
 

มาตรการส าหรับผู้จัดงาน Thailand baby and kids best buy 

1. วิธีการคดักรอง 

1.1 การคดักรอง ส าหรบัผูป้ระกอบการ พนกังานและบคุลากรท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานในงานแสดงสินคา้  

ล่วงหนา้ก่อนเขา้งาน 14 วนั จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัสขุภาพ ใหบ้คุลากรที่เขา้มาปฏิบตัิหนา้ที่ในสถานที่ 

หรือกิจกรรมที่จะมีขึน้ทกุคน ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัท่ีจะเริม่เขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ โดยแบบประเมนิสขุภาพนี ้

จะเก็บไวเ้พื่อเป็นขอ้มลูอา้งอิงอยา่งนอ้ย 1 เดือน หลงัจากจบกจิกรรมนัน้ๆไปแลว้ และเพื่อสามารถตรวจสอบ

ประวตัิการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆในระยะเวลาก่อนที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในกจิการ และกิจกรรมนัน้ๆ 

1.2 การคดักรองผูเ้ขา้ชมงานแสดงสินคา้ 

ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ลงทะเบยีนเพื่อจดักจิกรรมตามมาตรการผ่อนปรนดว้ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ตามแพลตฟอรม์ 

“ไทยชนะ” ที่ทางราชการก าหนด เพื่อเก็บขอ้มลูผูเ้ขา้งานทัง้หมดพรอ้มทัง้ชีแ้จงพนกังานและในค าแนะน ากบั

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถลงทะเบยีนกอ่นเขา้และออกจากสถานท่ีได ้(Check in – out) 

1.3 การคดักรองหนา้งานจดัแสดง โดยการตรวจวดัและสงัเกตอาการ นอกจากการใชแ้อปพลิเคชั่น จดัใหม้ีการ

ตรวจวดัอณุหภมูิทกุคนอีกครัง้ดว้ยเครื่องวดัอณุหภูมิ หรือ เทอรโ์มสแกน ชนิดตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกาย ทกุคน 

ณ จดุคดักรองหนา้งานจดัแสดง 
2. การเตรียมสถานทีแ่ละอุปกรณป้์องกนั 

2.1 จดัแนวเวน้ระยะส าหรบัควิรอรบับรกิาร โดยมีระยะหา่งอย่างนอ้ย 1 เมตร ดว้ยรูปสญัลกัษณเ์พื่อการสงัเกต

และปฏิบตัิไดช้ดัเจน 

2.2 ก าหนดจดุและจดัใหม้ีแอลกอฮอลห์รือเจลแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีอาคาร ดา้นนอกหอ้งแสดงสินคา้ หรือ การ

ประชมุ 

2.3 ก าหนดช่องทางเขา้และออกแยกกนั ในบรเิวณงาน ใหก้วา้งเพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้รกิาร ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

2.4 จดัใหม้ีพืน้ท่ีพกัคอยที่เพียงพอกบัจ านวนผูท้ี่เขา้มาในศนูยฯ์ ในระหว่างการนั่งรอการลงทะเบียน หรือ ระหว่าง

ที่รอคิวเขา้สู่จดุคดักรอง 
3. แนวทางการท าความสะอาดภายในศูนยก์ารแสดงสินค้า โดยฝ่ายสถานที ่

3.1 การท าความสะอาดพืน้ผิวอาคารแสดงก่อนวนังานแสดงทกุวนั อย่างนอ้ย 2 ครัง้ตอ่วนั ดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ 

ในช่วงเวลาก่อนเปิดงาน และหลงัจบงานในบรเิวณส่วนกลางและหอ้งแสดงสินคา้ 

3.2 การท าความสะอาดหอ้งน า้ พืน้หอ้ง เคานเ์ตอรล์า้งมือ พรอ้มทัง้สขุภณัฑ ์อย่างนอ้ยทกุ 1 ชั่วโมง 

3.3 การท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัที่มีการสมัผสัทกุ 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาเปิดงาน เช่น ราวบนัไดเล่ือน มือ

จบัประต ูเป็นตน้ 

3.4 การท าความสะอาดพืน้ในหอ้งแสดงสินคา้เป็นประจ าดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ก่อนงานเปิด และหลงัจากจบงานในแต่

