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ส่วนที่ 1
เกริ่นนำ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้ง
ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการดำรงชีวิตของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือใน
การยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่
ทั้งผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ ทั้งนี้ กิจการ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ มีลักษณะกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก และมาจากหลากหลาย
สถานที่ รวมถึงลักษณะของสถานที่ มีทั้งการจัดงานในสถานที่เปิดและสถานที่ปิด ลักษณะกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน
อย่างใกล้ชิด การอยู่ในสถานที่ปิดเป็นระยะเวลานาน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ร่วมกัน การตะโกนใช้
เสียง เช่น การประชุม การแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ คอนเสิร์ต เป็นต้น จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ กรมอนามัย และสสปน. ได้มีการบูรณาการกับภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแนวปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัย (MICE New Normal Guideline) เพื่อให้การจัดงานมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง
ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ไม่เฉพาะแต่ การยกระดับมาตรฐานการจั ดงานไมซ์เ ท่านั้น การยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ การเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองและในเมือง สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ในพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งการเดินทาง สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและกิจการอื่น ๆ (รูปที่ 1)
ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขั บเคลื่อนทั้งระบบอย่างปลอดภั ย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะ
นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

รูปที่ 1 ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน
ทั้งนี้ จากข้อกำหนด ฉบับที่ 32 ข้อ 3 กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ใน
อนาคต “โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัตติ าม
1

“มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (COVID Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่โรคของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้” ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความ
เชื่อมั่นว่าการจัดงาน และการเปิดเมืองมีแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน สามารถบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้
มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and Living with Covid-19) จึงต้องป้องกันทุกกรณีตามหลั ก
Universal Prevention และการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19
สำหรับเปิดกิจการหรือจัดกิจกรรมให้ปลอดภัยและยั่งยืนด้วยมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free
Setting) และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สำหรับพนักงานและลูกค้า/
ผู้รับบริการ รายละเอียดดังนี้
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
การดำเนินกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจมีสภาพที่เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดวงกว้าง จึงต้องกำหนด
มาตรการ COVID-Free Setting protocol เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) COVID-Free Environment โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง มีระบบระบาย
อากาศที่ดี และควบคุมส่งเสริมด้านสุขอนามัย
2) COVID-FREE Personnel ให้พนักงานได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
3) COVID-FREE Customer โดยคัดกรองลูกค้า/ผู้รับบริการที่จะเข้าในสถานที่ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ (Green Card) หรือเคยติดเชื้อ หรือ ATK เป็นลบภายใน 7 วัน (Yellow Card)
มาตรการป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ แบบครอบจั กรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) และ
DMHTTA
Universal Prevention for COVID-19 เป็นแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุด
ตลอดเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19
แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง โดย Universal Prevention (UP) ประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี้
- ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น
(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
- เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
- สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือ
สัมผัสวัตถุ/สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ
- แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
1

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓2)

2

เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลาง
ส่วนตัว
- หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK
เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด ได้แก่
- D : Distancing การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือจัดให้มีฉากกั้นขณะ
ปฏิบัติงาน
- M : Mask wearing จัดหาหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ และให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- H : Hand washing มีจุดล้างมือที่เพียงพอ และผู้ปฏิบัติงานล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี
- T : Temperature กำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้อง
มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
- T : Testing มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการป่วย มีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเดินกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
- A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้า – ออกสถานที่
ทุกครั้ง เพื่อติดตามประวัติการเดินทางและความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ
แนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID Free Setting
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ปลอดภัย โดยองค์ประกอบของคู่มือ ประกอบด้วย
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานไมซ์ ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดงสินค้า และการจัดกิจกรรม
พิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม)
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทาง การเข้า - ออกเมือง
3. แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรฐาน
4. แผนเผชิญเหตุ
5. ภาคผนวก ประกอบด้วย
1.1 ตัวอย่างหนังสือขอยื่นอนุมัติการจัดงาน
1.2 แบบตรวจประเมินสำหรับการจัดประชุม การจัดแสดงสินค้า และจัดกิจกรรมพิเศษ
1.3 แบบฟอร์มรายงานหลังการจัดงาน (POST - EVENT REPORT)
1.4 ข้อมูล Thai Stop Covid + และ Thai Stop Covid Double Plus (TSC 2+)
1.5 Thai save Thai
1.6 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
-
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ส่วนที่ 2
มาตรการเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้
ปลอดภัย และยั่งยืน ด้วยมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free Setting
2.1 ข้อเสนอการปรับมาตรการ สำหรับการจัดกิจกรรมในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ และ
งานต่างๆ ของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
สำหรับการผ่อนคลายมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรวมตัวทั้งการจัดประชุม สัมมนา จัดแสดง
สินค้า นิทรรศการและการจัดกิจกรรมพิเศษ ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ และงานต่า งๆ
รัฐบาลได้กำหนดเป็นระยะต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ ทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
และความครอบคลุมของวัคซีนในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะนำร่อง (16-31 ตค. 2564)
ระยะที่ 1 (1-30 พฤศจิกายน 2564) ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564) และระยะที่ 3 (1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
เพื่อให้แต่ละกิจกรรมมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งนี้ ในระยะนำร่อง (16 – 31 ตุลาคม 2564) ตามประกาศตามข้อกำหนด ออกตามความ ใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ 35) ได้กำหนดให้ศูนย์
แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมได้ โดย
ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองค์กรที่กำหนด
และตามข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 37) ได้กำหนดรายละเอียดแต่ละลักษณะแต่ละกิจกรรมในแต่ละลักษณะ
พื้นที่ โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองค์กรที่กำหนด รายละเอียดดังตาราง
กิจกรรม/สถานที่

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ศูนย์แสดงสินค้า
ศูนย์ประชุม หรือ
สถานที่จัด
นิทรรศการ รวมถึง
สถานที่ลักษณะ
เดียวกันใน
ห้างสรรพสินค้า
และโรงแรม

จัดประชุมได้ไม่เกิน
500 คน และให้
เหมาะสมกับขนาด
พื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด

จัดประชุม
จัดมหกรรมด้านกีฬา
จัดงานแสดงสินค้า
(ไม่มีชิมอาหาร)
ไม่เกิน 500 คน ตาม
ขนาดพื้นที่
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พื้นที่ควบคุม
จัดแสดงสินค้า
(ชิมอาหารได้)
จัดงานอื่น ๆ ได้
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายใน
ห้างสรรพสินค้า
ไม่เกิน 1,000 คน

พื้นที่เฝ้าระวังสูง
จัดงานได้ตาม
ความเหมาะสม

พื้นที่เฝ้าระวัง
และพื้นที่นำร่อง
การท่องเที่ยว
จัดงานได้ตาม
ความเหมาะสม

รายชื่อจังหวัดในแต่ละระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องท่องเที่ย วตามคำสั่งศูนย์บริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานตามมาตรการความปลอดภัย สำหรับองค์กร ประกอบด้วย
2.2.1 การประชุม สัมมนา
การประชุมมีการรวมตัวกันของแต่ละวิชาชีพในศูนย์ประชุม ในโรงแรม หรือสถานที่ราชการ ซึ่งเป็น
อาคารปิด มีกิจกรรมการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด และระยะเวลาในการ
ประชุมนาน รวมถึงการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมหรือพนักงาน อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ดังนั้น ผู้จัดงาน
จึงควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free
setting) โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน (COVID free Environment)
การเตรียมการ
- สถานประกอบการหรือผู้จัดงานทำการประเมิน Thai Stop COVID plus และมี Certificate
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1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
1.1 ความสะอาด
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ และจุดสัมผัสร่วม เช่น
ที่จบั ประตู ปุ่มกดลิฟท์ บันไดเลื่อน ไมโครโฟน วินด์ซิลล์ ก่อนและหลังประชุมทุก 1 – 2
ชั่วโมง 2
2) ทำความสะอาดห้องส้วม โดยเฉพาะบริเวณโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดประตู
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 1- 2 ชั่วโมง
3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูล ฝอยแต่ล ะ
ประเภท ออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางใน
บริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก
5) นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้ข้อมูลการประชุม สัมมนา ทดแทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อลดการสัมผัส
6) บริการอาหาร เครื่องดื่มแบบชุดเดี่ยว แยกชุด หากเป็นไปได้ ให้เป็นการบริการจาก
พนักงาน
1.2 คัดกรอง
1) จัดให้มีการคัดกรองผู้ จัดงาน พนักงานด้วยวิธีตรวจสอบอุณหภูมิหรือสอบถามอาการ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานและพนั ก งานบริ เ วณทางเข้ า หากพบว่ า มี อ ุ ณ หภู ม ิ ส ู ง กว่ า 37.5
องศาเซลเซียส หรือีอาการหรือความเสี่ยงให้งดการเข้าสถานที่
2) มีระบบตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงหรือประวัติของผู้เข้าร่วมงาน
3) ส่งแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินตนเองและส่งกลับมาก่อน
เริ่มงาน 24 ชั่วโมง
4) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อ นออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ที่ทางราชการ
กำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
5) กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้า
ประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด
1.3 การสื่อสาร
1) สื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบก่อนและระหว่างที่เข้าร่วมประชุม
2) ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า หรือข้อปฏิบัติและข้อห้ามการเข้าร่วมงาน หากไม่
ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยง

2

คำแนะนำกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พ.ศ. 2564
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1.4 การบริหารความเสี่ยง
1) จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง/ไข้ และประสานสถานบริการ
สาธารณสุขและเตรียมระบบส่งต่ออย่างปลอดภัย
2) กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่
กำหนด
3) จัดทำแผนเผชิญเหตุ กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และซ้อมแผน
4) จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างน้อย 14 วัน และพร้อมให้ข้อมูลทันทีเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร้องขอ
2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
2.1 เว้นระยะห่าง
1) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ ทางเดิน จุดลงทะเบียนอย่างน้อย 1 เมตร
2) มีการเว้นระยะห่างระหว่างเวที หรือผู้บรรยาย และผู้ฟัง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
3) กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจนและเพียงพอ
2.2 ลดความแออัด
1) จำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่ อย่างน้ อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และมีมาตรการห้ามการ
รวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง
2) พิจารณาจัดประชุมแบบ hybrid ควบคูเ่ พื่อลดความแออัด
3) จำกัดเวลาประชุ ม ไม่เกิน ช่ว งละ 2 ชั่ว โมง ให้มีเวลาพัก และเปิด ระบายอากาศ
เปิดประตูของห้องประชุม
4) กระจายจุดลงทะเบียนหรือลงทะเบียนล่วงหน้า หรือลงทะเบียนออนไลน์
5) กระจายมุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดที่นั่งรับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ดี โดยจัดให้อัตราการระบายอากาศไม่
น้อยกว่า 5 – 6 ACH หรือจัดให้มีอัตราการระบายอากาศตามจำนวนคน อย่างน้อย 10
ลิตรต่อวินาทีต่อคน (จำนวนคนสูงสุดต่อพื้นที่ เท่ากับ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร) หรือจัดให้มี
อัตราการระบายอากาศตามขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตาราง
เมตร3
2) อาจมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบ่งชี้ค่าการระบายอากาศใน
พื้นที่ ซึ่งหากเกิน 800 ppm ต้องพิจารณาลดจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่และเพิ่มปริมาณ
อากาศที่เติมมาจากภายนอก
3) เปิดประตู หน้าต่างหลังการประชุมเพื่อระบายอากาศธรรมชาติเพิ่มเติม
3

คำแนะนำกรมอนามัย เรื่อง คำแนะนำการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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4) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน
5) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่
ให้บริการ
แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
ผู้จัดการประชุมสัมมนา (Organizers) และสถานที่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์
ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า ต้องดำเนินการตามมาตรการ
ดังนี้
1. มีภูมิคุ้มกัน
1) จัดให้พนักงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติด
เชื้อมาก่อนแล้วอยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน และ
2. ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง
1) คัดกรองความเสี่ยงสำหรับพนักงานและบันทึกประวัติทุกวัน หากพบความเสี่ยงให้งดการมา
ปฏิบัติงาน
2) พนักงานประจำสถานที่จัดประชุมควรสุ่มตรวจ ATK ทุก 7 วัน (โดยเฉพาะ Frontline พนักงาน
ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ และกิจกรรมเสี่ยง) สำหรับผู้จัดประชุม ให้มีการคัดกรองด้วย ATK
และมีผลไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
3. Universal Prevention และ DMHTA
1) ให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
2) งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานและระหว่างพัก
3) งดรับประทานอาหารร่วมกัน
4) กำหนดโซนการปฏิบัติงานและเลี่ยงการทำงานข้ามเขตหรือข้ามแผนก
แนวปฏิบัติด้านผู้เข้าร่วมประชุม (COVID Free Customer)
1) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือมี QR Code ของ ไทยเซฟไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้
ในการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วย หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงด
ให้บริการ
2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าใช้บริการ โดยสอบถามประวัติเสี่ยง หลักฐาน
การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือหลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
หรือ มีผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
3) ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด
4) ประเมินอาการระหว่างและหลังประชุมอย่างน้อย 14 วัน
5) ติดตาม กำกับ ให้ผู้รับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
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กรณีที่เป็นการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ให้ดำเนินงานตามมาตรการข้างต้น และเพิ่มในส่วนของ
มาตรการในการเดินทาง ดังนี้
ยานพาหนะ
- ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยง อย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมง
- ให้ทำความสะอาดยานพาหนะทุกรอบที่มีการใช้งานและเน้นการทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการ
สัมผัสบ่อย
- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในยานพาหนะ และเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศระหว่างที่พักรถ
- งดบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนยานพาหนะ
- ถ้ า มี ส ิ ่ ง อำนวยความสะดวกในยานพาหนะ เช่ น ผ้ า ห่ ม ปลอกหมอน ต้ อ งเปลี ่ ย นใหม่ ท ุ ก รอบที่
ให้บริการ ไม่นำมาใช้ซ้ำ
พนักงานขับรถ
- ได้รับวัคซีนครบโดส หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน และควรตรวจ
ATK ทุก 7 วัน
- คัดกรองความเสี่ยงและบันทึกประวัติทุกวัน หากพบความเสี่ยงให้งดการมาปฏิบัติงาน
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.2.2 งานแสดงสินค้า นิทรรศการ
การจัด งานแสดงสิน ค้า ในศูน ย์แ สดงสิน ค้า หรือสถานที่จัดนิทรรศการ มีความเชื่อมโยงกับ
หลายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยมีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้า ณ ศูนย์แสดงสินค้า ที่มีผู้คน
จากหลายพื้นที่ หลายสาขาอาชีพ ที่มีการรวมตัวกันของแต่ละวิชาชีพในศูนย์ประชุมหรือในโรงแรม การจัดแสดง
นิทรรศการหลากหลายขนาด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม มีโอกาสเกิด
ความหนาแน่น การสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งการสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู ห้องน้ ำ
เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงได้
ดังนั้น ผู้จัดงาน จึงควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการตาม
มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free setting) โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน/สิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
การเตรียมการ
- สถานประกอบการ/ผู้จัดงานประเมินตนเอง Thai Stop COVID Double plus และมี
Certificate
1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
1.1 คัดกรอง
1) จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการคัดกรองอุณหภูมิ หรือสอบถามอาการบริเวณ
ทางเข้าสถานทีจ่ ัดงาน
2) มีระบบตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงหรือประวัติของผู้เข้าร่วมงาน
3) กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้า
ประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด
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1.2 ความสะอาด
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟนก่อนและหลังการใช้งาน
และจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ บันไดเลื่อน ทุก 1 – 2 ชั่วโมง
2) ทำความสะอาดห้องส้วม โดยเฉพาะบริเวณโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดประตู
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุกชั่วโมง
3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางใน
บริเวณที่เหมาะสม ใช้งานได้สะดวก
1.3 ลดการสัมผัส
1) จัดให้มี platform ชำระเงินออนไลน์
2) กรณีมีการเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้มีการกระจายพื้นที่เจรจาธุรกิจ พื้นที่ธุรกรรมการค้าที่
เพียงพอ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ 1 เมตร จัดเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ ลดการ
ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และทำความสะอาดทุกครั้ง
3) กรณีมีการทดลองใช้สินค้า ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการทดลอง
4) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม4
o ต้ องจั ด โซนอาหาร/เครื ่ องดื ่ มเฉพาะ และจั ด อุ ป กรณ์ ภาชนะรั บ ประทานอาหาร
เฉพาะบุคคล
o มีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จด้วยวิธีที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ เช่น ตู้ ภาชนะ
ที่มีฝาปิด เป็นต้น และมีอุปกรณ์สำหรับตัก หยิบ จับอาหาร
o การแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบรรจุ ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิด มิดชิด เพื่อแจก
ให้กับผู้เข้าร่วมชมงานรายบุคคลและวางสินค้าให้สามารถหยิบได้เอง โดยต้องมีไม่
การเปิดรับประทานภายในงาน
o การสาธิตประกอบอาหาร ผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ปรุงหรือชงต้องสวมหน้ากากอนามัย
ถุงมือ และ Face Shield และใช้ Cooking Shield ตลอดเวลาขณะประกอบอาหาร
รวมถึงติดตั้งที่กั้น ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร
o ถ้ามีการจัดพื้นที่รับประทานอาหาร ให้พิจารณาจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด จัดโต๊ะ
นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จัดที่นั่งไม่นั่งตรงข้ามกัน และปฏิบัติตาม
มาตรการของพื้นที่
1.4 การสื่อสาร
1) สื่อสาร ชี้แจงมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า หรือข้อปฏิบัติระหว่างที่เข้าร่วม
ประชุมและข้อห้ามการเข้าร่วมงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง

4

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 37) ให้งดกิจกรรมเชิญชวนบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
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2) ควรสื่อสารเผยแพร่มาตรการในสถานที่จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่ากิจกรรมที่
จัดดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด
1.5 การเดินทาง
1) กรณีจัดรถรับส่ง ให้มีการเว้นที่นั่ง 1 เว้น 1 และทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและ
หลังใช้ทุกครั้ง รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
2) จัดทำข้อมูลการเดินทางที่ลดความเสี่ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
1.6 การบริหารความเสี่ยง
1) จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง/ไข้ และประสานสถานบริการ
สาธารณสุขและเตรียมระบบส่งต่ออย่างปลอดภัย
2) กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ และกำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กำหนด
3) จัดทำแผนเผชิญเหตุ กำหนดผู้รับผิดชอบ และซ้อมแผน
4) จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างน้อย 14 วัน และพร้อมให้ข้อมูลทันทีเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร้องขอ
2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
2.1 เว้นระยะห่าง
1) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ บูท แคชเชียร์ อย่างน้อย 1 เมตร
2) เพิ่มทางเดินให้กว้างขึ้น และอาจพิจารณาเส้นทางแบบทางเดียว (one way)
2.2 ลดความแออัด
1) ให้ลงทะเบียนจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้า
2) จัดรอบคิวเข้างาน และมีระบบควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามรอบ
3) จัดให้มีจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4) กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ
5) จัดจุดแสดงบริเวณแผนผังการจัดงาน หรือมี website หรือ QR Code ให้ผู้เข้าร่วม
งานเข้าไปดูข้อมูลได้
6) ควบคุมจำนวนคนต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดยพิจารณาจากพื้นที่
เปล่า ไม่นับพื้นที่ส่วนแสดงสินค้าหรือเวที
7) อาจเพิ่มรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid หรือการจองสินค้าผ่านออนไลน์ เพื่อลดความ
หนาแน่นบริเวณที่จัดงาน
8) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ตะโกน กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน สัมผัสใกล้ชิด หรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ดี โดยจัดให้อัตราการระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 5 – 6 ACH หรือจัดให้มีอัตราการระบายอากาศตามจำนวนคน อย่างน้อย 10 ลิตรต่อ
วินาทีต่อคน (จำนวนคนสูงสุดต่อพื้นที่ เท่ากับ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร) หรือจัดให้มีอัตรา
การระบายอากาศตามขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร
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2) อาจมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อบ่งชี้ค่าการระบายอากาศใน
พื้นที่ ซึ่งหากเกิน 800 ppm ต้องพิจารณาลดจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่และเพิ่มปริ มาณ
อากาศที่เติมมาจากภายนอก
3) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน
4) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่
ให้บริการ
แนวปฏิบัติ สำหรับผู้จัดงาน/พนักงาน (COVID Free Personnel)
ผู้จัดการแสดงสินค้า (Organizers) และสถานที่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม
หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า ต้องดำเนินการตามมาตรการดังนี้
1. มีภูมิคุ้มกัน
1) ให้พนักงาน ผู้จัดงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มีหลักฐานกรณีประวัติ
การติดเชื้อมาก่อนแล้วอยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
2. คัดกรอง
1) คัดกรองความเสี่ยงสำหรับพนักงาน Supplier Contractor และบันทึกประวัติทุกวัน หากพบ
ความเสี่ยงให้งดการมาปฏิบัติงาน
2) สำหรับพนักงานประจำสถานที่ศูนย์แสดงสินค้า ควรตรวจ ATK ทุก 7 - 14 วัน
3) สำหรับผู้จัดงานแสดงสินค้า Supplier Contractor ให้คัดกรองด้วย ATK และมีผลตรวจไม่พบ
เชื้อก่อนมาปฏิบัติงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และหากมีการจัดงานมากกว่า 7 วันขึ้นไปให้เพิ่ม
ความถี่การคัดกรอง
3. Universal Prevention และ DMHTTA
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้ร่วมกัน
3) เว้นระยะห่างจากบุคคล และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน
4) จำกัดพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณเท่าที่จำเป็น และกำหนดโซนปฏิบัติงาน (Zoning)
แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer)
1. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือมี QR Code ของ ไทยเซฟไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ใน
การคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วย หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งด
ให้บริการ
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้ร่วมกัน
4. เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
5. ประเมินอาการระหว่างและหลังเข้าร่วมงานอย่างน้อย 14 วัน
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด
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2.2.3 กิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม)
การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในพื้นที่หนึ่งทั้งที่เป็นกิจกรรมในอาคารและกลางแจ้ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีการรวมตัวของคน
จำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม อาจมีการสัมผัสใกล้ชิด การตะโกน ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมใช้เวลานาน และ
หากจัดในอาคาร หากการระบายอากาศไม่ดี จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมากขึ้น รวมถึง
การเดินทาง ที่พักของผู้เข้าร่วมหรือพนักงานขณะเดินทางมาร่วมงาน ดังนั้น ผู้จัดงานจึงควรปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับการจัดงาน ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free setting) โดยมีองค์ประกอบ
3 ด้าน ดังนี้
แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน / สิ่งแวดล้อม (COVID FREE Environment)
1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
การเตรียมการ
- สถานประกอบการ/ผู้จัดงานประเมิน Thai Stop COVID plus และมี Certificate
1.1 คัดกรอง
1) จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ วิธีการสังเกตหรือสอบถามอากาบริเวณ
ทางเข้าสถานที่จัดงาน
2) มีระบบตรวจสอบและบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงหรือประวัติของผู้เข้าร่วมงาน ถ้าเป็นไปได้ ให้ส่ง
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงให้ผู้เ ข้าร่วมงานประเมินตนเองและส่งกลับมาก่อนเริ่มงาน 24
ชั่วโมง
3) กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
ตามที่รัฐบาลกำหนด
1.2 ความสะอาด
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน อุปกรณ์บนเวที
ก่อนและหลังใช้งานและจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ทุก 1 – 2 ชั่วโมง
2) จัดห้องน้ำเพีย งพอและทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณโถส้ว ม ที่กดชักโครก ราวจับ
ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 1- 2 ชั่วโมง
3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออก
จากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางใน
บริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก
1.3 ลดการสัมผัส
1) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ตะโกน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
2) กรณีมีการแสดง ให้งดกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น จับมือ
3) จัดให้มีระบบชำระสินค้าแบบ e-payment
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4) กรณีมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณงาน
o จัดโซนจำหน่ายอาหารเฉพาะ
o จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะ เครื่องปรุงรส
อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล
o งดจัดบริการอาหารรูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง หรือแบบบุฟเฟต์
o อาหารปรุงสำเร็จ พร้ อมบริโภค ต้องบรรจุในภาชนะที่ เหมาะสมกั บ อาหาร มีการปกปิ ด
มิ ด ชิ ด เพื ่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ น และจั ด วางในบริ เ วณที ่ ส ู ง จากพื ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 60
เซนติเมตร
o ถ้ามีการจัดพื้นที่รับประทานอาหาร ให้พิจารณาจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจัดโต๊ะ
นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จัดที่นั่งไม่ นั่งตรงข้ามกัน และปฏิบัติตามมาตรการ
ของพื้นที่
1.4 การสื่อสาร
1) สื่อสาร ชี้แจงให้ผู้จัดงาน พนักงาน และผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า และระหว่างที่เข้าร่วม
ประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามการเข้าร่วมงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
2) ควรสื่อสารเผยแพร่มาตรการในสถานที่จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่ากิจกรรมที่จัด
ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กำหนด
1.5 การเดินทาง
1) กรณีจัดรถรับส่ง ให้มีการเว้นที่นั่ง 1 เว้น 1 และทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังใช้ทุก
ครั้ง รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
2) จัดทำข้อมูลการเดินทางที่ลดความเสี่ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
1.6 การบริหารความเสี่ยง
1) จัดเตรีย มพื้น ที่ห รือห้องสำหรับแยกผู้มีประวัติเสี่ยงหรือมีไข้ และประสานสถานบริการ
สาธารณสุขและเตรียมระบบส่งต่ออย่างปลอดภัย
2) กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม
3) จัดทำแผนเผชิญเหตุ กำหนดผู้รับผิดชอบ และซ้อมแผน
4) จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างน้อย 14 วัน และพร้อมให้ข้อมูลทันทีเมื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการร้องขอ
2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
2.1 รักษาระยะห่าง
1) กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ เพิ่มทางเดินให้กว้างขึ้น และอาจพิจารณาเส้นทาง
แบบทางเดียว (One way)
2) เว้นระยะห่างของเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดง
บนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร
3) กำหนดจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4) เว้นระยะห่างระหว่างบูท โต๊ะหรือเก้าอี้ อย่างน้อย 1 เมตร
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2.2 ลดความแออัด
1) ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน โดยพิจารณาจาก
พื้นทีเ่ ปล่า ไม่นับพื้นที่เวที เครื่องเสียง หรือบูทแสดงหรือจำหน่ายสินค้า
2) กระจายจุดแสดงบริเวณแผนผัง การจัดงานให้เพียงพอ หรือมี website / QR Code ให้
ผู้เข้าร่วมเข้าไปดูข้อมูลได้ เพื่อลดความแออัดบริเวณทางเข้างาน
3) กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 5 คน หรือ 2 ที่เว้น
1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร กรณีสถานที่จัดงานมีลักษณะเป็น Stadium ซึ่งมี
เก้าอีจ้ ัดไว้แล้ว ให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว
4) กระจายจุดลงทะเบียนที่เพียงพอ หรือมีการลงทะเบียนล่วงหน้า/ออนไลน์ หรือมีระบบ
เช็คอินด้วยตัวเอง (self-check in)
5) อาจจัดจอ LED จัดจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่หรือตั้งจอให้กระจาย เพื่อให้รับชมได้อย่างทั่วถึง
6) จัดให้มีการจำหน่ายบัตร จองคิวล่วงหน้า
7) กรณีจัดงานที่มีรอบการจัดงาน/การแสดง ให้กำหนดระยะเวลาและช่องทางเข้าและออกใน
แต่ละโซน เพื่อลดความแออัด
3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1) กรณีที่จัดงานในอาคาร
o จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ดี โดยจัดให้อัตราการระบายอากาศไม่น้อย
กว่า 5 – 6 ACH หรือจัดให้มีอัตราการระบายอากาศตามจำนวนคน อย่างน้อย 10 ลิตรต่อ
วินาทีต่อคน (จำนวนคนสูงสุดต่อพื้นที่ เท่ากับ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร) หรือจัดให้มีอัตราการ
ระบายอากาศตามขนาดพื้นที่ อย่างน้อย 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร และมี
คนกำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
o อาจมีการตรวจวัดค่า ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อบ่งชี้ค่าการระบายอากาศใน
พื้นที่ ซึ่งหากเกิน 800 ppm ต้องพิจารณาลดจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่และเพิ่มปริมาณอากาศ
ที่เติมมาจากภายนอก
o ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน ทั้งนี้ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ควรเพิ่มความถี่เป็น 3 เดือน
2) ห้ องน้ำควรมีร ะบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่
ให้บริการ
แนวปฏิบัติ สำหรับผู้จัดงาน / พนักงาน (COVID FREE Personnel)
ผู้จัดงาน (Organizers) และสถานที่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่
จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ต้องดำเนินการตาม
มาตรการ ดังนี้
1. มีภูมิคุ้มกัน
1) จัดให้พนักงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการ
ติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
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2. การคัดกรอง
1) คัดกรองความเสี่ยงสำหรับพนักงานและบันทึกประวัติทุกวัน หากพบความเสี่ยงให้งดการมา
ปฏิบัติงาน
2) สำหรับพนักงานประจำสถานที่จัดงาน ควรตรวจ ATK ทุก 7 - 14 วัน
3) สำหรับผู้จัดงาน Organizer Supplier และ Contractor ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และมีผล
ตรวจไม่พบเชื้อก่อนมาปฏิบัติงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และหากมีการจัดงานมากกว่า 7 วัน
ขึ้นไป ให้เพิ่มความถี่การคัดกรองด้วย ATK
3. Universal Prevention และ DMHTA
1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้ร่วมกัน
3) จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ไมโครโฟน เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ให้แก่พนักงาน
นักแสดง นักดนตรี
4) จำกัดผู้เข้าปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นทั้งช่วงการเตรียมงาน ระหว่างการจัดงาน และช่วงการรื้อถอน
5) ถ้ามีการจัดงานทั้งในและนอกอาคาร ควรแยกพนักงานและห้องน้ำในแต่ละบริเวณไม่ปะปนกัน
6) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน และจำกัดจำนวนพนักงานเท่าที่จำเป็น
7) งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน
8) กรณีที่มีการจัดห้องพักของนักแสดง นักดนตรี ให้เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร
และสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดอาหารแยกชุดและจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer)
1. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
2. คัดกรองอาการ/พฤติกรรมเสี่ยง ด้วยไทย เซฟ ไทย หรือ หมอพร้อม หรือ ระบบที่ผู้จัดงาน
กำหนด หากมีไข้หรือความเสี่ยงสูง งดเข้าร่วมงาน
3. ผู้เข้าร่วมงานควรได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดหรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบ
ภายใน 7 วัน หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้วอยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้ร่วมกัน
6. เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
7. ประเมินอาการระหว่างและหลังเข้าร่วมงานอย่างน้อย 14 วัน
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด
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2.3 แนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทาง การเข้า-ออกเมือง
สำหรับผู้จัดงาน Suppliers หรือผู้เข้าร่วมงานที่ต้องเดินทางเข้าจังหวัดหรือพื้นทีจ่ ัดงานเพื่อเตรียมการ
หรือร่วมงาน ต้องปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ และข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวของจังหวัดนั้น ๆ ก่อนการ
เดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากพบว่ามีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
หรือมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รั บรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการเดินทาง และพบแพทย์ทันที
3) เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง ให้มีหน้ากากสำรองเผื่อเปียกชื้น เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้
ห้องส้วมบนยานพาหนะ
4) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง หากไม่จำเป็นควรงดรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร
5) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถโดยสาร รถไฟ เรือ เครื่องบิน ก่อนและหลังใช้
บริการ หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
6) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด
7) ลงทะเบียนการคัดกรองความเสี่ยงผ่านทางแอพพลิเคชันของจังหวัด พร้อมด้วยการคัด กรอง
อุณหภูมิ หากผลการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดงานประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมพิเศษ
สำหรับผู้ประกอบการไมซ์
การจัดงานในยุคนิวนอมัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดงานสำหรับผู้ประกอบการไมซ์/ผู้จัดงาน
1) การวางแผน (Plan) โดยแผนการจัดงานจะต้องได้รับอนุมัติอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเริ่มงานวันแรก
2) การขอความเห็นชอบในการจัดงาน (Submit)
3) การพิจารณาเห็นชอบการจัดงาน (Agree)
4) การจัดงาน (Implement)
5) การรายงาน (Post Event Report) การนำส่งรายงานต้องทำภายใน 7 วัน หลังจากการจัดงานวัน
สุดท้าย
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ตารางที่ 1 รายละเอียดแต่ละขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.

