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คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2565
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

แนวทางการป้้องกััน การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
สำำ�หรัับการแข่่งขัันกีีฬาจัักรยานประเภทบีีเอ็็มเอ็็กซ์์
รายการชิิงแชมป์์ประเทศไทย ในรููปแบบชีีวิิตวิิถีีใหม่่ New Normal
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	สำำ�หรัั บ โปรแกรมการแข่่ ง ขัั น จัั ก รยานประเภทบีี เ อ็็ ม เอ็็ ก ซ์์ ชิิ ง แชมป์์ ป ระเทศไทย ชิิ ง ถ้้ ว ยพระราชทาน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ประจำำ�ปีี 2565 ในรููปแบบชีีวิิตวิิถีีใหม่่
(New Normal) มีีดัังนี้้�
สนามที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 29 - 30 มกราคม 2565	ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 2 ระหว่่างวัันที่่� 12 - 13 กุุมภาพัันธ์์ 2565	ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 3 ระหว่่างวัันที่่� 12 - 13 มีีนาคม 2565		ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 4 ระหว่่างวัันที่่� 23 - 24 เมษายน 2565	ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 5 ระหว่่างวัันที่่� 28 - 29 พฤษภาคม 2565	ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
หมายเหตุุ จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม สนามละ 300 คน จำำ�นวน 5 สนาม รวม 1,500 คน

สมาคมกีี ฬ าจัั ก รยานแห่่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ กำำ�หนดจััดการแข่่งขัันจัักรยานชิิงแชมป์์ประเทศไทย
ประเภทบีีเอ็็มเอ็็กซ์์ ชิิงถ้้วยพระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิ
ราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ประจำำ�ปีี 2565 ในรููปแบบชีีวิติ วิิถีใี หม่่ New Normal โดยกำำ�หนด
มาตรการป้้องการการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
ตามที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบจาก ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ ศบค. ชุุดใหญ่่

4

ที่่�มีี พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 29
มกราคม 2564 ที่่�ผ่่านมา
	ทั้้�งนี้้� สมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทยฯ ยัังคง
มาตรการจััดการแข่่งขัันเช่่นเดีียวกัับที่่�ได้้ปฏิิบััติิมาในปีี 2564
แต่่ได้้เพิ่่�มมาตรการที่่�มีีความเข้้มข้้นขึ้้�นมากกว่่าเดิิม รวมทั้้�ง
ปฏิิบััติิตามมาตรการด้้านสาธารณสุุข ของคณะกรรมการโรค
ติิดต่่อของแต่่ละจัังหวััดอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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การเตรีียมสถานที่่�และป้้องกัันโรค
ในการแข่่งขัันจัักรยาน ประเภทบีีเอ็็มเอ็็กซ์์
1. เป็็นการจััดในรููปแบบ New Normal จำำ�กัดั จำำ�นวนผู้้�ชม
หรืือไม่่อนุญ
ุ าตให้้บุคุ คลทั่่�วไปเข้้าชม แต่่สามารถรัับชมผ่่านการ
ถ่่ายทอดสดทางสถานีีโทรทััศน์์ไทยพีีบีีเอส / เฟซบุ๊๊�ก Thai PBS
และทางเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ Thaicycling Association
2. นัักกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่� ที่่�เข้้าร่่วมการแข่่งขัันจะต้้องลง
ทะเบีียนสมััครเข้้าแข่่งขัันผ่่านเว็็บไซต์์ของสมาคมกีีฬาจัักรยาน
แห่่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th เท่่านั้้�น ไม่่มีีการ
รัับสมััคร ณ บริิเวณสนามแข่่งขััน
3. กำำ�หนดมาตรการจำำ�กััดจำำ�นวนนัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�
เพื่่�อลดการแออััด โดยมีีอััตราส่่วน 1 ต่่อ 3 คน คืือ นัักกีีฬา 3 คน
จะมีีผู้้�ฝึึกสอนได้้ 1 คน กรณีีสััดส่่วนเกิินให้้ปััดเศษลง

