แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับการจัดแสดงสินคา จัดนิทรรศการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การจัดแสดงสินคา จัดนิทรรศการ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายคลัสเตอร โดยมีทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ/สินคา ที่จัดขึ้นในโรงแรม หองประชุม ศูนยประชุม ศูนยแสดงสินคา หรือใน
สถานที่อื่น ๆ มีผูคนจากหลายพื้นที่ หลายสาขาอาชีพหรือการประชุมที่รวมตัวกันของแตละวิชาชีพในศูนย
ประชุมหรือในโรงแรม การจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายขนาด ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีการรวมตัวของคนจํานวน
มากและหลากหลายกลุม มีทั้งการแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการ (Trade show) ผูบริโภค (Customer
Show) และสํ าหรับ ผูป ระกอบการและผูบ ริโ ภค (B2C) อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได จาก
ลักษณะกิจ กรรมที่ มีการใกล ชิดกั น การอยูในสถานที่ปดเปนระยะเวลานาน การใชสิ่งอํานวยความสะดวก
รวมกัน การใชอุปกรณรวมกัน เปนตน ควรจํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ลงทะเบียนและ
ยืนยันการปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกําหนด กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ/
เจาของสถานที่ ผูจัดงานและผูรวมงาน/ผูรวมประชุม ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ/เจาของสถานที่
1) ให มี ร ะบบการคั ด กรองผู จั ดงาน ผู ให บ ริ การ/ผู แ สดงสิ นค า ผู ร วมงานหรื อผู เ ข าร วมประชุ ม
หากพบว ามี ไข ไอ จาม มี น้ํามูก หรื อเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับ หรือมากกวา ๓๗.๕ องศา
เซลเซียสขึ้นไป แจงงดใหบริการและแนะนําไปพบแพทย ทั้งชวงการเตรียมการ ระหวางจัดงานและชวงรื้อถอน
2) ใหผูจัดงาน ผูใหบริการ/ผูแสดงสินคา/ผูจัดนิทรรศการ และผูรวมงาน/ผูรวมประชุม ตองสวม
หนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
3) จัดให มีเจลแอลกอฮอล สํา หรับ ทําความสะอาดมือไว บ ริการบริเวณตางๆ อยางเพีย งพอ เชน
บริเวณหนาหองประชุม ทางเขา-ออก หนาลิฟต จุดประชาสัมพันธ หองสวม และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เปนตน
และจัดอีกสวนหนึ่งเฉพาะสําหรับพนักงานอยางเพียงพอ
4) มีมาตรการหรือสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่อยู
ในงาน และบริเวณพื้นที่รอเขางานหรือพื้นที่รอคิว กรณีจัดประชุมใหมรี ะยะหางระหวางโตะ เกาอี้ และทางเดิน
อยางนอย 1.5 เมตร
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5) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ เครื่องใช ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวย
แอลกอฮอล 70% หรือโซเดีย มไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1% โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกั น เชน
ไมโครโฟน เคานเตอร ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุมกดลิฟท จุดชําระเงิน จุดประชาสัมพันธ โตะ ที่นั่ง ฯลฯ
- ทําความสะอาดหองสวมทุก 2 ชั่วโมง และอาจเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดมากขึ้น ดวย
น้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1%
บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ
สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม ทั้งนี้ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
- กรณีการจัดประชุมและจัดหองพักใหผูเขารวมประชุมตองทําความสะอาดหองพักในโรงแรม
ทุกวัน และทําความผิวสัมผัสรวมบริเวณตางๆ ในโรงแรมทุก 2 ชั่วโมง
6) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดที่เพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง
7) จัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารและ
หองสวม และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
8) ศูนยอาหารในศูนยประชุม ใหจัดบริการในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณที่ใชรวมกัน เชน จัด
