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1
ปฏิ บตั ิ งาน

ผังขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

การเตรียมความพร้อมของ
ทีมปฏิบัติการ

แนวทางปฏิ บตั ิ งาน

การควบคุมความเสี่ยง

จัดประชุมชีแ้ จง แบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการดาเนินงาน และซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
1. หัวหน้าทีมปฏิบตั กิ าร ทาหน้าทีส่ ั ่งการ ดูแลภาพรวมของทีม
2. เลขา/ผูป้ ระสานงาน ทาหน้าทีป่ ระสานเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ กลุม่ เป้ าหมาย / Key Man วันเวลาสถานที่
รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนการดาเนินงาน (เช่น
การทาหนังสือเชิญผูบ้ ริหารและผูร้ ่วมงาน การทาคากล่าว
การเตรียมงานด้านพิธกี าร การประสานยานพาหนะ การขอ
อนุมตั ริ าชการ การจัดเตรียมอุปกรณ์)
3. ผูใ้ ห้ความรูค้ าแนะนาและสาธิต (เช่น วิธกี ารล้างมือ การใส่
หน้ากากและการทิง้ หน้ากาก การทาหน้ากากผ้า การทา
ความสะอาดสถานทีแ่ ละจุดเสีย่ ง)
4. ผูจ้ ดั เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการลงพืน้ ที่ โดยประสานงานกับ
ทีมโลจิสติกส์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์
5. ผูค้ ดั กรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และจัดระเบียบ
Social distancing ในระหว่างดาเนินกิจกรรม
6. ผูจ้ ดั ทาแบบสารวจความรอบรูด้ า้ นส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิง่ แวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบตั งิ านและ 1 page
ภาพข่าวกิจกรรม

1. รูปแบบกิจกรรม มี ตัง้ บูธกิจกรรม
(Event) / เดินรณรงค์ (Road show))
สอนทาหน้ากากผ้า ซึง่ มีการเตรียมงาน
แตกต่างกัน ควรประสานรูปแบบ/
กลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน และควร
กาหนด Key message ทีจ่ ะสื่อสาร
ในแต่ละครัง้ ด้วย
2. องค์ประกอบของทีม ควรมีหวั หน้า
ทีมเป็ นแพทย์ / ผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับงานสาธารณสุข เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการให้ความรูแ้ ก่
กลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะกรณีได้รบั
เชิญเป็ นวิทยากร
3. ควรซักซ้อมความเข้าใจหรือ Role
Play การปฏิบตั งิ าน เพื่อสร้างความ
พร้อมให้กบั ทีมก่อนลงปฏิบตั กิ าร
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การประสานงานกับภาคี
เครือข่าย/เจ้าของสถานที่
จัดงาน

1. ดาเนินการประสานรูปแบบการจัดกิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย
วันเวลา สถานที่ เพื่อวางแผนเตรียมการจัดงาน
2. ประชุมหารือเพื่อแบ่งบทบาทในการจัดเตรียมงานระหว่าง
กรมอนามัย กับ ภาคีเครือข่ายให้ชดั เจน โดยอาจตัง้ กลุม่ ไลน์
เพื่อติดต่อประสานงาน
3. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของ

1. ควรเตรียมมาตรการจัดระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) ในระหว่าง
ทากิจกรรม
2. ควรแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการ
เตรียมงานให้ชดั เจน เช่น กรมอนามัย
เตรียมสนับสนุนข้อมูลวิชาการ สาธิต
กิจกรรม การให้คาแนะนาดูแลจุดเสีย่ ง
ในร้านอาหาร การเตรียมสิง่ สนับสนุน
(หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ แผ่น
พับ)

2

ร้านอาหาร รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น สสจ. ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุน

4. รายงานผลการประสานงานแก่ผบู้ ริหารเพื่อทราบ และทา
หนังสือเชิญร่วมงาน
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาธิต เช่น น้ำยาทำความสะอาด 1. ผูจ้ ดั เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ควร
คลอรีน เจลแอลกอฮอล์ หน้ ากากผ้าสาหรับสาธิต และ ตรวจเช็คจานวน ความเรียบร้อยตาม
แจกประชาชน ผ้าและอุปกรณ์ สาหรับ ทาหน้ ากากผ้า และ รายการทีข่ อสนับสนุน ในการลงพืน้ ที่
ตรวจเช็ ค รายการและจ านวนให้ ค รบถ้ ว นก่ อ นลงพื้ น ที่
ปฏิบตั กิ าร

2. เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ “กินร้อน ช้อน
กลาง ล้ า งมื อ ” สติ๊ ก เกอร์ “ล้ า งมื อ 7 ขั้ น ตอน”
“สติ๊กเกอร์ 3 จุดอันตราย 4 จุดเสี่ยงในห้องน้ำ” ป้าย
รณรงค์
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4

