคเนส)    
3. ผลดีของยาละลายล่ิมเลือด   เพื่อเปิดเส้นเลอืดหัวใจทีอุ่ดตันสามารถมเีลือดไหลเวียนได้, ท าให้ประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจดขีึ้น  

และลดอตัราการเสียชีวติ 
4. ภาวะแทรกซอ้นยาละลายล่ิมเลือด   การให้ยาละลายลิม่เลอืดมคีวามปลอดภัยสูงในผู้ป่วยทีม่ข้ีอบ่งช้ีและไม่มข้ีอห้าม ภาวะแทรกซ้อน

ได้แก่ ความดันโลหิตต ่าและหัวใจเต้นผิดจังหวะ , ภาวะเลือดออก ในขณะที่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นมีน้อยมาก ได้แก่ 
เลอืดออกในสมอง (พบได้ร้อยละ 0.3-1.0) 

5. ประสิทธิภาพ   ยาละลายลิม่เลอืดมข้ีอจ ากดัในด้านประสิทธิภาพในการเปิดเส้นเลอืดหัวใจ ดงันั้นจงึมผู้ีป่วยส่วนหนึ่งทีไ่ม่สามารถเปิด
เส้นเลอืดหัวใจได้ จ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพือ่รักษาด้วยการขยายหลอดเลอืดหัวใจเป็นล าดบัถัดไป 

6. ระยะเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาลประมาณตามหลกัวชิาการ  (อาจะมีความคลาดเคล่ือน)......................................................วนั 
 ขา้พเจา้  หรือผูป่้วยรับทราบ  และเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงสิทธิของผูป่้วย  และยนิยอมจะปรับตามระเบียบโรงพยาบาลวารินชาํราบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้ยาละลายล่ิมเลือด โดยใชค้วามระมดัระวงัตามวสิยั  และพฤติกรรมของวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรม
แลว้  ทั้ งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ  และชีวิตของขา้พเจา้หรือผูป่้วย  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าขา้พเจา้มีสิทธิท่ีจะร้องขอขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากแพทยท่ี์ทาํการรักษาได ้ และยนิยอมใหก้ระทาํตามวธีิการดงักล่าวขา้งตน้จนส้ินสุดกระบวนการรักษาในคร้ังน้ี 
  อนุญาตให้แพทย์ท าการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด   ไม่อนุญาตให้แพทย์ท าการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด 

 
 
 
 
ลงช่ือ ........................................................ 
        (......................................................) ผูอ้นุญาต 
          มาคนเดียวไม่มีพยาน  ฝ่ายผูป่้วย 
 

ลงช่ือ ................................................. 
        (.................................................) พยานผูป่้วยเป็น ..................... 
 

ลงช่ือแพทย.์.................................................... 
                 (......................................................) แพทยผ์ูท้าํการรักษา 
 

ลงช่ือพยาบาล ....................................................... 
                      (......................................................)พยานฝ่ายแพทย  ์
                                  พยาบาลวิชาชีพ 

           ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไม่ยินยอมให้แพทยท์าํการรักษาหากบงัเกิดผลเสียหาย  
หรืออันตรายเกิดข้ึนกับผู ้ป่วย  ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลแห่งน้ี  แต่ประการใด 
 
ลงช่ือ ........................................................ 
        (......................................................) ผูอ้นุญาต 
          มาคนเดียวไม่มีพยาน  ฝ่ายผูป่้วย 
 

ลงช่ือ ................................................. 
        (.................................................) พยานผูป่้วยเป็น ..................... 
 

ลงช่ือแพทย.์.................................................... 
                 (......................................................) แพทยผ์ูท้าํการรักษา 
 

ลงช่ือพยาบาล ....................................................... 
                      (......................................................)พยานฝ่ายแพทย ์
                                  พยาบาลวชิาชีพ 

ลายนิว้มือข้าง......................

ผู้ป่วย 

ลายนิว้มือข้าง......................

ผู้ป่วย 



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 
⃝ consult CCU รพ.สรรพสิทธิ / อายรุแพทย ์ 
⃝ EKG 12 lead 

⃝ blood for CBC, BUN/Cr, electrolyte, LFT, 
Ca2+, Mg2+ , PO4

3-,BS , troponin-T 
⃝ blood for FBS, lipid profile (tomorrow) 
⃝ CXR (portable) 
⃝ O2 cannula 5 L/min  keep SpO2 >95% 
⃝ ISDN (5) 1tab SL stat  
⃝ Morphine……….mg IV dilute slowly push 
ถา้ยงัมีเจบ็หนา้อกหลงัให้ ISDN ไปแลว้ 3 tab 
⃝ ASA gr.V 1 tab chew stat  
⃝ Clopidogrel 1 tab / 4 tab / 8 tab stat  

แนวทางการให้ยา clopidogrel 
อาย ุ SK PPCI 

≤ 75 ปี 
≥ 75 ปี* 

ให้ 4 tab 
ให้ 1 tab 

ให้ 8 tab 
ให้ 4 tab 

* ถา้ไม่มัน่ใจวา่จะไดท้าํ PPCI หรือไม่ ให้ 1 tab 
 

⃝ IV line KVO 

⃝ repeat troponin-T เวลา.................................. 
⃝ observe chest pain ถา้มี ให้รายงานแพทย ์
 

กรณ ีSTEMI และให้ยาละลายลิม่เลอืด (SK) 
⃝ Streptokinase 1.5 mU in 5%DW/NSS 100 
ml iv drip in 1 hr เร่ิมให้เวลา.................... 
ถา้ BP drop ให้ลด  rate ลง 
     Total door-to-needle time…………นาที 
⃝ monitor V/S q 5 min x 6 time, q 15 min x 4 
time, q 30 min x 4 time and q 1 hr until stable 
⃝ repeat EKG 12 lead after SK at 30,60,90 & 
120 min and prn for chest pain 
 
          
 
 

 
 
⃝ NPO / soft  diet  
⃝ record V/S, I/O 
⃝ absolute bed rest 
Medication  
⃝ ASA gr.V 1*1 
⃝ Clopidogrel(75) 1*1 
⃝ ISDN(10) 1*3 ac 
⃝ ISDN (5) 1*prn SL 
⃝ Simvastatin(20) 1*1 เยน็ / hs 
⃝ Omeprazole(20) 1*1 ac 
⃝ Lorazepam(0.5/1) 1*hs 
⃝ Bisacodyl 1*hs 
⃝ ยาต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

        □ Fondaparinux 0.25 mg SC OD  
        □ Enoxaparin ………..ml SC q 12 / 24 hr 
 ⃝ ยาอ่ืนๆ 
     □ β-blocker……………………………. 
        □ Enalapril…………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Diagnosis  

□ STEMI  - anterior  /  anterolateral  /  
inferior  / posterior wall  / other  
□ NSTEMI   □  Unstable angina  
Specific clinical risk  
1. Cardiogenic shock 
2. Congestive heart failure 
3. Arrhythmia 

Standing order: Acute Coronary Syndrome (ACS) 



 
  การรักษาผู้ป่วยด้วยยาวอร์ฟาริน 
  (Warfarin therapy) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   
           

          ยา warfarin เป็นยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด (anticoagulants) ชนิดหน่ึง มี
การใชใ้นการป้องกนัและรักษาภาวะ thromboembolism ในมนุษยต์ั้งแต่ปี 1954 
โดยออกฤทธ์ิเป็น vitamin K antagonist ในกระบวนการ carboxylation ของ 
factor II, VII, IX และ X ใน coagulation cascade ความส าคญัคือ warfarin เป็นยา
ท่ีมี bioavailability สูงแต่ therapeutic index แคบ, ขนาดของยาในการรักษาผูป่้วย
แต่ละคนแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 
 

ช้อบ่งช้ีในการให้ยา 
  เป้าหมาย INR 

รักษา deep vein thrombosis (DVT) /pulmonary embolism 
(PE) 

2.0-3.0 

ผูป่้วย embolic stroke/recurrent cerebral infarction   2.0-3.0 
ผูป่้วย atrial fibrillation (AF) ท่ีมีโรคของล้ินหวัใจร่วมดว้ย 
หรือมี CHAD2 score ≥ 2   

2.0-3.0 

ผูป่้วยท่ีมี mechanical prosthetic aortic valves   2.0-3.0 
ผูป่้วยท่ีมี mechanical prosthetic mitral valves   2.5-3.5 

 เร่ิมขนาด 3 มก./วนั หรือให้ในขนาดต ่ากวา่ หากมีความเส่ียงสูงในการ
เกิดภาวะเลือดออก, ตรวจ INR หลงัจากเร่ิมไดย้า 3 วนั โดยอาจมีการให้
ยา warfarin ร่วมกบั heparin (bridging) ในช่วงเร่ิมตน้ โดยหยดุยา 
heparin ไดเ้ม่ือค่า INR อยูใ่น therapeutic range  2 วนัติดกนั  

 ควรมีการตรวจ INR ซ ้าภายใน 1-2 สปัดาห์ ภายหลงัมีการปรับขนาดยา
ทุกคร้ัง 

 ผูป่้วยท่ีปรับขนาดยาจนมีค่า INR อยูใ่นช่วงเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ 
ควรไดรั้บการตรวจ INR ทุกๆ 4 สปัดาห์ (ปรับเปล่ียนไดต้ามความ
เหมาะสม)  

