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The control-based  asthma management cycle 

GINA 2015, Box 3-2 

Diagnosis 
Symptom control & risk factors 
(including lung function) 
Inhaler technique & adherence 
Patient preference 

Asthma medications 
Non-pharmacological strategies 
Treat modifiable risk factors 

Symptoms 
Exacerbations 
Side-effects 
Patient satisfaction 
Lung function 

ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยค่ะ 



คอือยากให ้ 

คดิเยอะๆก่อนปรบัยา 

นัน่เองคะ่ 2014 



© Global Initiative for Asthma 

 Add-on tiotropium by soft-mist inhaler is a new ‘other controller option’ 
for Steps 4 and 5, in patients ≥18 years with history of exacerbations  

What’s new in GINA 2015 

ใช้ในเดก็โต

เท่านัน้นะคะ 

12 years 

GINA 2016 
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Stepwise management - pharmacotherapy 

*Not for children <12 years 

**For children 6-11 years, the 
preferred Step 3 treatment is 
medium dose ICS 
#For patients prescribed 
BDP/formoterol or BUD/ 
formoterol maintenance and 
reliever therapy 

 Tiotropium by mist inhaler is 
an add-on treatment for 
patients ≥12 years with a 
history of exacerbations 

GINA 2016, Box 3-5  (2/8) (upper part) 
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Other  
controller  

options 

RELIEVER 

STEP 1 STEP 2 
STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

Low dose ICS 

Consider low 
dose ICS  

Leukotriene receptor antagonists (LTRA) 
Low dose theophylline* 

Med/high dose ICS 
Low dose ICS+LTRA 

(or + theoph*) 

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or  
low dose ICS/formoterol# 

Low dose  
ICS/LABA** 

Med/high  
ICS/LABA 

PREFERRED  
CONTROLLER  

CHOICE 
 

Add tiotropium* 
High dose ICS  
+ LTRA  
(or + theoph*) 

Add low  
dose OCS 

Refer for 
add-on 

treatment  
e.g.  

tiotropium,* 
omalizumab, 

mepolizumab* 

UPDATED! 
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Stepwise management – additional components 

GINA 2016, Box 3-5  (3/8) (lower part) 

• Provide guided self-management education  

• Treat modifiable risk factors and comorbidities 

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies  

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks,  
but check diagnosis, inhaler technique and adherence first 

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months  
+ low risk for exacerbations. Ceasing ICS is not advised. 

REMEMBER  
TO... 



• Add-on mepolizumab (anti-interleukin-5): for patients aged 
≥12 yrs with severe eosinophilic asthma that is uncontrolled 
on Step 4 treatment 
 

• Allow: Theophylline in children 6-11 years old 
• Allow: Tiotropium in children > 12 years old 

 
 

• low Vitamin D level: linked to impaired lung function, higher 
exacerbation frequency and reduced corticosteroid response 

GINA 2016 
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 Diagnosis in low-resource settings 
 Up to 50% asthma undiagnosed, up to 34% over-diagnosed (José 2014) 

 Peak flow meters recommended by WHO as essential tools  
 

 Management of asthma in low-resource settings 
 Prioritize the most cost-effective approach; include ICS and SABA 
 Build capacity of primary health care teams, including nurses and pharmacist 
 Recommends peak flow meters as essential tools, and oximeters if resources 

permit 

Key changes in GINA 2016 - low-resource settings 

What’s new in GINA 2016 



• Not enough evidence in linkage of  
     low vitamin D level and asthma 

 
• Height V.S. inhaled corticosteroids 
       

GINA 2017 









 

เดก็ชายไทย อายุ 7 ปี 2 เดือน  

บดิา มารดา พามาปรึกษาแพทย์ด้วยเร่ือง 

“สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคหอบหดืหรือไม่” 

 



 
 

ไอกลางคืน 3 เดือน 

ใช้ยา budesonide 
  salbutamol 
  montelukast 

mometasone 

 

3 ปี 

อาการดีขึน้ 
ลองหยุดยาเอง 

4 ปี 4 ปี 6 เดือน 

 
เร่ิมมีอาการอีก 

กลับมาใช้ยาเดิม 

 

5 ปี  

มา รพ. รามาธิบดี  

เปล่ียนยา 
 budesonide  
เป็น Flixotide 

6 ปี  

พบแพทย์ที่ต่างจงัหวัด

Seretide 
montelukast  

ใช้ยาไม่สมํ่าเสมอ 

อาการมีอยู่เร่ือยๆ  

7 ปี  

คัดจมูกและไอลดลง  

ไม่ได้ใช้ salbutamol 



• บิดาเป็นภมิูแพ้ น้องสาวย่าเป็นหอบหืด 

•ประวติัสิ่งแวดล้อม : นอนห้องแอร์(แอร์ไม่คอ่ยได้ล้าง)  

