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โครงการพัฒนาคุณภาพการดแูลผู้ป่วยโรคหดื ของหน่วยบริการสาขาเขตพืน้ที่ ขอนแก่น 

 Easy Asthma Clinic Workshop 

วันท่ี 19  มีนาคม  2551  โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์จ.ขอนแก่น 

 08:30 – 9:00  ลงทะเบียน 

 09:00 – 9:10  กล่าวเปิดงาน  

09:10 – 9:30  โครงการพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยโรคหืด ของหน่วยบริการ  

สาขาเขตพืน้ท่ี ขอนแก่น  

09:30 – 10:30  การจดัทาํ Easy Asthma Clinic ในโรงพยาบาลและบทบาทของแพทย ์
รศ.นพ.วชัรา  บญุสวสัดิ์  

10:30 – 10:45                    -----------รบัประทานอาหารว่าง--------------------   
10:45 – 12:15                     ทาํความเขา้ใจแบบฟอรม์ต่างๆของ Easy Asthma Clinic                           
            ประโยชน์ ของ Database Management Program และ 

วธีิการใชง้าน Database Management Program   
                                            รศ.นพ.วชัรา บญุสวสัดิ์ 

12:15 - 13:15 ----------รบัประทานอาหารกลางวนั---------- 

13:15 – 13:45                       บทบาทของพยาบาลใน Easy Asthma Clinic                                 
พยาบาล อไุรวรรณ  แซ่อยุ 

13:45 – 14:15                                            บทบาทของเภสชักรใน Easy Asthma Clinic 
                                         เภสชักรหญิง สณุี เลิศสินอดุม  

14:15 – 14:30 -----------รบัประทานอาหารวา่ง-------------------- 

ภาคปฏิบตัขิอง Easy Asthma Clinic แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม  14:30 – 16:00 

ฝึกการใช ้Peak Flow Meter รวมทั้งวธีิแนะนําผูป่้วย โดย พยาบาลอไุรวรรณ  แซ่อยุ 1. 

 2. ฝึกการใช ้MDI รวมทั้งวธีิแนะนําผูป่้วย โดย ภญ.สณุี  เลิศสินอดุม 

 3. ฝึกการใช ้DPI รวมทั้งวธีิแนะนําผูป่้วย โดย ภญ.ฌานี  สโมสร 

                     ใชเ้วลากลุ่มละ 30 นาทีแลว้เปล่ียนกลุ่มใหม ่

ซกัถามและปิดงาน 16:00 – 16:15 
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รศ.นพ.วชัรา  บญุสวสัดิ์  
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4โครงการพัฒนาคุณภาพการดแูลผู้ป่วยโรคหดื ของหน่วยบริการ สาขาเขตพืน้ที่ ขอนแก่น 
 
ความสาํคัญของปัญหา 

โรคหืดเป็นโรคท่ีพบบอ่ย1 และมีอบุตักิารณ์เพิ่มขึน้ทัว่โลก2 ประเทศไทยพบอบุตักิารณ์ของโรคหืด

ถึง 10-12% ในเดก็3, 4 และ 6.9% ในผู้ใหญ่ 5 โรคหืดเป็นโรคเรือ้รังท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ป่วยคอ่นข้างสงู จาก

การสํารวจพบวา่ผู้ ป่วยโรคหืดมากกวา่คร่ึงไมส่ามารถทํากิจกรรมได้เช่นคนปกต ิ ผู้ ป่วยโรคหืด 21.7% ยงั

ต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการหอบรุนแรงท่ีห้องฉกุเฉินอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผา่นมา 

และ 14.8 % ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 6  

จากข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุพบวา่จํานวนผู้ ป่วยท่ีเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล

เน่ืองจากโรคหืดก็เพิ่มขึน้ทกุปีนบัตัง้แต ่66,679 คนในปี พ.ศ. 2538 เป็น 102,245 คนในปี พ.ศ.2545 

(ตารางท่ี1) และมีผู้ เสียชิวิตด้วยโรคหืด 806 คนในปี พ.ศ. 2540 เพิ่มเป็น 1697 คนในปี พ.ศ.2546 (ตาราง

ท่ี2) และคาดวา่มีผู้ ป่วยโรคท่ีมีอาการหอบรุนแรงจนต้องไปรับการรักษาท่ีห้องฉกุเฉินไมต่ํ่ากวา่ปีละ 1 ล้าน

คน 

โรคหืดเพิ่งจะได้รับความสนใจจากแพทย์อยา่งมากเม่ือไมน่านมานีเ้อง เน่ืองจากวา่มีผู้ ป่วยโรคหืดท่ี

มีอาการหอบรุนแรงจนต้องมารับการรักษาท่ีห้องฉกุเฉินหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต

เพิ่มมากขึน้ในหลายๆประเทศ 7-10  ทําให้เกิดมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัโรคหืดเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก ยงัผลให้

มีความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เก่ียวกบัพยาธิกําเนิดของโรคหืดเกิดขึน้มากในช่วงสบิกวา่ปีท่ีผา่นมา ซึง่มีผลทํา

ให้แนวทางการรักษาโรคหืดในปัจจบุนัแตกตา่งจากในอดีตโดยสิน้เชิง แตค่วามรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้มายงั

กระจายอยูใ่นวงจํากดัไมไ่ด้แพร่กระจายไปถึงแพทย์ทัว่ไป ทําให้การรักษาโรคหืดในปัจจบุนัได้ผลยงัไมเ่ป็น

ท่ีนา่พอใจ6 

เพ่ือให้การรักษาโรคหืดได้ผลดีขึน้และมีมาตรฐานเดียวกนัองค์การอนามยัโลก(WHO) ร่วมกบั 

National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ของอเมริกาจงึได้ร่วมกนัเขียนแนวทางการรักษาโรค

หืดขึน้ และเรียกวา่ Global Initiative for Asthma (GINA)11 ซึง่ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก เพราะมี

หลายประเทศท่ีได้นําเอา GINA guidelines ไปเป็นแนวทางในการทําแนวทางการรักษาโรคหืดของตนเอง

รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ในประเทศไทยได้มีการจดัทําแนวทางการรักษาโรคหืดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2537 

โดยความร่วมมือของสมาคมอรุเวชช์ สมาคมโรคภมูิแพ้และอิมมโูนวทิยา และชมรมโรคหอบหืด12 และมีการ

ปรับปรุงเม่ือ พ.ศ. 2540 13 และครัง้หลงัสดุในปี พ.ศ. 254714  

ถึงแม้วา่จะมีการนําเอา GINA guideline มาใช้หลายปี แตผ่ลการสํารวจกลบัพบวา่การควบคมุโรค

