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Evolution of the Global Initiative for Asthma (GINA)
in the last 25 years
The GINA Report has updated every years.
1995

2005

2019

Publication of the first
GINA Report: “Global
Strategy for Asthma
Management and
Prevention: NHLBI/WHO
Workshop Report”.

GINA recommends
asthma management

Major revision of the GINA
Report. On

demand
short-acting β2agonists are no longer
recommended

based on asthma

control, rather than
asthma severity.

2002

2014

2021

The GINA Report states that
it is reasonable to expect that
in most patients with asthma,
control of the disease can
and should be achieved and
maintained

Major revision of the GINA
Report, identifying the
importance of assessing

Major revision for
Step 1 & 2 in adults

modifiable risk factors
as well as symptom
control,

Helen K. Reddel.et.al, Eur Respir J 2019; 54: 1900598

“ประเมิน ปรับ ทบทวน (ป ป ท) การควบค ุมโรคหืด”
แนวปกิบตั ิเมื่อพบผูป้ ่ วยหืดท ุกครัง้

ป
ประเมิน

3 ประเมิ น
• ประเมิ น การวิ นิ จ ฉัย และโรคที่พบร่ว ม
• ประเมิ น ระดับการควบคุมุ โรค/ปัจ จัย เสี่ย ง
• ประเมิ น เทคนิ ค สูดู พ่น ยา/ความร่ว มมือ การใช้ย า

3 ทบทวน
• ทบทวน การตอบสนองการรัก ษา
• ทบทวน สมรรถภาพปอด
• ทบทวน อาการไม่พึงประสงค์

3 ปรับ
• ปรับ การรัก ษาตามระดับการควบคุมุ โรค
• ปรับ เสริ ม รัก ษาโดยไม่ใ ช้ย า
• ปรับ เพิ่ ม ความรู้เกี่ย วกับโรคหืด /การปฏิ บตั ิ ต วั

ท
ทบทวน

ป
ปรับ
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“ประเมิน ปรับ ทบทวน (ป ป ท) การควบค ุมโรคหืด”
แนวปกิบตั ิเมื่อพบผูป้ ่ วยหืดท ุกครัง้
3 ประเมิ น

ป
ประเมิน

ท
ทบทวน

• ประเมิ น การวิ นิ จ ฉัย และโรคที่พบร่ว ม
• ประเมิ น ระดับการควบคุมุ โรค/ปัจ จัย เสี่ย ง
• ประเมิ น เทคนิ ค สูดู พ่น ยา/ความร่ว มมือ การใช้ย า

ป
ปรับ

การวินิจฉัยโรคหืด
Recurrent
Airway hyperresponsive
Methacholine challenge test
Exercise challenge test
Clinical characteristics

2 of Response
Airway inflammation
FeNO (BTS, NICE)
> 40 ppb in adults
> 35 ppb in children
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การวินิจฉัยโรคหืด
ประวัติ ส งสัย - หายใจสียงหวีด , เหนื่ อ ย, ไอเรือ้ รัง หรือ แน่ น หน้ าอก

มีก ารตอบสนองต่อ การรัก ษา
ด้ว ยยาสเตีย รอยด์ หรือ ยาขยายหลอดลม

อาการแย่ล งช่ว งกลางคืน หรือ รุ่งเช้า ประวัติ ค รอบครัว

ตรวจพบความผิดปกติของสมรรถภาพปอด วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
การตรวจสมรรถภาพปอด
Exercise PEFR variability วัด 2 ครัง้ /วัน
ติ ด ต่อ กัน 2 สัป ดาห์
สมรรถภาพปอดเพิ่ ม ขึน้ หลังการรัก ษา 4 สัป ดาห์
Bronchodilator reversibility test จาก spirometry

เกณฑ์ใ นการวิ นิ จ ฉัย โรคหืด
PEFR variability >10% (Adults); 13% (Children)
FEV1 เพิ่ ม ≥ 12% และ 200 มล หรือ
PFER >20% จากก่อ นรัก ษา
FEV1 เพิ่ ม ≥ 12% และ 200 มล หลังสูด พ่น
Salbutamol ขนาด 200-400 ไมโครกรัม 10-15 นาที

