
แนวทางการสอบสวนและควบคุมการระบาด  

ในกรณีพบผูปวยยืนยันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในเรือนจํา  

(วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563) 

• ขอบเขตการใชงาน 

เอกสารนี้จัดทําข้ึนสําหรับเปนแนวทางการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 

(COVID-19) ในระยะ 2 คือ มีเหตุการณการระบาดจํานวนนอย สําหรับทีมสอบสวนโรคใชในการสอบสวน

เหตุการณในเรือนจํา  

• เปาหมายของการสอบสวนและควบคุมการระบาด  

- เพ่ือตัดวงจรการแพรเชื้อในเรือนจํา 

- เพ่ือปองกันการเสียชีวิต 

• นิยามเหตุการณการระบาด หมายถึง เม่ือพบผูปวยยืนยันอยางนอย 1 ราย ท่ีคิดวาอาจมีการแพรเชื้อในเรือนจํา 

• นิยาม 

- ผูปวยท่ีเขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) หมายถึง ผูท่ีมีประวัติไข หรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศา

เซลเซียส รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ํามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจ

เหนื่อย หรือหายใจลําบาก) และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ 

- ผูปวยยืนยัน หมายถึง ผูท่ีมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

- ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง  (High risk contact) หมายถึง ผูสัมผัสใกลชิดตามลักษณะขอ

ใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

 ผูท่ีนอนรวมหอง ผูท่ีทํากิจกรรมใกลชิดกัน หรือเพ่ือนสนิทท่ีคลุกคลีกัน  

 ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด

จากผูปวย โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 

 ผูท่ีอยูใหบริเวณท่ีปดไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ ใชหองปรับอากาศรวมกับ

ผูปวย และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน 

- ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา (Low risk contact) หมายถึง ผูท่ีทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมกับ

ผูปวย แตไมเขาเกณฑความเสี่ยงสูง 

- ผูไมไดสัมผัส หมายถึง ผูท่ีอยูในเรือนจําแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูปวยในชวง 14 วัน กอนปวย 

- ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงตอการปวยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผูท่ีมีภูมิตานทานต่ํา หรือมีโรค

ประจําตัว หรือผูสูงอายุ 



• กิจกรรมการเฝาระวังกอนการระบาด  

- หองพยาบาลประจําเรือนจําใหมีการบันทึกรายชื่อและอาการของผูตองขังท่ีมีอาการปวยดวยอาการไข 

หรือ อาการทางเดินหายใจ แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขหากมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ 

- จัดเตรียมสถานท่ี/แดนแรกรับสําหรับผูตองขังใหม เพ่ือใหผูตองขังใหมอยูในแดนนี้อยางนอย 2 สัปดาห  

- จัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือโรงพยาบาลสนาม สําหรับรองรับผูตองขังท่ีมีอาการเขาเกณฑ PUI 

- จัดเตรียมพ้ืนท่ีแดนกักตัวสําหรับแยกผูท่ีเสี่ยงตอการปวยรุนแรงแตยังไมมีอาการ 

- จัดเตรียมกระบวนการและอุปกรณคัดกรองอาการไข  

• กิจกรรมเม่ือมีการระบาด 

- จัดใหมีพ้ืนท่ีรับผูตองขังใหมท่ีมีอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ และประวัติสัมผัส  

- การปลอยผูตองขัง ขอใหมีการคัดกรอง หากพบมีอาการไขรวมกับประวัติเสี่ยง ตามเกณฑการเฝาระวัง

ใหประสานโรงพยาบาลเพ่ือพิจารณาความจําเปนในการกักตัวและติดตาม 

- งดยายผูตองขังระหวางเรือนจํา  

- ระงับการเยี่ยมผูตองขัง 

- สํารวจคัดกรองผูตองขัง เจาหนาท่ีเรือนจํา และบุคลากร ตามรูปท่ี 1 

 หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab ทุกคนเพ่ือตรวจหาเชื้อ 

 ผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ท่ีมีโรคประจําตัว หรือสูงอายุ ใหสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาล 

 ผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ท่ีสุขภาพแข็งแรง ใหรักษาท่ีสถานพยาบาลในเรือนจํา หรือ

โรงพยาบาลสนาม 

 ผูท่ีไมมีอาการแตสัมผัสใกลชิดกับผูปวย (High risk contact) และมีความเสี่ยงตอการปวย

รุนแรง ใหแยกอยูในแดนกักตัว 

- ทําการคัดกรองผูตองขังทุกวัน และดําเนินการตามรูปท่ี 1 จนกวาจะไมพบ PUI ติดตอกัน 14 วัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการคัดกรองผูตองขังและบุคลากรในเรือนจํา 

