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นวปฏิบัติดຌานสาธารณสุขพืไอป้องกันการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019  
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ิCOVID Free Setting) 

สำหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุม฿นชุมชน 

กระทรวงสาธารณสุข  
 

 กิจกรรมรวมกลุม฿นชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางสังคม พิธีกรรมทางศาสนาละประพณีทีไมีการรวมกลุม
ของคน฿นชุมชน ดยป็นการรวมกลุม฿นระยะวลาหนึไง ฿นสถานทีไหนึไงทัๅงของรัฐละอกชน อาจมีคนมารวมงาน
จากหลายหลายพืๅนทีไ ชน งานบวช งานศพ งานบุญ งานทศกาลประพณี การขงขันกีฬา฿นชุมชน ป็นตຌน       
ซึไงสถานการณ์การพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ มีนวนຌมลดลง ละตรียมการขຌาสู การ
ปลีไยนป็นรคติดตอทีไตຌองฝ้าระวัง อยางเรกใดี ยังมีความจำป็นตຌองปฏิบัติตามมาตรการ฿นการป้องกันรค พืไอ
ป้องกันการพรระบาด฿นวงกวຌางละยกระดับมาตรฐานดຌานสุขอนามัยตอเป 

กระทรวงสาธารณสุข จึงเดຌกำหนดมาตรการดຌานสาธารณสุขพืไอป้องกันการพรระบาดของรคติดชืๅอ
เวรัสครนา โเแ้ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ิCOVID Free Setting) สำหรับ การจัดกิจกรรม
รวมกลุม฿นชุมชน ฿นระยะตรียมการขຌาสูรคประจำถิไน ิDeclining phaseี  ดยรายละอียดมาตรการฯ ดังนีๅ  

ก. นวปฏิบัติดຌานอนามัยสิไงวดลຌอม ิCOVID Free Environment) 
1. ดຌานสุขอนามัยละความปลอดภัย ิClean and Safe) 

1.1ทำความสะอาดพืๅนผิวจุดสัมผัสรวมละหຌองนๅำ กอน ระหวางจัดงาน ทุก 1-โ ชัไวมง ละหลัง
การจัดงาน หรือตามความหมาะสมขึๅนกับความถีไ฿นการ฿ชຌงาน 

1.2จัด฿หຌมีจุดลຌางมือพรຌอมสบูละนๅำ หรือจลอลกอฮอล์อยางพียงพอ 
1.3จัด฿หຌมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทีไพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดละยกมูลฝอย ตละประภทออก

จากกัน ละรวบรวมเปกำจัดอยางถูกสุขลักษณะทุกวัน 
1.4 กรณีทีไมีการจัดบริการอาหารละครืไองดืไม ฿หຌปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล 
1.5จัดละทำความสะอาดอุปกรณ์ทีไมีการสัมผัสรวมกันทุกครัๅง ชน เมครฟน หลังการสัมผัส

อยางหมาะสม 
1.6 กำหนด฿หຌมีผูຌรับผิดชอบ กำกับติดตามการจัดงาน฿หຌป็นเปตามมาตรการทีไกำหนด 

2. ดຌานการรักษาระยะหาง ิDistancing) 
2.1 วຌนระยะหางระหวางทีไจัดงานละพิจารณาจำนวนผูຌขຌารวมงานอยางหมาะสม เม฿หຌออัด 

2.2 กำหนดสຌนทางขຌาูออก฿หຌหมาะสม  
3. ดຌานการระบายอากาศ ิVentilation) 

3.1 จัด฿นพืๅนทีไทีไมีการระบายอากาศทีได ี
2.3 หຌองนๅำควรมีระบบระบายอากาศทีไดี หรือปิดพัดลมระบายอากาศ฿นหຌองนๅำตลอดวลาทีไ

฿หຌบริการ 
ข. นวปฏิบัติสำหรับผูຌจัดงานละผูຌ฿หຌบริการ ิCOVID Free Personnel) 

1. ผูຌจัดงาน ผูຌ฿หຌบริการทุกคนเดຌรับวัคซีนครบตามกณฑ์  
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2. ผูຌจัดงาน ผูຌ฿หຌบริการควรประมินความสีไยงกอนวันงาน หากมีความสีไยงสูงหรือมีอาการรค
ระบบทางดินหาย฿จ ฿หຌคัดกรองตรวจดຌวย ATK ละสดงผลตรวจป็นลบ ภาย฿น 72 ชัไวมง 
กอนขຌารวมงาน  

3. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรคอยางครงครัด 
3.1 สวมหนຌากากตลอดวลาทีไอยู฿นงาน วຌนตมีกิจกรรมทีไจำป็น ชน รับประทานอาหารละ

ครืไองดืไมหรือระหวางทำการสดง 
3.2 วຌนระยะหางระหวางบุคคล งดการรวมกลุม 
3.3 ลຌางมือดຌวยสบูละนๅำ หรือจลอลกอฮอล์ทุกครัๅงทีไสัมผัสอุปกรณ์หรือของ฿ชຌทีไสัมผัสรวมกัน 

หลังขຌาหຌองนๅำ กอนรับประทานอาหาร ละหลีกลีไยงการ฿ชຌมือสัมผัส฿บหนຌา ตา ปาก จมูก 
ดยเมจำป็น 

3.4 จัดอุปกรณ์ของ฿ชຌสวนตัว ชน เมครฟน ครืไองสำอาง ครืไองตงกาย จลอลกอฮอล์ 
ค. นวปฏิบัติ สำหรับผูຌขຌารวมงาน ิCOVID Free Customer) 

1. ผูຌขຌารวมงานทุกคนเดຌรับวัคซีนครบตามกณฑ์  
2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรคอยางครงครัด 

2.1 สวมหนຌากากตลอดวลาทีไอยู฿นงาน วຌนตมีกิจกรรมทีไจำป็น 
2.2 วຌนระยะหางระหวางบุคคล งดการรวมกลุม ฿ชຌวลาอยู฿นงานทาทีไจำป็น 
2.3 ลຌางมือดຌวยสบูละนๅำ หรือจลอลกอฮอล์ทุกครัๅงทีไสัมผัสอุปกรณ์หรือของ฿ชຌทีไสัมผัสรวมกัน

หลังขຌาหຌองนๅำ กอนรับประทานอาหาร ละหลีกลีไยงการ฿ชຌมือสัมผัส฿บหนຌา ตา ปาก จมูก 
ดยเมจำป็น 

******************************* 
ขຌอมูล ณ วันทีไ 9 มิถุนายน 2565  

 
 

 



 

 

 
 

 
นวปฏิบัติดຌานสาธารณสุขพืไอการป้องกันการพรระบาดของชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี 

มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร ิCOVID Free Setting)  
ส าหรับกิจการประภท สถานบริการ สถานประกอบการทีไมีลักษณะคลຌายสถานบริการ 

สถานบันทิง ผับ บาร์ คาราอกะ หรือสถานทีไอืไนทีไมีลักษณะคลຌายกัน 
ึึึึึึึึึึึึึึึ 

 
 ดຌวยสถานการณ์การระบาดของชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พบวากิจการประภทสถานบันทิง ผับ บาร์ 
ป็นสถานประกอบการทีไมีความสีไยงสูงตอการพรระบาดของรค฿นวงกวຌาง นืไองจากมีปัจจัยสีไยงส าคัญตอ 
การพรระบาดของรคชนการรวมกลุมกิน ดืไม สังสรรค์ ฿นละอยูาคารปຂดซึไงมีพืๅนทีไจ ากัดความคับคบหรือมี 
ออัดการระบายอากาศเมพียงพอประกอบกับพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌบริการทีไมีการพูดคุยกันอยาง฿กลຌชิดมีการ 
สัมผัส฿กลຌชิดตะกน รຌองพลงรวมถึงอาจมีการ฿ชຌอุปกรณ์ภาชนะรวมกันดืไมหลຌากຌวดียวกัน สูบบุหรีไม วน 
ดียวกันละมีการ฿ชຌบริการ฿นสถานทีไดังกลาวป็นระยะวลานาน จึงอาจสงผล฿หຌกิดอกาสสีไยงตอการพร 
ระบาดของชืๅอเวรัสครนา โเแ้ มากยิไงขึๅน ดังนัๅน พืไอป็นการลดความสีไยงตอการติดชืๅอละการพร 
ระบาดของชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID – แ้ี กรมอนามัย จึงเดຌจัดท านวปฏิบัติดຌานสาธารณสุขพืไอ 
ป้องกันการพรระบาดของชืๅอเวรัสครนา ิCOVID – แ้ี ตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร ิCOVID 
Free Setting) ส าหรับกิจการสถานบริการ สถานประกอบการทีไมีลักษณะคลຌายสถานบริการ สถานบันทิง ผับ 
บาร์ คาราอกะ หรือสถานทีไอืไนทีไมีลักษณะคลຌายกัน ดังนีๅ 
 

แ. นวปฏิบัติดຌานอนามัยสิไงวดลຌอม ิCOVID Free Environment) 
 1.1 นวปฏิบัติดຌานสุขอนามัยละความปลอดภัย ิClean and Safe) 
  แ.แ.แ สถานประกอบการ ตຌองลงทะบียนละท าการประมินตนอง฿หຌป็นเปตามมาตรการ
ทีไก าหนดผานพลตฟอร์ม Thai Stop COVID โPlus กอนปຂดด านินการ สดง Certificate ฿นบริวณทีไ
สามารถหในเดຌอยางชัดจน ละเดຌรับอนุญาตปຂดด านินการตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
  1.1.2 มีการท าความสะอาดพืๅนทีไ บริวณพืๅนผิว อุปกรณ์ทีไมีการสัมผัสรวมกัน ดຌวยนๅ ายาท า
ความสะอาดละอาจฆาชืๅอดຌวยซดียมเฮปคลอเรท์  ินๅ ายาฟอกขาวี 0.1% หรือ อลกอฮอล์ 70% ดย
ด านินการ ดังนีๅ 

  (1) ภาย฿นอาคาร พืๅนทีไสวนกลางหรือจุดทีไมีการสัมผัสรวมป็นประจ าทุกวัน ละ
พิไมความถีไท าความสะอาดทุก 1 – 2 ชัไวมง หรือมืไอมีผูຌ฿ชຌบริการจ านวนมาก ชน จุดช าระคาบริการ จุดพัก
คอย จุดสูบบุหรีไ ครืไองดนตรี ตຍะ กຌาอีๅ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันเด ราวกัๅน ป็นตຌน ทัๅงนีๅ ฿หຌมีการ
ปลีไยนปลอกหุຌม หรือท าความสะอาดเมครฟนทุกครัๅงกอนปลีไยนผูຌ฿ชຌงาน 

  (2) หຌองสຌวม ฿หຌท าความสะอาด ทุก 1 – 2 ชัไวมง ดยนຌนบริวณจุดสีไยง เดຌก 
ลูกบิดประตู กຍอกนๅ า อางลຌางมือ ทีไกดถสຌวมหรือถปัสสาวะ ละสายฉีดนๅ าช าระ ทัๅงนีๅ ตຌองจัด฿หຌมีสบูส าหรับ
ลຌางมืออยางพียงพอ 

 1.1.3 จัด฿หຌมีจุดบริการลຌางมือดຌวยสบูละนๅ า หรือจลอลกอฮอล์อยางพียงพอ ละจัดวาง
฿นบริวณทีไหมาะสม฿ชຌงานเดຌสะดวก 
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 1.1.4 จัด฿หຌมีภาชนะรองรับมูลฝอยอยางพียงพอ มีฝาปຂดมิดชิด คัดยกประภทมูลฝอย 
ละรวบรวมเปก าจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

 1.1.5 มีการนะน า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการช าระคา฿ชຌจายผานระบบออนเลน์ ิE-Payment) ทนการ
ช าระดຌวยงินสด หากช าระดຌวยงินสด฿หຌหลีกลีไยงการสัมผัสมือดยตรง ชน การมีถาดรับงินหรือบัตรครดิต 

 1.1.6 จัดพืๅนทีไส าหรับสูบบุหรีไดຌานนอกสถานบริการ ละก ากับเม฿หຌมีการสูบบุหรีไภาย฿น
สถานบริการ 

 แ.แ.7 งดบริการครืไองดืไมทีไ฿ชຌกຌวดียวกัน งดกิจกรรมสงสริมการขาย ส าหรับการ
฿หຌบริการทีไตຌองคลุกคลี สัมผัส฿กลຌชิดกับลูก ผูຌ฿หຌบริการตຌองสวมหนຌากาก ชน พนักงานบริการนัไงดริๅงค์  
การ฿หຌบริการนวดสัมผัส฿นหຌองนๅ า ป็นตຌน 

 แ.แ.8 หຌามกระท าการทีไผิดกฎหมาย ชน ยาสพติด การพนัน การคຌามนุษย์ การขายบริการ 
การลักลอบขຌามืองของรงงานตางดຌาว ฯลฯ 

 แ.แ.9 มีการตรวจสอบผูຌมารับบริการวาป็นผูຌทีไเดຌรับวัคซีนครบถຌวน รวมถึงขใมกระตุຌน 
ละประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌรับบริการปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดชืๅอ นะน าผูຌรับบริการทีไป็นกลุมสีไยง     
฿หຌหลีกลีไยงการ฿ชຌบริการ เดຌก ประชากรกลุม 608 คือผูຌทีไมีอายุ 60 ปขึๅนเป ผูຌทีไมีรคประจ าตัว 7 รค 
เดຌก รคทางดินหาย฿จรืๅอรัง รคหัว฿จละหลอดลือด รคเตวายรืๅอรัง รคหลอดลือดสมอง รคอຌวน 
รคมะรใง ละรคบาหวาน รวมถึงกลุมหญิงตัๅงครรภ์  

 แ.แ.แ0 สถานประกอบกิจการตຌองปฏิบัติตามมาตรการทีไราชการก าหนด ละควบคุมก ากับ
พนักงาน฿หຌปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดชืๅออยางครงครัด 

แ.โ  นวปฏิบัติดຌานการวຌนระยะหาง (Distancing) 
 1.2.1 จัด฿หຌมีการวຌนระยะหาง฿นพืๅนทีไ฿หຌบริการอยางหมาะสม ฿หຌมีระยะหางระหวางตຍะ 

อยางนຌอย แ มตร กรณีมีการสดงดนตรีป็นวง ฿หຌมีระยะหางระหวางวทีกับตຍะอาหาร อยางนຌอย 5 มตร
หรือมีฉากกัๅนละตຌองเมป็นอุปสรรคตอการระบายอากาศ 

 1.2.2 ก ากับ ดูลการ฿หຌบริการ มิ฿หຌมีความหนานนหรือออัด จนอาจกอ฿หຌกิดความสีไยง
หรือกิดการพรกระจายของรค ละ฿หຌปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมรคทีไราชการก าหนด 

 แ.ใ นวปฏิบัติดຌานการระบายอากาศ ิVentilation) 
  แ.ใ.แ จัด฿หຌมีการระบายอากาศทีไดีละพียงพอ กรณีป็นอาคารปຂดละ฿ชຌครืไองปรับอากาศ 
ควรปຂดพัดลมระบายอากาศตลอดวลา อาจติดตัๅงครืไองฟอกอากาศตามความหมาะสม 

  13.2 ปຂดประตู หนຌาตาง หรือปຂดพัดลมระบายอากาศ พืไอ฿หຌมีการระบายอากาศจาก
ภายนอก ป็นวลา 2 ชัไวมง กอนละหลัง฿หຌบริการ 
  แ.ใ.3 ฿หຌท าความสะอาดครืไองปรับอากาศละผนกรองอากาศ ทุก 3 ดือน หรือตาม
ค านะน าของผูຌผลิต ละ฿หຌมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาอยางสมไ าสมอ หากช ารุดสียหายตຌองด านินการ
ปรับปรุงกຌเข฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
  แ.ใ.5 หຌองสຌวมควรมีระบบระบายอากาศทีไดี  ละปຂดพัดลมระบายอากาศ฿นหຌองสຌวม
ตลอดวลาทีไ฿หຌบริการ 
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ณ วันทีไ 22 พฤษภาคม โ5ๆ5 

โ. นวปฏิบัติดຌานผูຌ฿หຌบริการ ิCOVID Free Personnel) 
2.1 พนักงาน นักรຌอง นักดนตรี ละบุคคลทีไกีไยวขຌองทุกคน ตຌองเดຌรับวัคซีนครบถຌวน รวมถึงขใม

กระตุຌน 

โ.2 ก ากับ฿หຌพนักงานตรวจคัดกรองความสีไยงทุกวัน ผานระบบเทยซฟเทย ิThai Save Thai) หรือ
อพพลิคชัไนอืไน โ 

โ.3 พนักงาน นักรຌอง นักดนตรี ละบุคคลทีไกีไยวขຌองทุกคน ตຌองตรวจคัดกรองดຌวย Antigen test 
ทุก 7 วัน ละมืไอมีอาการหรือมีความสีไยง 

 โ.ไ นักรຌอง นักดนตรี พนักงาน ละบุคคลทีไกีไยวขຌองทุกคน ตຌองสวมหนຌากาก ยกวຌนนักรຌองขณะ 
รຌองพลง รักษาระยะหาง ละปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดชืๅอบบครอบจักรวาล ิUniversal 
Prevention) อยางครงครัด 
 

3. นวปฏิบัติดຌานผูຌรับบริการ ิCOVID Free Customer) 
 ใ.แ ผูຌรับบริการตຌองสดงหลักฐานการเดຌรับวัคซีนครบถຌวน รวมถึงขใมกระตุຌน กอนขຌา฿ชຌบริการ
ทุกครัๅง 
 ใ.โ ผูຌรับบริการ ตຌองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดชืๅอบบครอบจักรวาล ิUniversal 
Prevention) อยางครงครัด  
 3.3 ผูຌรับบริการทีไ ป็นกลุมสีไยง เดຌก ประชากรกลุม 608 คือผูຌทีไมีอายุ 60 ปขึๅนเป ผูຌทีไมีรค
ประจ าตัว 7 รค เดຌก รคทางดินหาย฿จรืๅอรัง รคหัว฿จละหลอดลือด รคเตวายรืๅอรัง รคหลอดลือด
สมอง รคอຌวน รคมะรใง ละรคบาหวาน รวมถึงกลุมหญิงตัๅงครรภ์ ฿หຌหลีกลีไยงหรืองดขຌาเป฿ชຌบริการ฿น
สถานบริการหรือสถานทีไสีไยง 
 
 

*************** 
 