Methacholine challenge test

FEV1 ลด ≥ 20% หลังกระตุ้น

Exercise challenge test

FEV1 ลด ≥ 10% และ 200 มล

การประเมิน
ประกอบด้วยค ุมอาการ และลดปัจจัยเสี่ยงในอนาคต
ลดความเสี่ย งในอนาคต

ควบคุมุ โรคหืด ในปัจ จุบุ นั ได้
การประเมิ น ระดับการควบคุมุ โรคหืด

ระดับการควบคุมุ โรคหืด

จํา แนกระดับ การคุมุ โรคหืด เป็ น อาการหืด ควบคุมุ ได้
และควบคุมุ ไม่ได้ ในรอบ 4 สัป ดาห์ที่ผา่ นมาผูป้ ่ วย...
• อาการโรคหืด เกิ ด ขึน้ กลางวัน
มากกว่า 2 ครัง้ /สัป ดาห์
• ตื่น กลางดึก เนื่ อ งจากหืด
• ใช้ RABA บรรเทาหืด กํา เริ บ
มากกว่า 2 ครัง้ /สัป ดาห์
• ข้อ จํา กัด ในการออกแรงทํากิ จ กรรม
เนื่ อ งจากโรคหืด
RABA = Rapid Acting ß2 Agonist, ICS= Inhaled corticosteroid

มี

ไม่ม ี

มี
มี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

มี

ไม่ม ี

คุม ได้

คุม ไม่ได้

ไม่ม ี
ทุก ข้อ

มีข ้อ ใด
ข้อ หนึ่ ง

ปัจ จัย เสี่ย งต่อ หืด กํา เริ บ
• หืด กํา เริ บรุนุ แรง ≥1 ครัง้ ในปี ที่ผา่ นมา
• เคยนอนโรงพยาบาลหรือ ใส่ท่อ ช่ว ยหายใจจากหืด กํา เริ บ
• ไม่ได้ใ ช้ ICS
• ใช้ RABA ≥ 3 หลอด/ปี
• สมรรถภาพปอด FEV1 <60%
• โรคร่ว ม เช่น
- จมูกู อัก เสบจากภูมู ิ แ พ้/ไซนัส อัก เสบเรื้อ รังั
- กรดไหลย้อ น
- ภาวะอ้ว น
- ความเครีย ดและซึม เศร้า

• สัม ผัส สิ่ งกระตุ้น เช่น บุหุ รี่ มลพิ ษทางอากาศ
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BTS and Canadian Guideline

Risk factors associated with severe asthma exacerbation

CANADIAN JOURNAL OF RESPIRATORY, CRITICAL CARE, AND SLEEP MEDICINE
2021 https://doi.org/10.1080/24745332.2021.1877043

“ประเมิน ปรับ ทบทวน (ป ป ท) การควบค ุมโรคหืด”
แนวปกิบตั ิเมื่อพบผูป้ ่ วยหืดท ุกครัง้

ป
ประเมิน
3 ปรับ
• ปรับ การรัก ษาตามระดับการควบคุมุ โรค
• ปรับ เสริ ม รัก ษาโดยไม่ใ ช้ย า
• ปรับ เพิ่ ม ความรู้เกี่ย วกับโรคหืด /การปฏิ บตั ิ ต วั

ท
ทบทวน

ป
ปรับ
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Start : การเริม่ ยาควบค ุมและยาบรรเทาหืดครัง้ แรกในเด็กอาย ุน้อยกว่า 5 ปี
การเริ่ ม การรัก ษา

ความรุน แรง
Mild Asthma-รุนุ แรงน้ อ ย
-ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารใช้ยาขยายหลอดลมมากกว่า 2
ครัง้ ต่อเดือน
- > 3 ตรัง้ ต่อปี หรือ น้อยกว่าถ้าอาการรุนแรง

Daily low dose ICS1

Moderate Asthma-รุนุ แรงปานกลาง
หลังจากเริม่ ให้การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์
ชนิดสูดพ่นขนาดตํ่าไปแล้ว 1-3 เดือน หาก
ผูป้ ่ วยยังไม่สามารถควบคุมอาการได้หรือยัง
มีอาการหืดกําเริบ

Medium dose ICS2

Severe Asthma-รุนุ แรงมาก
หากให้การรักษาด้วยการเพิม่ ยาสเตียรอยด์ชนิด
สูดพ่นขนาดต่าเป็ นสองเท่า (medium dose
ICS) แล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการได้

