
การประชุมหารือมาตรการแนวทางส าหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 / 2564

โดย

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
รองอธิบดีกรมอนามัย

วันที่ 6 พ.ค. 2564
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย



วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดประชุมเพื่อหารือ “แนวทางการประเมินความเส่ียงสถานประกอบกิจการด้านอาหาร”

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี-

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ

• 3.1 สถานการณ์การติดเช้ือและการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

4.1 แนวทางการประเมินความเส่ียงของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เพ่ือปรับมาตรการในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19

4.2 ข้อเสนอการด าเนินการตามมาตรการและการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการด้านอาหารใน Thai Stop COVID Plus

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ

วาระการประชุม



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ
1.1 การจัดประชุมเพื่อหารือ 

“แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร”



วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี-

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สถานการณ์การติดเชื้อและการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของ
สถานประกอบกิจการด้านอาหาร





สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





ปัจจยั จ ำนวนผูติ้ดเช้ือ (ร้อยละ)

ร้ำนชำบ/ูหมูกระทะ/สก้ีุ 54 (18.4)

ร้ำนอำหำรก่ึงผบั 36 (12.2)

อ่ืนๆ 124 (42.2)

กินอำหำรร่วมวงท่ีบำ้น/ท่ีท ำงำน 4* (1.4)

ไม่ระบุ 86 (29.3)

การรับประทานอาหารร่วมวงที่บ้านหรือที่ท างาน 

* ตัวเลขดังกล่าวอาจน้อยกว่าทีเ่ป็นจริง

ท่ีมำ : ทีม OP กรมควบคมุโรค



ร้านอาหารที่ปิดตามไทม์ไลน์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 6-17 เม.ย. 64

- MK Restaurant เขตจตุจักร
- MK Restaurant เขต The Mall บางกะปิ
- Santafe Steake เขต The Mall บางกะปิ
- Viking Korean BBQ Buffet เขตคลองเตย
- ร้านข้าวต้มบุษบงก์ เขตบางเขน
- ร้านชาบูตง สยามพารากอน
- The Pizza Company เขตสวนหลวง**
- ร้านเล็กหงษ์ ข้าวต้มปลา เขตธนบุรี
- Yuzu Omakase เขตปทุมวัน
- A Ramen สามย่านมิตรทาวน์
- Camin Cuisine&Café เขตบึงกุ่ม**
- ชาบูนางใน พระราม 9 เขตสวนหลวง
- ร้านอาหารชาม เขตบางรัก
- ร้าน Foodcourt Seacon ซีคอนบางแค
- KFC Viplaza จตุจักร
- โคชิแร อาหารเกาหลี เขตวัฒนา
- ร้านอาหารไทยอีสานโภชนา เขตบางเขน
- KoKa Japanese Restaurant เขตบางรัก
- ร้าน นาย ต. เนื้อตุ๋น วัชรพล เขตบางเขน
- นิวแคนตันสุกีย่ากี้ พระราม 8
- ร้านติดมันหมูกระทะ เขตภาษีเจริญ
- ร้าน Shabu Tower เขตพญาไท

- สุกี้ตี๋น้อย Big C เพชรเกษม 
- ร้านย่างเนย Buffet เขตจตุจักร
- ครัวดอกไม้ขาว
- ร้านคาราโอเกะวันวานร 5 แขวงวัชรพล
- Bar B-Q Plaza Central พระราม 9
- ครัวคุณอร 
- หยางข้าวต้มกุ๊ย
- ร้านอาหารวันวาน
- Meng นัวนัว เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- Santafe steak เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- Food Court สาขา IT Square หลักสี่
- Coffee Wold สาขา IT Square หลักสี่
- SAN KYU YAKINIKU (ซังคิว ยากินิกุ)
- ร้าน Sheldon Ekamai
- ร้านดอลล่าร์ คาราโอเกะ
- ร้านข้าวมันไก่ประตูน้ า
- ร้านอาหารเรือนเพชรสุกี้

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี
- ร้านมุมอร่อย สาขานาเกลือ

นครนายก (นอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด) 
- ร้านบะหมี่โหน่ง สาขานครนายก

