แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับการแสดงดนตรี คอนเสิรต นาฎศิลป
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การแสดงดนตรี คอนเสิรต นาฎศิลป เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในพื้นที่หนึ่งทั้งที่
เป น กิ จ กรรมในอาคารและนอกอาคาร โดยสามารถจั ด ในโรงแรม โรงมหรสพ ห อ งประชุ ม ศูน ย ป ระชุ ม
ศูนยแสดงสินคา โรงภาพยนตร หรือในสถานที่อื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีการรวมตัวของคนจํานวนมากและ
หลากหลายกลุม อาจอยูกันอยางใกลชิด มีการพูดคุย รองเพลง ตะโกน ซึ่งอาจกอใหเกิดการแพรกระจายของ
เชื้อโรคได ควรจํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ทางราชการกําหนด กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ/เจาของสถานที่ ผูจัดงานหรือ
ออรแกไนเซอร และผูเขารวมงาน ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ/เจาของสถานที่
1) ใหมีระบบการคัดกรองผูจัดงาน ผูเขารวมงาน หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป แจงงดใหบริการ และแนะนําไปพบ
แพทย
2) กําหนดใหผูจัดงาน ผูเขารวมงาน นักแสดงตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
ยกเวนนักแสดง นักรอง นักดนตรี ใหถอดหนากากผาหรือหนากากอนามัยในชวงเวลาแสดงหรือรองเพลง และ
จัดใหมีอุปกรณปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับผูใหบริการ เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน
3) จัดให มีเ จลแอลกอฮอล สํ า หรับ ทําความสะอาดมือไวบ ริการบริเวณตางๆ อยางเพีย งพอ เชน
บริเวณทางเขา-ออกสถานที่จัดงาน หนาลิฟต จุดประชาสัมพันธ และพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆ เปนตน และจัดอีก
สวนหนึ่งเฉพาะสําหรับพนักงานอยางเพียงพอ
4) มีมาตรการหรือสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางที่เหมาะสม
- รักษาระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร ในบริเวณที่จัดงาน บริเวณรอเขางาน จุด
ลงทะเบียน และหองรับรองทีมงาน นักแสดงหรือผูที่เกี่ยวของ
- กําหนดจุดและบริเวณที่นั่ง/ยืนของผูเขารวมงานใหหางกันอยางนอย 1 เมตร
- จัดใหมรี ะยะหางระหวางเวทีกับบริเวณที่นั่ง/ยืนของผูเขารวมงานอยางนอย 5 เมตร
5) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส หรืออุปกรณที่ใชรวมกันดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อ
ดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1% โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกัน เชน
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ไมโครโฟน เครื่องเสียง เคานเตอร ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ปุมกดลิฟท จุดประชาสัมพันธ โตะ ที่นั่ง จุดที่มี
การใชรวมกันในหองแตงตัว แตงหนา ฯลฯ
- จัดใหมีหองสวมที่เพียงพอและทําความสะอาดหองสวมทุก 2 ชั่วโมง และอาจเพิ่มความถี่ในการ
ทําความสะอาดมากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท
(น้ํายาฟอกขาว) 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กด
โถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม ทั้งนี้ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
6) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในสถานที่อยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัด
อยางถูกตอง
7) กรณีจัดกิจกรรมในอาคาร ควรจัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ
อยางเพียงพอทั้งในอาคารและหองสวมและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
และงดสูบบุหรี่ภายในอาคาร
8) กรณีมีการจัดบริการอาหาร ควรจัดลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณที่ใชรวมกัน เชน จัดอาหารวาง
แบบกลอง (Box set) อาหารกลางวันในรูปแบบอาหารชุดเดี่ยว (Course Menu) และใหปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติดานสาธารณสุขสําหรับการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหารหรือ
เครื่องดื่มทั่วไปที่กําหนด และงดการจําหนายสุราในบริเวณจัดงาน
9) กรณีที่มีการจัดใหมีรถรับสงผูเขารวมงาน ใหเวนระยะหาง 1 ที่นั่ง ทําความสะอาดรถรับสงทุกรอบ
