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คำนำ  

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น “แนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภ ัยสำหรับองค์กร หร ือ COVID Free Setting” เพื ่อเป ็นแนวทาง                     
การดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการทั้งเจ้าของสถานที่ ผู้จัดงานในการวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดงาน         
จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นแนวทางให้หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร          
ใช้ในการออกข้อกำหนดของจังหวัดและควบคุม กำกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด                
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสร้างความปลอดภัยและม่ันใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

แนวทางเล่มนี้ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดงสินค้า และ
การจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทั้ง งานแสดงดนตรี งานเทศกาล มหกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร 
ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ COVID Free Environment , COVID Free Personnel และ COVD Free Customer  
รวมทั้ง ขั ้นตอนการขออนุญาต แบบตรวจประเมินก่อนการจัดงาน และรายละเอียดการประเมินตนเองผ่าน
แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus ซ่ึงผู้จัดทำ ได้มีการทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดรับกับข้อกำหนดและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มดีขึ้น และเตรียมการในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงสู่
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ยังคงไว้ซึ ่งมาตรการสำคัญด้านสุขอนามัย     
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อมูลแนวทางการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับนักลงทุนหรือ
ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี มาตรการและแนวปฏิบัตินี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะต่อไป 

ผู้จัดทำหวังว่า “แนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นำไปใช้ตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่  

คณะผู้จัดทำ  

1 มิถุนายน 2565 
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สว่นที่ 1 

เกริ่นนำ 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการดำรงชีวิตของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ
ร่วมมือในการยกระดับมาตรฐาน สถานประกอบการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ                
สร้างความม่ันใจให้แก่ท้ังผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นท่ี 

อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กิจการ กิจกรรมที่
เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ มีลักษณะกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของกลุ ่มคนจำนวนมาก และมาจาก
หลากหลายสถานที่ รวมถึงลักษณะของสถานที่ มีทั้งการจัดงานในสถานที่เปิดและสถานที่ปิด ลักษณะกิจกรรมที่
มีการรวมตัวกันอย่างใกล้ชิด การอยู่ในสถานที่ปิดเป็นระยะเวลานาน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์
ร่วมกัน การตะโกนใช้เสียง เช่น การประชุม การแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ คอนเสิร์ต เป็นต้น จึงอาจก่อให้เกิด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ กรมอนามัย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้องร่วมจัดทำแนวปฏิบัติด้าน
สุขอนามัย (MICE New Normal Guideline) เพื่อให้การจัดงานมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง
ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน และประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ไม่เฉพาะแต่การยกระดับมาตรฐานการจัดงานไมซ์เท่านั้น การยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ การเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองและในเมือง สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งการเดินทาง สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและกิจการอื่น ๆ (รูปที่ 1) 
ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะ
นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที ่

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ม่ันใจ ด้วยมาตรฐาน 
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ทั้งนี้ จะพบว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี   มีการจัดการบริหาร 
ควบคุมโรคระบาดและสถานการณ์ได้อย่างดี มีความพร้อมเผชิญปัญหา สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประชาชนรับวัคซีนจำนวนมาก ทำให้การแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด  จึงได้มีการ
ผ่อนคลายมาตรการให้การดำเนินกิจกรรม / กิจการต่างๆ ดำเนินการไปได้อย่างปลอดภัยและยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยต่อไป โดยมีมาตรการที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้  
มาตรการสำคัญในการดำเนนิงาน 

ในการขับเคลื่อนการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย และการเปิดกิจกรรม กิจการต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ใช้หลักการ “VUCA” ซึ่งประกอบด้วย  

 V - Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก  
โดยทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ (2 เข็ม) และได้รับเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 

 U - Universal Prevention มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล  
เป็นแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคนไม่ว่าจะเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง 
โดยแบ่งเป็น  

1. บุคคลทั่วไป  
1) ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า กรณี 
▪  ใกล้ชิดกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 608 
▪  อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
▪  กิจกรรมที่มีคนร่วมกันจำนวนมาก 

2) ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หรือเมื่อสัมผัสวัตถุ/ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
3) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า 
4) คัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือหากมีความเสี่ยงด้วย ATK  
5) รับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

2. บุคคลที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
1) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งในบ้านและนอกบ้าน 
2) หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 
3) ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
4) เว้นระยะห่างตามความเหมาะสม 
5) แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 
6) ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน 
7) เข้ารับบริการทางการแพทย์และปฏิบัติตนตามคำแนะนำ 
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 C - COVID Free Setting “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร”  
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อลดความ

เสี่ยงต่อการแพร่โรคของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ ให้เกิดความปลอดภัย 
สร้างความเชื่อมั่นว่าการจัดงาน และการเปิดเมืองมีแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน ให้การดำเนินชีวิตของประชาชน
และการขับเคลื ่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื ่องควบคู่ไปกับมาตรการด้าน
สาธารณสุข ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ   

1) COVID-Free Environment (มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม)  
โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง มีระบบระบายอากาศที่ดี และควบคุม
ส่งเสริมด้านสุขอนามัย   

2) COVID-FREE Personnel (มาตรการสำหรับพนักงาน)  
ให้พนักงานได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์  

3) COVID-FREE Customer (มาตรการสำหรับผู้รับบริการ) 
โดยคัดกรองลูกค้า/ผู้รับบริการที่จะเข้าในสถานที่ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือเคย
ติดเชื้อ หรือ ATK เป็นลบ 

 A - ATK (Antigen test kit)  
เป็นการ Swab เก็บสารคัดหลั ่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ และน้ำลาย            

ใช้วิธีการอ่านสีบน Strip Test โดยใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังสำหรับสถานประกอบการ หรือสำหรับผู้มีความ
สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 และต้องการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น 

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID Free Setting เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้
ปลอดภัย โดยองค์ประกอบของคู่มือ ประกอบด้วย  

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานไมซ์ ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดงสินค้า และการจัด
กิจกรรมพิเศษ  (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม)   

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
3. แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรการ 
4. แผนเผชิญเหตุ  
5. ภาคผนวก ประกอบด้วย  

5.1. ตัวอย่างหนังสือขอยื่นอนุมัติการจัดงาน  
5.2. แบบตรวจประเมินสำหรับการจัดประชุม การจัดแสดงสินค้า และจัดกิจกรรมพิเศษ 
5.3. ข้อมูล Thai Stop Covid Double Plus (TSC 2+)  
5.4. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 

มาตรการเพ่ือยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้
ปลอดภัย และยั่งยืน ด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free Setting   

 

2.1 มาตรการ สำหรับการจัดกิจกรรมในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ และงานต่างๆ  
สำหรับมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรวมตัวทั้งการจัดประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ

และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ และงานต่างๆ รัฐบาลประกาศ
มาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 37)  ได้กำหนดรายละเอียดแต่ละลักษณะแต่ละกิจกรรมในแต่ละลักษณะพื้นที่ โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการปลอดภัยองค์กรที่กำหนด รายละเอียดดังตาราง   

กิจกรรม/สถานที ่
พ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและ
เข้มงวด 

