ขอแนะนํา ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ในสถานการณการระบาดใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดวยสถานการณการระบาดใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้
ซึ่งเป นโรคอุ บั ติใ หม ทํ า ใหผูบ ริโภคกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของอาหารที่บ ริ โภค จะมีโ อกาส
ปนเปอนเชื้อและสามารถติดตอไดหรือไมนั้น กองอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได
รวบรวมขอมูลและขอแนะนําในการจัดการความปลอดภัยอาหาร เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารนําขอมูล
ไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น แก ผู บ ริ โ ภค โดยจากข อ มู ล ของ Food Authority of Ireland,
European Food Safety Authority (EFSA) แ ล ะ United Sate Food and Drug Administration (USFDA)
รายงานวายังไมพบหลักฐานยืนยันวาพบเชื้อไวรัสโคโรนาในอาหาร หรือบรรจุภัณฑอาหาร ในพื้นผิวดิน
น้ําบาดาล น้ําประปา หรือน้ําบริโภค เนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีเยื่อหุมที่มีความทนทานตอสภาวะแวดลอม
ไดต่ําและถูกทําลายไดงายจากสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อ เชน คลอรีน หรือความรอน ดังนั้นความเสี่ยง
ที่จะพบเชื้อไวรัสในอาหารจึงคอนขางต่ํา
และสิ่งสําคัญที่ตองทําความเขาใจคือ โคโรนาไวรัส เปนไวรัสที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยใน
ระบบทางเดินหายใจ ไมเ หมือนกับไวรัสที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยในทางเดินอาหารที่มักเกิดจากการ
บริโภคอาหารที่ปนเปอน ไวรัสนี้เชื่อวาแพรกระจายจากคนสูคนเปนหลัก ภายในระยะประมาณ 2 เมตร
ผานทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเมื่อผูติดเชื้อไอหรือจาม และติดเชื้อผานละอองฝอย (droplet)
ของน้ํามูกหรือน้ําลายตกลงบนปากหรือจมูกของผูใกลชิด หรืออาจสูดหายใจเขาไปในปอด หรือโดยการ
สัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีไวรัสอยูแลวและไปสัมผัสปาก จมูก หรือดวงตา
ดังนั้นจากขอมูลที่มีในปจจุบันแหลงที่เปนสาเหตุของการติดเชื้อจึงมีเพียงแหลงเดียวคือ
“คน” ดังนั้นหลักการสําคัญในการจัดการความปลอดภัยอาหารในสภาวการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ เราจึงมุงเนนไปที่ “การจัดการใหคนปลอดภัย อาหารจึงจะปลอดภัย” จึงขอ
แนะนําใหส ถานประกอบการอาหารเพิ่ม มาตรการปองกัน โรคติด ตอโควิด-19 ตามคําแนะนํา ของ
กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP อยางเครงครัด สรุป 3 ขอ ดังนี้
ขอที่ 1 การปองกันการแพรระบาดจากคนสูคน
1. พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตัวอยางเครงครัด
a. กินอาหารที่ป รุงสุกใหมเสมอ แยกสํารับอาหารและกับขาวของแตละบุคคลแทน
การรับประทานกับขาวจากจานชามเดียวกัน แมจะมีชอนกลางยังอาจเสี่ยงไวรัสติด
ชอนกลาง และการนั่งลอมวงกินขาวใกลกันก็เสี่ยงแพรเชื้อซึ่งกันและกันได
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b. หมั่นลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา อยางนอย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอลทุก
ครั้ง กอนรับประทานอาหาร กอนเปลี่ยนถุงมือ หลังใชสวมหรือหลังจากไอ จาม
หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผูใชงานรวมกั นในที่ส าธารณะ เชน กลอนหรือลู กบิด
ประตู ราวจับหรือราวบันได เปนตน
c. สวมหน า กากอนามั ย และถุ ง มื อ อย า งถู ก ต อ งและเหมาะสม กรณี ข าดแคลน
หนา กากทางการแพทยที่เ คยใชในสว นการผลิต อยูเดิม สามารถใช หนากากผา
ทดแทนไดแตตองทําความสะอาดสม่ําเสมอ
d. กรณีสวมถุงมือใหเปลี่ยนถุงมือบอยๆ โดยเปลี่ยนในกรณีสัมผัสสิ่งอื่นที่ไมไดอยูใน
กระบวนการผลิตอาหารหรือสัมผัส จุดเสี่ยง เชน กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ
ราวบันได หรือถังขยะ เปนตน
e. หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน รวมทั้งหลีก เลี่ยง
การสัมผัสผูอื่น
f. เวนระยะหางในการติดตอประสานงานกัน อยางนอย 2 เมตร รวมถึงการขึ้น ลง
บันได หรือการใชลิฟท การรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่โดยนั่งเยื้องกัน หรือมี
อุปกรณกั้นทางกายภาพที่สามารถเช็ดทําความสะอาดหรือฆาเชื้อได
g. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกลชิดกับผูที่มีอาการปวย มีอาการไอ จาม
2. คัดกรองและเฝาระวังอาการปวยของพนักงาน และผูเขาเยี่ยมชมหรือผูมาติดตอ
a. พนักงานตองแจงสถานะสุขภาพตัวเองทุกวัน อาจประยุกตใชวิธีการปรับ
แบบสอบถามสุขภาพกอนเขาสถานประกอบการ โดยเพิ่มคําถามอยางนอยดังนี้
i. การเดินทางตางประเทศในชวง 1 เดือนกอนหนา
ii. การไปสถานทีเ่ สี่ยงตางๆ ในชวง 1 เดือนกอนหนา
iii. อาการตอระบบทางเดินหายใจ เชน มีไข ไอ จาม น้ํามูกไหล หายใจขัด
iv. อาการจมูกไมไดกลิ่น
v. อาการตอระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย
b. วัดอุณหภูมิรางกายกอนเวลาปฏิบัติงานและสังเกตอาการ หากมีอุณหภูมิรางกาย
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (ควรเลือกเครื่องมือวัดที่มีความคาดเคลื่อนไมเกิน ±0.5
องศาเซลเซียส) หรือพบอาการผิด ปกติ เชน มีไ ข ไอ มีน้ํา มูก เจ็บ คอ หายใจถี่
หายใจลําบาก เมื่อยลา ครั่นเนื้อตัว ใหหยุดปฏิบัติงาน แจงหนวยงานและไปพบ
แพทย
c. พนักงานที่ทําหนาที่คัดกรอง ตองปฏิบัติตามระเบียบดานสุขลักษณะสวนบุคคล
อยางเครงครัด และหมั่นสเปรยแอลกอฮอลมือบอยๆ แมจะสวมหรือไมสวมถุงมือ
ยางก็ตาม
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a. กรณี ที่ บุ ค คลใดมี อ าการเข า ข า ยต อ งถู ก กั ก ต อ งไม อ นุ ญ าตให เ ข า สถาน
ประกอบการโดยเด็ ด ขาด โดยใหโ ทรศั พ ท ห รือ อี เ มลแจง อาการป ว ยให ส ถาน
ประกอบการทราบ พรอมกักตัวอยูที่บาน และรีบพบแพทยทันที
3. กรณีที่มีการปกปด หรือไมรูตัว แตพบแสดงอาการระหวางปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
a. ใหปฏิบัติงานจากที่บาน พรอมเฝาสังเกตอาการตัวเองและบุคคลที่พักอาศัยอยู
ดวยกันเปนเวลา 14 วัน และขอใหพนักงานรีบพบแพทยทันที
b. ใหหยุดการดําเนินการและทําความสะอาดพรอมฆาเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อในพื้นที่
เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ พรอมคัดแยกผูสัมผัสใกลชิดกับผูแสดงอาการหรือผูปวย
ระหวางที่พนักงานมาปฏิบัติงาน ภายใตการแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
c. การอนุญาตใหบุคคลผูที่เคยมีอาการปวยกลับมาปฏิบัติงาน ตองมีใบรับรองแพทย
ที่ระบุขอความชัดเจนหรือมีความหมายที่แสดงถึงสุขภาพทีไ่ มเปนพาหะตอผูอื่น
หรือมีภูมิคุมกันที่พรอมตอการปฏิบัติงานได หรือผานการกักตัวและสังเกตอาการ
ตอจนครบ 1 เดือนหลังจากแพทยใหกลับบานแลว
4. การรักษาความสะอาดสถานประกอบการ
a. พนักงานที่ทําหนาที่เก็บขยะมูลฝอยที่ปนเปอนเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย เชน กระดาษ
เช็ดปาก กระดาษชําระในหองสวม หนากากอนามัยที่ใชแลว ตองมีก ารปองกั น
ตนเอง เชน สวมหนากากอนามัย ถุงมือยาง และใชเหล็กคีบดามยาว เก็บมูลฝอย
ใสถุงบรรจุมูลฝอยปด ปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไวที่พักมูลฝอยและลางมือ
หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
b. พนักงานสงของตองไมจอดรถขนของทิ้งไวโดยไมมีคนเฝารถ พนักงานสงของตอง
ใชเจลแอลกอฮอลลางมือกอนสงของใหสถานประกอบการ
c. จัด เตรียมแอลกอฮอลเ จลทํ าความสะอาดมือ ไวใ นบริเ วณพื้น ที่ สว นกลาง เชน
ประตูทางเขาออก หรือหนาลิฟท พื้นที่รบั ประทานอาหาร
d. อาคารสถานที่ผลิตอาหาร ตองดูแลรักษาความสะอาดตามจุดเสี่ยงที่ใชรวมกัน
เชน ลูกบิดประตู ราวบันได โตะ เกาอี้ แทนรองและปากกาสําหรับกรอกประวัติ
สุขภาพ หองน้ํา กอกน้ําอางลางมือ ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
e. น้ําที่ใชลางทําความสะอาดตองเปนน้ําที่ปราศจากเชื้อโรค สามารถใชคลอรีนตาม
คําแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO) "ปริมาณคลอรีนอิสระ 0.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (ppm.) ที่ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที สามารถฆาเชื้อ COVID -19 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ”
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f. สารฆาเชื้อที่เหมาะสม เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยูในพื้นผิวที่ผูไดรับเชื้อไป
สัมผัส ไดเปนระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน ดังนั้นเพื่อปองกันการแพรกระจาย
เชื้อโรคที่ปนเปอน จึงควรใชสารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ องคการอนามัยโลกให
