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ขอแนะนํา ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร 

ในสถานการณการระบาดใหญของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ดวยสถานการณการระบาดใหญของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ 

ซึ่งเปนโรคอุบัติใหม ทําใหผูบริโภคกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค จะมีโอกาส

ปนเปอนเช้ือและสามารถติดตอไดหรือไมนั้น กองอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได

รวบรวมขอมูลและขอแนะนําในการจัดการความปลอดภัยอาหาร เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารนําขอมูล

ไปประยุกตใชเพื่อสรางความเชื่อม่ันแกผูบริโภค โดยจากขอมูลของ Food Authority of Ireland, 

European Food Safety Authority (EFSA) แล ะ  United Sate Food and Drug Administration (USFDA)  

รายงานวายังไมพบหลักฐานยนืยันวาพบเชื้อไวรัสโคโรนาในอาหาร หรอืบรรจุภัณฑอาหาร ในพื้นผวิดิน 

น้ําบาดาล น้ําประปา หรอืน้ําบริโภค เนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีเยื่อหุมที่มีความทนทานตอสภาวะแวดลอม

ไดต่ําและถูกทําลายไดงายจากสารเคมีที่ใชในการฆาเช้ือ เชน คลอรนี หรือความรอน ดังนั้นความเสี่ยง

ที่จะพบเชื้อไวรัสในอาหารจงึคอนขางต่ํา 

และสิ่งสําคัญที่ตองทําความเขาใจคือ โคโรนาไวรัส เปนไวรัสที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยใน

ระบบทางเดินหายใจ ไมเหมือนกับไวรัสที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยในทางเดินอาหารที่มักเกิดจากการ

บรโิภคอาหารที่ปนเปอน  ไวรัสนี้เชื่อวาแพรกระจายจากคนสูคนเปนหลัก ภายในระยะประมาณ 2 เมตร 

ผานทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเมื่อผูติดเช้ือไอหรือจาม และติดเชื้อผานละอองฝอย (droplet) 

ของน้ํามูกหรอืน้ําลายตกลงบนปากหรอืจมูกของผูใกลชดิ หรอือาจสูดหายใจเขาไปในปอด หรอืโดยการ

สัมผัสพื้นผวิหรอืวัตถุที่มไีวรัสอยูแลวและไปสัมผัสปาก จมูก หรอืดวงตา 

ดังนั้นจากขอมูลที่มีในปจจุบันแหลงที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อจึงมีเพียงแหลงเดียวคือ 

“คน” ดังนั้นหลักการสําคัญในการจัดการความปลอดภัยอาหารในสภาวการณการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโควิด-19 นี้ เราจึงมุงเนนไปที่ “การจัดการใหคนปลอดภัย อาหารจึงจะปลอดภัย” จงึขอ

แนะนําใหสถานประกอบการอาหารเพิ่มมาตรการปองกันโรคติดตอโควิด-19 ตามคําแนะนําของ

กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัตติามหลักเกณฑ GMP อยางเครงครัด สรุป 3 ขอ ดังน้ี 

ขอที ่1 การปองกันการแพรระบาดจากคนสูคน  

1. พนักงานทุกคนตองปฏบิัตติัวอยางเครงครัด  

a. กินอาหารที่ปรุงสุกใหมเสมอ แยกสํารับอาหารและกับขาวของแตละบุคคลแทน

การรับประทานกับขาวจากจานชามเดยีวกัน แมจะมชีอนกลางยังอาจเสี่ยงไวรัสติด

ชอนกลาง และการนั่งลอมวงกนิขาวใกลกันก็เสี่ยงแพรเชื้อซึ่งกันและกันได  
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b. หม่ันลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา อยางนอย 20 วนิาท ีหรอืเจลแอลกอฮอลทุก

ครั้ง กอนรับประทานอาหาร กอนเปลี่ยนถุงมือ หลังใชสวมหรือหลังจากไอ จาม 

หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผูใชงานรวมกันในที่สาธารณะ เชน กลอนหรือลูกบิด

ประตู ราวจับหรอืราวบันได เปนตน  

c. สวมหนากากอนามัยและถุงมืออยางถูกตองและเหมาะสม กรณีขาดแคลน

หนากากทางการแพทยที่เคยใชในสวนการผลิตอยูเดิม สามารถใชหนากากผา

ทดแทนไดแตตองทําความสะอาดสม่ําเสมอ  

d. กรณสีวมถุงมือใหเปลี่ยนถุงมือบอยๆ โดยเปลี่ยนในกรณสีัมผัสสิ่งอื่นที่ไมไดอยูใน

กระบวนการผลิตอาหารหรือสัมผัสจุดเส่ียง เชน กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ

ราวบันได หรอืถังขยะ เปนตน  

e. หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน รวมทั้งหลีกเลี่ยง

การสัมผัสผูอื่น 

f. เวนระยะหางในการติดตอประสานงานกันอยางนอย 2 เมตร รวมถึงการข้ึนลง

บันได หรือการใชลิฟท การรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่โดยนั่งเยื้องกันหรือมี

อุปกรณกัน้ทางกายภาพที่สามารถเช็ดทําความสะอาดหรอืฆาเชื้อได 

g. หลกีเลี่ยงการสัมผัสหรอืใกลชดิกับผูที่มีอาการปวย มอีาการไอ จาม 

2. คัดกรองและเฝาระวังอาการปวยของพนักงาน และผูเขาเยี่ยมชมหรอืผูมาติดตอ 

a. พนักงานตองแจงสถานะสุขภาพตัวเองทุกวัน อาจประยุกตใชวธิกีารปรับ

แบบสอบถามสุขภาพกอนเขาสถานประกอบการ โดยเพิ่มคําถามอยางนอยดังนี้  

i. การเดนิทางตางประเทศในชวง 1 เดอืนกอนหนา 

ii. การไปสถานทีเ่สี่ยงตางๆ ในชวง 1 เดือนกอนหนา 

iii. อาการตอระบบทางเดินหายใจ เชน มไีข ไอ จาม น้ํามูกไหล หายใจขัด 

iv. อาการจมูกไมไดกลิ่น 

v. อาการตอระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสยี 

b. วัดอุณหภูมิรางกายกอนเวลาปฏิบัติงานและสังเกตอาการ หากมีอุณหภูมิรางกาย 

37.5 องศาเซลเซยีสขึ้นไป (ควรเลอืกเครื่องมือวัดที่มคีวามคาดเคล่ือนไมเกิน ±0.5 

องศาเซลเซียส) หรือพบอาการผิดปกติ เชน มีไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจถี่ 

หายใจลําบาก เมื่อยลา ครั่นเนื้อตัว ใหหยุดปฏิบัติงาน แจงหนวยงานและไปพบ

แพทย 

c. พนักงานที่ทําหนาที่คัดกรอง ตองปฏิบัติตามระเบียบดานสุขลักษณะสวนบุคคล

อยางเครงครัด และหมั่นสเปรยแอลกอฮอลมือบอยๆ แมจะสวมหรือไมสวมถุงมือ

ยางก็ตาม 
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a. กรณีที่บุคคลใดมีอาการเข าขายตองถูก กัก ตองไมอนุญาตใหเข าสถาน

ประกอบการโดยเด็ดขาด โดยใหโทรศัพทหรืออีเมลแจงอาการปวยใหสถาน

ประกอบการทราบ พรอมกักตัวอยูที่บาน และรบีพบแพทยทันที 

3. กรณทีี่มกีารปกปด หรอืไมรูตัว แตพบแสดงอาการระหวางปฏบิัตงิานในสถานประกอบการ  

a. ใหปฏิบัตงิานจากที่บาน พรอมเฝาสังเกตอาการตัวเองและบุคคลที่พักอาศัยอยู

ดวยกันเปนเวลา 14 วัน และขอใหพนักงานรบีพบแพทยทันที 

b. ใหหยดุการดําเนนิการและทําความสะอาดพรอมฆาเช้ือดวยนํ้ายาฆาเชื้อในพื้นที่

เสี่ยงและบรเิวณโดยรอบ พรอมคัดแยกผูสัมผัสใกลชดิกับผูแสดงอาการหรอืผูปวย

ระหวางที่พนักงานมาปฏิบัติงาน ภายใตการแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

c. การอนุญาตใหบุคคลผูที่เคยมอีาการปวยกลับมาปฏบิัตงิาน ตองมใีบรับรองแพทย

ที่ระบุขอความชัดเจนหรอืมีความหมายที่แสดงถึงสุขภาพทีไ่มเปนพาหะตอผูอื่น 

หรอืมีภูมคิุมกันที่พรอมตอการปฏบิัตงิานได หรือผานการกักตัวและสังเกตอาการ

ตอจนครบ 1 เดือนหลังจากแพทยใหกลับบานแลว 

4. การรักษาความสะอาดสถานประกอบการ 

a. พนักงานที่ทําหนาที่เก็บขยะมูลฝอยที่ปนเปอนเสมหะ นํ้ามูก น้ําลาย เชน กระดาษ

เช็ดปาก กระดาษชําระในหองสวม หนากากอนามัยที่ใชแลว ตองมีการปองกัน

ตนเอง เชน สวมหนากากอนามัย ถุงมือยาง และใชเหล็กคีบดามยาว เก็บมูลฝอย

ใสถุงบรรจุมูลฝอยปดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไวที่พักมูลฝอยและลางมือ