หืดในประเทศไทยยงัต่ํากวา่มาตรฐานท่ีตัง้ไว้เป็นอยา่งมาก6 โดยพบวา่คนไข้โรคหืดจํานวนมากถึง 14.8% ท่ี

มีอาการหอบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา และ 21.7% ท่ีเคยมา

ห้องฉกุเฉินในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ผู้ ป่วยมากกวา่คร่ึงท่ีมีคณุภาพชีวิตด้อยกวา่คนปกตเิพราะไม่



 

 

สาเหตท่ีุแพทย์ไมป่ฏิบตัติามแนวทางการรักษาโรคหืดก็เพราะ 

1. แนวทางในการรักษาโรคหืดในปัจจบุนัเปลี่ยนไปจากเดมิมาก จากเดมิท่ีเข้าใจวา่โรคหืด

เป็นโรคท่ีมีความผิดปกตขิองกล้ามเนือ้หลอดลมท่ีโตขึน้และหดตวัมากกวา่ปกตแิละคดิวา่

โรคหืดเป็นโรคท่ีรักษาไมไ่ด้ จงึรักษาโรคหืดโดยการใช้ยาขยายหลอดลมเป็นหลกัเฉพาะ

เวลาท่ีมีอาการเท่านัน้ แตใ่นปัจจบุนัเข้าใจวา่โรคหืดมีการอกัเสบของหลอดลมทําให้

หลอดลมไวตอ่สิง่กระตุ้นผิดปกต ิดงันัน้โรคหืดจงึเป็นโรคท่ีรักษาได้ด้วยการให้ยาลดการ

อกัเสบของหลอดลมซึง่ได้แก่ ยาพน่เสตียรอยด์ (inhaled corticosteroids) เป็นหลกัแทน

การใช้ยาขยายหลอดลม ทําให้แพทย์เปลีย่นแนวคดิไมท่นั 

2. แนวทางในการรักษาโรคหืดยุง่ยากซบัซ้อนทําให้ยากตอ่การปฏิบตัติาม เชน่ การจําแนก

ความรุนแรงของโรคหืด และการให้ยารักษาตามระดบัความรุนแรงของโรค  

3. แพทย์ไมมี่เวลามากพอในการดแูลคนไข้โรคหืด ปกตแิพทย์มีเวลาตรวจผู้ ป่วยท่ีห้องตรวจ

ผู้ ป่วยนอกประมาณ 10 นาที แตก่ารท่ีจะรักษาผู้ ป่วยโรคหืดให้ดีจะต้องให้ความรู้แก่ผู้ ป่วย 

จะต้องประเมนิความรุนแรงของโรค จะต้องสอนผู้ ป่วยเก่ียวกบัการพน่ยาให้ถกูต้อง ซึง่ต้อง

ใช้เวลามาก 

การแก้ปัญหาได้ก็จะต้องทําให้แนวทางการรักษาโรคหืดง่าย  แม้กระทัง่แพทย์เวชปฏิบตัทิัว่ไปใน 

รพ.ชมุชนทัว่ประเทศสามารถปฏิบตัไิด้ และจะต้องมีการจดัระบบท่ีดีท่ีจะทําให้แพทย์ใช้เวลาน้อยลงในการ

ดแูลผู้ ป่วยโดยการเพิ่มบทบาทของพยาบาลและเภสชักรในการร่วมดแูลผู้ ป่วย จงึเป็นท่ีมาของการจดัตัง้

คลนิิกโรคหืดแบบง่ายๆ (Easy Asthma Clinic) ตามโรงพยาบาลชมุชน17 โดยมีการจดัระบบท่ีจะทําให้

แพทย์ใช้เวลาน้อยลงในการดแูลผู้ ป่วย เพิม่บทบาทของพยาบาลและเภสชักรในการร่วมดแูลผู้ ป่วยและการ

ให้ความรู้เร่ืองโรคหืดและแนวทางในการรักษาโรค ความรู้เร่ืองยาและวิธีการใช้ยาพน่ชนิดตา่งๆ แก่ผู้ ป่วย 

ทําให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ผลท่ีได้รับจากการจดัตัง้ Easy Asthma Clinic คือการรักษาโรคหืดในโรงพยาบาลชมุชนท่ีอยู่

ห่างไกลจะได้มาตรฐาน มีการวดัPEFR และมีการใช้ยา inhaled corticosteroids เพิ่มขึน้ ซึง่จะทําให้ผู้ ป่วย

โรคหืดจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ไมต้่องทกุข์ทรมานกบัอาการหอบ และสามารถลดการเข้ารับการรักษาท่ีห้อง

ฉกุเฉินหรือนอนรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลได้เป็นอยา่งมาก18 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมามีโรงพยาบาลสนใจเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยเป็นจํานวนไมน้่อย แตเ่น่ืองจากการท่ี

ไมมี่ระบบตดิตามท่ีใกล้ชิด การโยกย้ายโรงพยาบาลของแพทย์ การไมมี่สิง่ตอบแทนภาระงานท่ีเพิม่ขึน้ 



 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาคณุภาพของการรักษาโรคหืดของหน่วยบริการในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิให้

ได้มาตรฐานสากลอยา่งมีระบบ   

2. เพ่ือลดอตัราการเข้ารับการรักษาท่ีห้องฉกุเฉินหรือนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบ
รุนแรงเฉียบพลนั 

3. เพ่ือจะทําให้ผู้ ป่วยโรคหืดจะมีคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้  

4. เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูผู้ ป่วยโรคหืด ให้สามารถใช้ในการประเมนิคณุภาพบริการได้ 

5. เพ่ือสร้างเครือขา่ยการดแูล รักษาโรคหืดท่ีเป็นระบบ และเป็นแบบอยา่งให้กบัโรคเรือ้รังอ่ืนๆ 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

3.1 จดัอบรม easy asthma clinic workshop 

3.2 จดัให้มี easy asthma clinic ในหน่วยบริการระบบหลกัประกนัสขุภาพทกุแห่งในเขตพืน้ท่ี

ขอนแก่น จํานวน 112 แห่ง 

3.3 จดัประชมุประสานงาน/ผู้ รับผิดชอบโครงการของแตล่ะโรงพยาบาล  

3.4 ประชมุเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลข้อมลูทกุ 3 เดือน 

3.5 ตรวจเย่ียมโรงพยาบาลหลงัดําเนินการได้ประมาณ 6 เดือน 

3.6 ตรวจเย่ียมโรงพยาบาลเพ่ือให้การรับรองวา่เป็นคลนิิกรักษาโรคหืดได้มาตรฐานเม่ือเปิด
คลนิิกได้ประมาณ 12 เดือน 

