
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A(H1N1) 
 

ปจจุบันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1) ขยายตัวไปทั่วโลก    สําหรับ 
ประเทศไทย สถานการณไดผานระยะการแพรเชื้อจากตางประเทศ (สถานการณ A) เขาสูระยะการแพรกระจายใน
ประเทศ (สถานการณ B และ C)  ซึ่งในที่สุดจะแพรกระจายไปทั่วประเทศ ตามธรรมชาติของโรคไขหวัดใหญ      

จากการวิเคราะหขอมูลในตางประเทศ  แสดงวาไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1)   มีอาการเหมือน  
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลและความรุนแรงใกลเคียงกัน   คือ ผูปวยสวนใหญมีอาการนอย หายไดเองโดยไมตองรับ 
การรักษาที่โรงพยาบาล   สําหรับผูปวยในตางประเทศที่เสียชีวิตจากโรคนี้  มักเปนผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง  เชน 
โรคปอด  หอบหืด  โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เปนตน  ผูมีภูมิตานทานต่ํา โรคอวน  ผูสูงอายุมากกวา 65 ป  
เด็กอายตํุ่ากวา 5 ป  และหญิงมคีรรภ  สําหรับวิธีการติดตอ และวิธีปองกันโรค คลายกับไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

 จากองคความรูดังกลาว การเก็บตัวอยางสงตรวจจะมีประโยชนใน 1) กรณีการพิจารณาการรักษาผูปวย
อาการรุนแรง  ผูปวยกลุมเส่ียงตอโรครุนแรง   2) กรณีพิจารณาการใหยาปองกันแกบุคลากรทางการแพทยที่ดูแล
ผูปวย    และ 3)  การติดตามลักษณะ และ  ขอบเขตการแพรระบาดของโรค 

ดังนั้นผูเชี่ยวชาญทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสขุ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   จึงไดปรับแนวทางการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด  
A (H1N1) เพ่ือใหการปฏิบัติในทุกพ้ืนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย     ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 

1.การรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 
1.1ผูท่ีมีอาการนอย หรือเปน  
ผูสัมผัสท่ียังไมมีอาการ 
 

-  ไมจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาล 
-  แนะนําวิธีการรักษา และ วิธีการปองกันการแพรเชื้อที่พึงปฏิบัติ 

1.2 ผูท่ีมีอาการมากหรือ เปน
กลุมเสี่ยงตอโรครุนแรง1 

-  พิจารณารับไวเพ่ือตรวจและรักษาในโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย 

2.การปองกันการแพรเชื้อในโรงพยาบาล 
2.1. การแยกผูปวย - แยกผูปวยเชนเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่ว ๆไป   

1. ผูปวยนอก  ใหผูปวยที่มีอาการ ใช surgical mask  
2. ผูปวยใน ใหอยูในหองแยกเดี่ยว  หรืออยูรวมกับผูปวยที่ติดเชื้อเดียวกัน        
(หอผูปวยแยก: cohort ward, ตึกผูปวยแยก:cohort building) 

2.2. การปองกันการรับเชื้อ - ผูที่ตองเขาใกลผูปวยในระยะนอยกวา 2 เมตร หรืออยูในสถานที่ที่เส่ียงตอการรับ
เชื้อหวัด  ปองกันตนเองโดย ใช surgical mask และ ลางมือ 

2.3. การใช mask เพื่อปองกัน
การรับเชื้อน้ี 

- ไวรัส A (H1N1)   ติดตอทาง respiratory droplets (จากการพูด ไอ จาม)  
โดยทั่วไปเชื้อจะสามารถกระจายในระยะไมเกิน 2 เมตร 

- ในกรณีทั่วๆ ไป แนะนําใช surgical mask   
-  สําหรับกรณีที่เขาใกลผูติดเชื้อขณะให nebulization หรือ ทํา respiratory secretion

suction เทานั้น จึงใช N95 mask  
-  วิธีใช surgical mask ใหถูกตอง คือ 
   1. เอาสีเขมออกดานนอก ดานที่มีโลหะอยูบนสันจมูก สวมคลุมจมูก-ปากและคาง   

 2. กดโลหะที่อยูบนขอบบนของหนากากใหแนบสนิทกับสันจมูก  
 3. ผูกสายรัดหรือจัดยางที่ไวสําหรับคลองใหพอดี และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
 4. ไมเอามือจับ mask ที่บนใบหนาขณะที่ใชอยู  ถาจับตองลางมือ 
 5. ใช disposable mask แตละอันไมเกิน 1 วัน  และเปล่ียนเมื่อชื้นหรือขาด แลว
ทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปด 



3.การสงตรวจหาไวรัส - สง viral study for influenza virus [เก็บ nasal swab หรือ throat swab (ใหได 
epithelial cells)] เฉพาะ 
1. ผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ (influenza-like illness, ILI) มาจากพื้นที่ 

(อําเภอ หรือ จังหวัด แลวแตกรณี) ที่ยังไมเคยมีการระบาดมากอน 
2. ผูปวย ILI ที่มีอาการมาก เชน มีไขสูง มีอาการหอบ 
3. ผูปวย ILI ที่มีปจจัยเส่ียงตอไขหวัดใหญรุนแรง (กลุมเส่ียงฯ)   
  

