คําแนะนําสําหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การจั ด บริ ก ารอาหารริ ม บาทวิ ถี หมายถึ ง อาหารที่ จํ า หน า ยในแผงลอยจํ า หน า ยอาหารที่ ตั้ ง
ริมฟุตบาท/ริมบาทวิถี/บนพื้นถนนที่มีการอนุญาตใหจําหนายอาหาร มีลักษณะเปนแคร แทน โตะ แผง รถเข็น/
พาหนะอื่นใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ําแข็ง โดยตั้งประจําที่ในบริเวณที่ทางราชการอนุญาต ไดแก ที่ทาง
สาธารณะ ที่ร าชพั สดุ ที่ส าธารณประโยชน ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งแบบถาวร/เคลื่อนยายไดตามชวงเวลาที่
กําหนด เนื่องจากมี การจํา หน ายอาหารในพื้น ที่สาธารณะ จึ งมี คนมาจากหลายพื้นที่ เขามาใชบริการทั้ง
ผูประกอบการคาและผูบริโภค และอาหารสวนใหญที่จําหนายเปนกลุมอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ดังนั้น
การจั ด บริ การอาหารริ มบาทวิ ถีอาจเป นแหลงแพรกระจายเชื้อโรคได จึงควรดูแลเพื่อลดและปองกัน การ
แพรกระจายของเชื้อโรค ดังนี้
1.คําแนะนําสําหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานไดรับอนุญาตใหจัดการพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี
กํากับ ดูแลสถานที่ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
1) ทํ า ความสะอาดบริ เ วณพื้น ทางเดิ น แผงจํ าหน ายสิ น คา อยา งนอ ยวัน ละ 1 ครั้ ง ด ว ยน้ํ าผสม
ผงซักฟอกหรือน้ํายาทําความสะอาด และฆาเชื้อโดยคลอรีนเขมขน 100 สวนในลานสวน (ใชผงปูนคลอรีน
60% ในอัต ราสว น 1 ช อนชาตอน้ํา 20 ลิตร) กรณีเปน พื้นที่เสี่ ยงและพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหเพิ่มการทําความสะอาดและฆาเชื้อ โดยคลอรีนเขมขน 1,000 สวนในลานสวน
(ใชผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราสวน 10 ชอนชาตอน้ํา 20 ลิตร)
2) จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู หรื อเจลแอลกอฮอลสําหรั บทําความสะอาดมือ ไว ยังจุดคัดกรอง/
แผงลอยจําหนายอาหารเพื่อใหผูบริโภคใชทําความสะอาดมือกอนการหยิบจับอาหาร และหลังจากการจับ
เหรียญหรือธนบัตร
3) กรณีจัดบริการสวมสาธารณะ บริเวณหองสวม ใหทําความสะอาด โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง เชน
ที่จับสายฉีดชําระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด
เปนตน รวมทั้งทําความสะอาดกอกน้ําที่ใชภายในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี โดยใชน้ํายาทําความสะอาด
และลางดวยน้ําใหสะอาด
4) มีการกําหนดจุดระหวางผูประกอบการและผูบริโภคที่เขามาซื้ออาหาร โดยตองจัดใหมีมาตรการ
เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร
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1.2 กํากับ ดูแลผูจําหนายอาหารและผูปฏิบัติงานในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี ดังนี้
1) จัด ใหมีการคัดกรองผูป ระกอบการและผูบริ โภคที่ มาใชบ ริการ หากมีอาการเจ็บปวย เช น มีไข
ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดงานและไปพบแพทยทันที
2) ผูที่เขามาในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถีตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
3) ผูปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผูปฏิบัติงานเก็บขยะ ใหใชหนากากผา สวมถุงมือยาง ผายางกัน
เปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง และใชปากคีบดามยาวเก็บขยะ และใสถุงขยะปดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวม
ไวที่พักขยะ แลวลางมือดวยสบูใหสะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หาก
เปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
1.3 ใหความรูหรือประชาสัมพันธชองทางใหความรูตาง ๆ เชน การสวมหนากากที่ถูกวิธี และขั้นตอน
การลางมือที่ถูกตอง เปนตน
2. คําแนะนําสําหรับผูสัมผัสอาหาร ไดแก บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียมอาหาร
ปรุง-ประกอบอาหาร จําหนายอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
2.1 หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงานและไปพบ
แพทยทันที
2.2 ลางมืออยางสม่ําเสมอดวยน้ําและสบู ตั้งแตเริ่มเขาทํางาน กอนการเตรียมอาหาร ระหวางและหลัง
ปรุงอาหารเสร็จ หลังจับขยะ เศษอาหาร หลังทําความสะอาด หลังเขาสวม และจับเงินและสวมใสหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาระหวางปฏิบัติงานสวมผากันเปอน และถุงมือ ในขณะใหบริการดานอาหาร
2.3 ไมเตรียมปรุงประกอบอาหารรวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ บริเวณพื้น
2.4 ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตวใหสุกดวยความรอนไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส ไมสัมผัสอาหารสด
ประเภทเนื้อสัตวเครื่องในสัตวโดยตรง และตองลางมือดวยสบูหลังการสัมผัสเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวทุกครั้ง
ควรหลีกเลี่ยงจําหนายอาหารที่บูดเสียงายและไมผานความรอน เชน ซูชิ อาหารที่มีสวนประกอบของกะทิ เปนตน
2.5 แยกภาชนะ อุปกรณปรุงประกอบอาหาร เชน เขียง มีด ระหวางอาหารสุกและอาหารดิบ สําหรับ
อาหารประเภทเนื้อสัตว และลางภาชนะ อุปกรณใหสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารดวยน้ํายา ลางจานให
สะอาด และแชในน้ํารอน 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที หรือแชดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอก
ขาว) ที่มีความเขมขน 100 สวนในลานสวน (ใชโซเดียมไฮโปคลอไรท 6% ในอัตราสวน ครึ่งชอนชาตอน้ํา 1
ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ําใหสะอาด อบหรือผึ่งใหแหงกอนใชใสอาหาร
2.6 จัดเมนูอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียงาย เชน อาหารที่มีกะทิ ไขมันสูง
เปนตน ไมนําอาหารปรุงขามวันมาจําหนาย ควรบรรจุอาหารในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน มอก.
(ไมใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค)
2.7 อาหารที่ปรุงเสร็จใหวางบนโตะสูงไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีการปกปดอาหาร ควรวางในที่รม
และอุนอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมงใชอุปกรณสําหรับหยิบจับหรือตักอาหาร เชน ชอน ที่คีบ เปนตน ระมัดระวังไมให
สวนของดามจับตกหลนหรือสัมผัสกับอาหารเพราะอาจเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคได
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2.8 หากจําหนายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว เครื่องในสัตว จัดใหมีคีมคีบเนื้อสัตว เพื่อไมใหลูกคา
สัมผัสเนื้อสัตวโดยตรง และลางมือดวยสบูหลังการสัมผัสเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวทุกครั้ง
2.9 ในระหวางการจําหนายอาหาร ผูสัมผัสอาหารควรเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร
3. คําแนะนําสําหรับผูบริโภค
3.1 ลางมือดวยน้ําสะอาดและสบู หรือใชเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ หลังการซื้ออาหาร
กอนรับประทานอาหาร หลังออกจากหองสวมทุกครั้ง และหลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร
3.2 สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ในขณะเขาไปในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี
3.3 อาหารที่ซื้อควรนํากลับไปรับประทานทันที หากรับประทานอาหารไมหมดควรเก็บในตูเย็นและ
กอนการนํามารับประทานครั้งตอไปควรอุนอาหารดวยความรอนไมนอยกวา 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยไม
ควรเก็บอาหารไวนานเกิน 2 ชั่วโมง
3.4 ในระหวางการซื้ออาหารผูประกอบการและผูบริโภค ควรเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย
1-2 เมตร
************************************
ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
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