นนทบุรี
- ครวัอัปษร สนามบินน้ า
- ร้านอาฟเตอร์นัว นนทบุรี

สมุทรปราการ
- ร้านป้าบุญล้อม
- ร้านยาโยอิ โลตัส สาขาศรีนครินทร์

ปทุมธานี
- ร้านเค้กบ้านสวน

ประจวบคีรีขันธ์
- ร้านเพลินสมุทร
- ร้าน O.X. seafood
- ร้านอาหารชาคล หัวหิน
- ร้านอาหารรับลม

เพชรบุรี (นอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด) 
- ครัวเจ้นงค์ซีฟู้ด
- ร้านแซบอีหลี
- ร้านชมวิวซีฟู้ด

ร้านทั่วไป 49 แห่ง(>38แห่งติดแอร์)

- รับประทานร่วมกัน 33 แห่ง
- รับประทานแยก 16 แห่ง

ร้านบุฟเฟ่ 3 แห่ง







บุฟเฟ่ต์ซูชิบนรถ จ.เชียงใหม่
“ส่ังทีร้่าน ทานทีห้่อง”

ไอเดยีร้านดงัย่านพระราม 9



เยอรมนั สหรัฐอเมริกา สวเีดน อติาลี
- มีมาตรการสวมใส่หมวก เส้นโฟม
ฟองน ้ า (Pool Noodle) เพื่อให้ลูกคา้
ไดรั้กษาระยะห่างระหวา่งกนัได้
- ตอ้งเช็ดท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโต๊ะ
อาหารทุกคร้ังหลงัลูกคา้ใชบ้ริการ
- ห้ามใชภ้าชนะ จาน ชาม ชอ้นส้อม แบบ
ใชซ้ ้ า

ทีม่า :
https://www.thelocal.de/20200510/cor
onavirus-a-taste-of-normality-as-first-
restaurants-reopen-in-germany/

- น าหุ่นนายแบบ นางแบบมาตั้งเพ่ือเป็น
การเวน้ระยะห่างของลูกคา้
- จ ากดัจ านวนคนท่ีเขา้ใชบ้ริการ
- หา้มสลดับาร์และบุฟเฟ่ต์ และอาหารตอ้ง
มีฝาปิด
- ก าหนดระยะห่างระหวา่งโต๊ะ 6-7 ฟุต
- พนกังานทุกคนตอ้งสวมใส่หนา้กาก
อนามยัและถุงมือ
- งดวางอุปกรณ์รับประทานอาหารบนโต๊ะ
- งดแชร์บนโต๊ะ เช่น ขวดพริกไทย
- สัง่เมนูอาหารผา่นระบบออนไลน์เท่านั้น
- นัง่รับประทานเฉพาะท่ีโต๊ะเท่านั้น ไม่มี
นัง่บาร์

ทีม่า : 
https://sf.eater.com/2020/5/12/21256
123/california-restaurant-dining-room-
covid-19-coronavirus-gavin-newsom-
reopening

- ไม่มีการนัง่บาร์ อาหารเสิร์ฟเฉพาะท่ีโต๊ะ
- ก าหนดระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง 2 เมตร 
กลุ่มหน่ึงไม่เกิน 3 คน รวมแลว้รอบหน่ึง
ไม่เกิน 30 คน
- ให้บริการเพียงคร้ังละ 1 คน จัดโต๊ะ
บริการในท่ีแจ้ง และต้องท าการจองคิว
ล่วงหนา้เท่านั้น

ทีม่า :
https://www.bbc.com/news/av/newsb
eat-52618788

https://www.euronews.com/2020/05/
12/table-for-one-restaurant-serving-
one-guest-in-a-field-opens-in-sweden

- ตอ้งจองโต๊ะล่วงหนา้ ป้องกนัคนแออดั
- สวมหนา้กาก ในเวลาท่ีไม่ไดรั้บประทาน
อาหาร
- ลูกคา้หา้มยนืชิดกนั ระหวา่งรอคิว
- ตอ้งมีระยะห่างระหวา่งโต๊ะ อยา่งนอ้ย 2
เมตร
- ร้านท่ีเลก็กวา่ 25 ตารางเมตร ใหลู้กคา้เขา้
ไดที้ละ 1 คน
- หา้มบริการบุฟเฟ่ต์
-บางเมือง ลูกคา้ตอ้งใหข้อ้มูลยนืยนัตวัตน
กบัทางร้าน รวมถึงความสมัพนัธ์กบัคนท่ี
มาร่วมโต๊ะกินขา้วดว้ย