3.7 ประชมุสรุปผลงานเม่ือครบ 12 เดือน 



 

แผนการดําเนินการ แผนปฏิบตังิานโครงการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จดัอบรม easy asthma 

clinic workshop 1 ครัง้ 

            

จดั easy asthma clinic ใน

หนว่ยบริการ UC  

            

  √   √   √   √ จดัประชมุประสานงาน

ผู้ รับผิดชอบโครงการของแต่

ละโรงพยาบาล 

  √   √   √   √ ประชมุเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูล

ข้อมลู 

      √      ตรวจเย่ียมโรงพยาบาลหลงั

ดําเนินการได้ 6 เดือน 

           √ ตรวจเย่ียมโรงพยาบาล

เพ่ือให้การรับรอง 

           √ ประชมุสรุปผลงานเม่ือครบ 

12 เดือน 

           √ ให้การรับรองโรงพยาบาลท่ี

ได้มาตรฐานสากล  

 
 
ระยะเวลาของโครงการ  12 เดอืน    มกราคม 2551 – ธนัวาคม 2551 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ /หวัหน้าโครงการ 

ผศ.นพ.วชัรา  บญุสวสัดิ ์หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 

 



 

 

ตวัชีวั้ดของโครงการ  
1. หนว่ยบริการในสาขาเขตพืน้ท่ีขอนแก่น สามารถให้บริการ easy asthma clinic  ในการดแูล

ผู้ ป่วยโรคหืดอยา่งมีประสทิธิภาพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90  

2. อตัราการเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยโรคหืด ในหนว่ยบริการสาขาเขตพืน้ท่ีขอนแก่น 

ลดลงไมต่ํ่ากวา่ ร้อยละ 20 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. หนว่ยบริการมีระบบการบนัทกึข้อมลูการดแูลผู้ ป่วยโรคหืดท่ีมีมาตรฐาน สามารถสืบค้น และ

ให้การดแูลตอ่เน่ืองในเครือขา่ยได้ 

2. มีฐานข้อมลูผู้ ป่วยโรคหืดเพ่ือใช้ในการพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยหืด 

3. ผู้ ป่วยโรคหืดได้รับบริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ 

4. อตัราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหอบลดลง 
 

 

ผู้ เสนอโครงการ       ……………………………………….. 

(ผ.ศ. นพ.วชัรา บญุสวสัดิ ์) 

หนว่ยโรคระบบการหายใจ 

ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

ผู้อนมุตัโิครงการ       ……………………………………….. 

(ผศ. นพ. วนิยั ตนัตยิาสวสัดกิลุ) 

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
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รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D.
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น



Dead

Hospitalization

ER visit

OPD visit

Loss of work

Symptoms





กระตุ้นให้เกดิการพฒันาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน/
แนวทางการดแูลผู้ป่วย

กาํกับ ตดิตามคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในผู้ป่วยโรคหดื ของหน่วย
บริการ 

เป็นแนวทางในการควบคุมดแูลโรคที่เป็นปัญหาในพืน้ที่

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการตรวจเวชระเบยีนเพื่อประเมนิคุณภาพการ
ดแูลผู้ป่วย

พฒันาและสร้างเสริมศักยภาพผู้ตรวจเวชระเบยีนเพื่อประเมนิคุณภาพการ
ดแูลผู้ป่วย



5

สาขาเขต เป้าหมาย ตรวจ ร้อยละ

เชียงใหม่ 1200 1200 100

พษิณุโลก 750 751 100.13

นครสวรรค์ 600 620 103.33

สระบุรี 1200 1358 113.17

ราชบุรี 1200 1287 107.25

ระยอง 1350 976 72.30

ขอนแก่น 1050 1223 116.48

สกลนคร 600 640 106.67

นครราชสีมา 600 618 103.00

อุบลราชธานี 600 791 131.83

สุราษฎร์ธานี 1050 884 84.19

สงขลา 1050 1051 100.10

กรุงเทพ 450 523 116.22

รวม 11700 11922 101.90



ร้อยละโรงพยาบาลที่รับการตรวจแยกตามระดับ

N=732 โรงพยาบาล



ร้อยละของแฟ้มที่สุ่มเลือกตามเงื่อนไข
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เฉลี่ย10.92
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การรักษาโรคหดืยังห่างไกลมาตรฐาน
◦ ผู้ป่วยมักจะมารักษาเฉพาะเวลาที่มีอาการหอบรุนแรง 
◦ การประเมินการรักษาโรคหดืใช้อาการเป็นส่วนใหญ่
◦ แพทย์ยังใช้ยาพ่นสเตียรอยด์น้อยมาก





วัตถุประสงค์

1. เพื่อพฒันาคุณภาพของการรักษาโรคหดืของหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิให้ได้มาตรฐานสากล

2. เพื่อลดอัตราการเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ
หอบรุนแรงเฉียบพลัน

3. เพื่อจะทาํให้ผู้ป่วยโรคหดืจะมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
4. เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคหดื ให้สามารถใช้ในการ

ประเมนิคุณภาพบริการได้
5. เพื่อสร้างเครือข่ายการดแูล รักษาโรคหดืที่เป็นระบบ และเป็น

แบบอย่างให้กับโรคเรือ้รังอื่นๆ



อบรม Easy 
Asthma Clinic 

Workshop
ตรวจเยี่ยม

ตรวจเวชระเบียน
เพื่อประเมนิ
คุณภาพ

ขัน้ตอนดาํเนินการ



อบรม Easy 
Asthma Clinic 

Workshop
ตรวจเยี่ยม

ตรวจเวชระเบียน
เพื่อประเมนิ
คุณภาพ

ขัน้ตอนดาํเนินการ



1. หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหดืได้ตาม
มาตรฐานสากล 

2. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคหดืเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยหดื

3. อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหอบลดลง
4. ผู้ป่วยโรคหดืมีคุณภาพชีวติดีขึน้

ประโยชน์ที่จะได้รับ 



ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Pรศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D.
ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: watcha_b@kku.ac.th



เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการรักษาโรคหดื
เป็นอย่างด ีและสามารถจดัตัง้คลนิิคโรคหดืได้อย่าง
มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานสากล



ววิัฒนาการของการรักษาโรคหดื
แนวทางการรักษาโรคหดืในปัจจุบนั
ปัญหาการรักษาโรคหดืในประเทศไทย
คลนิิกโรคหดืแบบง่ายๆ
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Inflammation

1975 1980 1985 1990 1995 2000

ววิัฒนาการของการรักษาโรคหดื

Airway 
Hyperresponsiveness

Bronchospasm

Remodelling

short-acting
b2-agonists

Inh corticosteroid Combination

2005

Smooth m hypertrophy

Inflammation



http://www.ginasthma.com



1995
2002



Definition of asthma

Symptoms (cough, wheeze, dyspnea)

Reversible airway obstruction

Airway hyperresponsiveness

Airway inflammation



Is it Asthma?