 ผูป่้วยท่ีมีค่า INR ไม่คงท่ีอยูเ่ป็นประจา ควรไดรั้บการตรวจ INR อยา่ง
นอ้ยทุกๆ 2 สปัดาห์ (ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม) 

ค่า INR การปรับยา 

<1.5 เพ่ิมขนาดยา 10-20% 
1.5-1.9 เพ่ิมขนาดยา 5-10% (หรือ F/U, ยงัไม่ปรับยา) 
2.0-3.0 ให้ยาขนาดเดิม 
3.1-3.9 ลดขนาดยา 5-10% (หรือ F/U, ยงัไม่ปรับยา) 
4.0-4.9 หยดุยา 1 วนั และลดขนาดยา 10% 
5.0-8.9 หยดุยา 1-2 วนั, และให ้Vit K 1 mg orally 

≥ 9.0 no bleeding หยดุยา และให ้Vit K 5-10 mg orally 
Major bleeding with 

any INR 
หยดุยา และให ้Vit K 10 mg iv + FFP transfusion 

 * หลีกเล่ียงการใช ้vit. K ในผูป่้วยท่ีใส่ล้ินหวัใจเทียมชนิดโลหะ 

การเร่ิมยาและการปรับขนาดยาตามค่า INR  

แนวทางการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ INR เป้าหมาย 2.0 – 3.0 

 

1. ความผิดพลาดของการตรวจ 
2. การเปล่ียนแปลงของปริมาณ vitamin K ในอาหารท่ีบริโภค 
3. การเปล่ียนแปลงของการดูดซึมของ vitamin K หรือ warfarin 
4. การเปล่ียนแปลงของการสงัเคราะห์และ metabolism ของ coagulation 

factor 
5. อนัตรกริยาของยา (drug interaction) ท่ีใชร่้วม 
6. การกินยาไม่ถูกตอ้ง (เกิน –ขาด) หรือไม่สม ่าเสมอ 

ยาเสริมฤทธิ์ยาวอร์ฟาริน ยาต้านฤทธิ์ยาวอร์ฟาริน 

amiodarone, propranolol 
erythromycin, clarithromycin, 
cotrimoxazole, ciprofloxacin, 
metronidazole 
ketoconazole, itraconazole, 
fluconazole 
cimetidine, omeprazole 

griseofulvin 
rifampicin 
phenytoin, carbamazepine,  
phenobarbital, chlordiazepoxide 

         พิจารณาระหว่างความเส่ียงในการเกิด thromboembolism กบัความเส่ียงใน
การเกิดเลือดออกจากการท าหตัถการ  

 Thromboembolic risk 

low high2 

Pr
oc

ed
ur

e 

minor1 continue warfarin 
major - hold warfarin 5 day, 

check INR if <1.5 go on 
- restart 12-24 hr. if no 
bleeding 

- hold warfarin 
- bridging therapy with 
enoxaparin 

หมายเหตุ:  
   1. minor procedure ไดแ้ก่ minimal dental procedures หรือ minor dermatology 
procedure หรือการผ่าตดัตอ้กระจก 
   2. high risk thromboembolism ไดแ้ก่ภาวะต่อไปน้ี 
      2.1 ผูป่้วยท่ีมี ล้ินหวัใจเทียมชนิดโลหะ 
        2.1.1 ล้ินหวัใจท่ีต  าแหน่งไมตรัล 
        2.1.2 ล้ินหวัใจรุ่นเก่า (caged ball valve, single tilting disc) ท่ีต  าแหน่ง aortic 
        2.1.3 เกิด stroke/TIA <6 เดือน 
      2.2 ผูป่้วย AF: ท่ีมี CHAD2 5-6, เกิด stroke/TIA <3 เดือน, rheumatic valvular 
heart disease 
      2.3 ผูป่้วย venous thromboembolism : recent (<3 เดือน), severe 
thrombophilic condition 

 

สาเหตุที่ทาให้ค่า INR อยู่นอกช่วงรักษา 

ยาที่มีอนัตรกริยาของยา (drug interaction) กบัยา warfarin 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการ 



 
  การรักษาผู้ป่วยด้วยยาวอร์ฟาริน 
  (Warfarin therapy) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

วนัท่ี ตรวจ 
INR 

warfarin การรักษา 

ก่ อ
นท

 าห
ตัถ

กา
ร 

5 วนั  

off 

หยดุยา warfarin 5 วนัก่อนท า 
3 วนั  นดัผูป่้วยมา admit เร่ิมให้ยาenoxaparin 1 

mg/kg SC q 12 hr. 
1 วนั   - หยดุ enoxaparin 12 ชม.ก่อนท า

หตัถการ  
- ให ้vit K 1-2.5 mg ในกรณีท่ี INR >1.5 

วนัท า
หตัถการ 

  เร่ิมยา enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr 
และยา warfarin หลงัท าหตัถการ 12-24 
ชม. ถา้ไม่มีเลือดออก 

หล
งัท

 าห
ตัถ

กา
ร 3 วนั   

on 

ให้ยา enoxaparin ต่อ, จะหยดุยา 
enoxaparin ไดเ้ม่ือค่า INR อยูใ่น range 
ท่ียอมรับได ้2 วนัติดกนั 
 

4 วนั   

 ให้ amoxicillin 2 gm รับประทานก่อนท าฟัน 30-60 นาที 
 ถา้มีประวติัแพย้า penicillin สามารถใชย้า azithromycin หรือ clarithromycin 

500 mg, clindamycin 600 mg แทนได ้

 อายคุรรภ ์1-3 เดือน : warfarin มี teratogenic effect ให้หยดุยา warfarin ให้ 
enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr. แทน 

 อายคุรรภ ์4-6 เดือน : สามารถให้ยา warfarin ไดต้ามปกติ 
อายคุรรภ ์7-9 เดือน : หยดุยา warfarin และให้ enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 
hr. แทน 

 เป้าหมาย 
ร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยา warfarin ท่ีมีค่า INR อยู่
ในช่วงรักษา 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 65 

อตัราการขาดนดัของผูป่้วย ไม่เกินร้อยละ.......... 
อตัราการเกิดภาวะเลือดออกหรือล่ิมเลือดอุดตนั ไม่เกินร้อยละ.......... 

  
เอกสารอ้างองิ  
          แนวทางการรักษาผูป่้วยดว้ยยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทาน 
พ.ศ. 2553. สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทย 
 
 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยที่เข้ารับการท าหัตถการ 

แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการท าฟันเพื่อป้องกนั infective endocarditis 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลีย่นหรือซ่อมลิน้หัวใจด้วยวสัดุสังเคราะห์ 

แนวทางการบริหารยา warfarin ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด 
  (Asthma) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558  

 

Criteria Diagnosis 
ระดบั Provisional - ไอ แน่นหนา้อก หายใจมีเสียงหวีดเป็นๆ หายๆ โดยมี

อาการเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้ หรือหลงัการออก
ก าลงักาย 
- มีโรคภูมิแพอ่ื้น เช่น allergic rhinitis, allergic 
conjunctivitis และ allergic dermatitis ร่วมดว้ย หรือมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหอบหืด 

ระดบั Probable  Chest X-ray ปกติ 
ระดบั Definite  1. Reversible airflow obstruction (FEV1/FVC <70% 

และมี FEV1 สูงข้ึน >12% และ >200 มล. หลงัสูดยา
ขยายหลอดลม)  จากการตรวจสมรรถภาพปอด 
2. มีค่าความผนัผวน (Variability) ของ PEFR >20% 

          โรคหอบหืดเป็นโรคท่ีมีการอกัเสบเร้ือรังของหลอดลม ท่ีมีผลท าให้
หลอดลม ของผูป่้วย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่ คนปกติ (bronchial hyper-responsiveness, BHR) ผูป่้วยมกัมีอาการไอ  
แน่นหนา้อก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบเหน่ือยเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บสารก่อโรค  
หรือส่ิงกระตุน้ และอาการเหล่าน้ีอาจหายไปไดเ้อง หรือหายไปเม่ือไดรั้บยา  
ขยายหลอดลม 

 

ลกัษณะทางคลนิิก Controlled 
(ต้องมทุีกข้อ) 

Partly controlled  
(มอีย่างน้อย 1ข้อ) 

Uncontrolled 

อาการช่วงกลางวนั ไม่มี (หรือ <2 
คร้ัง/สปัดาห์ 

≥2 คร้ัง/สปัดาห์ มีอาการใน
หมวด partly 

controlled อยา่ง
นอ้ย 3 ขอ้ 

อาการช่วงกลางคืน ไม่มี มี 
การใชย้า reliever ไม่มี (หรือ <2 

คร้ัง/สปัดาห์ 
≥2 คร้ัง/สปัดาห์ 

มีขอ้จ ากดัของการ
ออกก าลงักาย  

ไม่มี มี 

PEFR ปกติ <80% predicted 
Exacerbation จน
ตอ้งมารักษาท่ี ER 

ไม่มี อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ต่อปี 

1 คร้ังในช่วง
สปัดาห์ไหนกไ็ด ้

1. การให้การศึกษาผู้ป่วย เก่ียวกบัโรคและการใชย้า 
2. การหลกีเลีย่งปัจจัยกระตุ้น 
3. การรักษาโดยการใช้ยา (pharmacological treatment) 

Reliever medication ไดแ้ก่ 
 Short acting β2-agonists ไดแ้ก่ salbutamol (เป็น drug of choice), 

terbutaline 
 Short acting β2-agonists + anti-cholinergicsไดแ้ก่ 

fenoterol/ipratropium (Berodual)  

ระดบัของการควบคุมโรคหอบหืด 

การรักษา  

 

Controller medication ไดแ้ก่  
 Inhaled corticosteroids (ICS) ไดแ้ก่ budesonide (เป็น drug of choice) 
 Long acting β2-agonists (LABA) ไดแ้ก่ salmeterol/ fluticasone  
 Theophylline  แต่ประสิทธิภาพต ่า มีอาการขา้งเคียง และเกิดปฏิกริยา

กบัยาอ่ืนไดบ้่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าหมาย 
อตัราการไดรั้บการรักษาดว้ยยาสูดสเตียรอยดใ์นผูป่้วย
หอบหืด 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ..... 

อตัราการรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลของผูป่้วยหอบหืด ไม่เกินร้อยละ 6 
 
เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคหืดในประเทศไทย ส าหรับผูใ้หญ่และเดก็ 

พ.ศ.2555.  สมาคมสภาองคก์รโรคหืดแห่งประเทศไทย 

แนวทางการปรับยา  

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

ผู้ป่วย asthma รายใหม่ 

เร่ิมรักษาดว้ย budesonide 400 µg/d 

ปรับเพิ่มเป็น budesonide 800 µg/d 

หรือ เปล่ียนเป็น salmeterol/fluticasone 

หรือ เพิ่มยา theophylline 

ลดขนาดยา budesonide ลงคร่ึงหน่ึงทุก 3 เดือน  

จนเหลือใชว้นัละคร้ัง จีงพิจารณาหยดุยาอ่ืน (ถา้มี) 

Controlled Partly or uncontrolled 

Controlled 

Step 1 

Step 2 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด 
  (Asthma) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558 

การดูแลรักษาภาวะก าเริบเฉียบพลนัในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใช่ 
 

ผู้ป่วยโรคหอบหืดก าเริบเฉียบพลนั 

การรักษาเบื้องต้น 

 

ดดัแปลงจากแนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคหืดในประเทศไทย พ.ศ.2555 
โดยสมาคมสภาองคก์รโรคหืดแห่งประเทศไทย 

- ให้ O2 keep SpO2 ≥90% 
- inhaled salbutamol 2.5-5 mg NB q 10-15 min x 3 dose 
   (อาจให้ ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual) แทนในกรณีก าเริบรุนแรง) 
- 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: keep SpO2 ≥90% 
- Bronchodilators: salbutamol 2.5-5 mg NB q 4-6 hr 
  (อาจให้ ipratropium 0.25-0.5 mg + fenoterol (Berodual) แทนในกรณีก าเริบรุนแรง) 
- Corticosteroids: dexamethasone 5 mg IV q 6 hr 
- Antibiotics: กรณีท่ีมีอาการแสดง หรือตรวจพบการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดินหายใจ 
- Adjunctive treatment: MgSO4 2 mg slowly push 

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

- ใช ้bronchodilators ไม่บ่อยกวา่ทุก 4 ชม. 
- สามารถใชย้าพ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

Discharge 

- นดั follow-up ท่ีคลินิก asthma วนัพฤ./ศ. 
- home medication 
- ให้ prednisolone 30-40 mg/d จนครบ 5 วนั 
 
 

1) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบ้ืองตน้ 
2) เคยมีอาการหอบหืดรุนแรง จนตอ้งรักษาในไอซีย ู 
3) มีปัจจยัเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด เช่น admit  ≥2  
หรือ ER visit >3 คร้ังในปีท่ีแลว้ 
 

ประเมินความรุนแรง 

 

- ให้ bronchodilators MDI ทุก 1-2 ชม. 
- ให้ prednisolone 30-40 mg/d นาน 5 วนั 
- ให้ ATB: ในกรณีท่ีมีอาการแสดง หรือตรวจ
พบการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดิน
หายใจ 

 
 

Discharge 
 

สืบค้นเพิม่เติม (Chest X-ray, CBC) 

4) ใช ้short acting β2-agonists จ  านวนมากก่อนมารพ. 
5) สภาพแวดลอ้มและการดูแลท่ีบา้นไม่เหมาะสม 
6) ไม่สะดวกในการเดินทางจากบา้นมาโรงพยาบาลใน
เวลารวดเร็ว 
8) การวนิิจฉัยไม่แน่นอน 
 
 

ข้อบ่งช้ีในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วย acute asthmatic attack 

 



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 

⃝ O2 cannula/mask ..........L/min 
        keep SpO2  ≥90%  

⃝ salbutamol / Berodual (..... : …..) NB stat  
         x …… dose then  salbutamol / Berodual  
         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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnosis  
1. Acute asthmatic attack 
2. ………………………………………..  
3. ………………………………………..  
Specific clinical risk  
1. Respiratory failure 
2. Pneumothorax 
3. ………………………………………..  

Standing order: acute asthmatic attack  



 
  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 
     

ha
rm

 

ความเส่ียงในการเกิด pneumonia      

 เป้าหมาย 
อตัราการไดรั้บการรักษาดว้ยยา LABA และ/หรือ
ร่วมกบั ICS ในผูป่้วย COPD 

ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ.... 

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

ไม่เกินร้อยละ 10 

 

เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางการวินิจฉยัและรักษาโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในประเทศไทย 

พ.ศ. 2553. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 

2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of 
COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2014. 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

 



 
  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  



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
  (Tuberculosis) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั Provisional ผูป่้วยท่ีมีอาการไอมีเสมหะ >2 สปัดาห์ และอาการทาง
ระบบหายใจอ่ืนๆ (เหน่ือย, เจบ็หนา้อก หรือไอเป็นเลือด) 
อาจมีอาการเบ่ืออาหาร, น ้าหนกัลด, ไข,้ เหง่ือออก
กลางคืน   

ระดบั Probable  Chest X-ray พบลกัษณะเขา้ไดก้บัวณัโรคปอด ไดแ้ก่ รอย
โรคแบบ military infiltration, cavity, infiltration บริเวณ 
upper lobe  

ระดบั Definite  ตรวจเสมหะหรือตรวจทางพยาธิดว้ยวิธี AFB ไดผ้ลบวก 
หรือ เพาะเช้ือได ้M. tuberculosis อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

1. วณัโรคปอด (Pulmonary TB:PTB)  แบ่งเป็น วณัโรคปอดยอ้มเสมหะพบเช้ือ 
(PTB SS+) และ ยอ้มเสมหะไม่พบเช้ือ (PTB SS neg.) 

2. วณัโรคนอกปอด  (Extra-pulmonary TB:EPTB) เช่น วณัโรคเยือ่หุ้มปอด, วณั
โรคต่อมน ้าเหลือง, วณัโรคเยื่อหุ้มสมอง, วณัโรคกระดูกและขอ้ ฯลฯ  

 

ประเภท ค าอธิบาย smear 

รายใหม่ (New) ผูป่้วยวณัโรคปอดและนอกปอดรายใหม ่ +/- 
รักษาซ ้า 

(Previously 
treated) 

Relapse ผูป่้วยเคยรักษาหายแลว้กลบัมาเป็นใหม่ + 
Default ผูป่้วยเคยรักษาแลว้ไมค่รบและขาดยาเกิน 2 

เดือน 
+ 

Failure ผูป่้วย PTB SS+ ท่ีไดรั้บการรักษาเกิน 5 เดือน 
แต่ยงัตรวจพบเช้ือวณัโรคในเสมหะ หรือผูป่้วย 
PTB neg. หลงัรักษามาแลว้ 2 เดือนเสมหะ
กลบัมาตรวจพบเช้ือ 

+ 

โอนเขา้ (Transfer in) ผูป่้วยท่ีส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอ่ืน +/- 
อ่ืนๆ (Other) ผูป่้วยนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ +/- 

 

ประเภท สูตรยา 
New สูตรยามาตรฐานระยะสั้น: 2IRZE/4IR  

หมายเหตุ: ใหย้า 9-12 เดือนในผูป่้วยวณัโรคเยื่อหุม้สมอง, วณัโรคกระดูก
และขอ้ และอาจพิจารณายดืระยะเวลาการรักษาเป็น 9-12 เดือนในวณัโรค
ท่ีมีแผลโพรงขนาดใหญ่, ผูป่้วยเบาหวาน หรือวณัโรคต่อมน ้าเหลืองท่ี
รักษาครบ 6 เดือนแลว้ต่อมไมยุ่บ 
สูตรยาทางเลือก: 2IRE(±S)/7IR (ถา้ใช ้Z ไม่ได)้, 9RZE (ถา้ใช ้I ไมไ่ด)้, 
2IES/16IE, 18-24IEO (ถา้ใช ้R ไม่ได)้, 2EOS/16-22EO (ถา้ให ้I กบั R 
ไม่ได)้ 

Relapse 
สูตรส าหรับผูป่้วยรักษาซ ้า: 2IRZES/1IRZE/5IRE 

Default 
Failure ใหย้าสูตร MDR-TB  

การจ าแนกผู้ป่วย 

การขึน้ทะเบียนผู้ป่วย  

สูตรการรักษา  

 

