แนวทางปฏิบัติสําหรับรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามมาตรการของรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--------------------------------------------------

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ไดเกิดขึ้ น
ในหลายพื้ น ที่ แ ละแพร ก ระจายอย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ส ว นใหญ พ บในกลุ ม ผู สั ม ผั ส ผู ป ว ยยื น ยั น ต อ เนื่ อ งจาก
กลุมการแพรระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และการติดเชื้อตอเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุม
เชน ชุ มชนแออัด โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต างดาว รวมทั้งตลาดและร านอาหาร สงผลใหมีจํานวน
ผู ติ ด เชื้ อ รายใหม แ ละผู ป ว ยสะสมเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได ดํ า เนิ น มาตรการตรวจคั ด กรองเชิ ง รุ ก เพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับการเรงรัดดําเนินการฉีดวัคซีนใหแกประชาชน จึงสมควรผอนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อ
มิใหสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร เพื่อใหการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินไปไดอยางตอเนื่องควบคูไปกับมาตรการ
ดานสาธารณสุข โดยในสถานประกอบการรานอาหาร ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) กําหนดขอปฏิบัติไว ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดไมเกินเวลา 21.00 นาฬิกา
โดยจํากั ดจํา นวนผูนั่ งบริ โภคในร านไดไ มเกิ นรอยละ 25 ของจํ านวนที่นั่ งปกติ หามการบริโ ภคสุราหรื อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในราน และใหจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนําไปบริโภคที่อื่นได
จนถึ งเวลา 23.00 นาฬิ กา ทั้ ง นี้ ให ผู ป ระกอบการจั ด ให มี ม าตรการคั ด กรองผูเ กี่ ย วข อง การจั ด ระเบี ย บ
ผูเขาใชบริการ และการเวนระยะหางตามคําแนะนําและมาตรการที่ทางราชการกําหนด
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดไมเกินเวลา 23.00 นาฬิกา
โดยห า มการบริ โ ภคสุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ใ นร า น ทั้ ง นี้ ให ผู ป ระกอบการจั ด ให มี ม าตรการ
คั ด กรองผู เ กี่ ย วข อ ง การจั ด ระเบี ย บผู เ ข า ใช บ ริ ก าร และการเว น ระยะห า งตามคํ า แนะนํ า และมาตรการ
ที่ทางราชการกําหนด
(3) พื้นที่ควบคุม
รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในรานไดภายในกําหนดเวลาปกติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยหามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในราน

ทั้งนี้...