พ้ืนที่ 
ควบคุมสูงสุด 

พ้ืนที่ 
ควบคุม 

พ้ืนที่ 
เฝ้าระวังสูง 

พ้ืนที่เฝ้าระวัง
และพื้นที่นำร่อง
การท่องเท่ียว 

ศูนย์แสดงสินค้า 
ศูนย์ประชุม หรือ
สถานท่ีจัด
นิทรรศการ รวมถึง
สถานท่ีลักษณะ
เดียวกันใน
ห้างสรรพสินค้า
และโรงแรม 

จัดประชุมไดไ้ม่
เกิน 500 คน 
และให้เหมาะสม
กับขนาดพื้นท่ี
เพื่อไม่ให้แออัด 
 

จัดประชุม  
จัดมหกรรมด้าน
กีฬา จัดงานแสดง
สินค้า (ไมม่ีชิม
อาหาร) ไมเ่กิน 
500 คน ตาม
ขนาดพื้นท่ี 

จัดแสดงสินค้า               
(ชิมอาหารได้)  
จัดงานอ่ืน ๆ ได ้
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การขายใน
ห้างสรรพสินค้า             
ไม่เกิน 1,000 คน 

จัดงานไดต้าม
ความ
เหมาะสม 

จัดงานไดต้าม
ความเหมาะสม 

 

โดยรายชื่อจังหวัดในแต่ละระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตาม
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)1 ดังรูปที่ 2  

 
1 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ที ่10/๒๕๖๕ เร่ือง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็น 
พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องดา้นการท่องเท่ียว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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รูปที่ 2 ระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  

2.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานตามมาตรการความปลอดภัย สำหรับองค์กร ประกอบด้วย 

2.2.1 การประชุม สัมมนา 

   การประชุมมีการรวมตัวกันของแต่ละวิชาชีพในศูนย์ประชุม ในโรงแรม หรือสถานที่ราชการ      
ซึ ่งเป็นอาคารปิด มีกิจกรรมการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ ่ม มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด            
และระยะเวลาในการประชุมนาน รวมถึง การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมหรือพนักงาน อาจจะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงขึ้นได้ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง และเตรียมการ
เข้าสู่การเปลี่ยนเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดี ยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน
โรค เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยต่อไป 

 ดังนั้น ผู้จัดงานจึงควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ตามมาตรการปลอดภัย
สำหรับองค์กร (COVID free setting) โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้  

  แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน (COVID free Environment) 

 การเตรียมการ 

- สถานประกอบการ/ผู้จัดงานประเมินตนเอง Thai Stop COVID Double plus และมี Certificate 
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1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) 
1.1 ความสะอาด  

1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันไดเลื่อน 
ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง หลังการประชุม หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับ
ความถี่ในการใช้งาน2  

2) ทำความสะอาดห้องส้วม โดยเฉพาะบริเวณโถส้วม ที ่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดประตู  
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 1- 2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับความถ่ีในการใช้งาน 

3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน  

4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางใน
บริเวณท่ีเหมาะสมใช้งานได้สะดวก 

5) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม 

6) นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้ข้อมูลการประชุม สัมมนา ทดแทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือ
ลดการสัมผัส 

1.2 การสื่อสารและการกำกับ  
1) สื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบก่อนและระหว่างที่เข้าร่วมประชุม 
2) กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด  

2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) 
1) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ ทางเดิน จุดลงทะเบียนอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามความเหมาะสม 

และกระจายจุดลงทะเบียน จุดให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอ ไม่ให้แออัด 
2) เว้นระยะห่างระหว่างเวที หรือผู้บรรยาย และผู้ฟัง ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร 
3) พิจารณาจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมประชุมไม่ให้แออัด อาจมีการจัดประชุมแบบ hybrid 

ควบคู ่เพ่ือลดความแออัด 
3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation) 
1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ดแีละเพียงพอ3   
2) เปิดประตู หน้าต่างหลังการประชุมเพ่ือระบายอากาศธรรมชาติเพ่ิมเติม 
3) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3-6 เดือน 
4) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่

ให้บริการ 

 
2 คำแนะนำกรมอนามยั เร่ือง แนวทางการทำความสะอาด ทำลายและฆา่เช้ือโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พ.ศ. 2564 
3  คำแนะนำกรมอนามัย เร่ือง คำแนะนำการระบายอากาศ เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) 
  ผู ้จัดการประชุมสัมมนา (Organizers) และสถานที ่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า  
ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า ต้องดำเนินการตาม
มาตรการ ดังนี้ 

1) พนักงาน ผู้จัดงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
2) มีการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงสำหรับพนักงาน ผู้จัดงาน หากพบว่ามีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจหรือมีความเสี่ยงให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนมาปฏิบัติงาน และหากมีผลเป็น
บวก (Positive) ให้งดการมาปฏิบัติงาน   

3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ได้แก่  
o สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
o ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใช้

ร่วมกัน 
o เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

4) ให้มีผู้รับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 
(Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด  

  แนวปฏิบัติด้านผู้เข้าร่วมประชุม (COVID Free Customer) 
1) ผู้เข้าร่วมประชุมควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงตนเองก่อนเข้าประชุม หากมีอาการ

ทางระบบทางเดินหายใจ ให้เลี่ยงการร่วมประชุม  
2) ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ได้แก่  
o สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
o ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใช้

ร่วมกัน 
o เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

4) กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

กรณีที่เป็นการเดินทาง ให้ดำเนินงานตามมาตรการข้างต้น และเพ่ิมในส่วนของมาตรการในการเดินทาง 
ดังนี้ 

 ยานพาหนะ 

- ให้ทำความสะอาดยานพาหนะที่เป็นจุดเสี่ยงทุกรอบที่มีการใช้งานและเน้นการทำความสะอาด
จุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อย  

- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในยานพาหนะ และเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศระหว่างที่พักรถ  

- เลี่ยงบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนยานพาหนะ 
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- ถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกรอบที่
ให้บริการ ไม่นำมาใช้ซ้ำ 

 พนักงานขับรถ  
- ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น  
- สังเกตอาการและคัดกรองความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน  หากพบความเสี่ยงหรือมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจ ให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนมาปฏิบัติงาน และหากมีผลเป็นบวก (Positive) ให้
งดการมาปฏิบัติงาน   

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
 

2.2.2 งานแสดงสินค้า นิทรรศการ 

 การจัดงานแสดงสินค้าในศูนย์แสดงสินค้า หรือสถานที่จัดนิทรรศการ มีความเชื่อมโยงกับ
หลายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยมีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าหรือ
สถานที่ที ่มีลักษณะคล้ายกัน ที่มีผู้คนจากหลายพื้นที่ หลายสาขาอาชีพ ที่มีการรวมตัวกันของแต่ละวิชาชีพ           
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม มีโอกาสเกิดความหนาแน่น การสัมผัส
ใกล้ชิด ทำให้มีความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง 
และเตรียมการเข้าสู่การเปลี่ยนเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดี ยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยต่อไป  

 ดังนั้น ผู้จัดงาน จึงควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการตาม
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้  

 แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน/สิ่งแวดล้อม  (COVID Free Environment) 

การเตรียมการ 

- สถานประกอบการ/ผู ้จ ัดงานประเมินตนเอง Thai Stop COVID Double plus และมี 
Certificate 

