
การประชุมหารอืการก าหนดมาตรการและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง
ทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสถานประกอบการ ตลาด และ สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
วนัศกุรท์ ี ่ 16 กรกฎาคม  2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอ้งประชุมทรวง เหลีย่มรงัส ีและ ระบบ Video Conference

วนัที ่16 ก.ค. 2564



วาระการประชุม

วาระการประชุม รายละเอยีด หมายเหตุ

วาระที่ 1
ประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ

ชีแ้จงวัตถปุระสงคก์ารประชมุหารอืการก าหนดมาตรการและ
วเิคราะหปั์จจัยเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานประกอบการตลาด และ สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

นายสมศักดิ ์ศริวินารังสรรค์
ผอ.ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า

วาระที ่2
รับรองรายงานการประชมุ

ไมม่ี

วาระที ่3
เรือ่งเพือ่ทราบ

3.1 สถานการณ์การระบาดและการควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในตลาดและสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  
โดย  กองระบาดวทิยา  กรมควบคมุโรค (รอประสาน)

3.1 การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการตามมาตรการ
ป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3.1.1 ตลาด   3.1.2 สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า

วาระที ่4
เรือ่งเพือ่พจิารณา

4.1 หารอื(รา่ง)มาตรการและแนวทางป้องกันโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
4.1.1 ตลาด      4.1.2 สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

4.2การสง่ตอ่ขอ้มลูการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานประกอบการตลาด สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า

วาระที ่5
วาระอืน่ ๆ 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล เพือ่ลดการแพรเ่ชือ้ 
COVID-19 จาก Cluster ตลาดสด

รศ.ดร.สขุสันต ์พรหมบัญพงศ ์ 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบรุี



วาระที ่1 : ประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารประชุมหารอื          
การก าหนดมาตรการและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง
ทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของ                
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานประกอบการตลาด และ                     
สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

• โดย นายสมศกัดิ ์ศริวินารงัสรรค ์ 
ผูอ้ านวยการส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



วาระที ่3 : รบัรองรายงานการประชุม

ไมม่ี



วาระที ่3 : เร ือ่งเพือ่ทราบ

3.2 การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการ
ตามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานประกอบกจิการ

3.2.2 สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

3.2.1 ตลาด

3.1 การวเิคราะหส์ถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานประกอบกจิการอาหาร
โดย กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค



วาระ 3.2.1 ปจัจยัเสีย่งและมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 ใน “ตลาด”

16 ก.ค. 64

โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้



นนทบุรี
- ตลาดสมบตั ิ283
- ตลาดนนท ์185 
- ตลาดพชิยั 75
- ตลาดบางใหญ ่63
- ตลาดปากเกร็ด 43
- ตลาดแสงเดอืน 6 

ปทมุธานี
- ตลาดไท 3,175
- ตลาดสีมุ่มเมอืง 1,738
- ตลาดแอร์ 131

นครปฐม
- ตลาดเสรสีาย5 62
- ตลาดศรวีชิยั 47 
- ตลาดปฐมมงคล 13
- ตลาดบน-ตลาดลา่ง 5 

เพชรบุรี
- ตลาดสด 16

สมุทรสาคร
- ตลาดสดกระทุม่แบน 15 
- ตลาดทะเลไท 6

ชลบุรี
- ตลาดใหม ่327
- ตลาดสตัหบี 185
- ตลาดบา้นทุง่ 72
- ตลาดใหม ่(2) 60
- ตลาดรตันากร (2) 38 
- ตลาดรตันากร 29
- ตลาดพงษศ์กัด ิ ์11

จนัทบุรี
- ตลาดพลอย 109 
- ตลาดไทย-กมัพูชา 23
- ตลาดผลไมเ้นนิสูง 6

สมุทรปราการ
- ตลาดส าโรง 379 
- ตลาดบางพล ี143
- ตลาดสดเคหะบางพล ี57 
- ตลาดวบิูลยศ์ร ี81
- ตลาดพระประแดง 9

สระแกว้
- ตลาดโรงเกลอื 41

กรงุเทพมหานคร
- ตลาดคลองเตย 1,812
- ตลาดบางกะปิ 489
- ตลาดบางแค 408
- ตลาดยอดพมิาน 370
- ตลาดหว้ยขวาง 165 
- ตลาดยิง่เจรญิ 115
- ตลาดส าเพ็ง 81 
- ตลาดศาลาน า้รอ้น 80
- ตลาด อตก. 53
- ตลาดมนีบุร ี36
- ตลาดหนองจอก 23
- ตลาดมหานาค 10
- ตลาดเงนิวจิติร 8
- ตลาดดนิแดง 7
- ตลาดสายเนตร 6
- ตลาดเทเวศร ์5