ทีม่า :
https://www.thelocal.it/20200512/her
e-are-italys-new-rules-for-going-to-
bars-and-restaurants/

https://sf.eater.com/2020/5/12/21256123/california-restaurant-dining-room-covid-19-coronavirus-gavin-newsom-reopening
https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-52618788


ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ สเปน สวติเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
(องักฤษ)

สิงคโปร์ ไต้หวนั

- จ ากดัจ านวนคนใน
การเขา้ใชบ้ริการ
- ร้านตอ้งปฏิบติัตาม
ค าสัง่รักษาระยะห่าง
ทางสงัคมอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึง
มาตรการดา้น
สุขอนามยัท่ีเขม้งวด

ทีม่า :
https://www.abc.net.au/news
/2020-05-13/nsw-pubs-and-
clubs-to-reopen-after-
coronavirus-
shutdown/12245164

https://www.abc.net.au/news
/2020-05-08/coronavirus-
cafes-restaurant-restrictions-
relaxed-states/12228866

- ตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบรักษา
ระยะห่างทางสงัคมท่ี
เขม้งวด
- เสิร์ฟไดเ้ฉพาะท่ี
โต๊ะ หา้มนัง่หนา้
เคาน์เตอร์
- หา้มรวมกลุ่มเกิน 
10 คน

ทีม่า :
https://www.nzherald.co.
nz/nz/covid-19-
coronavirus-hospitality-
industry-ready-to-open-
even-with-challenging-
restrictions/5IHTQN7TS
MSCUE2WESNPA6P7N
Y/

- ใหแ้ค่บริการนัง่ท่ี
โต๊ะเท่านั้น
- จ ากดัคนไม่เกิน 50
คน
- จ ากดัความ
หนาแน่น พ้ืนท่ีท่ีใช้
งานในร้านคิดเป็น
อตัราส่วน 30%

ทีม่า :
http://www.surinenglish.c
om/national/202004/28/sp
ain-scale-down-
coronavirus-
20200428175632.html

- ตั้งโต๊ะห่างกนั 2 เมตร 
หรือแยกโซนในการ
ใหบ้ริการอยา่งชดัเจน
- ใหบ้ริการโต๊ะละไม่
เกิน 4 คน ยกเวน้ลูกคา้
ท่ีมาเป็นครอบครัว ซ่ึงมี
สมาชิกมากกวา่ 4 คน

ทีม่า :
https://www.weforum.org/age
nda/2020/05/switzerland-
relaxing-its-coronavirus-
lockdown-measures/

https://www.cnnmoney.ch/cor
onavirus/a-new-vibe-awaits-
diners-at-swiss-
restaurants/?cli_action=15895
32364.427

- ร้ านอาหารและผับ
สามารถให้บริการลูกคา้
น อ ก ตั ว อ า ค า ร ไ ด ้
(outdoor) และต้อง
รับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมอยูก่บัท่ีเท่านั้น 
(12 เม.ย 64) 

ทีม่า :
https://thestandard.co.th

- สามารถรับประทาน
อาหารเป็นแบบ
ครอบครัวได ้แต่หา้ม
เกิน 8 คน 
- สวมใส่หนา้กาก
อนามยัตลอดเวลา 
สามารถถอดไดช้ัว่คราว
เฉพาะขณะรับประทาน
อาหาร เท่านั้น

ทีม่า :
www.bbc.com

- ก ร ณี รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารในท่ีสาธารณะ 
ให้ เว ้นระยะห่างทาง
สั ง ค ม ห รื อ จั ด ใ ห้ มี
อุปกรณ์กั้ น เ พ่ือรักษา
ระยะห่าง
- กรณีรับประทาน
อาหารในอาคาร 
สามารถถอดหนา้กาก
อนามยัไดช้ัว่คราว
เฉพาะขณะรับประทาน
อาหาร

ทีม่า :
www.immigration.gov.tw

https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/nsw-pubs-and-clubs-to-reopen-after-coronavirus-shutdown/12245164
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/switzerland-relaxing-its-coronavirus-lockdown-measures/


ในงานวิจัย Nature ท่ีตีพิมพ์เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2020 
การศกึษาของนกัวิจยัจาก Stanford University, Northwestern 
University และ Chan Zuckerberg Biohub ของซานฟรานซิสโก