5

ผังขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

ประสานการเดินทางของ
ผู้บริหารและทีมปฏิบัติการ
ระหว่าง
การ
ปฏิ บตั ิ งาน

การจัดเตรียมสถานที่

6
การให้ความรู้ คำแนะนำ
และการสาธิต

แนวทางปฏิ บตั ิ งาน

การควบคุมความเสี่ยง

1. เลขา/ผูป้ ระสานงาน แจ้งทีมโลจิสติกส์ จัดรถสาหรับผูบ้ ริหาร
และทีมปฏิบตั กิ าร นัดหมายตามวัน เวลา สถานทีท่ ก่ี าหนด
2. เลขา/ผูป้ ระสานงาน แจ้งรายละเอียดการเดินทางแก่ผบู้ ริหาร
เพื่อ คอนเฟริ ์มการเข้าร่วมกิจกรรม และนัดหมายทีม
ปฏิบตั กิ าร
1. จัดตัง้ จุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยจัด
เส้นทางการเดินเข้าและออก บริเวณงานให้เรียบร้อย
2. จัดตัง้ บูธนิทรรศการ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อให้ความรูแ้ ละการสาธิต
กิจกรรม
3. การดูแลความเรียบร้อยของงานในภาพรวม (กรณีมพี ธิ กี ล่าว
เปิ ด กล่าวรายงาน การจัดเวทีเสวนา ไฟล์นาเสนอบรรยาย
จุดให้สมั ภาษณ์ส่อื มวลชน ห้องรับรอง)

1. เลขา/ผูป้ ระสานงาน ควรโทรคอน
เฟริ ์มกับพนักงานขับรถยนต์ ก่อนลง
พืน้ ที่ เกีย่ วกับวันเวลา สถานที่ ค่า
น้ามันรถ ค่าทางด่วน และเส้นทางการ
เดินรถ
1. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ทุกจุดก่อนเริม่ งาน และมาตรการจัด
ระยะห่างทางสังคม (Social
distancing) ในระหว่างทากิจกรรม
ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน เวที
อุปกรณ์ IT บูธนิทรรศการ จุดให้
สัมภาษณ์ ห้องพักรับรองผูบ้ ริหาร เป็ น
ต้น

ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ความรู้
ก.เจ้าของ/ผู้จัดการร้านอาหาร
1) ให้คำแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงานและไป พบแพทย์ทันที และควรมีการคัดกรอง/
สังเกตอาการของผู้สัมผัสอาหารก่อนเริ่มปฏิบัติงานแต่ละวัน
2) สาธิ ต และให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ดู แ ลสถานที่ ป รุ ง
ประกอบอาหาร บริเวณพื้ น โต๊ะที่นั่ง บริเวณที่ รับประทาน
อาหารให้สะอาด โดยทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือ
น้ ำ ยาทำความสะอาด ฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์
(น้ ำ ยาฟอกขาว) เข้ ม ข้ น 1000 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น โดยใช้

ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ร้า นอาหาร
เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่สำคัญ
ให้ บ ริก ารอาหารแก่ ป ระชาชนเพื่ อ
นำไปบริโภคที่บ้าน มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
1.คน ได้แก่ ผู้สัมผัสอาหาร
และพนั ก งานส่ ง อาหาร เป็ น กลุ่ ม
เสี่ยงที่สำคัญถ้าคนเหล่านี้มีเชื้อไวรัส
ในร่างกายและไม่มีการป้องกันที่ดีไม่
สวมหน้ากาก ไม่ล้างมือ ไม่มี Social
Distancing ก็จะเป็นพาหะแพร่เชื้อ
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โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1
ลิตร)
3) สาธิ ต และให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การล้ า งภาชนะ
อุป กรณ์ ให้ ส ะอาดตามหลั กสุ ขาภิบาลอาหารด้ว ยน้ ำยาล้ าง
จานให้ สะอาด โดยแช่ ภาชนะในน้ ำร้อน 80 องศาเป็นเวลา
30 วิ น าที หรื อ แช่ โ ซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ (น้ ำ ยาฟอกขาว)
เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ใน
อัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้ ำ 1 ลิตร) 1 นาที แล้ว ล้างน้ ำให้
สะอาด อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร
4) ให้ คำแนะนำให้ จัด ที่ล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับล้าง
มื อ ให้ เพี ย งพอทั้ ง บริ เวณที่ ป รุ ง อาหาร และที่ รั บ ประทาน
อาหาร ถ้าไม่สามารถจัดที่ล้างมือได้ให้จัดให้มีเ จลแอลกอฮอล์
สำหรับทำความสะอาดมือ
5) สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด
ห้องน้ำ ห้ องส้ วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ ยง เช่น ที่จับสายฉีด
ชําระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่าง
ล้างมือ และกลอนประตูห รือลู กบิด รวมทั้งทำความสะอาด
ก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใช้น้ำยาทำ
ความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด
6) ให้ ค ำแนะนำการจั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศที่
เหมาะสม
7) ให้ ความรู้ห รือประชาสั มพั นธ์ช่องทางให้ ค วามรู้
ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และ ขั้นตอนการล้างมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น