ขั้นตอน
การวางแผน
การจัดงาน
(Plan)

2.การขอความ
เห็นชอบในการ
จัดงาน
(Submit)

รายละเอียดการดำเนินงาน
วางแผนการจัดงานโดยอ้างอิงคู่มือแนวปฎิบัติด้านสุขอนามัย
สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ MICE NEW NORMAL และ COVID
Free Setting

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดงาน /
ออแกไนซ์เซอร์

2) เลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand
MICE Venue Standard (TMVS) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสถานที่จัดงาน
ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID plus โดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข หรือ มาตรฐาน Amazing Thailand Safety
& Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ สถานที่จัดงานสามารถประเมินตนเองเพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานที่จ ัด งานตามแนวทางมาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
ประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ
ประเมินความพร้อมของสถานที่ตามมาตรฐาน Thai Stop COVID
plus และ SHA
เมื ่ อ วางแผนการจัด งาน โดยพิ จ ารณาถึ ง ความปลอดภั ยของทั้ง
สถานที ่ แ ละมาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคในการจั ด งานตาม
มาตรการ COVID Free Setting แล้ว ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วม
งานมากกว่ า จำนวนการจำกั ด การวมกลุ ่ ม ของบุ ค คลตามที่
ประกาศตามข้ อ กำหนดของแต่ ล ะพื ้ น ที ่ ต้ อ งขออนุ ม ั ต ิ จ าก
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด/คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้เห็นชอบก่อนจัดงาน โดย
จัดทำรายละเอียดประกอบ ดังนี้
1) แจ้งชื่อหน่วยงานหรือบริษัทที่รับผิดชอบจัดงานและรายละเอียด
สถานที่จัดงาน เพื่อขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม

ผู้จัดงาน /
ออแกไนซ์เซอร์

1)
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สถานที่จัดงาน
(Venue)

ผู้จัดงาน /
ออแกไนซ์เซอร์

ขั้นตอน

3.การพิจารณา
เห็นชอบการจัด
งาน (Agree)

รายละเอียดการดำเนินงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรคติดต่อจังหวัด /กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
การจัดงาน
2) จัดทำรายละเอียดการจัดงาน ได้แก่
- รูปแบบ/ลักษณะที่จัดงาน (เช่น งานประชุม งานแสดงสินค้า
งานคอนเสิ ร ์ ต งานจั ด เลี ้ ย ง งานประกวด) และลั ก ษณะ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน (เช่น แสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้า
การเจรจาธุรกิจ รับประทานอาหาร ฯลฯ)
- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) และข้อมูล
รายละเอียดองค์กร/หน่วยงานของผู้เข้าร่วมงาน (โดยคร่าวๆ )
- วัน เวลา สถานทีแ
่ ละขนาดของพื้นที่จัดงาน (หากสถานที่
ได้รับป้ายรับรอง TMVS/SHA/TSC+ ให้ระบุด้วย)
- มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามหลักการ COVID Free Setting
- แผนบริหารความเสี่ยง/แผนเผชิญเหตุ
- วิธีการกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ
- ผังแสดงรายละเอียดพื้นที่ที่จัดงาน และภาพถ่าย (ถ้ามี)
3) เสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร พิจารณาก่อนการจัดงาน อย่างน้อย 14 วัน
พร้อมกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตจัดงาน
(รายละเอียดตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอจัดงานในภาคผนวก 1)
หมายเหตุ : เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครแล้ว ให้ผู้จัดงานดำเนินการขออนุญาตการ
จัดงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป (ถ้ามี)
1) ศปก.จว./เจ้าหน้าที่ สธ.พิจารณารายละเอียดในการจัดงาน
ศปก.จว./กทม.
2) ส่งผลการพิจารณาให้ผู้จัดงานทราบ โดย
ศปก.อำเภอ
o งานประชุม สัมมนา (Meetings) อนุมัติล่วงหน้า 14 วันก่อน
วันแรกของการจัดงาน
o งานแสดงสินค้า งานอีเวนต์ กิจกรรมพิเศษ (Exhibitions and
Events) อนุมัติล่วงหน้า 30 วันก่อนวันแรกของการจัดงาน
3) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
สสจ./กกท.จังหวัด จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการก่อนการจัด
งาน
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ขั้นตอน
4.การจัดงาน
(Implement)

