
นยิาม 
 1กลุมเสีย่งตอโรครุนแรง :  ไดแก ผูที่มีภาวะตอไปนี้ 

-โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง 
-โรคหัวใจและหลอดเลือด  (ยกเวน ผูมีความดันสูงอยางเดียว) 
-โรคที่ทําใหภูมิตานทานต่ํา หรือ ไดรับการรักษาที่กดภูมิตานทาน 
-โรคเอดส    โรคมะเร็ง   
- โรคไตเรื้อรัง   
- ภาวะความผิดปรกติทางเมตาโบลิซึม เชน โรคเบาหวาน 
-โรคธาลัสซีเมีย (ไมรวมผูเปนพาหะ) 
- เด็กอายุ <15 ป ที่กําลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เชน โรคคาวาซากิ รูมาตอยด 
- มีความผิดปรกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทําใหปองกันการแพรเชื้อยาก 
- อายุนอยกวา 24 เดือน หรือ มากกวา 65 ป 
- หญิงตั้งครรภ 
- โรคอวน 
 

2Influenza-like illness  (ILI):   หมายถึง ผูปวยเขาขายสงสัยวาเปนโรคไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม A(H1N1) โดยมีอาการดังตอไปนี้ 
 - มีไข  >38° ซ.  รวมกับ ไอ/ เจ็บคอ  
 - อาจมีอาการอื่นๆ เชน คัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ทองเสีย 
 

3Suspected case: หมายถึง ผูปวยในขายเฝาระวังคือมีอาการ และมีประวัติเสี่ยง
ตอการติดเชื้อ แตยังไมมีผลการตรวจไวรัสยืนยัน  
 
4Confirmed case:  หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจไวรัสยืนยันวาติดเชื้อไขหวัดสาย
พันธุใหมชนิด A (H1N1)     
 
5Close contact: หมายถึง การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยในระยะไมเกิน 1-2 เมตร 
โดยผูสัมผัสไมใชอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน mask   และโดยที่ผูปวยไมใส  
mask  หันหนาพูดดวย หรือ ไอจามรด  หรือสัมผัสโดยตรงกับน้ํามูก น้ําลายของ
ผูปวย โดยไมไดลางมือ กอนมาสัมผัสจมูก ตา หรือปากของตนเอง 
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 แนวทางปฏบิตักิารดแูลผูปวยทีต่ดิเชือ้หรืออาจตดิเชือ้ไขหวดัใหญ 
สายพนัธุใหมชนดิ A (H1N1) 

 
ปจจุบัน การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A (H1N1)

ขยายตัวไปทั่วโลก  และไดแพรกระจายไปทั่วประเทศไทยตามธรรมชาติของโรค. 
การวิเคราะหขอมูลผูปวยในประเทศไทย  พบวาไขหวัดใหญสายพันธุใหม

ชนิด A (H1N1) มีอาการคลายไขหวัดใหญตามฤดูกาล  แตความรุนแรงอาจจะ
มากกวาเล็กนอย  นาจะทําใหเกิดปอดอักเสบไดมากกวา   การแพรกระจายไดเร็ว
กวา  เกิดการติดเชื้อกับเด็กนักเรียนและวัยหนุมสาวเปนสวนใหญ  และยังไมมี
วัคซีนปองกันไวรัสสายพันธุใหมนี้.  

 เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีองคความรูใหมเพิ่มเติมมาก
ขึ้น  จึงสมควรทบทวนแนวคิดรวมทั้งปรับแนวทางปฏิบัติ การรักษา การใหยาตาน
ไวรัส และการสงตรวจหาไวรัส  ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ  โดยมุงให
การปฏิบัติในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับประเทศไทย  ชะลอการ
ดื้อยา และรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ. 

ในการวินิจฉัยโรคไขหวัดใหญ ตองคํานึงถึงการวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆตาม
กระบวนการทางการแพทยดวย. 
 

