แนวทางปฏิบัตดิ ้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบการตามมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
--------------------------------------------------

กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ได้เกิดขึ้นใน
หลายพื้น ที่และแพร่กระจายอย่า งรวดเร็ว ซึ่งส่ วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากกลุ่มการ
แพร่ระบาดในสถานบันเทิง การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น
ชุมชนแออัด โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่า งด้าว รวมทั้งตลาดและร้านอาหาร ส่งผลให้มีจานวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่และผู้ ป่ วยสะสมเพิ่ มขึ้น ทั้ งนี้ รั ฐบาลได้ดาเนินมาตรการตรวจคั ดกรองเชิงรุกเพิ่ มขึ้นประกอบกั บ
การเร่งรัดดาเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผล
กระทบต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควร เพื่อให้การดาเนินชีวิตของประชาชน
และการขั บ เคลื่ อนกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ และสั งคม ด าเนิน ไปได้อ ย่างต่ อเนื่อ งควบคู่ไปกับ มาตรการด้าน
สาธารณสุข โดยในสถานประกอบการ “ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม” กาหนดข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
1.1.1. ทาความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และกาจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะ
สัมผัสอาหาร ดังนี้
1. ทาความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทาสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทาความ
สะอาด รวมถึงดูแลบริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด โดยทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความ
สะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น 1,000 ส่วนใน
ล้ านส่ ว น (ใช้ โ ซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ 6% ในอั ต ราส่ ว น 1 ช้ อ นโต๊ ะ ต่ อ น้ า 1 ลิ ต ร) หรื อ ใช้ แอลกอฮอล์ 70
เปอร์เซ็นต์ โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้าสะอาด พอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้า ทุก 1 – 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่นที่จับ
สายฉีดชาระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนหรือลูกปิดประตู เป็น
ต้น รวมทั้งทาความสะอาดก๊อกน้าที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ายาทาความสะอาดและล้าง
ด้วยน้าให้สะอาด
3. ล้างภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ายาล้างจานให้สะอาด และ
แช่ในน้าร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที หรือแช่ในน้าผสมน้าปูนคลอรีน ที่มีความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม
(ไม่เกิน 200 พีพีเอ็ม) อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที แล้วล้างน้าให้สะอาด อบหรือผึ่ง
ให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
1.1.2 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้าสาหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ ประจาโต๊ะ/
บริเวณที่เข้าถึงง่าย กรณี ศูนย์อาหารให้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจาร้าน/ทุกแผง
1.1.3 จั ดอุ ป กรณ์ รั บ ประทานอาหารแบบส่ ว นบุ ค คล ได้ แก่ อาหาร หรือ ภาชนะ เครื่อ งปรุงรส
อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล

1.1.4 จัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง เช่น กรณี ร้านจาหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์
ต้องจัดบริการถุงมือให้กับผู้บริโภคในขณะใช้บริการ
1.1.5 กาหนดให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา สาหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะที่ผู้ใช้บริการกาลังรับประทานอาหาร
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)
1.2.1 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ โต๊ะ ที่นั่ง สาหรับรับประทานอาหาร 1 – 2 เมตร
1.2.2 มาตรการในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร
1. จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน
กรณี (ก) พื้นที่จากัด ไม่สามารถจัดโต๊ะให้มีระยะถึง 1 เมตร ให้ทาฉากกั้น โดยจัดที่นั่ง ไม่นั่ง
ตรงข้ามกัน ทั้งนี้ ฉากกั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ
(ข) พื้นที่มีเครี่องปรับอากาศ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยจัด
ที่นั่งไม่นั่งตรงข้ามกัน
2. จากัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือปฏิบัติตามมาตรการของพื้นที่
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1.3.1 เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย ครึ่ง ชั่วโมง ก่อนเปิดและปิด
ระบบปรับอากาศ
1.3.2 มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจานวนคน
1.3.3 พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง
1.3.4 ห้องน้าควรมีระบบระบายอากาศที่ดี
2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personal)
2.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
2.1.1 มาตรการมีภูมิคุ้มกัน ดังนี้
1. พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือ
2. พนักงานมีหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1- 3 เดือน
หรือ 2.1.2 มาตรการไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง ดังนี้
1. จัดหา ATK สาหรับพนักงาน และตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือตรวจATK เมื่อมีผลการประเมิน
Thai Save Thai ความเสี่ยงสูง
2. พนั ก งานทุ ก คนได้ รั บ การคั ด กรองความเสี่ ย งด้ ว ย Thai Save Thai หรือ แอปพลิ เคชั่ น
ที่ราชการกาหนด ทุกวัน และ
2.1.3 มาตรการยกระดับ Universal Prevention – DMHTA ดังนี้
1. เจ้าของร้าน กากับ ติดตาม พนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด
2. เจ้าของร้าน กากับ ติดตาม พนักงาน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มในขณะปฏิบัติงาน ขณะพัก และ
ไม่ให้รับประทานอาหารร่วมกัน
2.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานบริเวณหน้าร้าน
และหลังร้าน รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ
2.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทาความสะอาด และหลังเข้าส้วม
2.4 ผู้ปรุงประกอบอาหารและที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร

2.5 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหาร (ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ) ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
ในระยะเวลา 14 วัน
3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
3.1 เจ้าของ ผู้จัดการร้านอาหารดาเนินการคัดกรองผู้รับบริการ ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
3.1.1 คัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai หรือ Application
ที่ราชการกาหนด
กรณี เป็นร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ต้อง
ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือ เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือ ATK เป็นลบ
ไม่เกิน 7 วัน
3.1.2 เจ้าของร้าน กากับ ติดตาม การปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
Universal Prevention - DMHTA ของผู้รับบริการ อย่างเคร่งครัด
3.2 สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้น และนั่ง
รับประทานอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
3.3 ลงทะเบี ย นประเมิ น ตนเองก่ อนเข้ าใช้ บ ริ กาสถานประกอบการทุ กครั้ ง เช่ น ไทยชนะ หรื อ
Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ
3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร และนั่งรับประทานอาหาร
3.5 ล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยน้าและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง
3.6 ปฏิบั ติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กาหนด ไม่ใช้ภ าชนะ
อุปกรณ์ร่วมกัน
3.7 ประเมินสถานประกอบการผ่าน QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop COVID Plus
หรือร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้าง
มือที่ถูกต้อง และข้อปฏิบัติสาหรับผู้รับบริการ เป็นต้น
5) กาหนดจุ ดคัดกรองผู้ปฏิ บัติงานและผู้ รับบริการ เช่น ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภู มิ
ร่างกาย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
หมายเหตุ

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
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