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การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดใหญ่ 
อาทิ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาคนพิการแห่งชาติ 

หรือการจัดการแข่งขันที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 

แนวทางการประสานงานการเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดใหญ่ 
 
๑. ด้านประสานขอความร่วมมือ 

ขอความร่วมมือระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ ให้เตรียมการดังนี้ 
 
ระดับจังหวัด (ส่งนักกีฬาเข้าร่วม) 

ส่วนกลาง ประสานการเตรียมความพร้อมทุกจังหวัด เพ่ือเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
ขั้นตอนที่ ๑ 
- ขอความร่วมมือ ช่วยตรวจคัดกรองนักกีฬาแต่ละจังหวัด ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
- จังหวัดเจ้าภาพต้อนรับและจัดเตรียมสถานที่รายงานตัว เ พ่ือคัดกรองนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ

ผู้เกี่ยวข้องก่อนแยกย้ายเข้าท่ีพัก 
ขั้นตอนที่ ๓ 
- ลงทะเบียน/ตรวจสอบอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าสนามแข่งขันฯ 
- การฝึกซ้อม อบอุ่นร่างกาย ให้ด าเนินการภายในสนามหรือบริเวณที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ 

 
 ระดับเขต หรือระดับภาค (จังหวัดเจ้าภาพระดับเขต หรือระดับภาค) 

ส่วนกลาง ประสานเตรียมความพร้อมกับจังหวัดเจ้าภาพ เพ่ือเตรียมจัดการแข่งขันฯ ระดับเขต หรอื
ระดับภาค 

๑. ประสานกับจังหวัดเจ้าภาพให้เตรียมการคัดเลือกนักกีฬา 
๒. จังหวัดเจ้าภาพต้องมีมาตรการรองรับการจัดการแข่งขันฯ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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๓. จังหวัดเจ้าภาพระดับเขตหรือภาคจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันส าหรับ

แข่งขัน 
- ระบบคัดกรอง, เจลล้างมือ, ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
- จัดที่นั่ง, โต๊ะ, หน้ากากอนามัย 
- จัดท าความสะอาดสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และอุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ 
- จัดเตรียมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าที่พักโดยผ่านระบบคัดกรอง และมีมาตรการ

ควบคุมดูแลด้านสุขภาพอนามัย พร้อมระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในสถานที่พัก 
๔. จังหวัดเจ้าภาพระดับเขตหรือภาคต้องจัดเตรียม 

 - ลงทะเบียน/ตรวจสอบอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าสนามแข่งขันฯ 
 - การฝึกซ้อม อบอุ่นร่างกายให้ด าเนินการภายในสนามหรือบริเวณที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ 

 ๕. การจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันฯ ในฐานะเจ้าภาพระดับภาค อาทิ (ถ้ามี) 
 - พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 
 - งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 
 - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 - การประชุมหัวหน้านักกีฬา  
 - การประชุมผู้จัดการทีม 
 - ฯลฯ 

   ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เจ้าภาพต้องก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้นระยะห่าง และ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 

 ๖. เจ้าภาพต้องก าหนดมาตรการรองรับด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น อาทิ การขนส่งภายในจังหวัด ฯลฯ 
 

ระดับชาติ (จังหวัดเจ้าภาพ) 
 ส่วนกลาง ประสานเตรียมความพร้อมกับจังหวัดเจ้าภาพ เพ่ือเตรียมจัดการแข่งขันฯ ระดับชาติ 

๑. ประสานกับจังหวัดเจ้าภาพ ให้เตรียมการแข่งขัน 
๒. จังหวัดเจ้าภาพ ต้องมีมาตรการรองรับการจัดการแข่งขันฯ ตามประกาศฯ ของกระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา 
๓. จังหวัดเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
     - ระบบคัดกรอง, เจลล้างมือ, ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
     - จัดที่นั่ง, โต๊ะ, หน้ากากอนามัย 
     - จัดท าความสะอาดสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และอุปกรณ์แข่งขัน ฯลฯ 
๔. จัดเตรียมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าที่พักโดยผ่านระบบคัดกรอง และมีมาตรการ