Recurrent episodes of wheezing

Troublesome cough at night

Cough or wheeze after exercise

Cough, wheeze or chest tightness after exposure to airborne 
allergens or pollutants

Colds “go to the chest” or take more than 10 days to clear



Asthma Diagnosis

History and 
patterns of 
symptoms

Physical 
examination

Measurements 
of lung 
function



การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry)

•FEV1 = Force Expiratory Volume in 1second

•FVC = Force Vital Capacity

•FEV1 / FVC < 70% 



Peak Flow meter (เครื่องวัดความเร็วสูงสุด)

PEFR = Peak Expiratory Flow Rate



เป่าสมรรถภาพปอด หรือ Peak Flow ก่อนและหลังพ่นยาขยาย
หลอดลม 15 นาที
FEV1 เพิ่มขึน้มากกว่า 12 % ถือว่าเป็นโรคหดื
PEFR เพิ่มขึน้มากกว่า 15 % ถือว่าเป็นโรคหดื

PEFR =300 L/min

•Salbutamol inhaler 2 puff
•รอเวลา 15 นาที

PEFR =390 L/min

PEFR เพิ่มขึน้

300
390-300

= 30%
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70 14

Lowest morning PEF (570)

Highest PEF (670)

Morning PEF
Evening PEF

Minimum morning PEF ( % recent best):  570/670 = 85%
(From Reddel, H.K. et al.  1995)

A Simple Index of PEF Variation



ทดสอบความไวของหลอดลม



Methacholine dose response curve
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Pharmacological therapy

Controllers

•Inhaled corticosteroids

•Inhaled long-acting   b2-
agonists

•Oral anti-leukotrienes
•Oral theophyllines

Relievers
Inhaled fast-acting β2-
agonists



Inhaled corticosteroids
BeclomethasoneBudesonideFluticasone



Classification of asthma severity: GINA 1995 

Day  symptoms

Night  symptoms

PEFR

PF variability

Intermittent

<1/wk

<2/mo

>80%

<20%

>1/wk

>2/mo

  >80%

20-30%

daily

>1/wk

60-80%

>30%

daily
frequent

<60%

>30%

Mild
persistent

Moderate
persistent

Severe 
Persistent

1
2

3
4



High dose ICS+other 
controller

B2 agonist prnLevel 1

ICS

high dose ICS

Level 2

Level 3

Level 4

GINA1995



High dose ICS+other 
controller

B2 agonist prnLevel 1

ICS

high dose ICS

ICS+LABA+other controller

Level 2

Level 3

Level 4

ICS+LABA

GINA1995GINA 2002



Aim: Asthma control

Asthma severity

Treatment 

No symptoms
No rescue medication
No exacerbation
No limitation of activity
Normal lung function

GINA 1995-2002

1995

2002
1. Intermittent
2. Mild persistent

3. Moderate persistent
4. Severe persistent

1. SABA prn

4. SABA+ICS+LABA+pred
3. SABA+ICS+LABA

2. SABA +ICS



Classification of asthma severity: GINA 1995 

Day  symptoms

Night  symptoms

PEFR

PF variability

Intermittent

<1/wk

<2/mo

>80%

<20%

>1/wk

>2/mo

  >80%

20-30%

daily

>1/wk

60-80%

>30%

daily
frequent

<60%

>30%

Mild
persistent

Moderate
persistent

Severe 
Persistent

1
2

3
4

Too complicated



Assessing asthma control

Treating to achieve asthma control

•Monitoring to maintain control
•Manage Asthma Exacerbations

•Day symptoms
•Night symptoms
•Reliever
•PEFR
•Exacerbation
•Limitation of activity

GINA 2006

2006

1. B2-agonist prn
2. ICS
3. ICS (low dose) + LABA
4. ICS (high dose) + LABA
5. ICS (high dose) + LABA + prednisolone

•Controlled
•Partly controlled
•Uncontrolled



1995
2002 2006

Implementation



Asthma guideline is too complicated



Assess Control

Step 1
• ICS 500ug/d

Step 2. 
•ICS 500ug/d + 

Other controllers

Asthma Patient

Treatment

No day symptoms
No night symptoms
No rescue medication
No ER visit
PEFR >80%

Severity



nurse

Doctor

nurse

Pharmacist

2. Assess asthma control 
Questionaires
•Day symptoms
•Night symptoms
•BD use
•ER

Treatment (Easy asthma guidelines) 

Appointment 

Inhaler technique 
Asthma education

PEFR

1. Register 
+



Http://eac2.dbregistry.com



Improve quality of asthma care 

Reduced ER visits and admissions

Reduce workload for doctors

Asthma database and publications 







ข้อมูลประวตัผู้ิป่วยเมื่อเร่ิมการศึกษา (first visit) โรงพยาบาล ศรีนครินทร์  (Appendix 1)      

1) HN AB 4500 เลขท่ีบตัรประชาชน Asthma No 0001  

ช่ือ นายสมด ี นามสกลุ สมบูรณ์  2) 
3) เพศ   M) ชาย  F) หญิง 

4) ท่ีอยู ่ 123/56    ถนนมิตรภาพ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  

เบอร์โทรศพัท ์          (043) 123-456   

อาย ุ 60 ปี นํ้าหนกั 65 กก. ส่วนสูง 167 ซ.ม. 5) 
6) วนั /เดือน/ปีเกิด                     /                  /                          

เร่ิมหอบอาย ุ 32 ปี                         หอบมานาน 28  ปี 7) 
รักษาโรคหืดท่ีโรงพยาบาลน้ีมาก่ีปีแลว้ 2 ปี 8) 

9) ในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา  คุณเคยนอนรักษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการหอบมากหรือไม่ 

0) ไม่เคย 1) เคย 2 คร้ัง ( ทั้งหมดก่ีคืน 4 ) 

10) ในระยะ เวลา12 เดือนท่ีผา่นมา  คุณเคยหอบมากจนตอ้งไปพน่ยา ฉีดยา ท่ีหอ้งฉุกเฉินหรือไม่ 

