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คู่มือการแข่งขันกอล์ฟ 
ในช่วงทีม่ีการระบาดของ COVID-19  

แก้ไขและมีผลบังคับใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ผู้สัมผัสเส่ียงสูง คืออะไร 

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบั ผูส้ัมผสัใกลชิ้ด และผูส้ัมผสัเส่ียงสูง โดยใหค้  านิยามไวว้า่ 

• ผูส้ัมผสัใกลชิ้ด หมายถึง ผูท่ี้มีพฤติกรรมการสัมผสักบัผูติ้ดเช้ือเขา้ข่าย/ยนืยนัในวนัเร่ิมป่วยในช่วงมีอาการ

ป่วย หรือก่อนมีอาการประมาณ 2-3วนั (ทั้งน้ีหากเป็นผูติ้ดเช้ือไม่มีอาการใหถื้อวนัท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจเสมือน

เป็นวนัเร่ิมป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผสัอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ผูท่ี้อยูใ่กลห้รือมีการพูดคุยกบัผูติ้ดเช้ือเขา้ข่าย/ยนืยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตรเป็น

เวลานานกวา่ 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผูป่้วย 

2. ผูท่ี้อยูใ่นบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนกั ร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเขา้ข่าย/ยนืยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 เป็นระยะเวลานานกวา่ 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือหอ้งปรับอากาศ 

ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง หมายถึง ผูท่ี้ไม่ไดส้วมหนา้กากอนามยั หรือไม่ไดใ้ส่ personal protective equipment (PPE) 

ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาท่ีมีการสัมผสัใกลชิ้ด ขา้งตน้ 

• ผูส้ัมผสัเส่ียงต ่า หมายถึง ผูส้มัผสัใกลชิ้ดท่ีไม่เขา้เกณฑผ์ูส้ัมผสัเส่ียงสูง 
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บุคคลท่ีถือเป็นผู้สัมผัสความเส่ียงสูง ได้แก่ 

• พกัอาศยัอยูบ่า้นเดียวกนัและใชข้องร่วมกนักบัผูป่้วย 

• ไดมี้การพูดคุยกบัผูป่้วย มากเกินกวา่ 5 นาที (หากไม่สวมหนา้กากอนามยั ยิง่มีความเส่ียงสูง) 

• ถูกผูป่้วยไอ จาม รด 

• อยูใ่นสถานท่ีแออดัร่วมกบัผูป่้วย ในระยะ 1 เมตร เป็นเวลาเกิน 15 นาที โดยไม่สวมหนา้กากอนามยั 

• เคร่ืองบิน (นัง่ 2 แถวหนา้-หลงัของผูป่้วย) 

• รถประจ าทาง รถตูโ้ดยสาร ถา้เกิน 15 นาที ถือเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงสูง 

การแข่งขันกอล์ฟในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงสูงของผู้ติดเช้ือเข้าข่าย/ยืนยันติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์การแข่งขัน 

• ตรวจ PCR ทนัทีและส่งผลตรวจใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

• สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ประมาณ 3 วนั 

• สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา และเวน้ระยะห่างจากบุคลคลอ่ืน 

• ตรวจ ATK ดว้ยตนเอง อยา่งนอ้ย 2 คร้ังหลงัการตรวจ PCR (ห่างจากวนัตรวจ PCR 2 วนั) และส่งผลตรวจ

ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

• กรณีท่ีมีอาการแสดง ไข ้ไอ ปวดตวั เจ็บคอ มีน ้ามูก แนะน าใหต้รวจโดยละเอียดอีกคร้ัง 

หมายเหตุ ผลตรวจ PCR เป็นลบ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัได ้โดยตอ้งส่งผลการตรวจใหก้คัณะกรรมการ

จดัการแข่งขนัก่อนเขา้สนามแข่งขนั และเม่ือเขา้สนามแข่งขนัแลว้ใหป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดโดย

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงต ่าของผู้ติดเช้ือเข้าข่าย/ยืนยันติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์การแข่งขัน 

• ตรวจ ATK ดว้ยตนเอง จ านวน 2 คร้ัง คือวนัท่ี 1 และวนัท่ี 3 หลงัจากวนัท่ีเป็นผูส้ัมผสัเส่ียงต ่าและตอ้งส่งผล

การตรวจใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

• สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ประมาณ 3 วนั 

• ใชชี้วิตตามปกติ หลีกเล่ียงการเดินทางไปในท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก 

• หากมีอาการ แนะน าใหต้รวจ PCR 

หมายเหตุ ผลตรวจ ATK เป็นลบ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัได ้โดยตอ้งส่งผลการตรวจใหก้บั

