APPENDIX 2
ASTHMA / COPD แบบประเมินผลการรักษา
โรงพยาบาล…………………
lวันที่…………………….HN……………………Asthma / COPD No……………..Predicted PEFR……………..L/min
นํ้าหนัก…………………..ส่ วนสู ง……………………..
1. ในช่ วง 4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมาคุณมีอาการไอ หายใจไม่อิ่ม หรื อหายใจมีเสี ยงดังวี้ด ในช่ วงกลางวันหรื อไม่
0) ไม่มี
1) มีอาการน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
2) มีอาการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ครั้ง/สัปดาห์
3) มีอาการทุกวัน
4) มีอาการเกือบตลอดเวลาทําให้มีปัญหากับการทํากิจวัตรประจําวัน
2. ในช่ วง 4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมาคุณต้องลุกขึ้นมาไอ หายใจฝืด แน่นหน้าอก หายใจมีเสี ยงวี้ด ในช่ วงกลางคืนหรื อไม่
0) ไม่มี
1) มีนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ครั้ง/เดือน
2) มีมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน
3) มีมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
4) มีเกือบทุกวัน
3. ในช่ วง 4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมาคุณใช้ยาบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม) บ้างหรื อไม่
0) ไม่มี 1) ใช้นอ้ ยกว่า 1ครั้ง/สัปดาห์ 2) ใช้เกือบทุกวัน 3) ใช้ทุกวัน 4) ใช้มากกว่า 4 ครั้ง/วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
4. ในช่ วง 4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมา คุณเคยหอบมากจนต้องไปรับการรักษาที่หอ้ งฉุกเฉิ นหรื อคลินิกบ้างหรื อไม่
0) ไม่เคย
1) เคย (จํานวน………………...ครั้ง)
5. ในช่ วง 4 สั ปดาห์ ทผี่ ่ านมา คุณเคยหอบมากจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ้างหรื อไม่
0) ไม่เคย
1) เคย (จํานวน………………..ครั้ง) ที่โรงพยาบาล…………………………
6. คุณมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรื อไม่
0) ไม่มี
1) เชื้อราในปาก
2) เสี ยงแหบ
3) อื่นๆ โปรดระบุ………………….
7. PRE PEFR………L/min
FVC…………..L
FEV1………… L
PD20…………..

Predicted PEF……….L/min % Predicted…..…...
Predicted FVC………….L % Predicted………..
Predicted PEV1………...L % Predicted………..

POST PEFR…………...L/min…………….%Predicted
FVC……………… L……………....%Predicted
FEV1…………..… L……………....%Predicted

8. ยาที่ผปู ้ ่ วยใช้ในขณะนี้ และขนาดที่ใช้ ( ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผา่ นมา)
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
9. ยาที่แพทย์สั่งให้ใหม่
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
10. วันนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป
วันที่……………………...เดือน………………………..….พ.ศ……………………..
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11. ปัจจุบนั คุณสุ บบุหรี่ หรื อไม่

แบบประเมินผลการรักษา
0) ไม่

โรงพยาบาล…………………
1) ใช่

12. . (สํ าหรับผู้ป่วย COPD) คุณมีเสมหะเหลืองหลังจากพบแพทย์ครั้งที่แล้ว หรื อไม่

0) ไม่ใช่

1) ใช่ …

13. . (สํ าหรับผู้ป่วย COPD) ขณะนี้ อาการเหนื่อยหอบของคุณเป็ นอย่างไรบ้าง
( ) คุณไม่สามารถเดินได้ เนื่องจากสาเหตุอื่น
0) ไม่มีอาการเหนื่อย เพียงแค่รู้สึกหายใจหอบ ขณะออกกําลังกายอย่างหนักเท่านั้น
1) หายใจหอบ เมื่อเดินอย่างเร่ งรี บบนพื้นราบ หรื อเมื่อเดินขึ้นที่สูงชัน
2) เดินบนพื้นราบได้ชา้ กว่าคนอื่นที่อยูใ่ นวันเดียวกัน เพราะหายใจหอบ หรื อต้องหยุดเพือ่ หายใจเมื่อเดินปกติบนพื้นราบ
3) ต้องหยุดเพือ่ หายใจหลังจากเดินได้ประมาณ 100 เมตร หรื อหลังจากเดินได้สกั พักบนพื้นราบ
4) หายใจหอบมากเกินกว่าที่จะออกจากบ้าน หรื อหอบมากขณะแต่งตัว หรื อเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัว
14. (สํ าหรับผู้ป่วย COPD) SIX minute walk เดินได้……………………….เมตร

• บทบาทของเภสั ชกร
15

ได ้สอนผู ้ป่ วยเรือ
่ งความรู ้เกีย
่ วกับโรคหืด

ไม่ใช ่

ใช ่

16

ได ้สอนการพ่นยาแก่ผู ้ป่ วย

ไม่ใช ่

ใช ่

17

ได ้ตรวจสอบว่าผู ้ป่ วยพ่นยาได ้ถูกต ้อง

ไม่ใช ่

ใช ่

18

ั กรประเมินดูวา่ ผู ้ป่ วยใชยาตามแพทย์
้
ให ้เภสช
สงั่ กีเ่ ปอร์เซ็น (0-100%)

19

ได ้สอนผู ้ป่ วยเรือ
่ งโทษของบุหรี่ และการเลิก(กรณีทส
ี่ บ
ู บุหรี)่
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%
ไม่ใช ่

ใช ่

