คู่มือการแข่ งขันกอล์ฟ
ในช่ วงทีม่ ีการระบาดของ COVID-19
แก้ไขและมีผลบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2565
FINAL
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ผู้สัมผัสเสี่ ยงสู ง คืออะไร
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ผูส้ ัมผัสใกล้ชิด และผูส้ ัมผัสเสี่ยงสูง โดยให้คานิยามไว้วา่
ผูส้ ัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผูท้ ี่มีพฤติกรรมการสัมผัสกับผูต้ ิดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่ มป่ วยในช่วงมีอาการ
ป่ วย หรื อก่อนมีอาการประมาณ 2-3วัน (ทั้งนี้หากเป็ นผูต้ ิดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่ งส่ งตรวจเสมือน
เป็ นวันเริ่ มป่ วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผูท้ ี่อยูใ่ กล้หรื อมีการพูดคุยกับผูต้ ิดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตรเป็ น
เวลานานกว่า 5 นาที หรื อถูกไอจามรดจากผูป้ ่ วย
2. ผูท้ ี่อยูใ่ นบริ เวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่ วมกับผูต้ ิดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็ นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรื อห้องปรับอากาศ
•

ผู้สัมผัสใกล้ ชิด แบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
•

•

ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสูง หมายถึง ผูท้ ี่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรื อไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE)
ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ข้างต้น
ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงต่า หมายถึง ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผสู ้ ัมผัสเสี่ ยงสูง
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บุคคลที่ถือเป็ นผู้สัมผัสความเสี่ ยงสู ง ได้ แก่
•
•
•
•
•
•

พักอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกันและใช้ของร่ วมกันกับผูป้ ่ วย
ได้มีการพูดคุยกับผูป้ ่ วย มากเกินกว่า 5 นาที (หากไม่สวมหน้ากากอนามัย ยิง่ มีความเสี่ ยงสู ง)
ถูกผูป้ ่ วยไอ จาม รด
อยูใ่ นสถานที่แออัดร่ วมกับผูป้ ่ วย ในระยะ 1 เมตร เป็ นเวลาเกิน 15 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
เครื่ องบิน (นัง่ 2 แถวหน้า-หลังของผูป้ ่ วย)
รถประจาทาง รถตูโ้ ดยสาร ถ้าเกิน 15 นาที ถือเป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสูง

การแข่ งขันกอล์ฟในช่ วงที่มีการระบาดของ COVID-19
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้สัมผัสเสี่ ยงสู งของผู้ติดเชื้อเข้ าข่ าย/ยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์ การแข่งขัน
ตรวจ PCR ทันทีและส่งผลตรวจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
• สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ประมาณ 3 วัน
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่ างจากบุคลคลอื่น
• ตรวจ ATK ด้วยตนเอง อย่างน้อย 2 ครั้งหลังการตรวจ PCR (ห่ างจากวันตรวจ PCR 2 วัน) และส่ งผลตรวจ
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
• กรณี ที่มีอาการแสดง ไข้ ไอ ปวดตัว เจ็บคอ มีน้ ามูก แนะนาให้ตรวจโดยละเอียดอีกครั้ง
หมายเหตุ ผลตรวจ PCR เป็ นลบ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันได้ โดยต้องส่งผลการตรวจให้กคั ณะกรรมการ
•

จัดการแข่งขันก่อนเข้าสนามแข่งขัน และเมื่อเข้าสนามแข่งขันแล้วให้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้สัมผัสเสี่ ยงต่าของผู้ติดเชื้อเข้ าข่ าย/ยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์ การแข่งขัน
•

•
•
•

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง จานวน 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และวันที่ 3 หลังจากวันที่เป็ นผูส้ ัมผัสเสี่ ยงต่าและต้องส่งผล
การตรวจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ประมาณ 3 วัน
ใช้ชีวิตตามปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจานวนมาก
หากมีอาการ แนะนาให้ตรวจ PCR

