
 
 

 
คูมือการปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการกีฬา 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
สำหรับ การแขงขนักีฬาเทนนิส 

 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผูประกอบการ/ฝายจัดการแขงขัน/ผูจัดการแขงขัน 

 
1) การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณปองกันโรค   

1.1 ลงทะเบียนเพื ่อผอนคลายการประกอบกิจการหรือจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการการปองกันโรคผานแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”และแอปพลิเคชั่นที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กำหนด   

1.2 จัดใหมีระบบลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานท่ี โดยใชแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” พรอมท้ัง
ชี้แจงพนักงานและใหคำแนะนำกับผูเขารวมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานที่ได หรือ
ใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูล และรายงานทดแทน เชน แบบลงทะเบียนกอนเขาและออกจาก
สถานที่กรณีผูใชบริการไมมีสมารทโฟน เพื่อประโยชนตอการติดตามกรณีพบผูปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการ
ในสถานท่ี  

1.๓ จำกัดทางเขาและออกเพียงชองทางเดียว และจัดใหมีจุดตรวจคัดกรองอาการไข ไอ หอบเหนื่อย 
เปนหวัด สำหรับผู ประกอบการ พนักงาน ผู ฝกสอน โคช นักกีฬา และผู ใชบริการทุกคน กอนเขาปฏิบัติงานและ 
ใชบริการในสถานที่พรอมจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการคัดกรอง เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอรสัญลักษณ
แสดงการคัดกรองผาน   

1.๔ จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล 70% หรือน้ำยาฆาเชื้อโรค ในบริเวณพ้ืนท่ี
บริการตางๆ รวมทั้งหองสุขา หองอาบน้ำ และหองเปลี่ยนเสื้อผา ในปริมาณที่เพียงพอตอจำนวนผูเขารวม
กิจกรรม  

1.๕ ทำสัญลักษณเวนระยะหางของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนตอคิว เชน จุดรอเขาหองน้ำ จุดชำระ
เงินรอรับบริการ พื้นที่นั่งสวนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะหางระหวางการเดิน อยางนอย ๑ เมตร รวมท้ัง
ระยะหางของพื้นที่การออกกำลังกาย/ฝกซอม ที่นั่ง อุปกรณ และเครื่องออกกำลังกาย อยางนอย 2 เมตร หรืออยางนอย  
1 เมตรในกรณีมีฉากก้ัน   

๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่ใหบริการ เพื่อคำนวณจำนวนผูเขารวมกิจกรรมใหเปนไป ตาม
มาตรการลดความแออัด ดังนี้  

Clubhouse - ทำการกำหนดเสนทางการเขาออกของพื้นที่บริเวณคลับเฮาสเพื่อควบคุมการเขาออก
โดยกำหนดใหตองผานจุดคัดกรองและทำการตรวจรางกายซ่ึงผูท่ีมีอุณหภูมิรางกายสูงเกินกวา 37.5 ° C จะไม



อนุญาตใหเขาพื้นที่และบริเวณทางเขาจะตองมีแอลกอฮอลหรือเจลลางมือไวบริการและกำหนดใหทุกคนใน
พ้ืนท่ีจะตองสวมหนากากอนามัยรวมท้ังจะมีการกำหนดสิทธิ์การใชพ้ืนท่ีและจำนวนผูเขาใชพ้ืนท่ี  

Locker Rooms – จำกัดจำนวนคนเขาออกใหมีความเหมาะสมโดยกำหนดใหมีการเวนระยะหางของ
ตูล็อกเกอรและงดใหบริการหองอาบน้ำ  

Pro Shop - จำกัด จำนวนคนเขาออกใหมีความเหมาะสมโดยกำหนดใหมีการเวนระยะหางกัน  
Practice Facility - จะกำหนดตารางเวลาใหนักเทนนิสเขาฝกซอมกอนเวลาการแขงขันจะเริ่มตนไม

อนุญาตใหฝกซอมหลังการแขงขันเสร็จสิ้นลง  
Tournament and Operation Rooms กำหนดโตะทำงานใหมีระยะหางอยางนอย 2 เมตรและ

อนุญาตเฉพาะผูท่ีเก่ียวของเขาพ้ืนท่ีไดเทานั้นโดยจะไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาใชพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด  
Physiotherapy Rooms - ปดบริการ  
Restaurant - จำกัด จำนวนคนในการใหบริการอยางเหมาะสมกำหนดใหมีการเวนระยะหางที่ทาง

สนามเทนนิสยึดถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับกิจการจำหนายหรือเครื่องดื่ม 
 Tournament Venue - จะไมอนุญาตใหมีผูชมเขาสนามแขงขันตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ

ตางๆใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและไดรับการทำความสะอาดฆาเชื้อทุกครั้งหลังใหบริการ  
๑.7 จัดใหมีอุปกรณปองกันโรคสวนบุคคล เชน หนากากอนามัยหรือหนากากผา หรือ Face Shield  

ใหพนักงานทุกคน  
๑.8 จัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใชเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาใหมีชองทางระบาย

อากาศหรือใชพัดลมระบายอากาศ เพ่ือการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศใหมี
อัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางนอย 10 เทาตอชั่วโมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณหองสุขา  
หองอาบน้ำ และหองเปลี่ยนเสื้อผา 

1.9 พิจารณาจัดใหมีกลองวงจรปด เพ่ือใชในการบันทึกภาพการใหและใชบริการ บริเวณตางๆ  
รอบสถานที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคสวนบุคคล ของผูใชบริการและพนักงาน หรือมี
ระบบแจงเตอืน (Alert) กรณีพบผูท่ีไมปฏิบัติ ตามมาตรการ สามารถจัดใหมีเจาหนาท่ีแจงผูใชบริการไดทันที 

1.10 จัดทำปายคำแนะนำ สัญลักษณเตือนเพื่อใหนักกีฬาและผูเขารวมกิจกรรม (กรรมการกลาง) 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางปลอดภัยสอดคลองกับมาตรการปองกันโรค 

1.11 จำกัดจำนวนผูท่ีสามารถเขาในสนามแขงขันหรือในบริเวณสถานท่ีจัดการแขงขันมี 3 กลุมดังนี้ 
กลุมท่ี 1นักกีฬาผูฝกสอนโคช) ผูตัดสิน 

นักกีฬาเทนนิส -เฉพาะตามรายชื่อที่ปรากฏใน Factsheet ซึ่งออกโดยผูจัดการ
แขงขันผูฝกสอน (โคช)  -เฉพาะตามรายชื่อท่ีปรากฏในระบบลงทะเบียนการแขงขัน 
ผูตัดสิน-เฉพาะตามรายชื่อท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน 

กลุมท่ี 2 ฝายจัดการแขงขัน 
เจาหนาที่ฝายจัดการแขงขัน - แจงขอมูลรายชื่อพรอมจำนวนบุคลากรฝายจัดการ

แขงขันพรอมกับระบุหนาที่เกี่ยวกับการแขงขันโดยละเอียดโดยครอบคลุมถึงผู ประสานงานทั่วไป
เจาหนาท่ีพนักงานทำความสะอาดเจาหนาท่ีดูแลสนามผูประกาศเจาหนาท่ีเทคนิคฯ  

กลุมท่ี 3 ผูท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย – แจงขอมูลรายชื่อพรอมจำนวนรวมถึงระยะเวลาใน

การปฏิบัติหนาท่ี 



เจาหนาที่รักษาความสะอาด – แจงขอมูลรายชื่อพรอมจำนวนรวมถึงระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาท่ี 

บุคลากรทางการแพทย - แจงขอมูลรายชื่อพรอมจำนวนรวมถึงระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีแพทยพยาบาลในหอง Medical Room หรือทีมแพทยฉุกเฉิน
เจาหนาท่ีประจำรถพยาบาล 

สื่อมวลชน - คัดกรองและไมอนุญาตใหสื่อมวลชนที่ไมไดลงทะเบียนลวงหนาเขาใน
สนามแขงขันและ / หรือเวนแตเปนสื่อของทางผูจัดการแขงขันท่ีผานการตรวจคัดกรองแลว 

2) การเตรียมความพรอมในการใหบริการ  

 2.1 มาตรการคัดกรองอาการปวย     
(1) จัดใหมีการตรวจคัดกรอง อาการไข ไอ หอบเหนื่อย เปนหวัด สำหรับผูประกอบการ 

พนักงาน ผูฝกสอน โคช นักกีฬา และผูเขารวมกิจกรรมทุกคนกอนเขาสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไม
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ พรอมติดสัญลักษณแสดงการคัดกรอง “ผาน” 
กรณีพบผูที่เขาเกณฑสอบสวนโรคใหมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการสงตอผูที่มีอาการปวยท่ี
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาใหมีหองแยกหรือบริเวณแยก พรอมรายงานใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบ  

(2) พิจารณาจัดทำแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผูมีอาการปวย ประกอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ สำหรับผูประกอบการ พนักงาน ผูฝกสอน โคช นักกีฬา และผูใชบริการ 
 2.2 มาตรการในการปองกันโรค 
  (1) พิจารณาจัดใหมีแผนบริหารจัดการเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคโควิด 19 เชน การ
เหลื่อมเวลา การควบคุม จำนวนผูรวมกิจกรรมไมใหแออัด การทำความสะอาดพื้นที่สวนรวมและพื้นผิวสัมผัส
รวม 
  (2) มีระบบจัดการ ควบคุม เพ่ือจำกัดจำนวนผูเขารวมกิจกรรมไมใหแออัด โดยจำกัดจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรมหรือนักกีฬาท่ีออกกำลังกายหรือฝกซอม ตามเกณฑขนาดพ้ืนท่ีใหบริการอยางนอย 5 ตาราง
เมตร ตอผูใชบริการ 1 คน และผูเขารวมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไมได  แขงขันกีฬาหรือฝกซอม ตามเกณฑ
ขนาดพ้ืนท่ีใหบริการ อยางนอย 4 ตารางเมตร ตอผูใชบริการ 1 คน 
  (๓) พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการในกิจกรรมออกกำลังกายและการฝกซอม ใหมีการเวน
ระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร ลดการสัมผัสระหวางนักกีฬา และผูใชบริการ เชน การจับมือ การโอบกอด
แสดงความดีใจ  

(๔) ผูเขารวมกิจกรรม ผูฝกสอน และโคช ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย หรือ 
Face Shield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไมจำเปน โดยใชน้ำเสียงปกติและไมตะโกน ไมเปดหรือจับหนากาก
อนามัยหรือหนากากผา โดยรักษาระยะหางระหวางผูเขารวมกิจกรรม อยางนอย 1 เมตร 

(๕) ผูเขารวมกิจกรรม ผูฝกสอน และโคช ตองลางมือบอยครั้งดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล 
70% หรือน้ำยาฆาเชื้อโรค รวมท้ังกอนและหลังการใหบริการ หรือหยิบจับของใชสวนตัว 

(6) การจำหนายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬา ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค ตามท่ี
ราชการกำหนด 

(7) จัดใหมีการชำระเงินคาบริการผานระบบออนไลน (e-Payment) หรือ QR Code ผาน
แอปพลิเคชั่น หากชำระดวยเงินสด ตองไมสัมผัสมือโดยตรง เชน การมีถาดรับชำระเงินหรือบัตรเครดิต โดยท่ี
พนักงานรับเงินตองสวมถุงมืออยูตลอดเวลา และตองมีการลางมือบอยครั้งดวยแอลกอฮอลเจล 70% 



(8) จัดใหมีเจาหนาที่ของสถานประกอบการตรวจตรา ควบคุม กำกับการใหบริการและการ
ใชบริการ ใหเปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด 

(9) จัดใหมีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ และแนะนำแนวทาง การ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรค ผานสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน ปายประชาสัมพันธ เสียง
ประชาสัมพันธ พรอมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม พนักงาน ผูฝกสอน และโคช ปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด 

(10) พิจารณางดการเขารวมกิจกรรม กรณีพบผูไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
ควบคุมโรค เชน ไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หรือมีอาการปวยจากการคัดกรองกอนเขาใชบริการ 

 (1๓) หากผูใดมีอาการปวยจากการคัดกรองกอนเขาใชบริการหรือไมสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา จะตองงดใหเขาสนามแขงขัน หากพบวาผูปฏิบัติงานในสนามแขงขัน เปนผูปวยยืนยัน หรือมี
ขอมูลบงชี้วาสนามแขงขันอาจเปนจุดแพรเชื้อ ใหเจาของสนามแขงขันปดสนามแขงขันตามคำสั่งของเจาหนาท่ี
ควบคุมโรคติดตอ พรอมท้ังทำความสะอาดสถานท่ี และดำเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 มาตรการทำความสะอาด 
 (1) พนักงานทำความสะอาด ทุกคนตองสวมเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หมวก

คลุมผม หนากากอนามัยหรือหนากากผา Face Shield ถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพ้ืนยางหุมแขงขณะ
ทำความสะอาด 

(2) ทำความสะอาดอุปกรณกีฬา เชน เทนนิสหรือตาขาย และบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัส
บอยๆ เชน ลูกบิดประตู เคานเตอร รับบริการ ราวบันได อางลางมือ โตะ หองเปลี่ยนเสื้อผา ดวยน้ำยาทำ
ความสะอาด เชน แอลกอฮอล 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% ท้ังกอนและหลังใหบริการ รวมท้ัง ซัก
เสื้อผาท่ีใชในการฝกซอมทุกครั้งหลังใหบริการ 