คํ า แนะนํ า สาร 3 ชนิ ด ที่ ทํ า ลายเชื้ อ ไวรั ส ได ภ ายในระยะเวลา 1 นาที ได แ ก
สารประกอบโซเดียมไฮโป-คลอไรท 0.1% (เชน น้ํายาฟอกขาวความเขมขน 1000
ppm) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% (5000 ppm) และเอทิลแอลกอฮอล 70 80% หรือ สารอื่นๆ ตามคําแนะนําของสํานักงานสิ่ง แวดลอมแหงชาติสิง คโปร
(National Environment Agency-NEA)
5. จัดใหพนักงานพักกลางวันเหลือ่ มเวลา เพื่อลดความแออัดของจํานวนคนในโรงอาหาร
6. การระบายอากาศ มีงานวิจัยของญี่ปุนพบวาสถานที่มีการปดทึบ ไมมีการไหลของอากาศ
ละอองฝอยขนาดเล็กที่เกิดจากการไอจาม หรือสนทนา สามารถลอยอยูในอากาศไดถึง 20
นาที ดังนั้นควรลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มการระบายอากาศ วิธีที่ถือวามีประสิทธิภาพคือ
เปดหนาตางกวาง ๆ เพือ่ รับอากาศสะอาดเขามาในหอง อนุภาคขนาดเล็กและน้ําหนักเบา
จะถูกพัดพาออกไปเมื่อมีการไหลเวียนของอากาศ
7. กรณี พ นั ก งานมี อ าการป ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส ถาน
ประกอบการ
a. ใหแยกพนักงานดังกลาวออกจากพนักงานคนอื่น อาจแยกไปอยูในหองที่มีประตู
กั้นเปน สัดสวนและเปดหนาตางระบายอากาศ และนําพนักงานคนดังกลาวออก
จากสถานประกอบการโดยเร็วที่สุด
b. ระหวางรอพบแพทยหรือระหวางเดินทางกลับบาน ใหพนักงานหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสผูอื่น หรือสิ่งของใดๆ และใหใชกระดาษชําระปดปากเมื่อไอหรือจามแลวทิ้ง
ลงในถังขยะที่มีฝาปด หากไมมีกระดาษชําระใหใชแขนปดปากเมื่อไอหรือจาม
c. ทําความสะอาดทุกที่ที่พนักงานที่มีอาการปวยสัมผัส เชน ลูกบิดประตู หองน้ํา
โทรศัพท เปนตน โดยใช 3 ชนิดขางตนตามที่องคการอนามัยโลกใหคําแนะนํา
ขอที่ 2 การควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อปองกันการปนเปอนสูอาหาร
1. การผลิตอาหารในแตละขั้นตอนใหมีการควบคุม กํากับ ดูแลและเฝาระวังตามหลักเกณฑ
GMP อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนการฆาเชื้ออาหารในกระบวนการผลิตตองเพิ่มความ
เขมงวดในการตรวจสอบเฝาระวังและบันทึกผลเพื่อใหแนใจวาสามารถฆาเชื้อไดสมบูรณ
(เชื้อไวรัส โควิด-19 ไมทนตอความรอนหรือสารเคมีในกระบวนการผลิต ดังนั้นสามารถ
ใชวิธีการฆาเชื้อเดิมที่ออกแบบไวได)
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2. เพิ่มความเขมงวดการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบริเวณ
ผลิ ต และให เ พิ่ ม มาตรการให มี ก ารฆ า เชื้ อ มื อ หลั งล า งมื อ ทุ ก ครั้ ง โดยสเปรย
เอทิ ล แอลกอฮอล 70% หรื อ จุ ม มื อ ในน้ํ า คลอรี น เข ม ข น อย า งน อ ย 0.05% โดยให มี
ระยะเวลาสัม ผัส สารเคมีอ ยา งนอ ย 20 วิน าที ตามขอมูล อางอิง จากศูน ยควบคุ ม และ
ปองกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention ; CDC) โดยเฉพาะ
พนั ก งานที่ ต อ งดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นขั้ น ตอนหลั ง การฆ า เชื้ อ ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป ด สั ม ผั ส กั บ
สิ่งแวดลอมและพนักงาน
3. เพิ่มความเขมงวดในการทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณผลิต และอุปกรณการผลิต
4. จัดระยะหางระหวางพนักงานในกระบวนการผลิตอยางนอย 1 เมตร และปรับตําแหนงให
พนักงานทํางานแบบหันหนาเฉียงไมใหพนักงานเผชิญหนากัน ในบริเวณผลิตที่มีความเสี่ยง
ในการปนเปอน เชน ในสว นการผลิตอาหารพรอมบริโภค อาหารปรุงสุก ใหพนักงานใส
หนากาก สวมเน็ตคลุมผม ถุงมือ รองเทากันลื่น และอาจลดระยะหางระหวางพนักงานได
เมื่อสวมอุปกรณเหลานี้
5. จํากัดจํานวนพนักงานแตละรอบการผลิตใหเหมาะสม
ขอที่ 3 การสรางความตระหนักใหกับพนักงาน
1. เจาของสถานประกอบการอาหารควรตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับรูถึงสถานการณ
COVID-19 และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
2. ตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกฝนอยางเหมาะสมในเรื่องสุขลักษณะในการผลิต
อาหารและการปฏิบัติดานสุขอนามัย รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกใหพนักงานหมั่นลางมือดวย
สบูเหลว และสเปรยแอลกอฮอลเปนระยะ เชน ทุก 30 นาที หรือเมื่อมีการสัมผัสสิ่งที่นาจะ
มีความเสี่ยง (สุวิมล,2563)
3. มีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของพนักงาน
-----------------------------------------

