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Uncontrolled Asthma
•
•
•
•
•

Impaired lung growth/ function
Frequent exacerbation/deaths
Psycho-social problems
Economic burdens

Adverse drug reactions

1. Impairing of
• school and work performance
• social life
• physical quality of life

2. Morbidity associated with asthma
Global prevention and control chronic respiratory disease:
a comprehensive approach. Geneva: WHO 2007. Available at
www.who.int/respiratory/publications/global_surveillance/en/.

Asthma: Economic Burden

Direct medical costs
- ∼ 1-3% of total medical expenditures in most countries
- hospital admissions
- cost of pharmaceuticals
Indirect medical costs
- lost time from work
Bousquet J, Bousequet P, Godard P, et al. The public health implications of asthma.
Bulletin of the WHO. 2005;83:548-554.
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ตัวอย่างผูป้ ่ วย

Economic Burden

• A pilot study in 2011
• Annual direct medical cost of exacerbation group is as high
as twice of non-exacerbation group
• 14,232 Baht v.s. 7,416 Baht (p=0.02)
Puranitee P, et al. Asian Pac J Allergy Immunol. 2015;33:296-300.

Asthma Guidelines in Children

เด็กชายอายุ 11 ปี ภู มล
ิ ําเนากรุงเทพฯ
• อาการสําคญ
ั : หอบเหนื อยบ่อยๆ

• ประวัตป
ิ ั จจุบน
ั : มีอาการเหนื อยง่าย หายใจลําบาก
แน่ นหน้าอก

• ได ้ร ับการวินิจฉัยเป็ นหอบหืดมา 2 ปี

• รกั ษาด้วย Salmeterol + Fluticasone MDI (25/125)
1 puff bid

• ผู ้ป่ วยพ่นยาขยายหลอดลมสีฟ้าเทาเข ้าทางปากเองทุกวัน
• ใช ้ยาควบคุมอาการหืดสีม่วง มีลมื บ ้าง
• ผู ้ป่ วยยังมีอาการจับหืดซําบ่อยๆ

• ไม่สามารถเล่นกีฬาได ้ วิงเล่นกับเพือนก็ไอและหอบ

• มีความจําเป็ นต ้องได ้ยา prednisolone ชนิ ดกินปี ละ 2-3 ครงั
www.ginasthma.org

www.thaipedlung.org
www.allergy.or.th

ั ้วยอาการหืดกําเริบ
• นอนโรงพยาบาลหลายครงด

2

01/06/61

• ประวัตอ
ิ ดีต:

คลอดก่อนกําหนด อายุครรภ ์ 25 สัปดาห ์

• มีประวัตเิ ป็ น bronchopulmonary dysplasia (BPD) หอบบ่อยๆ หลัง
อายุ 5 ปี เหมือนจะดีขน
ึ หยุดยาแก ้หอบได ้ เลยไม่มาติดตามการร ักษา
เริมหอบอีกครงอายุ
ั
8 ปี จงึ กลับมารกั ษาทีรามาอีกครงั

Diagnosis of Asthma

• ประวัตส
ิ ว
่ นตวั : Borderline IQ ขณะนี เรียนชนั ป.3 (การศึกษา
พิเศษ)

• ประวัตค
ิ รอบคร ัว: มารดาเป็ นโรคหืด, ตา ยาย และบิดาสูบบุหรี
ไม่มส
ี ต
ั ว ์เลียงในบ ้าน

The control-based asthma
management cycle

Symptoms
Exacerbations
Side-effects
Patient satisfaction
Lung function

BPD or Asthma?

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

Asthma medications
Non-pharmacological strategies
Treat modifiable risk factors
GINA 2015, Box 3-2
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https://quirumed.a.ssl.fastly.net/media/catalog/product/cache/1/ima
ge/1800x/3897f11ddfb0ff362b6fed8a1d6dc313/4/7/47878_0.jpg

http://www.hkasthma.org.hk/sites/default/fi
les/kcfinder/images/Leaflet%20PIC/19.jpg

Peak ﬂow ↑ > 20% after bronchodilator
Before = 350 L/min

Δ Peak Flow =

After = 420 L/min

(420-350) x 100 = 20 %
350
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✓
✓
✓
✓
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Assessment of risk factors for poor asthma outcomes
Risk factors for exacerbations include:

• Uncontrolled asthma symptoms
Additional risk factors, even if the patient has few symptoms:
• High SABA use (≥3 canisters/year)
• Having ≥1 exacerbation in last 12 months
• Low FEV1; higher bronchodilator reversibility
• Incorrect inhaler technique and/or poor adherence
• Smoking
• Obesity, chronic rhinosinusitis, pregnancy, blood eosinophilia
• Elevated FeNO in adults with allergic asthma taking ICS
• Ever intubated for asthma

Risk factors for fixed airflow limitation include:

• No ICS treatment, smoking, occupational exposure, mucus
hypersecretion, blood eosinophilia; pre-term birth, low birth weight

Risk factors for medication side-effects include:

• Frequent oral steroids, high dose/potent ICS, P450 inhibitors

GINA 2018, Box 2-2B (4/4)

© Global Initiative for Asthma

ตัวอย่างผูป้ ่ วย

Risk Factors

เด็กชายอายุ 11 ปี ภู มล
ิ ําเนากรุงเทพฯ
• อาการสําคญ
ั : หอบเหนื อยบ่อยๆ

• ประวัตป
ิ ั จจุบน
ั : มีอาการเหนื อยง่าย หายใจลําบาก
แน่ นหน้าอก

• ได ้ร ับการวินิจฉัยเป็ นหอบหืดมา 2 ปี

• รกั ษาด้วย Salmeterol + Fluticasone MDI (25/125)
1 puff bid
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Assessment of risk factors for poor asthma outcomes

• ผู ้ป่ วยพ่นยาขยายหลอดลมสีฟ้าเทาเข ้าทางปากเองทุกวัน
• ใช ้ยาควบคุมอาการหืดสีม่วง มีลมื บ ้าง
• ผู ้ป่ วยยังมีอาการจับหืดซําบ่อยๆ

• ไม่สามารถเล่นกีฬาได ้ วิงเล่นกับเพือนก็ไอและหอบ

Risk factors for exacerbations include:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

• มีความจําเป็ นต ้องได ้ยา prednisolone ชนิ ดกินปี ละ 2-3 ครงั

• Uncontrolled asthma symptoms
Additional risk factors, even if the patient has few symptoms:
• High SABA use (≥3 canisters/year)
• Having ≥1 exacerbation in last 12 months
• Low FEV1; higher bronchodilator reversibility
• Incorrect inhaler technique and/or poor adherence
• Smoking
• Obesity, chronic rhinosinusitis, pregnancy, blood eosinophilia
• Elevated FeNO in adults with allergic asthma taking ICS
• Ever intubated for asthma

Risk factors for fixed airflow limitation include:

ั ้วยอาการหืดกําเริบ
• นอนโรงพยาบาลหลายครงด

✓

• No ICS treatment, smoking, occupational exposure, mucus
hypersecretion, blood eosinophilia; pre-term birth, low birth weight

✓

• Frequent oral steroids, high dose/potent ICS, P450 inhibitors

Risk factors for medication side-effects include:

GINA 2018, Box 2-2B (4/4)

• ประวัตอ
ิ ดีต:

© Global Initiative for Asthma

คลอดก่อนกําหนด อายุครรภ ์ 25 สัปดาห ์

• มีประวัตเิ ป็ น bronchopulmonary dysplasia (BPD) หอบบ่อยๆ

หลังอายุ 5 ปี เหมือนจะดีขน
ึ หยุดยาแก ้หอบได้ เลยไม่มาติดตามการร ักษา
เริมหอบอีกครงอายุ
ั
8 ปี จงึ กลับมารกั ษาทีรามาอีกครงั

• ประวัตส
ิ ว
่ นตวั : Borderline IQ ขณะนี เรียนชนั ป.3 (การศึกษาพิเศษ)
• ประวัตค
ิ รอบคร ัว: มารดาเป็ นโรคหืด, ตา ยาย และบิดาสูบบุหรี
ไม่มส
ี ต
ั ว ์เลียงในบ ้าน

Bousquet et al. Allergy 2008;63 Suppl 86:8-160
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เด็กชายอายุ 11 ปี ภู มล
ิ ําเนากรุงเทพฯ
ประว ัติอดีต:

คลอดก่อนกําหนด อายุครรภ ์ 25 สัปดาห ์

มีประวัตเิ ป็ น bronchopulmonary dysplasia (BPD) หอบบ่อยๆ หลังอายุ 5 ปี เหมือนจะดีขน
ึ