0) ไม่เคย 1) เคย 4 .คร้ัง 

11) การรักษาในปัจจุบนั 

* B2 agonist inhaler  No  Yes Ventolin MDI  

 *B2 agonist Tab  No  Yes  

 *Theophylline  No  Yes  

 *Steroid inhaler  No  Yes Becloforte  

 *Oral steroid  No  Yes  

 * B2 + Ipratropium inhaler  No  Yes  

 * B2 + ICS inhaler  No  Yes  

 *ICS + LABA  No  Yes  

 *Anti-Leukotriene  No  Yes  

12) เคยตรวจสมรรถภาพปอดมาก่อนหรือไม่  0) ไม่เคย 1) เคย 

13) คุณเคยสูบบุหร่ีหรือเปล่า  0) ไม่เคย 1) เคย 

ไม่เคย  หมายความวา่สูบนอ้ยกวา่ 1 มวนต่อวนัเป็นเวลา1 ปี หรือสูบนอ้ยกวา่ 20 ซอง) (
ถ้าเคย  1. ปัจจุบนัน้ีคุณยงัสูบบุหร่ีอยู ่ 0) ไม่ใช่ 1) ใช่ 

คุณเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายเุท่าไหร่ ปี 2.

ถา้คุณหยดุสูบบุหร่ีแลว้คุณหยดุสูบเม่ืออายเุท่าไหร่ ปี 3. 

โดยเฉล่ียคุณสูบบุหร่ีก่ีมวนต่อวนั มวน/วนั 4.

14) วนัท่ีสมัภาษณ์  วนั/เดือน/ปี                     /              /                                 

15) ในช่วง หน่ึงปีท่ีผา่นมาน้ี คุณเคยไปรักษาโรคหืดท่ีโรงพยาบาลใดบา้งนอกจากโรงพยาบาลน้ี  

 ไม่เคย  

กระดาษสีขาว สาํหรบัโรงพยาบาล           กระดาษสีชมพ ูสาํหรบัสว่นกลาง 

0 6 0 8 

4 8 3 20 8 0 9 

2 5 4 8 

 



(Appendix 2)  แบบประเมนิผลการรักษา โรงพยาบาล ศรีนครินทร์  

วนัท่ี   8  มิ.ย. 2547 HN AB 4500 Asthma No 0001 Predicted  PEFR  517 L/min 
ส่วนสูง............................... 

1.ในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมาคุณมีอาการไอ หายใจไม่อ่ิม หรือหายใจมีเสียงดงัวี้ด ในช่วงกลางวนับา้งหรือไม่ 

(จาํนวนคร้ังของอาการท่ีเกิดใน 1 เดือน หารดว้ย 4 เพื่อเป็นค่าเฉล่ียต่อสปัดาห์) 

0) ไม่มี  1) มีอาการนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สปัดาห์ 

2) มีอาการ มากกวา่หรือเท่ากบั 1 คร้ัง/สปัดาห์  3) มีอาการทุกวนั 

4) มีอาการเกือบตลอดเวลาทาํใหมี้ปัญหากบัการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

2.ในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมาคุณตอ้งลุกข้ึนมาไอ, หายใจฝืดและแน่นหนา้อก, หายใจมีเสียงวี้ดในช่วงกลางคืน บา้งหรือไม่ 

(จาํนวนคร้ังของอาการท่ีเกิดใน 1 เดือน หารดว้ย 4 เพื่อเป็นค่าเฉล่ียต่อสปัดาห์) 

0) ไม่มี  1) มีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 คร้ัง/เดือน 

2) มีมากกวา่ 2 คร้ัง/เดือน  3) มีมากกวา่ 1 คร้ัง/สปัดาห์ 4) มีเกือบทุกวนั 

3.ในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา คุณใชย้าบรรเทาอาการหอบ (ยาขยายหลอดลม)บา้งหรือไม่ 

(จาํนวนคร้ังของการใชย้าขยายหลอดลมใน 1 เดือน หารดว้ย 4 เพื่อเป็นค่าเฉล่ียต่อสปัดาห์) 

0) ไม่ใช ้ 1) ใชน้อ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สปัดาห์ 

2) ใชเ้กือบทุกวนั 3) ใชทุ้กวนั 

4) ใชม้ากกวา่ 4 คร้ัง/ วนั ติดต่อกนัตั้งแต่ 2 วนัข้ึนไป 

4.ในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา คุณเคยหอบมากจนตอ้งไปรับการรักษาท่ีหอ้งฉุกเฉินหรือท่ีคลินิกบา้งหรือไม่ 

0) ไม่เคย 1) เคย (จาํนวน คร้ัง) 

5.ในช่วง 4 สัปดาห์ทีผ่่านมา คุณเคยหอบมากจนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลบา้งหรือไม่ 

0) ไม่เคย 1) เคย (จาํนวน วนั) ท่ีโรงพยาบาล  

6.คุณมีผลขา้งเคียงจากการใชย้าหรือไม่ 

0) ไม่มี 1) เช้ือราในปาก 2) เสียงแหบ 3) อ่ืนๆ โปรดระบุ  

7. PEFR 300 L/min      58% predicted 

วนันัดพบแพทย์คร้ังต่อไป  วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

ยาท่ีผูป่้วยใช ้สาํหรับโรคหืดอยูใ่นขณะน้ีและขนาดท่ีใช ้ 

1 Becloforte MDI 2x2  

2 Ventolin MDI 2 Puff prn  

3   

4   

ยาท่ีแพทยส์ั่งใหใ้หม่ 

1 Seretide Accuhaler (250 μ g) 1x2  

2   

3   

4   
Thailand Asthma and Respiratory Forum 



 

(Appendix 3)  OPD Card ASthma clinic    โรงพยาบาล ศรีนครินทร์  

ช่ือ นายสมด ี นามสกลุ สมบูรณ์ HN AB 4500 Asthma No 0001  

Predicted PEFR 517 L/min 
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8 มิ.ย. 2547 3 3 2 0 0 0 300 -Becloforte 2 x 2 - Seretide Accuhaler (250 μg) 

       (58%) -Ventolin 2 puff prn    1 x 2 

        - ใช้ยา MDI ไม่ถูกต้อง เวลาที่
สูดไม่สัมพนัธ์กบัการกดหลอด

ยา , ไม่กั้นหายใจหลงัสูดยา 

 

          

          

8 ก.ค. 2547 0 0 0 0 0 0 500 -SERETIDE (250μg)  

       (97%)   
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Easy Asthma Clinic

บทบาทของพยาบาลใน Easy Asthma Clinic

อไุรวรรณ  แซ่อยุ
 พยาบาลประจาํหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

แผนกการพยาบาล อายรุกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น



1. ลงทะเบียน (Appendix 1)

2. ซกัประวตัิ Asthma Control (Appendix 2)