หมายเหตุ ผลตรวจ ATK เป็ นลบ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันได้ โดยต้องส่งผลการตรวจให้กบั
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเข้าสนามแข่งขัน และเมื่อเข้าสนามแข่งขันแล้วให้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หมายเหตุ ในกรณีที่แนวทางปฏิบตั ิมีรายละเอียดแตกต่างจากแนวปฏิบตั ิของทางราชการหรื อแนวทางปฏิ บตั ิของจังหวัดที่มีการจัดการแข่งขัน ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางปฏิบตั ิของทางราชการหรื อของจังหวัดนั้น
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มาตรการทางสาธารณสุ ขสาหรับการแข่ งขันกีฬากอล์ ฟอาชีพในสถานการณ์ โควิด-19
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทยและออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
1. สนามแข่งขัน เจ้ าหน้ าที่ทุกฝ่ าย
1.1 เมื่อเดินทางถึงสนามแข่งขัน ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจอุณหภูมิร่างกาย ผูท้ ี่มี
อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 c ต้องพักร่ างกาย 15-30 นาที และทาการวัดอุณภูมิร่างกายใหม่
หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ต้องพบเจ้าหน้าที่การแพทย์เพื่อตรวจสอบให้เรี ยบร้อยก่อนเข้า
สนามแข่งขัน โดยหากอุณภูมิร่างกายยังคงสูงเกิน 37.5 c คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสนามแข่งขัน
1.2 มีแอลกอฮอล์ หรื อ เจลล้างมือ ในตาแหน่งที่เหมาะสม และมีจานวนเพียงพอ
1.3

ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสนามแข่งขัน

1.4

ช่องสนามไดร์ฟ กาหนดให้ตอ้ งมีระยะห่างของแต่ละช่อง ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร

1.5

กรี นฝึ กซ้อม กาหนดให้นกั กอล์ฟและแคคดี้ ต้องเว้นระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร เสมอเมื่ออยูบ่ น
กรี นฝึ กซ้อม

1.6

ถังน้ าแข็ง มีเจ้าหน้าที่ประจาจุด โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
และอยูห่ ่างนักกอล์ฟและแคดดี้ อย่างน้อย 2 เมตร

1.7

ก่อนและหลังการแข่งขันทุกวัน จะมีการทาความสะอาดบริ เวณที่จดั กิจกรรมอย่างทัว่ ถึงด้วย
ผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเชื้อ

1.8
1.9

จัดเตรี ยมจุดทิ้งขยะให้เพียงพอ รวมถึงการจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม
ห้องล็อคเกอร์ เปิ ดบริ การ แต่งดการใช้หอ้ งอาบน้ า

1.10

ห้องอาหารบนคลับเฮ้าส์ เปิ ดจาหน่ายอาหารได้ตามปกติ

2 นักกอล์ฟ และ แคคดี้
2.1 นักกอล์ฟและแคดดี้ทุกคน ต้องตรวจอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
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2.2
2.3
2.4
2.5

อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 c ต้องพักร่ างกาย 15-30 นาที และทาการวัดอุณภูมิร่างกายใหม่
หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ต้องพบเจ้าหน้าที่การแพทย์เพื่อตรวจสอบให้เรี ยบร้อยก่อนเข้า
สนามแข่งขัน โดยหากอุณภูมิร่างกายยังคงสูงเกิน 37.5 c คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสนามแข่งขัน
นักกอล์ฟและแคดดี้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ขณะอยูใ่ นสนามแข่งขัน (ยกเว้น
ในขณะกาลังเล่นและทาหน้าที่อยูใ่ นสนามแข่งขัน)
ขณะอยูใ่ นสนามแข่งขัน นักกอล์ฟและแคดดี้ทุกคน ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
นักกอล์ฟและแคดดี้ทุกคน ต้องมีแอลกอฮอล์ หรื อ เจลล้างมือพกติดตัว
การแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา โดยการไหว้ ชนข้อศอก หรื อชนหลังมือ โดยไม่มีการจับมือ
หรื อ การสวมกอด เมื่อจบการแข่งขันแตะละรอบ