หลังใหบริการ
10) กําหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเขาใชบริการสถานที่ จัดทําคําแนะนํา สื่อประชาสัมพันธการ
ปองกัน และการลดความเสี่ย งจากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับ พนั กงานและผูใชบริการปฏิ บัติ ตามอยาง
เครงครัด
11) มีมาตรการติดตามขอมูลของผูเขารวมงาน เชน การใชแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกสถานที่ดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน
12) จัดเตรียมจัดเตรียมหนวยปฐมพยาบาล โดยมีมาตรการลดการสัมผัสใกลชิดกรณีเกิดอุบัติเหตุ
และเตรียมระบบการสงตอกรณีพบผูปวยหรือผูสงสัยติดเชื้อ
2. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูจัดงาน
1) ใหมีระบบการคัดกรองผูใหบริการ/ผูแสดง ผูรวมงาน นักขาว โดยประสานสถานที่จัดงานให
จัดเตรี ยมจุด คัด กรอง จุด ลงทะเบี ยน คู หาแสดงสิ นคาใหเ พีย งพอและจั ดระยะห างตามที่มาตรการกําหนด
รวมถึง จัดพนักงานทําความสะอาดเพียงพอ
2) ให ผู ให บ ริ การ/ผู แสดงสิ น ค า พนักงานจั ดสถานที่ ชา งแตงหนา ช างไฟ นั กดนตรี ผู ร ว มงาน
นักขาวสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา และจัดใหมีอุปกรณปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับผู
ใหบริการ/ผูแสดงสินคา เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face shield) เปนตน และรักษาระยะหางระหวางผูเขา
ชมงานอยางนอย 1 เมตร
3) จัดใหมีเจลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือไวบริการบริเวณตาง ๆ อยางเพียงพอ
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4) มีมาตรการลดความแออัดระหวางที่จัดกิจกรรม เชน
- จํากัดจํานวนผูเขารวมงานไมนอยกวา 4 ตารางเมตรตอคน การจัดคิวเขาชมงานเปนรอบ
- กระจายจุดบริการตาง ๆ เชน จุดประชาสัมพันธ จุดเขา-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหาร
อาจจัดระบบลงทะเบียนลวงหนา จัดรูปแบบเวทีโดยใชจอขนาดใหญ เพื่อใหการรับชมไดทั่วถึง
ชัดเจนเพื่อลดความแออัด
- ลดระยะเวลา หรือเหลื่อมเวลาเปดและปดการจัดแสดงดนตรีหรืออีเวนท หรือจัดใหมีการรับ สงผูเขารวมกิจกรรม
5) จัดใหมีมาตรการลดการสัมผัส เชน เตรียมอุปกรณสวนตัว (ไมโครโฟน Head set) ใหเพียงพอ
กับผูที่ตองใช การลงทะเบียนเขางานหรือแสดงรายละเอียดสินคาออนไลนหรือ QR Code งดการจับมือกับ
ศิลปน นักแสดง ปรับเปลี่ยนการจําหนายของที่ระลึกแบบออนไลน นักแสดงควรนําอุปกรณของใชสวนตัวมา
หรือมีมาตรการทําความสะอาดกรณีใชสิ่งของรวมกัน
6) ปรับรูปแบบการจัดการแสดงและจัดใหมีมาตรการรักษาระยะหาง เชน ใชระบบการแสดงดนตรี
ออนไลน (Streaming) เขามาเพิ่มเติม จํากัดจํานวนนักดนตรี จัดกิจกรรมเฉพาะกลุม (Private group) จัดกลุม
การชมงานแบบจัดกลุม (Social bubble) เปนตน หรือจัดเวทีหรือสถานที่จัดงานแบบเรียบงายเพื่อลด
ระยะเวลาการเตรียมสถานที่และรื้อถอน ทั้งนี้ หากจัดงานแบบ Streaming ใหพิจารณาใชแนวทางปฏิบัติดาน
สาธารณสุขเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับการถายทํารายการภาพยนตรและวีดีทัศน ที่
กําหนด
7) งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสหรือใกลชิดหรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการรวมตัวของประชาชน เชน
การจับมือ การถายรูปหมู และจัดใหมีระบบการตรวจสอบจุดที่มีการรวมกลุมภายในงานและติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการของผูเขาชมงานและผูจัดแสดงสินคา
8) ประชาสัมพันธมาตรการ คําแนะนําในการปองกันการแพรระบาดใหแกผูเขารวมงานและผูรวม
แสดงสินคาใหทราบลวงหนา
3. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูเขารวมงาน
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเขารวมงาน
และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร งดการ
รวมกลุม และหลีกเลี่ยงการตะโกน
3) ลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ กอนและหลังใชบริการ หรือหลังจากสัมผัสจุด
สัมผัสรวมหรือสิ่งของ เครื่องใช เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ําทันที
4) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่จัดงานอยางเครงครัด
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