คำแนะนำการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเกิดการระบาดในเรือนจำ และทัณฑสถาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563)

 ขอบเขตการใชงาน
เอกสารนี ้ จั ดทำขึ ้น สำหรับ เปน แนวทางป องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในระยะที่ 2 คือ มีเหตุการณการระบาดจำนวนนอยในประเทศ (Local Transmission)
 เปาหมายของการตรวจจับ สอบสวนและควบคุมการระบาด
- เพื่อตรวจจับ ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคในพื้นที่เรือนจำ
- เพื่อตัดวงจรการแพรเชื้อในเรือนจำ
- เพื่อปองกันการเสียชีวิต
 นิยามเหตุการณการระบาด หมายถึง เมื่อพบผูปวยยืนยันอยางนอย 1 ราย ที่คิดวาอาจมีการแพรเชื้อในเรือนจำ
 นิยามผูปวยที่เขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) หมายถึง ผูที่มีประวัติไข หรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5 องศา
เซลเซียส รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย หรือ
หายใจลำบาก) และมีประวัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1) สัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ
2) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยูอาศัยในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดตอเนื่องของโรค
3) เปนผูที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับนักทองเที่ยว
4) เปนผูที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับนักทองเที่ยว ที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดตอเนื่องของโรค
 ผูปวยยืนยัน หมายถึง ผูที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
 ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผูสัมผัสใกลชิดตามลักษณะขอใดขอ
หนึ่ง ดังนี้
- ผูที่นอนรวมหอง ผูที่ทำกิจกรรมใกลชิดกัน หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน
- ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที หรือถูกไอ จาม รดจาก
ผูปวย โดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย
- ผูที่อยูใหบริเวณที่ปดไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ ใชหองปรับอากาศรวมกับผูปวย
และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน
 ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผูที่ทำกิจกรรมอื่นๆ รวมกับผูปวย แต
ไมเขาเกณฑความเสี่ยงสูง
 ผูไมไดสัมผัส หมายถึง ผูที่อยูในเรือนจำแตไมมีกิจกรรมหรือพบผูปวยในชวง 14 วัน กอนปวย
 ผูที่มีภาวะเสี่ ยงตอการป วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผูที่มีภูมิตานทานต่ำ หรือมีโรค
ประจำตัว หรือผูสูงอายุ
• คำแนะนำกอนเกิดการระบาด และการตรวจจับผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค

1. ควรกำหนดใหเรือนพยาบาลและเจาหนาที่พยาบาล รับผิดชอบในการดำเนินการเฝาระวังและติดตาม
ขอมูลที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
2. ควรเพิ่มขั้นตอนการซักประวัติ (ตามนิยามผูปวยเขาเกณฑการสอบสวน และผูสัมผัสที่มีความเสี่ยง) ใน
ขั้นตอนการรับผูตองขังรายใหม หรือการรับยายผูตองขังจากทัณฑสถานอื่น
3. หองพยาบาลประจำเรือนจำควรมีการปรับปรุงแนวทางใหเปนปจจุบัน (update) และปฏิบัติตาม
แนวทางตาง ๆ ที่กรมควบคุมโรคประกาศ (สามารถติดตามไดจากหนา web site)
4. บันทึกรายชื่อ หมายเลขหอง และอาการของผูตองขังที่มีอาการปวยดวยอาการไข และ/หรือ มีอาการ
ทางเดินหายใจ แจงเจาหนาที่สาธารณสุขหากมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ
5. ฝกอบรมความรูโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทักษะการปองกันตนเอง รวมทั้งการ
ใสชุดอุปกรณปองกันตน แกเจาหนาที่หองพยาบาล และอาสาสมัครในเรือนจำ (อสรจ.)
6. จัดเตรียมสถานที่/แดนแรกรับ สำหรับผูตองขังใหม เพื่อใหผูตองขังใหมอยูในแดนนี้ อยางนอย 2
สัปดาห ในกรณีที่มีความสงสัยเปนผูมีอาการ
7. จัดเตรียมพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลสนามไวสำหรับรองรับในกรณีที่พบผูตองขังปวยเขาเกณฑสอบสวน
โรค (PUI) ปริมาณมาก (ทัณฑสถานแตละแหง ตองกำหนดจำนวนใหเหมาะสมกับศักยภาพของตน)
8. จัดเตรียมพื้นที่แดนกักตัว สำหรับแยกผูที่เสี่ยงตอการปวยรุนแรงแตยังไมมีอาการ (high risk contact)
9. จัดเตรียมกระบวนการและอุปกรณในการคัดกรองอาการผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปกรณปองกัน
ตนสำหรับเจาหนาที่ และผูตองขัง อยางเพียงพอ
10. ประสานและกำหนดแนวทาง (แบบละเอียด) รวมกันกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ใหครอบคลุม
- การแจงเหตุ
- การเคลื่อนยายผูปวย หรือผูปวยสงสัย
- การขอรับคำปรึกษา
11. แนะนําเจาหนาที่ ผูคุม และผูตองขังหากเริ่มมีอาการปวยใหแจงหองพยาบาลภายในเรือนจำหรือทัณฑ
สถาน และรีบแยกผูปวยสงสัยออกจากบุคคลอื่น
12. ใหเจาหนาที่ของเรือนจำ ทัณฑสถาน ที่มีอาการปวย มีไข รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติสัมผัสใกลชิด
กับผูปวย ควรหยุดพักรักษาตัวอยูที่บาน 14 วัน นับจากวันเริ่มปวย หรือจนกวาจะหายเปนปกติ
13. หากพบผูตองขัง หรือเจาหนาที่ปวยพรอมกันจํานวนมากอยางผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขใน
พื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคตอไป
• คำแนะนำในการดูแลผูตองขัง กรณีเกิดการระบาด
1. ทำการคัดกรองผูตองขังทุกวัน และควรมีการคัดกรองกอนการปลอยผูตองขัง (exit screening) หาก
พบมีอาการไข อาการระบบทางเดินหายใจ รวมกับประวัติเสี่ยง ตามเกณฑการเฝาระวังใหประสาน
โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาความจำเปนในการกักตัวและติดตาม
2. คัดแยกผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแล
รั ก ษา และป อ งกั น การติ ด เชื ้ อ ในโรงพยาบาล กรณี โ รคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)

(เจาหนาที่ / พยาบาลหองพยาบาล สามารถติดตามและศึกษาไดจาก website กรมควบคุมโรค) :
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php)
3. งดการเคลื่อนยายผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการยายไปเรือนจำ ทัณฑสถานอื่น
4. จัดใหมีพื้นที่รองรับผูตองขังใหมที่มีอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ และประวัติสัมผัสใกลชิดกับ
ผูป วยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ
5. จัดหองหรือหองโถงแยกสําหรับเปนบริเวณผูปวยไวใกลเคียงกันใหเหมาะสม (เพื่อปองกันการกระจาย
เชื้อ) และจัดเจาหนาที่ดูแลผูปว ยโดยเฉพาะ โดยมิใหยา ยไปมาระหวางแดนขังหรืออาคารตางๆ
6. พิจารณางดการเยี่ยมผูตองขัง หรือจัดใหมีวิธีการเยี่ยมอยางเหมาะสม
7. สำรวจคัดกรองผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจำ และบุคลากร (ตามรูปที่ 1)
- หากพบผูเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab ทุกคนเพื่อตรวจหาเชื้อ
- ผูเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ที่มีโรคประจำตัว หรือสูงอายุ พิจารณาสงตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาล
- ผูเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ที่สุขภาพแข็งแรง ใหรักษาที่สถานพยาบาลในเรือนจำ หรือ
โรงพยาบาลสนาม
- ผูที่ไมมีอาการแตสัมผัสใกลชิดกับผูปวย (High risk contact) และมีความเสี่ยงตอการปวย
รุนแรง ใหแยกอยูในแดนกักตัว
- ทุกกรณี ใหมีการพัฒนาแผนรวมกัน กับหนวยงานดานการแพทยในพื้นที่ ทั้ง สสจ.และ รพ.
8. ควรใหการดูแลเปนพิเศษแก ผูที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง ไดแก ผูปวยโรค
เรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูมโี รคประจำตัว
9. ในการคัดกรองผูตองขังทุกวัน ควรดำเนินการตามรูปที่ 1 จนกวาจะไมพบผูตองขังเขาเกณฑสอบสวน
โรค (PUI) ติดตอกัน 14 วัน
10. หากเรือนจำ หรือทัณฑสถานใด พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรให
- ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายใน ที่มีการรวมตัวกันหมูมากออกไปกอน
- จัดแบงชวงเวลาการรับประทานอาหารเปนกลุม ใหเหลื่อมเวลากัน และ
- พิจารณาปรับการเขาเยี่ยมของญาติตามความเหมาะสม