ผลข้างเคยีงจากยา (Adverse Drug Reaction; ADR) 
ผลข้างเคยีงรุนแรง ยาทีเ่ป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 

การมองเห็นภาพผิดปกติ E 

หยุดยาท่ีเป็นสาเหตุ 
การไดย้ินลดลง, วิงเวยีน S 
ปัสสาวะออกนอ้ย, ไตวาย S 
ผื่น purpura, เกร็ดเลือดต ่า, 
ไตวายเฉียบพลนั, ช็อค 

R 

ผื่นผิวหนงั ทุกตวั หยุดยาหรือใหย้าสูตร EOS ถา้วณั
โรครุนแรง 1-2 สปัดาห์ จนผื่น/ตบั
อกัเสบดีข้ึน  (AST/ALT <2 เท่า 
และ total bilirubin <1.5 mg/dl), 
พิจารณา re-challenge ยา* 

เหลือง, ตบัอกัเสบรุนแรง 
(AST/ALT >3 เท่าและมี
อาการ, AST/ALT >5 เท่า) 

I, R, Z 

ผลข้างเคยีงไม่รุนแรง ยาทีเ่ป็นสาเหตุ การดูแลรักษา 

คล่ืนไส,้ อาเจียน, ปวดทอ้ง I, R, Z กินยาพร้อมอาหารหรือก่อนนอน 
ปวดขอ้ Z ให ้paracetamol/NSAIDS 
มึนชาปลายมือ-เทา้ I ให ้pyridoxine  50-100 มก./วนั  
อาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ R พิจารณาหยุดยาถา้อาการรุนแรง 

*การ re-challenge ยาท าไดโ้ดย 
 เร่ิมยาทีละชนิด เร่ิมจาก I, R, Z ในขนาดต ่า (I 50 mg, R 150 mg, Z 250 

mg) ปรับจนไดข้นาดสูงสุดภายใน 3 วนั  
 ติดตามอาการ/LFT ภายใน 1 สปัดาห์ ถา้แยล่ง ให้หยดุยาจนอาการดีข้ึน 

จึงเร่ิม re-challenge ยาชนิดใหม่ 
 ถา้ re-challenge I กบั R ไดส้ าเร็จ ไม่ควรให้ Z อีก  

 ส่งตรวจ anti-HIV ทุกรายในผู้ป่วยที่ได้รับการวนิิจฉัยวณัโรค 

 ใชสู้ตรยามาตรฐานระยะสั้น ในกรณีผูป่้วยท่ีตอบสนองต่อการรักษาชา้ อาจ
ยดืระยะเวลาการรักษาเป็น 9 เดือน 

 ผูป่้วยควรไดรั้บยาตา้นไวรัส (ART) หลงัวินิจฉยัวณัโรค 2-8 สปัดาห์ทุกราย 
ไม่วา่จะมี CD4 เท่าใด โดยใชสู้ตร TDF+3TC+EFV เป็น first-line 

 เป้าหมาย 
อตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยวณัโรคปอดในช่วง 1 ปี ไม่เกินร้อยละ...... 
อตัราความส าเร็จการรักษาวณัโรค ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 85 
ผูป่้วยวณัโรคไดรั้บการตรวจคดักรอง HIV ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 85 
ผูป่้วยวณัโรคท่ีมีผล HIV+ไดรั้บการรักษาดว้ย ART ไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 60 

เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางเวชปฎิบติัการรักษาวณัโรคในผูใ้หญ่ พ.ศ.2555. สมาคมอุรเวชชแ์ห่ง

ประเทศไทย 

2. WHO. Treatment of tuberculosis guidelines. 4th ed., 2010. 
 
 

แนวทางการรักษากรณผู้ีป่วยติดเช้ือ HIV ร่วมด้วย 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
  (Tuberculosis) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

หมายเหตุ: ในผูป่้วยท่ี CrCl <30 ml/min ตอ้งปรับลดขนาดยา PZA และ ethambutol ลง โดยให้ยา 3 วนั/สปัดาห์แทนการให้ยาทุกวนั 

ยา ขนาดของยาวณัโรคที่แนะน า 

ขนาดที่ใช้ (mg/kg/day) ขนาดสูงสุด (mg/kg/day) 

Isoniazid (I) 5 (4-6) 300 
Rifampicin (R) 10 (8-12) 600 
Pyrazinamide (Z) 25 (20-30) - 
Ethambutol (E) 15 (15-20) - 
Streptomycin (S) 15 (12-18) - 
Rimstar® (I75+R150+Z400+E275) 30-37 kg ให้ 2 tab, 38-54 kg ให้ 3 tab, ≥55kg ให้ 4 tab/วนั 

ผู้ป่วยรายใหม่ลกัษณะทางคลนิิกทีเ่ข้าได้กบัวณัโรคปอด ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการวนิิจฉัยเป็นวณัโรคนอกปอด และผู้ป่วยวณัโรคทีส่่งต่อจากทีอ่ืน่  

 Sputum AFB & CXR 

ลดยาเป็น continuation phase 

เดือนที ่1 

AFB -ve AFB +ve 
CXR suggest TB CXR not suggest TB 

สัปดาห์ที ่2 

CXR (เฉพาะ PTB SS neg.) 

คร้ังแรกที่วินิจฉัย 

 

CXR ไม่ดีข้ึน 

เดือนที ่5 

CXR ดีข้ึน 

ให้ยาต่อ 

ส้ินสุดการรักษา 

วินิจฉัยและเร่ิมการรักษาวัณโรค สืบคน้เพ่ิมเติมเพ่ือ 
หาสาเหตุอ่ืนๆ 

 

ให้ยาต่อ 

เดือนที ่2 

- ให้การรักษาตามแนวทาง 
- F/U 1-2 สปัดาห์ 

หยดุยาหรือให้ยาสูตร EOS  
ถา้วณัโรครุนแรง 

ไม่มีผลข้างเคยีง, ผลเลือดปกต ิ

สืบคน้เพ่ิมเติมเพ่ือ
หาสาเหตุอ่ืนๆ 

 Sputum AFB  

AFB -ve AFB +ve 

- ส่งตรวจ CXR 
- ทบทวนสาเหตุท่ีเป็นไปได ้
  1. ยา (กินยาไม่สม ่าเสมอ / ยาเส่ือมคุณภาพ /ขนาดของยาไม่เหมาะสม) 
  2. ผูป่้วย (ตอบสนองชา้ เน่ืองจากโรครุนแรง หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง) 
  3. เช้ือโรค (เช้ือตาย / เช้ือ NTM / เช้ือด้ือยา) 

เดือนที ่3 Sputum AFB  

ให้ยาต่อ ตรวจ C/S & DST + ส่งต่อรพศ. 

Sputum AFB  

Sputum AFB & CXR 

Cure 

AFB -ve AFB +ve 

AFB -ve AFB +ve 

อาการ, CXR ดีข้ึน อาการ, CXR ไม่ดีข้ึน 

- ข้ึนทะเบียน TB (ในวนั-เวลาราชการ) 
-  ส่งตรวจ BUN/creatinine, LFT, anti-HIV ทุกราย ก่อนเร่ิมยารักษาวณัโรค (ถา้ยงัไม่มีผลเลือดมาก่อน) 
- กรณีการท างานของตบัและไตปกติ พิจารณาเร่ิมยาไดเ้ลยโดยใชย้าท่ีเป็น fixed-dose combination (Rimstar®) +vit.B6 ½-1 tab/day 
- กรณีการท างานของตบัและไตผิดปกติ ให้ปรึกษาอายรุแพทยก่์อนเร่ิมยา 
- นดั F/U คลินิก TB (วนัพฤหสัและศุกร์) 2 สปัดาห์ (พิจารณาส่งตรวจ  LFT ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงในการเกิดตบัอกัเสบ ไดแ้ก่  
   อายุ >60 ปี, ด่ืมสุราเป็นประจ า, มีประวติัเคยเป็นโรคตบั, การติดเช้ือ HIV, มีภาวะทุพโภชนาการ, หญิงตั้งครรภ)์  
 

รุนแรง ไม่รุนแรง 

มีผลข้างเคยีง / ผลเลือดผดิปกต ิ

ตรวจ C/S & DST + ส่งต่อรพศ. ให้ยาต่อ 

ให้ยา intensive phase ต่อ 



 
  การติดเช้ือในเยือ่บุช่องท้องที่สัมพนัธ์กบัการล้างไตทางช่องท้อง 
  (Peritoneal dialysis-related peritonitis) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั Provisional น ้ายาท่ีปล่อยออกจากช่องทอ้งขุ่น ผูป่้วยมีอาการปวด
ทอ้ง (เล็กนอ้ยจนถึงรุนแรง) ไขอ้าจมีหรือไม่มีก็ได ้
อาการอ่ืนท่ีพบไดคื้อ คล่ืนไส้ อาเจียน หนาวสัน่ ทอ้งเสีย 
ตรวจร่างกายอาจพบการกดเจบ็ทัว่ ๆ 

ระดบั Probable  น ้ายาลา้งไต ตรวจพบเมด็เลือดขาว >100 cell/mm3 และ
เป็นชนิด PMN >50 % 

