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The incidence of childhood asthma is increasing, and its mortality rate is still high.
It results from chronic inflammation. Therefore, anti-inflammatory drugs are recommended in
the treatment. Inhaled corticosteroid is beneficial regardless of age or disease severity. Regular
usage will also decrease the rate of hospitalization and improve pulmonary function. Some
studies had showed that using an inhaled long acting β2-agonist with corticosteroid had the
same benefit as double dose of inhaled corticosteroid, less side effects, especially on the
growth. The combination in a single inhaler is formoterol and budesonide, and salmeterol and
fluticasone propionate. Evidence-based studies showed a greater or equal benefit when compared
with the two separate inhalers. The advantages of a single inhaler include more convenience,
low cost and practical for long term usage. It is recommended in patients with moderate or
severe persistent asthma. Fluticasone/salmeterol is better regarding its safety, and can be
used in children under 4 years by using the pMDI with spacer. Budesonide/formoterol is better
interms of more rapid onset of bronchodilating action of formoterol than salmeterol. So it can be
used as a rescue medication and also daily use as controller. Only DPI form is currently available
and can be used in children over 5 years of age. So using fixed combination drugs in the
treatment of asthma, we have to consider about the dosage of ICS according to the severity of
disease as classified in the guideline of asthma management.
Key words : Fixed combination, Asthma, Children, Dry powder inhaler (DPI), Metered-dose
inhaler (MDI).
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วัตถุประสงค์ :
1. รูจ้ กั แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคหอบหืดในเด็กโดยใช้ยา Fixed combination drug
2. รูจ้ กั ความแตกต่างของยา Inhaled corticosteroid และ Long Acting Beta-2 Agonist
ทีใ่ ช้เป็นส่วนประกอบในยา Fixed combination drug
3. รูจ้ กั ชนิดและความแตกต่างของ Fixed combination drug ทีม่ ใี นประเทศไทย
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ปัจจุบันเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และอัตราตายยังค่อนข้างสูง กลไก
การเกิดโรคทําให้มี chronic inflammation ในทางเดินหายใจ ดังนั้นควรพิจารณาใช้ยาในกลุ่มที่มี
ฤทธิเ์ ป็น anti-inflammatory ในการรักษาและควบคุมอาการ Inhaled corticosteroid (ICS) จะได้ผลดี
ในการควบคุมอาการโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือความรุนแรงของโรค การใช้อย่างสม่ำเสมอจะทําให้อัตรา
การที่จะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลลดลง และการทํางานของปอดดีขึ้น จากการศึกษาพบว่าการใช้
inhaled long acting β2- agonist ร่วมกับ inhaled corticosteroid จะได้ผลดีเท่ากับการเพิม่ ขนาดของ
inhaled corticosteroid เป็น 2 เท่า มีการทํางานของปอดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการลดผล
ข้างเคียงจากการเพิ่มขนาดของ corticosteroid โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต ปัจจุบันจึงมี
การผลิตยาสองกลุ่มรวมในหลอดเดียวกันเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ได้แก่ formoterol
ร่วมกับ budesonide และ salmeterol ร่วมกับ fluticasone propionate โดยมีหลักฐานที่แสดงถึง
ประโยชน์ทม่ี ากกว่า หรือเทียบเท่ากับยาทัง้ สองชนิดแต่ใช้แยกหลอด ข้อดีของการรวมยาในหลอดเดียว
คือ ไม่ต้องพ่นยาทีละ 2 หลอด ทำให้ผู้ป่วยใช้ยาต่อเนื่องได้มากขึ้น ราคาถูกกว่า และแพทย์มั่นใจว่า
ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยาทัง้ 2 ชนิด ดังนัน้ Fixed combination จึงมียาทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นanti-inflammation ทัง้ คู่
ควรใช้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย moderate persistent asthma ขึน้ ไป โดยทีย่ า fluticasone/ salmeterol จะดีกว่า
ในแง่ของความปลอดภัยของ fluticasone มากกว่า budesonide และยังมีในรูป pMDI (pressurized
metered-dose inhalers) สามารถใช้ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 4 ปีโดยร่วมกับการใช้ spacer ส่วน
budesonide/formoterol จะดีกว่า ในเรื่องของ formoterol ที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดลมได้เร็วกว่า
salmeterol จึงสามารถใช้เมือ่ มีการจับหืดเฉียบพลันได้ คือใช้ประจำทุกวันเป็นยาควบคุม และใช้ตาม
อาการเมือ่ มีการจับหืดเสริม แต่สามารถใช้ได้เฉพาะในเด็กอายุ 5 ปีขน้ึ ไป เพราะเป็น DPI (dry powder
inhaler) ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะต้องมีความสามารถทีจ่ ะดูดยาได้ ดัง้ นั้นการเลือกใช้ยาชนิด fixed combination
ให้ใช้ตามขนาดของ ICS ทีเ่ หมาะสมตามความรุนแรงของโรค
คำสำคัญ : Fixed combination, หอบหืด, เด็ก, Dry powder inhaler, Metered-dose inhalers.
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โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงขึ้นมากใน
ปัจจุบนั มีการวิจยั และยาทีใ่ ช้ในการรักษาเพิม่ ขึน้ มากมาย
ตลอดจนมีการวางแนวทางการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคหอบหืด ซึ่งใน
บทนี้ผู้เขียนจะบรรยายถึงยาเฉพาะชนิดใหม่ที่ใช้ในผู้ป่วย
เด็กโรคหอบหืดคือ Fixed combination drug (Inhaled
corticosteroid + Long-acting β2 – agonist)