โรคตดิเชือ้ไวรสั ไขหวดัใหญ 
 ระยะฟกตวัของโรค

 - 1-3 วัน  (สวนนอยนานถึง 5 วัน) 

 ระยะแพรเชือ้: 
 - 1 วันกอน - 5 วัน หลังปวย (อาจถึง 7 วัน เปนสวนนอย)   
 - ผูปวยแพรเชื้อไดมากที่สุดใน 3 วันแรก  
 - ผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ําอาจแพรเชื้ออยูนานหลายสัปดาห หรือเดือน 
 การดาํเนนิโรค

 - ผูติดเชื้ออาจไมมีอาการ  สวนใหญมีอาการเหมือนไขหวัดธรรมดา  คือมีไข
ต่ําๆ  เจ็บคอ ไอเล็กนอย กินอาหารไดพอ   บางคนมีอาการของไขหวัดใหญ  

 
- ผูปวยไขหวัดใหญ มักจะมีไขสูง (อาจหนาวสั่น) 48 ชม.  วันที่ 3 จะเริ่มดีขึ้น  
โดยปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ตัวรอน เบื่ออาหารนอยลง 
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 - ผูปวยกวารอยละ 90 มีอาการนอย  หายไดเองโดยไมตองรับการรักษาที่
โรงพยาบาล.  โดยทั่วไป อาการจะหายภายใน 5-7 วัน 

 - ผูปวยคนไทย  ที่เสียชีวิตจากโรคไขหวัดใหญ A(H1N1) ประมาณ 30 ราย  
รอยละ 70 มีโรคประจําตัวหรือภาวะสุขภาพที่ทําใหโรครุนแรง.   รอยละ 30 ไม
พบโรคประจําตัว แตบางรายเสียชีวิตเพราะการปฏิบัติที่ไมถูกตองขณะปวย. 

  
ก. การพิจารณารบัผูปวยไวในโรงพยาบาล และการใหยาตานไวรสั 

ก-1. ผูทีม่อีาการรนุแรง 
   ผูทีม่อีาการอยางใดอยางหนึง่ดงัตอไปนี ้

  

  

  

  

  

1. อาการ ที่สงสัยปอดอักเสบ  (ใหทํา CXR ทุกราย)  

  

-  หายใจเร็ว  โดยอัตราการหายใจตามอายุดังนี้  
< 2เดือน > 60/min 
2-12 เดือน > 50/min 
1-5 ป > 40/min 
>5 ป > 30/min 
เด็กโตและผูใหญ  > 24 /min  

  - หอบเหนื่อย / เจ็บหนาอก 
  - ฟงปอด ไดยินเสียงผิดปรกติ 
  - O2 sat. วัดโดย pulse oxymeter (SpO2) ที่ room air < 95% 

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - chest x-ray ที่ชี้แนะวามีปอดอักเสบ 
2. ซึมผิดปรกติ 
3. กินอาหารและน้ําไดนอยกวาปกติอยางชัดเจน  หรือมีภาวะขาดนา 
4. อาการไมดีขึ้นหลัง 48 ชั่วโมง นับตั้งแตเริ่มปวย 

  การตรวจและรักษาทั่วไป 

- ตรวจหาปจจัยเสี่ยงตอโรครุนแรง1  

- สงตรวจทางไวรัสเฉพาะกรณีเปนปอดอักเสบ  หรือรับไวในโรงพยาบาล 
- รับไวรักษาในโรงพยาบาล ถามีขอบงชี้ 

4 

เชน ตองการสารน้ําทางเสนเลือด  ออกซิเจน การดูแลใกลชิดจากแพทย
และพยาบาล  เปนผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรครุนแรง และไมสามารถติดตาม
อยางใกลชิดแบบผูปวยนอกได  หรือพิจารณาตามดุลยพินิจของแพทย 

  การใหยาตานไวรัส 

- ใหยาตานไวรัสเร็วที่สุด โดยไมตองรอผลตรวจไวรัส 

- พิจารณาใหยาตานแบคทีเรียรวมดวยถามีปอดอักเสบ 

 