อาหารวางแบบกลอง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu) และใหปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสําหรับการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหาร
หรือเครื่องดื่มทั่วไป
9) กรณีที่มีการจัดใหมีรถรับสงผูเขารวมงาน ใหเวนระยะหางกัน 1 ที่นั่ง ทําความสะอาดรถรับสงทุก
รอบหลังใหบริการ
10) กํากับพนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยใหปองกันตนเอง โดยสวมหนากาก
ผาหรือหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขงในการเก็บขยะใหใชที่คีบดามยาว
เก็บขยะใสถุงมัดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไวที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดย
ไมจําเปน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ
ในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
11) จัดเตรียมหองและระบบเคลื่อนยาย สงตอผูปวย กรณีพบผูปวยในงาน/การประชุม
12) มีมาตรการติดตามขอมูลของผูเขารวมประชุม เชน การใชแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ตามที่ ท างราชการกํ า หนด หรื อใช มาตรการควบคุมการเขาออกสถานที่ด วยการบันทึกขอมูลและรายงาน
ทดแทน
2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูจัดงาน
1) ใหมีระบบการคัดกรองผูใหบริการ/ผูแสดงสินคา ผูร วมงานหรือผูเขารวมประชุม โดยประสาน
เจาของ/ผูรับผิดชอบสถานที่จัดงานใหจัดเตรียมจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน คูหาแสดงสินคาใหเพียงพอและจัด
ระยะหางตามที่มาตรการกําหนด รวมถึง จัดพนักงานทําความสะอาดเพียงพอ
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2) ใหผูใหบริการ/ผูแสดงสินคา/ผูจัดนิทรรศการ ผูรวมงาน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
ตลอดเวลา และจัดใหมีอุปกรณปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับผูใหบริการ/ผูแสดงสินคา เชน แผนใสครอบหนา
(Face shield) เปนตน และรักษาระยะหางระหวางผูเขาชมงานอยางนอย 1 เมตร หรืออาจจัดใหมีที่นั่งใหมี
ระยะหางในลักษณะ 2 ที่นั่งเวน 1 ที่นั่ง เฉพาะพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวบริการบริเวณตางๆ อยางเพียงพอ
4) ควบคุมจํานวนผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ชมนิทรรศการ ไมใหแออัด โดยคิดหลักเกณฑ
จํานวนคนตอพื้นที่จัดงานไมนอยกวา 4 ตารางเมตรตอคน พิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดินใหมีสัดสวนมากขึ้น
กระจายจุดลงทะเบียน เพื่อลดความแออัด โดยอาจใชการจัดระบบลงทะเบียนลวงหนา การจัดคิวเขาชมงาน
เปนรอบ เหลื่อมเวลาเปดปดงาน หรือมีระบบประชุมหรือแสดงสินคาออนไลนรวมดวย
5) ปรับรูปแบบการแสดงสินคา และจัดใหมีมาตรการลดการสัมผัส เชน การแสดงรายละเอียดสินคา
ออนไลนหรือ QR Code แทนการใชโบรชัวร ลดการใชอุปกรณประกอบ งดการทดลองสินคา (เครื่องสําอาง
เครื่องแตงกาย) รวมกับผูอื่น ใชการชําระเงินผานระบบออนไลน เปนตน
6) งดจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย หรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก
และจัดใหมีระบบการตรวจสอบจุดที่มีการรวมกลุมภายในงานและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของผูเขาชม
งานและผูจัดแสดงสินคา
7) กรณี ที่ จั ดแสดงสิ นค า ประเภทอาหาร ใหมีการปกคลุมอาหาร หรือจัดใหมีพ ลาสติกใสกั้นให
เรียบรอยกอนนํามาจําหนาย เพื่อปองกันละอองน้ําลาย
8) ประชาสัมพันธมาตรการ คําแนะนําในการปองกันการแพรระบาดใหแกผูเขารวมงานและผูรวม
แสดงสินคาใหทราบลวงหนา
3. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขารวมงาน
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเขารวม
ประชุม และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตรระหวาง
การชมสินคาหรือการชําระสินคา เลี่ยงการเขาไปในจุดที่มีการรวมกลุม งดการรวมกลุม และลดการพูดคุยเสียง
ดัง ขณะอยูในศูนยประชุม ศูนยแสดงสินคา หรือชมนิทรรศการ
3) ลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ กอนและหลังใชบริการ หรือหลังจากสัมผัสจุด
สัมผัสรวมหรือสิ่งของ เครื่องใช เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ําทันที
4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด
15 มิถุนายน 2563
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