Inhaled corticosteroids
เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุด ซึ่งมีหลายชนิด ขึ้นกับ Potency ของตัวยาเรียง
ลําดับจากน้อยไปมาก คือ Beclomethasone dipropionate
(BDP), Budesonide (BUD) และ Fluticasone propionate
(FP)
BUD มีความสามารถจับกับ glucocorticoid
receptor และมี water solubility ทีด่ กี ว่า BDP แต่ไม่มกี าร
metabolize ที่ปอดและจมูก ส่วนของยาที่ถูกดูดซึมจาก
ทางเดินอาหารจะถูกทําลายผ่าน first-pass hepatic
biotransformation ได้ถึงร้อยละ 90 โดยทําลายได้ 2
pathways ทําให้มีการ degradation ได้เร็วกว่า BDP
2-3 เท่า และมีการทําลายยาทีส่ มบูรณ์กว่า BDP(1) จึงทํา
ให้มี therapeutic index ทีด่ กี ว่า
FP มีความสามารถในการจับกับ glucocorticoid
receptor ได้ ส ู ง มาก และจะถู ก first-pass hepatic
biotransformation ได้เกือบสมบูรณ์ (2) และมี half-life
ทีย่ าวนานถึง 8 -14 ชัว่ โมง
Inhaled corticosteroids เป็นยาหลักที่ใช้ใน
การรักษาผูป้ ว่ ย asthma ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ โดยยานีจ้ ะ
สามารถลด airway hyperresponsiveness ในผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างดี(3) ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะใช้ inhaled
corticosteroids ในการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกของ
การเป็นโรคหืด โดยเชื่อว่าจะสามารถป้องกันความผิด
ปกติอย่างถาวรของหลอดลม (airway remodeling) ได้ดี
กว่าเมือ่ เริม่ ใช้ยาช้า(4) Inhaled corticosteroids จะใช้เวลา
ในการรักษาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ ภายในระยะเวลาเป็นวัน
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และให้ผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด
สูงสุด ภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์สว่ นผลสูงสุดในการลด
airway hyperresponsiveness นั้น จะใช้ระยะเวลาเป็น
เดือน(5) การศึกษาทีใ่ ช้ inhaled corticosteroids เป็นระยะ
เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จะสามารถลดทั้ง acute และ
late allergic response ได้(6) ปัจจุบนั มีรปู แบบการบริหาร
ยา inhaled corticosteroids หลายชนิด โดยมีทั้งในรูป
แบบ nebulizer solution, pressurized metered-dose
inhalers (pMDI), dry powder inhaler (DPI) เช่นในรูป
แบบ Turbuhaler และ Accuhaler เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยบริหารยาได้งา่ ย สะดวกขึน้ และยาสามารถผ่านเข้า
สู่หลอดลมและปอดได้สูงสุด โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ไม่ให้
ความร่วมมือในการบริหารยา อย่างไรก็ตาม เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั
inhaled corticosteroids ด้วย inhaler devices ชนิดใด
ก็ตาม ยาส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 40-80 (7) จะตกค้าง
อยู่ในปากและในบริเวณ oropharynx ซึ่งจะถูกกลืนลงสู่
ทางเดินอาหาร ยาส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 7-23(8)
จะเข้าสู่หลอดลมและปอดเพื่อออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมาย
ยาส่วนที่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารจะเข้าสู่กระแสโลหิต
และไม่ ผ ่ า น first pass hepatic biotransformation
ร่วมกับยาส่วนที่ถูกดูดซึมจากปอด ซึ่งไม่ถูก inactivation
อาจก่อให้เกิดผลทาง systemic effect ได้
สําหรับ inhaled corticosteroid นั้นส่วนมากจะ
ได้ผลดีในการควบคุมอาการ ไม่ขน้ึ กับอายุหรือความรุนแรง
ของโรค มีหลายวิธีให้เลือกใช้ ทําให้เกิดความสะดวก
และมี cost-effectiveness สูง (9) การใช้อย่างสม่ำเสมอจะ
ทํ า ให้ อ ั ต ราการเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลลดลง
หลังจากที่มีการใช้แล้วอย่างน้อย 15 วัน(10) และทําให้การ
ทํางานของปอดดีขึ้น ขนาดของยาที่ใช้แต่ละชนิดแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึง่ เป็นขนาดทีค่ ดิ ว่าปลอดภัยและมีการแนะนํา
ให้ใช้ตามความรุนแรงของโรค ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาใน
ขนาดที่เกิน high dose ที่ได้แนะนำไว้ จากการศึกษาพบ
ว่า FP ในขนาด 200-1000 µg เป็นยาที่ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต(11) มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า BDP และ
BUD(12) สําหรับขนาดของ BUD ก็ได้มีการทําการศึกษา
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ตารางที่ 1. Dosage of inhaled steroid.
Types

