
การประชุมหารอืการก าหนดมาตรการและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง
ทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
วนัพธุที ่ 21 กรกฎาคม  2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอ้งประชุมทรวง เหลีย่มรงัส ีและ ระบบ Video Conference

วนัที ่21 ก.ค. 2564



วาระการประชุม

วาระการประชุม รายละเอยีด หมายเหตุ

วาระที่ 1
ประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ

ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารประชุมหารอืการก าหนดมาตรการและ
วเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

นายแพทยด์นัย  ธวีัน
ดา
รองอธบิดกีรมอนามัย

วาระที ่2
รับรองรายงานการประชมุ

ไมม่ี

วาระที ่3
เรือ่งเพือ่ทราบ

การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการตามมาตรการป้องกนั
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

ส านักสขุาภบิาลอาหาร
และน ้า

วาระที ่4
เรือ่งเพือ่พจิารณา

4.1 หารอืความเชือ่มโยงและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

4.2หารอื (รา่ง) มาตรการและแนวทางป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19)  ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

ส านักสขุาภบิาลอาหาร
และน ้า

วาระที ่5
เรือ่งอืน่ ๆ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิการตามมาตรการป้องกนัปจัจยัเสีย่ง
ทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

ส านักสขุาภบิาลอาหาร
และน ้า



วาระที ่1 : ประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารประชุมหารอื          
การก าหนดมาตรการและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง
ทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาดของ                
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

•โดย นายแพทย ์ดนยั  ธวีนัดา
• รองอธบิดกีรมอนามยั



วาระที ่2 : รบัรองรายงานการประชุม

ไมม่ ี



วาระที ่3 : เร ือ่งเพือ่ทราบ

การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการ
ตามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้ กรมอนามยั



การวเิคราะหส์ถานการณ์และการด าเนนิการ
ตามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) 

วนัที ่16 กรกฎาคม 2564











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 อันดับแรก จ าแนกตามจังหวัด

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



ปราจนีบรุ ี102 ราย

การกระจายตวัของผูป่้วย “รา้นจ าหนา่ยอาหารหรอืเครือ่งดืม่” 

กรงุเทพมหานคร 29 ราย

กาญจนบรุ ี4 ราย

นครปฐม 1 ราย

นนทบรุ ี27 ราย

พระนครศรอียธุยา 34 ราย

ประจวบครีขีนัธ ์26 ราย

สงขลา 25 ราย

สโุขทยั 2 ราย

ขอนแกน่ 12 ราย

วงรุน่ของการระบาด

ขอ้มลูผูป่้วย ระหวา่งวนัที ่1 พ.ค. – 2 ม.ิย.64, กรมควบคมุโรค

อดุรธาน ี24 ราย

Cluster Central UD 
ศนูยอ์าหารช ัน้ G 

30 ม.ิย. 64

จนัทบรุ ี17 ราย

9 ก.ค. 64

10 ก.ค. 64



ปจัจยั จ านวนผูต้ดิเชือ้ (รอ้ยละ)

รา้นชาบ/ูหมกูระทะ/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 สกุีต้ ีน๋อ้ย กทม 12+

พนักงานเสริฟ์ 

งานครัว งานลา้ง 

แคชเชยีร ์หวัหนา้

ทัง้กะเชา้และกะดกึ 

(เป็นชว่งเวลา

กอ่นทีจ่ะมมีาตรการ

ควบคมุชว่งเวลา

เปิด)

1 สกุีต้ ีน๋อ้ย 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 กรงุเทพมหานคร 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

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

TSC
พระนครศรอียธุยา รา้นกุง้เผา-ตลาดกลาง

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

ประจวบครีขีันธ์ 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 างานรว่มกนั 23 พ.ค. 64

จันทบรุี รา้นขนมปังลนีแอดจันทร์ 4 ท างานทีร่า้นขนมปัง 29 พ.ค. 64

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

รา้นพซิซา่แอนดเ์บรค 6 พบการระบาดในกลุม่พนักงานรา้นพซิซา่แอนดเ์บรค 
ซึง่มปีระวัตทิ างานกบัผูต้ดิเชือ้ ซึง่เป็นเจา้ของรา้น 
(ตามประกาศของกทม.) ระหวา่งวันที ่17-28 เม.ย.

3 พ.ค. 64

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

รา้นเฝออนิเตอร ์(วชริา) 11 ไมใ่สห่นา้กากอนามยั 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
➢ ไมพ่บผูป้้วยคลสัเตอรร์า้นอาหารหรอืเครือ่งดืม่

จงัหวดั รา้นอาหารหรอืเครือ่งดืม่ จ านวนผูป่้วย ปจัจยัเสีย่ง วนั/เดอืน/ปี TSC

กรงุเทพมหานคร รา้นซชูวิงัหลัง สาขาพระราม 8
แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด

5 9 พ.ค. 64 การประเมนิ
Bkk.
Food 

Safety
รา้นเจ๊จงหมทูอด แขวงราษฎร์
บรูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ

13 6 พ.ค. 64

อาโออ ิ(สลีม)
แขวงสรุวงษ์ เขตบางรัก

6 6 พ.ค. 64

รา้นอาหารอชิกิะ
แขวงคลองเตย

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

2 ม.ิย. 64

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

1-27 พ.ค. 64 ไมพ่บ
การประเมนิ 

TSC
รา้นหมสูะเตะ๊ (เจ๊พัน) ทา่น ้า
นนทบรุ ี

11 จากการคน้หาเชงิรุกของจังหวัด 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



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 หารอืความเชือ่มโยงและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิ
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

4.2 หารอื (รา่ง) มาตรการและแนวทางป้องกนัโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้ กรมอนามยั



4.1 หารอืความเชือ่มโยงและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

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

ความรนุแรง
ความหลากหลาย
ของสายพนัธ์
COVID-19

ไมป่ระเมนิ Thai Stop Covid +
1. การจัดระยะหา่งระหวา่งบคุคล
2. การสวมหนา้กากอนามัยถกูตอ้ง
3. การลา้งมอื/การสมัผัสรว่มกนั
4. การคดักรองกอ่นปฏบิตังิาน
5. การตรวจ COVID-19
6. การลงทะเบยีน/คดักรองคนเขา้

(ผูบ้รโิภค/Supplier)

พฤตกิรรมเสีย่งในรา้น/บา้น
1. การสวมหนา้กากไมถ่กูตอ้ง
2. ระยะหา่งระหวา่งบคุคล
3. พฤตกิรรมบรโิภค (รับประทาน
อาหารรว่มกนั/ใชภ้าชนะ/แกว้เดยีวกนั)
4. กจิกรรมรวมกลุม่

- การระบายอากาศในรา้น (แอร/์ไมม่)ี
- การท าความสะอาด/ฆา่เชือ้โรค
- การใชอ้ปุกรณ์สว่นบคุคล

ทีอ่ยูอ่าศยั
- สภาพแวดลอ้ม
- ความแออดั/ระบายอากาศ
- สถานทีอ่าบน า้รว่มกนั

กรณีตา่งดา้ว
1. การเขา้เมอืงถกูตอ้งตามกฎหมาย
2. ไมไ่ดก้ารคดักรองกอ่นปฏบิตังิาน
3. ไมไ่ดรั้บวคัซนี



4.1 หารอืความเชือ่มโยงและวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

บา้น/ทีพ่กั การเดนิทาง สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

พฤตกิรรมเสีย่งในบา้น 
1.ไมส่วมหนา้กากอนามัย
2.ความแออดั/ระยะหา่งระหวา่งบคุคล
3.พฤตกิรรมบรโิภค

-รับประทานอาหารรว่มกนั
-ใชภ้าชนะเดยีวกนั
-ใชแ้กว้น ้าเดยีวกนั

4.การใชห้อ้งน ้ารว่มกนั
5.กจิกรรมรวมกลุม่ (สงัสรรค)์
6.การเดนิทางไปพืน้ทีเ่สีย่ง

สภาพบา้น/ทีพ่กั
1.สภาพแวดลอ้ม
2.ระบายอากาศ
3.ความแออดั 

ระบบขนสง่
สาธารณะ
ในการไป
ปฏบิตังิาน

พฤตกิรรมเสีย่งกอ่นปฏบิตังิาน 
1.การคดักรองกอ่นปฏบิตังิาน
(ขอ้มลูสว่นบคุล/พฤตกิรรมเสีย่ง)

2.การท าความสะอาด/ฆา่เชือ้โรค
(ลา้งมอื/การใชเ้จลแอลกอฮอล)์

พฤตกิรรมเสีย่งขณะปฏบิตังิาน
1. การสวมหนา้กากไมถ่กูตอ้ง
2. ระยะหา่งระหวา่งบคุคล
3. พฤตกิรรมบรโิภค

-รับประทานอาหารรว่มกนั
-การใชภ้าชนะและแกว้เดยีวกนั)

4. กจิกรรมรวมกลุม่ขณะพัก
5. การท าความสะอาด/ฆา่เชือ้โรค



มาตร
การ

มาตรการควบคมุ พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ
และเขม้งวด 
(สแีดงเขม้)

พืน้ที่
ควบคมุสงูสดุ
(สแีดง)

พืน้ที่
ควบคมุ
(สสีม้)

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงู
(สเีหลอืง)

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั
(สเีขยีว)

มาตรการ
หลัก

1. การคัดกรองพนักงานกอ่นเขา้ปฏบิัตงิาน(Thai Save Thai)
2. ก าหนดจดุคัดกรอง(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 โตะ๊รับประทานอาหารทันทหีลังใชบ้รกิาร

หอ้งน ้า จดุสมัผัสรว่ม  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. ลดการสมัผัส(ระบบออนไลน/์การจองควิ/สั่งซือ้กลับบา้น/  
ก าหนดระยะเวลาใชบ้รกิาร)