Low dose ICS/LABA 3
or Specialist referral

ขนาด ICS / วัน

Low-dose ICS (ug)
BDP 100 ( >5 Years)
BUD (Nebule) 500 (> 1 Year)
FP(MDI) 50 (>4 Years)

1 อาจพิจารณาให้หย
้ าสเตียรอยด์ชนิดสูดพ่นขนาดสูง นาน

1 สัปดาห์ โดยเริม่ ให้ตงั ้ แต่เริม่ มีอาการติดเชือ้ ไวรัสทางเดินหายใจ
ยืนยันการวินิจฉัยโรค, ตรวจสอบวิธกี ารพ่นยาและความสมํ่าเสมอในการพ่นยา, ประเมินปั จจัยกระตุน้
3 ในเด็กทีอ
่ ายุ ตัง้ แต่ 4 ปี อาจให้ยาทีผ่ สมกันระหว่างยา LABA และยาสเตียรอยด์ชนิดสูดพ่นทุกวัน แต่ขอ้ มูลเรื่องประสิทธิภาพและ
ผลข้างเคียงในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ยงั มีจาํ กัด
2 ปั จจัยทีต
่ อ้ งประเมินก่อนปรับยา:

Start : การเริม่ ยาควบค ุมและยาบรรเทาหืดครัง้ แรกในผูใ้ หญ่
ความรุน แรง / ความถี่
Intermittent Asthma-อาการไม่บอ่ ย
อาการหืดน้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน
แต่มปี ั จจัยเสีย่ ง ≥ 1 (กําเริบเฉียบพลันในปี ทผ่ี ่านมา
หรือสมรรถภาพปอด < 60%)

Mild Asthma-รุนุ แรงน้ อ ย
อาการหืดมากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน
แต่ไม่ได้เป็ นทุุกวัน

Moderate Asthma-รุนุ แรงปานกลาง
มีอาการหืดทุุกวัน หรือ หืดกลางคืน
มากกว่าสัปดาห์ละครัง้

Severe Asthma-รุนุ แรงมาก
มีอาการหืดทุุกวัน หรือ หืดกลางคืน
มากกว่าสัปดาห์ละครัง้ หรือมีปัจจัยเสีย่ ง ≥ 1
(กําเริบเฉียบพลันในปี ทผ่ี ่านมา
หรือสมรรถภาพปอด < 60%)

เริ่ ม การรัก ษาด้วย

ขนาด ICS / วัน

Daily low dose ICS

Low-dose ICS (ug)
Children (Adults)

Daily low dose ICS1
Low dose ICS/LABA
or Medium dose ICS

Medium-high dose
ICS/LABA

BDP 100-200 (200-500)
BUD(DPI) 100-200 (200-400)
FP(DPI) 50-100 (100-250)
FP(MDI) 50-125*

Medium-dose ICS (ug)
BDP >200-400 (500-1000)
BUD(DPI) >200-400 (400-800)
FP(DPI) >100-200 (250-500)
FP(MDI) >100-200

ผูป้ ่ วยทุกุ รายควรได้รบั SABA$ เพือ่ บรรเทาอาการ
$SABA

= Short acting ß2 agonist, BDP = Beclomethasone dipropionate, BUD = Budesonide, FP = Fluticasone propionate
อาจพิจารณา Daily LTRA เป็ นทางเลือก
*พิจารณาจา Drug available in Thailand
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Symptoms

Assess Severity or
Assess Asthma Control
(4 Weeks prior)

Risk
Assess for adjust step
of treatment

Assign Severity

Day Time Symptom
frequency

≤ 2 days per week

>2 days per week but not
daily

Daily

Throughout the day

Nighttime awakenings

< 2 nights per month

≥ 2 nights per month

> 1 night per week

Every night

SABA rescue(not
counting pre-exercise)

≤ 2 days per week

>2 days per week(not daily)

Daily

Several times per day

Activity Limitation

None

Minor

Some

Extreme

Exacerbations requiring
OCS or admission

0-1 per year or FEV1<60%

≥1 per year or FEV1<60% or future risk

If patient already on a controller treatment( Assess control)

Is controller being taken appropriately?