Low dose (µg/day)
> 12 yr
<12 yr

Medium (µg/day)
> 12 yr
<12 yr

High (µg/day)
> 12 yr <12 yr

200-500
200-600

100-250
100-200

500-1000
600-1000

250-500
200-600

> 1000
> 1000

>500
>600

 Budesonide
turbuhaler (100,200 µg)
200-600
MDI (50,100,200 µg)
200-500
nebulized solution (500,1000 µg) 500-1000

100-200
100-250
250-500

600-1000
500-1000
1000-2000

200-600 > 1000
250-500 > 1000
500-1000 >2000

>600
>500
>1000

 Fluticasone (MDI 25,125,250 µg) 100-250

100-200

250-500

200-400

>400

 Beclomethasone
MDI (50,250 µg)
DPI(200 µg)

วิจัยในเรื่องผลต่อการเจริญเติบโต ส่วนมากขนาดที่มี
การทําวิจยั กันมากคือ 800 µg/day มีบางรายงานทีพ่ บว่า
มีผลต่อ short term lower leg growth(13) แต่บางรายงาน
ก็พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต (14) สําหรับยาในรูป
BUD suspension มีการทําวิจัยใช้ในเด็กอายุ 4-8 ปี ใน
ขนาด 0.5 mg-2 mg/day พบว่ามีประสิทธิภาพดีและ
ปลอดภัย(15)
Inhaled long acting β2-agonist (LABA) ใน
ปัจจุบนั มีอยู่ 2 ชนิดคือ salmeterol (16-17) และ formoterol
ซึ่ง onset ของการออกฤทธิ์ของ formoterol เร็วกว่า
salmeterol (3 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ) ในขณะที่
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของทัง้ 2 ตัวนีไ้ ม่แตกต่าง
กั น (18) มี ฤ ทธิ ์ อ ยู ่ ไ ด้ น านถึ ง 12 ชั ่ ว โมง (19) และมี ฤ ทธิ ์
เป็น anti-inflammatory effect ไม่ดีเท่ากับ inhaled
beclomethasone (20) แต่ ด ี ก ว่ า Theophylline (21)
และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ ไม่ทำให้เกิด
desensitization of β2-adrenergic receptor response(22)
ทั้งนี้ไม่ควรใช้เป็น monotherapy หรือใช้แทนที่ inhaled
corticosteroid(23) จากการศึกษา (24) พบว่าการใช้ inhaled
long acting β2-agonist ร่วมกับ inhaled corticosteroid