ระดบั Definite  เพาะเช้ือข้ึน coagulase-negative staphylococci, S. 
aureus, streptococci, gram-negative rods 

            

          การติดเช้ือในเยือ่บุช่องทอ้งท่ีสมัพนัธ์กบัการลา้งไตทางช่องทอ้ง 
(Peritoneal dialysis-related peritonitis) มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นสาเหตุของ
การตายถึงหน่ึงในสามของผูป่้วยท่ีลา้งไตทางช่องทอ้งในประเทศไทย และ
เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีทาให้ตอ้งวิธีการลา้งไตเป็น hemodialysis1 
 

อาการและอาการแสดง (Signs and symptoms) 
          ผูป่้วยมีอาการปวดทอ้ง (เล็กนอ้ยจนถึงรุนแรง) ไขอ้าจมีหรือไม่มีก็ได ้
อาการอ่ืนท่ีพบไดคื้อ คล่ืนไส้ อาเจียน หนาวสัน่ ทอ้งเสีย นา้ยาท่ีปล่อยออก
จากช่องทอ้งขุ่น (บางรายอาจไม่ขุ่นก็ได ้ดงันั้นในทางปฏิบติัผูป่้วยท่ีลา้งไต
ทางช่องทอ้งท่ีมีอาการปวดทอ้งให้นึกถึงภาวะน้ีไวเ้สมอ) การตรวจร่างกายอาจ
พบการกดเจบ็ทัว่ ๆ 
 

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory investigations) 
 

          ควรส่งตรวจ นา้ยาลา้งไต (PD effluent) ท่ีผา่นการทิ้งไวใ้นช่องทอ้ง 
(in-dwelling) อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง เพื่อตรวจ cell count, cell differential, gram 
strain, culture โดยควรเก็บก่อนท่ีจะให้ยาปฏิชีวนะ  
 

การรักษาแบบ empirical 
          ให้ยาปฏิชีวนะทางช่องทอ้ง (intraperitoneum) โดยยาปฏิชีวนะท่ี
ครอบคลุมเช้ือก่อโรคท่ีพบไดบ้่อยคือ ยาปฏิชีวนะท่ีแนะนาคือ cefazolin 1 g. + 
ceftazidime 1 g. ผสมใน PD Fluid ถุงแรก IP OD  
 

การรักษาแบบ specific 
          ปรับยาปฏิชีวนะตามผลเพาะเช้ือ ระยะเวลาการให้ยา ดงัน้ี  

เช้ือ ระยะเวลาการให้ยา (วนั) 

coagulase-negative staphylococci, 
streptococci 

14 

S. aureus, enterococci 21 

gram-negative rods 14-21 

polymicrobial 21 

culture negative 14 
  

          ดูอาการทางคลินิกวา่อาการ ปวดทอ้ง ไขดี้ข้ึน น ้ายาลา้งไตใสข้ึน และส่ง
ตรวจน ้ ายาลา้งไตซ ้ าท่ีวนัท่ี 3-5 เพื่อตรวจ cell count, cell differential, gram 
strain, culture วา่ดีข้ึนหรือไม่ การเอาสายท่ีใชใ้นการลา้งไตออกจะพิจารณาใน
กรณีท่ีให้ยาไป 5 วนัแลว้ไม่ดีข้ึน หรือผล culture เป็น fungal peritonitis  

 เป้าหมาย 
Incidence of PD-related peritonitis2 ไม่เกิน 1 คร้ัง/18 ราย-เดือน 

หรือไม่เกิน  <0.67 คร้ัง/ปี 
Culture negative PD-related peritonitis2 ไม่เกินร้อยละ 20 

 

 
เอกสารอ้างองิ 

1. Kanjanabuch T, et al. Incidence of peritoneal dialysis-related infection 
in Thailand. J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94 Suppl 4:S7-12 

2. Li PK, Szeto CC, Piraino B, et al. Peritoneal dialysis-related infections 
recommendations: 2010 update. Perit Dial Int 30:393-423, 2010  

 
 
 

การติดตามการรักษา 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



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 
⃝ blood for CBC, BUN/Cr, electrolyte 

⃝ PD fluid for cell count & differential, 
gram strain, culture ก่อน start antibiotics 

⃝ consult อายรุแพทย ์ 

⃝ notify หน่วย CAPD 

 
 
⃝ low salt diet  
⃝ record V/S, I/O  
⃝ run 1.5% PD 2L x ….. cycle/day  
Medication  
⃝ cefazolin 1 g. + ceftazidime 1 g. ผสมใน PD 
Fluid ถุงแรก IP OD  
⃝ paracetamol (500) 1 tab. PO prn for 
fever/pain q 4-6 hour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diagnosis  
1. PD-related peritonitis  
2. ESRD on PD 
3. ………………………………………..  
Specific clinical risk  
1. Sepsis/Septic shock 
2. Volume overload/depletion  
3. Electrolyte imbalance 

Standing order: Peritoneal dialysis-related peritonitis 



 
  การวนิิจฉัยและรักษาภาวะไข้เฉียบพลนัที่ไม่พบต าแหน่งของการติดเช้ือ 
  (Acute undifferentiated febrile illness) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

ภาวะไขเ้ฉียบพลนั (acute febrile illness) ไดแ้ก่ ภาวะท่ีผูป่้วยมีไข ้
(อุณหภูมิกาย >38.3ºC) มาไม่เกิน 2 สปัดาห์ สาเหตุของภาวะไขเ้ฉียบพลนั เกิด
จากการติดเช้ือต่างๆ (infectious causes) และสาเหตุอ่ืนๆ (non-infectious causes) 
เช่น SLE แต่ผูป่้วยท่ีมีภาวะไขเ้ฉียบพลนัควรตอ้งนึกถึงสาเหตุจากการติดเช้ือก่อน
เป็นส าคญั เน่ืองจากพบไดบ้่อยกวา่สาเหตุอ่ืนๆ 

ผูป่้วยท่ีมีภาวะไขเ้ฉียบพลนัท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือ แบ่งไดเ้ป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. กลุ่มท่ีมีอาการและตรวจพบอาการแสดงของการติดเช้ือท่ีอวยัวะใดอวยัวะ

หน่ึง หรือระบบใดระบบหน่ึงๆ (localized infection)  
2. กลุ่มท่ีมีภาวะไขเ้ฉียบพลนัและตรวจไม่พบการติดเช้ือท่ีอวยัวะหรือระบบใด

ระบบหน่ึงๆ (systemic infection หรือ acute undifferentiated febrile illness) 
สาเหตุของภาวะ  acute undifferentiated febrile illness1 

สาเหตุ % 
Rickettsioses (scrub & murine typhus) 12.8 
Influenza 6.0 
Dengue fever 5.7 
Bacteremia 3.2 
Enteric fever 1.9 
Leptospirosis 1.1 
Melioidosis 0.9 
Unknown  61.3 

 

แนวทางการสืบค้น 

 เน่ืองจากอาการ และอาการแสดง ในผูป่้วยดงักล่าว มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การวินิจฉยัแยกโรคมาลาเรีย, dengue infection และ rickettsial infection ท่ีมี 
eschar ซ่ึงวินิจฉัยไดง่้ายโดยใชก้ารสืบคน้เพ่ิมเติมท่ีราคาไม่แพงก่อน 

 ในกลุ่มท่ีไม่พบการติดเช้ือทั้งสามชนิด ขอ้มูลการศึกษาทางระบาดวิทยาใน
ประเทศไทย และ SE Asia พบวา่ ผูป่้วยเหล่าน้ีจะมีโอกาสเป็นโรคในกลุ่ม 
rickettsioses หรือ leptospirosis รวมกนัประมาณ 50% และกลุ่มท่ีตรวจไม่
พบสาเหตุอีก 30-40% การรักษาผูป่้วยในกลุ่มน้ีจึงมุ่งเนน้คลอบคลุม 
rickettsioses และ leptospirosis รวมถึง primary bacteremia เป็นหลกั 

แนวทางการวนิิจฉัยโรคการติดเช้ือเดง็กีใ่นผู้ใหญ่ 
 การศึกษาในเด็กและผูใ้หญ่2 เก่ียวกบั TT และ leucopenia ในการวินิจฉยัการ

ติดเช้ือเด็งก่ี พบวา่ 
 TT WBC<5,000 TT and 

WBC<5,000 
TT or 

WBC<5,000 
sensitivity 51.6% 87.1% 45.2% 93.6% 
specificity 82.4% 71.8% 93.9% 57.2% 

          จะเห็นไดว้า่ การใช ้TT หรือ การตรวจพบ leucopenia จาก CBC มีความไว
เพียงพอ (ร้อยละ 93.6) ในขณะท่ีการตรวจพบทั้ง TT+ve และ leucopenia ก็มี
ความจ าเพาะท่ีดี (ร้อยละ 93.9) 
 

 การส่งตรวจ NS1 antigen นั้นใชส้ าหรับการยนืยนัการวินิจฉยั การศึกษาใน
ประเทศไทยและประเทศในเอเชียอ่ืนๆ พบวา่มีความไวเพียงร้อยละ 66%  
แต่มีความจ าเพาะสูง (ร้อยละ 100)  นอกจากนั้นยงัไม่สามารถบอกถึงระยะ 
และความรุนแรงของโรคได้3 