หลังปฏบิัตงิานทุกครัง้ 

b. พนักงานสงของตองไมจอดรถขนของทิ้งไวโดยไมมีคนเฝารถ พนักงานสงของตอง

ใชเจลแอลกอฮอลลางมือกอนสงของใหสถานประกอบการ 

c. จัดเตรียมแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือไวในบริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน 

ประตูทางเขาออก หรอืหนาลฟิท พื้นที่รบัประทานอาหาร 

d. อาคารสถานที่ผลิตอาหาร ตองดูแลรักษาความสะอาดตามจุดเสี่ยงที่ใชรวมกัน 

เชน ลูกบิดประตู ราวบันได โตะ เกาอี้ แทนรองและปากกาสําหรับกรอกประวัติ

สุขภาพ หองน้ํา กอกน้ําอางลางมือ ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

e. น้ําที่ใชลางทําความสะอาดตองเปนนํ้าที่ปราศจากเชื้อโรค สามารถใชคลอรีนตาม

คําแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO) "ปรมิาณคลอรนีอิสระ 0.5 มลิลกิรัมตอ

ลิตร (ppm.) ที่ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที สามารถฆาเช้ือ COVID -19 ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ” 
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f. สารฆาเช้ือที่เหมาะสม เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยูในพื้นผิวที่ผูไดรับเช้ือไป

สัมผัส ไดเปนระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน ดังนั้นเพื่อปองกันการแพรกระจาย

เชื้อโรคที่ปนเปอน จึงควรใชสารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ องคการอนามัยโลกให

คําแนะนําสาร 3 ชนิดที่ทําลายเชื้อไวรัสไดภายในระยะเวลา 1 นาที ไดแก 

สารประกอบโซเดียมไฮโป-คลอไรท 0.1% (เชน น้ํายาฟอกขาวความเขมขน 1000 

ppm) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% (5000 ppm) และเอทิลแอลกอฮอล 70 - 

80% หรือ สารอื่นๆ ตามคําแนะนําของสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติสิงคโปร 

(National Environment Agency-NEA)  

5. จัดใหพนักงานพักกลางวันเหลือ่มเวลา เพื่อลดความแออัดของจํานวนคนในโรงอาหาร 

6. การระบายอากาศ มีงานวจิัยของญี่ปุนพบวาสถานที่มกีารปดทบึ ไมมีการไหลของอากาศ 

ละอองฝอยขนาดเล็กที่เกดิจากการไอจาม หรอืสนทนา สามารถลอยอยูในอากาศไดถึง 20 

นาท ีดังนัน้ควรลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มการระบายอากาศ วธิทีี่ถือวามปีระสิทธิภาพคอื

เปดหนาตางกวาง ๆ เพือ่รับอากาศสะอาดเขามาในหอง อนุภาคขนาดเล็กและน้ําหนักเบา 

จะถูกพัดพาออกไปเมื่อมกีารไหลเวยีนของอากาศ 

7. กรณีพนักงานมีอาการปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สถาน

ประกอบการ 

a. ใหแยกพนักงานดังกลาวออกจากพนักงานคนอื่น อาจแยกไปอยูในหองที่มีประตู

กั้นเปนสัดสวนและเปดหนาตางระบายอากาศ และนําพนักงานคนดังกลาวออก

จากสถานประกอบการโดยเร็วที่สุด 

b. ระหวางรอพบแพทยหรอืระหวางเดนิทางกลับบาน ใหพนักงานหลกีเลี่ยงการ

สัมผัสผูอื่น หรอืสิ่งของใดๆ และใหใชกระดาษชําระปดปากเมื่อไอหรอืจามแลวทิ้ง

ลงในถังขยะที่มีฝาปด หากไมมีกระดาษชําระใหใชแขนปดปากเมื่อไอหรอืจาม 

c. ทําความสะอาดทุกที่ที่พนักงานที่มีอาการปวยสัมผัส เชน ลูกบดิประตู หองน้ํา 

โทรศัพท เปนตน โดยใช 3 ชนดิขางตนตามที่องคการอนามัยโลกใหคําแนะนํา 

ขอที่ 2 การควบคุมกระบวนการผลติอาหาร เพ่ือปองกันการปนเปอนสูอาหาร 

1. การผลิตอาหารในแตละข้ันตอนใหมีการควบคุม กํากับ ดูแลและเฝาระวังตามหลักเกณฑ 

GMP อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะข้ันตอนการฆาเชื้ออาหารในกระบวนการผลติตองเพิ่มความ