> 500

จะได้ผลดีเท่ากับการเพิม่ ขนาดของ inhaled corticosteroid
เป็น 2 เท่า มีการทํางานของปอดดีข ึ้นและมีค ุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น (25) ลดผลข้างเคียงจากการเพิ่มขนาดของ
corticosteroid โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต
ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้ผลิตยาสองกลุ่มมารวมในหลอด
เดียวกัน เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่
ลดคุณภาพ ได้แก่ formoterol ร่วมกับ budesonide และ
salmeterol ร่ ว มกั บ fluticasone propionate โดยมี
หลักฐานจากการศึกษาที่แสดงถึงประโยชน์ที่มากกว่าหรือ
เทียบเท่ากับยาทัง้ สองชนิดแต่ใช้แยกหลอด (26-29) ข้อดีของ
การรวมยาในหลอดเดียว คือ สะดวกกว่าเดิมไม่ตอ้ งพ่นยา
ทีละ 2 หลอด ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยใช้ยาต่อเนื่องได้มากขึ้น
ราคาถูกกว่า และแพทย์มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับยาทั้ง
2 ชนิด กลไกที่ทำให้ยาทั้ง 2 ชนิดเสริมฤทธิ์กันในการ
ควบคุมโรคหืดคือ ยาทัง้ 2 ชนิดออกฤทธิค์ นละจุด inhaled
corticosteroid ออกฤทธิ ์ ใ นการระงั บ การอั ก เสบของ
หลอดลมทำให้ ล ดภาวะหลอดลมไว ในขณะที ่ LABA
นอกจากจะมีฤทธิ์ขยายหลอดลมแล้วยังมีฤทธิ์ลดการ
อักเสบอย่างอ่อนโดยมีผลต่อการปล่อย mediators ของ
mast cells, ลดการรั ่ ว ของพลาสมาออกจากหลอด
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เลือด และยับยั้งการกระตุ้นเส้นประสาทรับความรู้สึกใน
หลอดลม (30) ในระดั บ เซลล์ พ บว่ า สเตี ย รอยด์ จ ะเพิ ่ ม
transcription ของยีนที่สร้าง β2-receptor ทำให้ลดการ
เกิด down regulation ของ β2-receptor จากการใช้
LABA ระยะยาว ในขณะเดียวกันการใช้ LABA จะเพิ่ม
C-AMP ในเซลล์ ส่งผลให้ PKA (phosphokinaseA) สูงขึน้
และทำให้ glucocorticoid receptors มีการ translocate
จากใน cytoplasm เข้าสู่ nucleus (Nuclear translocation
of glucocorticoid receptors) ได้มากขึน้ ทำให้มกี ารเพิม่
gene transcription และส่ ง ผลให้ ม ี ก ารสร้ า งโปรตี น
ซึ่งยับยั้งปฏิกิริยาอักเสบมากขึ้นตามมา (30) ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทำให้ยาทั้ง 2 ชนิดเสริมฤทธิ์กันในการควบคุม
โรคหืดได้ดขี น้ึ
เป้าหมายของการรักษาโรคหืดคือ สามารถควบ
คุมโรคได้โดยไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษา อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาทั่วโลกพบว่าผู้ป่วยหืดส่วนใหญ่ยังคงมี
อาการของโรคในอัตราที่สูง ซึ่งบ่งถึงการรักษาโรคหืดยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การศึกษาการใช้ยาควบคุม
โรคหืดในอดีตส่วนใหญ่จะไม่ได้มุ่งวัตถุประสงค์ไปที่ว่า
จะควบคุมโรคได้หรือไม่ แต่จะเน้นที่ผลลัพธ์ของการรักษา
เพียงบางจุดมากกว่า เช่น การทดสอบสมรรถภาพปอด
ซึ่งอาจทำให้ประเมินผิดพลาดว่าโรคหืดได้ถูกควบคุมแล้ว
นอกจากนี้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของ
การรักษา ในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาใดที่บอกถึง
ประโยชน์ของการควบคุมโรคให้ได้ในระยะยาว จึงเป็น
เหตุให้มกี ารทำงานวิจยั ที่ชอ่ื ว่า Gaining Optimal Asthma
control (GOAL) เป็นเวลา 1 ปี เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของ inhaled corticosteroid ทีม่ ี FP อย่างเดียว ยาผสม
ระหว่าง FP และ Salmererol (SFC) (LABA) ว่ายาใดจะ
ควบคุมโรคหืดให้ได้ตามคำนิยามของแนวทางการรักษา
โรคหืดฉบับ Global Initiative for Asthma (GINA)/
National Institutes of Health (NIH)
Barnes NC.(31) ได้ทำการศึกษาชนิดแบ่งกลุ่ม
เปรียบเทียบแบบสุ่ม โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นขั้น ๆ (stratum)
ในผูป้ ว่ ยหืด 3,421 คน อายุ 12-80 ปี ทีไ่ ม่สามารถควบคุม
โรคหืดได้ เพื่อรับยา FP หรือยาผสมระหว่าง FP และ
