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เรื่อง แนวปฏิบัติสาหรับการใช้บริการสนามแบดมินตันในสถานการณ์ Covid-19
…………………………………………………………………………………………………….
โดยที่ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 7) ได้ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โดยให้เปิดดำเนินกำรและทำกิจกรรมในสนำมออกกำลังกำยในร่ม เฉพำะกีฬำ
ประเภทที่ตำมกติกำสำกลที่มิได้มีกำรปะทะกันระหว่ำงผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมกำรแข่งขัน หำกเล่นเป็นทีม ให้มี
ผู้เล่นฝั่งละไม่เกินสำมคนอันรวมถึงกีฬำแบดมินตัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป นั้น
สมำคมกีฬำแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่
ระบำดของโรค Covid-19 ระหว่ำงกำรเล่นกีฬำแบดมินตันและห่ว งใยในสุขภำพ อนำมัยของผู้ เล่นกีฬำ
แบดมิ น ตั น ตลอดจนบุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หลำยจึ ง ได้ จั ด ท ำ “แนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรใช้ บ ริ ก ำรสนำม
แบดมินตันในสถำนกำรณ์ Covid-19” ขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำแก่ผู้ให้บริกำรสนำมแบดมินตันและผู้เล่นกีฬำ
แบดมินตัน อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้บริกำรสนำมแบดมินตันและผู้เล่นกีฬำแบดมินตันควรศึกษำกฎหมำย ข้อกำหนด
และประกำศจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบด้วย
แนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการสนามแบดมินตัน
1. ผู้ให้บริกำรควรลงทะเบียน ใน www.ไทยชนะ.com ก่อนกำรเปิดให้บริกำรสนำมแบดมินตัน
2. ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อมสำหรับกำร
คัดกรอง (อุปกรณ์วัดไข้ แอลกอฮอลล์เจลล์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ) และกำกับกำรปฏิบัติของผู้ขอใช้บริกำร
สนำมแบดมินตัน (กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร) หำกผลตรวจอุณหภูมิร่ำงกำยเกิน 37.5 องศำ
เซลเซียส ไม่อนุญำตให้เข้ำพื้นที่กำรเล่น และแนะนำให้ไปพบแพทย์ โดยเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้บริกำรทุกคนต้อง
ผ่ำนกำรตรวจคัดกรองเช่นเดียวกันและต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 คือ
สวมหน้ำกำกผ้ำ/หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ (ยกเว้น ขณะทำกำรเล่น ) เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร
ล้ำงมือด้วยสบู่ แอลกอฮอลล์เจลล์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค บ่อยครั้ง และงดกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ
3. ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีแบบฟอร์มกรอกข้อมูลกำรคัดกรองเบื้องต้น และให้ใช้วิธีกำรติดสติ๊ กเกอร์ หรือ
สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อเป็นที่สังเกตว่ำ ได้ผ่ำนกำรคัดกรองประจำแต่ละวันแล้ว
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4. ผู้ให้บ ริกำรควรจัดให้ มีกำรลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูล ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำ -ออกบริเวณสนำม
แบดมินตันทุกคน โดยระบุ ชื่อ -นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นอย่ำงน้อย เพื่อเป็นหลักฐำนในกำร
สืบค้นหำกเกิดกำรติดโรค และควรเก็บข้อมูลอย่ำงน้อย 30 วัน ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลห้ำม
เผยแพร่และต้องจัดเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย เว้นแต่มีกำรร้องขอโดยหน่วยงำนรำชกำร
5. ผู้ให้บริกำรควรลดควำมคับคั่งของผู้ใช้บริกำร ด้วยกำรจัดให้มีกำรจองกำรใช้สนำมแบดมินตัน ผ่ำน
ระบบ online และชำระค่ำใช้จ่ำยด้วยกำรโอนเงินผ่ำน E-banking หรือ จัดระบบคิวในกำรติดต่อเข้ำใช้บริกำร
ด้วยมำตรกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร
6. ผู้ให้บริกำรสำมำรถจัดให้มีจุดจำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม ได้ แต่ไม่อนุญำตให้ รับประทำนอำหำร ใน
พื้นที่กำรเล่น/พื้นที่สนำม โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
7. ผู้ให้บริกำรควรจัด กำรบริกำร 1 คอร์ท อนุญำตให้มีผู้เล่นอย่ำงมำกไม่เกิน 8 คน เช่ำได้ไม่เกิน 2
