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เกณฑประเมินดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน  
(Hygiene Assessment Criteria for MICE Venue) 

 

 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหภาครัฐมีการประกาศ  
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตปพ.ศ. 2563 สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมไมซ ซึ่งถือเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในชวงที่ผานมา 
สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ภายใตคำแนะนำจากกรมควบคุม
โรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และไดรับความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการพัฒนา
มาตรการและแนวทางดานสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ (MICE Hygiene Guidelines) เพ่ือการเตรียมความ
พรอมสำหรับสถานประกอบการ ใหมีการจัดการดานสุขอนามัยที่ดีเพ่ือลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแตละชวงของการจัดงาน ไดแก ชวงการวางแผนและเตรียมความพรอมกอน
การจัดงาน (Pre-Event), ชวงการดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation), และชวงการดำเนินการ
ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event) เพื่อสรางความมั่นใจตอการดำเนินการจัดงานของภาคสวนตางๆ 
รวมทั้งผูรวมงาน และชวยสงเสริมใหการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไมซมีความย่ังยืนมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานอุตสาหกรรมไมซ ใหมีความพรอมในการรับมือตอสถานการณ
การแพรระบาดของโรค สสปน. จึงไดพัฒนาเกณฑประเมินดานสุขอนามัยในสถานท่ีจัดงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การทวนสอบประสิทธิภาพของการจัดการตามมาตรการปองกันและควบคุมโรค ใหสอดคลองตามหลักเกณฑการ
พิจารณาดานสาธารณสุข 4 เกณฑดานการควบคุมโรค ไดแก ดานความหนาแนน ระยะเวลา การระบายอากาศ 
และการกำกับติดตาม และ 5 มาตรการดานอนามัย โดยนำหลักเกณฑดังกลาวมาประยุกตใชเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาเกณฑประเมินดานสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน หรือ Hygiene Assessment Criteria for MICE 
Venue   

วัตถุประสงค 
การจัดทำเกณฑประเมินดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1) เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน สำหรับการตรวจประเมินเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการมาตรฐานสถานท่ีจัดงาน สำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซประเทศไทย 

2) เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการจัดงานตาม
เกณฑประเมินดานสุขอนามัยในสถานที่จัดงาน โดยสถานประกอบการสามารถนำไปใชสำหรับ
ประเมินตนเอง การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองโดยผูตรวจประเมินบคุคลท่ีสาม และสามารถนำผล
ที่ไดเปนขอมูลสำหรับการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีจัดงานตอไป 
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3) สนับสนุนใหผูประกอบการไมซไดเปดมุมมองใหมในการเตรียมการเพื่อยกระดับสถานที่จัดงานท่ี
ปลอดภัย สรางความเช่ือมั่นใหแกผูรวมงานและผูเก่ียวของ สอดคลองตามมาตรฐานดานสุขอนามัย
ของประเทศไทยและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

ประโยชนที่จะไดรับ 

1) สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน เปน
พ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจัดการดานสุขอนามัย สงเสริมภาพลักษณท่ีดีของสถานท่ีจัดงาน  

2) สงเสริมใหผูประกอบการและผูเกี่ยวของไดทราบถึงมุมมองเพื่อใชสำหรับการเตรียมการรับมือ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดตอในสถานท่ีจัดงานไดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3) สงเสริมใหผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ ในมาตรการดานสุขอนามัย แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ควบคุมโรค และสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติท่ีสอดคลองมากย่ิงข้ึน 

4) การตรวจประเมินตามรายการท่ีถูกออกแบบใหพิจารณาตามมาตรการควบคุมโรคและความสัมพันธ 
ของปจจัยที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหเกิดมุมมองที่นำไปสูการปรับปรุงพัฒนาการในเชิงระบบ และ
สงเสริมการดำเนินธุรกิจใหมีความย่ังยืน 

การพิจารณาผลการตรวจประเมิน  

การตรวจประเมินคุณภาพการจัดการดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน เปนการตรวจประเมินตอเน่ือง
สำหรับสถานประกอบการท่ีผานการรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปน
สถานที่จัดงานที่มีการจัดการดานสุขอนามัยตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสรางความ
เชื่อมั่นตอผูจัดงาน ผูรวมงาน และผูเกี่ยวของ โดยการตรวจประเมินพิจารณาตามชวงระยะเวลาการจัด งานท่ี
เก่ียวของกับสถานท่ีจัดงาน ดังน้ี 

§ การวางแผนและเตรียมความพรอมกอนการจัดงาน (Pre-Event) 

เปนขั้นตอนที่สถานที่จัดงานพิจารณาปจจัยและทรัพยากรที่จำเปนตอการจัดงาน และดำเนินการ
เตรียมความพรอมของสถานท่ี บุคลากร และสิ่งตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือรองรับการจัดงานที่จะเกิดข้ึน
ในสถานท่ีจัดงาน   

§ การดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation)  

