แนวทางปฎิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับการขนสงสาธารณะขามเขตพื้นที่จังหวัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การขนส ง สาธารณะข า มเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและรองรั บ การเดิ น ทางของ
ประชาชนภายหลังมาตรการผอนคลายการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งใชระบบบขนสงสาธารณะทุกประเภท
ทั้งรถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู รถไฟ เรือ เครื่องบิน ซึ่งมีโอกาสสัมผัสใกลชิดกันของผูโดยสารที่มา
จากหลากหลายพื้นที่ จึงอาจกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได ทั้งจากการสัมผัสระหวางบุคคลหรือจากการ
สัมผัสจากอุปกรณตางๆ ระหวางการเดินทาง ควรจํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ลงทะเบียน
และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผูรับผิดชอบอาคารสถานีขนสงผูโดยสารหรือผูประกอบการ พนักงาน และผูโดยสารดังนี้
1. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับผูรับผิดชอบอาคารสถานีขนสงผูโดยสารหรือผูประกอบการ
1) ใหมีระบบการคัดกรองพนักงานและผูโดยสารหากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมี
อุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดใหบริการ และแนะนําไปพบแพทย
2) ให พนักงานและผู โ ดยสารสวมหนากากผาหรืออนามัยตลอดเวลา และจัดใหมีอุป กรณปองกัน
ตนเองที่จําเปนสําหรับพนักงาน เชน แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน
3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวบริการบริเวณตาง ๆ อยางเพียงพอ เชน จุด
ประชาสัมพันธ จุดจําหนายตั๋ว ทางเขา-ออกอาคารผูโดยสาร ทางเขา-ออกหองโดยสาร เปนตน และจัดอีกสวน
หนึ่งเฉพาะสําหรับพนักงานอยางเพียงพอ
4) จํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหแออัดทัง้ ในสถานีขนสง ชานชลาสถานีรถไฟ ทาเรือ สนามบิน และจัด
ที่นั่งโดยเวนระยะหาง 1 ที่นั่ง สําหรับการเดินทางดวยเครื่องบินในกรณีไมพบผูติดเชื้อภายในประเทศอาจพิจารณา
จัดใหบริการผูโดยสารบนอากาศยานครบทุกที่นั่ง ทั้งนี้ตองมีการควบคุมระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี
5) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร เชน ที่นั่งรอบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร ชานชาลา
สนามบิน การตอแถวขึ้นเครื่องโดยสาร/ซื้อตั๋วโดยสาร
6) ลดโอกาสการสัมผัสใกลชิดกัน เชน ใชวิธีการจองตั๋ว/ชําระเงินแบบออนไลน
7) ทําความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว และอุปกรณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- ทําความสะอาดอาคารผูโดยสารและพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องมือเครื่องใช ดวยน้ํายาทํา
ความสะอาด และอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.1% โดยเนนจุดที่มีผู
สั มผัส ร ว มกั น เช น โต ะ เก า อี้ เคาน เตอรจํา หนายตั๋ ว โดยสาร ปุมกดตูจําหนายตั๋ว ปุมกดตู จํา หนา ย
เครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เปนตน
- ทําความสะอาดหองสวมในอาคารผูโดยสารทุก 2 ชั่วโมง และอาจเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด
มากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาด และอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายา
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ฟอกขาว) 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถ
สวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม ทั้งนี้ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
- กําจัดขยะและทําความสะอาดในยานพาหนะและทําความสะอาดหองสวมทุกรอบหลังเสร็จสิ้นการ
ขนสงผูโดยสาร และอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ๐.1% เนนจุดสัมผัส
รวม เชน ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง หนาตาง เปนตน
- อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เชน ผาหม ปลอกหมอน ตองเปลี่ยนใหมทุกรอบที่ใหบริการ ไม
นํามาใชซ้ํา
8) หากมีรานอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณอาคารผูโดยสารใหหากมีรานอาหาร เครื่องดื่ม ใหปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสําหรับการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหารหรือ
เครื่องดื่มทั่วไป ที่กําหนด
9) การจัดบริการอาหารในระหวางการเดินทาง ใหจัดบริการอาหารในลักษณะแบบกลอง หรือรูปแบบ
อาหารชุดเดี่ยว โดยเลือกผูประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร
10) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในอาคารผูโดยสาร และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยาง
ถูกตอง
11) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารผูโดยสาร
และหองสวม และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
12) ใหเ ปดประตูหน าตางเพื่อระบายอากาศทุกครั้งในขณะพักรถโดยสาร รถไฟ หรื อเรื อ หรืออาจ
พิจารณาใหจอดพักรถเพื่อเปดประตูหนาตางระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง
13) งดกิจกรรมที่มีเสียงดังหรือทําใหเกิดการรวมตัวกันของผูโดยสาร
14) ชี้ แ จงให ผู โ ดยสาร ทราบขั้น ตอนวิ ธี ป ฏิ บัติ ในการเข าใชบ ริ การสถานที่ และใหคํ า แนะนํ า สื่ อ
ประชาสั มพั น ธ ให ผู โ ดยสารล า งมื อก อนขึ้ น เครื่องโดยสารทุกครั้ง การปองกัน และการลดความเสี่ย งจากการ
แพรกระจายเชื้อโรคใหกับพนักงานและผูโดยสารปฏิบัติตามอยางเครงครัด
15) มีมาตรการติดตามขอมูลของผูโดยสาร เชน การใชแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่ทาง
ราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกสถานที่ดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน
2. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับพนักงาน
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน และให
พบแพทยทันที
2) ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกครั้งที่ใหบริการ
3) ลางมือดวยสบูและน้ําสะอาด หรือดวยเจลแอลกอฮอล กอนและหลังใหบริการ หลังเขาหองน้ํา
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยสวน
บุคคลอยางเครงครัด
4) พนั กงานที่ ป ฏิบั ติงานในจุ ดเสี่ ยง เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บ รวบรวมขยะ ตอง
ปองกันตนเองโดยสวมถุงมือ รองเทา หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกัน การ
ปนเปอนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จตองลางมือดวยสบูและน้ําสะอาด หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง หาก
เปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ
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3. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับผูโดยสาร
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีอาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเดินทาง
และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง
3) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-๒ เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไมจําเปน
4) ลางมือดวยสบูและน้ําหรือเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นรถโดยสาร รถไฟ เรือ อากาศยานทุกครั้ง และ หลัง
เขาหองน้ํา หลังการจับลูกบิดประตูหรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไม
จําเปน เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ําทันที
5) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด
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