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เกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน 
(Hygiene Assessment Criteria for MICE Venue) 

 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ภาครัฐมีการประกาศ  
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภายใต้คำแนะนำจากกรมควบคุม
โรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง ได้มีการพัฒนา
มาตรการและแนวทางด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Hygiene Guidelines) เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมสำหรับสถานประกอบการ ให้มีการจัดการด้านสุขอนามัยที่ดีเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแต่ละช่วงของการจัดงาน ได้แก่ ช่วงการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อน
การจัดงาน (Pre-Event), ช่วงการดำเนินการระหว่างการจัดงาน (Onsite Operation), และช่วงการดำเนินการ
ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event) เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินการจัดงานของภาคส่วนต่างๆ 
รวมทั้งผู้ร่วมงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์มีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค สสปน. จึงได้พัฒนาเกณฑป์ระเมินด้านสุขอนามัยในสถานที่จัดงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การทวนสอบประสิทธิภาพของการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาด้านสาธารณสุข 4 เกณฑ์ด้านการควบคุมโรค ได้แก่ ด้านความหนาแน่น ระยะเวลา การระบายอากาศ 
และการกำกับติดตาม และ 5 มาตรการด้านอนามัย โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที ่จัดงาน หรือ Hygiene Assessment Criteria for MICE 
Venue   

 

วัตถุประสงค ์

การจัดทำเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน สำหรับการตรวจประเมินเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการมาตรฐานสถานที่จัดงาน สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย 

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดงานตาม
เกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยในสถานที่จัดงาน โดยสถานประกอบการสามารถนำไปใช้สำหรับ
ประเมินตนเอง การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองโดยผู้ตรวจประเมินบุคคลที่สาม และสามารถนำผล
ที่ได้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงานต่อไป 
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3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้เปิดมุมมองใหม่ในการเตรียมการเพื่อยกระดับสถานที่จัดงานที่
ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ของประเทศไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน เป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขอนามัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่จัดงาน  

2) ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการและผู้เกี ่ยวข้องได้ทราบถึงมุมมองเพื่อใช้สำหรับการเตรียมการรับมือ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานที่จัดงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ส่งเสริมให้ผู้เกี ่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรการด้านสุขอนามัย แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ควบคุมโรค และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องมากยิ่งขึ้น 

4) การตรวจประเมินตามรายการที่ถูกออกแบบให้พิจารณาตามมาตรการควบคุมโรคและความสัมพันธ์ 
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดมุมมองที่นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการในเชิงระบบ และ
ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน 
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การพิจารณาผลการตรวจประเมิน  

การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน เป็นการตรวจประเมินต่อเนื่อง
สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น
สถานที่จัดงานที่มีการจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยการตรวจประเมินพิจารณาตามช่วงระยะเวลาการจัดงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงาน ดังนี้ 

 

▪ การวางแผนและเตรียมความพรอ้มกอ่นการจัดงาน (Pre-Event) 

เป็นขั้นตอนที่สถานที่จัดงานพิจารณาปัจจัยและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดงาน และดำเนินการ
เตรียมความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดงานที่จะเกิดขึ้น
ในสถานที่จัดงาน   

▪ การดำเนนิการระหวา่งการจดังาน (Onsite Operation)  

เป็นการดำเนินการตั้งแต่การเริ่มเข้ามาในสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมการ ติดตั้ง หรือ set up ก่อนที่
การจัดงานจะเริ่มขึ้น ระหว่างการจัดงาน (show day) และการรื้อถอน การดำเนินเพื่อฟื้นฟูพื้นที่
เพ่ือกลับคืนสภาพเดิม   

▪ การดำเนนิการภายหลงัการจดังานเสรจ็สิน้ (Post-Event)  

การดำเนินการเชิงระบบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและภาพรวมของการจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การปรับปรุงพัฒนาสร้างความยั่งยืนในการให้บริการของสถานที่จัดงาน   

 

เกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน มีรายละเอียดของเกณฑ์ประเมินพร้อมตัวชี้วัดในแต่
ละข้อ ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเวลาต่างๆ  โดยแต่ละ
ช่วงเวลาของการจัดงาน มีจำนวนของเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   

• การดำเนินการวางแผนและเตรียมการก่อนการจัดงาน (Pre-Event, PrE) จำนวน 10 ข้อ  
• การจัดการระหว่างการจัดงาน (Onsite Operation, OO) จำนวน 14 ข้อ  
• การดำเนินภายการหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event, PE) จำนวน 4 ข้อ  

รวม 28 เกณฑ์ประเมิน 

เพื่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรการด้านการควบคุมโรค และเป็นที่
ยอมรับใน การตัดสินผลการประเมินด้านสุขอนามัย สถานที่จัดงานจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ประเมินโดยได้รับผล
ประเมิน “สอดคล้อง (Conformance)” ทุกเกณฑ์ประเมิน หรือ คิดเป็น 100%  
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ข้อปฏิบัติสำหรับสถานทีจ่ัดงาน 

การตรวจประเมินด้านสุขอนามัยเป็นการตรวจประเมินเพื่อยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ให้มีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โดยผู้บริหารขององค์กรสามารถนำผลการตรวจประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการสถานที่จัด
งานให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับในด้านสุขอนามัยจากผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ปัจจัยที่องค์กรหรือหน่วยงานของสถานที่จัดงานควรพิจารณา เพื่อความพร้อมในการประเมินด้าน
สุขอนามัย มีดังต่อไปนี้ 

1) ควรพิจารณาทบทวนปัจจัยที่เป็นไปได้ นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการจัดงานโดยรวมในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมหรือการปฏิบัติใน
ลักษณะใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสัมผัส หรือทำให้มีการสะสมของผู้ร่วมงานหนาแน่นเกินไปในพื้นที่
ระหว่างการจัดงาน ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่จัดงาน
โดยเฉพาะระบบการระบายอากาศ แนวโน้มและสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ผลกระทบ
จากมาตรการที่มีการกำหนดของภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ วาง
แผนการจัดการด้านสุขอนามัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ทบทวนมาตรการของภาครัฐ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ด้านสาธารณสุข ที่เก่ียวข้องกับสถานที่
จัดงานอย่างสม่ำเสมอ และเพ่ือนำมาพิจารณาปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้อง    

3) ทบทวนความพร้อมของสถานที่จัดงาน โดยเฉพาะขนาดของพื้นที่  ความสามารถในการรองรับ
จำนวนผู ้เข ้าร ่วมงานตามหลักของการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร  
ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศอาคาร สุขอนามัยของห้องน้ำ รวมทั้งส่วนของพื้นที่ที่มีการ
สัมผัสบ่อยครั้ง เป็นต้น 

4) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ควรพิจารณาครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
- ประเมินความเพียงพอของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านสาธารณสุขตามหน้าที่

ความรับผิดชอบเพื่อรองรับการจัดงาน 
- บุคลากรของสถานที่จัดงานควรได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้าน

สุขอนามัยในสถานที่จัดงาน รวมทั้งมาตรการของภาครัฐ กฎหมาย และข้อบังคับด้าน
สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 

5) ทำการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามเกณฑ์การประเมินที่ระบุ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการทำความเข้าใจในความต้องการหรือเจตนารมณ์ของเกณฑ์การประเมินตามที่ระบุได้ดี
ยิ ่งขึ ้น อีกทั้งเป็นข้อมูลสำหรับสถานที่จัดงาน ทำให้ทราบสถานะในเบื้องต้น และนำข้อมูลไป
ประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 
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คำแนะนำสำหรับผู้ตรวจประเมิน  

เพื่อให้การตรวจประเมินเกิดประสิทธิผลและสร้างมุมมองที่ดี สร้างคุณค่าจากการตรวจประเมินต่อ
ผู้ประกอบการ  ผู้ตรวจประเมินควรมีการวางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน ดังนี้ 

• ควรค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการด้านการควบคุมโรค กฎหมายด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย
ด้านสุขอนามัยอ่ืนๆ ในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ ์ 

• ระหว่างการตรวจประเมิน ควรรวบรวมหลักฐานที่สะท้อนผลแสดงความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละข้อ ค้นหาหลักฐานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลตามเกณฑ์
ประเมินด้านสุขอนามัย ซึ่งหากมีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง หลักฐานจะแสดงผลได้เองตามธรรมชาติ 
โดยหลักในการติดตามแหล่งข้อมูลของหลักฐาน ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

- สำรวจจากสถานที่จัดงานจริง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและส่วนสนับสนุนของสถานที่จัดงาน  
รวมทั้ง เครื ่องมือและอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่เสี ่ยงสูงต่อการสัมผัส (High touch 
points) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค  

- การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ 
และความตระหนักด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดที่ระบุในเกณฑ์
การประเมินและตัวชี้วัด  

- เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขอนามัย 
รวมทั้งบันทึกหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น



เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน หรือ Hygiene Assessment Criteria for MICE Venue   
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE การวางแผนและเตรียมการจัดงาน (Pre-Event ) 
PrE01 แผนการตลาดรองรับด้านสุขอนามัย 

มีการพิจารณาจัดทำแผนการตลาดที่
สามารถรับมือต่อผลกระทบด้านสุขอนามัย 
เพ่ือการดำเนินธุรกิจของสถานที่จัดงานอย่าง
ยั่งยืน  
 

    - ข้อมูลแผนการตลาด โดยรายละเอียดที่แสดงใน
แผนการตลาด ควรพิจารณาบนพื้นฐานของปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขอนามัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานที่จัด
งาน เช่น 

- สถานที่ตั้งของสถานที่จัดงานและความห่างไกลจาก
สถานพยาบาล สภาพอาคารและสถานที่ ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น 

- สถานการณด์้านสุขอนามัยในเขตพ้ืนที่ตั้ง ประกาศ
ด้านสุขอนามัยจากหน่วยงานภาครัฐ  สภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อาจทำให้มีความ
ยากหรือง่ายต่อการควบคุมด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

PrE02 มาตรการป้องกันด้านสุขอนามัย 
- มีข้อปฏิบัติเป็นมาตรการสุขอนามัย จัดไว้

สำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาในสถานที่จัดงาน  

- มีการสื่อสารมาตรการดังกล่าวให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
และเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

    - เอกสารระบุมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อในสถานที่จัดงาน 
เช่น ข้อบังคับการสวมหน้ากากอนามัย มาตรการคัด
กรองและรักษาระยะห่างเพ่ือลดการสัมผัส ตาม
ประกาศของภาครัฐ  เป็นต้น 

- การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ป้ายประกาศ การติดบอร์ด อีเมล เป็นต้น 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE03 มาตรการทำความสะอาดสถานที่จัดงาน 
- มีวิธีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัส

สูง เพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
- มีแผนการทำความสะอาดจุดที่มีการ

สัมผัสสูง และดำเนินการตามแผนนั้น 
- มีการสื่อสารแผนการทำความสะอาด ที่

ผู้ใช้บริการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  
- มีวิธีการติดตามผลการทำความสะอาด 

สม่ำเสมอ  

    - เอกสารข้อมูลแสดงจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัส
ในสถานที่จัดงาน  

- เอกสารวิธีปฏิบัติสำหรับการทำความสะอาดตาม
มาตรฐานการควบคุมโรค 

- เอกสารแผนการทำความสะอาด ระบุผู้รับผิดชอบใน
การทำความสะอาด/ติดตามคุณภาพงาน ความถ่ีใน
การทำความสะอาดที่เหมาะสมตามความเสี่ยง   

PrE04 มาตรการรักษาระยะห่าง 
- มีแผนผังกำหนดจำนวนคนสูงสุดของแต่

ละพ้ืนที่ในเวลาเดียวกัน และกำหนด
ระยะห่างของพื้นที่ ตามมาตรการของรัฐ
ในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน 

- ติดป้ายสื่อสารแผนผัง ทีส่ามารถมองเห็น
ไดช้ัดเจน 

   - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่ในสถานทีจ่ัด
งาน และกำหนดขีดความสามารถในการรองรับ
จำนวนคนที่สามารถอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ในเวลา
เดียวกัน ในอัตรา ไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร 
ในช่วงที่มีการระบาด หรือพิจารณาตามประกาศ
จากภาครัฐ  

- แผนผังแสดงจำนวนคนที่สามารถอยู่ในพ้ืนที่พร้อม
กัน สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ  
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE05 การประชาสัมพันธ์ด้านสุขอนามัย 
การสื่อสารแจ้งเตือนด้านสุขอนามัย ผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม ดังนี้ 
- จัดเตรียมป้ายเตือน/ป้ายสื่อสาร ที่มี

จำนวนเพียงพอ ติดตั้งในจุดที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- และ/หรือ จัดเตรียมประกาศผ่านระบบ
เสียงตามสายได้ทั่วถึงสถานที่จัดงาน 

    - ป้ายแสดงข้อมูลสื่อสารด้านสุขอนามัย มีข้อความที่
จำเป็น ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  

- กำหนดจุดติดตั้งป้ายเตือน/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์  
ที่สามารถเห็น เช่น จุดที่อาจมีการสะสมของ
ผู้ร่วมงาน จุดพักคอย จุดรอการเข้าชมงานหรือ
ร่วมงาน จุดลงทะเบียน และ/หรือที่นั่งรับประทาน
อาหาร เป็นต้น 

PrE06 การตรวจคัดกรองด้านสุขอนามัย  
- มีการประสานงานกับผู้จัดงานหรือ

ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการตรวจ
คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่จัดงานล่วงหน้า 

- มีผลการตรวจคัดกรองด้านสุขอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่จัดงานตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค  

    - ข้อมูลแสดงผลการประสานงาน หรือการสื่อสารต่อผู้
จัดงาน เกี่ยวกับมาตรการตรวจคัดกรอง ล่วงหน้า
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

- ข้อมูลผลการคัดกรองสุขอนามัยของผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดงาน หรือ
ตามมาตรการของภาครัฐ  เช่น ตรวจสอบประวัติ
การเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยง บันทึกอาการเจ็บป่วย 
ผลการตรวจ PCR หรือ ATK  เอกสารรับรองการฉีด
วัคซีน  
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE07 บุคลากรสนับสนุนด้านสุขอนามัย 
- มีแนวทางจัดเตรียมไว้เพ่ืออำนวยความ

สะดวกด้านบุคลากร ต่อผู้จัดงาน กรณีท่ีมี
การร้องขอ   

- ประสานงาน และ/หรือจัดหาบุคลากร
ด้านสุขอนามัย เพื่อสนับสนุนผู้จัดงาน 
ตามความจำเป็น 

    เอกสารระบุวิธีการจัดหาบุคลากรด้านสุขอนามัยไว้
สนับสนุนผู้จัดงาน หรือ มีรายการแหล่ง/สถานพยาบาล
ท้องที่ ที่สามารถสนับสนุนบุคลากรด้านสุขอนามัย  
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE08 การฝึกอบรมพัฒนาด้านสุขอนามัย 
มีแนวทางในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขอนามัย 
- กำหนดหัวข้อหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่

จำเป็นด้านสุขอนามัยที่ ตามลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- มีแผนการฝึกอบรมประจำปี หรือตาม
ความเหมาะและทันต่อสถานการณ์ 

- มีการจัดฝึกอบรม และ/หรือสื่อสารตาม
แผนที่กำหนด และเก็บบันทึกผลไว้ภายใน
สถานที่จัดงาน 

- มีบันทึกผลประเมินความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขอนามัย เหมาะสมตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

   - แผนการฝึกอบรมประจำปี และ/หรือกำหนดหัวข้อ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องตามสถานการณ์ด้าน
สุขอนามัย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และ/หรือ
โรคระบาดอ่ืนๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสารแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ติดบอร์ด, ประชุม, จดหมายอิ
เลกทรอนิกส์ (email) และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

- บันทึกการฝึกอบรม การสื่อสารให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดงาน และประเมินผลความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการด้านสุขอนามัย การป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE09 โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานที่จัดงาน  
- มีการติดตั้งระบบระบายอากาศหรือ

อุปกรณ์ช่วยการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในอาคารสถานทีจ่ัดงาน 

- มีแผนและบันทึกผล การบำรุงรักษา การ
ติดตามตรวจสอบความสะอาด และ/หรือ
ตรวจวัดอัตราการระบายอากาศอย่าง
สม่ำเสมอ เหมาะสมกับอัตราการใช้งาน 

    - แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
ระบบระบายอากาศ แผนการทำความสะอาด 
ตรวจวัดประสิทธิภาพโดยช่างผู้ชำนาญการ 

- บันทึกผลการดำเนินการตามแผนงาน และ/หรือ
วิธีการที่กำหนด   

หมายเหตุ 
การวัดอัตราการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร 
อาจพิจารณาตามมาตรฐาน เช่น อย่างน้อย 20 cfm/
คน (ลูกบาศก์ฟุตต่อคนต่อนาที) ตามมาตรฐาน 
ASHRAE 62.1-2010 (Standard of Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality)  หรือ  

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ  5-6 รอบต่อชั่วโมง (Air 
Change Rate per Hour, ACH)  
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE10 การป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยจาก
วัสดุในสถานที่จัดงาน 
สถานที่จัดงานมีแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้วัสดุ   
- มีแผนการทำความสะอาดพ้ืนผิววัสดุที่ใช้

งานในปัจจุบัน เพ่ือลดการสะสมของฝุ่น 
ละออง และเชื้อโรค 

- มีแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสม และติดตามสภาพการชำรุด
เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพ   

    - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการติดตาม
ตรวจสอบ แผนการทำความสะอาดและดูแลรักษา
พ้ืนผิววัสดุ  

- ที่ติดตั้งและใช้งานของสถานที่จัดงาน  
- พิจารณาการเลือกใช้วัสดุสำหรับสถานที่จัดงาน 

และ/หรือเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งผู้จัดงาน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง  

หมายเหตุ 
พ้ืนผิววัสดุบางชนิดสะสมเชื้อโรค หรือฝุ่น เป็นต้น การ
จัดการควรมีแผนที่ชัดเจนในการติดตามทำความ
สะอาดที่เหมาะสม หรือวัสดุบางชนิดที่มีการติดตั้งมา
เป็นเวลานาน อาจทำจากวัตถุที่มีคุณสมบัติเป็น
อันตราย เช่น แร่ใยหิน หรือเส้นใยที่เปื่อยชำรุดง่าย ซึ่ง
มักใช้ทำฝ้า ผนัง เพดาน เมื่อชำรุดอาจมีการฟุ้งกระจาย
ในรูปฝุ่น ละออง  ควรมีผลการตรวจสอบสภาพการ
ชำรุด หรือกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันเมื่อมี
การรื้อถอน เพ่ือสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO การจัดการระหว่างการจัดงาน (Onsite Operation) 
OO 01 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 

มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความสามารถคอยให้
ข้อแนะนำ และ/หรืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้จัดงานในด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด ตามความเหมาะสม   

    - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับ
การมอบหมายเจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้จัดงาน  

- ข้อมูลประวัติแสดงความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ เช่น ประวัติการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย 

OO 02 จุดลงทะเบียน 
มีบุคลากร และ/หรือ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่
จำเป็น เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดงาน
บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าสถานที่จัดงาน 
และ/หรือ ตามที่มีการร้องขอจากผู้จัดงาน 

    
 

เอกสารข้อมูลจากการจัดงานที่ผ่านมา และ/หรือ ข้อมูล
ปัจจุบัน ภาพถ่าย หรือข้อมูลที่สามารถแสดงได้เกี่ยวกับ
การสนับสนุนผู้จัดงาน เช่น บุคลากร อุปกรณ์ท่ีจำเป็น 

OO 03 การคัดกรองผูป้ฏิบัติงานในสถานที่จัดงาน 
- มีการตรวจสอบความพร้อมด้านร่างกาย

ของเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีอาการเจ็บป่วย 

- มีบันทึกผลอุณภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซียส และ/หรือติิดสััญลัักษณ์์
บ่งชี้ผู้ผ่านการคัดกรอง  

    
 

- บันทึกข้อมูล หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่าน
มา แสดงการคัดกรองสภาพร่างกาย และบ่งชี้ผล
ตรวจวัดอุุณหภููมิร่่างกาย ก่อนเริ่มงาน 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 04 แอลกอฮอล์ลและหน้ากากอนามัย 
- มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้าง

มือ ทุกทางเข้า-ออก จุดที่จำเป็นใน
สถานที่จัดงาน  

- จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับ
ผู้ร่วมงานโดยการแจก และ/หรือ
จำหน่าย กรณีที่พบผู้ร่วมงานที่ไม่ได้
เตรียมมา 

    
 

- เอกสารข้อมูลการจัดงาน ภาพถ่าย ที่ผ่านมา และ/
หรือที่มีในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดหาและจัดเตรียม
เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดแจก และ/หรือ
จำหน่ายหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ร่วมงาน  

OO 05 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
ระหว่างการจัดงาน เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก
อนามัย และ/หรืออุปกรณ์ป้องกันการสัมผัส
เชื้อโรคตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานที่จัด
งาน ตามความจำเป็น  

    
 

- เอกสารข้อมูลกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้านสุขอนามัย
ของเจ้าหน้าที่ตลอดการให้บริการ 

- ข้อมูลหรือภาพถ่ายเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการ
สัมผัสเชื้อโรคของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น 
หน้ากากอนามัย ถุงมือ face shield ตามความ
จำเป็นอย่างเหมาะสม 



  

14 
 

หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 06 การระบายอากาศในอาคารสถานที่จัดงาน 
- ภายในอาคารสถานที่จัดงานมีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก และมีอุปกรณ์ช่วยระบาย
อากาศท่ีมีกำลังเพียงพอ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

    
 

- เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา และ
บันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบระบายอากาศ หรือการดำเนินการแก้ไขเมื่อมี
ความผิดปกติเกิดข้ึน   

- ข้อมูลการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ
ประจำวันที่มีการจัดงาน  

OO 07 การทำความสะอาดพื้นที่ในสถานที่จัดงาน 
พ้ืนที่ที่มีการสัมผัสสูง ได้รับการทำความ
สะอาด เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน และมี
การฆ่าเชื้อ หลังจากจบงานในแต่ละวัน ตาม
มาตรการของภาครัฐในช่วงเวลาการจัดงาน 

    - เอกสารข้อมูลกำหนดมาตรการทำความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ สำหรับพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัส
ภายในสถานทีจ่ัดงาน สอดคล้องตามมาตรการของ
ภาครัฐ  

- บันทึกประวัติ หรือภาพถ่ายแสดงผลการ
ดำเนินการ/ตารางการทำความสะอาด 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 08 การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
อุปกรณ์ที่ใช้งานในสถานที่จัดงาน ได้รับการ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อย่างเหมาะสม
ตามจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจัด
งาน  

    - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา และ/
หรือภาพถ่ายบันทึกการทำความสะอาดเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ ก่อนการใช้งาน และหลังการใช้งาน 
เช่น ไมโครโฟน โพเดียม เก้าอ้ี โต๊ะ เป็นต้น  

- ผลการติดตามการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
สอดคล้องตามอัตราการใช้งาน    

OO 09 การประชาสัมพันธ์ด้านสุขอนามัย 
ในสถานที่จัดงานมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
แนะนำข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในระหว่าง
การจัดงาน  
- มีป้ายให้ข้อมูลข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย

ในสถานที่จัดงาน และห้ามการสูบบุหรี่ 
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

- มีสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ด้านสุขอนามัย
ทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน 

    
 

- เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา และ/
หรือภาพถ่ายบันทึก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือแนะนำ
ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย ได้แก่ การล้างมือ การสวม
หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง ภายในพ้ืนที่
บริเวณจัดงาน 

- เอกสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขอนามัย 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม สัมมนา 
นิทรรศการได้แก่ ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน อาจเป็น แผ่น
พับ, ป้าย signage, VDO clip, และ/หรือเสียงตาม
สาย 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 10 พื้นที่รับประทานอาหาร  
พ้ืนที่รับประทานอาหาร มีขนาดเพียงพอต่อ
การรักษาระยะห่างได้ อย่างน้อย 1 เมตร
ระหว่างการทานอาหาร และการรอคิวการ
ซื้ออาหาร ตลอดเวลาที่มีการจัดงาน หรือ
เป็นไปตามมาตรการที่มีการประกาศในแต่
ละช่วงเวลาจากภาครัฐ 

    
 

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา และ/หรือ
ภาพถ่ายบันทึก พ้ืนที่รับทานอาหาร lay-out การจัด
พ้ืนที่รับประทานอาหารที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 
เมตร  

OO 11 การบริการด้านปฐมพยาบาล 
- มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถใน

การดูแลผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นต่อ
การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

- มีแนวทางรับมือ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ 
สามารถกันผู้ติดเชื้อออกจากพ้ืนที่จัด
งานได้สะดวกรวดเร็ว ก่อนนำส่ง
โรงพยาบาล และ/หรือ มีการจัดหา
สถานพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน 

    - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถานที่จัดงาน
เพ่ือรองรับกรณีมีผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อในสถานที่จัด
งาน ข้อมูลการกำหนดเส้นทางสำรองสำหรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับกรณีฉุกเฉิน 

- ข้อมูลประวัติการจัดงานที่ผ่านมา ภาพถ่ายบันทึก
สถานที่จัดไว้บริการด้านปฐมพยาบาล  

- ตรวจสอบทางเข้าออกสำหรับการเคลื่อนย้ายควรมี
ลักษณะเป็นทางลาดสำหรับรถเข็นหรือเตียงเข็น 

- ข้อมูลการจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุน ตาม
ความจำเป็น   
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 12 ขยะติดเชื้อในสถานที่จัดงาน 
สถานที่จัดงานมีการจัดการขยะติดเชื้อ โดย 
- มีภาชนะจัดไว้เฉพาะสำหรับรองรับขยะ

ติดเชื้อ มีถุงบรรจุขยะ และป้ายเตือน
ขยะติดเชื้อ กระจายในสถานที่จัดงานที่
จำเป็น อย่างเหมาะสม  

- มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่มีความเข้าใจในการ
จัดการขยะติดเชื้อ 

- ขยะติดเชื้อมีการส่งกำจัดในสถานที่ท่ีได้
มาตรฐานตามกฎหมาย 

   - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถานที่จัดงาน 
เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ และมาตรการในการ
ส่งกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา และ/
หรือภาพถ่ายบันทึก แสดงความพร้อมของภาชนะ
รองรับขยะติดเชื้อ และการส่งกำจัดโดยสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

- เอกสารบันทึกผลอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับขยะ หรือข้อมูลคุณสมบัติผู้ให้บริการจัดการ
ขยะจากภายนอก 

OO 13 สุขลักษณะของห้องสุขาในสถานที่จัดงาน 
ห้องสุขามีการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นอย่าง
เพียงพอ ตามกฎหมายกำหนด 
- ห้องสุขาและอุปกรณ์อ่างล้างมือ 

อุปกรณ์เช็ดมือ และ/หรือเป่าให้มือแห้ง
มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย สามารถใช้
งานไดต้ลอดเวลาที่มีการจัดงาน 

- มีสบู่ล้างมือ และกระดาษชำระเพียงพอ 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

    
 

- เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านการดูแล
สุขอนามัย การรักษาความสะอาด และการติดตาม
ตรวจสอบห้องสุขา บริเวณที่รองนั่งโถส้วม โถ
ปัสสาวะ ฝาปิดโถส้วม ที่กดปัสสาวะ ประตู ที่จับ
เปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน ที่แขวนกระดาษชำระ 
อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก อย่างน้อยทุกๆ 1 
ชั่วโมง หรือตามจำนวนผู้ใช้งาน 

- เอกสารข้อมูลบันทึกการดูแลทำความสะอาด และ
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องสุขา แผนการ
ทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

- มีน้ำสะอาดพร้อมใช้งานและมีอย่าง
เพียงพอตลอดเวลาที่จัดงาน  

- มีจำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อผู้ร่วมงาน  
- มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี 

ไม่รั่วซึม  

 

OO 14 การประเมินด้านสุขอนามัยสถานที่จัดงาน 
- มีการจัดแบบประเมินผลการใช้บริการ

สถานที่จัดงาน ในด้านสุขอนามัยเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมโรค ให้แก่ ผู้จัด
งาน หรือผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

- มีการเก็บบันทึกผลการประเมิน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาใน
อนาคต 

   - แบบประเมินสถานที่จัดงานด้านสุขอนามัย สำหรับ
ผู้ร่วมงาน ผู้จัดงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง และบันทึก
ข้อมูลผลจากการจัดงานที่ผ่านมา  

- ช่องทางที่กำหนดสำหรับการรับข้อคิดเห็น หรือการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้จัดงาน การประเมินผ่าน
แบบสอบถามหลังการเข้าร่วมงาน  

- ข้อมูลบันทึกจากการจัดงานที่ผ่านมา หรือรายงาน
สรุปผลการดำเนินการให้บริการของสถานที่จัดงาน 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการด้านสุขอนามัย 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PE การดำเนินการหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event) 
PE01 การติดตามผลการจัดการด้านสุขอนามัย 

มีวิธีการติดตามประสิทธิผลการจัดการด้าน
สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน 
- มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการ

ตรวจสอบ รวมทั้งผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อสถานที่จัดงานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ
การปรับปรุงพัฒนา 

- กรณีมีเหตุผิดปกติเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ หรือข้อร้องเรียน
ด้านสุขอนามัยจากการจัดงาน มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข 

   - เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมา  เช่น 
ข้อกำหนด วธิีการ และ/หรือขั้นตอนการตอบกลับ 
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนในการจัด
งานทีเ่กี่ยวกับสุขอนามัย 

- เอกสารการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตอบกลับ 
และ/หรือการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน
ในการจัดงานเกี่ยวกับสุขอนามัย 

- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัย/ข้อคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ที่เก่ียวข้อง และผลการ
จัดการ และหลักฐานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  

PE02 การดูแลรักษาอุปกรณ์ภายหลังการจัดงาน 
มีผลการตรวจสอบความสะอาด และสภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงาน 
และจัดเก็บอย่างถูกสุขสักษณะ  

   เอกสารข้อมูลผลการจัดงานที่ผ่านมา และ/หรือภาพถ่าย
ประกอบ แสดงผลการตรวจสอบสถานที่หรือห้องเก็บ
อุปกรณ์ และผลการทำความสะอาด เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดงานครั้งต่อไป 
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หัวข้อ (Item
) 

เกณฑ์ประเมินการจัดการด้านสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคล้อง (1) 

ไม่สอดคล้อง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เป็นไปได้   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PE03 การใช้บริการจากภายนอก 
(Outsourcing) 
- มีวิธีการและเกณฑ์ประเมินความพร้อม

ให้บริการของผู้ให้บริการจากภายนอก  
และการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สุขอนามัย  

- มีการจัดทำเอกสารข้อมูลเป็นบันทึกผล
การประเมินความสามารถในด้าน
สุขอนามัย และการปฏิบัติตามมาตรการ
ของสถานที่จัดงาน  

   เอกสารวิธีการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือเอกสาร
ที่ระบุขั้นตอนการประเมินผู้รับจ้าง ในด้านบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถด้านสุขอนามัย เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ความพร้อมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้
งาน และ/หรือมีการให้ความร่วมมือด้านสุขอนามัย 
ความสามารถในการแก้ไข และ/หรือดำเนินการของผู้
รับจ้าง กรณทีี่พบข้อจำกัดต่างๆ 

PE04 การปรับปรุงพัฒนา ด้านสุขอนามัยสำหรับ
สถานที่จัดงาน 
ผู้บริหารสถานที่จัดงาน มีการทบทวนเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 
- มีการทบทวนผลการจัดการด้าน

สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน และมี
แผนการปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงาน
ด้านสุขอนามัย อย่างเหมาะสม 

- มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านสุขอนามัยได้ 

    
 

- เอกสารข้อมูลผลการจัดงานที่ผ่านมา ทบทวน
เอกสารการบันทึกการติดตามประเมินผลการจัดการ
ด้านสุขอนามัย บันทึกการสรุปข้อมูลข้อบกพร่อง
หรือสิ่งผิดปกติจากการประเมินผลการจัดการด้าน
สุขอนามัยของผู้ร่วมงาน 

- เอกสารข้อมูลการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาด้าน
สุขอนามัย 
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