ละวนั 

3.5 จดัใหม้ีการระบายอากาศภายในอาคารและหอ้งประชมุที่เหมาะสม ในกรณีใชเ้ครื่องปรบัอากาศอาจพิจารณา

ใหม้ีช่องทางระบายอากาศหรือใชพ้ดัลมระบายอากาศ เพื่อการหมนุเวยีนอากาศที่เพียงพอ รวมถงึการระบาย

อากาศภายและบรเิวณหอ้งสขุา 



 

3.6 ผูแ้สดงสินคา้จะตอ้งท าความสะอาดสินคา้ หรือ ผลิตภณัฑ ์ ทกุครัง้หลงัจากที่มีการสมัผสั จบัตอ้งดว้ย 

แอลกอฮอล ์หรือ เจลแอลกอฮอล ์70% หรือ น า้ยาฆา่เชือ้ 

3.7 เพิ่มรอบความถ่ีในการลา้งระบบปรบัอากาศ ของทกุพืน้ท่ีจดัแสดงงาน 

3.8 จดัเตรียมถงัขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยัโดยเฉพาะ ทกุจดุทางออกอาคารพรอ้มทัง้ระบขุอ้ความชดัเจน “ถงั

ขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยั” 

3.9 สถานท่ีจดัท าความสะอาดอปุกรณ ์หรือ เฟอรน์ิเจอร ์ทกุครัง้หลงัจากที่มกีารสมัผสั จบัตอ้งดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้ 

3.10  หลีกเล่ียงการหยิบจบั สมัผสั ส่ิงจดัแสดง ยกเวน้สวมถงุมือที่ใชค้รัง้เดียวทิง้ 

3.11  ขอความรว่มมือ รณรงคล์ดการแจกใบปลิว แผ่นพบั นามบตัร ภายในงาน โดยเล่ียงใปใชว้ิธีการ Scan QR 

Code แทน 

4. แนวทางควบคุมระยะห่าง Physical Distancing  

4.1 ท าสญัลกัษณบ์นพืน้อยา่งชดัเจน เช่น ทางเดิน หรือ หนา้คหูาจดัแสดงเพื่อก าหนดจดุยืนและระยะห่าง เช่น รูป

รองเทา้ รูปเทา้ รูปจดุยืนคอย เป็นตน้ 

4.2 มีเจา้หนา้ที่ของอาคาร และ ผูจ้ดังาน คอยตรวจตราและก ากบัดแูล ใหค้  าแนะน าในการเวน้ระยะห่างอย่าง

เครง่ครดัตลอดระยะเวลาการจดังาน 

4.3 จดัใหม้ีการประกาศสาธารณะ แจง้เตือนการเวน้ระยะห่างทกุ 1 ชั่วโมง ส าหรบังานแสดงสินคา้ และทกุครัง้

ก่อนการเริ่ม และจบงาน 

4.4 จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดั ในพืน้ท่ีแสดงงานหรือพืน้ท่ีอาคาร การเวน้

ระยะห่างและการใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพืน้ท่ีแสดงงาน  

4.5 ในการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ ควรจดัใหม้กีารใชอ้ปุกรณส่ื์อสารระหว่างผูป้ฏิบตังิาน แทนการส่ือสรา้งแบบ

เผชิญหนา้ 

4.6 กรณีพบผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการการป้องกนันัน้ ผูจ้ดังาน หรือ ผูด้แูลสถานท่ีตอ้งจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่

ด  าเนินการเขา้แจง้ ผูท้ี่ไม่ปฏิบตัินัน้ๆไดท้นัที 

4.7 ในการจดัพืน้ท่ีการเจรจาทางธุรกจิ ผูจ้ดังานจะตอ้งจดัใหม้ีฉากกัน้ระหว่างคูเ่จรจา และคู่เจรจาตอ้งสวม

หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาการเจรจา 

5. แนวทางควบคุมความหนาแน่น 

5.1 ผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ ผูจ้ดังานตอ้งลงทะเบยีนในหมวดรา้นคา้บนแพลตฟอรม์ “ไทยชนะ” 

5.2 ติดรหสั คิวอาร ์(QR Code) หนา้จดุคดักรอง หนา้ประตทูางเขา้งานอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมงาน เจา้หนา้ที่ 

ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ที่จะตอ้งเขา้สูอ้าคาร และในงานไดส้แกน เพื่อเก็บขอ้มลูการเขา้ – ออกทกุครัง้ (Check in 

– out)  

5.3 ผูจ้ดังานควรประชาสมัพนัธร์ายละเอียดของสินคา้และบรกิารที่จดัแสดงล่วงหนา้ ทัง้ Online และส่ือต่างๆ

เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมงานสามารถวางแผนในการเดินชมเขา้ล่วงหนา้ ซึ่งสามารถชว่ยลดเวลาที่จะอยู่ในงานให้

นอ้ยลง อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการลดความแออดัที่อยใูนงาน 

5.4 ผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ ผูจ้ดังาน จะตอ้งจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ ควบคมุใหม้ีการสแกนเขา้ – ออก อย่าง

เขม้งวด ณ จดุคดักรองตลอดเวลา 



 

5.5 นอกจากประกาศสาธารณะเพื่อการประชาสมัพนัธเ์วน้ระยะหา่งนัน้ ผูจ้ดังานตอ้งจดัเจา้หนา้ที่คอยตรวจตรา

พืน้ท่ี ช่องทางเดิน และแจง้เตือนทนัที เมื่อพบเห็นบรเิวณที่มีการแออดัของ ผูเ้ขา้ชมงาน 

5.6 จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธใ์นงาน เก่ียวกบัการลดความแออดัในพืน้ท่ีแสดงในงาน การเวน้ระยะห่าง และการ

ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่นพืน้ท่ีจดัแสดงงาน หรือในอาคาร 

5.7 ควบคมุมิใหม้ีการจดักิจกรรมที่ใชเ้สียงดงัภายในสถานท่ี รวมถึงงดจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายและงดกจิกรรม

ที่ท  าใหเ้กิดความแออดัหรือมีการรวมกลุ่มคน 

5.8 ในกรณีมีผูร้อควิในการเขา้ชมงาน ผูจ้ดังานจะตอ้งจดัพืน้ท่ี จดุพกัรอคิว ตามมาตรการเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร 

และใชก้ารบรหิารจดังาน เพื่อลดปรมิาณคนรอที่หนา้ประตทูางเขา้ 

6. แนวทางการประชาสัมพนัธ ์PR 

6.1 ก่อนการจดังาน จดัใหม้ชี่องทางการสอบถาม ใหข้อ้มลูกบัผูเ้ขา้ชมงาน 

6.2 ในระหวา่งการจดังาน ผูจ้ดังาน และผูป้ระกอบการศนูยแ์สดงสินคา้ จะตอ้งจดัใหม้ีปา้ยประชาสมัพนัธ ์

มาตรการป้องกนัโรค 5 ประการ (การสวมหนา้กาก, การลา้งมือ, การเวน้ระยะห่าง, การลดความแออดั และ

การหลีกเล่ียงการสมัผสั เช่น การทกัทายแบบสมัผสัมือ การแลกนามบตัร) ทั่วทัง้บรเิวณงาน 

6.3 จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธเ์นน้ย า้การเวน้ระยะหา่งตลอดเวลาทั่วงานทัง้เสียงประกาศ ป้ายประชาสมัพนัธ ์และ

เจา้หนา้ที่ในการกวดขนั เพื่อขอความรว่มมือ 

6.4 ในอาคารแสดงสินคา้ ผูจ้ดังานไดจ้ดัใหม้ีหอ้งพยาบาล และ พยาบาล หรือเจา้หนา้ที่ทางการสาธารณะสขุ ที่

ผ่านการอบรมดา้นการควบคมุโรค ประจ าตลอดระยะเวลาการจดังาน ตัง้แตว่นัก่อสรา้ง วนัจดังาน และวนัรือ้

ถอน และมีหนา้ที่บรหิารพืน้ท่ีควบคมุพิเศษ  

6.5 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ผูจ้ดังานขอความรว่มมือในการถา่ยภาพ หรือบนัทึกภาพเคลื่อนไหว ใหเ้นน้ท่ี

ตวัสินคา้ โดยไม่เนน้เรื่องความหนาแน่นและแออดัของคนภายในบธู เพื่อความปลอดภยั และรกัษาระยะห่าง 
Social Distancing  

 

อภิษฎา พนัธุมะธรรม 

ผูจ้ดัท า 


