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แนวทางการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในระบบขนสงสาธารณะ 
กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

4  สิงหาคม  2553 
 

การบริการขนสงสาธารณะนั้น ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางกวางขวาง และเปน
แหลงแพรกระจายเชื้อโรคไดอยางรวดเร็ว เพ่ือเปนการสรางความปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญแก
ประชาชน และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ สามารถทําไดโดยการปองกันการแพรเชื้อจากผูปวย
ที่มีอาการไอ จาม และการทําความสะอาด เพ่ือกําจัดเชื้อไขหวัดใหญจากฝอยละอองน้ํามูก นํ้าลาย 
เสมหะ ที่อาจปนเปอนอยูตามจุดที่มีผูสัมผัสมาก ซ่ึงแนวทางปฏิบัติแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 

 1. มาตรการทั่วไป 
1.1 ดานบุคลากร 

- ขอความรวมมือใหเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของรักษาความสะอาดและสุขอนามัย 
- จัดการอบรมใหความรูและคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนในสภาวการณระบาดของโรคไขหวัดใหญ 
แกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่ 
- ติดตามขาวสาร ขอมูลสถานการณการระบาดของโรคทั้งในประเทศและตางประเทศของทางราชการ 
- ฝกซอมสถานการณสมมติ 

1.2 ดานอาคารสถานที่ 
- ดูแลความสะอาดดานสุขอนามัยภายในอาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบ เชน นํ้า อาหาร หอง
สุขา และการกําจัดของเสียและขยะมูลฝอย 

- จัดระบบการระบายอากาศภายในอาคารและสถานที่ตางๆ ใหมีการถายเทอากาศและระบายอากาศ
ไดดี 

1.3 ดานยานพาหนะ 

- ทําความสะอาดยานพาหนะที่ใช และใหบริการระบบขนสงสาธารณะอยางสม่ําเสมอ  เนนการเช็ดทํา
ความสะอาดพื้นผิวที่สําผัสบอยๆ  เชน  ราวจับในรถโดยสาร  ที่จับบริเวณประตู  เบาะนั่ง  ที่เทา
แขนดวยน้ําผงซักฟอกหรือนํ้ายาทําความสะอาดทั่วไป  ตามระยะเวลาที่กําหนด ไมจําเปนตองมีการ
ฉีดพนยาฆาเชื้อ   เน่ืองจากเชื้อไขหวัดใหญสวนใหญจะปนมากับละอองฝอยการไอ/จาม  หรือ
นํ้ามูก/นํ้าลายของผูปวย   ที่ติดอยูตามราวโหน/เบาะที่น่ัง 

- ควบคุมการบริการอาหารและเครื่องด่ืมในระบบขนสงสาธารณะใหถูกสุขอนามัย 
1.4 ดานการประชาสัมพันธ 

- ประชาสัมพันธและใหความรูแกเจาหนาที่ของหนวยงานเกี่ยวกับการเกิด การระบาด และการ
ปองกันอยางถูกตอง 

- ประกาศเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน ในเร่ืองมาตรการปองกันการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญในการใชบริการระบบการขนสงสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบ 
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 2. มาตรการเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย 
2.1 ดานบุคลากร 

- การอบรมใหความรูถึงวิธีการปฏิบัติตอผูใชบริการในกรณีตางๆ เชน การคัดกรองผูปวย การแยก
ผูปวย สิทธิของผูปวย และสิทธิตางๆของผูโดยสารอื่น 

- สังเกตอาการปวยของบุคลากรในสังกัด 
- หากพบวาเจาหนาที่มีอาการ หรือสงสัยวาจะเปนโรค จะตองปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขอยางเครงครัด 

- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรในสังกัด 
- การกําหนดขั้นตอนการแจงเหตุตอหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
- จัดทําทะเบียนหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอประสานงาน 
- เตรียมอุปกรณปองกัน เชน หนากากอนามัย ใหเพียงพอสําหรับเจาหนาที่ และผูรับบริการเมื่อมีการ
ระบาดใหญ 

- จัดเตรียม จัดหากําลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือใหมีความพรอมและเพียงพอ 
- เตรียมงบประมาณและพิจารณาขอสนับสนุนจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 
- ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ แกหัวหนาผูนํา
ชุมชนและประชาชนโดยรอบ 

- จัดเตรียมอุปกรณสื่อสารและชองทางการสื่อสารกับประชาชนโดยรอบในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคม 

- จัดเตรียมขอมูลถนนและเสนทางของชุมชนโดยรอบในพื้นที่ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 
- เฝาระวังการระบาดซ้ํา 