• ไม่มีใครสบูบหุร่ี  

•ประวติัพฒันาการ : เรียนชัน้ป.2 เลน่กีฬาเทควนโด้ 

• มีไอบ้างเฉพาะตอนว่ิง  



2 เดือนก่อนมา รพ. มีอาการ “เหน่ือย”  

เกิดอาการหลงัจาก โกรธครูสอนวา่ยนํา้ 

เน่ืองจากบอกครูวา่เหน่ือย แล้วครูไม่ยอมให้พกั  

จงึร้องไห้ และเร่ิมมีอาการหายใจเร็วขึน้ 

มารดาจงึพาไปท่ีคลินิก แพทย์ “พ่นยาขยายหลอดลม”  

 

   



DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

• ASTHMA 

• EXERCISE INDUCED BRONCHOSPASM 

• GERD 

• HYPERVENTILATION SYNDROME 







1 

Flow (L/sec) Vol (L) 

Vol (L) 

Time (sec) 



• INTERPRETATION 

             <1      MG/ML     SEVERE BHR 

             1-4     MG/ML     MODERATE       

             4-16   MG/ML     MILD  

             >16    MG/ML     NORMAL 
 

Methacholine Challenge Test 



 

เดก็ชายไทย อายุ 9 ปี 

รักษาโรคหดืมา 1 ปีกว่า แล้วไม่ดขีึน้ หอบซํา้บ่อยๆ 



• วินิจฉยัหอบหืดถกูต้อง  

• เทคนิคการสดูยาพ่น OK  
• ขนาดยาท่ีให้ OK  
•PFT แย่ตลอด 

• อาการหอบซํา้บ่อย 
 



GINA 2015, Box 3-2 
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 Avoidance of tobacco smoke exposure 
 Provide advice and resources at every visit; advise against exposure of children to 

environmental tobacco smoke (house, car) 

 Physical activity 
 Encouraged because of its general health benefits. Provide advice about exercise-induced 

bronchoconstriction 

 Remediation of dampness or mold in homes 
 Reduces asthma symptoms and medication use in adults 

 (Allergen avoidance) 
 (Not recommended as a general strategy for asthma) 

Non-pharmacological interventions 

GINA 2016, Box 3-9 

This slide shows examples of interventions with high quality evidence 

UPDATED! 
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 Highly effective in improving asthma outcomes 
 Reduced hospitalizations, ED visits, symptoms, night waking, time off work, improved lung 

function and quality of life 
 Three essential components  

 Self-monitoring of symptoms and/or PEF 
 Written asthma action plan 

• Describe how to recognize and respond to worsening asthma 
• Individualize the plan for the patient’s health literacy and autonomy 
• Provide advice about a change in ICS and how/when to add OCS 
• If using PEF, base action plan on personal best rather than predicted 

 Regular medical review 
 
 

 

‘Guided self-management education’ 

GINA 2016 



•PROVIDING PEDIATRIC ASTHMA EDUCATION 
REDUCES MEAN NUMBER OF 
HOSPITALIZATIONS AND ER VISIT 

 

  COFFMAN JM, ET AL. EFFECTS OF ASTHMA EDUCATION ON CHILDREN’S USE OF                                                 

ACUTE CARE SERVICES: A META-ANALYSIS. PEDIATRICS. MAR2008;121(3):575-86 

Presenter
Presentation Notes
เนื่องจากปัญหา asthma exacerbation ยังเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว  ในปี 2008 (2551) ได้มีการศึกษาวิจัยแบบ meta-analysis ถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด พบว่าช่วยลดอัตราการ มาER visit(13 study)และลดอัตราการนอนรพ.ได้(5 study)



 

•SELF-MANAGEMENT PROGRAMS THAT 
ENHANCE SELF-EFFICACY MAY BE EFFECTIVE 
IN REDUCING ADVERSE ASTHMA OUTCOMES 

Talreja N, et al. Modifiable factors associated with severe asthma  
   exacerbations in urban patients. American College of Allergy,     

Asthma & Immunology 2012 Aug; 109(2):128-32 

Presenter
Presentation Notes
ในปี 2012 (2555) พบว่า ความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมได้ และ สามารถทำให้ผลของการรักษาโรคหอบหืดดีขึ้น