เปนการดำเนินการตั้งแตการเริ่มเขามาในสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมการ ติดตั้ง หรือ set up กอนท่ี
การจัดงานจะเริ่มขึ้น ระหวางการจัดงาน (show day) และการรื้อถอน การดำเนินเพื่อฟนฟูพื้นท่ี
เพ่ือกลับคืนสภาพเดิม   

§ การดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จส้ิน (Post-Event)  

การดำเนินการเชิงระบบเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและภาพรวมของการจัดการเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การปรับปรุงพัฒนาสรางความย่ังยืนในการใหบริการของสถานท่ีจัดงาน   
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เกณฑประเมินดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจัดงาน มีรายละเอียดของเกณฑประเมินพรอมตัวช้ีวัดในแต
ละขอ ครอบคลุมกระบวนการตางๆ ท่ีมีความเสีย่งตอการแพรระบาดของโรค ในชวงเวลาตางๆ โดยแตละชวงเวลา
ของการจัดงาน มีจำนวนของเกณฑประเมิน ดังน้ี   

· การดำเนินการวางแผนและเตรียมการกอนการจัดงาน (Pre-Event, PrE) จำนวน 10 ขอ  
· การจัดการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation, OO) จำนวน 14 ขอ  
· การดำเนินภายการหลังการจัดงานเสร็จส้ิน (Post-Event, PE) จำนวน 4 ขอ  

รวม 28 เกณฑประเมิน 

เพื่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดการดานสุขอนามัยตามมาตรการดานการควบคุมโรค และเปนท่ี
ยอมรับใน การตัดสินผลการประเมินดานสุขอนามัย สถานที่จัดงานจำเปนตองผานเกณฑประเมินโดยไดรับผล
ประเมิน “สอดคลอง (Conformance)” ทุกเกณฑประเมิน หรือ คิดเปน 100%  

ขอปฏิบัติสำหรับสถานท่ีจัดงาน 

การตรวจประเมินดานสุขอนามัยเปนการตรวจประเมินเพ่ือยกระดับสถานประกอบการท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ใหมีความพรอมในการรับมือตอสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิตอ 
โดยผูบริหารขององคกรสามารถนำผลการตรวจประเมินไปพิจารณาปรบัปรุงแกไขและพัฒนาการจัดการสถานท่ีจดั
งานใหมีมาตรฐาน สรางความเช่ือมั่นและการยอมรับในดานสุขอนามัยจากผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูเก่ียวของ  

ทั้งนี้ ปจจัยที่องคกรหรือหนวยงานของสถานที่จัดงานควรพิจารณา เพื่อความพรอมในการประเมินดาน
สุขอนามัย มีดังตอไปน้ี 

1) ควรพิจารณาทบทวนปจจัยที่เปนไปได นำมาซึ่งความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดตอ และ
อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จของการจัดงานโดยรวมในปจจุบัน เชน กิจกรรมหรือการปฏิบัติใน
ลักษณะใดๆ ที่กอใหเกิดการสัมผัส หรือทำใหมีการสะสมของผูรวมงานหนาแนนเกินไปในพื้นท่ี
ระหวางการจัดงาน ความพรอมดานบุคลากร ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่จัดงาน
โดยเฉพาะระบบการระบายอากาศ แนวโนมและสถานการณการระบาดของโรคติดตอ ผลกระทบ
จากมาตรการที่มีการกำหนดของภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น เปนตน เพื่อนำมาวิเคราะห วาง
แผนการจัดการดานสุขอนามัย ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2) ทบทวนมาตรการของภาครัฐ กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ดานสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของกับสถานท่ี
จัดงานอยางสม่ำเสมอ และเพ่ือนำมาพิจารณาปฏิบัติใหเกิดความสอดคลอง    

3) ทบทวนความพรอมของสถานที่จัดงาน โดยเฉพาะขนาดของพื้นที ่ ความสามารถในการรองรับ
จำนวนผู  เขาร วมงานตามหลักของการร ักษาระยะหางอยางนอย 1 คนตอ 4 ตารางเมตร  
ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศอาคาร สุขอนามัยของหองน้ำ รวมทั้งสวนของพื้นที่ที่มีการ
สัมผัสบอยครั้ง เปนตน 

4) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร ควรพิจารณาครอบคลุมประเด็นตอไปน้ีเปนอยางนอย 
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- ประเมินความเพียงพอของบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานสาธารณสุขตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบเพ่ือรองรับการจัดงาน 

- บุคลากรของสถานท่ีจัดงานควรไดรับการฝกอบรม พัฒนาความเขาใจเก่ียวกับมาตรการดาน
สุขอนามัยในสถานที่จัดงาน รวมทั้งมาตรการของภาครัฐ กฎหมาย และขอบังคับดาน
สาธารณสุข ท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน 

5) ทำการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามเกณฑการประเมินทีร่ะบ ุซึ่งจะชวยสนับสนุน
ใหเกิดการทำความเขาใจในความตองการหรือเจตนารมณของเกณฑการประเมินตามที่ระบุไดดี
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนขอมูลสำหรับสถานที่จัดงาน ทำใหทราบสถานะในเบื ้องตน และนำขอมูลไป
ประกอบการพิจารณาเพ่ือใชในการเตรียมความพรอมสำหรับการจัดการท่ีดียิ่งข้ึน 

คำแนะนำสำหรับผูตรวจประเมิน  
เพื ่อใหการตรวจประเมินเกิดประสิทธิผลและสรางมุมมองที ่ดี สรางคุณคาจากการตรวจประเมินตอ

ผูประกอบการ  ผูตรวจประเมินควรมีการวางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน ดังน้ี 

· ควรคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนดานสุขอนามัยสำหรับสถานท่ีจดังาน ทำความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรการดานการควบคุมโรค กฎหมายดานสาธารณสุขและขอกำหนดที่เกี่ยวข อง รวมทั้งปจจัย
ดานสุขอนามัยอ่ืนๆ ในปจจุบันท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ  

· ระหวางการตรวจประเมิน ควรรวบรวมหลักฐานที่สะทอนผลแสดงความสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินในแตละขอ คนหาหลักฐานอยางเปนระบบบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลตามเกณฑ
ประเมินดานสุขอนามัย ซึ่งหากมีการปฏิบัติท่ีไมสอดคลอง หลักฐานจะแสดงผลไดเองตามธรรมชาติ 
โดยหลักในการติดตามแหลงขอมูลของหลักฐาน ควรพิจารณาดังตอไปน้ี 

- สำรวจจากสถานท่ีจัดงานจริง รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐานและสวนสนับสนุนของสถานท่ีจัดงาน  
รวมทั้ง เครื ่องมือและอุปกรณที ่เกี ่ยวของกับพื ้นที ่เสี ่ยงสูงตอการสัมผัส (High touch 
points) และสวนท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรค  

- การสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ ความสามารถ 
และความตระหนักดานสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของตามขอกำหนดท่ีระบุในเกณฑ
การประเมินและตัวช้ีวัด  

- เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการดานสุขอนามัย 
รวมทั้งบันทึกหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ  
เปนตน



5 

 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน (Hygiene Assessment Criteria for MICE Venue) 

หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE การวางแผนและเตรียมการจัดงาน (Pre-Event ) 
PrE01 แผนการตลาดรองรับดานสุขอนามัย 

มีการพิจารณาจัดทำแผนการตลาดที่
สามารถรับมือตอผลกระทบดานสุขอนามัย 
เพื่อการดำเนินธุรกิจของสถานที่จัดงานอยาง
ยั่งยืน  
 

    - ขอมูลแผนการตลาด โดยรายละเอียดที่แสดงใน
แผนการตลาด ควรพิจารณาบนพื้นฐานของปจจัย
เสี่ยงดานสุขอนามัยที่อาจสงผลกระทบตอสถานที่จัด
งาน เชน 

- สถานที่ตั้งของสถานที่จัดงานและความหางไกลจาก
สถานพยาบาล สภาพอาคารและสถานที่ ความรู
ความเขาใจของบุคลากร เปนตน 

- สถานการณดานสุขอนามัยในเขตพื้นที่ตัง้ ประกาศ
ดานสุขอนามัยจากหนวยงานภาครัฐ  สภาพอากาศ
และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่อาจทำใหมีความ
ยากหรืองายตอการควบคุมดานสาธารณสุข เปนตน 

PrE02 มาตรการปองกันดานสุขอนามัย 
- มีขอปฏิบัติเปนมาตรการสุขอนามัย จัดไว

สำหรับพนักงาน ผูใชบริการ หรือ
ผูเกี่ยวของ ที่เขามาในสถานที่จัดงาน  

- มีการสื่อสารมาตรการดังกลาวให
ผูเกี่ยวของทราบ ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
และเขาใจไดอยางชัดเจน 

    - เอกสารระบมุาตรการควบคุมและปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อโรคหรอืโรคติดตอในสถานที่จัดงาน 
เชน ขอบังคับการสวมหนากากอนามัย มาตรการคัด
กรองและรักษาระยะหางเพื่อลดการสมัผสั ตาม
ประกาศของภาครัฐ  เปนตน 

- การสือ่สาร/ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน 
ปายประกาศ การติดบอรด อีเมล เปนตน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE03 มาตรการทำความสะอาดสถานที่จัดงาน 
- มีวิธีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัส

สูง เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อโรค  
- มีแผนการทำความสะอาดจุดที่มีการ

สัมผัสสูง และดำเนินการตามแผนนั้น 
- มีการสื่อสารแผนการทำความสะอาด ที่

ผูใชบริการสามารถเห็นไดอยางชัดเจน  
- มีวิธีการติดตามผลการทำความสะอาด 

สม่ำเสมอ  

    - เอกสารขอมลูแสดงจุดที่มีความเสี่ยงสูงตอการสัมผัส
ในสถานที่จัดงาน  

- เอกสารวิธีปฏิบัตสิำหรับการทำความสะอาดตาม
มาตรฐานการควบคุมโรค 

- เอกสารแผนการทำความสะอาด ระบผุูรบัผิดชอบใน
การทำความสะอาด/ติดตามคุณภาพงาน ความถี่ใน
การทำความสะอาดที่เหมาะสมตามความเสี่ยง   

PrE04 มาตรการรักษาระยะหาง 
- มีแผนผงักำหนดจำนวนคนสูงสุดของแต

ละพื้นที่ในเวลาเดียวกัน และกำหนด
ระยะหางของพื้นที่ ตามมาตรการของรัฐ
ในชวงระยะเวลาของการจัดงาน 

- ติดปายสื่อสารแผนผงั ที่สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน 

   - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ในสถานที่จัด
งาน และกำหนดขีดความสามารถในการรองรบั
จำนวนคนที่สามารถอยูในแตละพื้นที่ในเวลา
เดียวกัน ในอัตรา ไมเกิน 1 คนตอ 4 ตารางเมตร 
ในชวงที่มีการระบาด หรือพิจารณาตามประกาศ
จากภาครัฐ  

- แผนผังแสดงจำนวนคนที่สามารถอยูในพื้นที่พรอม
กัน สอดคลองตามมาตรการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอ  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE05 การประชาสัมพันธดานสขุอนามัย 

การสือ่สารแจงเตือนดานสุขอนามัย ผาน
ชองทางที่เหมาะสม ดังนี้ 
- จัดเตรียมปายเตือน/ปายสื่อสาร ที่มี

จำนวนเพียงพอ ติดตั้งในจุดที่สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

- และ/หรือ จัดเตรียมประกาศผานระบบ
เสียงตามสายไดทั่วถึงสถานที่จัดงาน 

    - ปายแสดงขอมูลสื่อสารดานสุขอนามัย มีขอความที่
จำเปน ตามมาตรการปองกันและควบคุมโรค  

- กำหนดจุดติดตั้งปายเตือน/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ  
ที่สามารถเห็น เชน จุดที่อาจมีการสะสมของ
ผูรวมงาน จุดพักคอย จุดรอการเขาชมงานหรือ
รวมงาน จุดลงทะเบียน และ/หรือที่นัง่รบัประทาน
อาหาร เปนตน 

PrE06 การตรวจคัดกรองดานสขุอนามัย  
- มีการประสานงานกับผูจัดงานหรอื

ผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางการตรวจ
คัดกรองผูที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ใน
สถานที่จัดงานลวงหนา 

- มีผลการตรวจคัดกรองดานสุขอนามัย
ของผูปฏิบัติงานในสถานที่จัดงานตาม
มาตรการปองกันและควบคุมโรค  

    - ขอมูลแสดงผลการประสานงาน หรือการสื่อสารตอผู
จัดงาน เกี่ยวกับมาตรการตรวจคัดกรอง ลวงหนา
อยางนอย 24 ชั่วโมง  

- ขอมูลผลการคัดกรองสุขอนามัยของผูเกี่ยวของ 
อยางนอย 72 ชั่วโมง กอนเขาสูพื้นที่จัดงาน หรือ
ตามมาตรการของภาครัฐ  เชน ตรวจสอบประวัติ
การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง บันทึกอาการเจบ็ปวย 
ผลการตรวจ PCR หรอื ATK  เอกสารรับรองการฉีด
วัคซีน  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE07 บุคลากรสนับสนุนดานสขุอนามัย 
- มีแนวทางจัดเตรียมไวเพื่ออำนวยความ

สะดวกดานบุคลากร ตอผูจัดงาน กรณีที่มี
การรองขอ   

- ประสานงาน และ/หรอืจัดหาบุคลากร
ดานสุขอนามัย เพื่อสนับสนุนผูจัดงาน 
ตามความจำเปน 

 
 
 
 

    เอกสารระบุวิธีการจัดหาบุคลากรดานสุขอนามัยไว
สนับสนุนผูจัดงาน หรือ มีรายการแหลง/สถานพยาบาล
ทองที่ ที่สามารถสนับสนุนบุคลากรดานสุขอนามัย  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE08 การฝกอบรมพัฒนาดานสขุอนามัย 
มีแนวทางในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรให
มีความรูความเขาใจในดานสุขอนามัย 
- กำหนดหัวขอหรือหลกัสูตรการฝกอบรมที่

จำเปนดานสุขอนามัยที่ ตามลักษณะ
หนาที่ความรบัผิดชอบ 

- มีแผนการฝกอบรมประจำป หรือตาม
ความเหมาะและทันตอสถานการณ 

- มีการจัดฝกอบรม และ/หรอืสื่อสารตาม
แผนที่กำหนด และเก็บบันทึกผลไวภายใน
สถานที่จัดงาน 

- มีบันทึกผลประเมินความรูความเขาใจ
ดานสุขอนามัย เหมาะสมตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

   - แผนการฝกอบรมประจำป และ/หรือกำหนดหัวขอ
ฝกอบรมใหสอดคลองตามสถานการณดาน
สุขอนามัย การแพรระบาดของโรคติดตอ และ/หรือ
โรคระบาดอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและ/หรือขอบงัคับที่เกี่ยวของ 

- เอกสารแนวทางการสื่อสารประชาสมัพันธ ผาน
ชองทางสื่อตางๆ เชน ติดบอรด, ประชุม, จดหมายอิ
เลกทรอนิกส (email) และ/หรือ กิจกรรมสงเสริม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- บันทึกการฝกอบรม การสื่อสารใหแกผูเกี่ยวของกับ
การจัดงาน และประเมินผลความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการดานสุขอนามัย การปองกันและควบคุม
โรคระบาด 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE09 โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน  
- มีการติดตั้งระบบระบายอากาศหรอื

อุปกรณชวยการหมุนเวียนของอากาศ
ภายในอาคารสถานที่จัดงาน 

- มีแผนและบันทึกผล การบำรุงรักษา การ
ติดตามตรวจสอบความสะอาด และ/หรือ
ตรวจวัดอัตราการระบายอากาศอยาง
สม่ำเสมอ เหมาะสมกับอัตราการใชงาน 

    - แผนการบำรงุรักษาเครื่องจักรและอุปกรณของ
ระบบระบายอากาศ แผนการทำความสะอาด 
ตรวจวัดประสิทธิภาพโดยชางผูชำนาญการ 

- บันทึกผลการดำเนินการตามแผนงาน และ/หรือ
วิธีการที่กำหนด   

หมายเหตุ 
การวัดอัตราการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร 
อาจพิจารณาตามมาตรฐาน เชน อยางนอย 20 cfm/
คน (ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที) ตามมาตรฐาน 
ASHRAE 62.1-2010 (Standard of Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality)  หรือ  

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ  5-6 รอบตอชั่วโมง (Air 
Change Rate per Hour, ACH)  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PrE10 การปองกันผลกระทบดานสุขอนามัยจาก
วัสดุในสถานที่จัดงาน 
สถานที่จัดงานมีแนวทางการปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชวัสดุ   
- มีแผนการทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่ใช

งานในปจจุบัน เพื่อลดการสะสมของฝุน 
ละออง และเชื้อโรค 

- มีแนวทางในการพิจารณาเลือกใชวัสดุที่
เหมาะสม และติดตามสภาพการชำรุด
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพ   

    - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการวางแผนการติดตาม
ตรวจสอบ แผนการทำความสะอาดและดูแลรกัษา
พื้นผิววัสดุ  

- ที่ติดตั้งและใชงานของสถานที่จัดงาน  
- พิจารณาการเลือกใชวัสดุสำหรับสถานที่จัดงาน 

และ/หรือเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการแจงผูจัดงาน 
หรือผูเกี่ยวของ  

หมายเหตุ 
พื้นผิววัสดุบางชนิดสะสมเชื้อโรค หรอืฝุน เปนตน การ
จัดการควรมีแผนที่ชัดเจนในการติดตามทำความ
สะอาดที่เหมาะสม หรอืวัสดุบางชนิดที่มีการติดตั้งมา
เปนเวลานาน อาจทำจากวัตถุที่มีคุณสมบัติเปน
อันตราย เชน แรใยหิน หรอืเสนใยที่เปอยชำรุดงาย ซึ่ง
มักใชทำฝา ผนัง เพดาน เมื่อชำรุดอาจมีการฟุงกระจาย
ในรูปฝุน ละออง  ควรมีผลการตรวจสอบสภาพการ
ชำรุด หรือกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อปองกันเมื่อมี
การรื้อถอน เพื่อสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO การจัดการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation) 
OO 01 เจาหนาที่อำนวยความสะดวก 

มีเจาหนาที่ทีม่ีความรู ความสามารถคอยให
ขอแนะนำ และ/หรอือำนวยความสะดวกแก
ผูจัดงานในดานการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด ตามความเหมาะสม   

    - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา เกี่ยวกับ
การมอบหมายเจาหนาที่สนับสนุนผูจัดงาน  

- ขอมูลประวัติแสดงความรูความสามารถของ
เจาหนาที่ เชน ประวัติการฝกอบรมดานสุขอนามัย 

OO 02 จุดลงทะเบียน 
มีบุคลากร และ/หรอื จัดเตรียมอุปกรณที่
จำเปน เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูจัดงาน
บริเวณจุดคัดกรองทางเขาสถานที่จัดงาน 
และ/หรือ ตามที่มีการรองขอจากผูจัดงาน 

    
 

เอกสารขอมลูจากการจัดงานที่ผานมา และ/หรือ ขอมลู
ปจจุบัน ภาพถาย หรือขอมลูที่สามารถแสดงไดเกี่ยวกับ
การสนับสนุนผูจัดงาน เชน บุคลากร อุปกรณที่จำเปน 

OO 03 การคัดกรองผูปฏิบัติงานในสถานที่จัดงาน 

- มีการตรวจสอบความพรอมดานรางกาย
ของเจาหนาที่ กอนเขาปฏิบัติงาน 
เพื่อใหแนใจวาไมมีอาการเจบ็ปวย 

- มีบันทึกผลอุณภูมิรางกายไมเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส และ/หรือติิดสัญัลักัษณ
บงชี้ผูผานการคัดกรอง  

    
 

- บันทึกขอมูล หรือภาพถายเกี่ยวกับการจัดงานที่ผาน
มา แสดงการคัดกรองสภาพรางกาย และบงชี้ผล
ตรวจวัดอุุณหภููมิรางกาย กอนเริ่มงาน 



  

13 

 

หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 04 แอลกอฮอลลและหนากากอนามัย 
- มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลสำหรับลาง

มือ ทุกทางเขา-ออก จุดที่จำเปนใน
สถานที่จัดงาน  

- จัดเตรียมหนากากอนามัยสำหรับ
ผูรวมงานโดยการแจก และ/หรอื
จำหนาย กรณีที่พบผูรวมงานที่ไมได
เตรียมมา 

    
 

- เอกสารขอมลูการจัดงาน ภาพถาย ที่ผานมา และ/
หรือที่มีในปจจบุันเกี่ยวกับการจัดหาและจัดเตรียม
เจลแอลกอฮอลสำหรบัลางมือ จุดแจก และ/หรอื
จำหนายหนากากอนามัยสำหรับผูรวมงาน  

OO 05 การสวมใสอุปกรณปองกัน 
ระหวางการจัดงาน เจาหนาที่สวมหนากาก
อนามัย และ/หรืออุปกรณปองกันการสัมผสั
เชื้อโรคตลอดเวลาที่ปฏิบัตงิานในสถานที่จัด
งาน ตามความจำเปน  

    
 

- เอกสารขอมลูกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายดานสุขอนามัย
ของเจาหนาที่ตลอดการใหบริการ 

- ขอมูลหรือภาพถายเกี่ยวกับผูรบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบการสวมอุปกรณปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสเชื้อโรคของเจาหนาที่ผูใหบรกิาร เชน 
หนากากอนามัย ถุงมือ face shield ตามความ
จำเปนอยางเหมาะสม 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 06 การระบายอากาศในอาคารสถานที่จัดงาน 
- ภายในอาคารสถานที่จัดงานมีอากาศ

ถายเทสะดวก และมีอุปกรณชวยระบาย
อากาศที่มีกำลังเพียงพอ สามารถใชงาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ  

 

    
 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา และ
บันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบระบายอากาศ หรือการดำเนินการแกไขเมื่อมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น   

- ขอมูลการมอบหมายหนาที่ผูรบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ
ประจำวันที่มีการจัดงาน  

OO 07 การทำความสะอาดพื้นที่ในสถานที่จัดงาน 

พื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง ไดรับการทำความ
สะอาด เหมาะสมกบัจำนวนผูใชงาน และมี
การฆาเชื้อ หลังจากจบงานในแตละวัน ตาม
มาตรการของภาครัฐในชวงเวลาการจัดงาน 

    - เอกสารขอมลูกำหนดมาตรการทำความสะอาดและ
ฆาเชื้อ สำหรบัพื้นที่มีความเสี่ยงสูงตอการสมัผสั
ภายในสถานที่จัดงาน สอดคลองตามมาตรการของ
ภาครัฐ  

- บันทึกประวัติ หรือภาพถายแสดงผลการ
ดำเนินการ/ตารางการทำความสะอาด 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 08 การทำความสะอาดอุปกรณที่เกี่ยวของ 
อุปกรณที่ใชงานในสถานที่จัดงาน ไดรับการ
ทำความสะอาดและฆาเชื้อ อยางเหมาะสม
ตามจำนวนผูใชงาน ตลอดระยะเวลาการจัด
งาน  

    - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา และ/
หรือภาพถายบันทึกการทำความสะอาดเครือ่งมือ 
และอุปกรณ กอนการใชงาน และหลงัการใชงาน 
เชน ไมโครโฟน โพเดียม เกาอี้ โตะ เปนตน  

- ผลการติดตามการทำความสะอาดและฆาเชื้อ 
สอดคลองตามอัตราการใชงาน    

OO 09 การประชาสัมพันธดานสขุอนามัย 
ในสถานที่จัดงานมีการประชาสัมพันธ เพื่อ
แนะนำขอปฏิบัติดานสุขอนามัยในระหวาง
การจัดงาน  
- มีปายใหขอมูลขอปฏิบัติดานสุขอนามัย

ในสถานที่จัดงาน และหามการสูบบุหรี่ 
ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  

- มีสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ดานสุขอนามัย
ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน 

    
 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา และ/
หรือภาพถายบันทึก ปายประชาสมัพันธ เพื่อแนะนำ
ขอปฏิบัติดานสุขอนามัย ไดแก การลางมอื การสวม
หนากากอนามัย การรกัษาระยะหาง ภายในพื้นที่
บริเวณจัดงาน 

- เอกสารขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสุขอนามัย 
ใหกับผูเกี่ยวของในการจัดประชุม สัมมนา 
นิทรรศการไดแก ผูจัดงาน ผูรวมงาน อาจเปน แผน
พับ, ปาย signage, VDO clip, และ/หรือเสียงตาม
สาย 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 10 พื้นที่รับประทานอาหาร  
พื้นที่รบัประทานอาหาร มีขนาดเพียงพอตอ
การรกัษาระยะหางได อยางนอย 1 เมตร
ระหวางการทานอาหาร และการรอคิวการ
ซื้ออาหาร ตลอดเวลาที่มกีารจัดงาน หรือ
เปนไปตามมาตรการที่มีการประกาศในแต
ละชวงเวลาจากภาครัฐ 

    
 

เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา และ/หรือ
ภาพถายบันทึก พื้นที่รบัทานอาหาร lay-out การจัด
พื้นที่รบัประทานอาหารที่เวนระยะหางอยางนอย 1 
เมตร  

OO 11 การบริการดานปฐมพยาบาล 
- มีเจาหนาที่ทีม่ีความรูความสามารถใน

การดูแลผูปวย พรอมอุปกรณปฐม
พยาบาล และอุปกรณอื่นที่จำเปนตอ
การดูแลผูปวยเบื้องตน 

- มีแนวทางรบัมือ กรณีพบผูปวยติดเชื้อ 
สามารถกันผูติดเชื้อออกจากพื้นทีจ่ัด
งานไดสะดวกรวดเร็ว กอนนำสง
โรงพยาบาล และ/หรือ มีการจัดหา
สถานพยาบาลเพื่อรองรบัผูปวยกรณี
ฉุกเฉิน 

    - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถานที่จัดงาน
เพื่อรองรับกรณีมีผูปวย หรอืผูติดเชื้อในสถานที่จัด
งาน ขอมลูการกำหนดเสนทางสำรองสำหรบัการ
เคลื่อนยายผูปวยสำหรบักรณีฉุกเฉิน 

- ขอมูลประวัติการจัดงานที่ผานมา ภาพถายบันทึก
สถานที่จัดไวบริการดานปฐมพยาบาล  

- ตรวจสอบทางเขาออกสำหรบัการเคลื่อนยายควรมี
ลักษณะเปนทางลาดสำหรบัรถเข็นหรือเตียงเข็น 

- ขอมูลการจัดหาบุคลากรและอุปกรณสนับสนุน ตาม
ความจำเปน   
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

OO 12 ขยะติดเชื้อในสถานที่จัดงาน 
สถานที่จัดงานมีการจัดการขยะติดเชื้อ โดย 
- มีภาชนะจัดไวเฉพาะสำหรับรองรบัขยะ

ติดเชื้อ มีถุงบรรจุขยะ และปายเตือน
ขยะติดเชื้อ กระจายในสถานที่จัดงานที่
จำเปน อยางเหมาะสม  

- มีเจาหนาที่ดูแลที่มีความเขาใจในการ
จัดการขยะติดเชื้อ 

- ขยะติดเชื้อมีการสงกำจัดในสถานที่ที่ได
มาตรฐานตามกฎหมาย 

   - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถานที่จัดงาน 
เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ และมาตรการในการ
สงกำจัดใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา และ/
หรือภาพถายบันทึก แสดงความพรอมของภาชนะ
รองรับขยะติดเชื้อ และการสงกำจัดโดยสถานที่ที่
ไดรับอนุญาตเทานั้น  

- เอกสารบนัทึกผลอบรมใหความรูแกผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับขยะ หรือขอมลูคุณสมบัตผิูใหบริการจัดการ
ขยะจากภายนอก 

OO 13 สุขลักษณะของหองสุขาในสถานที่จัดงาน 
หองสุขามีการจัดเตรียมสิ่งจำเปนอยาง
เพียงพอ ตามกฎหมายกำหนด 
- หองสุขาและอุปกรณอางลางมือ 

อุปกรณเช็ดมือ และ/หรือเปาใหมือแหง
มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย สามารถใช
งานไดตลอดเวลาที่มีการจัดงาน 

- มีสบูลางมือ และกระดาษชำระเพียงพอ 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

    
 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับขอปฏิบัติดานการดูแล
สุขอนามัย การรักษาความสะอาด และการติดตาม
ตรวจสอบหองสุขา บรเิวณที่รองนั่งโถสวม โถ
ปสสาวะ ฝาปดโถสวม ที่กดปสสาวะ ประตู ที่จับ
เปด-ปด และที่ล็อคดานใน ที่แขวนกระดาษชำระ 
อางลางมือ กอกน้ำ กระจก อยางนอยทุกๆ 1 
ชั่วโมง หรือตามจำนวนผูใชงาน 

- เอกสารขอมลูบันทึกการดูแลทำความสะอาด และ
ตรวจสอบความพรอมใชงานของหองสุขา แผนการ
ทำความสะอาดของเจาหนาที่ 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

- มีน้ำสะอาดพรอมใชงานและมอียาง
เพียงพอตลอดเวลาที่จัดงาน  

- มีจำนวนหองน้ำเพียงพอตอผูรวมงาน  
- มีถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 

ไมรั่วซึม  

 

OO 14 การประเมินดานสุขอนามัยสถานที่จัดงาน 

- มีการจัดแบบประเมินผลการใชบริการ
สถานที่จัดงาน ในดานสุขอนามัยเพื่อ
การปองกันและควบคุมโรค ใหแก ผูจัด
งาน หรือผูเกี่ยวของตามความเหมาะสม 

มีการเก็บบันทึกผลการประเมิน เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 

   - แบบประเมินสถานที่จัดงานดานสุขอนามัย สำหรบั
ผูรวมงาน ผูจัดงาน หรือผูเกี่ยวของ และบันทึก
ขอมูลผลจากการจัดงานที่ผานมา  

- ชองทางที่กำหนดสำหรับการรบัขอคิดเห็น หรือการ
ประเมินความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของ เชน กลองรับ
ฟงความคิดเห็นจากผูจัดงาน การประเมินผาน
แบบสอบถามหลงัการเขารวมงาน  

- ขอมูลบันทึกจากการจัดงานที่ผานมา หรือรายงาน
สรปุผลการดำเนินการใหบริการของสถานที่จัดงาน 
ที่มีขอมลูเกี่ยวกับผลการดำเนินการดานสุขอนามัย 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PE การดำเนินการหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event) 
PE01 การติดตามผลการจัดการดานสุขอนามัย 

มีวิธีการติดตามประสทิธิผลการจัดการดาน
สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน 
- มีการติดตามและวิเคราะหผลการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอสถานที่จัดงานจาก
ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมลูนำเขาสำหรับ
การปรับปรงุพัฒนา 

- กรณีมีเหตุผิดปกติเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ หรือขอรองเรียน
ดานสุขอนามัยจากการจัดงาน มีการ
วิเคราะหหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไข 

 
 

   - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการจัดงานที่ผานมา  เชน 
ขอกำหนด วิธีการ และ/หรือขั้นตอนการตอบกลบั 
การดำเนินการปรับปรงุแกไขขอรองเรียนในการจัด
งานที่เกี่ยวกับสุขอนามัย 

- เอกสารการกำหนดผูรับผิดชอบในการตอบกลบั 
และ/หรือการดำเนินการปรับปรงุแกไขขอรองเรียน
ในการจัดงานเกี่ยวกับสุขอนามัย 

- ขอรองเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัย/ขอคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของ และผลการ
จัดการ และหลักฐานการดำเนินการปรับปรงุแกไข  

PE02 การดูแลรักษาอุปกรณภายหลังการจัดงาน 
มีผลการตรวจสอบความสะอาด และสภาพ
ความพรอมของอุปกรณที่ใชในการจัดงาน 
และจัดเก็บอยางถูกสุขสักษณะ  

   เอกสารขอมลูผลการจัดงานที่ผานมา และ/หรือภาพถาย
ประกอบ แสดงผลการตรวจสอบสถานที่หรือหองเก็บ
อุปกรณ และผลการทำความสะอาด เพื่อประโยชนใน
การจัดงานครั้งตอไป 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมินการจัดการดานสุขอนามัย 
 (Hygiene Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidence) 

PE03 การใชบริการจากภายนอก 
(Outsourcing) 
- มีวิธีการและเกณฑประเมินความพรอม

ใหบรกิารของผูใหบริการจากภายนอก  
และการปฏิบัติตามมาตรการดาน
สุขอนามัย  

- มีการจัดทำเอกสารขอมลูเปนบันทึกผล
การประเมินความสามารถในดาน
สุขอนามัย และการปฏิบัติตามมาตรการ
ของสถานที่จัดงาน  

   เอกสารวิธีการ เชน การจัดซื้อจัดจาง และ/หรือเอกสาร
ที่ระบุขั้นตอนการประเมินผูรบัจาง ในดานบุคลากรมี
ความรูความสามารถดานสุขอนามัย เหมาะสมกบั
ลักษณะงาน ความพรอมทางดานเครื่องมืออุปกรณที่ใช
งาน และ/หรือมกีารใหความรวมมือดานสุขอนามัย 
ความสามารถในการแกไข และ/หรือดำเนินการของผู
รับจาง กรณีที่พบขอจำกัดตางๆ 

PE04 การปรับปรุงพัฒนา ดานสุขอนามัยสำหรับ
สถานที่จัดงาน 
ผูบริหารสถานที่จัดงาน มีการทบทวนเพื่อ
การปรับปรงุพัฒนา ดังนี้ 
- มีการทบทวนผลการจัดการดาน

สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน และมี
แผนการปรบัปรุงพัฒนาสถานที่จัดงาน
ดานสุขอนามัย อยางเหมาะสม 

- มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อให
แนใจวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายดานสุขอนามัยได 

    
 

- เอกสารขอมลูผลการจัดงานที่ผานมา ทบทวน
เอกสารการบันทึกการติดตามประเมินผลการจัดการ
ดานสุขอนามัย บันทึกการสรปุขอมลูขอบกพรอง
หรือสิ่งผิดปกติจากการประเมินผลการจัดการดาน
สุขอนามัยของผูรวมงาน 

- เอกสารขอมลูการวางแผนการปรับปรงุพัฒนาดาน
สุขอนามัย 