ก-2. ผูที่มีอาการนอย อาการไมรุนแรง หรือ อาการดีขึ้นแลว 

  การตรวจและรักษาทั่วไป 

- ตรวจหาปจจัยเสี่ยงตอโรครุนแรง 

- ไมจําเปนตองรับไวในโรงพยาบาล  ใหยารักษาตามอาการ 

- แนะนําวิธีการดูแลรักษาตนเองที่บาน และ การปองกันการแพรเชื้อ  

- ใหผูปวยหยุดงาน พักผอน  พยายามกินอาหารและดื่มน้ําใหเพียงพอ 

- กําชับใหผูปวยกลบัมาตรวจหากมอีาการไมดีขึ้น  
- ติดตามอาการใกลชิดอยางนอย 48 ชม. โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีไขสูง 

- ถาอาการรุนแรงขึ้น พิจารณารับไวรักษาในโรงพยาบาล 

- ไมจําเปนตองใหยาตานแบคทีเรียถาไมมีขอบงชี ้
- พิจารณาการใหยาตานไวรัส  ตามขอมูลตอไปนี้ 

  การใหยาตานไวรัส แกผูที่มีอาการนอย 

 2.1. ผูปวยกลุมเสี่ยงตอโรคไขหวัดใหญที่รุนแรง แตมีอาการนอย  
- ให oseltamivir (+/-ยาปฎิชีวนะ) โดยเร็วที่สุด  ถาอาการยังไมดีขึ้น  
- สงตรวจทางไวรัสกรณีรับไวในโรงพยาบาลหรือตามความจําเปน 

 2.2. ผูปวยที่ไมใชกลุมเสี่ยงตอโรคไขหวัดใหญรุนแรง 
- ไมใหยาตานไวรัส 

- พิจารณาใหยาตานไวรัส  ถามีอาการรุนแรงเกิดขึ้น หรือ อาการไมดี 
ขึ้นหลัง 48 ชม 
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ข.  การปองกันการแพรเชือ้ในโรงพยาบาล 

ข-1. การแยกผูปวย 

 

  

 

 

- แยกผูปวยเชนเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่ว ๆไป   
  1. ผูปวยนอก :  ใหผูปวยที่มีอาการใส mask  

2. ผูปวยใน : ใหอยูในหองแยกเดี่ยว  หรืออยูรวมกับผูปวยที่ติดเชื้อเดียวกัน
ในหอผูปวยแยก (cohort ward) หรือ  ตึกผูปวยแยก (cohort building) 

 
- ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย (www.moph.go.th) 

ข-2. การปองกันการรับเชื้อ 
 2.1. ไวรัสไขหวัดใหญ A (H1N1) ติดตอทาง 

  
- respiratory droplets (พูด ไอ จาม)   โดยทั่วไปเชื้อจะสามารถกระจายใน
ระยะไมเกิน 1- 2 เมตร   ซึ่งปองกันได ดวย surgical mask  

  - “close contact5“ ทั้งทางตรง และทางออม 

  
- อาจแพรกระจายแบบ airborne ในกรณีที่ใช nebulisation, respiratory  
therapy, bronchoscopy  หรือในที่ที่มีอากาศเย็นและถายเทไมดี เชน 
ไนทคลับ  ปองกันได ดวย N95 mask 

 2.2. ผูที่ตองเขาใกลผูปวยในระยะนอยกวา 1- 2 เมตร หรืออยูในสถานที่ที่
เสี่ยงตอการรับเชื้อหวัด  ปองกันตนเองโดย  

  
- สวม surgical mask  และ 
- ลางมือบอยๆ 

 2.2. ไวรัสอยูในสิ่งแวดลอมไดนาน 2-6 ชม. อยูไดนานในที่อากาศเย็นและ
แหง  ถูกทําลายดวยน้ําสบู 

ข-3. การใช mask เพื่อปองกันการรับเชื้อสําหรับบุคลากร 

 3.1.  ชนิดของ mask  

 - กรณีทั่วๆ ไป ใหใช surgical mask   
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- กรณีที่เขาใกลผูติดเชื้อขณะให nebulization หรือ respiratory therapy 