2.1  ประเมินอาการ

2.2  เป่า Peak Flow Meter

3. ตรวจสอบความถกูต้องของการใช้ยา

4. ให้ความรู้เรื่องโรคกบัผูป้่วย

5. นัดประเมินติดตามการรกัษา

บทบาทของพยาบาลใน Easy Asthma Clinic



การทดสอบสมรรถภาพปอดโดยการใช้

Peak Flow Meter



1)  ประเมนิผู้ป่วยและความสามารถในการเป่า

2)  ชี้ให้ผู้ป่วยเห็นประโยชน์

3)  สอนวธิีการเป่าทีถู่กวธิี

4) เน้นยํา้ให้เห็นความสําคญัของการตรวจและการ Follow up รวมถงึการแปลผล

การเป่า Peak Flow Meter

สัมพนัธภาพผู้ป่วยและญาติกบัเจ้าหน้าที่



Peak Flow meter (เครื่องวดัความเรว็สงูสดุ)



Mini Wright Peak Flow Meter



PEFR (Peak Exspiratory Flow rate)

• ความเรว็ลมที่เป่าออกมาจากปอดอย่างรวดเรว็ ค่าที่ได้จะบอก

ให้ทราบถึงสภาวะหลอดลมว่าเป็นอย่างไร ถ้าหลอดลมตีบแคบ

ค่าที่ได้กจ็ะน้อย

• ค่า PEFR ขึน้กบั เพศ, อาย,ุ ส่วนสงู



วิธีการเป่า Peak Flow Meter

• เลื่อนเขม็ชี้ลงมาที่เลข 0

• ยืน, ถ้ายืนไม่ได้ นัง่ตวัตรง (ผูป้่วยควรอยู่ท่าเดียวกนัทกุครัง้ที่เป่า)

• สดูหายใจเข้าให้เตม็ปอดและกลัน้หายใจไว้

• อมปากกระบอกของเครื่อง mouthpiece ปิดปากให้สนิท เป่าลมจากปอด

ให้แรงและเรว็ที่สดุเท่าที่จะทาํได้

• ดวู่าเขม็ชี้เลื่อนไปตรงกบัเลขใดให้จดไว้

• ทาํซํา้ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกอีก 2 ครัง้ (เป่าทัง้หมด 3 ครัง้)

• บนัทึกค่าที่มากที่สดุไว้ แล้วคิดคาํนวณประเมินค่าเป็นค่า % predict จาก
ตารางค่ามาตรฐาน



1)  Set Zero  เลื่อนเขม็ชี้ลงมาที่เลข 0



2)  ยืนหรือนัง่ตวัตรง (อยู่ในท่าเดียวกนัทุกครัง้ที่เป่า)



3)  สดูหายใจเข้าให้เตม็ปอดและกลัน้หายใจไว้



4)  อมที่ปากกระบอกเครื่อง ปิดปากให้สนิท เป่าลมออก
ทางปากให้เรว็และแรงที่สดุเท่าที่จะทาํได้



5)  ดวู่าเขม็ชี้ไปตรงกบัเลขใด ให้จดไว้



6)  ทาํซํา้ตัง้แต่ต้น อีก 2 ครัง้ รวมเป็น 3 ครัง้ เราจะใช้
ค่าที่มากที่สดุ เพื่อทาํการบนัทึก



Technique

การจบัถือ Peak Flow Meter ให้ถกูวิธี



Technique

การสวม Mouth piece ต้องสวมให้แน่นอย่าให้มีลมรัว่



การอ่านค่าและแปรผล PEFR



ตารางดชันี





Example การคาํนวณ % predicted

• ผูป้่วยหญิงอายุ 38 ปี สงู 166 cm

ค่ามาตรฐาน PEFR = B = 400

• แต่ผูป้่วยเป่าได้ = A = 300

• คิดเป็น A*100 /B = 75%

• AIM  PEFR > 80% = 320



การทาํความสะอาด Mouthpiece

1. ถอดแช่ detergent เพื่อขจดัคราบสกปรก

2. ล้างนํ้าสะอาด และแช่นํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น Virkon, Hibiscrup 
อย่างน้อย 30 นาที

3. ล้างนํ้าสะอาดอีกครัง้และผึง่ให้แห้ง

ข้อควรระวงั

• ห้ามทาํ Peak Flow Meter หล่น

• หมัน่ดแูลทาํความสะอาด Peak Flow Meter ไม่ให้มีคราบ
สกปรก



การให้ความรู้เรื่องโรคกบัผูป้่วย และญาติ

1. โรคหืด คือ โรคที่มีการอกัเสบของหลอดลมทาํให้หลอดลมไวต่อสิ่ง
กระตุ้นและจะเกิดการตีบแคบของหลอดลม

2. แนะนําให้ผูป้่วยหลีกเลี่ยง

• สิ่งกระตุ้น เช่น ไรฝุ่ น, อาหารบางชนิด, การออกกาํลงักาย, อารมณ์

• การอกัเสบของทางเดินหายใจส่วนบน

• สิ่งระคายเคือง เช่น บหุรี่, สารเคมี



3. การรกัษาโรคหืดจะมียา 2 ชนิดคือ

3.1  ยารกัษาการอกัเสบของหลอดลมที่เป็นต้นเหตขุองการเกิดโรค 
ซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่มีอาการตามแพทยส์ัง่

3.2  ยาบรรเทาอาการเพื่อขยายหลอดลม ซึ่งเป็นการรกัษาที่     
ปลายเหต ุและใช้เมือ่มีอาการเท่านัน้



ให้ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้ป่วย

การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดนิหายใจ

1)  Group therapy

2)  Individual  therapy



ให้ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้ป่วย

1)  Group therapy



ให้ความรู้เรื่องโรคแก่ผู้ป่วย

2)  Individual  therapy



การฝึกกายบริหารสําหรับผู้ป่วยโรคทางเดนิหายใจ
•  ต้องให้ผู้ป่วยและครอบครัวมสี่วนร่วม



สอนการใช้ยาผู้ป่วยสูงอายุ   ต้องมญีาติผู้ป่วยควรมสี่วนในการดูแลด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องและการสอนการใช้ยา

• สอนผู้ป่วยให้มคีวามรู้ความเข้าใจและความสําคญัของการใช้ยาแต่ละชนิด

• Side effect

• Compliance

• ความถูกต้องและความต่อเนื่องของการใช้ยา

• ต้องประเมนิความรุนแรงของโรคจากการใช้ยาของผู้ป่วยได้

•สอนผู้ป่วยประเมนิตนเอง

ทั้งตรวจสอบและดาํเนินการสอนไปด้วยกนัในครั้งเดยีว



• สอนการใช้ยาผู้ป่วยสูงอายุ   ต้องมญีาตดิูแล

การตรวจสอบความถูกต้องและการสอนการใช้ยา



การนัดประเมินติดตามการรกัษา

• เน้นยํา้ให้ผูป้่วยมาพบแพทยต์ามนัดอย่างเคร่งครดั เพื่อประเมินและ
ติดตามการรกัษา และใช้ยาให้ถกูวิธีตามแนวการรกัษา