รายงานว่าร้านอาหารไม่จ าเป็นต้องปิดห้องรับประทานอาหาร
ทั้งหมด จากข้อมูลพบว่าการลดความจุของห้องอาหารลงเหลือ 20 
เปอร์เซน็ต์ จะช่วยลดการติดเชือ้รายใหม่ได้ถึง 80 เปอร์เซน็ต์ ในขณะท่ี
จะสามารถรักษาลกูค้าไว้ได้ 60 เปอร์เซน็ต์ แตจ่ะต้องเน้นย า้ตาม
มาตรการปอ้งกนัฯ คือ สวมหน้ากากอนามยั และต้องเว้นระยะห่างทาง
สงัคม



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา
4.1 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ

ด้านอาหาร เพื่อปรับมาตรการในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19



การประเมนิจดัระดบัความเสีย่ง ส าหรบัสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

เกณฑ์การพจิารณา น้อย ปานกลาง มาก
1. ประเภทรา้นอาหารและ
ลกัษณะการกนิ

จ าหนา่ยอาหารท ัว่ไปและกนิแยก
(1 คะแนน)

จ าหนา่ยอาหารบฟุเฟ่ต/์กนิรว่มกนั
(2 คะแนน)

จ าหนา่ยอาหารในผบั บาร ์คาราโอเกะ
(3 คะแนน)

2. ความแออดัและการ
ระบายอากาศ

ไมแ่ออดัและเปิดโลง่
(1 คะแนน)

ไมแ่อรอ์ดัและตดิแอร์
(2 คะแนน)

แออดัและตดิแอร์
(3 คะแนน)

3. ระยะเวลาการใชบ้รกิาร ต า่กวา่ 15 นาที
(1 คะแนน)

15 นาท ีแตไ่มถ่งึ 1 ช ัว่โมง
(2 คะแนน)

เกนิ 1 ช ัว่โมง
(3 คะแนน)

4. การคดักรองพนกังาน มกีารคดักรองท ัง้หมด
(1 คะแนน)

มกีารคดักรองบางสว่น
(2 คะแนน)

ไมม่กีารคดักรอง
(3 คะแนน)

5. การพบผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วย ไมพ่บ(พนกังาน/ผูบ้รโิภค)
(1 คะแนน)

ไมพ่บ(พนกังาน)
(2 คะแนน)

พบ(พนกังาน/ผูบ้รโิภค)
(3 คะแนน)

6. การประเมนิ TSC ประเมนิและผา่นทกุขอ้
(1 คะแนน)

ประเมนิแตไ่มผ่า่น
(2 คะแนน)

ไมม่กีารประเมนิ
(3 คะแนน)

จัดแบง่ระดบัความเสีย่งออกเป็น 3 ระดบั

0 – 6 คะแนน ความเสีย่งระดบัต า่
7 – 12 คะแนน ความเสีย่งปานกลาง
13 – 15 คะแนน ความเสีย่งระดบัสงู



ความสัมพนัธ์องค์ประกอบของการแพร่กระจายโรคในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

Host
ผู้ประกอบกจิการ/ผู้สัมผสัอาหาร 

- ไม่มีการประเมินความเส่ียงของตนเองเบ้ืองต้นก่อน
ปฏิบัตงิาน
- ปฏิบัตตินไม่ถูกต้องตามหลกัสุขวทิยาส่วนบุคคล

ผู้บริโภค
- ไม่มีการประเมินความเส่ียงของตนเองเบ้ืองต้น
- มีพฤตกิรรมด้านสุขอนามัยที่ไม่ถูกต้อง

Agent
- ความหลากหลายของสายพนัธ์ุของ COVID-19
- ความรุนแรงในการระบาดที่แตกต่างตามสายพนัธ์
ของ COVID-19
- ความไม่ครอบคลุมของการฉีดวคัซีน (Vaccine
passport)

Environment
- สถานประกอบกจิการไม่ปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด
- สถานประกอบการไม่มีการประเมินตนเองผ่าน
ระบบ Thai Stop Covid Plus

มาตรการ/
การคดักรอง



ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโรคในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

1. ความหลากหลายของสายพันธุ์ของ 
COVID-19
2. ความรุนแรงในการระบาดที่แตกตา่ง
ตามสายพันธ์ของ COVID-19