หรือ suction, bronchoscopy เทานั้น จึงใช N95 mask  

 3.2. วิธีใช disposable surgical mask ที่ถูกตอง 

  1. เอาสีเขม หรือดานเนื้อละเอียดกวาออกดานนอก ดานที่มีโลหะอยูบนสัน
จมูก สวมคลุมจมูก-ปากและคาง   

  2. กดโลหะที่อยูบนขอบบนของหนากากใหแนบสนิทกับสันจมูก 

  3. ผูกสายรัดหรือจัดยางที่ไวสําหรับคลองใหพอดี อยูในตําแหนงที่เหมาะสม 

 4. จัดใหขอบ mask ทุกดานแนสนิทกับใบหนา 

  4. ไมเอามือจับ mask ที่บนใบหนาขณะที่ใชอยู  ถาจับตองลางมือ 

 5. ใช disposable mask แตละอันไมเกิน 1 วัน  และเปลี่ยนเมื่อชื้นหรือขาด 
แลวทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปด 

 
ค .การสงตรวจหา Influenza virus 

 - สงตรวจ เฉพาะ ผูปวย Influenza-Like Illness2 ที่มีอาการรุนแรง เชน ปอด
อักเสบ  และ รับไวในโรงพยาบาล   

 - เก็บ nasal swab หรือ nasopharyngeal aspirate หรือ throat swab ใหได 
epithelial cells   

 - สงตรวจหา Influenza virusโดย RT-PCR  

 -ไมแนะนําให ตรวจ rapid (screening) test ซึ่งยังมีความไวต่ํา  
 

ง. การรกัษาผูตดิเชื้อไขหวดัใหญ 
 - การดูแลทั่วไปเหมือนกับผูปวยไขหวัด  และไขหวัดใหญประจําป  

 - ใหยา Oseltamivir เฉพาะผูปวยที่เปน suspected3 หรือ confirmed cases4 
ตอไปนี้ 

  1. ผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคไขหวัดใหญรุนแรง และ อาการยังไมดีขึ้น 

  2. ผูปวยที่มีอาการมาก  
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 - ผูปวยที่มีอาการทางปอดรุนแรงมากจนตองใชเครื่องชวยหายใจ  

  
- อาจพิจารณาให systemic steroid (dexamethasone 15-20 มก/วัน, 
hydrocortisone 200-300 มก/วัน, ในเด็กใช methylprednisolone 2 มก/
กก/วัน)  

  
- ระมัดระวังอยางยิ่งในการใหสารน้ําใหอยูในภาวะสมดุล ( balanced 
intake/output)  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มี  acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) 
   

  จ . แนวทางการใหยาตานไวรสั  Oseltamivir  
จ-1. การใหยาตานไวรสัเพือ่การรกัษา 
 

  อาการของผูปวย ผูปวยเปนกลุมเสีย่งตอ
โรครุนแรง1

  ไมรุนแรง รุนแรง เสีย่ง ไมเสีย่ง 

 -Suspected case3 ไมให ให ให   ไมให 

 -Confirmed case 4 ไมให ให ให   ไมให 
      

จ-2.  การใหยาเพือ่การปองกนั 

  

  

  - ไมแนะนาํใหยาตานไวรสัเพือ่การปองกันไมวากรณใีดๆ   ทั้งกอนการ
สัมผัส (pre-exposure) หรือหลังการสัมผัส post-exposure) 

  
จ-3. Oseltamivir  

 ใชยาตานไวรัสอยางระมัดระวังตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อชะลอการดื้อยา 

 3.1.ขนาดยา  
  1. น้ําหนกัตัว

  >40 กก. 75 มก. วันละ 2 ครั้ง 
  >23 กก. ถึง 40 กก. 60 มก. วันละ 2 ครั้ง 
  >15 กก. ถึง 23 กก. 45 มก. วันละ 2 ครั้ง 
  <15 กก., อายุ > 1 ป 30 มก. วันละ 2 ครั้ง 
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  2. อาย ุ (ขนาดยาของเด็กอายุ <1 ป ไมขึ้นกับน้ําหนักตัว) 

  6-11 เดือน 25 มก. วันละ 2 ครั้ง 
  3-5 เดือน 20 มก. วันละ 2 ครั้ง 
  
  

