
 
 

คําแนะนํา และมาตรการในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับเรือนจํา  
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
 

 โรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส อาการท่ีพบบอย คือ มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ     
ปวดเม่ือยตามรางกาย ออนเพลีย ติดตอไดงาย โดยเชื้อสามารถติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ
ไดรับน้ํามูก หรือเสมหะของผูปวยโดยเชื้อจะผานทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งท่ีปนเชื้อโรค เชน ผาเช็ดหนา      
ชอน แกวน้ํา การจูบหรือสัมผัสเชื้อแลวขยี้ตา หรือนําเขาปาก  
 จากสถานการณการเกิดโรคไขหวดัใหญในภาพรวมของประเทศ พบวา จํานวนผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ 
เริ่มมีแนวโนมสูงข้ึน สําหรับประเทศไทย แตละปมักมีการระบาดสองระลอก ในชวงตนปและกลางป การระบาด
ในชวงตนปเปนชวงฤดูหนาว และเม่ืออากาศรอนข้ึนการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา
ระบาดอีกในชวงกลางป ซึ่งตรงกับชวงเขาฤดูฝน โดยการระบาดชวงกลางปจะมีผูปวยมากกวาชวงตนป  
นอกจากนี้ยังพบวาในทัณฑสถานและสถานพินิจฯ ซ่ึงเปนสถานท่ีมีผูคนหนาแนนและมีผูคนเขาออกเปนจํานวน
มาก มีความเสี่ยงท่ีจะเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคไดกวางขวาง ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความปลอดภัยจากโรคไขหวัด
ใหญ ลดอัตราปวยและการเสียชีวิต ผูดูแลสถานท่ีควรมีการปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 

คําแนะนําท่ัวไป  

1. เจาหนาท่ีควรใหขอมูลความรูในการปองกันโรคไขหวัดใหญแกเยาวชนในสถานพินิจฯ ผูตองขัง ญาติท่ีมาเยี่ยม 
รวมท้ังเจาหนาท่ีดวยชองทางตางๆ เชน ปายประกาศ เสียงตามสาย มุมความรู โดยเนนแนะนําการปฏิบัติตาม
หลักสุขอนามัยท่ีดีเชน ลางมือดวยน้ําและสบูบอยๆ หากมีอาการไอ จาม ใหใชกระดาษทิชชูหรือผา ปดปากปด
จมูก หากไมมีหรือหยิบไมทันไมควรใชมือปองจมูกปาก (เพราะหากปวย เชื้อจะติดอยูท่ีมือแลวไปเปรอะเปอน
ตามสิ่งของเครื่องใชตางๆ) ใหไอจามใสแขนเสื้อแทนจะชวยลดการฟุง กระจายของฝอยละอองน้ํามูก น้ําลาย
หรือเสมหะไดดี  
2. จัดสถานท่ีและอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน  
 • จัดอางลางมือพรอมสบู กระดาษทิชชู ประจําหองน้ํา โรงครัว โรงอาหาร  
 • จัดหนวยใหคําแนะนําและจัดหาหนากากอนามัยสําหรับผูท่ีมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ ในบริเวณ
   ลงทะเบียนรับเยาวชนในสถานพินิจ หรือผูตองขังเขา - ออก หรือจุดเยี่ยมญาติ  
 • ความสะอาดสถานท่ี อุปกรณเครื่องใชท่ีมีผูสัมผัสมากๆ เชน ลูกบิดประตูราวบันได โตะอาหาร 
    ดวยน้ําผงซักฟอก หรือน้ํายาทําความสะอาดท่ัวไปเปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 1 - 2 ครั้ง 

 • จัดระบบระบายอากาศ ใหอากาศถายเทสะดวก และเติมคลอรีนในระบบประปาใหไดมาตรฐาน 
   เพ่ือปองกันการปนเปอน โดยคาคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) ไมควรนอยกวา 0.2    
   มิลลิกรัมตอลิตร 

3. เสริมสรางความเขมแข็งระบบรายงานเหตุการณผิดปกติในเรือนจํา โดยประสานงานรวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
4. สํารองยาตานไวรัสไขหวัดใหญ (Oseltamivir) ในสถานพยาบาลท่ีมีแพทยประจํา ในกรณีท่ีสถานพยาบาล 
ไมมีแพทยประจําใหทําการสงตอไปรักษาโดยเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง 
5. จัดระบบอาสาสมัครหรือผูชวยเจาหนาท่ีพยาบาลในเรือนจํา ชวยคัดกรอง ดูแลผูปวย หรือสังเกตอาการ
ผิดปกติในกลุมผูตองขัง 

หากเปน... 
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คําแนะนําเพ่ือลดการนําเช้ือเขามาแพรในเรือนจํา และสถานพินิจฯ  

