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แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยั ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์
MICE Hygiene Guidelines
สารบัญ
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส าหรับสถานที่จัดงานไมซ์ (MICE Venue)
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส าหรับผู้จัดงาน (MICE Organiser)
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยั ส าหรับการจัดงานประชมุ (Meeting & Convention)
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยั ส าหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) 
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยั ส าหรับการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) 
• แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยั ส าหรับการจัดงานอีเวนต์ (Event, Mega Event, Festival) 

สามารถดาวน์โหลดวิธีการท าความสะอาด ท าลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16722

https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16722


Hygiene Guidelines for MICE Venue
แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย
ส าหรับสถานที่จัดงานไมซ์

เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และโรคติดต่ออื่นๆ

หมายเหตุ : ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก กระทรวงสาธารณสุข



การจัดเตรียมสถานทีจ่ัดงานไมซ์

• ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอลล์ล้างมือทุกทางเข้า-ออก และบริเวณต่าง ๆ 
โดยรอบสถานท่ีจัดงาน

• เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นท่ีให้บริการ โดยเฉพาะบริเวณ
จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ 
ห้องน้ า เป็นต้น

• ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในสถานท่ีจัดงานและในห้องน้ า พร้อมทั้งเพิ่ม
ความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ

• ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นท่ีต่างๆ เช่น จัดสถานที่ประชุมให้
กว้างขวางเพียงพอ และกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่มไปหลายๆจุด 
ไม่ให้เบียดเสียดกัน

1.5 M – 2.0 M

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ตั้งจุดคดักรองเพื่อตรวจเชค็ประวตัิและวดัอณุหภูมิ
ส าหรบัผูม้าตดิตอ่และผูป้ฏิบตังิานในสถานที่จัดงานไมซ์

• แบบฟอร์มตรวจสอบประวัติผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการเดินทางไปในพื้นท่ีกลุ่ม
เสี่ยงและการเจ็บป่วยของตนเองและบุคคลใกล้ชิด

• ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ เช่น เครื่องอินฟาเรดหรือปรอทวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย (ต้องไม่สูงกว่า 37.3 องศา) หากไม่พบอาการให้ติดสัญลักษณ์
ประจ าตัวผู้น้ันให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าพื้นท่ีจัดงาน

• หากพบผู้มีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรค จะไม่อนุญาตให้เข้าสถานท่ีจัด
งาน และให้ค าแนะน าในการป้องกันการแพร่กระจายโรค

• จัดเตรียมห้องพยาบาลเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากพื้นท่ีจัดงาน
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การด าเนินการสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน
ที่ปฏิบัติงานในสถานที่จดังานไมซ์

• พนักงานผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อสร้างความม่ันใจให้แขกผู้มาใช้
บริการ

• มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลคุณภาพและอาชีวอนามัยท างานเต็มเวลาเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการทั้งหมดในสถานที่จัดงานอย่างสม่ าเสมอ

• จัดฝึกอบรมจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure 
-SOP) เพื่อป้องกัน COVID-19 ให้พนักงานคอยอัพเดตข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ดูแลป้องกัน สุขภาพให้พนักงาน

• ให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



Hygiene Guidelines for MICE Organizers
แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย

ส าหรับผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ ผู้จัดงานอีเวนต์
เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

และโรคติดต่ออื่นๆ

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ก่อน เริ่ ม ง าน
** ตรวจสอบข้อปฏิบัติการจัดงานโดยไม่ขัดต่อประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จากรัฐและศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การสื่อสาร
• น าส่งคู่มือการเข้าร่วมงาน (Practical Information) ให้

ผู้ร่วมงานล่วงหน้า

• น าส่งวีดิโอค าแนะน าและแนวปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมงาน 
(House Rules) ให้ผู้ร่วมงานล่วงหน้า

• น าส่งแบบฟอร์ม Health Risk Evaluation ให้ผู้ร่วมงาน
ตอบกลับก่อนเริ่มงานภายใน 24 ชั่วโมง