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นางสาวอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ
กองอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 เมษายน 2563 (ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2563)
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ตารางที่ 1 ความเขมขนและระยะเวลาสัมผัสของสารฆาเชื้อไวรัสโคโรนาบนพื้นผิว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สารสําคัญ (Active Ingredient)
Accelerated hydrogen peroxide (0.5%)a
Benzalkonium chloride* (0.05%)b
Chloroxylenol (0.12%)c
Ethyl alcohol (70%)d
Iodine in iodophor (50 ppm)b
Isopropanol (50%)b
Povidone-iodine (1% iodine)d
Sodium hypochlorite (0.05 – 0.5%)d, e
Sodium chlorite (0.23%)b

ระยะเวลาสัมผัส (นาที)
1
10
10
10
10
10
1
5
10

* Alternative name: alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride
a

Omisbahakhsh, N., & Sattar, S. A. (2006). Broad-spectrum microbicidal activity, toxicologic assessment, and
materials compatibility of a new generation of accelerated hydrogen peroxide-based environmental surface
disinfectant. American Journal of Infection Control, 34(5), 251-2571

b

Saknimit M, Inatsuki I, Sugiyama Y, Yagami K. (1988) Virucidal efficacy of physico-chemical treatments
against coronaviruses and parvoviruses of laboratory animals. Jikken Dobutsu. 37:341-5; Tested against
canine coronavirus

c

Dellanno, C., Vega, Q., & Boesenberg, D. (2009). The Antiviral action of common household disinfectants and
antiseptics against murine hepatitis virus, a potential surrogate for SARS coronavirus. American Journal of
Infection Control, 37(8), 649-652. doi:10.1016/j.ajic.2009.03.012

d

Sattar SA, Springthorpe VS, Karim Y, Loro P. (1989). Chemical disinfection of non-porous inanimate surfaces
experimentally contaminated with four human pathogenic viruses. Epidemiol. Infect. 102:493-505; Tested
against coronavirus 229E.

e

Lai, M. Y. Y., Cheng, P. K. C., & Lim, W. W. L. (2005). Survival of Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus. Clinical Infectious Diseases, 41(7), e67-e71.
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