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 2. เกณฑ์การประเมินตนเอง 

ขอ มาตรการส าคัญ   ด าเนินการ 
ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. มาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอม  (COVID Free Environment) 
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย   
1 มีการจัดเตรียมพ้ืนที่/สถานที่ ประเมินความพร้อมของสถานที่ก่อนการจัดกิจกรรมในศาสนสถาน   
2 จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและอาการของผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน หากมีอาการไข้หรือวัด

อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ขอความ
ร่วมมือไม่ให้เข้าศาสนสถาน และแนะน าไปพบแพทย์ 

  

3 มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ในบริเวณ
สถานที่จัดกิจกรรม และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

  

4 ท าความสะอาดบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เน้นจุดที่มีผู้สัมผัส
ร่วมกัน รวมถึงท าความสะอาด พ้ืนผิว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น 
เก้าอ้ี ราวจับ ประต ูลิฟต ์หรือพ้ืนผิวสัมผัสอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  

5 ท าความสะอาดห้องสุขา ทุก 1-2 ชั่วโมง และท าความสะอาดหลังการจัดกิจกรรม โดยเน้นจุด
สัมผัสร่วม 

  

6 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และ
รวบรวมไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

  

7 กรณีที่มีการจัดพิธีทางศาสนาควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงหรือก าหนดระยะเวลาจัดงานให้
กระชับและสั้นที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

  



8 หากมีการจัดพิธีทางศาสนาที่มีการรวมกลุ่มในศาสนสถาน ควรด าเนินการตามมาตรการที่ทาง
ราชการก าหนดตามแต่ละประเภทกิจกรรม/งานพิธีทางศาสนา อาทิ การหลีกเลี่ยงการใช้
ไมโครโฟนร่วมกัน หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ร่วมกัน 

  

9 มีช่องทางการท าบุญออนไลน์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของ และลดผู้เข้าร่วมในพิธีกรรม
ทางศาสนา ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ศาสนสถานได้ 

  

10 จัดให้มีการให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และข้ันตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

11 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจ าเป็นส ารอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันตนเอง 
ส าหรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน 

  

1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง   
1 ก าหนดเส้นทางเข้า - ออกสถานที่ และจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการ

ก าหนด หรือจัดให้มีสมุดส าหรับลงทะเบียน และมีการก ากับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA  
อย่างเคร่งครัด 

  

2 ท าสัญลักษณ์ในจุดยืน จุดนั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร งดจับกลุ่มสนทนา   
3 ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศาสนสถานไม่ให้แออัด โดยก าหนดให้ใช้พ้ืนที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร    
1.3 มาตรการด้านการระบายอากาศ   
1 มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีสถานที่ใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่าง ก่อน

และหลังการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที และให้ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน 
หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

  

2 หองน้ าควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปดพัดลมระบายอากาศในหองน้ า ระยะเวลาที่เปิด
ให้บริการ 

  

2.  มาตรการส าหรับผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม และเจ้าหน้าที่ (COVID Free Personnel) 
1 ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 
เข็ม ควรตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ภายใน 72 
ชั่วโมง ก่อนการจัดกิจกรรม 

  

2 ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ท่ีเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
รักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) 

  

3 สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจ าทุกวัน ผ่าน  Thai Save 
Thai หรือแบบประเมินอ่ืน ๆ และมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล หากมีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรมในศา
สนสถาน แจ้งเจ้าหน้าทีแ่ละแนะน าไปพบแพทย์ 

  

4 ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  

5 รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดรับประทานอาหารร่วมกัน จัดอาหารและเครื่องดื่มแยกเฉพาะ
บุคคล 

  



6 ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด 

  

3. มาตรการส าหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา (COVID Free Customer) 
1 ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัด
กิจกรรม 

  

2 ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรักษาหายแล้ว
ในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) 

  

3 ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา สังเกตอาการตนเองสม่ าเสมอ หากมีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม
ในศาสนสถาน แจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะน าไปพบแพทย์ 

  

4 มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทุกคน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

  

5 ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่
หรือท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย  70% ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 

  

6 รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดรับประทานอาหารร่วมกัน   
7 เลือกวิธีท าบุญ ผ่าน APP /ผ่านระบบบริจาค e-Donation เพ่ือลดการสัมผัส   
8 มีการก ากับ ติดตามให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)  
และมาตรการ UP-DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด 

  

 