ควบคุมดูแลด้านสุขภาพอนามัย พร้อมระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในสถานที่พัก 
๕. จังหวัดเจ้าภาพ ต้องจัดเตรียม 
     - ลงทะเบียน/ตรวจสอบอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าสนามแข่งขันฯ 
     - การฝึกซ้อม อบอุ่นร่างกายให้ด าเนินการภายในสนามหรือบริเวณที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ 
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๖. การจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันฯ ในฐานะเจ้าภาพระดับชาติ อาทิ (ถ้ามี) 

- พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 
- งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 
- ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
- การประชุมหัวหน้านักกีฬา  
- การประชุมผู้จัดการทีม 
- ฯลฯ 

    ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เจ้าภาพต้องก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้นระยะห่าง และ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 

๗. เจ้าภาพต้องก าหนดมาตรการรองรับด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น อาทิ การขนส่งภายในจังหวัด ฯลฯ 
 

๒. ด้านสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่ประกาศชนิดกีฬาให้มีการจัดการแข่งขัน 
ด้านสนามแข่งขัน 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านสนามกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด้านการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา  
ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ที่ก าหนดและควบคุม

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 
๓. ด้านการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน 
 

การประชุม 
อาทิ คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน, การประชุมหัวหน้านักกีฬา, ด้านการประชุมผู้จัดการทีม  

หรือการประชุมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
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1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้างานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ลดความแออัดในห้องประชุม โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิว
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามขนาดพื้นที ่ 
1.9 จัดที่นั่งเพ่ือลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง  หรือ 

จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
1.10 จัดจอวีดีทัศน์แสดงบรรยากาศในการประชุม บริเวณนอกห้องประชุม จัดพ้ืนที่นั่งส ารองแก่ผู้ที่

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง  

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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(3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา 

ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
รวมทั้งก่อนและหลังหยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด  
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ขณะท าความสะอาด 
(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 

เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  
(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ 

โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้าง
ออก ด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ  
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ  
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
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ด้านที่พัก 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องนอน ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว  เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ลดความแออัดในห้องพัก 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิว
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จัดที่นอนในบริเวณห้องพัก โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นอน เว้น 1 ที่นอน หรือจัดที่นอนให้มี
ระยะห่าง 1 - 2 เมตร  

 
๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเ พ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 เช่น  

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง  

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิ ดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด  
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก ่หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ขณะท าความสะอาด 
(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 

เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  
(3) ท าความสะอาดบริเวณห้องพัก ห้องอาบน้ า และห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก  

เช่น ที่จับสายช าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ  
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย  
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่  โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น  
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พิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 

 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 
แอปพลเิคชัน “ไทยชนะ” 

1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้ าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อยเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้า
ปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ 
สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว  เช่น จุดรอเข้าและงาน พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ลดความแออัดในสนามกีฬาที่จัดพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มี  
การสัมผัส และจัดการฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังใช้บริการ 

1.8 พิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี 
(ในสนามกีฬากลางแจ้ง) 

1.9 จ ากัดผู้เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันฯ ก าหนดให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีการเท่านั้น 
รวมถึงจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ขบวนพาเหรด ตามขนาดพื้นที ่ 

1.10 พิจารณาการแสดงวีดีทัศน์ แทนการแสดงที่มีคนรวมกันหมู่มาก หรือจัดการแสดงแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ 
New Normal ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 

1.11 จัดจอวีดีทัศน์แสดงบรรยากาศในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ บริเวณนอกสนามกีฬา ให้จัดพ้ืนที่
นั่งส ารองแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีการ โดยจัดที่นั่งมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเ พ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง  

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ 
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด  
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่อ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่   

หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง
ขณะท าความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อน และหลังให้บริการ  

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์  0.1% แล้ว 
ล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือ จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

 
งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องนอน ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอรับอาหาร และ
เครื่องดื่ม จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร  

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพ้ืนที่ทางเดิน ให้มีสัดส่วนมากขึ้นส าหรับการจัดงานเลี้ยง 