•GINA 2016 GUIDELINE, NAEPP AND THAI 
ASTHMA COUNCIL AND ASSOCIATION 
RECOMMEND  THAT PHYSICIANS AND 
PATIENTS SHOULD WORK TOGETHER IN 
PREPARING A WRITTEN PERSONAL ASTHMA 
ACTION PLAN 
 

Presenter
Presentation Notes
GINA 2014   NAEPP  และ Thai asthma council and association…(สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย)(?ภาษาไทย) รวมถึง Guideline ของประเทศต่างๆ แนะนำให้ แพทย์และผู้ป่วยควรทำ written asthma action plan ร่วมกันNote NAEPP: national asthma education and prevention program (national heart lung and blood stitute



WRITTEN INDIVIDUALIZED MANAGEMENT PLANS 
FOR ASTHMA IN CHILDREN AND ADULTS.  
TOELLE BG, RAM FS. [UPDATE OF: COCHRANE DATABASE SYST REV. 2002;(3):CD002171].  

    

-1 pediatric paper, 6 adults papers 
-no consistent evidence that written action plans 
produced better patients outcomes than no action 
plan  

Presenter
Presentation Notes
จากการ review literature เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ WAAP พบว่า มีทั้งงานวิจัยที่บอกว่า WAAP มีประโยชน์จริง และ ก็มีงานวิจัยบางส่วนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจน อาทิเช่น1.งานวิจัยแรกเป็น cochrane review ในปี2002 รวบรวมผลการศึกษาของทั้งผู้ใหญ่และเด็ก พบว่าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนถึงผลประโยชน์ของ written action plan ที่ชัดเจนเหตุผล คือ ...........................???



Efficacy of an individualized written home-management 
plan in the control of moderated persistent asthma: a 
randomized, controlled trial.  
 

Agrawal SK, et al. Acta pediatr.2005;94(12):1742-1746 

Presenter
Presentation Notes
โดย ค่า P value < 0.05



EFFECTS OF WRITTEN ASTHMA ACTION PLAN ON 
CAREGIVERS’ MANAGEMENT OF CHILDREN WITH 
ASTHMA: A CROSS-SECTIONAL STUDY.  
NGIAP CHUAN TAN, ET AL. PRIM CARE RESPIR J 2013: 188-194 

 

The WAAP improved caregivers’ understanding of the 
disease and use of inhaled asthma medications during 
asthma exacerbations but did not affect their decision 
regarding acute visits to their physician.  

Presenter
Presentation Notes
ในปี 2556 ได้มีการวิจัยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีการใช้ WAAP อย่างแพร่หลาย โดยศึกษาผลต่อผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเมื่อได้รับ WAAP พบว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจในตัวโรคเพิ่มขึ้น รู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ



- FOR PARTICIPANTS WITH UNCONTROLLED ASTHMA AT BASELINE, 
MEDIAN (IQR) ACT SCORES IMPROVED SIGNIFICANTLY FROM 16 (5) 
TO 18 (8) [P=0.03].  

- MEDIAN ASTHMA ATTACK PREVENTION SELF-EFFICACY SCORES 
IMPROVED FROM 34 (3.5) TO 36 (5.3)[P = 0.04] 

Mobile-Based Asthma Action Plans for Adolescents  
Allison J. Burbank, MD. Journal of Asthma 2014 

Presenter
Presentation Notes
ในปี 2557  มีการศึกษาผลของ mobile-based asthma action plan ในวัยรุ่น พบว่า asthma control test score และ self-efficacy scores หลังการใช้ asthma action plan มี คะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติ-Adolescents (age 12-17 years) with persistent asthma-20 adolescent participants, mean age was 13.5 years (SD 3.47),-Both pre- and post-ACT and self-efficacy scores were available for 18 participants; 2 participantsdid not have post-intervention scores due to being lost to follow-up.-The ACT is avalidated, self-report questionnaire that includes 5 items to assess each of the following in the past 4weeks: impact of asthma on daily functioning, frequency of shortness of breath, frequency of nocturnalasthma symptoms, frequency of rescue medication use, and general asthma control-The child asthma self-efficacy questionnaire is a 14-itemvalidated questionnaire designed to measure the child’s self-efficacy with regard to attack prevention (8-items) and attack management (6-items)



FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH CARE 

PROFESSIONALS' CHOICE OF WRITTEN ASTHMA 

MANAGEMENT PLANS.  
MAJ RICKY NORWOOD. ANC USA.MILITARY MEDICINE, 172. 10:1058, 2007 

Asthma WAAP include  
-pictures 
-readability      
-user friendliness 
-simplicity 

