
ชื่อยาทั่วไป Seretide MDI 

ชื่อการค้า / ผู้ผลิต Seretide MDI 

รูปแบบ / ความแรง Salmeterol xinafoate 25 mcg, fluticasone propionate 250 mcg 

กลุ่มยา Fluticasons Propionate ( ซึ่งเป็น inhaled corticosteroids : ICS) และ Salmeterol ( 

Long-acting ß2- agonist : LABA) 

Pregnancy Category Pregnancy: C 

ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มีข้อบ่งใช้ในการผู้ป่วย moderate to severe persistent asthma หรือใช้ในผู้ป่วย 

COPD ( รวมถึง chronic bronchitis และ emphysema เพื่อช่วย improve lung 

function , improve exacerbation rate asthma  ,Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD 

ขนาดยาที่แนะน า 
Ashtma: 
อายุ  ≥12ปี: Evohaler:  พ่น 2 กด วันละ 2 คร้ัง เช้า เย็น  
COPD: 
 ผู้ใหญ่:  Evohaler : พ่น 2 กด วันละ 2 คร้ัง เช้า เย็น  

เภสัชวิทยา Salmeterol, a long acting β2-agonist which acts locally in the lung to mediate 

bronchodilation. Fluticasone, a corticosteroid with mainly glucocorticoid 

activity, reduce symptoms and exacerbations of asthma 

เภสัชจลนศาสตร์ Onset: Bronchodilation: 10-20 minutes. 

Duration: Bronchodilation: 12 hr 

ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ ข้อห้ามใช้โดยทั่วไป ( contraindication) คือ ผู้ที่แพ้ ( hypersensitivity) โปรตีน

จากนม และ acute episode of athma or COPD  

ข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วย adrenal suppression, bronchospasm, 

cardiovascular disorder เช่น coronary insuffiency , cardiac arrythmias 

hypertension hypokalemia, localized infections of the mouth and pharynx due to 

Candida albicans , glaucoma , cataract , herpes simplex in eye , hepatic 

impairment, osteoporosis, thyroid problem, pneumonia and lower respiratory 

tract infections ( โดยเฉพาะในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี 

-ไม่มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการแสดงของ toxicity ได้แก่ headache, oral candidiasis, palpitation, tremor , 

http://www.mims.com/Thailand/diagnoses/info/2716?q=asthma
http://www.mims.com/Thailand/diagnoses/info/484?q=Obstructive%20Pulmonary%20Disease
http://www.mims.com/Thailand/diagnoses/info/484?q=Obstructive%20Pulmonary%20Disease


paradoxical bronchospasm 

มีข้อควรทราบและพึงระวังเกี่ยวกับการ

ใช้ยาสูดประเภทสเตอรอยด์คือ 

- ยาสูดนี้ใช้ในขนาดน้อย ผลข้างเคียงไม่มากเท่ากับยากิน  

- ยาสูดนี้ต้องสูดเป็นประจ าทุกวัน ถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพื่อลดอักเสบ

ของหลอดลมอย่างต่อเนื่อง  

- ยาสูดนี้ไม่ได้ผลในการบรรเทาอาการขณะจับหืด (ต้องใช้ยาสูดขยายหลอดลม

ชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาการจับหืด)  

- กระบอกยามีสีน้ าตาล สีแดง หรือ สีส้ม  

- บางรายอาจมีอาการจับหืดเกิดขึ้นภายหลังการสูดยา

ทันที (paradoxical bronchospasm) ซึ่งเน่ืองจากการแพ้สารอ่ืนในตัวยา  ควรงดใช้

ยาสูดชนิดนั้นๆ  

- บางรายอาจมีฝ้าเชื้อราเกิดขึ้นในปาก ซึ่งป้องกันได้โดยการบ้วนปากหลังสูดยา

ทุกคร้ังเพื่อล้างคราบยาออก   

- เมื่อใช้ยานี้ในขนาดสูง (เกินกว่า 1,000ไมโครกรัมของบิวดีโซไนด์/หรือ

เทียบเท่า ต่อ วัน) และเป็นระยะเวลานานอาจเกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ต้อ

กระจก, ต้อหิน, ภาวะกระดูกบาง (โดยเฉพาะสตรีหมดประจ าเดือนแล้ว), การ

เติบโตของเด็กช้ากว่าปกติ, เสียงแหบ  เป็นต้น  

- บางรายอาจมีภาวะโรคเบาหวานก าเริบ  

- บางรายอาจมีเกลือแร่ในเลือดผันผวน เช่น โปตัสเซี่ยมต่ า  

- บางรายอาจมีวัณโรคก าเริบ  

โดยทั่วไปยาสูดประเภทสเตอรอยด์นี้ถือว่าปลอดภัย ไม่มีข้อห้ามใช้ในระหว่าง

ตั้งครรภ์ แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้ เท่าที่จ าเป็น ข้อพึงระลึกก็คือโรคหืดที่

ควบคุมไม่ได้(เป็นรุนแรง) ในระหว่างตั้งครรภ์ จะเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์

มากกว่าผลข้างเคียงจากยา 

ค่าใช้จ่ายด้านยา 700  บาท/กล่อง 

 