• กรณีท่ีมีผู้ร่วมงานเดินทางเข้าออกจากประเทศไทยให้
ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนดและข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ 

• ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบล่วงหน้า เรื่องการขอสงวน
สิทธิ์ในการอนุญาตให้เข้างาน หากไม่ผ่านการคัดกรอง

การเตรียมพร้อมในส่วนของพนักงาน
• จัดท าคู่มือและจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) ให้กับพนักงานทุกคน

• จัดเตรียมหน่วยพยาบาลให้พร้อม 

• จัดให้มีจุดคัดกรองส าหรับพนักงานทุกคน 

• จัดเตรียมพนักงานท าความสะอาดให้เพียงพอ 

• มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลคุณภาพและอาชีวอนามัยท างานเต็มเวลา

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
พนักงานทุกคน
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การเดินทาง จุดคัดกรองก่อนเข้างาน
• จัดท าข้อมูลแนะน าเส้นทางการเดินทางและวิธีการ

เดินทางท่ีลดความเสี่ยงให้ผู้เข้าร่วมงาน

• กรณีที่มีการจัดรถรับส่ง ต้องมีการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพและต้องมีมาตรการท าความสะอาด
ยานพาหนะก่อนและหลังใช้ยานพาหนะ รวมถึงจัด
ให้มีการระบายอากาศที่ดี

• มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในร่างกาย (ต้องไม่
สูงกว่า 37.3 องศา) ก่อนผู้โดยสารขึ้นยานพาหนะ 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดมือให้
เพียงพอไว้ในยานพาหนะ

ก่อน เริ่ ม ง าน

• จัดเตรียมจุดคัดกรองอุณหภูมิให้เพียงพอส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน (ต้องไม่สูงกว่า 37.3 องศา) เพื่อลด
ความแออัดในการต่อคิว หรือติดต้ังและกระจายจุด
เทอร์โมสแกนให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลด
ความแออัดในการต่อคิว

• มีมาตรการให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
ก่อนเข้างานและตลอดเวลาที่อยู่ในงาน และอาจสวม 
face shield ร่วมด้วย ส าหรับผู้ให้บริการที่ต้องใกล้ชิด
กับผู้รับบริการ

• จัดเตรียมหน้ากากส าหรับจ าหน่ายหรือแจกให้กับผู้ที่
ไม่ได้เตรียมหน้ากากมา

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



• เลือกใช้ระบบลงทะเบียนแบบแสดง QR Code หรือแบบ 
Face Recognition

• กระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอต่อส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 
และจัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ีเพื่อลดจุดสัมผัส
ต่างๆ 

• จัดแผนผังงานให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
(physical distancing)

• จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดมือให้เพียงพอ ส าหรับผู้
เข้ามาร่วมงาน

• จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้
สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตูสม่ าเสมอ

• จัดท าข้อมูล ค าแนะน า และการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไว้ในงานและจัดให้มีการประกาศเรื่องสุขอนามัย
ภายในงานอยู่เป็นระยะ ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน

• จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มสาธารณะ โดยใช้แก้วน้ าชนิดที่ใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

• กรณีท่ีมีอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ร่วมกันให้จัดเตรียมจุดแยก
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้ชัดเจน 

• เลือกใช้ระบบสแกน QR Code ในการลงทะเบียน ตอบ
แบบสอบถาม โพล์ การท าข้อสอบ

• ควรมีการแยกถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้า
ปิดปากปิดจมูกโดยเฉพาะ

ร ะหว่ า งงาน
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• จัดแผนผังของห้องให้รักษาระยะห่าง 1.5-2.0 เมตร 
และ มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

• กรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน ให้
จัดไมโครโฟนไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงาน
สามารถมาใช้ได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลท าความ
สะอาดทุกครั้งที่มีผู้ใช้งาน