-2ทั้งนี้ รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และ
พื้น ที่ ค วบคุ ม ต องปฏิ บัติ ต ามมาตรการเพื่อปองกัน การแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่ ท างราชการกํ า หนด และเจ า หน า ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการของรานจําหนายอาหาร ตามรายละเอียดแนบทาย ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัตติ ามมาตรการสําหรับรานจําหนายอาหาร
1.1 มาตรการสําหรับเจาของ ผูจัดการรานอาหาร
1.1.1 มาตรการหลัก
1) ประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus (https://stopcovid.anamai.moph.go.th)
ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรดานหนาสถานประกอบกิจการ และมีการประเมินตนเองซ้ํา
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ประเมินซ้ําทุก 14 วัน
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ประเมินซ้ําทุก 1 เดือน
2) ผูประกอบกิจการและผูปฏิบัติงานทุกคน ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวย
แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกําหนด เชน Thai Save Thai (https://savethai.anamai.moph.go.th) เปนตน
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง โดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ํา และมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม
พนักงานภายหลังการปฏิบัติงานหรือกลับที่พักเปนประจําทุกวัน
3) กํ าหนดจุ ดคั ดกรองผู ปฏิ บัติงานและผูใชบริ การ เช น ระบบลงทะเบียน การตรวจวั ดอุ ณหภู มิ
รางกาย หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทยทันที
4) กําหนดใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา สําหรับผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ
ยกเวนขณะที่ผูใชบริการกําลังรับประทานอาหาร
5) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบูและน้ําสําหรับลางมือ หรือเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ
6) มาตรการในการควบคุมความแออัดของผูใชบริการภายในรานอาหาร
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
ก. การจัดที่นั่งสําหรับบริโภคภายในราน
- ใหจัดที่นั่งรับประทานอาหารในรานไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนที่นั่งปกติทั้งหมด
เชน จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งไดไมเกิน 25 ที่นั่ง
- จั ดให มีร ะยะห า งระหวางที่นั่งไมนอยกวา 1 เมตร กรณี ที่เปนหองปรั บอากาศ ใหเพิ่ม
ระยะหางระหวางโตะไมนอยกวา 2 เมตร และเปดระบายอากาศทุก 1-2 ชั่วโมง
ข. ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด โดยใชอัตราสวน 1 คน ตอพื้นที่ 4 ตารางเมตร
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก. การจัดที่นั่งสําหรับบริโภคภายในราน
จัดใหมีระยะหางระหวางที่นั่งไมนอยกวา 1 เมตร ถาพื้นที่จํากัดอาจใชฉากกั้นระหวางผูนั่ง
รับประทานอาหาร และตองคํานึงถึงความสูงของฉากกั้นไมใหบดบังทิศทางการระบายอากาศภายในราน กรณีที่
เปนหองปรับอา กาศ ใหเพิ่มระยะหางระหวางโตะไมนอยกวา 2 เมตร และเปดระบายอากาศทุก 1-2 ชั่วโมง
ข. ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด โดยใชอัตราสวน 1 คน ตอพื้นที่ 4 ตารางเมตร
(3) พื้นที่
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ควบคุมจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด เชน การเวนระยะหางระหวางผูใชบริการ การจองคิว
หรือการนัดหมายลวงหนา เปนตน
7) กําหนดเวลาการใชบริการในรานอาหารหรือนั่งรับประทานอาหาร ไมเกิน 1 - 2 ชั่วโมง
8) จัดบริการอาหารหรือภาชนะ เครื่องปรุงรส อุปกรณแบบสวนบุคคล กรณีจําหนายอาหารแบบ
บุฟเฟตใหงดจัดบริการอาหารในรูปแบบการใหลูกคา หยิบ ตักอาหารดวยตนเอง
9) ทํ า ความสะอาดพื้ นและพื้ นผิวสัมผัส บอย ๆ และกําจัดมูล ฝอยทุกวัน ลางและฆาเชื้อภาชนะ
สัมผัสอาหาร ดังนี้
(9.1) ดู แลบริ เวณพื้ น โต ะ ที่ นั่ ง บริ เ วณที่ รั บประทานอาหารให สะอาด โดยทํ าความสะอาด
ดวยน้ํายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆาเชื้อดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) ที่มีความเขมขน
1,000 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% ในอัตราสวน 1 ชอนโตะตอน้ํา 1 ลิตร)
(9.2) ล า งภาชนะและอุ ป กรณ ใ ห ส ะอาดตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารด ว ยน้ํ า ยาล า งจาน
ให ส ะอาด และแช ใ นน้ํ า ร อ น 80 องศาเซลเซี ย ส เป น เวลา 30 วิ น าที หรื อ แช ด ว ยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท
(น้ํ ายาฟอกขาว) ที่มีค วามเขม ขน 100 สว นในลา นสว น (ใชโ ซเดีย มไฮโปคลอไรท 6% ในอัต ราสว น
ครึ่งชอนชาตอน้ํา 1 ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ําใหสะอาด อบหรือผึ่งใหแหงกอนใชใสอาหาร
(9.3) หองน้ํา หองสวม โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง เชน ที่จับสายฉีดชําระ ที่รองนั่ง โถสวม ที่กด
โถสวม โถปสสาวะ ที่ เปดกอกอางลางมือ และกลอนหรื อลูกปดประตู เป นตน รวมทั้งทําความสะอาดก อกน้ํ า
ที่ใชภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใชน้ํายาทําความสะอาดและลางดวยน้ําใหสะอาดทุก 2 ชั่วโมง
10) หามจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
11) เผยแพรประชาสัมพันธชองทางใหความรูตาง ๆ เชน การสวมหนากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการลาง
มือที่ถูกตอง และขอปฏิบัติสําหรับผูใชบริการ เปนตน
1.1.2 มาตรการเสริม
1) มี มาตรการติ ดตามข อมู ลผู ปฏิบัติ งานด วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกํ าหนด เชน Thai Save Thai
เปนตน และตองควบคุม กํากับ ดูแลพนักงานและผูใชบริการใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
2) มีมาตรการในการลดการสัมผัส เชน ระบบการจองคิวหรือสั่งซื้อกลับบาน ระบบการชําระเงินออนไลน
กําหนดมาตรการสําหรับผูมารับบริการ เชน เปดหนากากอนามัยไดเฉพาะเวลารับประทานอาหาร ลดการ
พูดคุยหรือการใชเสียงดังภายในราน มาตรการในการไมนั่งเผชิญหนากัน หรือทําฉากกั้น
3) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม กรณีจัดพื้นที่บริการภายนอกอาคาร ตองมีการระบายอากาศที่ดี
ถ ายเทได ส ะดวก ส ว นกรณี จั ดพื้ น ที่ บ ริ การภายในอาคารตอ งจัดใหมี การระบายอากาศอยางเพี ย งพอและ
เหมาะสม เชน มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยการเปดประตู หนาตางเพื่อใหอากาศถายเท หรือกรณี
ใชเครื่องปรับอากาศตองหมั่นดูแล บํารุงรักษาทําความสะอาดระบบปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ เปนตน
4) กําหนดทางเขา-ออก ที่ชัดเจน โดยดําเนินการทําสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล

มาตรการจําเพาะ...