จ านวนผูต้ดิเชือ้ รวม 11,470 ราย
ณ 1 พ.ค.-14 ก.ค. 64

สถานการณ์การตดิเชือ้คลสัเตอรต์ลาด

อยธุยา
- ตลาดใหญว่งันอ้ย 54 

ราชบุรี
- ตลาดศรเีมอืง 123

ระยอง
- ตลาดรอ้ยเสา 8 

นครศรฯี
- ตลาดสดหวัอฐิ 124

สุราษฎรฯ์
- ตลาดสดวดัตาขุน 13 



ระดบัความเสีย่ง
0 – 6 คะแนน ความเสีย่งระดบัต า่
7 – 12 คะแนน ความเสีย่งปานกลาง

13 – 15 คะแนน ความเสีย่งระดบัสงู

การประเมนิระดบัความเสีย่งของตลาด

เกณฑพ์จิารณา
เสีย่งนอ้ย/เฝ้าระวงั

(1 คะแนน)
เสีย่งปานกลาง/

เฝ้าระวงัสงู(2 คะแนน)
เสีย่งสงู/ควบคมุเขม้งวด

(3 คะแนน)

1. อยูใ่นพืน้ทีเ่ส ีย่งตาม 
ศบค. ก าหนด

อยูใ่นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั
(จว.สเีหลอืง)

อยูใ่นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงู
(จว.สสีม้)

อยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุ+สงูสดุ 
(จว.สแีดง/แดงเขม้)

2. พบผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วย ไมพ่บ
ไมพ่บในตลาด/พบ
บรเิวณใกลเ้คยีง

พบผูต้ดิเชือ้

3. มแีรงงานตา่งดา้ว ไมม่แีรงงานตา่งดา้ว มพีกัอาศยัใกลเ้คยีง มอียูใ่นตลาด/เป็นผูค้า้

4. การระบายอากาศ/
ความแออดั

ระบายอากาศด/ีไมแ่ออดั
ระบายอากาศไมด่/ี

ไมแ่ออดั
ระบายอากาศไมด่ี
และมคีวามแออดั

5. มกีารประเมนิ TSC+ มกีารประเมนิและ
ผา่นทกุขอ้

มกีารประเมนิแตไ่มผ่า่น
หรอืผา่นบางขอ้

ไมม่กีารประเมนิ



ขอ้มลูการประเมนิ TSC+ ของตลาด พืน้ที ่10 จงัหวดั (สแีดงเขม้)

ข้อมูล ณ 14 ก.ค.64



3.2.2 การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการ
ตามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

วนัที ่16 กรกฎาคม 2564



การระบาดโรค COVID-19 ที่มีประวัติเดินทางไป/ท างานในร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 5 กรกฏาคม 2564

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูลจากทะเบียนผูป้่วยยืนยันระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2564
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สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีประวัติเดินทางไป/ท างานในร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 5 กรกฏาคม 2564

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ที่มีประวัติเดินทางไป/ท างานในร้านอาหาร 
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 5 กรกฏาคม 2564

จังหวัด จ านวนผู้ป่วย
กรุงเทพมหานคร 167
สมุทรปราการ 61

นนทบุรี 31
สงขลา 26
ชลบุรี 23

สมุทรสาคร 17
ประจวบคีรีขันธ์ 17

ฉะเชิงเทรา 12
สระแก้ว 11
ปัตตานี 11

❑ พบมีการรายงานผู้ติดเชื้อ
COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับ

ร้านอาหารใน 48 จังหวัด

จ านวนผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับ จ าแนกตามจังหวัด

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



ปราจนีบุร ี102 ราย

การกระจายตวัของผูป่้วย “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่” 

กรงุเทพมหานคร 29 ราย

กาญจนบุร ี4 ราย

นครปฐม 1 ราย

นนทบุร ี27 ราย

พระนครศรอียุธยา 34 ราย

ประจวบครีขีนัธ ์26 ราย

สงขลา 25 ราย

สโุขทยั 2 ราย

ขอนแกน่ 12 ราย

วงรุน่ของการระบาด

ขอ้มูลผูป่้วย ระหวา่งวนัที ่1 พ.ค. – 2 ม.ิย.64, กรมควบคุมโรค

อุดรธาน ี24 ราย

Cluster Central UD 
ศนูยอ์าหารช ัน้ G 

30 ม.ิย. 64

จนัทบุร ี17 ราย

9 ก.ค. 64

10 ก.ค. 64



ปจัจยั จ านวนผูต้ดิเชือ้ (รอ้ยละ)