5. การรายงาน
(Report)

รายละเอียดการดำเนินงาน
1) ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID
Free Setting) และแนวปฎิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ MICE New Normal
2) สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานตามมาตรการในการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สำหรับ (1) การจัดประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง
งานพิธีการ (2) การจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ และ (3) การจัด
กิจกรรมพิเศษ อีเวนต์ โรงละคร แสดงดนตรี
(รายละเอียดแบบฟอร์มประเมินฯ ในภาคผนวก 2)
- ผู ้ จ ั ด งานให้ จ ั ด ทำรายงานหลั ง การจั ด งาน (POST - EVENT
REPORT) และนำส่งให้แก่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
เพื่อทราบต่อไปโดยการนำส่งรายงานต้องทำภายใน 7 วันหลังจาก
การจั ด งานวั น สุ ด ท้ า ย ทางช่ อ งทาง Thai Stop Covid หรื อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก 3)
- ผู ้ จ ั ด งานต้ องเก็ บประวัติ ผู ้เ ข้า ร่ วมงานไว้อย่า งน้ อย 14 วั น และ
พร้อมให้ข้อมูลทันที กรณีที่ถูกร้องขอ
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สถานที่จัดงาน
- ออร์แกไนซ์
เซอร์/ผู้จัดงาน
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายใน
พื้นที่

-

ผู้จัดงาน/
ออแกไนซ์เซอร์
สถานที่จัดงาน

ส่วนที่ 4
การกำกับติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.1 แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป้าหมาย
เป้าหมายของการกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) เพื่อให้สถานประกอบการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานว่าจะมีความปลอดภัย
แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรการ ประกอบด้วย
1. ผู้จัดงาน/เจ้าของสถานที่
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับมาตรการ และประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม Checklist/ Audit form
รายวัน (ภาคผนวก 2)
- จัดทำ report หลังเสร็จงาน (Post Event report) และส่งให้คกก.ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/
กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ (ภาคผนวก 3)
- สมาคมที่เกี่ยวข้องกำกับและส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและผู้จัดงานที่ปฏิบัติได้ดี
2. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
- ศปก.จังหวัด/กรุ งเทพมหานคร ศปก.อำเภอ/เขต และศปก. เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล พร้อม
ประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ของสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่จัดขึ้นมาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. กกท. และภาคเอกชน และรายงานผลการตรวจ
ประเมิน ติดตาม กำกับให้ ศปก.จัวหวัด/กทม. ทราบหลังจัดงาน
- ศปม.ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสจ./สสอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งเหตุจาก
ประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ
- หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในพื ้ น ที ่ ดำเนิ น การสุ ่ ม ประเมิ น ด้ า นสุ ข อนามั ย และอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม
ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่เปิดดำเนินการในจังหวัด โดยลง
พื้นที่สุ่มสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และให้คำแนะนำแก่กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทั้งก่อนและระหว่างการจัดงาน ตามแบบสำรวจ
แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคผนวก 2)
3. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมงานสามารถประเมินการปฺฎิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1) ผ่าน QR Code ในใบประกาศของ COVID Free Setting
2) Facebook : COVIDWatch
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Line official account : @thailandsha
4) สายด่วน หรือ ไลน์ของแต่ละจังหวัด
22

4.2 แผนเผชิญเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์ป ัจ จุบ ันยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายพื้นที่
ซึ่งแม้ว่ามีมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคที่เข้มงวด ก็อาจพบผู้ติดเชื้อได้ ซึ่งกิจการ/กิจกรรมต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและกิจกรรม/กิจการยัง
สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของกิจการ/กิจกรรมในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 สำหรับการจัดกิจกรรม
2. เพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดที่อาจเกิดขึ้นขณะการที่จัดกิจกรรม และลดการแพร่กระจายเชื้อ
สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
แนวทางปฎิบัติ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
การเตรียมการ
1. ผู้จัดงาน/สถานที่จัดงานจัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน อุปกรณ์ที่จำเป็น
และกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
2. ประเมินความพร้อมมาตรการก่อนวันงาน
3. ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการสื่อสารมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
4. สื่อสารมาตรการฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานและชุมชนทราบ
5. จัดให้มีสถานที่หรือห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง/ ไข้ ประสานและเตรียมความพร้อมของ
รถรับส่ง หรือประสานให้มีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข
6. หากพบการระบาดของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ในพื้นที่ในวงกว้างก่อนการจัดงาน ให้พิจารณเลื่อน/งดการจัดงาน
(ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด)
ระหว่างที่จัดงาน
1. ตรวจสอบ กำกับการดำเนินงานตาม checklist ที่กำหนดทุกวัน
2. คัดกรองความเสี่ยงของพนักงานและผู้เข้าร่วมงาน ด้วยแบบประเมินความเสี่ยงและคัดกรองอุณหภูมิ
หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเข้าร่วมงาน
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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ตารางที่ 2 แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเข้าร่วมงาน
กรณี
Scenario
การจัดการ
1. กรณีจัดงาน 1 ก่อนเข้าร่วมงาน หากพบ
- ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน/ร่วมงาน
วัน
ผู้เข้าร่วมงาน/พนักงานมีความ
เสี่ยงสูง/ ผลตรวจ ATK เป็นบวก
หลังจบงาน
- ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน พนักงานทุกคนสังเกตอาการ
ตนเองหลังจบงานอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการ
ผิดปกติให้รีบพบแพทย์
2. กรณีจัดงาน > ก่อนเข้าร่วมงาน พบผู้เข้าร่วม
ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน/ร่วมงาน
1 วัน
งาน/พนักงานมีความเสี่ยงสูง
ระหว่างที่จัดงาน
1. แยกผู้สงสยว่าจะติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่ที่
- พบผู้ติดเชื้อมาปฏิบัติงาน/เข้า
กำหนด แจ้งผู้รับผิดชอบการจัดงาน และสำนักงาน
ร่วมงาน
สาธารณสุขจังหวัด
- กรณีที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK
▪ กรณีที่ตรวจด้วย ATK ให้แยกผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ
พนักงาน (แนะนำทุก 7 วัน)
และส่งตรวจ RT- PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้อ
แล้วพบผลเป็นบวก
▪ กรณีที่ยืนยันว่าติดเชื้อ ให้ประสานและส่งต่อเข้า
ระบบรักษาต่อไป
2. สสจ. สอบสวนโรคผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด/มีความเกี่ยวข้อง
กับผู้ติดเชื้อ
▪ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัว อย่างน้อย 14 วัน และ
ตรวจหาเชื้อใน 3 วันถัดไป
▪ ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง
อย่างน้อย 14 วัน และอาจตรวจหาเชื้อใน 3 วัน
ถัดไป
3. ปิดบริเวณที่ผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไปใช้
บริการ/ปฏิบัติงาน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่าง
น้อย 1 วัน (รายละเอียดตามคำแนะนำกรมอนามัย
เรื่อง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวใน
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด195)
4. หากพบการระบาดในวงกว้าง หรือพบผู้ติดเชื้อเป็น
กลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานที่เดียวกัน ณ เวลา
เดียวกัน ให้พิจารณาปิดโซนที่จัดงานหรือยกเลิก
https://covid19.anamai.moph.go.th/webupload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/35237/file_download/7d257a9842f8c584c842a0ba3d049c2b.pdf
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กรณี

Scenario

หลังจบงาน

การจัดการ
กิจกรรม (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด/กทม.)
5. สื่อสาร ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน
6. ประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตำรวจ
ทหารในพื้นที่ เพื่อช่วยในการจัดระบบและรักษาความ
สงบในการเข้ารับการตรวจคัดกรองของประชาชน
จำนวนมาก รวมทั้งการช่วยจัดระเบียบการทำข่าวของ
สื่อมวลชน
1. ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน พนักงานทุกคนสังเกตอาการ
ตนเองหลังจบงานอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการ
ผิดปกติให้รีบพบแพทย์
2. กรณีที่พบ timeline ของผู้ติดเชื้อมาร่วมงาน หรือ
กรณีที่ผู้เข้าร่วมงานเฝ้าระวังอาการตนเองและพบว่ามี
อาการเสี่ยง ให้สสจ. สอบสวนโรคผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด/มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ (จากระบบบันทึกข้อมูล
เข้างาน)
- กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัว อย่างน้อย 14 วัน และ
ตรวจหาเชื้อใน 3 วันถัดไป
- ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ให้เฝ้าระวังอาการตนเองอย่าง
น้อย 14 วัน และอาจตรวจหาเชื้อใน 3 วันถัดไป
3. เจ้าของสถานที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่จัด
งาน ปิดอย่างน้อย 1 วันก่อนเปิดให้บริการ

