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แนวทางการดําเนินงานดานการวินิจฉัย และ ดูแลรักษาพยาบาลโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม A/H1N1 
 
 สถานการณ A* 

พ้ืนที่ยังไมมีการระบาด 
สถานการณ B&C* 
พ้ืนที่มีการระบาด 

 คํานิยาม  
Case definition for 
screening 

 Based on case definition 
flow 3   
ในกรณีผูสัมผัสไมมีอาการ
ปวย ยังไมตองเก็บตัวอยาง
สงตรวจ 
 

Based on case definition 
flow 4   
- Moderate to severe ILI  
-  ILI in high risk group  

การ admit ผูปวย   ผูปวยอาการรุนแรง/กลุม
เสี่ยง ให  admit   
ถาอาการไมรุนแรง จะadmit 
หรือไมพิจารณาเปนรายๆ  

  -  ผูปวยอาการรุนแรง/
กลุมเสี่ยง  ให   admit   
-  ถาอาการไมรุนแรง  
ใหการรักษาแบบผูปวย
นอก 
 

hospital Isolation   หองแยกเดี่ยว 
 

หองแยกเดี่ยว 
Cohort ward , 
Cohort building 

 
A*   หมายถึง พื้นที่ พบผูปวยเปน imported case  แตยังไมมีการระบาด 
B ** หมายถึง พื้นที่พบ การระบาดของผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม A/ H1N1 ในวงจํากดั   
C*** หมายถึง พื้นที่พบ การระบาดของ ผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม A/ H1N1 ในวงกวาง 
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 แนวทางการใหยาตานไวรัส  Oseltamivir  ในโรคไขหวัดใหญใหม สายพนัธุ A/H1N1 
 

 ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  A(H1N1) ขยายตวัไปทัว่โลก  
รวมทั้ง พบการระบาดภายในประเทศไทยหลายจังหวัด   โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ ซ่ึงอาจแพรระบาดอยางรวดเร็ว  ไขหวัดใหญสายพันธุใหม A(H1N1) มีอาการ
คลายกันกับไขหวัดหรือไขหวัดใหญธรรมดา  สวนใหญมีอาการนอยและหายไดโดยไมตองรับการ
รักษาที่โรงพยาบาล  สําหรับผูปวยจํานวนไมมากในตางประเทศที่เสียชีวิต  มักเปนผูที่มีโรค
ประจําตัวเร้ือรัง เชน โรคปอด หอบหดื  โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน  ผูมีภูมิ
ตานทานต่ํา  โรคอวน  ผูสูงอายุมากกวา 65 ป  เด็กอายตุ่ํากวา 5 ป  และหญิงมีครรภ  สําหรับวิธีการ
ติดตอและวิธีการปองกันโรค  จะคลายกับไขหวดัใหญธรรมดา  ผูเชี่ยวชาญทางการพทยจาก
กระทรวงสาธารณสุขรวมกบัคณะแพทยศาตรศิริราช, คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ และคณะ
ศาสตรรามาธิบดี  จึงขอใหคาํแนะนําในการใหยาตานไวรัสรักษาและปองกันโรคไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม A/H1N1  ดังนี้ 
 
1.1 การใหยาตานไวรัส  Oseltamivir เพื่อการรักษา 
 

อาการผูปวย เพ่ือการรักษา  
 ไมรุนแรง รุนแรง ผูปวยกลุมเสี่ยง 

Suspected Case No Yes Yes 
Confirmed Case A*  Yes /No Yes Yes 
Confirmed Case B & C**  No Yes Yes 

 
A*   หมายถึง พื้นที่ พบผูปวยเปน imported case   แตยังไมมีการระบาดในชุมชน 
B ** หมายถึง พื้นที่พบ การระบาดของผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม A/ H1N1 ในวงจํากดั   
C*** หมายถึง พื้นที่พบ การระบาดของ ผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม A/ H1N1 ในวงกวาง 
ผูปวยกลุมเสี่ยง หมายถงึ ผูปวยอายุนอยกวา 5 ป ,   ผูปวยอายุมากกวา 65 ป ,   หญิงตั้งครรภ,   ผูที่มี
ภูมิคุมกันต่ํา หรือ   ผูที่มีโรคประจําตัวเร้ือรัง เชน โรคปอด   โรคหัวใจ โรคไต  โรคเบาหวาน  ฯลฯ  
และ ผูปวยที่ไดรับ long term aspirin treatment  
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1.2 การใหยาตานไวรัส  Oseltamivir  เพื่อการปองกัน ในกลุมผูสัมผัส                     