• อาการที่ต้องมาพบแพทยก์่อนนัด

1.  พ่นยาขยายหลอดลม ทกุ 1 ชม. 4-6 ครัง้ แล้วอาการไม่ดีขึน้

2.  ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหอบบอ่ยขึน้, ใช้ยาขยาย
หลอดลม แล้วอาการไม่ทเุลาลง, ติดเชื้อทางเดินหายใจ



Pharmacist ’s role in 
Easy asthma clinic



Asthma control

☺No (twice or less/week) daytime symptoms

☺ No limitations of daily activities, including 
exercise

☺ No nocturnal symptoms or awakening because 
of asthma

☺ No (twice or less/week) need for reliever 
treatment

☺ Normal or near-normal lung function results

☺ No exacerbations



Levels of Asthma Control
Characteristic Controlled

(All of the 
following)

Partly Controlled
(Any measure present 
in any week)

Uncontrolled

Daytime symptoms None (twice or 
less/week)

More than twice/week Three or more 
features
of partly 
controlled
asthma present
In any week

Limitations of 
activities

None Any

Nocturnal 
symptoms/awakening

None Any

Need for reliever/
rescue treatment

None (twice or 
less/week)

More than twice/week

Lung function (PEF 
or FEV1)‡

Normal < 80% predicted or 
personal best (if known)

Exacerbations None One or more/year* One in any week†

* Any exacerbation should prompt review of maintenance treatment to ensure that it is adequate.
† By definition, an exacerbation in any week makes that an uncontrolled asthma week.
‡ Lung function is not a reliable test for children 5 years and younger.





Pharmacist’s role in               
Asthma management

1. Educate patients about asthma 
medications.

2. Instruct patients about the proper 
techniques for inhaling medications.

3. Monitor medication use and refill intervals 
to help identify patients with poorly 
controlled asthma.



Pharmacist’s role in               
Asthma management

4.  Encourage patients purchasing OTC 
asthma inhalers or tablets to seek medical 
care.

5.  Help patients use peak flow meters 
appropriately.

6.  Help patients discharged from the hospital 
understand their asthma management plan.



Pharmacist’s role in               
Asthma management

1. Educate patients about asthma 
medications.

Medication
Reliever

Controller



Estimated Equipotent Doses of 
Inhaled Glucocorticosteroids

Low Dose Medium Dose High DoseDrug

Beclomethasone 
dipropionate 

Budesonide

Fluticasone

Adult Adult AdultChildren Children Children

500-1000 
μg 

400-800 
μg 

250-500 
μg 

200-500
μg 

200-400 
μg

100-250 
μg 

100-400 
μg 

100-200 
μg 

100-200
μg 

400-800 
μg

200-400
μg 

200-500 
μg 

>1000
μg 

>800 
μg

>500
μg 

>800 
μg 

>400 
μg 

>500 
μg 



Onset and Duration of Action of 
Inhaled β2 – agonists 

Onset of Action Duration of Action

Short Long

Rapid Fenoterol
Pirbuterol
Procaterol
Salbutamol
(Albuterol)
Terbutaline

Formoterol

Slow Salmeterol



Inhaled corticosteroid

• Decrease eosinophil, mast cell, T-
lymphocyte cytokine numbers

• Inhibit transcription of inflammatory gene 
in airway epithelium

• Reduce endothelial cell leak
• Upregulate β2-receptor production
• Reduce airway epithelial subsement 

membrane thickening 



• Slow onset , long duration
• Combine with ICS
• Should not be used as monotherapy for 

asthma 
• Monotherapy : increased risk for severe 

exacerbation , increased risk of asthma-
related death 

Long acting β2-adrenergic 
agonists(LABA)



Leukotriene modifiers 

– Interfere with synthesis or block action of 
leukotrienes 

– Have both bronchodilation and anti-
inflammatory properties

– Not recommended for acute asthma 
attacks 

– Reduce NSAIDs or ASA induce asthma
– Zafilukast(AccolateR) , Montelukast 

(SingulairR)



Methylxanthines 

– Less effective than beta-adrenergics 
– Useful to alleviate bronchoconstriction of 

early and late phase, nocturnal asthma 
– Does not relieve hyperresponsiveness 
– Side effects: nausea, headache, 

insomnia, tachycardia, arrhythmias, 
seizures 

– Theophylline, aminophylline 



– Rapid onset: quick relief of 
bronchoconstriction 

– Treatment of choice for acute attacks 
– If used too much causes tremors, 

anxiety, tachycardia, palpitations, 
nausea 

– Too-frequent use indicates poor control 
of asthma 

Short acting β2-adrenergic agonists 



Anticholinergics

-Inhibit parasympathetic effects on 
respiratory system 
– Decreased mucus 
– Smooth muscle contraction 
– Useful for pts w/adverse reactions to 

beta-adrenergics or in combination with 
beta-adrenergics 

– Ipratropium [atrovent] 
– Ipratropium + albuterol [Combivent]



Combination Therapy in Asthma
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Corticosteroid β2-Agonist

Interactions between 
corticosteroids and LABAs?

Glucocorticoid 
receptor

β2-Adrenoceptor

Effect of LABAs on glucocorticoid receptors

Corticosteroids ↑ β2-adrenoceptors

Anti-inflammatory effect Bronchodilatation



Interaction between LABA and corticosteroids

• LABA increase GR nuclear 
translocation

• LABA prolong GR nuclear 
residency time

• LABA prime GR for 
activation by  MAPK-
dependent phosphorylation

– Enhance anti-inflammatory 
activity of steroids

• Increase ß2-receptor 

synthesis

• Decrease ß2-receptor down-

regulation

• Attenuate inflammation-

mediated ß2-receptor 

uncoupling and dysfunction

Corticosteroids: LABA



• Approved for the treatment of asthma not 
well control on high doses of ICS

• Subcutaneous, peak serum concentration 
3-14 days 

• dose: 0.016 mg/kg/IgE (IU/ml) q 2-4 wk

Anti-IgE( Omalizumab )



Pharmacist’s role in               
Asthma management

2. Instruct patients about the proper 
techniques for inhaling medications.

“Step by step demonstration”
“Observation of their technique”



of Asthma Products

Nebulizers

Metered-dose inhaler (MDI):
inhaler, jethaler, autohaler, evohaler

Dry powder inhaler (DPI):
turbuhaler, diskhaler, accuhaler, 
easyhaler

Preparation



Nebulizers



Metered-dose inhaler
(MDI)



Metered-dose inhaler
(MDI)



Metered-dose inhaler
Spacer



Dry powder inhaler
(DPI)

TURBUHALER ACCUHALER



Turbuhaler



Accuhaler



How to use … Nebulizers

1.Measure the correct amount 
of medication the dropper 
provided of select the 
prescribed number of 
ampules.