คัดกรองผูตองขัง และเจาหนาที่ ทุกคน
มีไขหรือวัดอุณหภูมิกายไดตั้งแต 37.5oC
หรือ มีอาการทางเดินหายใจ (PUI)

ไมมีอาการทางเดินหายใจ
ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อสูง

เก็บตัวอยาง
• กลุมที่มีโอกาสปวยรุนแรง สงไป
โรงพยาบาล
• กลุมที่มีโอกาสปวยรุนแรงนอยใหอยู
สถานพยาบาลในเรือนจํา หรือรพ. สนาม

ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อต่ํา

เก็บตัวอยาง
• หยุดกิจกรรมรวมกับผูตองขังอื่น
• วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากมีไขให
ดําเนินการเหมือน (PUI)

• วัดอุณหภูมิกายทุกวัน หากมีไข
ใหดําเนินการเหมือน (PUI)

กลุมเสี่ยงตอการปวยรุนแรงใหแยกอยูแดนเฝาพิเศษ

รูปที่ 1 แนวทางการคัดกรองผูตองขังและบุคลากรในเรือนจำ

• คําแนะนําเพื่อลดการนําเชื้อเขามาแพรเพิ่มเติมในเรือนจําและทัณฑสถาน
1. คัดกรองญาติที่จะมาเยี่ยม หากผูใดมีอาการปวย เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรแจกหนากากอนามัย
และแนะนําการปฏิบัติตัวในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อในระหวางที่เขาเยี่ยม หรืออาจพิจารณา
งดการเขาเยี่ยม
2. คัดกรองผูตองขังใหม หากผูมาใหมใดมีอาการปวย มีไข รวมกับอาการทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับ
ผูป วยยืนยันในชวง 14 วันกอนมีอาการ ใหแยกไวกอ น มิใหเขามาอยูรวมกับผูตองขังคนอื่น
3. เจาหนาที่ทุกคน โดยเฉพาะเจาหนาที่ประจำหองพยาบาล ตองสวมใสอุปกรณปองกันเชนหนากาก
อนามัย และทำความสะอาดมือดวย alcohol gel อยางสม่ำเสมอ
• การเก็บตัวอยาง