รา้นชาบู/หมูกระทะ/สกุี้ 54 (18.4)

รา้นอาหารกึง่ผบั 36 (12.2)

อืน่ๆ 124 (42.2)

กนิอาหารรว่มวงทีบ่า้น/ทีท่ างาน 4* (1.4)

ไมร่ะบุ 86 (29.3)

การรบัประทานอาหารรว่มวงทีบ่า้นหรอืทีท่ างาน 

* ตวัเลขดงักลา่วอาจนอ้ยกวา่ทีเ่ป็นจรงิ

ระหวา่งวนัที ่2 เมษายน – 5 กรกฏาคม 2564



ขอ้มลูพนกังานของรา้นอาหารทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ยนืยนั 

ประเภท

รา้นอาหาร*
ชือ่รา้นอาหาร จงัหวดั

จ านวนผูต้ดิเชือ้

ยนืยนัท ัง้หมด

ต าแหนง่ที่

ปฏบิตังิาน
หมายเหตุ

2 รา้นอาหารเตมิรมย์ ขอนแกน่ 6 
ผูจั้ดการรา้น นัก

ดนตร ีพนักงาน

1 สกุีต้ีน๋อ้ย กทม 12+

พนักงานเสริฟ์ 

งานครัว งานลา้ง 

แคชเชยีร ์หัวหนา้

ทัง้กะเชา้และกะดกึ 

(เป็นชว่งเวลา

กอ่นทีจ่ะมมีาตรการ

ควบคมุชว่งเวลา

เปิด)

1 สกุีต้ีน๋อ้ย นนทบรุี 4 พนักงานเสริฟ์

3 คาเฟ่เดอทรี สโุขทัย 2 พนักงานเสริฟ์

3
ตลาดกลางการเกษตร-

รา้นกุง้เผา
อยธุยา 34

พนักงานเสริฟ์ 

แมค่รัว

1 ชาบเูฝออนิเตอร์ สงขลา 14

งานครัว ลา้งจาน 

พนักงานเสริฟ์ 

แคชเชยีร์

* หมายเหต ุประเภทรา้นอาหาร 1 = ลกูคา้ปรงุเอง มกัมกีารรบัประทานแบบรวมกลุม่, 2 = รา้นอาหารกึง่ผบั, 3 อืน่ๆ)



คลสัเตอรข์องเหตกุารณ์ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรา้นอาหารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารและ/
หรอืพนกังานตดิเชือ้มปีระวตัเิชือ่มโยง 5 รายขึน้ไป 

ประเภท

รา้นอาหาร
ชือ่รา้นอาหาร จงัหวดั จ านวนผูต้ดิเชือ้ยนืยนัท ัง้หมด

วงรุน่ของการ

ระบาด

1 หมกูระทะ นครราชสมีา 19

1 หมกูระทะ สระบรุี 11 2

3
ตลาดกลางการเกษตร-รา้น

กุง้เผา
อยธุยา 43

3 ลาบนัว สงขลา 6 3

2 Kiss หวนัแดง สงขลา 10 2

2 Or kar café สงขลา 7 5

3 Marada สงขลา 8 2

3 Buff café ระยอง 6

1 ชาบเูฝออนิเตอร์ สงขลา 15

1 สกุีต้ ีน๋อ้ย สาขารามอนิทรา กรุงเทพมหานคร 12

* หมายเหต ุประเภทรา้นอาหาร 1 = ลกูคา้ปรงุเอง มกัมกีารรบัประทานแบบรวมกลุม่, 2 = รา้นอาหารกึง่ผบั, 3 อืน่ๆ)



ผูป่้วย “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่” 
กอ่นประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25

จงัหวดั รา้นอาหารหรอื
เครือ่งดืม่

จ านวนผูป่้วย ปจัจยัเสีย่ง วนั/เดอืน/ปี TSC

สโุขทยั คาเฟ่ เดอทรี 2 พนักงานเสริฟ์ 1-27 พ.ค. 64 ไมพ่บ
การประเมนิ 

TSC
พระนครศรอียธุยา รา้นกุง้เผา-ตลาดกลาง

เกษตร
34 พนักงานเสริฟ์ แมค่รัว 1-27 พ.ค. 64

ประจวบครีขีนัธ์ รา้นเจ๊เขยีวซฟีู๊ ด 
(พนักงาน)