2.2 ดานอาคารสถานที่ 

- การวางแผนการควบคุมเสนทางการเขา/ออก 
- จัดเตรียมพ้ืนที่เฉพาะสําหรับผูปวยหรือสงสัยวาปวย 
- จัดหองไวเฉพาะเพื่อแยกผูตองสงสัยวาปวยจากประชาชนทั่วไป 
- จัดระบบการรักษาความปลอดภัย และจัดระบบการจราจรพื้นที่ในความรับผิดชอบ และพ้ืนที่
โดยรอบ เพ่ือรักษาความปลอดภัย 

- ควบคุมการจราจรและฝูงชนใหมีระเบียบ 
- จัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับการจอดยานพาหนะที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 
- อํานวยความสะดวกในการใชเสนทางทางหลวง/ทางหลวงชนบท แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ประสานหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของอยางใกลชิดในการดําเนินการตางๆ 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการลางมือ ใหเพียงพอกับผูโดยสาร (ถาเปนไปได) 
 

2.3 ดานยานพาหนะ 
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- จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอกับความตองการในการเคลื่อนยายผูโดยสารปกติ และผูตองสงสัย
หรือผูปวยไปยังสถานที่ที่กําหนด 

- ทําความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการใหบริการอยางเขมขนกวาเดิม 
2.4 ดานการประชาสัมพันธ 

- ขอความรวมมือจากประชาชนผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับของหนวยงานที่ไดกําหนดไว 

- ประกาศเตือน ใหคําแนะนําในการปองกันการติดเชื้ออยางตอเน่ือง 
- แนะนําเสนทางการเขา/ออก หรือเสนทางสายอื่นที่ชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูใช
เสนทาง 

- แตงตั้งผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ และรายงานสถานการณใหเจาหนาที่และผูใชบริการระบบ
ขนสงสาธารณะทราบ 

- ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดูแลและสงตอผูปวยไปรับการตรวจรักษาและวินิจฉัย 
- จัดการแถลงขาวเพ่ือแจงใหประชาชนรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสถานการณของโรค
ไขหวัดใหญ 

 

 3. มาตรการเฉพาะของแตละหนวยงาน 
3.1 ดานบุคลากร 

- กําหนดลําดับขั้นในการบังคับบัญชาและผูรับผิดชอบหลักและรอง ในกรณีเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญ 

- การสังเกตอาการปวยของเจาหนาที่ และผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะที่ปวยหรือมีอาการ
ใกลเคียง 

- กรณีพบผูตองสงสัยวาปวย ใหแยกบุคคลดังกลาวจากผูโดยสารทั่วไปและใหเจาหนาที่สาธารณสุข
หรือแพทยตรวจสอบ 

- เม่ือเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยตรวจอาการปวยของผูตองสงสัยแลว ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว
หรือสงสถานพยาบาล 

- ตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพิบัติภัยที่มาปฏิบัติงาน 
- ฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับเจาหนาที่ที่อยูในกลุมเสี่ยง 
- กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรเพื่อประสานงานกับประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตพิบัติภัยของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 
3.2 ดานอาคารสถานที่ 

- ทําความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบและบริเวณโดยรอบใหเขมขนกวาเดิม  เนนการเช็ดทําความ
สะอาดพื้นผิวที่มีผูสัมผัสบอยๆ  เชน  ลูกบิดประตู  ราวบันได  กอกน้ํา  โตะทํางาน 

- ปดกั้นพ้ืนที่เสี่ยงและกําหนดทางเขา/ออกเพ่ือควบคุม 
- กําหนดพื้นที่ในการคัดกรองผูปวย 
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- จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ 
- จัดตั้งศูนยแถลงขาว 
- ประกาศปดเสนทางพื้นที่โดยรอบที่มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ โดยแจงใหประชาชนโดยรอบ
พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมที่เปนเขตภัยพิบัติทราบอยางรวดเร็ว 

- ควบคุมเสนทางการเขา/ออกในพื้นที่เขตพิบัติภัยอยางเขมในระดับสูงสุด 
3.3 ดานยานพาหนะ 

- หยุดการใหบริการ หรือลดระยะทางการใหบริการที่มีความเสี่ยง 
- จัดยานพาหนะเฉพาะสําหรับเขา/ออกในพื้นที่เขตพิบัติภัย 

3.4 ดานการประชาสัมพันธ 

- ประกาศปดเสนทางตามความเหมาะสม 
- กําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับการแถลงขาวและประชาสัมพันธใหสื่อมวลชนทราบ และถือปฏิบัติ
โดยเครงครัด 