หยุดยาแก ้หอบได้ เลยไม่มาติดตามการร ักษา เริมหอบอีกครงอายุ
ั
8 ปี จงึ กลับมารกั ษาทีรามาอีก
ครงั

ประวัตส
ิ ว
่ นตวั : Borderline IQ ขณะนี เรียนชนั ป.3 (การศึกษา

พิเศษ) เด็กดูจะฉลาดกว่าแม่ มีแต่พ่อเลียง เปลียนหน้ามาหลายคน
ประว ัติครอบคร ัว: มารดาเป็ นโรคหืด, ตา ยาย และบิดาสูบบุหรี

Inhaler Technique
&
Patient’s preference

ไม่มส
ี ต
ั ว ์เลียงในบ ้าน

How to choose proper aerosol delivery device for him?
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3 devices
• 3 different mechanisms to generate
aerosol

• Incorrect technique

→ less aerosol deposit

→ ineﬀec ve treatment

Respir Care 2012;57(4):613– 626.

3 types of devices
• Nebulizers

• Metered dose inhalers
• Dry powder inhalers
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MDI- common pitfalls

เด็กชายอายุ 11 ปี ภู มล
ิ ําเนากรุงเทพฯ

Patients must

อาการสําคัญ: หอบเหนื อยบ่อยๆ

ประวัตป
ิ ั จจุบน
ั : มีอาการเหนื อยง่าย หายใจลําบาก แน่ นหน้าอก
ได ้ร ับการวินิจฉัยเป็ นหอบหืดมา 2 ปี

• รกั ษาด้วย Salmeterol + Fluticasone MDI (25/125)
1 puff bid

• hold their head in the correct position
• empty their lungs

• slowly inhale the medication simultaneously with actuation
of the device

• hold their breath for 10 seconds after inhalation

• Salbutamol MDI prn

MDI

MDI
+ spacer

ความเร็ว
80-90 กม/ชม
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Spacers
• Reduce oropharyngeal deposition
• Improve distal delivery

Dry
Powder
Inhaler

• Minimize need for hand-breath
coordination

• Effectiveness of (MDI + spacers) =
Neb

Standard Spacers
with valves

Dry-Powder Inhalers
• easier to use than
metered-dose inhalers
• do not have to time
inspiration with
actuation
• simply breathe in deeply
after the device is loaded
• improves adherence with
teenagers
• come with counters

• needs the proper inspiratory
flow rate and technique

• hold their breath after
inhalation

• dry powders can irritate the
throat and cause coughing

• restricted to patients > 4 year

who can demonstrate sufficient
flow for the specific inhaler
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Delivered doses at different inspiratory flow rates

Aerosol deposition

160%
140%
120%
80%

••

•

100%

Oropharynx

•

•

60%

•
•

20%

30 l/min 60 l/min

40%
0%

•

•
••• • • • • • •
•

•
•

30 l/min 60 l/min 90 l/min

Accuhaler

Turbuhaler

30 l/min 40 l/min 60 l/min
Easyhaler

MDI spacer

Neb

Dry Powder

MDI: Newman, 1981; MDI/Reserv: Newman, 1986;
SVN-Lewis & Fleming, 1985; DPI- Newman, 1994.

Palander et al Clin Drug Invest 2000;20:25-33

Table: Peak inspiratory flow rate (PIFR)
required for various devices

INHALER

MDI

Easyhaler®
Accuhaler®
Turbuhaler®

PIFR (L/min)
25 - 60

30 - 60

เด็กชายอายุ 11 ปี ภู มล
ิ ําเนากรุงเทพฯ

ประวัตส
ิ ว
่ นตวั : Borderline IQ ขณะนี เรียนชนั ป.3 (การศึกษาพิเศษ)
• รกั ษาด้วย Salmeterol + Fluticasone MDI (25/125) 1 puff bid
• Salbutamol MDI prn

30 - 90
60 - 90

Amirav et al. Pediatr Pulmonol. 2005; 39: 447-51.
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Which of the following is the most appropriate
device for this patient?
A. Nebulizer
B. MDI

C. MDI with mouthpiece spacer
D. MDI with face-mask spacer
E. Turbuhaler

Inhaler Technique
&
Patient’s preference

Selection of aerosol device is based on
•
•
•
•
•

Patient’s preference
Age
Physical and cognitive ability
Cost
Availability of prescribed drug for use with
a specific device