Presenter
Presentation Notes
ในปี  2550 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของ WAAP ที่เหมาะสม จากการสอบถาม health care worker พบว่า WAAP ที่ดี ควรประกอบด้วย รูปภาพในการสื่อความหมาย, อ่านง่าย, เข้าใจง่ายและใช้ได้อย่างสะดวก 



IN THAILAND  

  

Presenter
Presentation Notes
ในประเทศไทย มี WAAP ของ สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย เป็นรูปแบบนี้จะเห็นว่า แม้ WAAP เป็น recommendation ที่พบในguidelineต่างๆ แต่ในประเทศไทยยังมีการใช้น้อยมาก โดยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้น….ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการสำรวจเบื้องต้นใน รพ รามา ข้อมูลโดยในประเทศไทยที่มีการใช้ WAAP พบว่าอยู่ใน รพ. ที่มี Easy asthma clinic ของสปสช. ซึ่งการทำ WAAP จะเพิ่มการเบิกจ่ายเงินในการรักษา asthma





 



49 CHILDREN SHOW SIGNIFICANT REDUCTION IN 
 

• EMERGENCY ROOM VISIT  

• UNSCHEDULED OPD VISIT  

• ADMISSION DAYS 

• SCHOOL ABSENCE DAYS 



WORKSHOP  

ผู้ป่วยเดก็ชายไทย อายุ 7 ปี แน่นหน้าอก 3 ช่ัวโมง ก่อนมารพ. 

• 2 วันมานี ้บ่นว่าเหน่ือยหายใจไม่ทนั ไม่อยากไปรร.  

• นอนไม่ได้ กระสับกระส่าย มารดาให้ยาพ่นจมูก 2 PUFFS  

• VENTOLIN 4 PUFFS ตัง้แต่ ต ี3 – 6 โมงเช้า  

• อาการยงัไม่ทุเลาจงึพามารพ. 

 

 



PAST HISTORY 

• คลอดปกต ินน.แรกเกดิ 3000 กรัม แข็งแรงมาตลอด ปฏเิสธผ่ืนภูมิแพ้   

• เร่ิมมีอาการหอบเหน่ือยตัง้แต่อายุ 5  ปี บางครัง้หอบโดยไม่ได้เป็นหวัด ตื่นกลางคืนบ่อย

เพราะหายใจไม่ได้ เหน่ือย รู้สึกทรมาน เช้าๆมักมีนํา้มูก คันจมูก คันตา เป็นประจาํ 

• เร่ิมมารักษาที่รามา อายุ 6 ปี กนิยา MONTELUKAST, CETERIZINE ทกุวันไม่ขาดยา 
พ่น AVAMYS เวลาคัดจมูก ควบคุมอาการได้ตลอดระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 

• เวลาไม่สบาย ไอมาก เกือบทกุครัง้จะได้รับยา MEPTIN  

• ไม่แน่ใจว่าเม่ือไรต้องพ่น VENTOLIN  

 

 



• FAMILY HISTORY: บุตรคนที่4/6 ไม่มีใครในครอบครัวมีอาการ

เหมือนผู้ป่วย 

• ENVIRONMENT: ไม่มีสัตว์เลีย้ง ไม่มีคนสูบบุหร่ี 

• ชอบเล่น PILLOW FIGHT! 

 



PHYSICAL EXAMINATION 

• VITAL SIGNS: T 37.7OC, BP 111/73 MMHG, PR 134/MIN, RR 28/MIN  

• SPO2 92% IN ROOM AIR 

• GA: AGITATION, TALKING IN WORDS 

• DYSPNEA WITH SUPRASTERNAL, INTERCOSTAL & SUBCOSTAL 
RETRACTIONS 

• POOR AIR ENTRY 



PROBLEM LIST 
 

• ACUTE ASTHMA EXACERBATION 

• UNCONTROLLED  ASTHMA  

• CO-MORBIDITY: AR 

• BEHAVIORAL/ ENVIRONMENT 

• ASTHMA EDUCATION: DEVICE 

• SELF ASSESSMENT/ RESCUER 



WHAT WOULD BE YOUR INITIAL MANAGEMENT? 



OUR PATIENT 
 

• PREDNISOLONE (5) 4 TAB BID  (1 MKD; TOTAL 40 MG/DAY) 

• SYMBICORT (80/4.5) 1 CLICK BID & 2 CLICKS AS NEEDED 

• CONTINUE MONTELUKAST  

• TRIGGER AVOIDANCE 



ALLERGIC RHINITIS CONTROL 

•NASAL IRRIGATION 

• INTRANASAL CORTICOSTEROIDS 

•SKIN PRICK TEST 

•ENVIRONMENTAL MODIFICATION 



Thank You  
for  

Your Attention 
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