
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asthma and COPD with Acute Exacerbation 

(ACAE) Protocol in Srinagarind Hospital 

ช่ือ............................สกลุ..................... 

อาย.ุ.........ปี HN………………….. 

(ท่ีติด sticker) 

วนัท่ี.......................................... เวลา ...................น. 

อาการนาํหลกั:......................................................... 

Vital signs   BT………C   PR…………/min  

RR………./min    BP……………………..mmHg  

SaO2……….%       BW……….kg           Ht……………cm  

Peak flow ก่อนพ่นยา ……………..LPM   

ประวติัแพย้า ไม่มี  มี ระบุ........................................ 

การคดัแยก Resuscitated         Emergent 

    Urgent    Less urgent    Non urgent 

ลงช่ือ................................ RN      PN 

History    CC: …………………………………………… 

PI:………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

PH:   เป็นโรคหืดมา...................ปี รักษาท่ีรพ. .................. 

• เคยหอบมาจนตอ้งมารักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินหรือไม่  

 เคย        ไม่เคย 

• เคยหอบมากจนตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจหรือไม ่

 เคย        ไม่เคย 

• เคยรักษาโรคหืดมาก่อนหรือไม่  

 เคย        ไม่เคย 

โรคประจาํตวัอ่ืนๆ ไม่มี           มี ระบ.ุ........................ 

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

ยาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

กลุ่ม relievers  

     salbutamol MDI 2 puff prn  

     terbutaline turbuhaler 2 puff prn  

     IpratropiumBr + fenoterol (berodual) 1 puff prn 

กลุ่มcontrollers 

     seretide inhaler (___/____ mg.) 1 puff bid  

     pulmicort turbuhaler (200 mg.) 2 puff bid 

     clenil forte MDI (250 mg.) 2 puff bid 

     inflammide MDI (200 mg.) 2 puff bid 

     symbricort turbuhaler 2 puff bid 

 

กลุ่ม prednisolone (ระบุขนาดท่ีใช)้................................. 

กลุ่ม theophylline (ระบุขนาดท่ีใช)้................................. 

ยาอ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... 

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

   
Physical examination  

HEENT:........................................................................  

Heart:........................................................................... 

Lungs:........................................................................... 

Abdomen:.................................................................... 

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

Ext:................................................................................ 

Level of Consciousness ปกติ      สบัสน      ซึม 

Cyanosis   ไม่มี        peripheral      central       

Using accessory muscle ไม่ใช ้    ใช ้

Wheeze     ไม่มี        มี 

 

พย
าบ

าล
 

แพ
ทย์

 

แพ
ทย์

 

การรักษา   

on O2 ……..LPM  cannula   mask with bag   ETT 

salbutamol 1 NB x …คร้ัง หรือ Berodual 1 NB x …คร้ัง 

Peak flow หลงัพ่นยา ……………..LPM   

ใหย้า steroid  

     Prednisolone (5 mg.) 6 tab oral stat 

     Dexamethasone 8 mg. IV (กรณีหอบมากกินไม่ได)้ 

     consult  MED เวลา ..........น. ผูรั้บปรึกษา................... 

 
HM  (D/C  ถ้า peak flow หลงัพ่นยา  ≥ 200)  

1. Relievers  

salbutamol MDI 2 puff prn  

terbutaline turbuhaler 2 puff prn  

IpratropiumBr + fenoterol (berodual) 1 puff prn 

2. Controllers 

inflammide MDI (200 mg.) 2 puff bid 

pulmicort turbuhaler (200 mg.) 2 puff bid 

clenil forte MDI (250 mg.) 2 puff bid 

seretide inhaler (___/___) ___puff bid 

symbricort turbuhaler 2 puff bid 

3. Prednisolone (5) 2 tab oral tid pc x 5 days #30 tablets 

แพทย์ผู้ตรวจ............................................ (ตวับรรจง) 

Pin code……………………………… 

 

แพ
ทย์

 
แพ

ทย์
 



วนัท่ี........... 

เวลา.......... 
การรักษา HR RR BP SaO2 

Peak 
flow(LPM) Nurse’s  note 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาเหตุทีก่ระตุ้นให้เกดิอาการหอบในคร้ังนี ้ 

ขาดยา 

หยดุยาเอง  

หยดุยาตามแพทยส์ัง่  นาน..................... 

ยาหมดก่อนนดั  

มกีารตดิเช้ือทางเดนิหายใจนํามาก่อน  

Upper respiratory tract infection (URI) 

Lower respiratory tract infection (LRI) 

อากาศเปลีย่น หนาวเยน็ลง  

สัมผสัฝุ่นละออง  

สูดดมหรือได้กลิน่ของสารเคม ีก่อนมอีาการ  

ใช้ยาทีส่่งผลกระตุ้นหอบหืด เช่น B-blocker, NSAIDs เป็นต้น 

ผู้ป่วยสูบบุหร่ีจดั  

ตอ้งการหยดุ นดัF/Uคลินิกงดบุหร่ี วนัศุกร์เชา้ อ.อนฆัพงษ ์

อื่นๆ............................................................... 

แพทย์ผู้ตรวจ............................................ (ตวับรรจง) 

Pin code……………………………… 

 

กรอบการให้ข้อมูล 

1. นัดตดิตามการรักษาอีก 1 สปัดาห์ ในวนัพฤหสับดีท่ี

.........................เวลา 08.00-11.00 น. ท่ีหอ้งตรวจอายรุศาสตร์ 

หมายเลข 8 (OPD8) asthma and COPD clinic  

2. ให้คาํแนะนําก่อนกลบับ้าน  

ความรู้เร่ืองโรค และการปฏิบติัตวั  

การพน่ยา 

ถ่ายสาํเนา 1 ชุด  

3. ผลการรักษาทีห้่องฉุกเฉิน  

จาํหน่ายกลบับา้นเวลา............น. 

รับไวรั้กษาต่อในหอผูป่้วยธรรมดา................................ 

รับไวรั้กษาต่อในหอผูป่้วยวกิฤต..................................... 

ส่งตวัไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล...................................... 

ไม่สมคัรใจรักษาเน่ืองจาก............................................. 

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

ลงช่ือ................................ RN      PN 
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หอบ 

Asthma or  
COPD with Acute 

Excerbation   

พน่ยา reliever  
q 30 min  

Corticosteroid 
PO/IV 

ดขี ึน้ D/C, F/U 
HM: Reliever 
+ controller + 
corticosteroi

 

พน่ยา 3 ครัง้ ไมด่ี

ขึน้ ให้ (P)CXR, 
CBC, DTx, BUN, 
Cr, E’lyte, ABG 
consult MED 

RS failure ใส ่ETI/ BIPAP 

พน่ยาตอ่ และให้ยา second line drug   

History หอบเมือ่อายุ

มาก + PE + CXR มี

ลกัษณะของ COPD  

Admit MICU/ 
semi ICU   

ให้  antibiotics  

เมื่อมี SIRS และcover 

Pseudomonas spp 
Admit หอผู้ ป่วย

ธรรมดา และสงัเกต

อาการอยา่งใกล้ชิด 
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