11 เป็นพนักงานของรา้นทัง้หมด 7 ราย และผูใ้ชบ้รกิาร 
1 ราย

7 พ.ค. 64

รา้นยาโยอ ิ 15 พนักงานและผูใ้ชบ้รกิารรา้นยาโยอิ 7 พ.ค. 64

นครปฐม รา้นสม้ต าสองพีน่อ้งพา
รวย 
แถววดัพระงาม

1 สมัผัสรายที ่1191 ซึง่ท างานรว่มกัน 23 พ.ค. 64

จันทบรุี รา้นขนมปังลนีแอดจันทร์ 4 ท างานทีร่า้นขนมปัง 29 พ.ค. 64

ขอนแกน่ รา้นอาหารเตมิรมย์ 6 ผูจั้ดการรา้น นักดนตร ีพนักงานในรา้น 1-27 พ.ค. 64

รา้นพซิซา่แอนดเ์บรค 6 พบการระบาดในกลุม่พนักงานรา้นพซิซา่แอนดเ์บรค 
ซึง่มปีระวตัทิ างานกับผูต้ดิเชือ้ ซึง่เป็นเจา้ของรา้น 
(ตามประกาศของกทม.) ระหวา่งวนัที ่17-28 เม.ย.

3 พ.ค. 64

สงขลา ชาบ ูเฝอ อนิเตอร์ 14 พนักงานเสริฟ์ งานครัว งานลา้ง แคชเชยีร ์หัวหนา้ 1-27 พ.ค. 64

รา้นเฝออนิเตอร ์(วชริา) 11 ไมใ่สห่นา้กากอนามัย พนักงานในรา้นป่วย และ
ลกูคา้ทีม่ากนิมาจากตา่งจังหวดั

9 พ.ค. 64



ผูป่้วย “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่” 
กอ่นประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25

จากขอ้มลูผูป่้วย (กรมควบคมุโรค,มถินุายน 2564) ภายหลงัประการใชพ้.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที2่5
➢ ไมพ่บผูป้้วยคลสัเตอรร์า้นอาหารหรอืเครือ่งด ืม่

จงัหวดั รา้นอาหารหรอืเครือ่งดืม่ จ านวนผูป่้วย ปจัจยัเสีย่ง วนั/เดอืน/ปี TSC

กรงุเทพมหานคร รา้นซชูวิงัหลงั สาขาพระราม 8
แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั

5 9 พ.ค. 64 ไมพ่บ
การประเมนิ 

TSC
รา้นเจ๊จงหมทูอด แขวงราษฎร์
บรูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ

13 6 พ.ค. 64

อาโออ ิ(สลีม)
แขวงสรุวงษ์ เขตบางรัก

6 6 พ.ค. 64

รา้นอาหารอชิกิะ
แขวงคลองเตย

5 พนักงานในรา้นตดิเชือ้ 5 ราย 
พนักงานรับประทานอาการรว่มกนั :
รา้นอาหารญีปุ่่ น 
มกีารเสริฟ์อาหารเป็นเมนูอาหาร
ดบิ-สด

2 ม.ิย. 64

นนทบรุี สกุี ้ตีน๋อ้ย 12+, 4 พนักงานเสริฟ์ งานครัว งานลา้ง
แคชเชยีร ์หวัหนา้

1-27 พ.ค. 64

รา้นหมสูะเตะ๊ (เจ๊พนั) ทา่น ้า
นนทบรุ ี

11 จากการคน้หาเชงิรกุของจังหวดั 9 พ.ค. 64



ตดิตาม “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่”
หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25



ตดิตาม “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่”
หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25

➢ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการสอบสวนโรค โดย สคร.8 อดุรธานี



ตดิตาม “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่”
หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25



ตดิตาม “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่”
หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25



ตดิตาม “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่”
หลงัประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉนิ ฉบบัที ่24 และฉบบัที ่25





❑สว่นใหญไ่มพ่บการประเมนิ TSC+

ของรา้นอาหารทีพ่บผูป่้วย 
COVID-19

ควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์
ใหส้ถานประกอบการ

เขา้มาประเมนิตนเองผา่นระบบ TSC+

ขอ้เสนอ
เพือ่พจิารณา

“รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่” : การประเมนิ TSC+



วาระที ่4 : เร ือ่งเพือ่พจิารณา

4.1 หารอื (รา่ง) ความเสีย่งเพือ่จดัท ามาตรการและ
แนวทางป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานประกอบการอาหาร

4.1.2 สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

4.1.1 ตลาด

4.2 การสง่ตอ่ขอ้มลูการระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
ตลาด และ สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร



มาตรการ มาตรการควบคมุ พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ
และเขม้งวด 
(สแีดงเขม้)

พืน้ทีค่วบคมุ
สงูสดุ

(สแีดง)

พืน้ทีค่วบคมุ
(สสีม้)

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงู
(สเีหลอืง)

มาตรการ
หลกั

1. ประเมนิตนเอง Thai Stop Covid Plus และตดิประกาศ
2. ก าหนดทางเขา้-ออก และมจีดุคดักรองทีช่ดัเจน
3. มมีาตรการ D(เวน้ระยะหา่ง 1 เมตร) M(สวมหนา้กาก)

H(ลา้งมอื) T(คดักรอง) A(ลงทะเบยีน) ของผูใ้ชบ้รกิาร/ผูค้า้
4. จัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ
5. ลดความแออดั (จ ากดัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร/งดกจิกรรมรวมกลุม่)
6. ท าความสะอาดหอ้งน ้า จดุสมัผสัรว่ม พืน้ทีส่ว่นกลาง       

พืน้ตลาด แผงคา้ และจัดสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด 
7. ลา้งตลาดตามหลกัสขุาภบิาล 
*8. จัดท าทะเบยีนแผงคา้ ผูค้า้ รถเร ่คดักรองกอ่นเขา้ตลาด
*9. มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั COVID-19

ขอ้ 1 – 9

1 ครัง้/ชัว่โมง

1 ครัง้/สปัดาห์

ขอ้ 1 – 9

1ครัง้/ชัว่โมง

1 ครัง้/เดอืน

ขอ้ 1 – 9

1ครัง้/ชัว่โมง

1 ครัง้/เดอืน

ขอ้ 1 – 9

1 ครัง้/2 ชม.

1 ครัง้/เดอืน

มาตรการ
เสรมิ

1. ตดิตามผูค้า้ในตลาด (App./จัดทมีตดิตามพฤตกิรรม)
2. ลดการสมัผสั (ท าฉากกัน้/ระบบออนไลน/์สัง่ซือ้กลบับา้น)
*3. สขุวทิยาสว่นบคุคลของผูค้า้

ขอ้ 1 – 3 ขอ้ 1 – 3 ขอ้ 1 – 3 -

มาตรการ
จ าเพาะ

1. กรณีพบผูป่้วยใหด้ าเนนิการตามมาตรการควบคมุโรค
*2. T(ตรวจคดักรองเชือ้ COVID-19 และ ฉีดวคัซนี)
*3. งดเคลือ่นยา้ยผูค้า้ แรงงาน และงดขนสง่สนิคา้
*4. ตดิตามกลุม่คนในชมุชนใกลเ้คยีงทีม่แีรงงานตา่งดา้ว 
*5. กรณีจะเปิดตลาดตอ้งผา่นมาตรการทีก่ าหนด
*6. จัดท านโยบายหรอืแผนเผชญิเหตใุนตลาด 

ขอ้ 1 – 6 ขอ้ 1 – 6 ขอ้ 1 – 6 -

4.1.1 มาตรการป้องกนั-19 ในตลาดสด



4.1.2 หารอืความเสีย่งการเกดิโรคในกลุม่รา้นจ าหนา่ยอาหาร

Host/ผู้บริโภค Agent Environment
ไมท่ราบวา่ตนเองป่วย
1. ไมม่กีารคดักรองตนเอง
2. ไมม่กีารฉดีวคัซนี
3. การสมัผัสกลุม่เสีย่ง

ความรุนแรง
ความหลากหลาย
ของสายพนัธ์
COVID-19

ไมป่ระเมนิ TSC
1. การจัดระยะหา่งระหวา่งบคุคล
2. การสวมหนา้กากอนามัยถูกตอ้ง
3. การลา้งมอื/การสมัผัสร่วมกนั
4. การคดักรองกอ่นปฏบิตังิาน
5. การตรวจ COVID-19
6. การลงทะเบยีน/คดักรองคนเขา้

(ผูบ้รโิภค/Supplier)

พฤตกิรรมเสีย่งในรา้น/บา้น
1. การสวมหนา้กากไมถู่กตอ้ง
2. ระยะหา่งระหวา่งบคุคล
3. พฤตกิรรมบรโิภค