-41.1.3 มาตรการจําเพาะ
1) จัดหาวัคซีนปองกัน COVID-19 สําหรับผูประกอบกิจการ (เจาของ) ผูสัมผัสอาหาร ผูปฏิบัติงาน
ในรานอาหาร
2) กรณีพบผูปฏิบัตหิ รือผูรับบริการปวยหรือติดเชื้อเปน COVID-19 ใหแจงเจาหนาที่ควบคุมโรคใน
พื้นที่ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค โดยใหปฏิบัติตามมาตรการ
ของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด
3) กรณีพบผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการปวยเปน COVID-19 ใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่
ทั นที และหยุ ด ประกอบกิ จ การชั่ ว คราวเพื่ อ ทํ า ความสะอาดและฆ า เชื้ อ โรคโดยให ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด
1.2 มาตรการสําหรับผูปฏิบัติงาน
1.2.1 ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกําหนด เชน
Thai Save Thai เป นต น เพื่ อคั ดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะต องมีความเสี่ ยงในระดั บต่ํา หากมีอาการ
เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน แจงเจาของรานหรือผูจัดการ และไป
พบแพทยทันที
1.2.2 สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาระหวางปฏิบัติงานบริเวณหนารานและหลังราน
รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันและระหวางผูปฏิบัติงานกับผูใชบริการ
1.2.3 ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู ตั้งแตเริ่มเขาทํางาน กอนการเตรียมอาหาร ระหวางและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทําความสะอาด และหลังเขาสวม
1.2.4 ผูปรุงประกอบอาหารและที่เสิรฟอาหาร ใหสวมผากันเปอน ถุงมือ และสวมใสหนากากอนามัย
หรือหนากากผาระหวางปฏิบัติงานตลอดเวลา เพื่อปองกันตนเองและไอ จาม ปนเปอนอาหาร
1.2.5 ผูปฏิบัติงานที่เปนผูสัมผัสอาหาร (ไดแก บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ) ตองไมเขาไปในพื้นที่เสี่ยง
ในระยะเวลา 14 วัน
1.3 มาตรการสําหรับผูบริโภคหรือผูใชบริการ
1.3.1 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ยกเวนเฉพาะตอนรับประทานอาหารเทานั้น และนั่งรับประทาน
อาหารหรือใชบริการในรานอาหารไมเกิน 1-2 ชั่วโมง
1.3.2 ลงทะเบี ยนประเมิ นตนเองก อนเข าใช บริ กาสถานประกอบการทุ กครั้ ง เช น ไทยชนะ หรื อ
Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใชบริการ
1.3.3 เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร และนั่งรับประทานอาหาร
1.3.4 ลางมืออยางสม่ําเสมอดวยน้ําและสบูกอนรับประทานอาหารและหลังออกจากหองสวมทุกครั้ง
1.3.5 ปฏิบัติตามมาตรการของร านอยางเครงครัด เชน ใชบริการตามเวลาที่กําหนด ไมใชภาชนะ
อุปกรณรวมกัน
1.3.6 ประเมินสถานประกอบการผาน QR code จากใบประกาศของ ระบบ Thai Stop Covid Plus
หรือรองเรียนผานชองทางอื่นๆ

2. แนวทาง...

-52. แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผล
2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคุม กํากับใหสถานที่จําหนายอาหารใหดําเนินการตามมาตรการ
อยางเครงครัด
2.2 ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บูรณาการความรวมมือกับ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข สมาคม/ชมรมผูประกอบการอาหาร ในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามและควบคุม
กํากับใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด
2.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หากตรวจพบวาสถานประกอบกิจการ มีการติดเชื้อ COVID-19 สามารถสั่ง
หยุด เพื่อทําความสะอาด 1-3 วั นได หรื อหากตรวจพบว าไม ปฏิบั ติตามมาตรการที่กําหนดสามารถสั่งหยุ ด
ประกอบกิจการได ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมปองกันโรคในระดับจังหวัดกําหนด
หมายเหตุ

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4177-4178