2.Diluted with 2-5 ml of sterile 
normal saline. Transfer into 
the medication chamber of 
nebulizer.



How to use … Nebulizers (cont’)

3.Assemble the mask or 
mouthpiece and connect the 
tubing from this to the port on 
the compressor.

4.Sit in and upright position, 
comfortable. Put the mask over 
your nose and mouth.



How to use … Nebulizers (cont’)

5.Breathe slowly (usually 5-15 
min.) The treatment is 
complete when no more mist is 
formed by nebulizer and the 
drug chamber is empty.

6.Clean the nebulizer after 
treatment.



How to use …

Remember to breathe in slowly

Inhaler

1. Take off the cap.    
Shake the inhaler 4-5 times.

2. Stand up. Breathe out.



How to use … Inhaler (cont’)

3. Put inhaler in your mouth or in front 
of your mouth. As you start to 
breathe in, push down on the top 
of the inhaler and keep breathing 
in slowly.

4. Hold your breath for 10 seconds. 
Breathe out. Repeat puffs as
directed. Waiting 1 min  between 
puffs may permit second puff to 
penetrate the lungs better.

Remember: If you are using corticosteroids MDI. Rinse your mouth with 
water after using MDI, but do not swallow.



How to use …

Remember to breathe in slowly

MDI & Spacer

1.Take off the cap. Shake the inhaler 4-5 times. 
Insert the MDI to the open end of the spacer

2.Stand up. Breathe out. Spray the medicine into 
the spacer one time. Then take a deep breath 
and hold for 4-10 sec.



How to use …MDI & Spacer (cont’)

Remember: If you are using corticosteroids MDI. Rinse your mouth with 
water after using MDI, but do not swallow.

3. Breath in again, but do not spray the medicine again. 
Repeat puff as directed. Waiting 1 min between puffs 
may permit second puff to penetrate the lungs better.  

There are many kinds of 
spacers. Some have a 
mouth piece. Some have a 
face mask.



How to use … Turbuhaler
1.Unscrew the cover and remove it.

2.Hold the Turbuhaler straight up. Twist the 
color grip all the way to the right and back 
again all the way to the left until you hear it
“Click” –that means the medication is loaded.

3.Turn your head away from the turbuhaler and 
breathe out all the way.

4.Place the mouthpiece between your  lip and 
close your lips around it. Breathe in as 
deeply and quickly as you can.



MDI & Spacer (cont’)How to use …



How to use … Turbuhaler
1.Unscrew the cover and remove it.

2.Hold the Turbuhaler straight up. Twist the 
color grip all the way to the right and back 
again all the way to the left until you hear it
“Click” –that means the medication is loaded.

3.Turn your head away from the turbuhaler and 
breathe out all the way.

4.Place the mouthpiece between your  lip and 
close your lips around it. Breathe in as 
deeply and quickly as you can.



How to use … Turbuhaler (cont’)

5.Remove the turbuhaler from your mouth 
before breathing out.

6.Always check the number in the side counter 
window under the mouthpiece to see how 
many doses are left. 

** For the turbuhaler that do not have a dose 
counter window. Check a window for a red 
mark, which means your medications is 
running out. When finished, replace the cap. 

Remember: If you are using corticosteroids DPI. Rinse your mouth with water after 

using turbuhaler, but do not swallow.



Turbuhaler (cont’)How to use …



Turbuhaler Empty Test



How to use … Accuhaler
1.Hold the accuhaler in one hand, place the 

thumb of your other hand on the grip and 
push away until the mounthpiece appears 
and snaps open.

2.Slide the lever away from your as far as it will 
go to get your medication ready.

3.Breathe out away from the device.

4.Place the mouthpiece between your lips and 
tilt your head back a little.



How to use … Accuhaler (cont’)

5.Breathe in through the accuhaler steadily and 
deeply.

6.Remove the accuhaler from your mouth. 

7.Breathe out.

8.Always check the number in the dose 
counter window to see how many doses are 
left.

Remember: If you are using corticosteroids MDI. Rinse your mouth with water after
using accuhaler, but do not swallow.



Accuhaler (cont’)How to use …



Accuhaler Empty Test

Start at 
60 doses

Running out at 
0 doses



products selection

1. Single product prior
2. Can’t use MDI correctly
3. Insufficiency inhalation force
4. Decrease Adverse Reaction
5. Acute severe bronchospasm                      

Principle of





Pharmacist’s role in              
Asthma management

3. Monitor medication use and refill 
intervals to help identify patients with
poorly controlled asthma.

- Over use of bronchodilators
- Under use of inhaled corticosteroids



Poorly Controlled Asthma
Adverse effects from medications.
Waking up at night from symptoms of asthma more 
than twice a month.
Increased use of inhaled, short-acting beta2-
agonists (e.g., more than three to four times in 1 
day).
Long-term overuse of inhaled, short-acting                  
beta2-agonists.
Overuse or misuse of inhaled long-acting                 
beta2-agonists.
Nonadherence to anti-inflammatory medications

Sign of…



Poorly Controlled Asthma

Failure to achieve quick and sustained response 
to short-acting beta2-agonists during an acute 
asthma episode
Poor tolerance to physical activity
Missing school or work because of asthma 
symptoms.
An emergency department visit or hospitalization 
for asthma.

Sign of…



Pharmacist’s role in              
Asthma management

4. Encourage patients purchasing OTC 
asthma inhalers or tablets to seek
medical care.

5. Help patients use peak flow meters 
appropriately.

6. Help patients discharged from hospital 
understand their asthma management 
plan.



asthma patients
1. Basic facts about asthma
2. Roles of Medications and how to prevent 

ADRs
3. Skills
4. Environmental control
5. When and how to take rescue actions

Key Education for



nurse

Doctor

nurse

Pharmacist

•Register patients 
•Assess asthma control

–asthma control questionnaires
–Measure PEFR

Treatment (Simplify GINA guidelines)

Appointment 

Inhaler technique
Compliance
Asthma education

day symptoms
night symptoms
rescue medication
ER visit
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