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Salmeterol (SFC) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพิสูจน์ว่าผู้ป่วย
จะสามารถควบคุมโรคหืดได้ทั้งชนิดที่ควบคุมได้อย่างสิ้น
เชิง (total control) และชนิดควบคุมโรคได้ดี (well control)
ได้หรือไม่ โดยจะมีการเพิ่มการรักษามากขึ้นตามแบบ
ขั้นบันไดจนกว่าจะควบคุมโรคหืดได้อย่างสิ้นเชิง (หรือได้
ยา inhaled corticosteroid ขนาดสูงสุดที่ 500 ug วันละ
2 ครั้ง) พบว่าผู้ป่วยที่ได้ยาผสมไม่ว่าจะอยู่ในขั้นใด (ไม่
เคยได้สเตียรอยด์มาก่อน, เคยได้สเตียรอยด์ในขนาดต่ำ
และขัน้ ทีเ่ คยได้สเตียรอยด์ในขนาดปานกลาง) จะสามารถ
ควบคุมโรคได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา FP เพียงอย่างเดียว
โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่ถึงเกณฑ์ “การควบคุมโรคได้โดย
สิ้นเชิง” เมื่อสิ้นสุดระยะที่เพิ่มขนาดยาตามแบบขั้นบันได
ในกลุม่ SFC: FP เท่ากับ 520 (ร้อยละ 30): 326 (ร้อยละ 19)
(p < 0.001) และเมือ่ สิน้ สุดการศึกษาที่ 1 ปี เท่ากับ 690
(ร้อยละ41) : 468 (ร้อยละ 28) ตามลำดับ ในขณะที่มี
จำนวนผู้ป่วยที่ถึงเกณฑ์ “การควบคุมโรคได้ดี” เมื่อสิ้นสุด
ระยะที่เพิ่มขนาดยาตามแบบขั้นบันได ในกลุ่ม SFC : FP
เท่ากับ 1,071 (ร้อยละ 63) : 846 (ร้อยละ 50) (p < 0.001)
และเมือ่ สิน้ สุดการศึกษาที่ 1 ปี เท่ากับ 1,204 (ร้อยละ71):
988 (ร้อยละ 59) ตามลำดับ กลุม่ ที่ได้รับ SFC สามารถ
ควบคุมโรคได้รวดเร็วกว่า และที่ขนาดของยา inhaled
corticosteroid ที่ต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้รับ FP อย่างเดียว
มีผู้ป่วยทั้งหมดในกลุ่ม SFC ร้อยละ68 และในกลุ่ม FP
ร้อยละ 76 ที่ต้องได้รับยาในขนาดสูงในระยะท้ายของ
การศึกษา เนื่องจากยังไม่ถึงเกณฑ์ “การควบคุมโรคหืด
ได้อย่างสิ้นเชิง” อัตราการกำเริบเฉียบพลัน (0.07-0.27
ครัง้ /คน/ปี) และคุณภาพชีวติ ของกลุม่ SFC ดีกว่ากลุม่ FP
อย่างมีนัยสำคัญ การศึกษานี้ยืนยันว่าการรักษาโรคหืด
ที่ดีสามารถทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถถึงเป้าหมายของ
การรักษาได้
แนวทางการรักษาโรคหอบหืดในปัจจุบัน ผู้ป่วย
ควรได้รบั การสอน ให้ปรับยาตามความรุนแรงของโรค โดย
แพทย์จะเป็นผู้วางแผนให้ผู้ป่วยสามารถปรับยาได้ด้วย
ตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมักจะใช้ยาควบคุมในขนาดที่
คงที่ และใช้ยาบรรเทาอาการ ตามอาการ
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Aalbers R et al(32) ได้ศึกษาดูผลของการใช้
budesonide/formoterol (160/4.5 ug) ที่สามารถปรับ
ขนาดยาได้ และทำให้การควบคุมของโรคหอบหืดดีขึ้น
โดยการปรับขนาดยาให้สอดคล้องกับความรุนแรงของโรค
เปรียบเทียบกับการใช้ยาขนาดทีค่ งที่ ในผูป้ ว่ ยโรคหอบหืด
จำนวน 658 ราย ค่าเฉลี่ยทางอาการอยู่ที่ 1.5, ค่าเฉลี่ย
และการใช้ ICS = 735 ug/วัน ค่าเฉลีย่ FEV1 84 % ของค่า
predicted จะถูกสุ่มตัวอย่างภายหลัง 2 สัปดาห์ ที่เข้าสู่
ระยะการทดลอง โดยแบ่งคนไข้เป็น 3 กลุม่ ดังนี้
1. ใช้ budesonide/formoterol (Adjustable
Maintenance Dosing =AMD)
2. ใช้ budesonide/formoterol (Fixed Dose= FD)
3. ใช้ Salmeterol/fluticasone (50/250) (FD)
ในระยะเวลา 4 สัปดาห์แรก กลุม่ budesonide/
formoterol (AMD) และ budesonide/formoterol
(FD) จะได้รับยาในขนาด 2 สูด วันละ 2 ครั้ง และกลุ่ม
Salmeterol/fluticasone (50/250) (FD) จะได้รับยาใน
ขนาด 1 สูด วันละ 2 ครัง้ จากนัน้ ติดตามผูป้ ว่ ยเป็นระยะ
เวลาต่อไปอีก 6 เดือน ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ขนาดยาคงที่ (กลุม่ 2 และ
3) ก็ยงั คงให้การรักษาเหมือนเดิม ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ AMD
และควบคุมอาการได้ดี จะลดการใช้ยาลงเป็น 1 สูด วันละ
2 ครัง้ และถ้ามีอาการกำเริบ จะให้เพิม่ ขนาดยาเป็น 4 สูด