 การส่งตรวจ dengue antibodies (dengue IgM Ab) จะพบผลบวกในวนั
หลงัๆของโรค จึงไม่มีประโยชน์ในทางคลินิก 

 การวินิจฉยัการติดเช้ือเด็งก่ี จึงยงัคงอิงตามเกณฑก์ารวินิจฉยัของ WHO 
ความส าคญัยงัอยูท่ี่การนดัตรวจติดตาม การให้ค  าแนะน า และการ
ระมดัระวงัในภาวะวิกฤตเป็นส าคญั 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการจ าเพาะใน rickettsioses และ leptospirosis 

 มีความไวต ่า จึงใชส้ าหรับการยนืยนัการวินิจฉยั เช่นกนั 
หลกัการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 

 การศึกษาในประเทศไทยเม่ือปี 25534 ในผูป่้วย acute undifferentiated 
febrile illness ท่ีอาการไม่เขา้กบั มาลาเรีย และ dengue infection พบวา่การ
รักษาแบบ empirical treatment ดว้ยยา doxycycline 1*2 เป็นเวลา 7 วนั มี
ความคุม้ค่า (cost-effective) เม่ือเทียบกบัการให้การรักษาเม่ือผลการตรวจ
เลือดเป็นบวก 

หลกัการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 

 ควรรับไวใ้นโรงพยาบาล เพ่ือดูแลอยา่งใกลชิ้ด และใหก้ารรักษาผูป่้วย
มุ่งเนน้คลอบคลุม rickettsioses และ leptospirosis รวมถึง primary 
bacteremia เป็นหลกั โดยการให้ ceftriaxone 2 gm IV OD + doxycycline 
1*2 และติดตามผลการรักษาใน 72 ชม. 
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  การวนิิจฉัยและรักษาภาวะไข้เฉียบพลนัที่ไม่พบต าแหน่งของการติดเช้ือ 
  (Acute undifferentiated febrile illness) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดีข้ึน ไม่ดีข้ึน 

ใช่ ไม่ใช่ 

ไข้เฉียบพลนั (<2 สัปดาห์) 

ไม่พบต าแหน่งของการติดเช้ือ นึกถึง systemic infection 

ซักประวตั/ิตรวจร่างกายโดยละเอียด 
พบต าแหน่งของการตดิเช้ือ ให้รักษา
ตามอวยัวะที่มีการตดิเช้ือน้ันๆ 

ตรวจหา eschar, ท า Tourniquet Test 
ส่งตรวจ CBC, thick film for malaria (กรณีสงสยั) 

WBC<5,000 & TT+ve Malaria +ve มี eschar 

Dengue infection Malaria Scrub typhus การรักษามุ่งไปที่ leptospirosis และ rickettsioses เป็นส าคญั 

รักษาตามสาเหต ุ

ไม่พบสาเหตุ 

อาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซอ้น 

- IPD Management 
- H/C 2 specimens 
- Start ceftriaxone 2 gm IV OD + doxycycline 1*2 
- ติดตามผลการรักษา 

- doxycycline 1*2 x7 วนั 
- ติดตามผลการรักษา 
 

ปรับการรักษาตามผล H/C - ประเมินผูป่้วยใหม่ 
- ปรับการรักษาตามความเหมาะสม 

ประเมินผลท่ี 72 ชม. 



 
  การรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย 
  (Malaria) ปรับปรุงแกไ้ข 24 กุมภาพนัธ์ 2558   

 

Criteria Diagnosis 

ระดบั 
Probable  

ผูป่้วยท่ีมีไขแ้ละปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเก่ียวกบัป่า คนงานสวนยางและสวนผลไม ้ทหาร 
ต ารวจตระเวนชายแดน และนกัท่องเท่ียวนิยม
ธรรมชาติ ตามชายแดนท่ีติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

ระดบั 
Definite  

การตรวจสไลด ์thick และ thin blood smear พบเช้ือ
มาลาเรีย 

            

          ปัจจุบนัโรคมาลาเรียในคน มีสาเหตุมาจากเช้ือ 5 ชนิดไดแ้ก่ 
Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale และ P. knowlesi 
สถานการณ์ของโรคในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบวา่ลดลงอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็
ยงัคงพบผูป่้วยตามจงัหวดัแนวชายแดน จากขอ้มูลกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ณ วนัท่ี 12 พ.ย. พ.ศ.2556 พบผูป่้วยทั้งส้ิน 29,317 ราย 
ในจ านวนน้ีเป็นผูป่้วยคนไทย 55% คนต่างชาติ 45% เป็นเช้ือชนิดฟัลซิปารัม 
42.5% ชนิดไวแวกซ์ 56.8% ท่ีเหลือเลก็นอ้ยเป็นเช้ือชนิดอ่ืน ๆ 
 

อาการและอาการแสดง (Signs and symptoms) 
          หลงัจากถูกยงุกดัอาการท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดคือไขร้ะยะฟักตวั (ระยะเวลา
การเกิดอาการหลงัจากถูกยงุกดั) จะแตกต่างกนั แลว้แต่ชนิดของมาลาเรีย 
โดยประมาณ 1-2 สปัดาห์ ยกเวน้ระยะฟักตวัของ P. malariae ท่ี อาจจะนาน
ไดถึ้ง 1 เดือน อาการของมาลาเรียจะไม่มีลกัษณะจ าเพาะ เช่น ปวดศีรษะ 
ปวดเม่ือย แน่นทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียน ไอรู้สึกหนา้มืดเม่ือเปล่ียนท่า 
(orthostalic hypotension)2 ซีด ตบัมา้มโต ถา้ผูป่้วย มีอาการรุนแรงก็จะพบ
ความผิดปกติตามระบบของอวยัวะท่ีส าคญั (vital organ dysfunction) ไดแ้ก่ 

ลกัษณะทางคลนิิก การตรวจทางห้องปฏบิัตกิารที่
ผดิปกต ิ

 สติสมัปชญัญะลดลงหรือหมด
สติ  

 อ่อนเพลียมาก  
 ชกั  
 หอบ  
 น ้าท่วมปอด  
 ช็อก  
 ไตวาย  
 ดีซ่าน  
 เลือดออกผิดปกติ 

 น ้าตาลในเลือดต ่า 
 เลือดเป็นกรด 
 ซีดมาก 
 ปัสสาวะด า (hemoglobinuria)  
 แลคเตทในเลือดสูง  
 ไตวาย  

 

การรักษา 
 

1. การรักษาผูป่้วยมาลาเรียไม่รุนแรง  
1.1 เช้ือ P. falciparum: ให้ artemisin-combination therapy) เป็นยา
ขนานแรก โดยอาจให้เป็นยากินได ้และให้ยา primaquine คร้ังเดียวเพ่ือ
ฆ่า gametocyte 

         1.2 เช้ือ P. vivax: ให้ยา chloroquine + primaquine เป็นยาขนานแรก 
 

          
2. การรักษาผูป่้วยมาลาเรียรุนแรง 

2.1 ให้ยาฉีด artesunate เขา้หลอดเลือดด าเป็นยาขนานแรก ตอ้งให้ยาฉีด  
อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง จนกวา่รับประทานไดแ้ลว้จึงเปล่ียนเป็นยา 
artemisinin-combination therapy ชนิดกินนาน 3 วนั 
2.2 การรักษาประคบัประคอง 

 ควรให้ IV fluid ท่ีมีน ้าตาล เช่น 5-10% dextrose/ NSS แต่ตอ้ง
ระวงัภาวะน ้าท่วมปอดดว้ย 

 ให้ยาลดไข ้
 ให้การรักษาประคบัประคองในผูป่้วยท่ีมีอวยัวะส าคญัลม้เหลว 

 
เอกสารอ้างองิ 
          แนวทางเวชปฏิบติัในการรักษาผูป่้วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.
2557.ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และส านกัโรคติดต่อน าโดย
แมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

 
 



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, thick & thin film for 
malaria, BUN/Cr, electrolyte, LFT, blood 
sugar 

⃝ CXR PA upright 

⃝ 5% D/NSS 1000 ml iv rate ………..cc/hr 
กรณ ีP. falciparum ที่มีอาการไม่รุนแรง 

⃝ Artesunate (1 เมด็ มีตวัยา 50 mg.) 
        วนัท่ี 1-3 (4 mg/kg/day)……………..เมด็  

⃝ Mefloquine (1 เมด็ มีตวัยา 250 mg.) 
ขนาด 25 mg/kg  แบ่งใหใ้น 2-3 วนั 
        วนัแรก : (15 mg /kg) .........................เมด็ 
         วนัท่ี 2 : (10 mg /kg) .........................เมด็ 

⃝ Primaquine (1 เมด็ มีตวัยา 15 mg.) 
         วนัท่ี 3 : 2  เมด็ 
กรณ ีP. falciparum ที่มีอาการรุนแรง 
⃝ ปรึกษาอายรุแพทย ์

⃝ Artesunate (2.4 mg/kg)…………mg iv 
bolus then (2.4 mg/kg) …………mg iv at       
12 and 24 hour then  (2.4 mg/kg) ………mg 
iv OD  