1.7 จัดที่นั่งเพ่ือลดความแออัดในโต๊ะรับประทานอาหาร โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือ
จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในบริเวณรอบ ๆ งาน รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้  ให้ท า 
ความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จัดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 1 - 2 เมตร 
1.9 อาจพิจารณาจัดอาหารกล่อง ส่งให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด แทนการจัดงานเลี้ยง

ต้อนรับนักกีฬา 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย  

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 เช่น  

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง  

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย  หรือ
หน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หลังจากหยิบจับสิ่งของหรือ จุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด  
(1) พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% 
แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก 

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ  
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือ จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้  

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

 
ขนส่งภายในจังหวัด 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือขึ้นและลงพาหนะ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนขึ้นและลงรถโดยสาร โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”พร้อมทั้งชี้แจง

พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย
การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  กรณีผู้ใช้บริการ 
ไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการรถโดยสาร 

1.๓ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๔ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีท่ีนั่งหรือยืนต่อคิว เช่น พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก
และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๕ มีการก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการในรถโดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัด 
๑.๖ จัดให้มีท าความสะอาดรถโดยสารก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิว 

ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เปิดหน้าต่างและประตูเพ่ือถ่ายเทอากาศภายในตัวรถโดยสาร 
1.๗ พนักงานขับรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา 

ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) พิจารณาจัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน 
โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน  37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้ง
พิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนเข้าใช้บริการ การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการใช้บริการรถโดยสาร หรือหลังจากหยิบจับสิ่ งของหรือจุดที่มี 
การสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดรถโดยสาร โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่นั่ง ราวบันได ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ก่อนและหลังให้บริการ 
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของรถโดยสาร อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ

เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

 

การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดเล็ก 
อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน 

หรือการจัดการแข่งขันที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 

แนวทางการประสานงานการเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดเล็ก 
 

๑. ด้านสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่ประกาศชนิดกีฬาให้มีการจัดการแข่งขัน 
ด้านสนามแข่งขัน 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านสนามกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด้านการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา 
ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม 
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ที่ก าหนดและควบคุม

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการผ่อน
ปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือป้องการการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 
๒. ด้านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน 
 

การประชุม 
อาทิ คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน, การประชุมหัวหน้านักกีฬา, ด้านการประชุมผู้จัดการทีม 

หรือการประชุมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
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1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จ ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
เป็นหวัด ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้างานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว  เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัดในห้องประชุม โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิว
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามขนาดพ้ืนที่ 
1.9 จัดที่นั่งเพ่ือลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง  หรือจัด 

ที่นัง่ให้มีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
1.10 จัดจอวีดีทัศน์แสดงบรรยากาศในการประชุม บริเวณนอกห้องประชุม จัดพ้ืนที่นั่งส ารองแก่ผู้ที ่

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
 

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่ เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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(3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา 

ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
รวมทั้งก่อนและหลังหยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ  
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้ว 
ล้างออกด้วยน้ าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ  

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรอื จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้ 

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่  โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 
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2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 

และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 

ด้านที่พัก 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 

 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ 
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องนอน ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ 
ลดความแออัดในห้องพัก  

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิว
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จัดที่นอนในบริเวณห้องพัก โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นอน เว้น 1 ที่นอน หรือจัดที่นอนให้มี
ระยะห่าง 1 - 2 เมตร 

 
๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 

และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 
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2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิ ดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  

(3) ท าความสะอาดบริเวณห้องพัก ห้องอาบน้ า และห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก 
เช่น ที่จับสายช าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
0.1% แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ  
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน  
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย  
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2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 

 
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 

1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  

1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อยเป็นหวัด ส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้า
ปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ 
สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่ 
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าและงาน พ้ืนที่นั่ง
ส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ  
ลดความแออัดในสนามกีฬาที่จัดพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 

๑.7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ ให้ท าความสะอาดท าความสะอาดพ้ืนผิวที่ มี 
การสัมผัส และจัดการฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังใช้บริการ 