1. การเก็ บ ตั ว อย า งในผู  ป  ว ย หากมี อ าการทางเดิ น หายใจส ว นบน เก็ บ throat swab และ
nasopharyngeal swab ใส VTM/UTM 1 หลอด หากมีอาการทางเดินหายใจสวนลาง เก็บ sputum
ใน sterile container 1 กระปุก สงตรวจหองปฏิบัติการตามที่พื้นที่กำหนด 1 แหง
2. การเก็บตัวอยางในสิ่งแวดลอม จะดำเนินการเพื่อใชเปนหลักฐานสนับสนุนวาสิ่งนั้นเปนแหลงแพรเชื้อ
มิไดมีเปาหมายเพื่อทราบการกระจายของเชื้อในสิ่งแวดลอม เนื่องจากการควบคุมโรคจะเนนการทำ
ความสะอาดในทุกจุด การเก็บตวอยางใหใชกาน rayon tip swab จุมลงใน UTM หรือ VTM จากนั้น
จึงปายพื้นผิวสิ่งของที่สงสัยจะมีเชื้อ แลวนำใสหลอด UTM ปดปากหลอด ติดฉลากรหัสสิ่งสงตรวจ
เพื่อใชระบุการแจงผลตรวจ การตรวจทางหองปฏิบัติการจะใชเทคนิค PCR
• การทำความสะอาดและจัดการสิ่งปนเปอน
1. ของใชที่เปนผา สามารถตมดวยความรอนมากกวา 65 องศาสเซลเซียส หรือซักในเครื่องซักผาที่ใช
น้ำอุน 60 - 90 องศาเซลเซียส ดวยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผาที่ใชปกติ
2. มูลฝอยที่คาดวาจะมีการปนเปอนเชื้อ เชน กระดาษทิชชู หนากากอนามัย ใหทิ้งในถังที่มีน้ำสะอาดผสม
สารละลายไฮโปคลอไรดเ ข ม ข น สูง ขนาด 5000 ppm โดยตวงน้ำยา 10% โซเดีย มไฮโปคลอไรด
ปริมาณ 50 cc ผสมน้ำสะอาด 950 cc โดยกำจัดขยะและเปลี่ยนน้ำทุก 12 ชั่วโมง
3. พื้นผิวที่ตองใชงานตอเนื่อง เชน โตะ เตียง ลูกบิดประตู ใหเช็ดดวยแอลกอฮอล 70% โดยฉีดพน
แอลกอฮอลลงบนผา จากนั้นนำผาไปเช็ดพื้นผิว (ใหความครอบคลุมที่ดีกวาการฉีดพนสเปรยลงพื้นผิว
โดยตรง)
4. การทำความสะอาดพื้นหอง
- หองนอน ที่ไมมีการปนเปอนสิ่งคัดหลั่ง เช็ดทำความสะอาดดวย น้ำสะอาดผสมสารละลายไฮ
โปคลอไรดเขมขนต่ำขนาด 500 ppm โดยตวงน้ำยา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด ปริมาณ 5
cc ผสมน้ำสะอาด 995 cc
- ห อ งน้ ำ หรื อ ห อ งที ่ ม ี ก ารปนเป  อ นสิ ่ ง คั ด หลั ่ ง เช็ ด ทำความสะอาดด ว ย น้ ำ สะอาดผสม
สารละลายไฮโปคลอไรดเขมขนสูงขนาด 5000 ppm โดยตวงน้ำยา 10% โซเดียมไฮโปคลอ
ไรด ปริมาณ 50 cc ผสมน้ำสะอาด 950 cc
- ควรมีการทำความสะอาดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง หรือทันทีทมี่ ีการปนเปอน
• แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในกรณีที่มีการระบาดในพื้นที่เรือนจำ มีประเด็นดานการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลสนามที่จำตองพิจจารณาดังนี้
1. การเลือกสถานที่ ควรพิจารณาคุณสมบัติ
- อากาศโปรง และ เปนสถานที่ที่มีการถายเทอากาศไดดี
- ไมควรอยูใกลอาคารที่พักอื่น หรือที่ที่มีความแออัด
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคที่สำคัญในการดำเนินงาน
2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเวชภัณฑที่จำเปน ตลอดจนการกำกับดูแลการทำงานของบุคลากร
โดยเฉพาะอาสาสมัคร

3. ระบบการดูแลการรักษาผูปวยใหเปนไปตาม แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
4. ระบบการบริหารจัดการหนวย หอผูปวย การจัดเวร ประเมินความเพียงพอของการใหบริการ
5. ระบบการขนสงตาง ๆ รวมถึง ระบบการสงตอผูปวย การขนสงวัสดุ อุปกรณทางการแพทย ว ั ส ดุ
อุปกรณอื่น ๆ ขยะติดเชื้อและการจัดการและการ เคลื่อนยายศพ ใหคำนึงถึงความปลอดภัยและการ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อ
6. ระบบการเชื ่ อ มโยงหรื อ การบั น ทึ ก ทางการแพทย / การพยาบาล เช น ระบบเวชระเบี ย น, การ
ติดตอสื่อสารทั่วไป ระหวางโรงพยาบาลสนามกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลแมขาย
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปองกันควบคุมโรค
7. คำนึงถึงมิติสุขภาพจิตทั้งของเจาหนาที่และผูตองขังใหมีความเหมาะสม