หลังจบงาน
1) ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานสังเกตอาการตนเองหลังจบงานอย่างน้อย 14 วัน
2) ผู้จัดงานจัดทำรายงานประเมินการปฏิบัติงาน (Post Event Report)
3) หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมงาน
(1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครติดตามผู้ที่
สัมผัสใกล้ชิด/มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจากระบบบันทึกข้อมูล
- กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในเบื้องต้น หากผล
เป็นบวก ให้ตรวจ RT PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้อ
- ผู้ที่เข้างานในช่วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ให้เฝ้าระวังอาการตนเองอย่าง
น้อย 14 วัน
(2) เจ้าของสถานที่ปิดสถานที่จัดงาน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดสัมผัสร่วม เช่น ห้องน้ำ
ประตู ก๊อกน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่สงสัยว่าจะมีการปนเปื้อนเชื้อและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครก่อนเปิดให้บริการ
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รายการ อุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็น
• แบบประเมินมาตรการสถานที่ (Checklist)
• ATK
• สถานที่สำหรับแยกผู้ป่วย/ผู้สงสัย
• หน้ากากอนามัย
• เจลแอลกอฮอล์
• น้ำยาทำความสะอาด โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเช็คพื้นผิว
สถานที่ หรืออุปกรณ์ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ผ้า ไม้ม็อบ รวมถึงชุดป้องกันส่วนบุคคลสำหรับ
พนักงานทำความสะอาด ได้แก่ ถุงมือยางยาว เสื้อคลุมกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
• ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
• รถรับส่งผู้สงสัยว่าติดเชื้อ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ตัวอย่างหนังสือขอยื่นแผนและแจ้งผลการพิจารณาการขอจัดงาน
1. หนังสือขอยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในการจัดงาน/กิจกรรม
เลขที่หนังสือของผู้จัดงาน/กิจกรรม (ถ้ามี)

อยู่ของผู้จัดงาน / กิจกรรม
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
วัน เดือน ปีออกหนังสือ

เรียน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด...............................
เรื่อง ขอยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ในการจัดงาน/กิจกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 1. แผนผังการจัดงาน/กิจกรรม
2. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3. ภาพถ่าย
ด้วยหน่วยงาน/บุคคลชื่อ... มีกำหนดจัดการจัดงาน/กิจกรรม.... มีลักษณะการจัดงาน/กิจกรรม
ประกอบด้วย
1.1 มีการเสวนา การอบรม
1.2 กิจกรรมมอบรางวัล/ประกวด
1.3 การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน................... คน และมีพื้นที่ในการจัดงาน.................... ตารางเมตร โดยกำหนด
จัดงานในวัน.................... เวลา....................... และสถานที่ในการจัดงาน................................ ชื่อผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์.......................หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน (ที่สามารถติดต่อได้)
ลงชื่อ .........................................................
(......................................................)
(ผู้ประสงค์จัดงาน)
หน่วยงานทีอ่ อกหนังสือ
โทรศัพท์/โทรสาร
อีเมลล์
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2. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในการจัดงาน/กิจกรรม
เลขที่หนังสือของหน่วยงาน

ที่อยู่ของหน่วยงาน
วัน เดือน ปีออกหนังสือ

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดงาน ................................................
เรียน ....................................................
อ้างถึง หนังสือหน่วยงาน................ วันที่ .......................
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน/หน่วยงาน....ได้ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม .............(ชื่องาน /วันที่จัดงาน/
สถานที่จัดงาน )
........................................................................................................................................................................................
........................................................ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
.........(หน่วยงาน) ................พิจารณาแล้วนั้น เห็นว่า.........(ชื่อกิจกรรม)........................................................
สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .........................................................
หน่วยงานที่ออกหนังสือ
โทรศัพท์/โทรสาร
อีเมลล์
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ภาคผนวก 2
แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการจัดประชุม สัมมนา
ชื่อผู้จัดงาน
ชื่องาน
ลักษณะงาน  จัดประชุม  สัมมนา  การจัดเลี้ยง  งานพิธีการ  อื่น ๆ ระบุ.......................
สถานที่จัดงาน
 โรงแรม
 โรงมหรสพ
 ห้องประชุมในสถานที่ราชการ/เอกชน
 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า  อื่น ๆ ระบุ.......................
ณ ...................................... ทีต่ ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................
จังหวัด.............................. เขตเทศบาล/อบต.
โทรศัพท์
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
คน
จัดงานระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ
.
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติ
ดำเนินการ ไม่
กรณีไม่
ดำเนิน ดำเนินการ
การ เนื่องจาก...

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้
ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และก่อน-หลัง
การประชุม
2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอย
แต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน
3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก เช่น จุดประชาสัมพันธ์
ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น
4) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้า
5) ให้บริการอาหาร เครื่องดื่มเป็นชุดเดี่ยว งดบุฟเฟ่ต์
6) (แนะนำ ) ให้มีการจัดประชุมออนไลน์ควบคู่ (Hybrid) เพื่อลดความแออัด
7) สื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบก่อนและระหว่างที่เข้าร่วม
ประชุม
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติ
ดำเนินการ ไม่
กรณีไม่
ดำเนิน ดำเนินการ
การ เนื่องจาก...

8) จัดให้ผู้รับผิดชอบและมีการติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด
1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
9) ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณ
ทางเข้า-ออก จุดลงทะเบียน โต๊ะ และทางเดิน
10) จำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน
11) กระจายจุดลงทะเบียนหรือจัดระบบลงทะเบียนออนไลน์
12) กระจายจุดให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
13) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต
14) มีการระบายอากาศที่ดี โดยมีอัตราการระบายอากาศ 5 – 6 ACH หรือ
10 ลิตรต่อวินาทีต่อคน หรือ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร
15) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน
ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ
16) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศก่อนและหลังการประชุม
17) ห้องอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม มีการดำเนินการให้
เป็นไปตามการมาตรการป้องกันโรค (ถ้ามี)
17.1 ให้พนักงาน ผู้สัมผัสอาหารทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา
17.2 เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และที่นั่งรับประทานอาหาร การซื้อสินค้า
และชำระเงิน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร
17.3 มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการอย่าง
เพียงพอ
17.4 มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่าย
อาหาร โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง
17.5 ลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่
ใช้บริการนั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติ
ดำเนินการ ไม่
กรณีไม่
ดำเนิน ดำเนินการ
การ เนื่องจาก...

2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
18) พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณี
ประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
19) คัดกรองความเสี่ยง พนักงาน ผู้เข้ามาติดต่อ และผู้รับ-ส่งสินค้าทุกคน
ทุกวัน ด้วยไทยเซฟไทยหรือระบบที่กำหนด
20) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่พนักงาน และตรวจ
ATK ทุก 7 วัน (เน้น Frontline หรือที่ต้องติดต่อ ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ)
21) การกำหนดโซนปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ควรมีการทำงานข้ามเขตหรือ
ข้ามแผนก
22) มีการกำกับ ติดตาม พนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่าง
เคร่งครัด
3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
23) มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่
ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
24) มีการคัดกรองความเสี่ยงผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ไทยเซฟไทยหรือระบบที่
กำหนด หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ
25) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้มีการคัดกรอง
และกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ (การได้รับ vaccine ครบตามเกณฑ์ที่
กำหนด การตรวจ RT-PCR เป็นระยะ การกักตัวครบตามเกณฑ์ เป็นต้น)
อย่างเคร่งครัด
26) ประชาสัมพันธ์ และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับบริการทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการ UP-DMHTTA และปฎิบัติตามมาตรการคัดกรองก่อนใช้บริการ
อย่างเคร่งครัด
27) มีระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมงานและติดตามประเมินอาการหลังประชุม
อย่างน้อย 14 วัน
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5. ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน
- สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practices) อะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................
(
)
หน่วยงาน............................................................................
วันที่ตรวจประเมิน...................................................................

QR Code แบบตรวจประเมิน
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ชื่อผู้จัดงาน
ชื่องาน
……………….
ลักษณะงาน  งานแสดงสินค้า  นิทรรศการ  งานแสดงศิลปะ  อื่น ๆ ระบุ.....................................
สถานที่จัดงาน
 โรงแรม
 โรงมหรสพ
 ห้องประชุม
 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า  ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า  อื่น ๆ ระบุ.......................
ณ ...................................... ทีต่ ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................
จังหวัด................................... เขตเทศบาล/อบต.
โทรศัพท์
................
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
คน
จัดงานระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ
.
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
เกณฑ์การประเมินตนเอง ของสถานประกอบการ
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1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ
เก้าอี้ ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และ
ก่อน-หลังการจัดงานทุกวัน
2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
ทุกวัน
3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่าง
เพียงพอและจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก
4) จัดให้มีระบบการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยวิธีต่าง ๆ บริเวณทางเข้า
- วิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ
- คัดกรองอุณหภูมิ
- ตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบ
เชื้อภายใน 72 ชั่วโมง
5) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
- ต้องจัดโซนอาหาร/เครื่องดื่มเฉพาะ
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ให้พนักงานเป็นผู้บริการ งดอาหารแบบ buffet
- ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร (แก้ว/จาน/ช้อน) เครื่องปรุงอาหาร
ส่วนบุคคล
- ต้องปกคลุมอาหารหรือให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์และมีพลาสติกคลุมก่อน
นำมาจำหน่าย
- โต๊ะรับประทานอาหารต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจำหน่ายอาหาร ให้ข้ามข้อนี้)
6) กรณีที่เป็นงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร
- การแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิด
มิดชิด เพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานรายบุคคลและวางสินค้าให้
สามารถหยิบได้เอง โดยต้องมีไม่การเปิดรับประทานภายในงาน
- การสาธิตประกอบอาหาร ผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ปรุงหรือชงต้องสวม
หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face Shield และใช้ Cooking Shield
ตลอดเวลาขณะประกอบอาหาร รวมถึงติดตั้งที่กั้น ณ บริเวณ
เคาน์เตอร์ประกอบอาหาร
- กรณีมีแผนกจำหน่ายอาหารสด ให้จัดถุงมือ/พนักงานบริการ
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจำหน่ายอาหาร ให้ข้ามข้อนี้)
7) กรณีมีการทดลองใช้สินค้า ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
หลังการทดลอง (หมายเหตุ ถ้าไม่มีการทดสองสินค้า ให้ข้ามข้อนี้)
8) กรณีมีการเจรจาธุรกิจ ให้มีการกระจายพื้นที่เจรจาธุรกิจ พื้นที่ธุรกรรม
การค้าที่เพียงพอ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ 1 เมตร จัดเจล
แอลกอฮอล์ลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และทำความสะอาดทุกครั้ง
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการเจรจาธุรกิจ ให้ข้ามข้อนี้)
9) มีการจัดบริการให้มี platform online / ชำระเงินออนไลน์
(e-payment)
10) มีการสื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบก่อนและระหว่าง
ที่เข้าร่วมงาน
11) จัดให้มมี าตรการหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับแก้ปัญหาเมื่อพบความ
แออัดในบริเวณงาน การสวมหน้ากากหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม
ตลอดเวลา และจัดทำรายงาน Post report
-
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1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
12) ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณ
ทางเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดรอคิว และทางเดิน
13) จำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดย
พิจารณาจากพื้นที่เปล่า ไม่นับพื้นที่ส่วนแสดงสินค้าหรือเวที
14) ให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือจัด
รอบคิวเข้างานเพื่อลดความแออัดบริเวณหน้างาน และมีระบบควบคุม
จำนวนผู้เข้าร่วมงานตามรอบ จัดให้มีจุดพักคอย ระหว่างรอเข้างาน
15) กรณีที่มีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ให้เว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง ทำ
ความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงบนรถทุกรอบหลังให้บริการ เช่น ราวจับ
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจัดรถรับส่ง ให้ข้ามข้อนี้)
16) งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของ
คนจำนวนมากหรือกิจกรรมที่ใช้เสียงดังในบริเวณงาน
1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
17) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต
18) มีการระบายอากาศที่ดี โดยมีอัตราการระบายอากาศ 5 – 6 ACH หรือ
10 ลิตรต่อวินาทีต่อคน หรือ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร
19) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน
ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ
20) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศก่อนและหลังการจัดงาน
2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
21) จัดให้พนักงานทุกคน ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมี
หลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
22) คัดกรองความเสี่ยง พนักงาน Contractor และผู้รับ-ส่งสินค้าทุกคน
ทุกวันที่มาปฏิบัติงาน ด้วยไทยเซฟไทยหรือระบบที่กำหนด
23) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่พนักงาน และสุ่ม
ตรวจ ATK ก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และมีแผนตรวจคัด
กรองซ้ำหากจัดงานมากกว่า 7 วัน
24) จำกัดพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณเท่าที่จำเป็น กำหนดโซน
ปฏิบัติงานไม่ควรมีการทำงานข้ามเขตหรือข้ามแผนก
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25) มีการกำกับ ติดตาม พนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
อย่างเคร่งครัด
3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
26) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วย
แอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
27) จัดให้มีการคัดกรองความเสี่ยงผู้เข้าร่วมงานด้วย ไทยเซฟไทยหรือระบบ
ที่กำหนด หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ
28) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้มีการคัดกรอง
กำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (การได้รับ
vaccine ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด การตรวจ RT-PCR เป็นระยะ การ
กักตัวครบตามเกณฑ์ เป็นต้น)
29) ให้มีการประชาสัมพันธ์ และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับบริการทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการ UP-DMHTTA และปฎิบัติตามมาตรการคัดกรองก่อนใช้
บริการอย่างเคร่งครัด
30) จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมงานและติดตามประเมินอาการหลัง
เข้าร่วมอย่างน้อย 14 วัน
31) จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ และจัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมี
ระบบนำส่งสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ และรายงานหากพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
5. ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน
- สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practice) อะไรบ้าง
......................................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................
(
)
หน่วยงาน............................................................................
วันที่ตรวจประเมิน...................................................................
QR Code แบบตรวจประเมิน
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สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ
ชื่อผู้จัดงาน
ชื่องาน
ลักษณะงาน

 แสดงดนตรี คอนเสิร์ต
 แสดงละคร

 งานเทศกาลประจำปี  งานประกวด มอบรางวัล
 กิจกรรมประเพณี  อื่น ๆ ระบุ..................

สถานที่จัดงาน
 โรงแรม
 โรงมหรสพ
 ห้องประชุม
 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า  โรงภาพยนตร์
 สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษกลางแจ้ง  อื่น ๆ ระบุ.......................
ณ ...................................... ทีต่ ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................
จังหวัด............................... เขตเทศบาล/อบต.
โทรศัพท์
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
คน
จัดงานระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ
.
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

การปฏิบัติ
ดำเนินการ
ไม่
ไม่ได้
ดำเนินการ ดำเนินการ
เนื่องจาก

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ
เก้าอี้ ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และ
ก่อน-หลังการจัดงานทุกวัน
2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
ทุกวัน
3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก
4) จัดให้มีระบบการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยวิธีต่าง ๆ บริเวณทางเข้า
- วิธีการสังเกตหรือสอบถามอาการ
- คัดกรองอุณหภูมิ
- ตรวจสอบข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบ
เชื้อภายใน 72 ชั่วโมง
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การปฏิบัติ
ดำเนินการ
ไม่
ไม่ได้
ดำเนินการ ดำเนินการ
เนื่องจาก

5) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
- ต้องจัดโซนอาหาร/เครื่องดื่มเฉพาะ
- ให้พนักงานเป็นผู้บริการ งดอาหารแบบ buffet
- จัดอุปกรณ์รับประทานอาหาร (แก้ว/จาน/ช้อน) เฉพาะบุคคล
- ต้ องปกคลุ ม อาหารหรื อ ให้ อยู ่ ในบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ และมี พลาสติ ก คลุ ม ก่ อ น
นำมาจำหน่าย
- เว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้ อย่างน้อย 1 เมตร
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจำหน่ายอาหาร ให้ข้ามข้อนี้)
6) สื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบก่อนและระหว่างที่เข้า
ร่วมงาน
7) จัดให้มีมาตรการหรือผู้รับผิดชอบในการกำกับแก้ปัญหาเมื่อพบความ
แออัดในบริเวณงาน การไม่สวมหน้ากาก สภาพไร้ระเบียบ หรือละเว้น
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของพนักงาน ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วม
กิจกรรมตลอดเวลา
1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)
8) ระยะห่างของเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของ
นักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร
9) กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ เพิ่มทางเดินให้กว้างขึ้น และ
อาจพิจารณาเส้นทางแบบ one way
10) จำกัดจำนวนคนต่อพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดย
พิจารณาจากพื้นที่เปล่า ไม่นับพื้นที่เวทีหรือเครื่องเสียง
11) จัดให้มีจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
12) กระจายจุดลงทะเบียนที่เพียงพอ หรือมีการลงทะเบียนล่วงหน้า/
ออนไลน์/ self-check in
13) จัดรอบคิวเข้างาน กำหนดระยะเวลาเข้างาน เพื่อลดความแออัดบริเวณ
หน้างาน และมีระบบควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามรอบ
14) กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 5
คน หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
15) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ เช่น การ
ตะโกน ป่าวร้อง เชียร์ การลุกจากที่นั่งไปด้านหน้าเวที
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16) งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสโดยตรง เช่น การจับมือกับศิลปิน นักแสดง
ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายของที่ระลึกแบบออนไลน์
17) จัดรูปแบบการจัดการแสดง เช่น ใช้ระบบการแสดงดนตรีออนไลน์
(Streaming) เข้ามาควบคู่ หรือจัดจอมอนิเตอร์กระจายตามจุดต่าง ๆ
เพื่อลดความแออัด
18) กรณีที่มีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ให้เว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง ทำ
ความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงบนรถทุกรอบหลังให้บริการ เช่น ราวจับ
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจัดรถรับส่ง ให้ข้ามข้อนี้)
19) มีการจัดเตรียมห้องสำหรับนักแสดง ศิลปิน และทีมงาน กรณีห้องรวมให้
มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากาก
ตลอดเวลา
1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation) * กรณีที่จัดงานนอกอาคาร ให้ข้ามข้อนี้
20) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3-6 เดือน หรือตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต
21) มีการระบายอากาศที่ดี โดยมีอัตราการระบายอากาศ 5 – 6 ACH หรือ
10 ลิตรต่อวินาทีต่อคน หรือ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตร
22) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน
ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ
23) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศก่อนและหลังการจัดงาน
2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)
24) จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐาน
กรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน
25) มีการคัดกรองความเสี่ยง พนักงาน Contractor และผู้รับ-ส่งสินค้าทุก
คนทั้งในวันเตรียมการ วันจัดงาน และช่วงรื้อถอนด้วยไทยเซฟไทยหรือ
ระบบที่กำหนด
26) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่พนักงาน และสุ่ม
ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน โดยต้องมีผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง และ
ตรวจซ้ำหากจัดงานมากกว่า 7 วัน
27) จำกัดพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณเท่าที่จำเป็น กำหนดโซน
ปฏิบัติงานไม่ควรมีการทำงานข้ามเขตหรือข้ามแผนก
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28) ให้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับนักแสดง พิธีกร เช่น ไมโครโฟน
เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย แก้วน้ำ ภาชนะรับประทานอาหาร
29) ผู้ปฏิบัติงานต้องหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
30) สำหรับพนักงาน ให้จัดอาหารเครื่องดื่มแบบแยกชุด และจัดอุปกรณ์
รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
31) มีการกำกับ ติดตาม พนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
อย่างเคร่งครัด
3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
32) มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่
ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
33) มีระบบการคัดกรองความเสี่ยงผู้เข้าร่วมงานโดยการคัดกรองอุณหภูมิ
และประเมินความเสี่ยงด้วยไทยเซฟไทยหรือระบบที่กำหนด หากพบว่ามี
ความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงงดให้บริการ
34) ผู้เข้าร่วมงานได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดหรือมีผลตรวจ ATK หรือ
RT-PCR เป็นลบ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้วอยู่
ในช่วง 1 - 3 เดือน
35) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้มีการคัดกรอง
กำกับ การปฏิบ ัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (เช่น ได้รับ
vaccine ครบตามเกณฑ์ การตรวจ RT-PCR ตามเกณฑ์ เป็นต้น)
36) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
37) มีการประชาสัมพันธ์ และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับบริการทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการ UP-DMHTTA และปฎิบัติตามมาตรการคัดกรองก่อนใช้
บริการอย่างเคร่งครัด
38) มีระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมงานและติดตามประเมินอาการหลังเข้าร่วม
อย่างน้อย 14 วัน
39) จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ และจัดพื้นที่รองรับผู้มีอาการผิดปกติ และมี
ระบบนำส่งสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ และรายงานหากพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
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5. ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน
- สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practice) อะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ....................
ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................
(
)
หน่วยงาน............................................................................
วันที่ตรวจประเมิน...............................................................