1.8 พิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี 
(ในสนามกีฬากลางแจ้ง) 

1.9 จ ากัดผู้เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันฯ ก าหนดให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีการเท่านั้น 
รวมถึงจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ขบวนพาเหรด ตามขนาดพื้นที่ 

1.10 พิจารณาการแสดงวีดีทัศน์ แทนการแสดงที่มีคนรวมกันหมู่มาก หรือจัดการแสดงแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ 
New Normal ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ 

1.11 จัดจอวีดีทัศน์แสดงบรรยากาศในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฯ บริเวณนอกสนามกีฬา ให้จัดพ้ืนที่
นั่งส ารองแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีการ โดยจัดที่นั่งมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค  
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ  
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ 
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้ว 
ล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือ จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้  

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่ โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

 
งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือเข้าและออกสถานที่ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง

ชี้แจงพนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่  หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่ 

1.๓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน  
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ส าหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน 

1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ า และห้องนอน ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๕ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีท่ีนั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอรับอาหารและเครื่องดื่ม
จุดรอเข้าห้องน้ า พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณท่ีนั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือค านวณจ านวนผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพ้ืนที่ทางเดิน ให้มีสัดส่วนมากขึ้นส าหรับการจัดงานเลี้ยง 

1.7 จัดที่นั่งเพ่ือลดความแออัดในโต๊ะรับประทานอาหาร โดยให้มีระยะห่าง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือ 
จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง 1 - 2 เมตร 

๑ .7 จัดให้มีการระบายอากาศภายในบริเวณรอบๆงาน รวมถึงภายในห้องสุข า ทั้งนี้  ให้ท า 
ความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ 

1.8 จัดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 1 - 2 เมตร 
1.9 อาจพิจารณาจัดอาหารกล่อง ส่งให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด แทนการจัดงานเลี้ยง

ต้อนรับนักกีฬา 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ ผู้ฝึกสอน โค้ช นักกีฬา 
และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มี
แนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยก
หรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง  

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หลังจากหยิบจับสิ่งของหรือ จุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาดทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด  

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ  

(3) ท าความสะอาดห้องอาบน้ า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช าระ 
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้ า ด้วยน้ ายาท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้ว 
ล้างออกด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
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2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือ จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ เพ่ือให้  

ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่  โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 

 
ขนส่งภายในจังหวัด 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้จัดการแข่งขัน 
 

1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 
1.1 ลงทะเบียนเพ่ือขึ้นและลงพาหนะ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ผ่าน 

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
1.๒ จัดให้มีระบบลงทะเบียนขึ้นและลงรถโดยสาร โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”พร้อมทั้งชี้แจง

พนักงานและให้ค าแนะน ากับผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วย
การบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการ 
ไม่มีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการรถโดยสาร 

1.๓ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพ้ืนที่
บริการต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ 

1.๔ ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีท่ีนั่งหรือยืนต่อคิว เช่น พ้ืนที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก 
และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร 

๑.๕ มีการก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการในรถโดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการ ลดความแออัด 
๑.๖ จัดให้มีท าความสะอาดรถโดยสารก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่

มีการสัมผัสบ่อย ๆ เปิดหน้าต่างและประตูเพ่ือถ่ายเทอากาศภายในตัวรถโดยสาร 
1.๗ พนักงานขับรถโดยสาร ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา 

ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 
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๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย 

(1) พิจารณาจัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส าหรับ  ผู้ฝึกสอน 
โค้ช นักกีฬา และผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน  37.5 องศาเซลเซียส 
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่ เหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 

(2) พิจารณาจัดท าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ส าหรับ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 

2.2 มาตรการในการป้องกันโรค 
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 เช่น 

การควบคุมจ านวนเข้าใช้บริการ การท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวมและพ้ืนผิวสัมผัสร่วม 
(2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยง 

การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
(3) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield 

ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น โดยใช้น้ าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าโดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการคนอ่ืน อย่างน้อย 1 เมตร 

(๔) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ใช้บริการ ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% 
หรือ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการใช้บริการรถโดยสาร หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มี  
การสัมผัสร่วมกัน 