⃝ หลงัจากอาการดีข้ึน หยดุยาฉีดได ้ใหก้าร

รักษาเหมือน P. falciparum ท่ีมีอาการไม่
รุนแรง 
กรณี P. vivax 

⃝ Chloroquine (1 เมด็ มีตวัยา 250 mg.) 
ขนาด 25 mg/kg  แบ่งใหใ้น 3 วนั 
        วนัท่ี 1    ม้ือท่ี 1 ให้ chloroquine 2 เมด็ 
                      ม้ือท่ี 2 ให ้chloroquine 2 เมด็ 
                      ม้ือท่ี 3 ให ้chloroquine 2 เมด็ 
        วนัท่ี 2   ให ้chloroquine 2 เมด็ 
        วนัท่ี 3   ให ้chloroquine 2 เมด็ 

⃝ Primaquine (15 mg) 1 เมด็/วนั นาน 14 
วนั 
 
 
 

 
 
⃝ regular diet  
⃝ record V/S, I/O  
Medication  
⃝ paracetamol (500) 1 tab. PO prn for 
fever/pain q 4-6 hour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Standing order: Malaria 



 
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล 
  (Rational use of antibiotics) ปรับปรุงแกไ้ข 5 มกราคม 2558   

 

          การให้ยาปฏิชีวนะอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมสามารถลดอตัราการตายและ
ทุพพลภาพจากการติดเช้ือได ้ท าให้ยาปฏิชีวนะเป็นยาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน
การป้องกนัและรักษาการติดเช้ือ การใชย้าอยา่งไม่สมเหตุสมผลท าให้ส้ินเปลือง
และอาจเกิดภาวะไม่พึงประสงคจ์ากยา เช่น การแพย้า หรือ การติดเช้ือ Clostridium 
difficile infection (CDI) อีกดว้ย นอกจากนั้นการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะอยา่งไม่
เหมาะสมท าให้เกิดเช้ือด้ือยา ท าให้ผลลทัธ์การรักษาไม่ดี 
          การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล หมายถึง กระบวนการใชย้าท่ีเหมาะสม
ทั้งดา้นชนิด, ขนาด และระยะเวลาในการรักษาเพื่อผลลพัธ์ทางคลินิกท่ีดีท่ีสุด โดย
ท าให้เกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้า และชกัน าให้เกิดการด้ือยานอ้ยท่ีสุด  

1. การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลกรณี acute pharyngitis1 
o พบความชุกของเช้ือ Group A β-hemolytic Streptococci (GAS) ใน

ผูใ้หญ่ประมาณ 10% สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัส ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อาการดีข้ึนโดยการรักษาตามอาการ 

o แนะน าให้ใช ้Centor Scoring ในการตดัสินใจให้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ 
ลกัษณะทางคลินิก คะแนน 

ไข ้>38ºC 1 
ไม่ไอหรือไอเพยีงเลก็นอ้ย 1 
ต่อมทอนซิลบวมหรือเป็นหนอง 1 
ต่อมน ้าเหลืองใตค้อโต 1 

 

คะแนนรวม อุบติัการณ์ของเช้ือ GAS แผนการรักษา 
0 1-2.5% 

ไม่ควรใหย้าปฏิชีวนะ 
1 5-10% 
2 11-17% 

อาจพิจารณาใหย้าปฏิชีวนะ 
3 28-35% 
4 51-53% ควรใหย้าปฏิชีวนะ 

o ยาท่ีควรใชเ้ป็น first-line คือ amoxicillin (500) 1*3 นาน 10-14 วนั, ใน
ผูท่ี้แพย้า penicillin แนะน าให้ใช ้roxithromycin แทน 

2. การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลกรณี nonspecific URI1 
o  โดยทัว่ไปเกิดจากเช้ือไวรัส การให้ยาปฏิชีวนะไม่ไดท้  าให้หายเร็วข้ึน

หรือป้องกนัภาวะแทรกซอ้น จึงไม่แนะน าให้ใช ้
o การมีสารคดัหลัง่ เช่น น ้ามูก สีเขียว-เหลือง ไม่ไดบ้่งช้ีว่าสาเหตุเกิดจาก

เช้ือแบคทีเรีย และไม่จ  าเป็นตอ้งให้ยาปฏิชีวนะ 
3. การใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลในผูป่้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลนั  

o ขอ้บ่งช้ีในการให้ยาปฏิชีวนะ ไดแ้ก่ 
- มีลกัษณะ invasive diarrhea เช่น มีไข ้≥38.0°C, ถ่ายมีมูกเลือดปน

, ตรวจพบ RBC และ WBC ในอุจจาระ 
- มีภาวะ shock ร่วมดว้ย 
- มีอาการทอ้งเสีย 3-5 วนัแลว้อาการยงัไม่ดีข้ึน 
- ผูป่้วยอายมุาก หรือมีภูมิตา้นทานต ่า เช่น HIV +ve,  กินยา steroid 

o ยาท่ีควรใชเ้ป็น first-line คือ norfloxacin (500) 1*2 นาน 5 วนั 

หลกัการให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก (OPD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เป้าหมาย 
ร้อยละของใบสัง่ยาผูป่้วย URI ท่ีไดรั้บยา ATB  ต  ่ากวา่ร้อยละ 40 
ร้อยละของใบสัง่ยาผูป่้วยอุจจาระร่วงเฉียบพลนัท่ีไดรั้บ
ยา ATB 

ต ่ากวา่ร้อยละ 40 

 
เอกสารอ้างองิ 

1. CDC Principles of Appropriate Antibiotic Use. Available from: 
http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-
approp-summary.html 

2. คู่มือการด าเนินการโครงการ Antibiotic Smart Use พ.ศ.2552                 

หลกัการให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยใน (IPD) 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 

Empirical therapy 

- ระบุต าแหน่งของการติดเช้ือ                     - พิจารณาวา่ติดเช้ือในชุมชนหรือในรพ.        

- พิจารณาเช้ือก่อโรคท่ีพบบ่อย                    - เลือกยาท่ีครอบคลุมเช้ือท่ีพบบ่อย                

 
ไดผ้ล workup แลว้ 

Specific therapy 

เลือกใชย้าท่ีมี spectrum แคบท่ีสุดตามผล sensitivity (de-escalation) 

Switch therapy 

เปล่ียนวิธีการใหย้าจาก IV เป็น oral form โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

* ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีตอ้งใชย้า IV form                   * ผูป่้วยกินไดดี้ 

* มีอาการทางคลินิกท่ีดีข้ึน เช่น ไม่มีไข ้≥ 24 ชม., spO2 ดีข้ึน, WBC ในเลือด/

ปัสสาวะ มีแนวโนม้ลดลง 

 

Stop therapy 

 

http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-approp-summary.html
http://www.cdc.gov/getsmart/campaign-materials/info-sheets/adult-approp-summary.html


 

ภาคผนวก 1: แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะแบบ empiric therapy 

 เช้ือก่อโรคทีพ่บบ่อย ยาที่เลอืกเป็นล าดบัแรก ยาที่เป็นทางเลอืก หมายเหตุ 
Musculoskeletal,  Skin & soft tissue infections 
Septic arthritis S. aureus; streptococci, N. 

gonorrhoeae 
IV cloxacillin หรือ cefazolin ceftriaxone (ถา้สงสัยการติด

เช้ือ N. gonorrhoeae  ควรใช ้
ceftriaxone เป็นล าดบัแรก) 

- ควรท าการเจาะตรวจน ้ าไขขอ้เพื่อตรวจเพื่อ
เป็นแนวทางในการรักษา 
- ถา้ผลแกรมเจอเช้ือแกรมลบควรเปล่ียนยา
เป็น ceftriaxone แทน 
- ปัจจยัท่ีท าให้คิดถึงการติดเช้ือ N. 
gonorrhoeae คือผู้ป่วยท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ ±
ผืน่ 

Diabetic foot infection  S. aureus, group-A streptococci, 
(anaerobe &  polymicrobial ในราย
ท่ี chronic & recurrent)   

IV/PO amoxicillin-clavulanate
หรือ amoxicillin-clavulanate 

 - ผล culture จากแผลตอ้งระวงัการแปลผล 
- พิจารณาการท า surgical intervention 
เพื่อให้ได ้tissue culture และท าให้
ผลการรักษาดีข้ึน 

Erysipelas or cellulitis  
 

S. aureus, streptococci  IV cloxacillin หรือ cefazolin amoxicillin-clavulanate, 
ceftriaxone + clindamycin 

 

Necrotizing fasciitis 
1) มีประวติัลงน ้ าจืด-ทะเล, กิน
อาหารทะเล  
2) มีประวติัเป็นแผล, ผูป่้วยสุขภาพดี 

 
Aeromonas hydrophilia, Vibrio 
vulnificus 
group-A streptococci 

 
IV ciprofloxacin  
 
ceftriaxone + clindamycin 

 
 

ปรึกษาศลัยแพทยเ์พื่อท า surgical 
intervention อยา่งเร่งด่วน 

GI system infections  
Hepatobilliary tract infections 
(cholangitis, cholecystitis) 

Enterobacteriaceae, enterococci, 
Bacteroides  

ceftriaxone +  metronidazole   ควรมีการท า surgical intervention ร่วมดว้ย 

Severe gastroenteritis E. coli, V. vulnificus, Salmonella 
spp, Campylobacter spp.  