QR Code แบบตรวจประเมิน
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มรายงานหลังการจัดงาน (POST - EVENT REPORT)
1.ข้อมูลทั่วไป
ประเภทงาน ∏ ประชุม
∏ จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ ∏ งานอีเวนท์ (คอนเสิร์ต งานประกวด ฯลฯ)
∏ งานจัดเลี้ยง ∏ อื่น ๆ ระบุ ......................
ชื่องาน
จัดโดย
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน .....................................................................................................................................
สถานที่จัดงาน
วันที่จัดงาน
2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
มาตรการในแต่ละด้าน
ผลการดำเนินงาน
ปัญหาที่พบ/การแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)
1. การลงทะเบียน คัดกรองผู้เข้า  ดำเนินการ
....................................................
งาน ด้วยอุณหภูมิ และตรวจสอบ  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
....................................................
ความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมงาน
...................................................... ....................................................
........................................................ .....................................................
........................................................ .....................................................
2. การทำความสะอาดจุดสัมผัส  ดำเนินการ
.....................................................
ร่วม และห้องน้ำ/ห้องส้วม
.....................................................
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
...................................................... .....................................................
........................................................ .....................................................
........................................................
3.จัดบริการจุดล้างมือหรือ
....................................................
 ดำเนินการ
แอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
....................................................
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
...................................................... ....................................................
........................................................ ....................................................
........................................................ .....................................................
4. การจัดการขยะ
....................................................
 ดำเนินการ
....................................................
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
...................................................... ....................................................
...................................................... .....................................................
........................................................
5. การรักษาระยะห่างระหว่าง
....................................................
 ดำเนินการ
บุคคลและการลดความแออัด
....................................................
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
...................................................... ....................................................
...................................................... ....................................................
........................................................ .....................................................
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มาตรการในแต่ละด้าน
ผลการดำเนินงาน
6. การจัดระบบระบายอากาศ
 ดำเนินการ
หรือการถ่ายเทอากาศ (บริเวณที่  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
จัดงานและห้องน้ำ)
......................................................
......................................................
........................................................
7. การจัดบริการที่ลดการสัมผัส  ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
......................................................
......................................................
........................................................
8.อื่นๆ
8.1 ความเพียงพอของห้องน้ำ
 เพียงพอ
ห้องส้วม
 ไม่เพียงพอ
8.2 ความเพียงพอของถังขยะ/  เพียงพอ
การมีขยะตกค้าง
ไม่เพียงพอ/มีขยะตกค้าง
ด้านพนักงาน (COVID free Personnel)
1. คัดกรองความเสี่ยงของ
 ดำเนินการผ่านแบบประเมิน
พนักงาน
อาการ/พฤติกรรม /ประวัติการ
เจ็บป่วย
 ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิ
 ดำเนินการตรวจ ATK
 ไม่ได้ดำเนินการ
2. มีภูมิคุ้มกัน
 ดำเนินการตรวจสอบการได้รับ
Vaccine
 ไม่ได้ดำเนินการ
3. การกำกับการปฏิบัติตาม
 ดำเนินการ
มาตรการ DMHT
 ไม่ได้ดำเนินการ
ด้านผู้รับบริการ (COVID free Customer)
1. คัดกรองความเสี่ยงของ
 ดำเนินการผ่านแบบประเมิน
ผู้รับบริการ
อาการ/พฤติกรรม/ประวัติการ
เจ็บป่วย
 ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิ
 ดำเนินการตรวจ ATK
 ไม่ได้ดำเนินการ
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ปัญหาที่พบ/การแก้ไขปัญหา
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

มาตรการในแต่ละด้าน
2. มีภูมิคุ้มกัน
3.การกำกับการปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHT

ผลการดำเนินงาน
 ดำเนินการตรวจสอบการได้รับ
Vaccine
 ไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการ
 ไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาที่พบ/การแก้ไขปัญหา

3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะที่จัดงาน (เช่น พบผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ฯลฯ) และ
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
∏ ไม่มี
∏ มี O พบผู้สงสัยติดเชื้อมาเข้าร่วมงาน
O มีผู้เข้าร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ระบุ
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
O อื่น ๆ ระบุ
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
4. ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดงาน (ประมาณการ)
o มีการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานคิดเป็นมูลค่า ..............................................ล้านบาท
o มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ................................... คน
o มีการจ้างงานในชุมชนจำนวน ....................... ตำแหน่ง คิดเป็นเงินค่าจ้าง .................... บาท
5. ประเด็นที่คิดว่าต้องการปรับปรุง/พัฒนาในการจัดงานครั้งถัดไป
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6.รูปภาพประกอบ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ............
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ....................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้รายงาน................................................................
(
)
ตำแหน่ง............................................................................
วันที่ส่งรายงาน...................................................................
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ภาคผนวก 4
Thai Stop COVID Plus (TSC+)
1. Thai Stop COVID Plus คืออะไร
พัฒนาขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย
ตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และให้รับรองตนเองว่า
ปฏิบัติตามมาตรการ (E-Certificated)
เป้าประสงค์ : สร้างสมดุลของการป้องกันควบคุมโรค กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่
ของประชาชน
วัตถุประสงค์ : 1. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการให้ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย
2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน
3. เป็นเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการงาน และกำกับติดตามประเมินผล
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้ประกอบการ/กิจการ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาครัฐ
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1. ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับ
ใบรับรอง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรมทางแผน
ที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน
3. สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มี
อำนาจให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
4. แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่
มีโรคโควิด
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2. กระบวนการภายใต้ Platform : TSC+

1. ขั้นตอนการประเมินรับรองตนเองด้วยแพลตฟอร์ม TSC+ มีขึ้นตอนดังนี้
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1) ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php#
2) เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

3) เลือกสถานประกอบการที่ต้องการประเมิน
4) ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำทางวิชาการ
5) ทำแบบประเมินรับรองตนเองตามมาตรการ

6) กรอกรายละเอียดแบบประเมินมาตรการให้ครบถ้วน
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7) รอรับผลการประเมินรับรองตนเองและใบประกาศผ่านทาง E-mail เป็นอันเสร็จสิ้น

QR Code Thai Stop COVID Plus
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ภาคผนวก 5
Thai Save Thai
1. ความเป็นมา
ปัจจุบันด้ว ยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กรมอนามัย จึงได้มีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชน
ปลอดภัย รองรับ คุณภาพชีว ิต ทุกช่ว งวัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ คัดกรองระดับความเสี่ยงของ
ประชาชนด้านสุขภาพและให้ คาแนะนำในการปฏิบั ติ ตามมาตรการความสะอาดปลอดภั ยป้ อ งกัน โควิ ด
ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเดินทางเข้า-ออก สถานประกอบการ
2) เพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านสุขภาพและให้คาแนะนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ตามระดับความเสี่ยง
3) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. การเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI มี 3 ช่องทางดังนี้

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
รายละเอียดการใช้งานดัง QR Code
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4. วิธีการใช้งาน
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ภาคผนวก 6
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ 37)
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ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ 38)
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ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ 39)
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