(รับประทานอาหารร่วมกนั/
ใชภ้าชนะและแกว้เดยีวกนั)

4. กจิกรรมรวมกลุม่

- การระบายอากาศในรา้น
- การท าความสะอาด/ฆ่าเชือ้โรค
- การใชอ้ปุกรณ์สว่นบคุคล

ทีอ่ยูอ่าศยั
- สภาพแวดลอ้ม
- ความแออดั/ระบายอากาศ

กรณีตา่งดา้ว
1. การคดักรองกอ่นปฏบิตังิาน
2. ไมไ่ดรั้บวคัซนี



มาตร
การ

มาตรการควบคมุ พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ
และเขม้งวด 
(สแีดงเขม้)

พืน้ที่
ควบคมุสงูสดุ

(สแีดง)

พืน้ที่
ควบคมุ
(สสีม้)

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสูง
(สเีหลอืง)

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั
(สเีขยีว)

มาตรการ
หลกั

1. การคดักรองพนักงานกอ่นเขา้ปฏบิตังิาน(Thai Save Thai)
2. ก าหนดจดุคดักรอง(T) ลงทะเบยีน(A) และ 
ก าหนดเสน้ทางเขา้-ออกทีช่ดัเจน 

3. เวน้ระยะหา่ง (D) 1-2 ม. ลดความแออดั ในพืน้ทีบ่รโิภคอาหาร
4. มกีารระบายอากาศเพยีงพอ และจัดสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด
5. สวมหนา้กาก (M) และลา้งมอื (H) ทกุคน
6. ท าความสะอาด โตะ๊รับประทานอาหารทนัทหีลงัใชบ้รกิาร

หอ้งน ้า จดุสมัผสัรว่ม  1 ครัง้/ชัว่โมง ก าจัดมลูฝอยทกุวนั
7. จัดอปุกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบคุคล
8. ประเมนิ Thai Stop COVID Plus และตดิประกาศชดัเจน

ขอ้ 1 – 8 ขอ้ 1 – 8 ขอ้ 1 – 8 ขอ้ 1 – 8

มาตรการ
เสรมิ

1. ลดการสมัผสั(ระบบออนไลน/์การจองควิ/สัง่ซือ้กลบับา้น/  
ก าหนดระยะเวลาใชบ้รกิาร)

2. มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ ์เชน่ ขอ้มลูผูฉ้ีดวคัซนี COVID-19 

ขอ้ 1 – 2 ขอ้ 1 – 2 ขอ้ 1 – 2 ขอ้ 1 – 2

มาตรการ
จ าเพาะ

1. เปิด-ปิด และน่ังรับประทานอาหารตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2. บรโิภคสรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรา้นตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
3. จัดหา/ฉีดวคัซนี ผูป้ระกอบกจิการ ผูส้มัผสัอาหาร พนักงาน
4. กรณีพบผูป่้วยใหปิ้ดเพือ่ท าความสะอาดทนัทแีละ
ด าเนนิการตามมาตรการควบคมุโรค

5. หากถกูปิด กรณีจะเปิดรา้นอาหารตอ้งผา่นมาตรการทีก่ าหนด

ขอ้ 1 - 5 ขอ้ 1 - 5 ขอ้ 1 - 5 ขอ้ 1 - 5

(รา่ง) มาตรการ “รา้นอาหาร” ทกุพืน้ที ่: ปฏบิตัติามมาตรการทีร่าชการก าหนด

วนัที ่15 ก.ค. 2564



ในระดบัประเทศในระดบัภมูภิาค

4.2 การสง่ตอ่ขอ้มลูการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานประกอบการตลาด และ สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

ในระดบัพืน้ที่

สถานประกอบกจิการอาหาร
➢ ตลาด
➢ สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
➢ อาหารรมิบาทวถิี

อปท.
รพ.สต/

ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุข

1.ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
2.กรงุเทพมหานคร

เขตบรกิารสขุภาพ
กองระบาดวทิยา
กรมควบคมุโรค

1.ส านกังาน
ควบคมุ
ป้องกนัโรค

2.สปคม.

1.ศนูย์
อนามยั

2.สสม.

ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้
กรมอนามยั



วาระที ่5 : เร ือ่งอืน่ ๆ 

5.1 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
เพือ่ลดการแพรเ่ชือ้ COVID-19 
จาก Cluster ตลาดสด

โดย รศ.ดร. สขุสนัต ์พรหมบญัพงศ ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี