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัก่อนเขา้สนามแข่งขนั และเม่ือเขา้สนามแข่งขนัแลว้ใหป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด

โดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีแนวทางปฏิบติัมีรายละเอียดแตกต่างจากแนวปฏิบติัของทางราชการหรือแนวทางปฏิบติัของจงัหวดัท่ีมีการจดัการแข่งขนั ให้ด าเนินการ

ตามแนวทางปฏิบติัของทางราชการหรือของจงัหวดันั้น 
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มาตรการทางสาธารณสุขส าหรับการแข่งขันกฬีากอล์ฟอาชีพในสถานการณ์โควิด-19 

สมาคมกฬีากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 

1. สนามแข่งขัน เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย 

1.1 เม่ือเดินทางถึงสนามแข่งขนั ทุกคนตอ้งผา่นจุดคดักรอง และตรวจอุณหภูมิร่างกาย ผูท่ี้มี 
อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกวา่ 37.5 c ตอ้งพกัร่างกาย 15-30 นาที และท าการวดัอุณภูมิร่างกายใหม่ 
หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ตอ้งพบเจา้หนา้ท่ีการแพทยเ์พื่อตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเขา้
สนามแข่งขนั โดยหากอุณภูมิร่างกายยงัคงสูงเกิน 37.5 c คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เขา้สนามแข่งขนั 

1.2  มีแอลกอฮอล ์หรือ เจลลา้งมือ ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอ 

1.3  ทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสนามแข่งขนั  

1.4  ช่องสนามไดร์ฟ ก าหนดใหต้อ้งมีระยะห่างของแต่ละช่อง ไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 

1.5  กรีนฝึกซอ้ม ก าหนดใหน้กักอลฟ์และแคคด้ี ตอ้งเวน้ระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร เสมอเม่ืออยูบ่น

กรีนฝึกซอ้ม 

1.6  ถงัน ้าแขง็ มีเจา้หนา้ท่ีประจ าจุด โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งสวมหนา้กากอนามยั และสวมถุงมือ  

และอยูห่่างนกักอลฟ์และแคดด้ี อยา่งนอ้ย 2 เมตร  

1.7  ก่อนและหลงัการแข่งขนัทุกวนั จะมีการท าความสะอาดบริเวณท่ีจดักิจกรรมอยา่งทัว่ถึงดว้ย

ผลิตภณัฑน์ ้ายาฆ่าเช้ือ 

1.8 จดัเตรียมจุดทิ้งขยะใหเ้พียงพอ รวมถึงการจดัเก็บขยะอยา่งเหมาะสม 
1.9 หอ้งลอ็คเกอร์ เปิดบริการ แต่งดการใชห้อ้งอาบน ้า  

1.10  หอ้งอาหารบนคลบัเฮา้ส์ เปิดจ าหน่ายอาหารไดต้ามปกติ 

2 นักกอล์ฟ และ แคคดี ้ 

2.1    นกักอลฟ์และแคดด้ีทุกคน ตอ้งตรวจอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคดักรองท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนั 



5 
 

อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกวา่ 37.5 c ตอ้งพกัร่างกาย 15-30 นาที และท าการวดัอุณภูมิร่างกายใหม่ 
หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ตอ้งพบเจา้หนา้ท่ีการแพทยเ์พื่อตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเขา้
สนามแข่งขนั โดยหากอุณภูมิร่างกายยงัคงสูงเกิน 37.5 c คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เขา้สนามแข่งขนั 

2.2    นกักอลฟ์และแคดด้ีทุกคน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั ขณะอยูใ่นสนามแข่งขนั (ยกเวน้ 
ในขณะก าลงัเล่นและท าหนา้ท่ีอยูใ่นสนามแข่งขนั) 

2.3   ขณะอยูใ่นสนามแข่งขนั นกักอลฟ์และแคดด้ีทุกคน ตอ้งเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 2 เมตร 
2.4    นกักอลฟ์และแคดด้ีทุกคน ตอ้งมีแอลกอฮอล ์หรือ เจลลา้งมือพกติดตวั 
2.5   การแสดงความมีน ้าใจนกักีฬา โดยการไหว ้ชนขอ้ศอก หรือชนหลงัมือ โดยไม่มีการจบัมือ  

หรือ การสวมกอด เม่ือจบการแข่งขนัแตะละรอบ 
 

3 คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าท่ี  

3.1   คณะกรรมการ ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งผา่นการตรวจอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคดั 
กรองท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนด ผูท่ี้มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกวา่ 37.5 c ตอ้งพกัร่างกาย 15-30 
นาที และท าการวดัอุณภูมิร่างกายใหม่ หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง ตอ้งพบเจา้หนา้ท่ีการแพทย์
เพื่อตรวจสอบใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้สนามแข่งขนั โดยหากอุณภูมิร่างกายยงัคงสูงเกิน 37.5 c 
คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตใหเ้ขา้สนามแข่งขนั 