< 3 เดือน 
 

12 mg วันละ 2 ครั้ง 
 

  3. การทาํงานของไต  
  Clcr 10-30 mL/min ใหยา 1 dose  วันละ 1ครั้ง 
  CAPD ใหยา 0.5 dose  สัปดาหละครั้ง 
  
 3.2. ผลไมพงึประสงค 
  - ผลขางเคียงที่มักพบได : คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ปวดศีรษะ ทองเสีย 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- การใหยาพรอมอาหารจะทําใหอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ลดลง 
 - การแพยาอาจเกิดขึ้น แตนอยมาก  
 3.3. การเกบ็ยา 
  - ยาแคปซูล เก็บที่อุณหภูมิหอง 
 - ยาน้ํา หรือยาที่ผสมน้ําหวานแลว ใหเก็บในตูเย็นไมเกิน 10 วัน 
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คาํแนะนาํสาํหรบัผูปวย 
(พิมพแจกผูปวยและญาติ) 

   1. หากมีอาการปวยไมรุนแรง  เชน  ไขไมสูง  และรับประทานอาหารได  
สามารถตามอาการดวยตนเองที่บานได ควรใหพาราเซตามอลเพื่อลดไข (หามใช
ยาแอสไพริน) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ  และดื่มน้ํามากๆ งดดื่มน้ําเย็น 
   2.  หยุดเรียน  หยุดงาน  จนกวาจะหายเปนปกติ  และหลีกเลี่ยงการคลุกคลี
ใกลชิด  ใชสิ่งของรวมกับผูอื่น  หรือออกไปในที่ชุมชน  เพื่อลดการแพรเชื้อ 
   3. ใหระดาษทิชชู  ผาเช็ดหนา  ปดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ  จาม  ลางมือบอยๆ  
ดวยน้ําและสบู  หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือและสวมหนากากอนามัย
เมื่อจําเปนตองอยูกับผูอื่น 
    4. หากอาการไมดีขึ้น  เชน  ไขสูง  เพลีย  เจ็บหนาอก  ไอมาก  เหนื่อย  
อาเจียนมาก  ซึม  เปนตน  ควรรีบไปพบแพทย 

 
คาํแนะนาํสาํหรบัประชาชนทัว่ไป 

1. ลางมือบอยๆดวยน้ํา และสบู  หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ 
2. ไมใชสิ่งของ  เชน  แกวน้ํา  หลอดดดูน้ํา  ชอนอาหาร  ผาเช็ดมือ   

ผาเช็ดหนา  ผาเช็ดตวั  เปนตน  รวมกับผูอื่น 
3. ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยทีม่ีอาการไขหวดั 
4. กินอาหารทีม่ปีระโยชน  เนนผัก  ผลไม  นม  ไข  ทานอาหารปรงุสุก

ใหมๆ  และใชชอนกลาง  นอนหลบัพักผอนใหเพียงพอ  และออกกําลัง
กายอยางสม่าํเสมอ 

5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มผีูคนแออัดและอากาศถายเทไมดี
เปนเวลานาน  โดยไมจําเปน 

6. ติดตามคําแนะนําอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด 

 



แนวทางการดแูลรกัษาผูปวยทีเ่ขาขายสงสยัไขหวดัใหญสายพันธุใหม A (H1N1) 

1. ผูปวยที่มีอาการรนุแรง 
1. สงสัยปอดอักเสบ จากอาการ*หรอื CXR  
2. ซึมผดิปรกต ิ
3. กินไมไดหรอืไดนอยกวาปกติอยางชดัเจน  

หรือ มีภาวะขาดนา 
4. อาการไมดีขึ้นหลัง 48 ชม. ตั้งแตเริ่มปวย 

2.1. ผูปวยกลุมเสยีงตอโรครนุแรง
 

1. อายุ ≤ 2 ป หรือ ≥65 ป 
2. มีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ เชน หญิงตั้งครรภ  โรคอวน 
3. มีโรคเรื้อรงั  เชน  
    - โรคหอบหืด หรือ โรคปอดเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
    - โรคทีท่ําใหภมูิคุมกันต่ํา (เอดส  มะเร็ง เอสแอลอี ฯลฯ)      
    - โรคเบาหวาน  โรคไต ลมชัก  ธาลัสซีเมยี 
    - เด็ก <18 ปที่ไดรบัยาแอสไพรินเปนเวลานาน (อาจเกิด Reye syndrome)