3 คณะกรรมการ ผู้ตัดสิ น และเจ้ าหน้ าที่
3.1 คณะกรรมการ ผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการตรวจอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัด
กรองที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ผูท้ ี่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 c ต้องพักร่ างกาย 15-30
นาที และทาการวัดอุณภูมิร่างกายใหม่ หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ต้องพบเจ้าหน้าที่การแพทย์
เพื่อตรวจสอบให้เรี ยบร้อยก่อนเข้าสนามแข่งขัน โดยหากอุณภูมิร่างกายยังคงสู งเกิน 37.5 c
คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสนามแข่งขัน
3.2 คณะกรรมการ ผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะ
อยูใ่ นสนามแข่งขัน
3.3 ผูต้ ดั สิ น ในขณะทาการตัดสิ น ต้องมีระยะห่างกับนักกอล์ฟและแคดดี้ในกลุ่ม อย่างน้อย
2 เมตร
3.4 คณะกรรมการ ผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ ต้องไม่สัมผัสร่ างกายนักกอล์ฟ แคดดี้ และอุปกรณ์
ของนักกอล์ฟ
3.5 ผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ ต้องทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆของตนเองทั้งก่อนและหลังใช้งาน
3.6 การใช้รถกอล์ฟ คณะกรรมการ ผูต้ ดั สิ น และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้รถกอล์ฟ 1 คัน ต่อ 1
คนเท่านั้น หากจาเป็ นต้องรับผูอ้ ื่น ให้รับได้เพียง 1 คน และต้องยืนด้านหลังของรถกอล์ฟ
4 สตาร์ ทเตอร์ และจุดรับสกอร์
4.1 จัดเตรี ยมโต๊ะสตาร์ทเตอร์เพื่อลงทะเบียนที่แท่นทีหลุม 1 และหลุม 10 หรื อหลุมอื่นๆ ให้มี
ระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ นักกอล์ฟและแคดดี้ อย่างน้อย 2 เมตร
4.2 จัดเตรี ยมโต๊ะรับสกอร์การ์ดที่หอ้ งรับสกอร์ ให้มีระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และนักกอล์ฟ
อย่างน้อย 2 เมตร
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4.3
4.4

จัดเตรี ยมแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ สาหรับนักกอล์ฟ แคดดี้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ โต๊ะ
สตาร์ทเตอร์ และโต๊ะรับสกอร์การ์ด
เจ้าหน้าที่สตาร์เตอร์ และเจ้าหน้าที่รับสกอร์การ์ด ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สนามแข่งขัน

5 เจ้ าหน้ าที่ และบุคลากรทางการแพทย์
5.1 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ ณ จุดคัดกรอง
5.2 มีหน่วยปฐมพยาบาล หากเกิดกรณีฉุกเฉิ นหรื อพบผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง ให้ประสาน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทันที
5.3 นักกายภาพบาบัด งดการนวด หรื อสัมผัสร่ างการนักกีฬาในรายการแข่งขัน
6 พิธีมอบรางวัล
6.1 จัดให้มีเฉพาะผูเ้ กี่ยวข้องในพิธีมอบรางวัลเท่านั้น และต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
6.2 ผูม้ อบรางวัลไม่สัมผัสถ้วยรางวัล รวมถึงรางวัลอื่นๆ (ให้วางถ้วยรางวัลและรางวัลอื่นๆบนแท่น)
6.3 ผูร้ ับรางวัล ให้รับถ้วยรางวัลและรางวัลอื่นๆ จากบนแท่นที่ผมู ้ อบรางวัลวางไว้
6.4 การถ่ายรู ปหมู่ในพิธีมอบรางวัล ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
7. การฉีดวัคซีน หรื อ การตรวจโควิด-19
นักกอล์ฟ เจ้าหน้าที่ ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน และผูจ้ ดั การแข่งขัน ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วตาม
มาตรฐานที่จงั หวัดกาหนด และต้องตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรื อวิธีการ Antigen Test
ไม่เกิน 3 วันก่อนวันแข่งขัน นับแต่วนั ที่ได้รับการตรวจ
หมายเหตุ ในสัปดาห์การแข่งขัน นักกอล์ฟ แคดดี้ เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทุกคน มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
มาตรการสาธารณสุ ข มาตรการของทางจังหวัด และระเบียบการแข่งขัน อย่างเคร่ งครัด ทั้งในสนามแข่งขันและนอก
สนามแข่งขัน และให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายจัดการแข่งขัน เพื่อทาให้การแข่งขันดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
ปลอดภัย ผูฝ้ ่ าฝื นที่เป็ นสมาชิกของจะถูกตัดสิ ทธิ์จากการแข่งขันหรื อไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมในรายการแข่งขัน
***********************************************
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