(3) ทำความสะอาดหองอาบน้ำ หองสุขา โดยเนนจุดเสี่ยงที่มีผูสัมผัสมาก เชน ที่จับ สาย
ชำระ โถปสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู กอกน้ำ ดวยน้ำยาทำความสะอาด เชน โซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% 
แลวลางออกดวยน้ำสะอาด อยางนอยทุก 2 ชั่วโมง 

 (4) จัดใหมีถังขยะชนิดมีฝาปดเพื่อรวบรวมรวมขยะตางๆ โดยคัดแยกขยะ ไดแก ขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงใหแนนกอนรวบรวมสงกำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 



แนวทางปฏิบัติสำหรับผูใชบริการ 

(นักกีฬา ผูตัดสิน ผูฝกสอน หรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่เขารวมในการแขงขัน) 

 
1)การเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรม 

1.1 หากมีอาการปวย ไข ไอ จาม หรือเปนหวัด ใหงดการไปเขารวมกิจกรรม 
1.2 พิจารณาจองคิวลวงหนาดวยระบบออนไลน หรือโทรศัพท และควรเวนชวงที ่มี

ผูใชบริการจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด รวมทั้งการชำระเงินคาบริการผานระบบออนไลน (e-Payment) 
หรือ QR Code ผานแอปพลเิคชั่น หากชำระดวยเงินสด ตองไมสัมผัสมือโดยตรง 

1.3 ศึกษาคูมือใชงานและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น ที่สามารถใชสแกน QR Code กอนเขา
และออกจากสถานท่ี ผานแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 

1.4 อาจพกแอลกอฮอลเจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติด
เชื้อ 
2)ระหวางและหลังการใชบริการ 

๒.๑ ลงทะเบียนเขาและออกจากสถานที่ โดยใชแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด “ไทย
ชนะ” ดวยการสแกน QR Code หรือจดบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน 

2.2 ใหความรวมมือปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคที ่กำหนด ตามที ่ สถาน
ประกอบการแนะนำอยางเครงครัด เพ่ือชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ 

2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ และการจัดพื้นที่และที่นั ่ง กอนใช
บริการ เพ่ือใหใชบริการไดอยางปลอดภัย 

2.๔ ขณะรอคิวใชบริการใหเวนระยะหางตามจุดหรือสัญลักษณท่ีสถานประกอบการกำหนด 
2.๕ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผากอนและหลังการฝกซอม โดยขณะที ่ไมได  

สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ใหปองกันดวยการพิจารณาเวนระยะหาง อยางนอย 1-2 เมตร และลาง
มือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล 70% บอยครั้ง รวมท้ังกอนและหลังเขาใชบริการ 

2.๖ ลดการพูดคุยท่ีไมจำเปนระหวางใชบริการ หากจำเปนควรพูดโดยใชระดับเสียงปกติและ
ไมตะโกน งดเวนการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกลผูอ่ืน หากมีการไอหรือจามใหปด
ปากและจมูกใหสนิท ท้ังนี้ ไมบวนน้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนาโดยไมจำเปน 

2.๗ ทำความสะอาดอุปกรณและจุดสัมผัสของเครื ่องออกกำลังกาย ดวยน้ำยาทำความ
สะอาดกอนและหลังใชงาน 

2.๘ ผูเขารวมกิจกรรมควรแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ หากพบวาการใหบริการไมเปนไป ตาม
มาตรการปองกันควบคุมโรค ใหดำเนินการประเมินการใหบริการในแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 

 2.9 ใหลงทะเบียนเพื่อสมัครเขารวมแขงขันผานระบบออนไลนทั้งนี้ตองไมปดบังขอมูล
สวนตัวเชนโรคประจำตัวการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด 19 การสัมผัสใกลชิด
บุคคลในครอบครัวท่ีติดเชื้อ 

2.10 ผูใชบริการทุกคนตองผานการคัดกรองโรคโควิด 19 จากทางสมาคมกีฬาฯ หรือ
ผู จัดการแขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 30 วันหามนักเทนนิสไทยหรือตางชาติที ่เดินทางมาจาก
ตางประเทศและไมไดผานมาตรการคัดกรองหรือการกักตัวตามระเบียบของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเขา
รวมการแขงขันโดยเด็ดขาด 