1. คัดกรองญาติท่ีจะมาเยี่ยม หากผูใดมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไขไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ควรแจก
หนากากอนามัย และแนะนําการปฏิบัติตัวในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อในระหวางท่ีเขาเยี่ยม  

2. คัดกรองเยาวชนหรือผูตองขังใหม หากผูใดมีอาการปวยคลายท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญ เชน มีไขไอ 
เจ็บคอ มีน้ํามูก ปวดเม่ือยตามรางกาย ใหแยกไวกอน มิใหเขามาอยูรวมกับผูอ่ืน  

3. แนะนําเจาหนาท่ี เยาวชน ผูคุม และผูตองขังหากเริ่มมีอาการปวยใหแจงหองพยาบาลภายใน สถานพินิจฯ 
หรือทัณฑสถาน และรบีแยกผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญออกจากบุคคลอ่ืน  

4. ใหเจาหนาท่ีของสถานพินิจฯ ทัณฑสถาน ท่ีมีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไขไอ เจ็บคอ มี น้ํามูก 
ปวดเม่ือยตามรางกาย ควรหยุดพักรักษาตัวอยูท่ีบาน เปนเวลา 5 - 7 วัน นับจากวันเริ่มปวย หรือจนกวา
จะหายเปนปกติ  

5. หากพบเยาวชน ผูตองขัง หรือเจาหนาท่ีปวยเปนไขหวัดใหญพรอมกันจํานวนมากอยางผิดปกติ ใหแจง 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรคตอไป  

6. หากสถานพินิจฯ ทัณฑสถานใด พบการระบาดของโรคไขหวัดใหญแลวใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายใน
ท่ีมีการรวมตัวกันหมูมากออกไปกอน จัดแบงชวงเวลาการรับประทานอาหารเปนกลุมให เหลื่อมเวลากัน 
พิจารณาปรับการเขาเยี่ยมของญาติตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 

คําแนะนําในการดูแลผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ 

1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีหองพยาบาลและอาสาสมัครท่ีจะดูแลผูปวย  
2. แยกผูปวยโรคไขหวัดใหญ ดูแลผูปวยตามคําแนะนําสําหรับผูปวยและผูดูแลผูปวย และใหผูปวยพักผอน

มากๆ และหามใหออกกําลังหนัก มิฉะนั้นอาจทําใหอาการปวยทรุดลง และเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงได  
3. ไมควรเคลื่อนยายผูปวยโรคไขหวัดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายไปสถานพินิจฯ ทัณฑสถานอ่ืน ในชวง 

7 วัน นับจากวันเริ่มปวย  
4. หากมีผูตองขังปวยเปนไขหวัดใหญพรอมกันจํานวนมาก ใหจัดหองหรือหองโถงแยกสําหรับผูปวยไวใน

บริเวณเดียวกัน และจัดเจาหนาท่ีดูแลผูปวยโดยเฉพาะ โดยมิใหยายไปมาระหวางแดนขังหรืออาคารตางๆ 
5. ไมจําเปนตองแยกอุปกรณการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยแตละราย แตใหทําความสะอาดอุปกรณ

เครื่องครัว ลางจาน ชาม ชอน แกวน้ํา ใหสะอาดกอนผูปวยอ่ืนจะใช  
6. ซักทําความสะอาดเครื่องนอน เชน ผาหม ผาปูเตียง กอนผูปวยอ่ืนจะใช  

 
7. หากครบ...  

 

หากเปนสถานที่ทีม่ีผูคนอยูจํานวนมาก เชน เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานพินิจ 
ใหหมั่นทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบอยๆ รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล 

จัดระบบการระบายอากาศใหปลอดโปรงอยูเสมอ 

โรคไขหวัดใหญสามารถติดตอจากการไอหรือจามรดกัน  

นอกจากนั้นยังอาจติดจากการใชสิ่งของรวมกับผูปวย 
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7. หากครบกําหนดใหเยาวชนกลับไปเยี่ยมบาน หรือการปลอยตัวเยาวชน ผูตองขังในระหวางท่ีมีอาการปวย 
ควรใหคําแนะนําผูท่ีปวยเล็กนอยดูแลรักษาตัวท่ีบาน หรือหากมีอาการมากควรไปรับการรักษา ท่ีโรงพยาบาล  

8. ควรใหการดูแลเปนพิเศษแกผูท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงจากโรคไขหวัดใหญ ไดแก  
ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุมากกวา 65 ป เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ผูมีภูมิตานทานต่ํา หญิงมีครรภและผูท่ีเปน
โรคอวน 

 
 
 
 

 

1. มาตรการดานการเฝาระวัง และคัดกรอง 
1. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเฝาระวัง ดูแลผูตองขัง หากพบมีอาการคลายไขหวัดใหญ เชน ไข ไอ ใหรีบ