4. การรักษาผูติดเชื้อ  - เหมือนการดูแลผูปวยไขหวัดใหญประจําปทั่วๆ ไป 
-  ใหยา Oseltamivir เฉพาะผูปวยที่เปน suspected หรือ confirmed cases ตอไปนี้ 
1.ผูปวยที่มีปจจยัเส่ียงตอโรคไขหวัดใหญรุนแรง (กลุมเส่ียงฯ) และอาการยังไมดีขึ้น 
2. ผูปวยที่มีอาการมาก  
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แผนภูมิที่  4 แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝาระวังและรักษาไขหวัดใหญระบาดใหญ 
(pandemic influenza)  ในระยะ ที่มีการระบาดในวงกวาง สําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
* กลุมเสี่ยงฯ ไดแก ผูปวยอายุนอยกวา 5 ป หรือ อายุมากกวา 65 ป หญิงตั้งครรภ ผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา 
  ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง  เชน โรคปอด  โรคหัวใจ  เบาหวาน  เอดส เปนตน  และ ผูที่ไดรบัยาแอสไพรินเปนเวลานาน 

• ปวยดวยอาการไข อาการโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ เชนไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเร็ว เหนื่อย 
หอบ และ มีประวัติ ขอใดขอหนึ่ง   ดังนี้  
1.  กลุมผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ  ตั้งแต   3  ราย ข้ึนไป (Cluster Influenza Like Illness, ILI) 
2.  เปนผูสัมผัสรวมบาน หรือ รวมหองเรียน หรือ ในที่ทํางาน กับผูปวยที่เปนไขหวัดใหญหรือปอดอักเสบ หรือ  
3.  เปนผูปวยดวยอาการปอดอักเสบ  ในกลุมบุคลากรทางสาธารณสุข หรือ   
4. เปนผูปวยปอดบวมรุนแรงหรือเสียชีวิต ที่หาสาเหตุไมได    

• ใหการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคระบบทางเดินหายใจ  ถาอาการไมมากใหการรักษาแบบ
ผูปวยนอก หรือ ถาอาการรุนแรงให admit  หองแยก  หรือ หอผูปวยแยก ตามความเมาะสม  

• กรณีผูปวยมีอาการรุนแรง / กลุมเสี่ยง เทานั้น  จึงจะพิจารณาใหยาตานไวรัส   
• ในรายท่ีสงตรวจหา influenza virus  ใหติดตามผล  PCR ทุกวันจนกวาจะทราบผล   
• ปฏิบัติตามแนวทางปองกนัการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Droplet precaution) อยางเครงครัด 

• สุมเก็บตัวอยางเปนบางราย โดยเฉพาะผูปวยอาการรุนแรง / กลุมเสี่ยงฯ* จํานวน 2 ตัวอยางจาก  Throat swab 
หรือ Nasopharyngeal swab   สงตรวจหา influenza virus ที่    กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนยวิทยฯเขต 
กระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีการตรวจไดมาตรฐาน 

• แจงทีมเจาหนาที่ระบาดวิทยา เพื่อทําการสอบสวนโรค 

PCR Negative for  
Influenza virus 

• ยายออกจากหองแยก  
• ใหการรักษาตามแนวทางปกติ 

เฝาระวังในโรงพยาบาล 

PCR positive for H1, H3 or B 
(seasonal flu) 

• พิจารณาใหยาตานไวรัสตอเฉพาะกรณีผูปวย
มีอาการรุนแรงหรือเปนกลุมเสี่ยงฯ* 

• ติดตามอาการอยางใกลชิด  
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PCR positive for  
New A (H1N1) 



  
แนวทางการใหยาตานไวรัส  Oseltamivir (19 มิ.ย.52) 

 
1. การใหยาเพื่อการรักษา 

อาการผูปวย กลุมเสี่ยงตอโรครุนแรง1     
ไมรุนแรง รุนแรง เสี่ยง ไมเสี่ยง 

-Suspected case2 NO YES YES NO 
-Confirmed case 3    NO YES YES NO 

 
2.  การใหยาเพื่อการปองกันหลังการสัมผัสเชื้อ (Post-Exposure Chemoprophylaxis) 
2.1. ผูสัมผัสรวมบาน (Household contact)   
 กลุมเสี่ยงตอโรครุนแรง1 
  เสี่ยง ไมเสี่ยง 
-Close contact with a suspected case2   NO NO 
-Close contact with a confirmed case2   Yes NO 
2.1. บุคลากรทางการแพทยสัมผัสเชือ้ระหวางปฏบิัติงาน (Health care worker)  
 Close contact with a suspected case2 without  PPE4,5 No No 
 Close contact with a confirmed case3 without  PPE4,5 Yes Yes 

 
3. การใหเพื่อการปองกัน กอนการสัมผัสผูปวย (Pre-Exposure Chemoprophylaxis):  
         - ไมแนะนําใหใชไมวากรณีใดๆ 

 

หมายเหตุ:   
   1กลุมเสี่ยงตอโรครุนแรง :  ไดแก ผูปวยอายุนอยกวา 5 ป   หรือ อายุมากกวา 65 ป  หญงิตั้งครรภ  
 ผูที่มีภูมิคุมกันต่ํา หรือผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชนโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เอดส  มะเร็ง เปนตน 
และ  ผูที่ไดรับยา aspirin เปนเวลานาน (เนื่องจากอาจทําเกิด Reye’s syndrome) 

    2Suspected case: หมายถึง ผูปวยในขายเฝาระวังคือมีอาการ และมีประวัติเส่ียงแตยังไมมีผลการตรวจพิสูจนยืนยัน  
3 Confirmed case:  หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันวาติดเชื้อไขหวัดสายพันธุใหมชนิด A (H1N1)     

     4 Close contact: หมายถึง การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยในระยะไมเกิน 2 เมตร หรือสัมผัสโดยตรงกับน้ํามูก น้ําลาย
ของผูปวย โดยไมไดลางมือ กอนมาสัมผัสจมูก ตา หรือปากของตนเอง 

     5PPE = Personal Protective Equipments ในกรณีนี้คือการใช surgical mask หรือการใช N95 mask ในขณะให 
aerosol therapy และ respiratory secretion suction 
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