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แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) 

ส าหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน 
กระทรวงสาธารณสุข  

 

 กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางสังคม พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท่ีมีการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชน โดยเป็นการรวมกลุ่มในระยะเวลาหนึ่ง ในสถานที่หนึ่งทั้งของรัฐและเอกชน อาจมีคนมาร่วมงาน
จากหลายหลายพ้ืนที่ เช่น งานบวช งานศพ งานบุญ งานเทศกาลประเพณี การแข่งขันกีฬาในชุมชน เป็นต้น       
ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัส ใกล้ชิด มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการถอดหน้ากาก และอาจมีการตะโกน 
เชียร์ ร้องเพลง ซ่ึงท าให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ส าหรับ การจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มในชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ผู้จัดงานต้องประเมินมาตรการผ่าน
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus และแจ้งการจัดงานให้ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนจัดงาน โดยรายละเอียดมาตรการฯ ดังนี้  

ก. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) 
1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) 

1.1 การคัดกรอง 
1) มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ และให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ วิธีการ

สังเกตหรือตรวจสอบอาการบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
1.2 ความสะอาด 

1) ท าความสะอาดพ้ืนผิวจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ า ก่อน ระหว่างจัดงาน ทุก 1-2 ชั่วโมง และ
หลังการจัดงานทุกครั้ง 

2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอย แต่ละประเภท 

ออกจากกัน และรวบรวมไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน 
1.4 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล หรือพิจารณาชุดอาหารแบบเดี่ยว

ตามความเหมาะสม 
1.5 จัดและท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีมีการสัมผัสร่วมกันทุกครั้ง เช่น ไมโครโฟน หลังการสัมผัส

อย่างเหมาะสม 
1.6 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ก ากับติดตามการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 
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2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) 
2.1 เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของผู้เข้าร่วมงาน อย่างน้อย 1 เมตร  หากมีการแสดง ให้เว้น

ระยะห่างของเวทีและผู้ชม อย่างน้อย 2 เมตร   
2.2 จ ากัดจ านวนคนหรือกระจายการรวมกลุ่มคน อย่างน้อย 4 ตร.ม.ต่อ 1 คน 
2.3 ก าหนดเส้นทางเข้า-ออกให้เหมาะสม และจัดจุดคัดกรองที่เพียงพอ 
2.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน 

3 . ด้านการระบายอากาศ (Ventilation) 
3.1 จัดในพื้นที่โล่ง มีการระบายอากาศที่ดี 
3.2 หากจัดในอาคาร ต้องจัดมีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตู 

หน้าต่าง เพ่ือระบายอากาศเป็นระยะ และท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
3.3 ห้องน้ าควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าตลอดเวลา  

ที่ให้บริการ 
ข. แนวปฏิบัติส าหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) 

1. การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน 
1.1 ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อ

มาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน 
1.2 คัดกรองความเสี่ยง 

1) ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชั่นไทย เซฟ ไทย หรือระบบอ่ืนๆ 
หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วย ATK และแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 
ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน  

2) หากลักษณะกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง* หรือ ต้องท ากิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากาก   
ให้ผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการ พิจารณาคัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน 
ด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ 
ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน 

2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จ าเป็น 
2.2 เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม 
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน 

หลังเข้าห้องน้ า ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 
โดยไม่จ าเป็น 

2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ไมโครโฟน เครื่องส าอาง เครื่องแต่งกาย เจลแอลกอฮอล์ 
3. เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

 



3 
 

ค. แนวปฏิบัติ ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer) 
1. การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน 

1.1 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อน
แล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน 

1.2 คัดกรองความเสี่ยง 
1) ผู้เข้าร่วมงาน ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชั่นไทย เซฟ ไทย หรือระบบอ่ืน ๆ 

หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย
การติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง   
(ชุดตรวจ ATK) และแสดงผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน  

2) หากลักษณะงานมีกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากาก ให้ผู้ เข้าร่วมงานพิจารณา    
คัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 
(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตามความ
เสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน 

1.3 ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการก าหนด  
หรือสมุดส าหรับลงทะเบียน  

2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จ าเป็น 
2.2 เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม ใช้เวลาอยู่ในงานเท่าท่ีจ าเป็น 
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน

หลังเข้าห้องน้ า ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 
โดยไม่จ าเป็น 

2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น เจลแอลกอฮอล์ 
3. เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 
******************************* 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  
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หมายเหตุ  
* กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง กิจกรรมการรวมกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงอย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไป ตาม
เกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งผู้จัดงาน ผู้ให้บริการหรือผู้เข้าร่วมงาน ควรพิจารณาตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 

ระดับความเสี่ยงกิจกรรม ความเสี่ยงสูง 

1. ความหนาแน่น               
   การเว้นระยะห่าง 

น้อยกว่า 4 ตร.ม./คน หรือ 
เว้นระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร 

2. การพูดคุย ตะโกนร้อง ใกล้ชิด/สัมผัสกันมาก ตลอดเวลา 
3. การใส่หน้ากาก มีการถอดหน้ากากเป็นระยะเวลานาน หรือไม่สวม 
4. การระบายอากาศ อาคารปิดทึบ มีระบายอากาศไม่ดี 

 
 

 