3.2  คณะกรรมการ ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี ทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั ตลอดเวลาขณะ 
อยูใ่นสนามแข่งขนั 

3.3   ผูต้ดัสิน ในขณะท าการตดัสิน ตอ้งมีระยะห่างกบันกักอลฟ์และแคดด้ีในกลุ่ม อยา่งนอ้ย  
2 เมตร 

3.4   คณะกรรมการ ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี ตอ้งไม่สัมผสัร่างกายนกักอลฟ์ แคดด้ี และอุปกรณ์ 
ของนกักอลฟ์ 

3.5   ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี ตอ้งท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆของตนเองทั้งก่อนและหลงัใชง้าน 
3.6   การใชร้ถกอลฟ์ คณะกรรมการ ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ี สามารถใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั ต่อ 1  

คนเท่านั้น หากจ าเป็นตอ้งรับผูอ่ื้น ให้รับไดเ้พียง 1 คน และตอ้งยนืดา้นหลงัของรถกอลฟ์ 
 

4 สตาร์ทเตอร์ และจุดรับสกอร์  

4.1   จดัเตรียมโต๊ะสตาร์ทเตอร์เพื่อลงทะเบียนท่ีแท่นทีหลุม 1 และหลุม 10 หรือหลุมอ่ืนๆ ใหมี้ 
ระยะห่างระหวา่งเจา้หนา้ท่ี นกักอลฟ์และแคดด้ี อยา่งนอ้ย 2 เมตร 

4.2   จดัเตรียมโต๊ะรับสกอร์การ์ดท่ีหอ้งรับสกอร์ ใหมี้ระยะห่างระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและนกักอลฟ์  
อยา่งนอ้ย 2 เมตร 
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4.3   จดัเตรียมแอลกอฮอล ์และเจลลา้งมือ ส าหรับนกักอลฟ์ แคดด้ี และเจา้หนา้ท่ีทุกคน ณ โต๊ะ 
สตาร์ทเตอร์ และโต๊ะรับสกอร์การ์ด 

4.4   เจา้หนา้ท่ีสตาร์เตอร์ และเจา้หนา้ท่ีรับสกอร์การ์ด ทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 
ตลอดเวลาขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ณ สนามแข่งขนั 
 

5 เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการแพทย์  

5.1   มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ ณ จุดคดักรอง 
5.2   มีหน่วยปฐมพยาบาล หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือพบผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง ใหป้ระสาน 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทนัที 
5.3   นกักายภาพบ าบดั งดการนวด หรือสัมผสัร่างการนกักีฬาในรายการแข่งขนั 
 

6 พธิีมอบรางวัล  

6.1 จดัใหมี้เฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้งในพิธีมอบรางวลัเท่านั้น และตอ้งมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 
6.2 ผูม้อบรางวลัไม่สัมผสัถว้ยรางวลั รวมถึงรางวลัอ่ืนๆ (ใหว้างถว้ยรางวลัและรางวลัอ่ืนๆบนแท่น) 
6.3 ผูรั้บรางวลั ใหรั้บถว้ยรางวลัและรางวลัอ่ืนๆ จากบนแท่นท่ีผูม้อบรางวลัวางไว  ้
6.4 การถ่ายรูปหมู่ในพิธีมอบรางวลั ใหมี้การเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร 

7. การฉีดวัคซีน หรือ การตรวจโควิด-19 

นกักอลฟ์ เจา้หนา้ท่ี ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั และผูจ้ดัการแข่งขนั ทุกคนตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ตาม

มาตรฐานท่ีจงัหวดัก าหนด และตอ้งตรวจหาเช้ือ Covid-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test 

ไม่เกิน 3 วนัก่อนวนัแข่งขนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการตรวจ  

 

หมายเหตุ ในสัปดาห์การแข่งขนั นกักอลฟ์ แคดด้ี เจา้หนา้ท่ี และผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรการสาธารณสุข มาตรการของทางจงัหวดั และระเบียบการแข่งขนั อยา่งเคร่งครัด ทั้งในสนามแข่งขนัและนอก

สนามแข่งขนั และใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายจดัการแข่งขนั เพื่อท าใหก้ารแข่งขนัด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยและ

ปลอดภยั ผูฝ่้าฝืนท่ีเป็นสมาชิกของจะถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัหรือไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในรายการแข่งขนั 

 

*********************************************** 