บุคคล สถานประกอบการ กิจกรรม/พฤติกรรม

ผู้บริโภค
1. ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ลงทะเบียน/คัดกรองความเสี่ยง
2. ขาดความระมัดระวังในการ
ห ยิ บ จั บ ภ า ช น ะ อุ ป ก ร ณ์ /
สิ่งของ/การสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

1. มาตรการในการควบคุมและปอ้งกัน
ของสถานประกอบการยงัไม่ 

เคร่งครัด

- การระบายอากาศไม่เพยีงพอ
- การเว้นระยะห่างของแผงค้า โต๊ะ/ที่
นั่งรับประทานอาหาร และผู้รับบริการ
- มาตรการในการท าความสะอาด
- การจัดการน้ าเสียและขยะ ยังไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด
- การจัดการ Zoning
- การเปดิ – ปิด หน้าต่าง
2. การลงทะเบยีนและประเมินตนเอง
ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus 
ยังไม่ครอบคลมุ 

1. ลักษณะการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
2. ระยะเวลาในการรับประทาน
อาหาร
3 .  สุ ขลั กษณะส่ วนบุ คคล  เช่ น 
ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร/
หลังเข้าห้องน้ า ไม่สวมใส่หน้ากาก
ตลอด เวลาที่ อ ยู่ ใ นร้ านอาหาร 
(ยกเว้น ตอนรับประทานอาหาร)
4. การหยิบจับ/การใช้  ภาชนะ
ร่วมกัน
5. กิจกรรมรวมตัว/พูดคุย
6. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของทาง
ภาครัฐ

ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร
1. การเดินทางไปหลายพ้ืนที่ของ 
ผปก./ผสอ. ติดต่อกัน 
2. ความเข้มงวดในการคัดกรอง
พนักงาน

เชื้อโรค

1.การลงทะเบียน 2.การคัดกรอง

3.อุปกรณ์หยบิจับอาหาร

มาตรการท่ีไม่ได้ด าเนินการ มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรรก 
จาก TSC Plus (26 เม.ย. 64)

งานวิจัยของ MIT :การถ่ายเทอากาศที่ดี

WHO considers ‘airborne 
precautions’



วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา
4.2 ข้อเสนอการด าเนินการตามมาตรการและการประเมินตนเองของ
สถานประกอบกิจการด้านอาหารใน Thai Stop COVID Plus



สถานการณ์ TSC “ร้านอาหาร”

จ ำนวนทีล่งทะเบยีน
จ านวน 13,267 รห่ง

ผลการประเมินตนเอง

ผ่าน
ไม่
ผ่าน

10,59
3

2,674

99.73 99.07 98.93 97.72
92.79

98.02 99.53

84.19

99.08 96.85 98.85

50.00

100.00

มาตรการที่ด าเนินการได้

1.มีการท าความสะอาดอปุกรณ์ 2.มีการสวมหน้ากาก
3.มีจดุบริการล้างมือ 4.มีการควบคมุจ านวนลกูค้า
5.มีมาตรการคดักรอง 6.มีการระบายอากาศ
7.มีการจดัการขยะมลูฝอย 8.มีการลงทะเบียน
9.มีการปกปิดอาหาร 10.มีอปุกรณ์หยิบตกัอาหาร
11.ท าความสะอาดภาชนะสมัผสัอาหารและฆ่าเชือ้

มาตรการท่ีไม่ได้ด าเนินการ มากท่ีสุด 3 อันดบัแรก
1.การลงทะเบียน 2.การคัดกรอง 3.อุปกรณ์หยิบจับอาหาร

40.69

25.15

14.31

7.28

5.49

5.18

1.90

ร้อยละจ านวนที่ลงทะเบียนรายภาค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 

ภาคใต้

ภาคตะวนัออก

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัตก 

ขอ้มลู ณ วนัที ่3 พฤษภำคม 2564



พืน้ที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด

ล าดับ จังหวัด
ผลการประเมิน TSC “ร้านอาหาร”

ลงทะเบียน ผ่าน ผ่าน(ร้อยละ) ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน (ร้อยละ)

1 กรุงเทพมหานคร
1898 1325 69.81 573 30.19

2 สมุทรปราการ 260 192 73.85 68 26.15

3 นนทบุรี 444 332 74.77 112 25.23

4 ชลบุรี 225 173 76.89 52 23.11

5 เชียงใหม่ 343 281 81.92 62 18.08

6 ปทุมธานี 1131 974 86.12 157 13.88



มาตรการสถานประกอบกิจการ “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”

มาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการจ าเพาะ
1. ผู้ประกอบการและพนักงานประเมินตนเอง

ก่อนออกจากบ้านด้วยแอพพลิเคชั่น
ที่ทางราชการก าหนด เช่น Save Thai

2. ก าหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ 
(ลงทะเบียน/ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย)

3. พนักงานและผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. ท าความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ และ

ก าจัดมูลฝอยทุกวัน ล้างและฆ่าเชื้อภาชนะสัมผัสอาหาร
6. ท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม และพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆและ
อาจใช้น้ ายาฆ่าเชื้อร่วมด้วย เน้น 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย           ได้มาตรฐาน (HAS)
7. เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โต๊ะและที่น่ัง

รับประทานอาหาร พื้นที่รอคิว อย่างน้อย 1 เมตร
8. ควบคุมจ านวนผู้รับบริการไม่ให้แออัด 2-4 ตร.ม./คน
9. ห้ามจ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10. เปิดให้บริการตามระยะเวลาตามขอบเขตพื้นที่

1. ก าหนดทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน
2. มีมาตรการติดตามข้อมูลของพนักงาน 

เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นที่ราชการก าหนด
3. มีมาตรการในการลดการสัมผัส

- ระบบการจองคิวหรือสั่งซ้ือกลับบ้าน 
- ระบบการช าระเงินออนไลน์
- ก าหนดมาตรการหรือขอความร่วมมือ
ส าหรับผู้รับบริการ เช่น สามารถเปิด
หน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลานั่ง
รับประทานอาหาร ลดการพูดคุย
หรือการใช้เสียงดังภายในร้าน  

4. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

กรณีพบพนักงานหรือผู้รับบริการ
ป่วยเป็น covid-19 
ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ในพ้ืนท่ีทันที และ
หยุดประกอบกิจการชั่วคราว
เพื่อท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ของคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคในระดับ
จังหวัดก าหนด



มาตรการจ าเพาะเพิ่มเตมิส าหรับร้านอาหารแต่ละประเภท

ร้านอาหารทั่วไป/ริมน้ า คาเฟ่ ผับ/บาร์ ร้านบุพเฟ่

1. จัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์
เป็นชุดเฉพาะบุคคล เช่น จาน 
ช้อน ส้อม แก้วน้ า เป็นต้น
2. งดการพูดคุยขณะ
รับประทานอาหาร

1. ใช้แก้วของร้าน ไม่รับแก้ว
จากผู้มาใช้บริการ
2. งดการพูดคุยขณะ
รับประทานอาหาร
3. จ ากัดระยะเวลาในการใช้
บริการ (ไม่นั่งนาน)

1. ใช้แก้วเฉพาะแต่ละบุคคล
2. งดการใช้เสียงดัง และงด
การพูดคุยระยะใกล้

1. ให้ผู้รับบริการงดการตัก
อาหารด้วยตนเอง และให้
พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ 
2. จ ากัดระยะเวลาในการนั่ง
รับประทาน (ไม่นั่งนาน)
3. งดการพูดคุยขณะ
รับประทานอาหาร



ข้อเสนอเพื่อการบริการและปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ผู้ใช้บริการ

❑ เป็นแกนหลักในการควบคุม ก ากับ
ให้สถานประกอบกิจการ 

- สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาด 
อาหารริมบาทวิถี ให้ด าเนินการตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด

- บูรณาการความร่วมมือกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการ ในระดับ
พื้นที่

❑ ให้สถานประกอบการด าเนินการ
ตามมาตรการหลักและมาตรการเสริม
อย่างเคร่งครัด โดย

- สถานประกอบการให้ประเมิน
ตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid 
Plus ของกรมอนามัย

- ผู้ประกอบกิจการและพนักงานให้
มีการประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน
เพื่อมาปฏิบัติงาน ด้วยแอพพลิเคชั่น
Thai Save ของกรมอนามัย

❑ ให้ผู้ใช้บริการด าเนินการมาตรการ
ป้องกันอย่างเคร่งครัด โดย

- ลงทะเบียน “ไทยชนะ”
- ประเมินตนเองก่อนเข้าใชบริการ

สถานประกอบการ ด้วยแอพพลิเคชั่น 
Thai Save ของกรมอนามัย



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