2. มกีารสือ่สารประชาสมัพันธ ์เชน่ ขอ้มลูผูฉ้ดีวคัซนี COVID-19 

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

มาตรการ
จ าเพาะ

1. จัดหา/ฉดีวคัซนี ผูป้ระกอบกจิการ ผูส้มัผัสอาหาร พนักงาน
2. การตรวจคน้หา covid-19 ดว้ย APK/RTPCR
3. เปิด-ปิด และน่ังรับประทานอาหารตามระยะเวลาทีก่ าหนด
4. บรโิภคสรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นรา้นตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
3. กรณีพบผูป่้วยใหปิ้ดเพือ่ท าความสะอาดทันทแีละ
ด าเนนิการตามมาตรการควบคมุโรคและมาตรการจังหวดั

5. หากถกูปิด กรณีจะเปิดรา้นอาหารตอ้งผา่นมาตรการทีก่ าหนด

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

4.2 หารอื (รา่ง) มาตรการและแนวทางป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

วนัที ่20 ก.ค. 2564



วาระที ่5 : เร ือ่งอืน่ ๆ 

5.1 แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิการตามมาตรการ
ป้องกนัปจัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพรร่ะบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

โดย ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้ กรมอนามยั



(รา่ง) แผนเผชญิเหต ุส าหรบั “รา้นอาหาร”

➢รา้นอาหาร

➢ ปิดรา้นอาหารเพือ่ท าความสะอาด อยา่งนอ้ย 1-3 วนั
(ผูป่้วย:รักษา/คนเสีย่ง:กกัตัว+คน้หากลุม่เสีย่งเพิม่)

➢ สสจ.+อปท.+ศอ. ส ารวจขอ้มลูสถานประกอบการ 
ตามแบบส ารวจ และ ศอ. สง่ขอ้มลูใหก้รมอนามัย

➢ ศอ./สสจ./อปท. คนืขอ้มลูสถานประกอบกจิการ
➢ ใหส้ถานประกอบการ ประสานหน่วยงานสาธารณสขุ 

เพือ่ดแูลผูป้ระกอบกจิการ/ผูค้า้/พนักงาน             
ตาม พรบ.ควบคมุโรค

➢ สสจ.+อปท. สอบสวนโรค และ คน้หาผูป่้วย
ในกลุม่ผูส้มัผัสเสีย่งสงู (HRC) เพือ่แยกกกัตัว 
รักษาตามแนวทางทีก่ าหนด

➢ ปิดรา้นอาหารเพือ่ท าความสะอาด 3-7 วัน
(ผูป่้วย:รักษา/คนเสีย่ง:กกัตัว+คน้หากลุม่เสีย่งเพิม่)

➢ สธ.+อปท.ประกาศเป็นพืน้ทีเ่พือ่ควบคมุโรค
➢ ให ้ศบส. /อปท.สนับสนุนการจัดตัง้สถานทีก่ักตัว
ส าหรับผูป้ระกอบการ/พนักงานเสีย่งสงู

➢ ใหผู้ป้ระกอบการด าเนนิการตามมาตรการ
ควบคมุโรคตามที ่ศบส. ก าหนด

➢ ฝ่ายความมัน่คง/อปท./ผูป้ระกอบกจิการ
ก ากบั กวดขนั ตามมาตรการควบคมุโรค

➢ ให ้อปท./ศบส. สุม่ส ารวจชมุชนรอบ ๆ 
สถานประกอบกจิการ เพือ่คน้หากลุม่เสีย่ง

ผลจากการตรวจคร ัง้ที ่1 (จากการเฝ้าระวงั) วธิ ีLQAS

ผลการตรวจ
COVID-19

ผลการตรวจ
COVID-19

มากกวา่ 1 คน

จ านวน 1 คน

ศบส. + อปท. 
สอบสวนโรค และ
คน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิ 
(HRC)

การควบคมุโรค

หมายเหต:ุกรณีสถานประกอบการจะท าการตรวจเชือ้เพิม่เตมิ ใหจั้ดท าแผนการตรวจและ
แผนการรองรับเสนอตอ่คณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด/กรุงเทพฯ พจิารณากอ่นด าเนนิการ

ผลการตรวจ
HRC

นอ้ยกวา่ 10%

มากกวา่ 10%

การเฝ้าระวงั

มากกวา่ 
1 คน

การควบคมุโรค



ในระดบัประเทศในระดบัภมูภิาค

(รา่ง) การสง่ตอ่ขอ้มลูการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร

ในระดบัพืน้ที่

สถานประกอบกจิการอาหาร
➢ สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
➢ ตลาด
➢ อาหารรมิบาทวถิ ี

อปท.
รพ.สต/
ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ

1.ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
2.กรงุเทพมหานคร

เขตบรกิารสขุภาพ
กองระบาดวทิยา
กรมควบคมุโรค

1.ส านกังาน
ควบคมุ
ป้องกนัโรค
2.สปคม.

1.ศนูย์
อนามยั

2.สสม.

ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้
กรมอนามยั



สอบถามขอ้มลูดา้นสขุาภบิาลอาหาร

LINE FoodSan.Official