ชั่วโมง
8. ผู้ให้บริกำรควรจัดที่นั่งด้ำนหลังสนำมและที่นั่งด้ำนนอกสนำม ด้วยกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล
อย่ำงน้อย 2 เมตรโดยให้ทำสัญลักษณ์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
9. ผู้ให้บริกำรควรหมั่นทำควำมสะอำดพื้นที่กำรเล่นและพื้นที่อื่นๆด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ โรค ทำควำมสะอำด
สม่ำเสมอ โดยเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนตัวผู้ใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน
10. ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทำควำมสะอำดสิ่งของ/วัสดุ ที่เป็นจุดสัมผัสสำธำรณะ ด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อ
โรค ทุก 2 ชั่วโมง
11. ผู้ ให้ บ ริกำรควรจัดให้มีเครื่ องมือปฐมพยำบำลที่มีควำมพร้อมในกำรช่ว ยเหลื อตำมมำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำรณสุข
12. ผู้ ให้ บ ริ กำรควรศึกษำข้ อมูล โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลในบริเวณใกล้ เคียง ตลอดจนส ำรวจ
เส้นทำงที่ใช้เดินทำง
13. ผู้ให้บริกำรควรกำหนดจำนวนผู้ใช้ห้องแต่งตัว (Locker) เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ก่อนและหลังกำรเข้ำพื้นที่
กำรเล่น ไม่ให้หนำแน่น และมีกระดำษชำระและอุปกรณ์ทำควำมสะอำดร่ำงกำยที่เพียงพอตลอดเวลำ
14. ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีถังขยะให้เพียงพอ มีมำตรกำรคัดแยกหน้ำกำกอนำมัยหรือขยะที่มีควำมเสี่ยง
ต่อกำรติดเชื้อ เช่น ขยะเปื้อนเหงื่อ น้ำลำย น้ำมูก สำรคัดหลั่ง ออกจำกขยะทั่วไป และทำลำยเชื้อด้ วยกำรรำด
น้ำยำฟอกขำว มัดปำกถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง ภำยหลังจัดกำรขยะให้ทำควำมสะอำดมือทันที
15. ผู้ให้บริกำรควรปิดบริกำร ก่อนถึงกำหนดเวลำห้ำมออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว) อย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการสนามแบดมินตัน
1. ผู้ใช้บริกำรควรให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมคำแนะนำ/ข้อปฏิบัติของสนำมแบดมินตัน อย่ำงเคร่งครัด
2. ผู้ใช้บริกำรควรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ได้แก่ สวมหน้ำกำก
ผ้ำ/หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ (ยกเว้น ขณะทำกำรเล่น) เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร ล้ำงมือด้วยสบู่
แอลกอฮอลล์เจลล์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค บ่อยครั้ง และงดกำรใช้มือสัมผัสใบหน้ำ
3. ผู้ใช้บริกำรควรสวมรองเท้ำแบดมินตันเท่ำนั้นเมื่อเข้ำสนำม โดยให้เปลี่ยนรองเท้ำที่ใส่มำจำกข้ำงนอก
ด้ำนนอกสนำม โดยให้เตรียมถุงสำหรับใส่รองเท้ำมำด้วย
4. ผู้ใช้บริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรพูดคุย ส่งเสียง และไม่มีกำรตะโกนระหว่ำงกำรเล่น
5. ผู้ใช้บริกำรควรหมั่นเช็ดตัวด้วยผ้ำสะอำด เพื่อให้ร่ำงกำยสะอำดไม่มีเหงื่อเปรอะเปื้อนอุปกรณ์ สถำนที่
หรือบุคคลอื่น
6. ผู้ใช้บริกำรควรนำอุปกรณ์ของใช้ส่วนบุคคลมำเองเพื่อลดกำรใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จำน ชำม
ช้อน-ส้อม ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำขนหนู ถุงใส่รองท้ำสำหรับเปลี่ยนเพื่อกำรเล่นแบดมินตัน เป็นต้น
7. ผู้ใช้บริกำรควรหมั่นสังเกตสุขอนำมัยของผู้ร่วมใช้สถำนที่ หำกมีกรณีมีข้อสงสัยต่อผู้มีควำมเสี่ยงใน
บริเวณสนำมแบดมินตันให้แจ้งผู้ให้บริกำรทรำบทันที
8. ผู้ใช้บริกำรควรเปลี่ยนชุดใหม่ที่แห้ง สะอำด หลังจำกเสร็จสิ้นกำรใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน
สมำคมกีฬำแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ขอควำมร่วมมือมำยังผู้ให้บริกำรสนำม
แบดมินตัน และผู้ใช้บริกำรสนำมแบดมินตัน ในกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติข้ำงต้น เพื่อให้ประเทศไทย ผ่ำนพ้น
วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ประกำศ ณ วันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2563
พลอำกำศโท รศ.
(นิกร ชำนำญกุล)
เลขำธิกำร ทำกำรแทน
นำยกสมำคมกีฬำแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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