ดําเนินการสอบสวนตามแนวทาง การเฝาระวงัและสอบสวนโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

2. เจาหนาท่ีพยาบาลของหนวยงานในสังกัดฯ ดําเนินการคัดกรองผูตองขังเขาใหมทุกราย และคัดกรอง

ทุกวันในชวงเย็นกอนเขาเรือนนอน และเม่ือพบผูตองขังท่ีมีอาการปวยใหไปตรวจท่ีสถานพยาบาล ถามี

อาการเขาไดตามนิยาม ใหแยกรักษาผูปวย 

3. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดําเนินการคัดกรองญาติท่ีมาเยี่ยมผูตองขังทุกราย 

4. แยกกักผูปวยในสถานท่ีเฉพาะ และแยก Zone ผูปวยใหชัดเจน 

2. มาตรการดานการปองกัน และควบคุมโรค 
1. ดําเนินการตามมาตรการปองกัน และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ขอใหดําเนินการแจงเตือน

สถานพยาบาลในสังกัดใหเตรียมความพรอม เม่ือมีการระบาด พรอมท้ังใหคําแนะนําอยางถูกตองเม่ือ

ตรวจพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยดําเนินการเฝาระวังและคัด

กรองผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) 

2. สนับสนุนใหมีการทํา Big Cleaning day ในเรือนจํา และทัณฑสถาน 

3. มาตรการดานการเตรียมความพรอม รองรับการเกิดโรคไขหวัดใหญ 
1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีหองพยาบาลในสังกัดฯ และอาสาสมัครท่ีจะดูแลผูปวย โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

กลุมพยาบาล กลุมเจาหนาท่ีราชทัณฑ และกลุมอาสาสมัครเรือนจํา 

2. ใหขอมูลความรู และแนะนําแนวทางในการปองกันโรคไขหวัดใหญแก ผูตองขัง ในสถานพินิจ/เรือนจํา  

ญาติท่ีมาเยี่ยม และเจาหนาท่ีเรือนจํา 

3. จัดสถานท่ี และอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน หนากากอนามัย เจล

แอลกอฮอล  จัดระบบระบายอากาศใหอากาศถายเทสะดวก  

4. สํารองยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir ใหเพียงพอ สําหรับเรือนจํา และสถานบริการสาธารณสุข

เครือขาย  

 

5. ดําเนินการ ... 

 

มาตรการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญ สําหรับเรือนจํา 
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5. ดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง เรื่อง โรคไขหวัดใหญ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสม 

รวมถึงการกระจายสื่อประชาสัมพันธเรื่องโรคไขหวัดใหญ ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย จัด

บอรดกิจกรรมใหความรูในบริเวณเรือนจํา 

4. มาตรการดานการดูแลรักษา 
1. เม่ือพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ใหพิจารณาการใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir ภายใน 48 

ชั่วโมง รวมท้ังเฝาระวังภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญในกลุมอาการรุนแรง และกลุมเสี่ยง 

2. แยกผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ ออกจากบุคคลอ่ืน ควรมีหอผูปวยรวมแยกโรค หรือ cohort ward 

เฉพาะผูปวยไขหวัดใหญ 

3. เม่ือพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ทางเรือนจําจะประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ดําเนินการรักษาตามแนวทางและมาตรฐาน โดยปฏิบัติตาม CPG ของกรมการแพทย 

5. มาตรการดานการจัดการเม่ือเกิดการระบาดของโรค 
1. ไมควรเคลื่อนยายผูปวยโรคไขหวัดใหญไปเรือนจําอ่ืน หรือสถานพินิจอ่ืน ในชวง 7 วัน นับจากวันเริ่ม

ปวย และไมควรยายผูปวยไปมาระหวางแดนขัง หรืออาคารตางๆ 

2. ประสานขอรับการสนับสนุนยาตานไวรัสโอเซลทามิเวียร จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี ของ

เรือนจําหรือสถานพินิจฯ หากวัคซีนหรือยาไมเพียงพอ ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี แจง

มายังสวนกลางหรือขอรับการสนับสนุนจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

3. เม่ือพบผูปวยสงสัยไขหวัดใหญตามนิยามของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต 2 รายข้ึนไป 

ในวันเดียวกัน ใหดําเนินการคัดกรองเชิงรุกท่ีเรือนนอน 

4. หากพบการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ขอใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในท่ีมีการรวมตัวกันหมูมาก

ออกไปกอน 

6. มาตรการดานการส่ือสาร และประชาสัมพันธ 
1. เผยแพรประชาสัมพันธ และดําเนินการการปองกันโรคไขหวัดใหญ ตามเอกสารคําแนะนํา เรื่อง การ

ปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับเรือนจํา/ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 
 

********************************** 