Based on Assess severity and
Symptom control in column above

Treatment by Thai
Pediatric Asthma
Guideline 2020 ( AAIAT
and Ped. Chest)
Treatment by Thai
Asthma Guideline for
Adult 2020 (TAC)

YES

Increase step of treatment 1 step unless well-controlled (all in green column above)

NO

Maintain current therapy and address the barriers to adherence

Intermittent Asthma

Mild Asthma

Step 1

6-11 years old

Moderate Asthma

Step 2

SABA as needed

Step 3

Daily low dose ICS

Daily low dose ICS

Severe Asthma

Daily low dose ICS

Step 4

Step 5

Low dose ICS/LABA
and Medium dose ICS

Medium dose ICS/LABA

High dose ICS/LABA

Low dose ICS/LABA or
Medium dose ICS

Medium dose ICS/LABA

Add on Tiotropium or Anti
IgE orIL5

Adult and Adolescent

High dose ICS/LABA
LAMA or Biologics
Low dose OCS
( ≤7.5 mg
prednisolone/day)

คําแนะนําการปรับควบค ุมยาบรรเทาหืดใน
ในผูป้ ่ วยที่เคยได้รบั การรักษามาก่อน
ปรับการรักษาตามระดับการควบค ุมโรค
ป
ประเมิน

ท
ทบทวน

Medium to high
dose ICS/LABA
+ others #

ป
ปรับ

#Others:

Low dose
ICS/LABA

Daily low dose ICS1

Controller

Medium dose
ICS/LABA

Specialist referral
if available

SR Xanthine, LTRA,
LAMA or Biologics
Low dose OCS
( ≤7.5 mg prednisolone/day)

Specialist referral
if available

Reliever : As needed-Short-acting bronchodilator
1

อาจพิจารณา Daily LTRA เป็ นทางเลือก

ICS= Inhaled corticosteroid
LABA= Long acting ß2 Agonist

LAMA= Long acting muscarnic antagonist
LTRA= Leukotriene receptor antagonist
SR Xanthine = Sustained release xanthine
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2021 Canadian Thoracic Society Guideline

CANADIAN JOURNAL OF RESPIRATORY, CRITICAL CARE, AND SLEEP MEDICINE Published February 2021

2021 Canadian Thoracic Society Guideline – A focused update on
the management of very mild and mild asthma

CANADIAN JOURNAL OF RESPIRATORY, CRITICAL CARE, AND SLEEP MEDICINE Published February 2021
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Local vs Global Guideline Perspectives
Step up and step down based on clinical assessment of control
Guideline

Initiation of treatment

Regular preventer

Initial add on therapy

Additional controller
therapies

Thai asthma
guideline 2020

Daily low dose ICS

Daily low dose ICS

Low dose ICS/LABA
or Medium dose ICS

Medium-high dose ICS/LABA

low-dose ICS/Formoterol

Medium dose ICS/Formoterol

Track 1
GINA
2021

Track 2

As needed low-dose ICS/Formoterol

Take ICS whenever
SABA taken

Daily low dose ICS

Low dose ICS/LABA
or Medium dose ICS

Medium-high dose ICS/LABA

Canada 2021

ICS

ICS

Add LABA to ICS therapy

Adding LTRA and/or Tiotropium

Spanish 2021

Low-dose ICS

Low-dose ICS/LABA

Medium dose ICS/LABA

High dose ICS/LABA

BTS 2020

Low-dose ICS

Low-dose ICS

Add LABA to ICS therapy

Increasing to medium dose ICS
or adding LTRA if no response to
LABA, consider stopping LABA

Japanese
2020

Low-dose ICS

Medium-dose ICS

Medium to high dose ICS and
add on LABA

High dose ICS and add on LABA

Specialist
Therapies

Refer

1. Thai asthma guideline in adult 2020 2. BTS/SIGN guidelines 2019 3.Nakamura Y et al., Allergol Int 2020
4. Canadian Thoracic Society Guideline 2021 5. GEMA 5.1 (spanish guideline on the management of asthma) 6. GINA 2021

What’s the core treatment?
What’s approach we choose?
What we apply?
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The One Guideline
ONE Page summary
ONE Purpose to achieve GOAL of asthma management
ONE Targeted to simplified in context of Thailand
ONE Best Answer (maintenance ICS)
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