(Post  Exposure Chemoprophylaxis)  
 แบงเปน 2 กลุม คือ   ผูสัมผัสรวมบาน และ ผูสัมผัสที่เปนบุคลากร 
 
1.2.1 กรณีผูสัมผัสรวมบาน (Household)   
 

กรณีผูสัมผัสรวมบาน (Household) ผูสัมผัสกลุม
เสี่ยง* 

ผูสัมผัสที่ไมใช
กลุมเสี่ยง 

   Close contact with  Suspected Case     No No 
   Close contact with  Confirmed Case   Yes No 

 
 Suspected Case   หมายถึง ผูปวยที่อยูในขายเฝาระวัง  มีอาการ และ มีประวัติเสี่ยง ตอ
การเปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม A/H1N1  
Confirmed case หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการยืนยนัเปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
A/H1N1  
ผูสัมผัสกลุมเสี่ยง หมายถึง  ผูสัมผัสที่มี อายุนอยกวา 5 ป ,   ผูใหญอายุมากกวา 65 ป ,   
หญิงตั้งครรภ,    ผูที่มีภูมคุิมกันต่ํา หรือ   ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคปอด 
โรคหัวใจ    โรคไต  โรคเบาหวาน ฯลฯ , และ ผูสมัผัส ที่ไดรับ long term aspirin 
treatment   
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1.2.2    การใหยาตานไวรัส  Oseltamivir  เพื่อการปองกัน ในกลุมบุคลากรทางการแพทย          
 

กรณีผูสัมผัสเปนบุคลากรทางการแพทย 
(Health Care Worker) 

ผูสัมผัส
กลุมเสี่ยง*  

ผูสัมผัสที่ไมใช
กลุมเสี่ยง  

 Close  Contact Suspected Case without  PPE**  No No 
 Close  Contact Confirmed Case without  PPE** Yes Yes 

 
Suspected Case   หมายถึง ผูปวยที่อยูในขายเฝาระวัง  มีอาการ และ มีประวัติเสี่ยง ตอ
การเปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม A/H1N1  
Confirmed case หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการยืนยันเปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม A/H1N1  
ผูสัมผัส หมายถึง บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติปฏิบัติงานใกลชิดกับผูปวยในระยะ      
1 เมตร และ สัมผัสโดยตรงกับน้ํามูก  น้ําลาย ของผูปวยยืนยัน โรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม A/H1N1  
ผูสัมผัสกลุมเสี่ยง หมายถึง  ผูสัมผัสที่มี อายุนอยกวา 5 ป ,   ผูใหญอายุมากกวา 65 ป ,   
หญิงตั้งครรภ,    ผูที่มีภูมคุิมกันต่ํา หรือ   ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคปอด 
โรคหัวใจ    โรคไต  โรคเบาหวาน ฯลฯ , และ ผูสมัผัส ที่ไดรับ long term aspirin 
treatment   
 PPE (Personal Protective Equipment)  สําหรับโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
A/H1N1 แนะนําใหใช surgical mask  (สวน N-95 ใชเมื่อ สงสัย ,   มี aerosol generate 
procedures )  สวน Goggles, Gloves, Gown พิจารณาใสตามความเหมาะสม  
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1.3 การใหยาตานไวรัส เพื่อการปองกัน กอนการสัมผัสผูปวย  
ไมควรรับประทานยาเพื่อการปองกันกอนสัมผัสกบัผูปวย  ( Pre Exposure 
Chemoprophylaxis) 
 

 กลุมเสี่ยง กลุมไมเสี่ยง 
บุคลากรทางการแพทย ท่ีปฏิบัติอยูดานหนา  
(HCW’S while  working in front line) 

Avoid working 
No 

  No 

   ประชาชนทั่วไป (General  people) No No 
  
     

ผูท่ีเปนกลุมเสี่ยง หมายถงึ  ผูที่มี อายุนอยกวา 5 ป ,   ผูใหญอายุมากกวา 65 ป ,   หญิง
ตั้งครรภ,    ผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา หรือ   ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคปอด โรคหัวใจ    
โรคไต  โรคเบาหวาน ฯลฯ , และ ผูที่ไดรับ long term aspirin treatment   
 