• การเก็บตัวอยาง 

- การเก็บตั วอย างในผู ป วย  ห าก มีอาการทางเดิ นหาย ใจส วนบน  เก็บ  throat swab และ 

nasopharyngeal swab  ใส  VTM/UTM 1 หลอด หากมีอาการทางเดินหายใจสวนล าง เก็บ 

sputum ใน sterile container 1 กระปุก สงตรวจหองปฏิบัติการตามท่ีพ้ืนท่ีกําหนด 1 แหง  

- การเก็บตัวอยางในสิ่งแวดลอม จะดําเนินการเพ่ือใชเปนหลักฐานสนับสนุนวาสิ่งนั้นเปนแหลงแพรเชื้อ 

มิไดมีเปาหมายเพ่ือทราบการกระจายของเชื้อในสิ่งแวดลอม เนื่องจากการควบคุมโรคจะเนนการทํา

ความสะอาดในทุกจุด การเก็บตวอยางใหใชกาน rayon tip swab จุมลงใน UTM หรือ VTM จากนั้น

จึงปายพ้ืนผิวสิ่งของท่ีสงสัยจะมีเชื้อ แลวนําใสหลอด UTM ปดปากหลอด ติดฉลากรหัสสิ่งสงตรวจ 

เพ่ือใชระบุการแจงผลตรวจ การตรวจทางหองปฏิบัติการจะใชเทคนิค PCR   

• การทําความสะอาดและจัดการส่ิงปนเปอน 

- ของใชท่ีเปนผา สามารถตมดวยความรอนมากกวา 65 องศาสเซลเซียส หรือซักในเครื่องซักผาท่ีใช

น้ําอุน 60 - 90 องศาเซลเซียส ดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผาท่ีใชปกติ 

 

คัดกรองผูตองขัง และเจาหนาที่ ทุกคน

ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอ

การติดเชื้อสูง

ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอ

การติดเชื้อต่ํา

มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5oC 

หรือ มีอาการทางเดินหายใจ (PUI)
ไมมีอาการทางเดินหายใจ

• กลุมที่มีโอกาสปวยรุนแรง สงไป

โรงพยาบาล

• กลุมที่มีโอกาสปวยรุนแรงนอยใหอยู

สถานพยาบาลในเรือนจํา หรือรพ. สนาม

• หยุดกิจกรรมรวมกับผูตองขังอื่น

• วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากมีไขให

ดําเนินการเหมือน (PUI)

เก็บตัวอยาง

เก็บตัวอยาง

• วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากมีไข

ใหดําเนินการเหมือน (PUI)

กลุมเสี่ยงตอการปวยรุนแรงใหแยกอยูแดนเฝาพิเศษ



- มูลฝอยท่ีคาดวาจะมีการปนเปอนเชื้อ เชน กระดาษทิชชู หนากากอนามัย ใหท้ิงในถังท่ีมี น้ําสะอาด

ผสมสารละลายไฮโปคลอไรดเขมขนสูงขนาด 5000 ppm โดยตวงน้ํายา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด 

ปริมาณ 50 cc ผสมน้ําสะอาด 950 cc โดยกําจัดขยะและเปลี่ยนน้ําทุก 12 ชั่วโมง 

- พ้ืนผิวท่ีตองใชงานตอเนื่อง เชน โตะ เตียง ลูกบิดประตู ใหเช็ดดวยแอลกอฮอล 70% โดยใชฟอกก้ี 

ใส แอลกอฮอลฉีดบนผา จากนั้นนําผาไปเช็ดพ้ืนผิว  

- พ้ืนหอง  

 หองนอน ท่ีไมมีการปนเปอนสิ่งคัดหลั่ง เช็ดทําความสะอาดดวย น้ําสะอาดผสมสารละลายไฮ

โปคลอไรดเขมขนต่ําขนาด 500 ppm โดยตวงน้ํายา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด ปริมาณ  

5 cc ผสมน้ําสะอาด 995 cc  

 หองน้ําหรือหองท่ีมีการปนเปอนสิ่งคัดหลั่ ง เช็ดทําความสะอาดดวย น้ําสะอาดผสม

สารละลายไฮโปคลอไรดเขมขนสูงขนาด 5000 ppm โดยตวงน้ํายา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด 

ปริมาณ 50 cc ผสมน้ําสะอาด 950  