***MDI ใช้ คก
ู่ บั spacer

เสมอ

Controller

Reliever
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Combination DPI
(Fluticasone + Salmeterol)

Controller

Reliever

Combination DPI
(Budesonide + Formoterol)

Smart therapy
(Controller + reliever)

Medications prescribed for treatment of uncontrolled asthma; Thai Peds

Kamalaporn H. J of Asthma. July 2017
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NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS
• 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

• WEIGHT LOSS

• AVOIDANCE OF SENSITIZERS WHERE APPROPRIATE

GINA 2016, Box 3-9

Problematic childhood asthma

• Poor or non-adherence to treatment:
- complicated treatment regimens
- family instability
- poor supervision of the child
- secondary gains associated with poorly controlled asthma
• Adolescents at risk: reduced adherence, smoking
Bracken M, et al. Arch Dis Child 2009; 94: 780–784
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Problematic childhood asthma

• Assessment should include:

- review of rescue inhaler and prescribed

controller medications during nurse-led home visits

Bracken M, et al. Arch Dis Child 2009; 94: 780–784

Skin prick test

แพ้ แมลงสาบ
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‘Guided self-management education’
• 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

•GINA 2015-2018 guideline, NAEPP and Thai
asthma council and association
recommend that physicians and patients
should work together in preparing a
written personal asthma action plan

• Regular medical review
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

Written Asthma Action Plan (WAAP)

• All asthmatic

patients should have WAAP to guide their
self-management efforts

•

Self- monitoring with peak flow meter for “moderate to
severe asthma” patients (who need daily controllers)
GINA 2015-2017
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Written Asthma Action Plan (WAAP)

Daily peak expiratory flow monitoring

• reminds daily use of controllers

• improved health outcomes and better asthma quality of life
• assess the severity of asthma
• response to medication
• detect early stages of asthma exacerbations
• Patients become actively involved in managing their asthma
• patients who poorly perceive airflow obstruction
• who have severe exacerbations

• Informs how to recognize and handle

worsening asthma

• when to seek for an emergency health care

Burkhart PV, et al. J Pediatr Nurs. 2012 Feb;27(1):18-25.

GINA 2015-2017

Written Asthma Action Plan (WAAP)

A linking tool of coordination across multiple caregivers
• Parents
• School nurses
• GP/Peds in different clinics/hospitals

Key changes in GINA 2016 -low-resource settings
■

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

What’s new in GINA 2016

© Global Initiative for Asthma

18

01/06/61

In Thailand

19

01/06/61

Ramathibodi’s

“Written Asthma Action Plan”
(WAAP)

Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep 17. doi: 10.12932/AP-010217-0002.
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Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep 17. doi: 10.12932/AP-010217-0002.

Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep 17. doi: 10.12932/AP-010217-0002.

Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Sep 17. doi: 10.12932/AP-010217-0002.
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Progression

• High dose Seretide ICS + LABA (25/250) 2 puffs bid
• add montelukast + intranasal steroids
• oral Theophylline

• ให ้คําแนะนํ าเรืองการดูแลสิงแวดล ้อม เท่าทีพอจะทําได ้

เช่น งดทาแป้ งหน้าขาว กําจัดขยะ ให ้คนในบา้ นเลิกสูบบุหรี

• asthma action plan ร่วมกับ peak flow meter เพือช่วยในการประเมิน

อาการตนเองทุกวันและใช ้ยาพ่นขยายหลอดลมเมือจําเป็ นเท่านัน

• ควบคุมอาการได้ด ี เมือใช้ยากินและพ่นยาด้วย MDI + VHC ชนิ ด
mouthpiece

MAKE IT HAPPEN
FOR
YOUR PATIENTS

• ไม่มอี าการหืดกําเริบอีก
• เข้าใจการใช้ยามากขึน เมือปฏิบตั ติ าม asthma action plan ควบคู ่ไปกับ
การเป่ า peak flow meter เช้า-เย็น

• มันใจว่าเมือใดควรใช้ยาฉุ กเฉิ นขยายหลอดลม และเมือใดควรต้องไปพบ
แพทย ์

• ขาดเรียนน้อยลง มาพบแพทย ์เฉพาะตามนัด
• สามารถออกกําลังกายได้เหมือนเพือน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนได้

• ผูด้ ู แลมีความเครียดน้อยลง และเอาใจใส่ผูป้ ่ วยมากขึน
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