แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับการจัดแขงขันกีฬาในสนามกีฬา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การจั ด แข งขั น กี ฬาในสนามกี ฬา มีกิจ กรรมการเลน กีฬา เชน ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย บ อล
และแบตมินตัน เปนตน กําหนดใหสามารถถายทอดโทรทัศนหรือถายทอดผานสื่ออื่นๆ ได แตตองไมมีผูชมอยูใน
สนามแข ง ขั น ซึ่ งการรวมตั ว กั น ของนั กกี ฬา ผูจัดการแขงขั น มาจากหลากหลายสถานที่ อาจกอใหเกิดการ
แพรกระจายของเชื้อโรคได จากกิจกรรมที่มีการใกลชิดกัน การใชสิ่งอํานวยความสะดวก/อุปกรณรวมกัน เปนตน
ควรจํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ลงทะเบียนและยืนยันการปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ
กําหนด กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูดูแลสถานที่ ผูจัดการแขงขัน เจาหนาที่ และนักกีฬา ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสําหรับผูดูแลอาคารสถานที่และผูจัดการแขงขัน
1) ใหมีระบบการคัดกรองผูจัดการแขงขัน เจาหนาที่ และนักกีฬา หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก
หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไปใหหยุดเขารวมกิจกรรม
และแนะนําไปพบแพทย รวมทั้งมีระบบการคัดกรองและตรวจสอบความเสี่ยงสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน กรรมการผู
ตัดสิน และเจาหนาที่จัดการแขงขัน กอนวันทําการแขงขัน 14 วัน
2) ใหผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน นักกีฬาตัวสํารองที่ไมไดแขงขัน และเจาหนาที่จัดการแขงขัน ตอง
สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
3) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบู หรือเจลแอลกอฮอลไวในบริเวณตางๆ เชน บริเวณประตูทางเขาออก
หนาหองเก็บตัวนักกีฬา หองสวม เปนตน
4) จํากัดจํานวนคนไมใหแออัด เชน จํากัดจํานวนผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน นักกีฬาตัวสํารองที่
ไมไดแขงขัน และเจาหนาที่จัดการแขงขัน กําหนดจํานวนคนตอพื้นที่ไมนอยกวา 1 คนตอ 4 ตารางเมตรของพื้นที่
สนามกีฬา (ไมรวมลานจอดรถ) จัดใหมีชองทางเขาออกชัดเจน และแยกหางจากกัน มีระบบการลงทะเบีย น
ลวงหนาสําหรับ นักกีฬา ผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่จัดการแขงขัน
5) ใหมีการจัดระยะหางที่เหมาะสม มีการเวนระยะหางของพื้นที่สําหรับนักกีฬาตัวสํารอง ผูฝกสอน
กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่จัดการแขงขันใหหางกัน อยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 1 เมตรในกรณีมีฉาก
กั้น โดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ชัดเจน
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6) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ เครื่องใช ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อ ดวย
แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1% โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกัน เชน กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวบันได โตะ เกาอี้ ล็อคเกอรเก็บของ เปนตน
- เปลี่ยนหรือทําความสะอาดอุปกรณกีฬา อุปกรณการแขงขัน ทุกครั้งหลังการใชงาน หรือเมื่อมี
การแขงขันของคูการแขงขัน หรือรอบการแขงขันตอไป
- บริเวณและภายในหองสวมอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด
มากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิด
ประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และพื้นหองสวม ทั้งนี้ ตอง
จัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
7) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในสถานที่อยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไป
กําจัดอยางถูกตอง
8) จัดใหมีระบบระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารและ
หองสวม มีการไหลเวียนอากาศไมนอยกวา 10 (Air Change per Hour ≥10) และทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน
9) มีมาตรการใหหลีกเลี่ยงการใชสิ่งรวมกัน เชน สนับสนุนใหนําแกวน้ํา ผาเช็ดตัวสวนตัวมาเอง
10) หากมีสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
สําหรับการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปที่กําหนด
11) ชี้แจงผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน นักกีฬาตัวสํารองที่ไมไดแขงขัน และเจาหนาที่จัดการแขงขัน
ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเขาใชสถานที่ และใหคําแนะนํา สื่อประชาสัมพันธการปองกันและการลดความเสี่ยง
จากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน นักกีฬา และเจาหนาที่จัดการแขงขันปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด
12) จัดเตรียมหนวยปฐมพยาบาล โดยมีมาตรการลดการสัมผัสใกลชิดกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเตรียม
ระบบการสงตอกรณีพบผูปวยหรือผูสงสัยติดเชื้อ
13) มีมาตรการติดตามขอมูลของนักกีฬา เจาหนาที่ ผูจัดการแขงขัน เชน การใชแอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกสถานที่ดวยการบันทึกขอมูลและ
รายงานทดแทน
๒. แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับเจาหนาที่ ผูปฏิบัตงิ าน
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดงาน แจงหัวหนางาน
และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
3) หมั่นลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มี
การสัมผัสรวม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
4) หลีกเลี่ยงการใชของรวมกัน ทั้งเครื่องใชสวนตัว อุปกรณรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
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5) พนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยตองปองกันตนเอง โดยสวมหนากากผาหรือ
หน า กากอนามั ย สวมถุ ง มื อ ยาง ผ า ยางกั น เป อ น รองเท า พื้ น ยางหุ ม แข ง ใช อุ ป กรณ ที่ มี ด า มยาวเก็ บ ขยะ
ใสภาชนะเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดอยางเหมาะสมกับของเสียแตละประเภท หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา
ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา และเมื่อ
ปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
๓. แนวทางปฏิบัติสําหรับนักกีฬา
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีอาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ แจงโคชหรือหัวหนา
ทีมรับทราบ หยุดเขารวมการแขงขัน และพบแพทยทันที
2) สวมหนา กากอนามัย หรื อหน า กากผาเมื่อเขาบริเวณสนามกีฬา ไมตองสวมหนากากอนามัย หรือ
หนากากผาเมื่ออบอุนรางกายและทําการแขงขัน
๓) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย 1 เมตรในกรณีมีฉากกั้น และหลีกเลี่ยง
การพูดคุยโดยไมจําเปน
๔) ลางมือดวยสบูและน้ําหรือเจลแอลกอฮอล กอนเขาและออกจากสถานที่หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของ
หรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน เมื่อกลับถึงบานควรเปลี่ยน
เสื้อผาและอาบน้ําทันที
5) หลีกเลี่ยงการใชสิ่งรวมกัน เชน แกวน้ํา ผาเช็ดตัว
6) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสนามกีฬา อยางเครงครัด
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