วันละ 2 ครัง้ ประมาณ 7-14 วัน ส่วนกลุม่ ที่ 2,3 ทีใ่ ช้ยา
FD จะใช้ salbutamol หรือ terbutaline ในการระงับอาการ
กำเริบเป็นครั้งคราว การประเมินค่า odds ratio และค่า
ต่าง ๆ จะดูจาก Well-Controlled Asthma Week (WCAW)
พบว่าในช่วง 1 เดือนแรกผูป้ ว่ ยทัง้ 3 กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา จะไม่
มีความแตกต่างกันในระหว่างกลุ่ม ในช่วง 6 เดือนต่อมา
พบว่าการให้ยา budesonide/formoterol (AMD) จะมีคา่
odds ratio เพิ่มมากขึ้นทำให้เข้าถึง Well-Controlled
Asthma Week ได้ดกี ว่าเมือ่ เทียบกับการให้ budesonide/
formoterol (FD) และลดการใช้ยาลงได้ถึง ร้อยละ15
การใช้ยา budesonide/formoterol (AMD) จะมีการกำเริบ
ต่ำกว่าตลอดระยะเวลาการศึกษา ร้อยละ40 เมื่อเปรียบ
เทียบกับ salmeterol/fluticasone และจะต่ำกว่า ร้อยละ
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32 เมื่อเทียบกับ budesonide/formoterol (FD) กลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รับ budesonide/formoterol ที่ปรับขนาดยาได้
จะใช้ยาระงับอาการลดลง โดยเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.58
ในกลุ่ม budesonide/formoterol (AMD) 0.92 ในกลุ่ม
budesonide/formoterol (FD) และ salmeterol/fluticasone
(FD) เท่ากับ 0.58, 0.92 และ 0.80 ตามลำดับ
สรุปการใช้ budesonide/formoterol (AMD)
ทำให้การควบคุมโรคหอบหืดได้ผลที่ดีกว่า โดยสามารถ
ลดการกำเริบ และลดการใช้ยาระงับอาการลงได้มากกว่า
เปรียบเทียบกับการใช้ขนาดคงที่ ทัง้ 2 กลุม่
Heuck C et al(33) ได้ ท ำการศึ ก ษาถึ ง ผลต่ อ
short term growth และ collagen turnover ในผูป้ ว่ ยเด็ก
โรคหอบหืด จำนวน 27 คน อายุ 6-13 ปี ทีใ่ ช้ formoterol/
budesonide (12/100 µg) เปรียบเทียบกับ budesonide
200 µg/วัน นาน 6 สัปดาห์ พบว่าในเด็กทีใ่ ช้ formoterol/
budesonide จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า รวมทั้ง
collagen turnover มากกว่ากลุม่ budesonide อย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ
Tal A et al(34) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการ
ใช้formoterol/budesonide (single inhaler) 4.5/80 µg
2 ครั้ง กับ budesonide 100 µg 2 ครั้ง ในเด็กหอบ
286 คน อายุ 4-17 ปี นาน 12 สัปดาห์ พบว่า single
inhaler ทำให้มี PEFR (peak expiratory flow rate) และ
FEV1 (force expiratory volumn in 1 second) เพิ่มขึ้น
เร็วกว่ากลุ่ม budesonide อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ไม่มี
อาการข้างเคียง
สำหรับชนิดและรูปแบบของยา Fixed combinations ทีม่ ใี นประเทศไทย มีดงั นีค้ อื
1. formoterol/budesonide มีในรูปแบบ DPI
(Turbuhaler) เท่านั้น ซึ่งมีขนาด 4.5/80 µg และ 4.5/
160 µg คือมี budesonide 2 ขนาด (80 และ 160 µg)
2. salmeterol/fluticasone มีในรูปแบบ DPI
(Accuhaler) ซึ่งมีขนาด 50/100 µg และ 50/250 µg
คือมี fluticasone 2 ขนาด (100 และ 250 µg) และยัง
มีในรูปแบบ pMDIs (Evohaler) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ
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spacer ได้ในเด็กเล็ก ซึง่ มีขนาด 25/50 µg, 25/100 µg
และ 25/125 µg คือมี fluticasone 3 ขนาด ( 50,100 และ
125 µg)
ดั้งนั้นการเลือกใช้ยาชนิด Fixed combinations
ให้เลือกใช้โดยพิจารณาตามขนาดของ ICS ที่เหมาะสม
ตามความรุนแรงของโรค
อุษา ตันติแพทยางกูร และคณะ (35) ได้ทำการ
ศึกษาในเด็กไทยอายุ 3-7 ปี จำนวน 468 คน ในความ
สามารถในการใช้อุปกรณ์แบบ DPI (Turbuhaler) พบว่า
เด็กที่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ควรมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
หรือมีส่วนสูงตั้งแต่ 113 เซนติเมตร หรือมีน้ำหนักตั้งแต่
20 กิโลกรัมขึน้ ไป

แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ยในระยะเรือ้ รัง (Chronic
therapy for childhood asthma) (36)
การรักษาผูป้ ว่ ยโรคหืดชนิดเรือ้ รัง จะให้การรักษา
ตามระดับความรุนแรงของโรค ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก
ได้แบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ (แผนภาพที่ 1)
ในรายที่มีอาการหอบตอนกลางคืน (nocturnal
asthma) อาจพิจารณาให้ oral long acting β2 agonist
(Procaterol) ซึ ่ ง อยู ่ ใ นรู ป ยาน้ ำ และเม็ ด แต่ ไ ม่ ค วรใช้
ต่อเนือ่ งระยะยาว เพราะไม่มฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบ
เนื่องจากโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา อาจมีอาการมากขึ้นได้เมื่อได้รับสารก่อ
ภูมิแพ้ หรือมีการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบน
การรักษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดและจำนวนยา
ตามความรุนแรงของโรค
ในรายที่มีอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษา และ
สามารถควบคุมอาการได้ติดต่อกันเป็นเวลา 1-3 เดือน
แพทย์ ค วรพิ จ ารณาลดขนาด และจำนวนยาลง โดย
พิ จ ารณาลดยาที ่ม ี ผ ลแทรกซ้อ นได้บ ่อ ยก่อ นเพื่ อให้ใช้
ยาน้อยที่สุดในการควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ
ของโรค
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หมายเหตุ ในเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปี
1. การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคหอบหืดจะ
ใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก เนื่องจากยังไม่สามารถตรวจ
สมรรถภาพปอดได้
2. การให้ยาป้องกันระยะยาวในกลุ่มที่เป็น mild
persistent ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี อาจพิจารณาใช้
montelukast ซึง่ เป็นยารับประทาน ทำให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ แต่ราคาจะสูงกว่ายาชนิดอื่น ๆ
หรืออาจจะพิจารณาใช้ low dose inhaled steroid ที่
ปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อยคือ Fluticasone
3. ในกลุ ่ ม ที ่ เ ป็ น moderate และ severe
persistent ต้ อ งส่ ง ต่ อ ให้ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญเฉพาะทาง เพื ่ อ
ยืนยันการวินิจฉัยและตรวจหาสาเหตุอื่นของ persistent
wheezing ในเด็กกลุม่ อายุน้ี ซึง่ อาจไม่ใช่ allergic asthma
สรุป Fixed combination มียาทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นantiinflammatory agents ทัง้ คู่ และประสิทธิภาพของ LABA
นัน้ ดีเกือบเทียบเท่า ICS (fluticasone และ budesonides)
การใช้ Fixed combination ควรใช้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย moderate
persistent asthma ขึ ้ น ไป โดยที ่ ย า fluticasone/
salmeterol จะดีกว่า budesonide/ Formoterol ในแง่ของ
ความปลอดภัยของ fluticasone มากกว่า budesonide
และยังมีในรูป pMDI ทำให้สามารถใช้ในเด็กเล็กทีอ่ ายุนอ้ ย
กว่า 4 ปีโดยร่วมกับการใช้ spacer ได้ ส่วน budesonide/
formoterol จะดีกว่า fluticasone/salmeterol ในเรื่อง
ของ formoterol ที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดลมได้ เร็ วกว่า
salmeterol จึงทำให้ budesonide/formeterol สามารถ
ใช้เมื่อมีการจับหืดเฉียบพลันได้ด้วย จึงเป็นที่มาของงาน
วิจยั ทีเ่ รียกว่า adjustable maintainance dosing (AMD)
และ Single Inhaler Therapy (SIT) คือสามารถใช้ประจำ
ทุกวันเป็นยาควบคุม และใช้ตามอาการเมื่อมีการจับหืด
เสริมได้ด้วย แต่สามารถใช้ได้เฉพาะในเด็กโตตั้งแต่อายุ
5 ปีขน้ึ ไป เพราะเป็น DPI ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะต้องมีความสามารถ
ทีจ่ ะดูดยาได้ดว้ ย
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แผนภาพที่ 1. แสดงการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหืดเรือ้ รังตามลำดับความรุนแรงในเด็กอายุ < 5 ปี และอายุ > 5 ปี ตามลำดับ
อายุ < 5 ปี
ระดับความรุนแรง