IV ciprofloxacin  
 

 ตอ้งให้สารน ้ าทดแทนอยา่งเพียงพอ 

Genitourinary tract infection 

Pelvic Inflammatory Disease 
(severe) 

N. gonorrhoeae, C. trachomatis, 
Enterobacteriaceae, anaerobes 

cefoxitin + doxycycline clindamycin + gentamicin  

Urinary tract infections  
Cystitis Enterobacteriaceae, enterococcus norfloxacin   
Acute pyelonephritis  Enterobacteriaceae, enterococcus  ceftriaxone หรือ gentamicin amoxicillin-clavulanate ควรส่งตรวจ urine culture ทุกราย 
Head and neck infections  

Sinusitis / otitis media   S. pneumoniae, H. influenzae, M. 
catarrhalis  

amoxicillin roxithromycin 
amoxicillin-clavulanate 

 

Deep neck infection  Oral anaerobes  ceftriaxone + clindamycin หรือ
amoxicillin-clavulanate 

  

Respiratory tract infections 
Aspiration pneumonia  Oral anaerobes amoxicillin-clavulanate หรือ 

ceftriaxone +  clindamycin 
 

ควรส่งตรวจ sputum culture โดยเฉพาะผูป่้วย
ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองหายใจ 

Community-acquired pneumonia 
(CAP)  

S. pneumoniae, H. influenzae, M. 
pneumoniae, (influenza)  

ceftriaxone + roxithromycin 
(±oseltamivir) 

 

Hospital-acquired pneumonia 
(HAP) 
1) onset <4 วนั หลงัจาก admit 
2) onset ≥4 วนั หลงัจาก admit 

 
 
เหมือนกบั CAP 
 P. aeruginosa, Acinetobacter, 
Enterobacteriaceae, MRSA 

 
 
ceftriaxone + roxithromycin 
cefoperazone-sulbactam 

 



 

ภาคผนวก 2: ใบประกอบการส่ังใช้ยาปฏิชีวนะทีม่กีารควบคุมการใช้พเิศษ  โรงพยาบาลวารินช าราบ  

 โรคประจ าตัว         มี ระบุ....................................................................................... 
                               ไม่มี 
สถานที่ติดเช้ือ        Community-acquired       Hospital-acquired 

ต าแหน่งของการติดเช้ือ/ภาวะที่ใช้ยาปฎชีิวนะ 
  Bone & joint 
  Pneumonia 
  Vascular line                          

  CNS 
  Sepsis 
 อ่ืนๆ  ระบุ........................................ 

  Febrile neutropenia 
  Skin & soft tissue 
 

  Intra-abdominal 
  UTI 

Specimen culture ที่ส่งตรวจ 

  Blood 
  Wound 

  CSF 
  Medical device 

  Sputum 
 อ่ืนๆ  ระบุ........................................ 

  Urine 

เหตุผลที่ใช้ยา                                               Empirical therapy                                   Specific therapy 
ผลการเพาะเช้ือ 

  Staph. aureus 
 Enterobacter spp. 

 Pseudomonas aeruginosa 
  Burkholderia pseudomallei 

  E. coli 
  Acinetobacter spp. 

  Klebsiella pneumoniae 
 อ่ืนๆ  ระบุ........................................ 

 

ช่ือยา บัญชี ข้อบ่งช้ีในการใช้ 

แพ
ทย

 ์G
P แ

ละ
 st

aff
 ส
าข
าอื่
นส

ัง่ไ
ด ้   Ceftazidime ค  ใชเ้ป็น empiric/specific therapy ส าหรับการติดเช้ือ P. aeruginosa และ melioidosis 

  Ciprofloxacin ง  ใชส้ าหรับการติดเช้ือแบคทีเรียกรัมลบท่ีไม่สามารถใชย้ากลุ่ม β-lactam และ/หรือ aminoglycoside ได ้
 ใชเ้ป็น empiric therapy ใน 3 วนัแรกของการรักษาร่วมกบัยากลุ่ม β-lactam และ/หรือ aminoglycoside ในการ

รักษา severe hospital-acquired pneumonia 
  Clindamycin ข  ใชส้ าหรับการติดเช้ือแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียกรัมบวกชนิดรุนแรงในผูป่้วยท่ีแพย้ากลุ่ม β-lactam 

แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเช้ือผสมระหว่างแบคทีเรียกรัมบวก และ anaerobe 
 ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกนัหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) ใน

ผูป่้วยเอดส์ 

ยา
ที่ 

sta
ff 

me
d ส

ัง่ไ
ดเ้ท

่ าน
ั ้น 

  Cefoperazone/sulbactam ง  ใชส้ าหรับ nosocomial infection จากเช้ือแบคทีเรียกรัมลบ โดยเฉพาะการติดเช้ือ Acinetobacter sp. 
  Ertapenem ง  ใชเ้ป็น documented therapy ส าหรับเช้ือท่ีสร้าง extended spectrum beta-lactamases (ESBL)  

  Imipenem/cilastatin ง  Empiric Rx ส าหรับ 
o การติดเช้ือในรพ.ภายหลงัไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยากลุ่มอ่ืนๆ 
o การติดเช้ือท่ีอาจเกิดจาก P. aeruginosa ระหวา่งรอผลตรวจหาเช้ือ 
o ภาวะ febrile neutropenia 

 การติดเช้ือท่ีด้ือ cephalosporin, aminoglycoside, fluoroquinolone 
 การติดเช้ือรุนแรงจาก bacteria ชนิด ESBL+  
 การติดเช้ือท่ีไวต่อยากลุ่มอ่ืนแต่ไม่สามารถใชย้าอ่ืนๆได ้

  Vancomycin ง  ใชส้ าหรับการติดเช้ือ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ท่ีรุนแรง หรือการติดเช้ือ methicillin resistant 
S. epidermidis (MRSE) 

 

ขนาดยาท่ีใช.้........................................................................................................ ระยะเวลาท่ีใช.้..................วนั 

  ลงช่ือ ลงช่ือ 
   

............................................................. 
 

............................................................. 
  (...........................................................) (...........................................................) 
  ว....................................... ว....................................... 
  แพทยผ์ูส้ัง่ใชย้า อายรุแพทย ์/ แพทยผ์ูก้  ากบัการใชย้า 

HN………………………… AN…………………………      

ช่ือ...................................................อาย.ุ.......ปี

.........ปxu  

 



 

ขนาดของยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

ช่ือยา Estimated creatinine clearance (CrCl), mL/min 

>50-90 10-50 <10 

Ceftazidime 2 gm q8-12h 2 gm q12-24h 2 gm q24-48h 
Ciprofloxacin 400 mg IV q12h 400 mg IV q24h 400 mg IV q24h 
Clindamycin 600-900 mg IV q8h  600-900 mg IV q8h 600-900 mg IV q8h 
Cefoperazone/sulbactam 1.5-3 gm q12h 1.5-3 gm q12h 1.5 gm q12h 
Ertapenem 1.0 gm q24h 0.5 gm q24h (CrCl <30) 0.5 gm q24h 
Imipenem/cilastatin 250–500 mg q6–8h 250 mg q6–12h 125–250 mg q12h 
Vancomycin 1 gm q12h 1 gm q24–96h 1 gm q4–7 days 

 อ้างอิงจาก Sanford Guide To Antimicrobial Therapy 2013 

 

การขอใช้ยาทีม่กีารควบคุมการใช้พเิศษทีส่ั่งใช้ได้โดยอายุรแพทย์เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drug Utilization Evaluation : Restricted Antibiotics 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม 

o การใชย้าไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
o ขนาดยาไม่เหมาะสม 
o ระยะห่างของเวลาการให้ยาไม่เหมาะสม 
o ไม่ไดป้รับลดขนาดยาในผูป่้วยโรคไต 

 

แพทยผ์ูดู้แลผูป่้วยพิจารณาว่ามีความจ าเป็นตอ้งใชย้า 

 
กรอกใบประกอบการสัง่ใชย้าปฏิชีวนะท่ีมีการควบคุมการใชพิ้เศษ ระบุผลการ

ตรวจทางจุลชีววิทยา เหตุผลท่ีใชย้า ขนาด ระยะเวลาท่ีใช้ พร้อมลงช่ือ 
 

มีความจ าเป็นตอ้งใชย้าเร่งด่วน ปรึกษา,แจง้อายรุแพทย ์ในเวลาราชการ หรือช่วงเชา้
วนัหยดุ 

 

ปรึกษาอายรุแพทย ์เพื่อพิจารณาขออนุมติัตามความ

เหมาะสมเบ้ืองตน้ แต่จะเบิกยาไดเ้ฉพาะ 24 ชม.แรก 

 

ประเมินเหตุผลและความเหมาะสมของการใชย้าตาม

ขอ้บ่งช้ี และลงช่ืออนุมติัการใชย้า 

 
ส่งใบประกอบการสัง่ใชย้าฯ และใบค าสัง่การรักษาท่ี

ห้องยาเพ่ือท าการเบิกยา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"คนไม่รู้หนังสือในศตวรรษที ่21 จะไม่ใช่ผู้ทีอ่่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ อกีต่อไปแล้ว  

แต่คอืผู้ทีไ่ม่สามารถเรียนรู้, ไม่สามารถลบส่ิงทีเ่คยเรียนรู้มา และไม่สามารถเร่ิมเรียนรู้ใหม่ได้ ต่างหาก" 

 

- อลัวนิ ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) นักเขยีนชาวอเมริกนั



 