การควบคุมความเสี่ยง
ไวรัสได้
2.การปรุ ง และจำหน่ า ย
อาหารพร้ อ มบริ โ ภค โดยเฉพาะ
อาหารพร้อมบริโภคที่ไม่ผ่ านความ
ร้อนเครื่องดื่มและน้ ำแข็ ง ถ้าไม่ถู ก
หลักสุขาภิบาลอาหารก็อาจปนเปื้อน
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และแพร่
ไปสู่ผู้บริโภคได้
3.การขนส่ ง อาหารไปให้
ผู้ บ ริ โ ภ ค ถ้ าไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ
โดยเฉพาะภาชนะใส่ อ าหาร การ
ปกปิด การหยิบจับภาชนะใส่อาหาร
ก็ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นเชื้ อ
ไวรัสได้
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ข.ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิ ร์ฟ
อาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
1) ให้คำแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบั ติงาน แจ้งเจ้าของร้านหรือผู้ จัดการ และไปพบแพทย์
ทันที
2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะการเตรียม ปรุง
ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
- ไม่ สั ม ผั ส อาหารสดประเภทเนื้ อสั ต ว์ เครื่อ งใน
สั ต ว์ โ ดยตรง และล้ า งมื อ หลั ง การสั ม ผั ส เนื้ อ สั ต ว์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง แยกภาชนะอุปกรณ์ เช่น เขียง มีด
ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควร
ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส อย่าง
น้อย 30 นาที
- อาหารปรุงสำเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร และอุ่น
อาหารทุก ๆ 2 ชั่ว โมง ใช้อุปกรณ์ สำหรับหยิบ จับ หรือตั ก
อาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ
ตก หล่ นหรือ สั มผั สกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อน
ของเชื้ อ โรคได้ และจั ด ให้ มี ช้ อ นกลางทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ต้ อ ง
รับประทานอาหารร่วมกัน
- ผู้ปรุงประกอบการที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์
และที่ เสิ ร์ ฟ อาหาร ให้ ส วมผ้ า กั น เปื้ อ น ถุ ง มื อ หน้ า กาก
ตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองและไอ จาม ปนเปื้อนอาหาร

การควบคุมความเสี่ยง

Setting........ร้านอาหาร.................
ช่วงเวลา
ลาดับ
การ
ปฏิ บตั ิ งาน

ผังขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

แนวทางปฏิ บตั ิ งาน
3) สาธิ ต และให้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ การล้ า งมื อ 7
ขั้น ตอน การล้ างมื อ บ่ อ ย ๆ ด้ ว ยน้ ำและสบู่ ตั้ งแต่ เริ่ ม เข้ า
ทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร ระหว่างและหลั งปรุงอาหาร
เสร็จ หลั งจับเงิน ขยะหรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำ
ความสะอาด และหลังเข้าส้วม
ค.ผู้บริโภค
1) ให้คำแนะนำให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดใช้
บริการ และไปพบแพทย์ทันที
2) ให้คำแนะนำการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
3) สาธิ ต และให้ ค ำแนะนำเกี่ ย วกั บ ล้ า งมื อ อย่ า ง
สม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังออก
จากห้องส้วมทุกครั้ง
**อ้างอิงข้อมูลจากแนวทางการป้ องกันตนเองและการปฏิบตั ดิ า้ น
สุขอนามัยสาหรับร้านอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สามารถเข้าถึงได้จาก
https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=
16717

**รวมข้อมูลคาแนะนาทางวิชาการ กรมอนามัย
https://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=covid19

การควบคุมความเสี่ยง

Setting........ร้านอาหาร.................
ช่วงเวลา
ลาดับ
การ
ปฏิ บตั ิ งาน
หลังการ
7
ปฏิ บตั ิ งาน

ผังขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน

การสำรวจความรอบรู้
(Quick Survey) และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิ บตั ิ งาน

การควบคุมความเสี่ยง

1. ทำ Quick survey ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโค
โรนา 2019 ของเจ้าของหรือผู้ดูแลร้านอาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร พนักงานส่งอาหาร Delivery และประชาชน
ที่มาใช้บริการร้านอาหาร

1. จัดทา QR Code แบบสารวจความ
รอบรู้ โดยปริน้ ใส่กระดาษ ตัง้ บนโต๊ะ
กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนหรือ
กลุ่มเป้ าหมาย สแกน QR code ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ควรจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ าน
และ 1 page ภาพข่าวกิจกรรม ให้เสร็จ
ภายในวันทีท่ ากิจกรรม เพื่อรวบรวม
เป็ นผลการดาเนินงานรายนวัน ของ
กรมอนามัย

2. จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ทีล่ งพืน้ ที่
ประกอบด้วย
• แบบรายงานผลการดาเนินงานรายวัน (Google
form)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtEylOh2wsPvYbQuWz3jhYOhlor
0F3Fpm6wg93Dg3jFKxUBg/viewform

• 1 Page ภาพข่าวกิจกรรม กรมอนามัย