• กรณีที่เป็นงานท่ีมีวิทยากรเดินทางข้ามจังหวัดหรือ
ข้ามประเทศ ต้องชี้แจงมาตรการป้องกันโรคและ
บริหารจัดการเรื่องที่พักและรถรับ-ส่งวิทยากรให้
ปลอดภัยตามมาตรการสากล

• จัดเตรียมส่วนของนิทรรศการให้มีระบบระบายอากาศที่
ถ่ายเทสะดวก

• น าเทคโนโลยีในการจองคิวล่วงหน้า เพื่อจองรอบในการ
เข้าดูงานนิทรรศการแต่ละบูธ เพื่อลดความแออัด

• น าเทคโนโลยีแบบ virtual exhibition มาใช้ในงานเพื่อ
เสริมประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานระหว่างรอคิวเข้าชม
นิทรรศการ

• สร้าง online platform ให้สามารถจองหรือสั่งซื้อสินค้า
ภายในงานได้ทันที

ร ะหว่ า งงาน

ห้องประชุมและสัมมนา
ส่วนนิทรรศการ
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ร ะหว่ างงาน

การสูบบุหรี่

ส่วนรับประทานอาหาร

ห้องน้ า

• ไม่ควรอนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นท่ีจัดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
• ไม่ควรอนุญาตให้น าสัตว์เล้ียงเข้าในบริเวณงาน

• จัดแผนผังที่น่ังรับประทานอาหารหรืออาหารว่างให้มี
ระยะห่างทางกายภาพไม่ต่ ากว่า 2 เมตร

• เลือกสถานที่จัดงานท่ีสามารถเสิร์ฟอาหารว่างและ
อาหารกลางวันแบบร้อนและเป็นชุดเด่ียว (course 
menu) ไม่แนะน าอาหารแบบ Buffet

• จัดให้มีการดูแลความสะอาดห้องน้ า เช็ดเน้นบริเวณที่รองน่ัง
โถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอน
ประตู ที่แขวนกระดาษช าระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ที่วางสบู่ 
ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ ายาฟอกขาว หรือแอลกอฮอล์ 
70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.1%.

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



** ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จากรัฐและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องการจัดท ารายงานผลการจัดงาน

ชี้แจงต่อหน่วยงานที่อนุญาต

หลังงาน

การรายงานผลการด าเนินงาน
• ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จาก

รัฐและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง
การจัดท ารายงานผลการจัดงานชี้แจงต่อ
หน่วยงานที่อนุญาตให้จัดงาน การจัดการขยะที่เกิดจากงาน

• การจัดการขยะต้องเป็นสัดส่วน มิดชิด และสะดวกต่อ
การเก็บขนไปก าจัด โดยจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มี
การเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ า รวมถึงดูแลความ
สะอาดบริเวณโดยรอบเป็นประจ าทุกวัน ส าหรับขยะท่ี
เก็บรวบรวมได้ ให้จัดเก็บไว้ท่ีพักขยะเพื่อรอการเก็บขน
ไปก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป ทั้งน้ี ที่พักขยะต้องสามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



จดัท ำโดย
สมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำต ิ(ไทย)

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    As of 10 June 2020































จดัท ำโดย
สมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำต ิ(ไทย)

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    As of 10 June 2020

















































As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020





As of 09 June 
2020



SECURITYAs of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



As of 09 June 
2020



จดัท ำโดย  สมำคมธรุกจิสรำ้งสรรคก์ำรจดังำน





















** ใช ้Application ไทยชนะในสว่นของกำรลงทะเบยีน กำรสแกน

คนเขำ้พืน้ที ่หรอืเขำ้งำน





** งดเวน้กำรจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกำสใหค้นมำชมุนุมจ ำนวนมำก

และไม่สำมำรถจดัระเบยีบได ้





























** ใช ้Application ไทยชนะในสว่นของกำรลงทะเบยีน กำรสแกน

คนเขำ้พืน้ที ่หรอืเขำ้งำน
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