2.2. ผูปวยทีไ่มใชกลุมเสีย่ง 
ตอโรครนุแรง 

-รับไวรักษาในโรงพยาบาล**  
-ใหยา oseltamivir เร็วทีสุ่ด โดยไมตอง
รอผลตรวจไวรัส 
-สงตรวจทางไวรัสเฉพาะกรณีเปนปอด
อักเสบหรือ รบัไวในโรงพยาบาล 
-พิจารณาใหยาตานแบคทเีรียถามีปอด
อักเสบ 

- ไมตองสงตรวจหาไวรัสไขหวดัใหญ 
-  แนะนําวธิีการดูแลทีบ่าน  
- ใหผูปวยผกู mask   
- ใหยารักษาตามอาการ  
-  แนะนําผูปวยใหกลับมาตรวจ  
   หากมีอาการไมดีขึ้น   
- ไมตองใหยาตานแบคทีเรียถาไมมี  
   ขอบงชี ้
- ไมตองใหยา oseltamivir 

- ให oseltamivir (+/-ยาตานแบคทีเรีย) โดยเร็วที่สุด  ถาอาการยังไมดีขึ้น  
-  ติดตามอาการอยางใกลชิด   
- ถาอาการรุนแรงขึ้นใหรับไวรักษาในโรงพยาบาล 
- สงตรวจทางไวรัสกรณีรับไวในโรงพยาบาลหรือตามความจําเปน 

2. ผูปวยที่มีอาการไมรนุแรง 

ผูปวย Influenza-like illness: มีไข >38OC รวมกบั ไอ เจบ็คอ
(อาจมีอาการอื่นๆ เชนคัดจมูก น้ํามูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ทองเสีย) 

**ขอบงชีใ้นการรบัผูปวยไวรกัษาในโรงพยาบาล  เชน
       - ตองการ intravenous fluid and electrolyte therapy, oxygen, close  
             monitoring,    

- เปนผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรครุนแรง และไมสามารถติดตามอาการอยางใกลชิด
แบบผูปวยนอกได, หรือ 

- ตามดุลยพินิจของแพทย

ขนาดยา oseltamivir
น้ําหนักตวั/ อายุ ขนาดยา 
>40 กก. 75 มก. bid 
>23 - 40 กก. 60 มก. bid 
>15 - 23 กก. 45 มก. bid 
อาย ุ> 1 ป, <15 กก. 30 มก. bid 
6-11 เดือน 25 มก. bid 
3-5 เดือน 20 มก. bid 
< 3 เดือน 12 มก. bid 
CrCl 10-30 mL/min: one dose OD 
CAPD: half dose once weekly                      
hemodialysis: half dose alternate HD cycle 

* อาการทีส่งสยัภาวะปอดอกัเสบไดแก 
        1. หายใจเร็ว  
           อายุ < 2เดือน      RR > 60/min 
          อายุ 2-12 เดือน   RR > 50/min 
           อายุ 1-5 ป          RR > 40/min 
           อายุ >5 ป           RR > 30/min 
           เด็กโตและผูใหญ RR >24 /min 
หรือ 2. dyspnea /chest pain 
หรือ 3. ฟงปอดไดยินเสียงผดิปรกติ 
หรือ 4. SpO2 at room air < 95% 
เมื่อมีอาการเหลานี้ ใหทาํ CXR ทุกราย หมายเหตุ: ควรจัดการใหมีการติดตอทางโทรศัพทได  หากไมรับไวในโรงพยาบาล 

ปรบัปรงุครั้งที ่3 วันที ่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 : โดยคณะทํางานดานการรักษาพยาบาล   กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ คณะแพทยศาสตรของมหาวทิยาลัยตาง ๆ  
แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญระบาดใหญ  ใหติดตามใน  www.moph.go.th  