ยาทีใ่ ช้เพือ่ ควบคุมอาการ

การรักษาอืน่ ๆ

ขัน้ ที่ 1
มีอาการนาน ๆ ครัง้
(Intermittent asthma)

ไม่จำเป็น

ขัน้ ที่ 2
อาการรุนแรงน้อย
(Mild persistent)

inhaled low dose steroid

- sustained released theophylline หรือ
- inhaled cromolyn sodium หรือ
- leukotriene receptor antagonists

ขัน้ ที่ 3
อาการรุนแรงปานกลาง
(Moderate persistent)

inhaled medium dose steroid

- inhaled medium dose steroid ร่วมกับ
sustained release theophylline หรือ
inhaled long acting β2 agonist หรือ
leukotriene receptor antagonists
- inhaled high dose steroid

ขัน้ ที่ 4
อาการรุนแรงมาก
(Severe persistent)

inhaled high dose steroid ร่วมกับยา
อย่างใด อย่างหนึง่ ต่อไปนี้
- sustained release theophylline
- inhaled long acting β2 agonist
- leukotriene receptor antagonist
- oral steroid

อายุ > 5 ปี
ระดับความรุนแรง

ยาทีใ่ ช้เพือ่ ควบคุมอาการ

การรักษาอืน่ ๆ

ขัน้ ที่ 1
มีอาการนาน ๆ ครัง้
(Intermittent asthma)

ไม่จำเป็น

ขัน้ ที่ 2
อาการรุนแรงน้อย
(Mild persistent)

inhaled low dose steroid

- sustained released theophylline หรือ
- inhaled cromolyn sodium หรือ
- leukotriene receptor antagonists

ขัน้ ที่ 3
อาการรุนแรงปานกลาง
(Moderate persistent)

inhaled low to medium dose steroid
ร่วมกับ inhaled long acting β2 agonist

- inhaled medium dose steroid ร่วมกับ
sustained release theophylline หรือ
inhaled long acting β2 agonist หรือ
leukotriene receptor antagonists

ขัน้ ที่ 4
อาการรุนแรงมาก
(Severe persistent)

inhaled high dose steroid ร่วมกับ inhaled
long acting β2 agonist ร่วมกับยาอย่างใด
อย่างหนึง่ ต่อไปนี้
- sustained release theophylline
- leukotriene receptor antagonist
- oral steroid
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คำถาม - คำตอบ
1. ข้อใดเรียงลำดับประสิทธิภาพ ของ Inhaled corticosteroid จากน้อยไปมากได้ถกู ต้อง
ก. BDP, BUD, FP
ข. BUD, FP, BDP
ค. BUD, BDP ,FP
ง. FP, BUD, BDP
2. ข้อใดถูกต้องเกีย่ วกับการใช้ยา long acting beta-2 agonist
ก. สามารถใช้เป็นยาตัวเดีย่ ว ๆ ได้
ข. มีฤทธิอ์ ยูไ่ ด้นานถึง 24 ชัว่ โมง
ค. การใช้ร่วมกับ inhaled corticosteroid จะได้ผลดีเท่ากับการเพิ่มขนาดของ inhaled
corticosteroid เป็น 2 เท่า
ง. salmeterol ออกฤทธิ์ขยายหลอดลมได้เร็วกว่า formoterol
3. ข้อใดถูกต้องเกีย่ วกับการใช้ยา Fixed combination drug
ก. ใช้ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงตัง้ แต่ mild persistent asthma ขึน้ ไป
ข. formoterol /budesonide ดีกว่า salmeterol /fluticasone ในเรือ่ งความปลอดภัยของยา steroid
ค. salmeterol /fluticasone สามารถใช้ในเด็กเล็ก อายุนอ้ ยกว่า 4 ปีได้ เพราะมีแบบ pMDI
ง. salmeterol /fluticasone สามารถใช้เมือ่ มีอาการจับหืดเฉียบพลันได้
..........................................................................................................................................................
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ทีอ่ ยู.่ .............................................................................................................................................................................................

1. (ก) (ข) (ค) (ง)
2. (ก) (ข) (ค) (ง)
3. (ก) (ข) (ค) (ง)

4. (ก) (ข) (ค) (ง)
5. (ก) (ข) (ค) (ง)

4. เกีย่ วกับการใช้ Inhaled corticosteroid ข้อใดผิด
ก. ลด airway hyperresponsiveness ได้
ข. ป้องกันความผิดปกติอย่างถาวรของหลอดลม (airway remodeling) ได้
ค. ลดปฏิกริ ยิ าใน acute และ late phase allergic response ได้
ง. มีฤทธิ์ขยายหลอดลม ช่วยลดอาการหอบได้ภายในเวลาเป็นนาที
5. ข้อดีของการใช้ยา Fixed combination drug
ก. ใช้สะดวก ไม่ตอ้ งพ่นยาทีละ 2 หลอด
ข. ราคาถูกกว่าการใช้ยาแยกหลอด
ค. แพทย์มีความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย สำหรับบทความ รหัสสือ่ การศึกษาต่อเนือ่ ง 3-23-201-9010/0511-(1017)
1. ง 2. ข 3. ค 4. ก 5. ค