1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) 
1.1 ความสะอาด  

1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟนก่อนและหลังการใช้งาน 
และจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ บันไดเลื่อน ทุก 2 ชั่วโมง หรือตามความ
เหมาะสมขึ้นกับของความถ่ีในการใช้งาน 

2) ทำความสะอาดห้องส้วม โดยเฉพาะบริเวณโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดประตู       
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตรามความเหมาะสมขึ้นกับของความถี่ในการใช้
งาน 

3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภท
ออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน  
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4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางใน
บริเวณท่ีเหมาะสม ใช้งานได้สะดวก 

5) กรณีมีการทดลองใช้สินค้า ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการทดลอง  
6) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล สำหรับสถานที่

จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ได้แก ่ 

o มีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จด้วยวิธีที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ เช่น ตู้ ภาชนะที่
มีฝาปิด เป็นต้น และมีอุปกรณ์สำหรับตัก หยิบ จับอาหาร 

o การแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดคลุม แยก set เพ่ือ
แจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานรายบุคคลและวางสินค้าให้สามารถหยิบได้เอง  

o การสาธิตประกอบอาหาร ผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ปรุงหรือชงต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุง
มือขณะสาธิต  

o จัดอุปกรณ์ ภาชนะรับประทานอาหารเฉพาะบุคคล 

7) แนะนำจัดให้มี platform ชำระเงินออนไลน์ (e-payment) ลดการสัมผัส 
8) กรณทีี่จัดรถรับส่ง ควรจัดที่นั่งไม่ให้แออัดและทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังใช้

ทุกครั้ง รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  
1.2 การสื่อสาร และการกำกับ 

1) สื่อสาร ชี้แจงมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงานทราบล่วงหน้า หรือข้อปฏิบัติระหว่างที่เข้าร่วม
ประชุมและข้อห้ามการเข้าร่วมงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง 

2) กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ และกำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่
กำหนด 

2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) 
1) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ บูท แคชเชียร์ จุดลงทะเบียน จุดรอคิว อย่างน้อย 1 เมตรหรือตาม

ความเหมาะสม และควรกระจายพื้นท่ีเจรจาธุรกิจ พื้นที่ธุรกรรมการค้าท่ีเพียงพอ  
2) ควบคุมไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณสถานที่จัดงานอย่างเหมาะสม เช่น 
o จัดให้มีจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

o จัดให้มีเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ เพ่ิมทางเดินให้กว้างข้ึน 

o ให้ลงทะเบียนจองคิวเข้าร่วมงานล่วงหน้า และจัดจุดแสดงบริเวณแผนผังการจัดงาน 
หรือมี website หรือ QR Code ให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าไปดูข้อมูลได้ 

o จัดรอบคิวเข้างาน และมีระบบควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามรอบ  
o อาจเพ่ิมรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid หรือการจองสินค้าผ่านออนไลน์ เพื่อลดความ

หนาแน่นบริเวณท่ีจัดงาน 
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3.  ด้านการระบายอากาศ (Ventilation) 
1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ด ีและเพียงพอ 
2) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 - 6 เดือน  
3) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่

ให้บริการ 

 แนวปฏิบัติ สำหรับผู้จัดงาน/พนักงาน (COVID Free Personnel) 
ผู ้จ ัดการแสดงสินค้า (Organizers) และสถานที ่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า                 

ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า  ต้องดำเนินการตาม
มาตรการดังนี้  

1. ให้พนักงาน ผู้จัดงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และควรได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้น 

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับพนักงาน Supplier Contractor หากพบว่ามีอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK หากเป็นผลบวก (Positive) ให้งดการมา
ปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ได้แก่  
1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใช้ 
    ร่วมกัน  
3) เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร 

 แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer) 
1. ผู้เข้าร่วมงานควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงตนเอง หากมีอาการทางระบบทางเดิน

หายใจ ให้เลี่ยงการเข้าร่วมงาน 
2. ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ได้แก่  

o สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน 
o ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้

ร่วมกัน  
o เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร  

4. กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด 
 
 



 

13 
 

2.2.3 กิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม) 

      การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น
พิเศษ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในพื้นที่หนึ่งทั้งที่เป็นกิจกรรมในอาคารและกลางแจ้ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีการ
รวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม อาจมีการสัมผัสใกล้ชิด การตะโกน ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมใช้
เวลานาน และหากจัดในอาคาร หากการระบายอากาศไม่ดี จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสมากขึ้น รวมถึงการเดินทาง ที่พักของผู้เข้าร่วมหรือพนักงานขณะเดินทางมาร่วมงาน  

  ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มลดลง และ
เตรียมการเข้าสู่การเปลี่ยนเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดี ยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการใน
การป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยต่อไป ดังนั้น           
ผู้จัดงาน จึงควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดงาน ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free 
setting) โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้  

 แนวปฏิบัติ สำหรับสถานที่จัดงาน / สิ่งแวดล้อม (COVID FREE Environment) 
   การเตรียมการ 

- สถานประกอบการ/ผ ู ้จ ัดงานประเม ินตนเอง Thai Stop COVID Double plus และมี  
Certificate 

1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) 
1.1 ความสะอาด  
1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน อุปกรณ์บนเวที     

ก่อนและหลังใช้งานและจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ทุก 2 ชั่วโมง หรือ
ตามความเหมาะสมขึ้นกับความถ่ีในการใช้งาน 

2) จัดห้องน้ำให้เพียงพอและทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ 
ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 1- 2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับความถี่
ในการใช้งาน 

3) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภท
ออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน 

4) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวาง           
ในบริเวณท่ีเหมาะสมใช้งานได้สะดวก 

5) กรณีมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณงาน  
o จัดโซนจำหน่ายอาหารเฉพาะ แยกเป็นสัดส่วนจากสินค้าประเภทอ่ืน 

o จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบส่วนบุคคล  
o อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิดมิดชิด

เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และจัดวางในบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

6) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น จับมือ โอบกอด เป็นต้น   
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7) แนะนำให้จัดให้มีระบบชำระสินค้าแบบ e-payment 
8) กรณีจัดรถรับส่ง ควรจัดที่นั่งไม่ให้แออัดและทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังใช้

ทุกครั้ง รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  
1.2 การสื่อสารและการกำกับ 

1) สื่อสาร ชี้แจงมาตรการป้องกันโรคให้ผู้จัดงาน พนักงาน และผู้เข้าร่วมงานทราบระหว่างที่
เข้าร่วมงาน 

2) จัดให้มีการกำกับมาตรการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดและกำกับพนักงาน 
ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention)  

2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) 
2.1 รักษาระยะห่าง 

1) เว้นระยะห่างระหว่างที่จัดงาน ไม่ให้แออัด 

o เว้นระยะห่างของเวทีและผู ้ชมอย่างน้อย 2 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี 
นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร  

o เว้นระยะห่างของที่นั่งไม่ให้แออัด โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 
2 ที่ เว้น 1 ที่  

2) ควรกำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ และอาจพิจารณาเพ่ิมทางเดินให้กว้างขึ้น  
3) มีมาตรการควบคุม ดูแลผู้เข้าร่วมงานไม่ให้แออัด อย่างเหมาะสม เช่น  

o พิจารณาจัดให้มีการจำหน่ายบัตร จองคิวล่วงหน้า  กระจายจุดลงทะเบียนที่เพียงพอ 
หรือมีการลงทะเบียนล่วงหน้า/ออนไลน์ หรือมีระบบเช็คอินด้วยตัวเอง (self-check 
in) 

o อาจจัดจอ LED จัดจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่หรือตั้งจอให้กระจาย เพ่ือให้รับชมได้อย่างทั่วถึง 

o กรณีจัดงานที่มีรอบการจัดงาน/การแสดง ให้กำหนดระยะเวลาและช่องทางเข้าและ
ออกในแต่ละโซน กำหนดจุดพักคอย เพ่ือลดความแออัด  

3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation) 
1) กรณีท่ีจัดงานในอาคาร  
o จัดให้มีการระบายอากาศภายในสถานที่จัดงานที่ด ีและเพียงพอ 
o ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3-6 เดือน  

2) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่
ให้บริการ 
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 แนวปฏิบัติ สำหรับผู้จัดงาน / พนักงาน (COVID FREE Personnel) 
     ผู้จัดงาน (Organizers) และสถานที่ (Venues) อาทิ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ

สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ             
ต้องดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1) จัดให้พนักงานทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

2) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับพนักงาน ทั้งในวันเตรียมการ วันจัดงาน และช่วงรื้อถอน 
หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้พิจารณาตรวจ ATK หากผลเป็นบวก (Positive) 
ให้งดการมาปฏิบัติงาน 

3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
2) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ  หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใช้ร่วมกัน  
3) จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ไมโครโฟน เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ให้แก่พนักงาน 

นักแสดง นักดนตรี 
4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  

 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน  (COVID Free Customer) 
1. ผู้เข้าร่วมงานควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงตนเองก่อนเข้าร่วมงาน หากพบว่ามี

อาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้เลี่ยงการเข้าร่วมงาน 
2. ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  
o สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน 
o ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุที่ใช้

ร่วมกัน 
o เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 

4. กรณีท่ีมีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
ตามท่ีรัฐบาลกำหนด 
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2.3 แนวทางปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ 
สำหรับผู ้จ ัดงาน Suppliers หรือผู ้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศที ่ต ้องเดินทางเข้าประเทศไทย                    

ให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ และข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าประเทศ โดยมาตรการ
การเข้าราชอาณาจักรที่จะเริ ่ม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 25654 ในภาพรวม รายละเอียดขั้นตอนการเดินทาง 
เข้าราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ
ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือท่ีทางราชการกำหนด (Vaccinated Persons) 

2) ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งมิได้แสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือท่ีทางราชการกำหนด (Unvaccinated / Not Fully Vaccinated Persons) 

3) ผู้มีเหตุยกเว้นที ่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู ้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด 
อนุญาต หรือเชิญเข้ามาในราชอาณาจักรตามความจำเป็นโดยกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทาง 
เขา้มาในราชอาณาจักรทุกประเภท 

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์และยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ตามข้อ 1) และ 2) ดังนี้  

1. ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 
ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือท่ีทางราชการกำหนด (Vaccinated Persons) ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้  

1) ลงทะเบียน Thailand Pass แสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีน หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น) 
(โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเม่ือเดินทางถึงประเทศไทย) 

2) ระหว่างพำนักที่ประเทศไทย ให้สังเกตอาการ หากมีอาการทางเดินหายใจหรือสงสัยติด                
เชื้อโควิด-19 แนะนำตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตาม
ประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล 

3) หากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเข้าข่ายติดเชื้อ และเข้าข่ายเป็นผู้ เสี่ยงสูง ให้กักตัว 5 วัน สังเกตอาการ     
5 วัน  และตรวจ ATK วันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ  

2. ผู ้เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ ่งมิได้แสดงหลักฐานรับรองการได้ร ับวัคซีนป้องกัน                      
โรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที ่ผู ้ผลิตวัคซีนหรือที ่ทางราชการกำหนด (Unvaccinated / Not Fully 
Vaccinated Persons) แบ่งเป็น  

1) หากมีผลตรวจ Professional ATK หรือ RT-PCR เป็นลบ ที ่ออกภายใน 72 ชั ่วโมงก่อนการ
เดินทาง 

 
4 คำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 26)  
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(1) ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ 
RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น) 
และแนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น) 
(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)  
ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน 
Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว 

(2) ระหว่างพำนักที่ประเทศไทย ให้สังเกตอาการ หากมีอาการทางเดินหายใจหรือสงสัยติดเชื้อ  
โควิด-19 แนะนำตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตาม
ประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล 

(3) หากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเข้าข่ายติดเชื้อ และเข้าข่ายเป็นผู้ เสี่ยงสูง ให้กักตัว 5 วัน สังเกต
อาการ 5 วัน  และตรวจ ATK วันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ  

2) กรณีที ่ไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื ่อเดินทางมาถึง สามารถตรวจ Professional ATK เมื ่อถึง
สนามบิน  
ทั้งนี้ การเดินทางกลับให้ปฏิบัติตามมาตรการของประเทศต้นทาง ดังรูปที่ 3 และ 4 

  

รูปที่ 3 : มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ   
(ที่มา :กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-1-june-2565?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d) 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการเข้าประเทศที่สนามบิน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือ
ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์  

(ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)  
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ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดงานประชุม สัมมนา จัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมพิเศษ 

สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ 
 

การจัดงานในยุคนิวนอมัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 

 
 

รูปที ่3 ขั้นตอนการจัดงานสำหรับผู้ประกอบการไมซ์/ผู้จัดงาน 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังตารางที่ 1  
ตารางที ่ 1 รายละเอียดแต่ละขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. การวางแผน
การจัดงาน 
(Plan) 

1) วางแผนการจัดงานโดยอ้างอิงคู่มือแนวปฎิบัติสำหรับการจัดงานไมซ์ 
เพ่ือการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 COVID 
Free Setting                   

 

ผู้จัดงาน /  
ออแกไนซ์เซอร์ 



 

20 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

  

2) เลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE 
Venue Standard (TMVS) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรการ
ปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration 
(SHA) โดยกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา เพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่า
สถานที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

     ทั้งนี้ สถานที่จัดงาน/ผู้จัดงานสามารถประเมินตนเองเพื่อเตรียมความ
พร้อมของสถานที่จัดงานตามแนวทางมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และประเมินความพร้อมของ
สถานที่ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ใน
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และ SHA/SHA Plus 

ผู้จัดงาน /  
ออแกไนซ์เซอร์ 
 
 
 
 
 

สถานที่จัดงาน 
(Venue)/  
ผู้จัดงาน /  

ออแกไนซ์เซอร์ 
 

2.การแจ้งหรือ
ขออนุมัติจัดงาน
(Permit) 

ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าจำนวนการจำกัดการวมกลุ่ม
ของบุคคลตามที่ประกาศตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ ผู้จัดงานต้อง
แจ้งและขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด/
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้เห็นชอบก่อน      
จัดงาน โดยจัดทำรายละเอียดประกอบ ดังนี้  
1) แจ้งชื่อหน่วยงานหรือบริษัทที่รับผิดชอบจัดงานและรายละเอียดสถานที่

จัดงาน เพ่ือขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 
/กรุงเทพมหานครเพ่ือขอความเห็นชอบต่อการจัดงาน 

2) จัดทำรายละเอียดการจัดงาน ได้แก่  
- รูปแบบ/ลักษณะที่จัดงาน (เช่น งานประชุม งานแสดงสินค้า งาน

คอนเสิร์ต งานจัดเลี้ยง งานประกวด) และลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในงาน (เช ่น แสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจ 
รับประทานอาหาร ฯลฯ)   
- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) และข้อมูล

รายละเอียดองค์กร/หน่วยงานของผู้เข้าร่วมงาน (โดยคร่าวๆ )  
- วัน เวลา สถานที่และขนาดของพื้นที่จัดงาน (หากสถานที่ได้รับป้าย

รับรอง TMVS/SHA/TSC+ ให้ระบุด้วย)  
- มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามหลักการ COVID Free Setting 

- แผนบริหารความเสี่ยง/แผนเผชิญเหตุ 

ผู้จัดงาน /          
ออแกไนซ์เซอร์ 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการควบคุม กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ 

- ผังแสดงรายละเอียดพื้นที่ที่จัดงาน และภาพถ่าย (ถ้ามี)  
3) เสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร 

พิจารณาก่อนการจัดงาน อย่างน้อย 10 วัน พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอ
อนุญาตจัดงาน  

(รายละเอียดตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอจัดงานในภาคผนวก 1) 

หมายเหตุ : เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานครแล้ว ให้ผู้จัดงานดำเนินการขออนุญาตการจัดงาน
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ถ้ามี) 

1.  
2. 3

. 
ญ 

1) คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร/เจ้าหน้าที่ สธ.
พิจารณารายละเอียดในการจัดงาน   
2) ส่งผลการพิจารณาให้ผู้จัดงานทราบ โดย 

o งานประชุม สัมมนา (Meetings) อนุมัติล่วงหน้า 5 วันก่อนวันแรกของ
การจัดงาน 

o งานแสดงส ินค้า งานอีเวนต์ ก ิจกรรมพิเศษ (Exhibitions and 
Events) อนุมัติล่วงหน้า 10 วันก่อนวันแรกของการจัดงาน 

3) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น สสจ./กกท.จังหวัด 
จะมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบมาตรการก่อนการจัดงาน  

คณะกรรมการ
ควบคุมโรค

จังหวัด/กทม.  
ศปก.อำเภอ 

3.การจัดงาน 
(proceed) 
 

1) ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free 
Setting) และแนวปฎิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ MICE 
New Normal  

- สถานที่จัดงาน  
- ออร์แกไนซ์

เซอร์/ผู้จัดงาน 
2) สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานตามมาตรการในการควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(แบบตรวจประเมินเพ่ือการเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สำหรับ (1) การจัดประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง งานพิธีการ (2) การ
จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ และ (3) การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัด
แสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม 

(รายละเอียดแบบฟอร์มประเมินฯในภาคผนวก 2) 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายในพ้ืนที่ 
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ส่วนที่ 4 

การกำกับติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1 แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  
เป้าหมาย 

เป้าหมายของการกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1) เพื ่อให้สถานประกอบการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ               
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง 

2) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานว่าจะมีความปลอดภัย 

 

แนวทางกำกับ ติดตาม ประเมินตามมาตรการ  ประกอบด้วย  
1. ผู้จัดงาน/เจ้าของสถานที่ 

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับมาตรการ และประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม Checklist/ Audit 
form รายวัน (ภาคผนวก 2) 

- สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกำกับและส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและผู้จัดงานทีป่ฏิบัติไดดี้  
2. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

- ศปก.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ศปก.อำเภอ/เขต  และศปก. เมืองพัทยา ติดตาม กำกับ ดูแล พร้อม
ประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ของสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่จัดขึ้นมาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. กกท. และภาคเอกชน  และรายงานผลการตรวจ
ประเมิน ติดตาม กำกับให้  ศปก.จัวหวัด/กทม. ทราบหลังจัดงาน  

- ศปม.ร่วมกับเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสจ./สสอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีที่ได้รับแจ้ง
เหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่ ดำเนินการสุ ่มประเมินด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ ่งแวดล้อม               
ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่เปิดดำเนินการในจังหวัด โดย
ลงพื้นที่สุ่มสำรวจ เพ่ือประเมินสถานการณ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้คำแนะนำแก่กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทั้งก่อนและระหว่าง
การจัดงาน ตามแบบสำรวจแบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ภาคผนวก 2) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมงานสามารถประเมินการปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
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1) ผ่าน QR Code ในใบประกาศของ TSC+/COVID Free Setting 

2) Facebook: COVIDWatch 

3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  Line official account : @thailandsha  
4) สายด่วน หรือ ไลน์ของแต่ละจังหวัด 

4.2 แผนเผชิญเหตุ 
 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 2019 ในหลายพื้นที่              
ซึ่งแม้ว่ามีมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคที่เข้มงวด ก็อาจพบผู้ติดเชื้อได้  ซึ่งกิจการ/กิจกรรมต้องมีการเตรยีม
ความพร้อมในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและกิจกรรม/
กิจการยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างปลอดภัย 

วัตถุประสงค์  
1. เพื ่อเตรียมความพร้อมของกิจการ/กิจกรรมในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค               

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
2. เพ่ือควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดที่อาจเกิดข้ึนขณะการที่จัดกิจกรรม และลดการแพร่กระจาย

เชื้อสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้กจิกรรมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย 

แนวทางปฎิบัติ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
 การเตรียมการ  

1. ผู้จัดงาน/สถานที่จัดงานจัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน อุปกรณ์ท่ี
จำเป็นและกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

2. ประเมินความพร้อมมาตรการก่อนวันงาน  

3. ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการสื่อสารมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง  

4. สื่อสารมาตรการฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานและชุมชนทราบ 

5. จัดให้มีสถานที่หรือห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง/ ไข้ ประสานและเตรียมความพร้อมของ
รถรับส่ง หรือประสานให้มีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข  

 ระหว่างที่จัดงาน  
1. ตรวจสอบ กำกับการดำเนินงานตาม checklist ที่กำหนด 

2. คัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน โดยการสังเกตอาการ หากพบผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ
หรือสงสัยว่าติดเชื้อ มีแนวทางปฏิบัติ ดังตารางที่ 2   
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ตารางที ่ 2  แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเข้าร่วมงาน 

กรณี Scenario การจัดการ 
1. กรณีจัดงาน 1 
วัน 

ก่อนเข้าร่วมงาน หากพบผู้เข้าร่วม
งาน/พนักงานมีความเสี ่ยงส ูง/ 
ผลตรวจ ATK เป็นบวก 

- ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน/ร่วมงาน 

หลังจบงาน - ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน พนักงานทุกคนสังเกตอาการ
ตนเองหลังจบงาน หากมีอาการไข้ หรืออาการระบบ
ทางเดินหายใจให้ตรวจ ATK  

2. กรณีจัดงาน 
> 1 วัน 

ก่อนเข้าร่วมงาน พบผู้เข้าร่วมงาน/
พนักงานมีความเสี่ยงสูง 

ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน/ร่วมงาน 

ระหว่างที่จัดงาน  
- พบผู้ติดเชื้อมาปฏิบัติงาน/เข้า

ร่วมงาน   
- กรณีท่ีมีอาการหรือเสี่ยงสูงและ

คัดกรองความเสี่ยงด้วย ATK 
แล้วพบผลเป็นบวก 

1. แยกผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่ที่กำหนด 
และส่งต่อเข้าระบบรักษาต่อไป 

2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด/มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ แบ่งเป็น 

2.1 กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก
ขณะที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และอยู่ใกล้ชิดมากกว่า 
5 นาทีในระยะ 2 เมตรหรืออยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกัน
นานกว่า 30 นาที  

- ไปทำงานโดยแยกพ้ืนที่กับคนอ่ืน และใช้มาตรการ
ป้องกันตนเองสูงสุด  

- สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) 10 วัน 
- งดไปที่สาธารณะ / ทำกิจกรรมกับคนหมู่มาก/ใช้

รถขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น  
- หากพบว่ามีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ

ให้ตรวจ ATK5 
3. ผู้ที ่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังอาการ

ตนเอง และปฏิบัติตาม UP อย่างเคร่งครัด 
4. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ บริเวณท่ีสัมผัสร่วมบ่อย ๆ  

(รายละเอียดตามคำแนะนำกรมอนามัย เรื่อง การทำ
ความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวในสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-196) 

 
5 นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/g_srrt_130165.pdf 
6 https://covid19.anamai.moph.go.th/web-
upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/35237/file_download/7d257a9842f8c584c842a0ba3d049c2b.pdf 
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กรณี Scenario การจัดการ 
5. สื่อสาร ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน 

 หลังจบงาน 1. ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน พนักงานทุกคนสังเกตอาการ
ตนเองหลังจบงาน หากพบว่ามีไข้หรือมีอาการระบบ
ทางเดนิหายใจให้ตรวจ ATK  

2. กรณีที่พบ timeline ของผู้ติดเชื้อมาร่วมงาน หรือกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมงานเฝ้าระวังอาการตนเองและพบว่ามีอาการ
เสี่ยง ให้สื่อสารข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดย  
2.1กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก

ขณะที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และอยู่ใกล้ชิดมากกว่า 5 
นาทีในระยะ 2 เมตรหรืออยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกันนาน
กว่า 30 นาที  

- ไปทำงานโดยแยกพื้นที่กับคนอื่น และใช้มาตรการ
ป้องกันตนเองสูงสุด  

- สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) 10 วัน 
- งดไปที่สาธารณะ / ทำกิจกรรมกับคนหมู่มาก/ใช้รถ

ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น  
- หากพบว่ามีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้

ตรวจ ATK 
2.2ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังอาการ

ตนเอง และปฏิบัติตาม UP อย่างเคร่งครัด 
3. เจ้าของสถานที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่จัด
งาน ก่อนเปิดให้บริการ 

 

รายการ อุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็น 
• แบบประเมินมาตรการสถานที่ (Checklist) 

• ATK 
• หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 

• เจลแอลกอฮอล์  
• สถานที่สำหรับแยกผู้ป่วย/ผู้สงสัย  และรถรับส่งผู้สงสัยว่าตดิเชื้อ 

• น้ำยาทำความสะอาด โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเช็คพ้ืนผิว
สถานที่ หรืออุปกรณ์ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ผ้า ไม้ม็อบ รวมถึงชุดป้องกันส่วนบุคคล
สำหรับพนักงานทำความสะอาด ได้แก่ ถุงมือยางยาว เสื้อคลุมกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง 

• ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 

ตัวอย่างหนังสือขอยื่นแผนและแจ้งผลการพิจารณาการขอจัดงาน  
 

a. หนังสือขอยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในการจัดงาน/กิจกรรม 

 

เลขที่หนังสือของผู้จัดงาน/กิจกรรม (ถ้ามี)     ทีอ่ยู่ของผู้จัดงาน / 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 โดย
กำหนด  จัดงานในวัน.................... เวลา.......................  และสถานที่ในการจัดงาน................................  ชื่อผู้
ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์.......................หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน (ท่ีสามารถติดต่อได้) 
 

ลงชื่อ ......................................................... 
(......................................................) 

(ผู้ประสงค์จัดงาน) 
หน่วยงานทีอ่อกหนังสือ 

โทรศัพท์/โทรสาร 
อีเมลล ์
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b. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคในการจัดงาน/กจิกรรม 

 
เลขที่หนังสือของหน่วยงาน              ที่อยู่ของหน่วยงาน 

 
วัน เดือน ปีออกหนังสือ 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดงาน ................................................ 
เรียน .................................................... 
อ้างถึง หนังสือหน่วยงาน................ วนัที่ ....................... 
  

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน/หน่วยงาน....ได้ขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรม  .............(ชื่องาน /วันที่จัดงาน/
สถานที่จัดงาน ) 
......................................................................................................................................... ........................................
... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

.........(หน่วยงาน) ................พิจารณาแล้วนั้น  เห็นว่า.........(ชื่อ
กิจกรรม)...................................................สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
        ขอแสดงความนับถือ  

 
ลงชื่อ ......................................................... 

 
หน่วยงานที่ออกหนังสือ 

โทรศัพท์/โทรสาร 

อีเมลล์ 
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ภาคผนวก 2 

 แบบตรวจประเมินเพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สำหรับเปิดกิจการ/จัดกจิกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วยหลักการ COVID-Free Setting 

และ Universal Prevention 
ระยะเตรียมการมาตรการรองรับการระบาดที่ลดลง (Declining phase) 

a. สำหรับการจัดประชุม สัมมนา  
ชื่อผู้จัดงาน                       

ชื่องาน                        

ลักษณะงาน  จัดประชุม     สัมมนา  การจัดเลี้ยง   งานพิธีการ    อ่ืน ๆ ระบุ....................... 
สถานที่จัดงาน 

 โรงแรม     โรงมหรสพ  ห้องประชุมในสถานที่ราชการ/เอกชน 

 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า   อ่ืน ๆ ระบุ....................... 
ณ ...................................... ทีต่ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ...... ...............................        
จังหวัด..............................  เขตเทศบาล/อบต.               โทรศัพท์                                       
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน                           คน  
จัดงานระหว่างวันที่  เดือน                    พ.ศ.        ถึงวันที่       เดือน                  พ.ศ            .                                
ชื่อผู้ประสานงาน                               เบอร์โทรศัพท ์               
 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่

ดำเนิน
การ 

กรณีไม่
ดำเนินการ 
เนื่องจาก... 

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)    
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย    
1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอ้ี 

ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง หลังการประชุม 
หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับความถี่ในการใช้งาน 

   

2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอย
แต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน 

   

3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก  
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่

ดำเนิน
การ 

กรณีไม่
ดำเนินการ 
เนื่องจาก... 

4) การบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล สำหรับ
สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม 

   

5) กรณีท่ีมีการจัดยานพาหนะให้บริการในการประชุม ให้ทำความสะอาดพ้ืน
ผิวสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยงทุกรอบที่มีการใช้งานและจัดให้มีการระบาย
อากาศท่ีดี  
(กรณีที่ไม่มี ให้ข้ามข้อนี้)  

   

6) มีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และกำกับให้พนักงาน   
ผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 
(Universal Prevention)  

   

7) 1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)    
8) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ ทางเดิน จุดลงทะเบียนอย่างน้อย 1 เมตร หรือตาม

ความเหมาะสม และกระจายจุดลงทะเบียน จุดให้บริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้เพียงพอ ไม่ให้แออัด 

   

9) เว้นระยะห่างระหว่างเวที หรือผู้บรรยายและผู้ฟัง ไม่น้อยกว่า  1 - 2 เมตร 
 (กรณีที่ไม่มี ให้ข้ามข้อนี้) 

   

10) 1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation)    
11) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีและเพียงพอ     
12) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดีหรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน

ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ 
   

13) เปิดประตู หน้าต่างหลังการประชุมเพ่ือระบายอากาศธรรมชาติเพ่ิมเติม    
2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)    
14) พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงได้รับ

วัคซีนเข็มกระตุ้น 
   

15) พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ และ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal 
Prevention) 

   

16) มีระบบการคัดกรองผู้จัดงาน พนักงานก่อนปฏิบัติงาน หากมีอาการโรค
ระบบทางเดินหายใจ ให้งดหรือเลี่ยงมาปฏิบัติงาน 
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่

ดำเนิน
การ 

กรณีไม่
ดำเนินการ 
เนื่องจาก... 

3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)    
17) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด    
18) ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal 
Prevention) 

   

19) กรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมงานเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตาม

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด 

(กรณีที่ไม่มี ให้ข้ามข้อนี้) 

   

ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน  
-  สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practices) อะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
- รูปภาพประกอบ 
................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

.............................................................................................................................................................. ................... 
ลงช่ือผู้ตรวจประเมิน................................................................ 

(                                               ) 
หน่วยงาน............................................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน................................................................... 

 
QR Code แบบตรวจประเมิน 
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แบบตรวจประเมินเพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำหรับเปิดกิจการ/จัดกจิกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วยหลักการ COVID-Free Setting 

และ Universal Prevention 
ระยะเตรียมการมาตรการรองรับการระบาดที่ลดลง (Declining phase) 

b. สำหรับการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ 
 

ชื่อผู้จัดงาน                       

ชื่องาน                       ………………. 
ลักษณะงาน  งานแสดงสินค้า  นิทรรศการ  งานแสดงศิลปะ อ่ืน ๆ ระบุ.....................................   

สถานที่จัดงาน 
 โรงแรม     โรงมหรสพ    ห้องประชุม 

 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า   ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า  อ่ืน ๆ ระบุ....................... 
ณ ...................................... ทีต่ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................        
จังหวัด................................... เขตเทศบาล/อบต.          .....   โทรศัพท์                     ......                  
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน                           คน 

จัดงานระหว่างวันที่  เดือน                    พ.ศ.        ถึงวันที่       เดือน                  พ.ศ             .                                
ชื่อผู้ประสานงาน                               เบอร์โทรศัพท ์               

 

เกณฑ์การประเมินตนเอง ของสถานประกอบการ 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ กรณีไม่

ดำเนินการ
เนื่องจาก 

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)    
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)    
1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ 

เก้าอ้ี ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณโถ
ส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง 
หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับของความถี่ในการใช้งาน 

   

2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
ทุกวัน 
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ กรณีไม่

ดำเนินการ
เนื่องจาก 

3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่าง
เพียงพอและจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก 

   

4) กรณีท่ีเป็นงานแสดงสินค้าประเภทอาหาร หรือมีการจำหน่ายอาหาร/
เครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ 

- จัดอุปกรณ์ ภาชนะรับประทานอาหารเฉพาะบุคคล 
- มีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จด้วยวิธีที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน

ได้ เช่น ตู้ ภาชนะท่ีมีฝาปิด เป็นต้น และมีอุปกรณ์สำหรับตัก หยิบ 
จับอาหาร 

- การแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิด 
มิดชิด เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานรายบุคคลและวางสินค้าให้
สามารถหยิบได้เอง  

- การสาธิตประกอบอาหาร ผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ปรุงหรือชงต้องสวม
หน้ากากอนามัย ถุงมือ  
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจำหน่ายอาหาร ให้ข้ามข้อนี้) 

   

5) กรณีมีการทดลองใช้สินค้า ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
หลังการทดลอง  
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการทดสองสินค้า ให้ข้ามข้อนี้) 

   

6)  มีการสื่อสารมาตรการหรือข้อปฏิบัติระหว่างที่เข้าร่วมงานให้ผู้เข้าร่วม
งาน และพนักงานทราบ 

   

7) มีการกำกับ ตรวจสอบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 
และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับบริการ พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  

   

1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)    
8) เว้นระยะห่างที่นั่ง โต๊ะ บูท แคชเชียร์ จุดลงทะเบียน จุดรอคิว อย่างน้อย 

1 เมตรหรือตามความเหมาะสม และควรกระจายพ้ืนที่เจรจาธุรกิจ พื้นที่
ธุรกรรมการค้าที่เพียงพอ และเพ่ิมทางเดินให้กว้างขึ้น 

   

9) มีมาตรการควบคุมความแออัด เช่น มีการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือ จัดรอบคิวเข้างาน และมีระบบ
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ กรณีไม่

ดำเนินการ
เนื่องจาก 

ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามรอบ จัดให้มีจุดพักคอย ระหว่างรอเข้า
งาน 

(หมายเหตุ ถ้าไม่มี ให้ข้ามข้อนี้) 
10) กรณีท่ีมีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ให้จัดที่นั่งไม่ให้แออัด ทำ

ความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงบนรถทุกรอบหลังให้บริการ รวมถึงจัดให้มี
การระบายอากาศท่ีดี 
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจัดรถรับส่ง ให้ข้ามข้อนี้) 

   

1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation)     
11) มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ     
12) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน 

ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ 

   

13) เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือระบายอากาศก่อนและหลังการจัดงาน    
2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)    
14) ให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงได้รับ

วัคซีนเข็มกระตุ้น 

   

15) คัดกรองความเสี่ยงสำหรับพนักงาน Supplier Contractor ก่อน
ปฏิบัติงาน หากพบความเสี่ยงหรือมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ให้
ตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนปฏิบัติงาน  

   

16) พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
17) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 

(Universal Prevention)   

   

3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)    
18) ผู้รับบริการทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์    
19) ผู้รับบริการทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่

ในงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 
(Universal Prevention)  

   

20) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตาม
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

(หมายเหตุ ถ้าไม่มี ให้ข้ามข้อนี้) 
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ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน  
-  สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practice) อะไรบ้าง
............................................................................................................................. ................................................... 
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
- รูปภาพประกอบ 
.................................................................. ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือผู้ตรวจประเมิน................................................................ 

(                                               ) 
หน่วยงาน............................................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน................................................................... 

 
QR Code แบบตรวจประเมิน 
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แบบตรวจประเมินเพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำหรับเปิดกิจการ/จัดกจิกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วยหลักการ COVID-Free Setting 

และ Universal Prevention 
ระยะเตรียมการมาตรการรองรับการระบาดที่ลดลง (Declining phase) 

c. สำหรับกิจการ/กิจกรรม : การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ต ประเพณี การประกวด เทศกาลต่าง ๆ  
 
ชื่อผู้จัดงาน                       

ชื่องาน                        

ลักษณะงาน   แสดงดนตรี คอนเสิร์ต  งานเทศกาลประจำปี   งานประกวด มอบรางวัล
   แสดงละคร    กิจกรรมประเพณี  อ่ืน ๆ ระบุ..................  
สถานที่จัดงาน 

 โรงแรม     โรงมหรสพ    ห้องประชุม  
 ศูนย์ประชุม/ศูนย์แสดงสินค้า   โรงภาพยนตร์   

 สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษกลางแจ้ง   อ่ืน ๆ ระบุ....................... 
ณ ...................................... ทีต่ั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................        
จังหวัด...............................  เขตเทศบาล/อบต.                โทรศัพท ์                                                    
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน                           คน 

จัดงานระหว่างวันที่  เดือน                    พ.ศ.        ถึงวันที่       เดือน                  พ.ศ             .                                
ชื่อผู้ประสานงาน                               เบอร์โทรศัพท ์               

 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 

ดำเนินการ ไม่
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก 

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment)    
1.1 มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย    
1) ทำความสะอาดพ้ืนผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ 

เก้าอ้ี ราวบันไดเลื่อน ไมโครโฟน รวมทั้งห้องน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง และก่อน-
หลังการจัดงานทุกวัน หรือตามความเหมาะสมขึ้นกับความถี่ในการใช้งาน 

   

2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
ทุกวัน 
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก 

3) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก 

   

4) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลสำหรับ
สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม เช่น 
- จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารแบบส่วนบุคคล  
- ปกคลุมอาหารหรือให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์และมีพลาสติกคลุมก่อนนำมา   
  จำหน่าย และจัดวางในบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 

(หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการจำหน่ายอาหาร ให้ข้ามข้อนี้) 

   

5) สื่อสารมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงาน พนักงานทราบระหว่างที่เข้าร่วมงาน    
6) จัดให้มีมาตรการกำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด    
1.2 มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)    
7) ระยะห่างของเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 2 เมตร และเว้นระยะห่างของ      

นักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร 
     (หมายเหต:ุ ถ้าไม่มีการแสดง ให้ข้ามข้อนี้)  

   

8) เว้นระยะห่างของที่นั่ง โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
หรือ 2 ที่ เว้น 1 ที่  
(หมายเหตุ : ถ้าไม่มีการจัดบริการที่นั่ง ให้ข้ามข้อนี้) 

   

9) พิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม ไม่ให้แออัด หรือเกิด
การรวมกลุ่มที่ไร้ระเบียบ 

   

10) มีมาตรการควบคุมความแออัดในการจัดงานอย่างเหมาะสม เช่น  
- กระจายจุดแสดงบริเวณแผนผังการจัดงานให้เพียงพอ หรือมี          
Website/QR Code ให้ผู้เข้าร่วมเข้าไปดูข้อมูลได้  

- จัดให้มีจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน 
- พิจารณาจัดให้มีการจำหน่ายบัตร จองคิวล่วงหน้า หรือมีการ

ลงทะเบียนล่วงหน้า/ออนไลน์ หรือมีระบบเช็คอินด้วยตัวเอง (self-
check in) 

- อาจจัดจอ LED จัดจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่หรือตั้งจอให้กระจาย 
เพ่ือให้รับชมได้อย่างทั่วถึง 
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติ 
ดำเนินการ ไม่

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจาก 

กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน เพียงพอ พิจารณาเพ่ิมทางเดินให้กว้างขึ้น 
และอาจกำหนดเส้นทางแบบ one way 

11) กรณีท่ีมีการจัดให้มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ควรทำความสะอาดบริเวณ
จุดเสี่ยงบนรถทุกรอบหลังให้บริการ เช่น ราวจับ 
(หมายเหตุ ถ้าไม่มีการจัดรถรับส่ง ให้ข้ามข้อนี้) 

   

1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ (Ventilation)  

* กรณีที่จัดงานนอกอาคาร ให้ข้ามข้อนี้  

   

12) จัดให้มีการระบายอากาศท่ีดีและเพียงพอ    
13) ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศใน

ห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ 
   

14) เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือระบายอากาศก่อนและหลังการจัดงาน    
2. ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)    
15) จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ

ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

   

16) มีการคัดกรองความเสี่ยง พนักงาน Contractor และผู้รับ-ส่งสินค้าทุก
คนทั้งในวันเตรียมการ วันจัดงาน และช่วงรื้อถอน หากมีอาการโรค
ระบบทางเดินหายใจ ให้งดหรือเลี่ยงมาปฏิบัติงาน 

   

17) ให้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับนักแสดง พิธีกร เช่น ไมโครโฟน 
เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย แก้วน้ำ ภาชนะรับประทานอาหาร 

   

18) พนักงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal 
Prevention)   

   

3. ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)  
19) ผู้รับบริการทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์    
20) ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมงาน 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 
(Universal Prevention)   

   

21) กรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ข้ามข้อนี้)  
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ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน  
-  สถานที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best practice) อะไรบ้าง
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 

- รูปภาพประกอบ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 

 
ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................ 

(                                               ) 

          หน่วยงาน............................................................................ 
วันที่ตรวจประเมิน............................................................... 

 
QR Code แบบตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก 3 
Thai Stop COVID Plus (TSC+) 

1. Thai Stop COVID Plus คืออะไร 

พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย ตาม
มาตรการที่กรมอนามัยกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และให้รับรองตนเองว่าปฏิบัติ
ตามมาตรการ (E-Certificated) 
เป้าประสงค์ : สร้างสมดุลของการป้องกันควบคุมโรค กับความม่ันคงทางเศรษฐกิจและรายได้ความเป็นอยู่  ของ

ประชาชน 

วัตถุประสงค์ : 1. ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการให้ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย 

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน 

3. เป็นเครื่องมือของรัฐในการบูรณาการงาน และกำกับติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้ประกอบการ/กิจการ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ :  
1. ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปดิบริการ พร้อมรับ

ใบรับรอง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์ 
2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรมทางแผนที่

และใบรับรองที่มี QR code เพ่ือเลือกใช้บริการและร้องเรียน 

3. สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มี
อำนาจให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ 

4. แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก 
วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพ่ือดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มี
โรคโควิด-19 
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2. กระบวนการภายใต้ Platform : TSC+ 

 

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

2) ลงทะเบียน  

 
 
เพ่ิมข้อมูลสถานประกอบการ 
 

 
3) ประเมินรับรองตนเอง 

 

 
 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php
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- ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำทางวิชาการ 

- ทำแบบประเมินรับรองตนเองตามมาตรการ 

 

 

4) ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบประกาศ 

 

QR Code Thai Stop COVID Plus  
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ภาคผนวก 4 

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 37) 
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ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 45)   
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มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่
กักกันซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
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กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 4000
http://hia.anamai.moph.go.th
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