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การแข่งขันกีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล
(แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน)
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้จดั การแข่งขัน
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
๑.1 ลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชั น
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้คาแนะนากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และรายงานทดแทน เช่น
แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม
กรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.๓ พิจารณาทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดงการ
คัดกรองผ่าน
1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.๕ ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้า จุดชาระเงิน
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง บริเวณที่นั่งพัก และระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งระยะห่าง
ของพื้นที่การออกกาลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกกาลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรืออย่างน้อย
1 เมตร ในกรณีมีฉากกั้น
๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคานวณจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด
๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ FaceShield
ให้พนักงานทุกคน
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๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัตราการหมุน เวีย นของอากาศอย่ างน้ อย 10 เท่าต่อชั่ว โมง (ACH≥10) รวมทั้งภายในและบริเวณห้ องสุ ขา
ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณต่างๆ
รอบสถานที่ เพื่อติดตามการปฏิบั ติตามมาตรการป้ อ งกันโรคส่ ว นบุค คลของผู้ เ ข้า ร่ว มกิจ กรรม หรือมีระบบ
แจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที
๑.๑๐ พิจารณาการลงทะเบียนรับสมัครควรผ่านระบบออนไลน์
๑.๑๑ การแบ่งเวลารับอุปกรณ์แข่งขัน ร่วมถึงพิจารณาส่งทางไปรษณีย์
๑.๑๒ พิจารณาเลือกจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดการแข่งขัน ให้เป็นสถานที่ปิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนที่มีคน
พลุกพล่าน
๑.๑๓ กาหนดจุดเริ่มต้นและเส้นชัยอาจทาการแยกกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดความหนาแน่นและการชนกัน
ข อ ง นั ก วิ่ ง ที่ เ ข้ า เ ส้ น ชั ย กั บนั ก วิ่ ง ที่ ก า ลั ง ท า ก า รป ล่ อ ย ตั ว โ ด ย ก า ห น ด ทิ ศ ท าง ข อ ง ผู้ เข้ า เส้ น ชั ย
ควรนาไปสู่จุดจอดรถ และออกจากงานได้ทันที
๑.๑๔ กาหนดทิศทางการเคลื่ อนที่ภายในสถานที่จัดงานควรเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิด การ
กีดขวางเส้นทางสัญจร
๑.๑๕ เส้นทางเดินภายในงานควรมีความกว้างเพียงพอกับปริมาณของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.16 สาหรับการวิ่งเทรลที่เป็นทาง Single Track ควรมีความกว้างพอที่จะให้นักวิ่งสามารถแซงกันได้
๑.๑๗ การวางเต็นท์ขายสินค้าในบริเวณงาน EXPO ต้องไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เชิญชวนลูกค้ามา
รวมตัวกัน
๑.๑๘ พิจ ารณากาหนดการแยกรับการบริการ เช่น แยกจุดบริการน้าดื่ม ออกเป็น ซ้าย ขวา หรือ
เพิ่มความห่างของโต๊ะบริการให้มากขึ้น เพื่อกระจายนักวิ่งที่มารับบริการ
๑.๑๙ พิจารณาการปล่อยตัวการแข่งขัน เน้นไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดปล่ อยตัว ตัวอย่างของ
รูปแบบในการปล่อยตัวที่ช่วยกระจายความแออัด ดังนี้
(๑) แบบปล่อยตัวเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 10-25 คน มีกาหนดการที่แน่นอนและเริ่มต้น
พร้อมกัน ซึ่งการปล่อยตัวแบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้ประมาณ 1,000 คน ต่อชั่วโมง
(๒) แบบปล่อยตัวแบบเป็นช่วงเวลา โดยกาหนดช่วงเวลาปล่อยตัวไว้ชัดเจน เช่น ปล่อยตัวเวลา
06:00 – 06:05 น. นักกีฬาในกลุ่มนี้จ ะมาในช่ว งเวลาไหนก็ได้ ซึ่งการปล่อยตัวแบบนี้จะสามารถปล่ อยตัว
นักกีฬาได้ประมาณ 3,000 คน ต่อชั่วโมง
(๓) แบบปล่อยตัวแบบต่อเนื่องทีละ 1 - 2 คน เวลาห่างกัน 2 วินาที โดยกาหนดไว้ และเมื่อได้
เวลาแข่งขันก็ทยอยปล่อยนักกีฬาออกไปครั้งละ 1-2 คน พร้อมๆ กับเรียกนักกีฬามาเช็คอินเพิ่ม ซึ่งการปล่อยตัว
แบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้ประมาณ 3,000 คน ต่อชั่วโมง
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(๔) แบบปล่อยตัวเป็นสาย โดยกาหนดกลุ่มปล่อยตัวเป็นสาย เช่น สาย A สาย B สาย C สาย D
วางสลับกันเป็นรูปฟันปลา และเมื่อได้เวลาแข่งขันก็จะปล่อยตัวก็จะทยอยปล่อยนักกีฬาออกไปครั้งละ 1-4 คน
พร้อมๆ กับเรียกนักกีฬามาเช็คอินเพิ่ม ซึ่งการปล่อยตัวแบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้มากกว่า 5,000 คน
ต่อชั่วโมง แต่พื้นที่ในการปล่อยตัวควรมีความกว้างเพียงพอ (2 เมตร ต่อ 1 สาย)
๑.๒๐ กรณีรายการที่เน้นการชิงชนะเลิศ การแข่งขันควรพิจารณาใช้สถิติจาก Chip Time เป็นสาคัญ
ยกเว้นนักวิ่งกลุ่มแนวหน้าที่อาจกาหนดเป็นการตัดสินจาก Gun Time
๑.๒๑ กรณีจาเป็นต้องบริการอาหารระหว่างเส้นทาง อาหารต่างๆ ควรเป็นแบบมีบรรจุภัณฑ์มิดชิด เช่น
เจลให้พลังงาน ขนมปัง ผลไม้ควรมีเปลือก เช่น กล้วย