เขมงวดในการตรวจสอบเฝาระวังและบันทึกผลเพื่อใหแนใจวาสามารถฆาเชื้อไดสมบูรณ 

(เช้ือไวรัส   โควิด-19 ไมทนตอความรอนหรือสารเคมีในกระบวนการผลิต ดังนั้นสามารถ

ใชวธิีการฆาเชื้อเดมิที่ออกแบบไวได) 
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2. เพิ่มความเขมงวดการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบรเิวณ

ผลิต และให เพิ่ มมาตรการให มีการฆ า เ ช้ือ มือหลั งล าง มือทุกครั้ ง  โดยสเปรย

เอทิลแอลกอฮอล 70% หรือจุมมือในน้ําคลอรีนเขมขนอยางนอย 0.05% โดยใหมี

ระยะเวลาสัมผัสสารเคมีอยางนอย 20 วินาที ตามขอมูลอางอิงจากศูนยควบคุมและ

ปองกันโรค สหรัฐอเมรกิา (Centers for Disease Control and Prevention ; CDC) โดยเฉพาะ

พนักงานที่ตองดูแลผลิตภัณฑในขั้นตอนหลังการฆาเชื้อ ที่ผลิตภัณฑเปดสัมผัสกับ

สิ่งแวดลอมและพนักงาน 

3. เพิ่มความเขมงวดในการทําความสะอาดและฆาเช้ือบรเิวณผลิต และอุปกรณการผลติ 

4. จัดระยะหางระหวางพนักงานในกระบวนการผลิตอยางนอย 1 เมตร และปรับตําแหนงให

พนักงานทํางานแบบหันหนาเฉยีงไมใหพนักงานเผชญิหนากัน ในบรเิวณผลิตที่มคีวามเสี่ยง

ในการปนเปอน เชน ในสวนการผลิตอาหารพรอมบริโภค อาหารปรุงสุก ใหพนักงานใส

หนากาก สวมเน็ตคลุมผม ถุงมือ รองเทากันลื่น และอาจลดระยะหางระหวางพนักงานได

เมื่อสวมอุปกรณเหลานี้ 

5. จํากัดจํานวนพนักงานแตละรอบการผลิตใหเหมาะสม 

ขอที่ 3 การสรางความตระหนักใหกับพนักงาน 

1. เจาของสถานประกอบการอาหารควรตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับรูถึงสถานการณ 

COVID-19 และคําแนะนําในการปฏบิัตติัวเพื่อปองกันโรค  

2. ตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกฝนอยางเหมาะสมในเรื่องสุขลักษณะในการผลิต

อาหารและการปฏิบัติดานสุขอนามัย รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกใหพนักงานหม่ันลางมือดวย

สบูเหลว และสเปรยแอลกอฮอลเปนระยะ เชน ทุก 30 นาท ีหรอืเม่ือมกีารสัมผัสสิ่งที่นาจะ

มคีวามเสี่ยง (สุวมิล,2563) 

3. มกีารกํากับดูแลที่มปีระสทิธภิาพเพื่อเสรมิสรางการปฏบิัตทิี่ถูกสุขลักษณะของพนักงาน 

----------------------------------------- 

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดย  

นางสาวอรสา จงวรกุล นักวชิาการอาหารและยาชํานาญการ  

กองอาหาร สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

9 เมษายน 2563 (ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2563) 
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ตารางที่ 1 ความเขมขนและระยะเวลาสัมผัสของสารฆาเชื้อไวรัสโคโรนาบนพื้นผวิ 

ลําดับ สารสําคัญ (Active Ingredient) ระยะเวลาสัมผัส (นาท)ี 

1 Accelerated hydrogen peroxide (0.5%)a  1 

2 Benzalkonium chloride* (0.05%)b 10 

3 Chloroxylenol (0.12%)c  10 

4 Ethyl alcohol (70%)d 10 

5 Iodine in iodophor (50 ppm)b   10 

6 Isopropanol (50%)b  10 

7 Povidone-iodine (1% iodine)d  1 

8 Sodium hypochlorite  (0.05 – 0.5%)d, e  5 

9 Sodium chlorite (0.23%)b 10 

 

*  Alternative name: alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 
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against coronavirus 229E. 
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