แนวทางปฏิบัตดิ ้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับ เทศกาลกินเจ
--------------------------------------------------

กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 เป็นช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
ที่จะบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง สามารถเลือกซื้อและ
ล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาด ปลอดภัย รวมถึ งเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลกินเจ กาหนดข้อปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. แนวปฏิบัติสาหรับร้านอาหารหรือศูนย์อาหารหรือโรงทาน
1.1 กาหนดทางเข้ า -ออก ที่ชัดเจน และจุดคั ดกรอง โดยการคั ดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ผู้รับบริการ พร้อมทาสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม
1.2 จัดให้มีการทาความสะอาดสถานที่ พื้น ผนังด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เก้าอี้ โต๊ะและที่นั่งสาหรับรับประทานอาหาร
ห้องน้า ห้องส้วมต้องดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร ดังนี้
1.2.1 ทาความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทาสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการทา
ความสะอาด รวมถึงดูแลบริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารให้สะอาด โดยทาความสะอาดด้วย
น้ายา ทาความสะอาดหรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอกขาว) ที่มีความเข้มข้น
1,000 ส่ ว นในล้านส่ วน (ใช้โ ซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้า 1 ลิตร) หรือใช้
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เ ซ็น ต์ โดยสเปรย์ ห รือหยดแอลกอฮอล์ ล งบนผ้ าสะอาด พอหมาดๆ เช็ดไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.2.2 ทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้า ทุก 1 – 2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น
ที่จับสายฉีดชาระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนหรือลูกปิดประตู
เป็นต้น รวมทั้งทาความสะอาดก๊อกน้าที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ายาทาความสะอาดและ
ล้างด้วยน้าให้สะอาด และห้องน้าควรมีระบบระบายอากาศที่ดี
1.2.3 การล้ างภาชนะและอุปกรณ์ให้ส ะอาดตามหลั กสุ ขาภิบาลอาหารด้ว ยน้ายาล้ างจานให้
สะอาด และแช่ในน้าร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที หรือแช่ในน้าผสมสารประกอบคลอรีน ที่มีความ
เข้มข้น 50 ส่วนในล้านส่วน (part per million – ppm) ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน (part per million –
ppm) ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที แล้วล้างน้าให้สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อน
ใช้ใส่อาหาร
1.3 จัดให้มีการระบายอากาศภายในบริเวณจัดงานที่ดีและเพียงพอ ในบริเวณที่มีการจัดงาน กรณีมี
ระบบปรับอากาศต้องมีอัตราการระบายอากาศ ให้ดูแลบารุงรักษาระบบปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ ตรวจสอบ
ให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.3.1 เปิดประตู หน้าต่าง หรือเดินระบบจ่ายอากาศสะอาด อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและ
ปิดระบบปรับอากาศ
1.3.2 มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจานวนคน
1.3.3 พื้นที่ปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่รับประทานอาหาร ทุก 1 ชั่วโมง
1.4 จัดให้ มีมาตรการลดความแออัด ลดการสั มผัส ลดการรวมกลุ่ มในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่
ให้บริการอย่างน้อย 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หรือมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
1.4.1 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ โต๊ะ ที่นั่ง สาหรับรับประทานอาหาร 1 – 2 เมตร
1.4.2 มาตรการในการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในบริเวณจัดบริการอาหาร
(1) การจัดที่นั่งสาหรับบริโภคภายในพื้นที่จัดงาน สาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(1.1) พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้จัดที่ นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนทีน่ ั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง
(1.2) พื้ น ที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ต้ อ งเป็ น พื้ น ที่ เ ปิ ด ที่ อ ากาศสามารถถ่ า ยเทได้ ดี เช่ น
ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้จัดที่นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของ
จานวนทีน่ ั่งปกติทั้งหมด เช่น จากเดิมมีที่นั่งรับประทานอาหาร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 75 ที่นั่ง
(2) จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน
กรณี (2.1) พื้นที่จากัด ไม่สามารถจัดโต๊ะให้มีระยะถึง 1 เมตร ให้ทาฉากกั้น โดยจัดที่นั่ง ไม่นั่ง
ตรงข้ามกัน ทั้งนี้ ฉากกั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ
(2.2) พื้นที่มีเครี่องปรับอากาศ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยจัด
ที่นั่ง ไม่นั่งตรงข้ามกัน
(3) จากัดระยะเวลารับประทานอาหาร ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
1.5 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้าและสบู่อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถจัดให้มีอ่างล้างมือได้ ต้องจัดให้
มีอุปกรณ์ทาความสะอาดมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เป็นต้น วางไว้ในจุดที่สามารถใช้ได้
อย่างสะดวกและเพี ยงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการทา ประกอบ ปรุงอาหาร หรือ บริเวณพื้นที่รับประทาน
อาหาร กรณี ศูนย์อาหารให้จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจาร้าน/ทุกแผง
1.6 จัดให้ มีอุปกรณ์รั บประทานอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะ เครื่องปรุงรส
อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล และงดจัดบริการอาหารในรูปแบบการให้ลูกค้า หยิบ ตักอาหารด้วยตนเอง
1.7 กาหนดให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา สาหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการ ยกเว้นขณะที่ผู้ใช้บริการกาลังรับประทานอาหาร
1.8 แนวปฏิบัติตนสาหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร
1.8.1 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานบริเวณหน้าร้าน
และหลังร้าน รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ
1.8.2 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่ ตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลังปรุง
อาหารเสร็จ หลังจับเงิน มูลฝอย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทาความสะอาด และหลังเข้าส้วม
1.8.3 ผู้ปรุงประกอบอาหารและที่เสิร์ฟอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร
1.8.4 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหาร (ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ) ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
ในระยะเวลา 14 วัน

2. แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการภายในบริเวณจัดงานกินเจ
2.1 มีมาตรการจากัดจานวนคน ไม่ เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร หรือ รักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 1 - 2 เมตร
2.2 มาตรการห้ามรวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง เช่น ไม่จัดกิจกรรม หรือให้บริการที่ทาให้เกิด
การรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ เป็นต้น และงดการแสดงที่ต้องใช้เสียงดัง
2.3 ผู้จัดงานมีระบบกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการ
3. แนวปฏิบัติด้านการจัดพิธีกรรม
3.1 กาหนดทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และจุดคัดกรองอุณหภูมิและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน โดยการ
คัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ เข้าร่วมงาน พร้อมทาสั ญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม
3.2 ทาความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดพิธีกรรม
3.3 กาหนดระยะเวลาการจัดพิธีกรรม ลดขั้นตอน และพิธีกรรมให้เหลือเท่าที่จาเป็น หากมีพิธีกรรม
ที่จะต้องออกนอกสถานที่ให้ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้า กรณีจัดพิธีกรรมม้าทรงให้ลดจานวนม้าทรงและพี่เลี้ยง
ให้ประทับทรงเท่าที่จาเป็น และงดการแสดงอภินิหารของม้าทรง
3.4 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้าและสบู่อย่างเพียงพอ หากไม่สามารถจัดให้มีอ่างล้างมือได้ ต้องจัดให้
มีอุปกรณ์ทาความสะอาดมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เป็นต้น วางไว้ในจุดที่สามารถใช้ได้
อย่างสะดวกและเพียงพอ
3.5 กาหนดให้ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในทุกพิธี ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
รักษาระยะห่าง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
3.6 ลดจานวนจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จาเป็นและกาหนดจุดปักธูปสาหรับประชาชนให้อยู่ภายนอกห้อง
ที่มีอากาศถ่ายเท
3.7 การจัดโรงครัว ให้จัดเท่าที่จาเป็น และไม่ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยให้แต่ละ
ศาลเจ้ากาหนดรูปแบบการแจกจ่ายอาหารที่ลดความแออัด
3.8 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ให้ยึดแนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)
3.9 งดการแสดงมหรสพทุกชนิด
4. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ
4.1 ผู้จัดงาน ผู้จัดการร้านอาหารดาเนินการคัดกรองผู้รับบริการ ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
4.1.1 คัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าร้าน ด้วย Thai Save Thai หรือ Application
ที่ราชการกาหนด
4.1.2 ผู้ จั ด งานก ากั บ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติม าตรการป้ อ งกั น การติด เชื้อ แบบครอบจั กรวาล
Universal Prevention - DMHTA ของผู้รับบริการ อย่างเคร่งครัด
4.2 สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้น และนั่ง
รับประทานอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
4.3 ลงทะเบี ย นประเมิ นตนเองก่ อนเข้ าใช้ บริ กาสถานประกอบการทุ กครั้ ง เช่ น ไทยชนะ หรื อ
Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ
4.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซื้ออาหาร นั่งรับประทานอาหาร
4.5 ล้างมืออย่างสม่าเสมอด้วยน้าและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้ง

4.6 ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กาหนด ไม่ใช้ภาชนะ
อุปกรณ์ร่วมกัน
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอนการล้าง
มือที่ถูกต้อง และข้อปฏิบัติสาหรับผู้รับบริการ เป็นต้น
6) กาหนดจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้ รั บบริ การ เช่น ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
7) ผู้จั ดงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมงานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ผู้ ที่มีอาชีพที่ต้อง
ให้บริการแบบสัมผัสใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานหรือในพื้นที่ปิดไม่ระบายอากาศ เคยมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและ
เข้มงวด มีคนครอบครัวมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 ใน 14 วัน ฯลฯ ควรได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ หรือมีประวัติ
การติดเชื้อในระยะเวลา 1 - 3 เดือน หรือแนะนาตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4178