2.3 มาตรการท าความสะอาด 
(1) พนักงานท าความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งขณะท า 
ความสะอาด 

(2) ท าความสะอาดห้องพัก และบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลังให้บริการ 

(3) ท าความสะอาดรถโดยสาร โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่นั่ง ราวบันได ด้วยน้ ายา 
ท าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์  0.1% แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ก่อนและหลังให้บริการ 
อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

(4) จัดให้มีถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งก าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ใช้บริการ 
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
1. การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ 

1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้ประสานหัวหน้าคณะกีฬาแต่ละจังหวัด 
1.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
1.3 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออก  

จากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  
1.4 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

2. ระหว่างและหลังการใช้บริการ 
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code 

หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน 
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก าหนด ตามที่สถานประกอบการ

แนะน าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของรถโดยสาร อุปกรณ์ และการจัดพ้ืนที่และที่นั่งก่อนใช้บริการ 

เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 
2.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังออกสถานที่  โดยขณะที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

อนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันด้วยการพิจารณาเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่ 
หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง รวมทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ 

2.5 ลดการพูดคุยที่ไม่จ าเป็น หากจ าเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ 
และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อ่ืน หากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้ าลายหรือเสมหะ
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

 
 
 
 

แนวทางก ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
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แนวทางก ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

 

๑. แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามมาตรการผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือกิจกรรม 
ด้านการกีฬา ดังนี้ 

 1.๑ เน้นให้ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตและการประกอบ
กิจการหรือกิจกรรมด้านการกีฬา แบบ New Normal ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบการประกอบกิจการและการจัด
กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์/ออนไลน์หรือวิธีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีพ้ืนที่ก าหนด 
 ๑.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่จัดเตรียมและชี้แจงผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรม ถึงแนวทางการปฏิบัติและ 
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ฉบับที่ ๑) 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ง แนวทางการก ากับติดตาม การประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยให้ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรม
ลงทะเบียนเพ่ือผ่อนคลายการประกอบกิจการและผู้จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาโดยให้มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดทราบ 
 ๑.๓ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมิน 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกิจการหรือกิจกรรม  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด - 19 (ฉบับที่ ๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๒. หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
 ๒.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ.ร่วมจัดท าเผยแพร่คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตาม 
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่และประเภทของกิจการ 
 ๒.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด/กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. 
อปท. ทกจ. กกท.จังหวัด 
 ๒.3 ระดับอ าเภอและต าบล ประกอบด้วย  ศปก.อ าเภอ/เขต ศปก.ต าบล ศปก.เทศบาลนคร  
ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก. เมืองพัทยา โดยมีหน้าที่ตรวจก ากับดูแล ร่วมกับ สสอ. อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. จพล. อสก. รวมทั้งให้ศปม. จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจ 
การประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการก าหนด 
 ๒.4 ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
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๓. การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และความถี่) 
 ๓.1 ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพ่ือความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่าง ภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น 
  (1) การใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้ 
  (2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้ 
 ๓.2 หน่วยงานรับผิดชอบก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานระดับจังหวัด อ าเภอและต าบลร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ของกิจการหรือกิจกรรม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”  
 3.3 ศปม.ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดก าลังสายตรวจร่วม ต ารวจ ทหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มี 
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 
๔. การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 ๔.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมที่ก าหนดโดยพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทางการก ากับติดตาม และให้
ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพ่ือ ผ่อนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค ผ่านแอปพลิเคชัน“ไทยชนะ”  
 ๔.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี 
สายด่วนไทยชนะ 1119 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  
 ๔.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 283 1500 
 ๔.๔ หน่วยงานของท้องถิ่น 
 ๔.๕ ชมรม/สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๔.๖ หน่วยงานระดับจังหวัดจัดท าระบบรับแจ้งเหตุในรูปแบบออนไลน์โทรศัพท์หรือวิธีอ่ืน ๆ โดยให้มี
การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
พบการปฏิบัติของ ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที 
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