๑.๒๒ กรณีจาเป็นต้องมีบริการอาหารหลังเส้นชัย ควรเป็นแบบกล่องปิดผนึก โดยจัดเตรียมเป็นชุดๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อให้กับนักกีฬา หรือควรเป็นประเภทปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน
๑.๒๓ กรณีมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ควรจัดสถานที่และจุดยืนให้มีระยะห่างอย่างน้อย
๒ เมตร หรืออาจใช้การจัดส่งทางไปรษณีย์หลังการแข่งขันแทน หรือประกาศผลการแข่งขันใช้การประกาศผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
๑.๒๔ พิจารณาพื้นที่จอดรถ อาจกาหนดให้เป็นพื้นที่สาหรับการอบอุ่นร่างกาย โดยนักกีฬาจะเดินทาง
มาจุดเริ่มต้นเมื่อถึงเวลาแข่งขันแล้ว การแบ่งพื้นที่จอดรถเป็นโซนตามเวลาปล่อยตัวจะสะดวกในการบริหารจัดการ
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา
เซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้
มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
(2) พิจารณาจัดทาแบบสอบถามประวัติเ สี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา
การควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การทาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มีร ะบบจั ดการ ควบคุม เพื่อจากัดจานวนผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมไม่ให้ แออัด โดยจากัดจานวน
ผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมหรื อนั กกีฬาที่ออกกาลั งกายหรือฝึ กซ้อม ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่เข้าร่ว มกิจกรรมอย่างน้อ ย
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ออกกาลังกายหรือฝึกซ้อม
ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
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(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ
FaceShield ตลอดเวลา ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็น โดยใช้น้าเสียงปกติและไม่ตะโกนไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
(4) พนั ก งาน ผู้ ฝึ ก สอน และ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ต้ อ งล้ า งมื อ บ่ อ ยครั้ ง ด้ ว ยสบู่ หรื อ
แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(6) การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค ตามที่ราชการกาหนด
(7) จั ด ให้ มี ก ารช าระเงิ น ค่ า บ ริ ก ารผ่ า นระบบออนไลน์ (e-Payment) หรื อ QR Code
ผ่านแอปพลิเคชัน หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับชาระเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่
พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม กากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนาแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์
พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงาน และผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) พนักงานทาความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า FaceShield ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งขณะทาความสะอาด
(2) ท าความสะอาดอุ ป กรณ์ กี ฬ า และบริ เ วณพื้ น ผิ ว ที่ มี ก ารสั ม ผั ส บ่ อ ยๆ เช่ น ลู ก บิ ด ประตู
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70%
หรื อโซเดีย มไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้งก่อนและหลั งให้ บริการ รวมทั้งซักเสื้ อผ้ าที่ใช้ในการฝึ กซ้อมทุกครั้งหลั ง
ให้บริการ
(3) ทาความสะอาดห้องอาบน้า ห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายชาระ
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(4) เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยกาหนดให้มีการล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(5) จั ด ให้ มี ถั ง ขยะชนิ ด มี ฝ าปิ ด เพื่ อ รวบรวมขยะต่ า ง ๆ โดยคั ด แยกขยะ ได้ แ ก่ ขยะทั่ ว ไป
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งกาจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือ จองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เพื่อลดความแออัด รวมทั้งการชาระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
โดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่ง
สาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
1.5 อาจพกแอลกอฮอล์ เ จล 70% ส าหรั บ ท าความสะอาดมื อ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
๒. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขัน แนะนา
อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพื้นที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันกาหนด
2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจาเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและไม่
ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้าลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จาเป็น
2.๗ นั ก กี ฬ าท าความสะอาดอุ ป กรณ์ กี ฬ าส่ ว นบุ ค คล ด้ ว ยน้ ายาท าความสะอาดก่ อ นและ
หลังใช้งาน
2.๘ ผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมควรแจ้ งหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค
--------------------------------------------------------------------------------
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