- สรุปขาวและแถลงขาวถึงความเสียหาย และมาตรการในการฟนฟูภายหลังการระบาด 
 

การประเมินสถานการณและสรุปผลการปฏิบัติงาน กระทรวงคมนาคมกําหนดใหหนวยงานใน
สังกัดจัดใหมีหนวยเฉพาะกิจขึ้น เพ่ือประเมินและรายงานสถานการณใหทราบอยางตอเน่ือง และ
ระยะความถี่ของการรายงานขึ้นอยูกับความรุนแรงของสถานการณที่เกี่ยวของ และหลังจาก
สถานการณไดบรรเทาลงจนถึงสิ้นสุด ใหหนวยงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายงานใหทราบโดยดวน
ตอไป 

 
คําแนะนําสําหรับรถโดยสารสาธารณะ 
1. ประชาสัมพันธการปองกันโรค 
 รณรงคติดสื่อประชาสัมพันธในรถโดยสารสาธารณะ เร่ืองการปองกันโรคไขหวัดใหญ เชน  
สติ๊กเกอร สปอตวิทยุ เพลงรณรงค 
 

2. หมั่นทําความสะอาดบอยๆ 
 หม่ันทําความสะอาดพื้นผิวที่มีผูสัมผัสมาก เชน ราวจับในรถโดยสาร ที่จับบริเวณประตู เบาะ
ที่น่ัง โดยใชนํ้ายาทําความสะอาดทั่วไปหรือนํ้าผงซักฟอก และบางชวง เชน เวลาหยุดพักควรเปดมาน
ใหแสงแดดสองเขามาได และเปดหนาตางใหอากาศถายเทไดสะดวก   
 

3. ใหผูขับข่ีและพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะที่ปวยหยุดงาน  
หากผูขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ เชน มีไข 

ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามรางกาย ออนเพลีย ขอใหลาหยุดงานและพักรักษาตัวที่บาน
ประมาณ 7 วัน เพ่ือใหพนระยะการแพรเชื้อ หากหายปวยเร็วกวานี้จะตองรอจนกวาจะหายเปนปกติ
ไปแลว 24 ชั่วโมงจึงกลับมาทํางาน แตหากภายใน 2 วันอาการยังไมดีขึ้น เชน รับประทานยาลดไข
แลวแตยังมีไขสูง รับประทานอาหารไมได ไอมาก เจ็บหนาอก อาเจียนมาก ทองรวง หายใจถี่ เหนื่อย
หอบ ใหสวมหนากากอนามัย และไปพบแพทยที่โรงพยาบาลทันที สําหรับกลุมเสี่ยงที่อาจเกิดโรค
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แทรกซอนรุนแรง ไดแก ผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง (เชน โรคปอด หัวใจ ไต เบาหวาน) สตรีมีครรภ โรค
อวน ผูที่มีภูมิตานทานต่ํา (เชน โรคมะเร็ง เอดส) เด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ป ผูสูงอายุมากกวา 65 ป 
หากเริ่มมีอาการไขหวัดใหญใหรีบไปพบแพทยที่โรงพยาบาลทันที 
 

4. ไมปฏิเสธผูโดยสารที่มีอาการไอจาม 
ไมควรปฏิ เสธผู โดยสารที่ มีอาการไอ  จาม  แตควรใหคําแนะนําแกผู โดยสาร  เชน 

สวมหนากากอนามัย หรือใชกระดาษทิชชูปดปากปดจมูก หากเปนไปไดใหทําความสะอาดมือดวยเจล
แอลกอฮอล  
 

5. เตรียมอุปกรณปองกันการติดเชื้อสําหรับบริการผูโดยสาร 
จัดเตรียมอุปกรณ เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ กระดาษ

ทิชชู  รวมทั้งถังขยะที่มีฝาปดไวประจํารถโดยสาร สําหรับบริการผูโดยสารที่มีอาการไอจาม โดยจัด
วางไวในจุดที่หยิบใชไดสะดวก  
 

6. ผูขับข่ีและพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ ที่ตองพบผูโดยสารจํานวนมาก ควรสวม
หนากากอนามัย 

ผูขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ ขณะปฏิบัติงานตองใกลชิดกับผูโดยสารจํานวน
มาก ควรสวมหนากากอนามัยเพ่ือปองกันการติดเชื้อ สําหรับผูขับขี่รถแทกซี่ หากไมมีผูโดยสารหรือ
ผูโดยสารไมมีอาการเปนไขหวัด ไมจําเปนตองสวมหนากากอนามัย ควรลางทําความสะอาดมือดวย
เจลแอลกอฮอล หรือนํ้าสบูบอยๆ และควรฝกนิสัยไมใชมือแคะจมูก จับปาก ขยี้ตา หากยังไมไดทํา
ความสะอาดมือเสียกอน 

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