4. กำำ�หนดให้้นัักกีีฬาและเจ้้า หน้้า ที่่�ทุุกส่่ว นที่่� เ ข้้ าร่่ วม
การแข่่งขััน จะต้้องกรอก Timeline ในระยะเวลา 7 วััน ก่่อนเดิิน
ทางมาเข้้าร่่วมแข่่งขัันฯ โดยไม่่มีีการปกปิิดข้้อมููล
5. จััดให้้มีีการดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน “หมอชนะ” ใน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สมาร์์ทโฟนของแต่่ละคนเพื่่�อบันั ทึึกข้้อมูลู การ
เดิินทางของผู้้�ใช้้งาน
6. จััดให้้มีีการลงทะเบีียนด้้วยการสแกน QR Code “ไทย
ชนะ” ก่่อนเข้้าสนามแข่่งขััน
7. การตรวจสอบรายชื่่�อ จะดำำ�เนิินการผ่่านการสแกน
QR Code

8. จััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ติิดตั้้�งบริิเวณรอบสนาม เพื่่�อ
ให้้ข้้อมููลและขั้้�นตอนแนวทางการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในบริิเวณสนาม
แข่่งขััน
9. จััดทำำ�สื่่�อออนไลน์์ ประชาสััมพัันธ์์ เพื่่�อให้้ข้้อมููลและ
ขั้้น� ตอนแนวทางการปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในเว็็บไซต์์ของสมาคมกีีฬาจัักร
ยานฯ www.thaicycling.or.th
10. จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ป้้องกัันโรคของนัักกีีฬา เจ้้าหน้้าที่่� และบุุคลากรในการดำำ�เนิิน
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งาน หากพบผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรการ จะเชิิญให้้ออกจาก
สนามแข่่งขัันทัันทีี
11. จำำ�กัดั ทางเข้้าและทางออกบริิเวณสนามแข่่งขัันเพีียง
ช่่องทางเดีียว และจััดให้้มีีจุุดตรวจคััดกรองตรวจวััดอุุณหภููมิิ
และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�รถจัักรยาน
12. จััดให้้มีีบริิการเจลแอลกอฮอล์์ 70% ล้้างมืือก่่อนเข้้า
และออกจากสนามแข่่ง รวมทั้้�งห้้องสุุขาในปริิมาณเพีียงพอ
ต่่อจำำ�นวนนัักกีีฬา เจ้้าหน้้าที่่� และบุุคลากรในการดำำ�เนิินการ
จััดการแข่่งขััน
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การจ�ำกัดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
กลุ่่�มที่่� 1 ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน และผู้้�ปฏิิบััติิงาน
บุุคลากรทางการแพทย์์
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน
- แจ้้งข้้อมููลรายชื่่�อ พร้้อมจำำ�นวน รวมถึึงระยะเวลาใน
- แจ้้งข้้อมููลรายชื่่�อพร้้อมจำำ�นวนของบุุคลากรฝ่่ายจััดการ การปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยครอบคลุุมถึึงทีีมแพทย์์ฉุุกเฉิิน เจ้้าหน้้าที่่�
แข่่งขััน พร้้อมกัับระบุุหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันอย่่างละเอีียด ประจำำ�รถพยาบาล
โดยครอบคลุุมถึึงผู้้�ประสานงานทั่่�วไป เจ้้าหน้้าที่่� ดููแลสนาม
ผู้้�ประกาศ เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายเทคนิิคฯ
ผู้้ตั� ัดสิิน
		
- เฉพาะตามรายชื่่�อที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ใน
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย
การแข่่งขััน มีีระยะเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ชััดเจน
- แจ้้งข้้อมูลู รายชื่่อ� พร้้อมจำำ�นวน รวมถึึงระยะเวลาในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กลุ่่�มที่่� 2 นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน-เจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�ทีีม
นัักกีีฬาจัักรยาน
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสะอาด
- เฉพาะตามรายชื่่อที่่
� ป� รากฏในระบบการลงทะเบีียนล่่วง
- แจ้้งข้้อมูลู รายชื่่อ� พร้้อมจำำ�นวน รวมถึึงระยะเวลาในการ หน้้าทางเว็็บไซต์์ www.thaicycling.or.th ซึ่่�งออกโดยสมาคม
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทยฯ

13. จััดพื้้�นที่่�ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับนัักกีีฬาโดยแบ่่งให้้อยู่่�
แบบจำำ�กััดจำำ�นวนคนในแต่่ละรายการแข่่งขััน ซึ่่�งสมาคมกีีฬา
จัักรยานฯ จะกำำ�หนดพื้้�นที่่� ตามจำำ�นวนทีีมและจำำ�นวนคน ที่่�
เข้้าแข่่งขัันในแต่่ละวััน เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการแออััดและรวมกััน
เป็็นกลุ่่�ม เป็็นก้้อน
14. จััดให้้มีีการรัักษาระยะห่่างระหว่่างบุุคคล 2 เมตร
(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้้ชิิดกัันระหว่่าง
นัักกีีฬาในขณะทำำ�การแข่่งขััน ลดความแออััดของผู้้�เข้้าร่่วม
ดำำ�เนิินการแข่่งขััน โดยจำำ�กัดั จำำ�นวนบุุคลากรตามความจำำ�เป็็น
มากที่่� สุุ ด และควบคุุ ม จำำ� นวนผู้้� ใ ช้้ บ ริิ ก าร มิิ ใ ห้้ แ ออัั ด และ
เป็็นการรวมกลุ่่�ม โดยจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการตามขนาดพื้้�นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 1 คน ต่่อ 4 ตารางเมตร
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15. จััดให้้มีีหน้้ากากอนามััย เพื่่�อให้้นัักกีีฬา เจ้้าหน้้าที่่�
และบุุคลากร สวมใส่่ตลอดเวลาเมื่่�อเข้้าพื้้�นที่่�สนามแข่่งขััน
16. ทำำ�สัั ญลัั ก ษณ์์ เ ว้้ น ระยะห่่ า งของจุุ ด บริิ ก าร เช่่ น
สติ๊๊�กเกอร์์รููปรอยเท้้า และจุุดเข้้าแถวเพื่่�อผ่่านจุุดคััดกรองก่่อน
เข้้าสนามแข่่งขััน
17. มีีการฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคภายในบริิเวณสถานที่่�
จััดการแข่่งขัันอย่่างทั่่�วถึึงและครอบคลุุม ทั้้�งนี้้� การฉีีดพ่่นน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้�อโรคจะต้้องทำำ�ขึ้้�น 1 วัันก่่อนแข่่งขััน
18. สมาคมกีีฬาจัักรยานฯ จััดให้้มีีถัังขยะชนิิดมีีฝาปิิด
เพื่่�อรวบรวมขยะต่่าง ๆ โดยคััดแยกขยะ ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป ขยะ
รีีไซเคิิล และขยะติิดเชื้้�อ สำำ�หรัับขยะติิดเชื้้�อจะต้้องมััดปากถุุง
ให้้แน่่นก่่อนรวบรวมส่่งกำำ�จััดตามหลัักสุุขาภิิบาลทุุกวััน โดย
ทำำ�ความสะอาดและทำำ�การเปลี่่�ยนทุุก 1 ชั่่�วโมง
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ผู้้�ฝึึกสอน-เจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�ทีีม
- เฉพาะตามรายชื่่อที่่
� ป� รากฏในระบบลงทะเบีียนล่่วงหน้้า
ซึ่่ง� ออกโดยสมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทยฯ มีีอัตั ราส่่วน
1 ต่่อ 3 คน คืือ นัักกีีฬา 3 คน อนุุญาตให้้มีีผู้้�ฝึึกสอนและ
เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ 1 คน (กรณีีสััดส่่วนเกิินให้้ปััดเศษลง)

มาตรการคัดกรองอาการป่วย

กลุ่ม่� ที่่� 3 สื่่อ� มวลชน ทีีมงานถ่่ายทอดสด และทีีมงาน
บัันทึึกภาพ
- สื่่�อมวลชน เฉพาะตามรายชื่่�อที่่�ปรากฏในระบบลง
ทะเบีี ย นล่่ ว งหน้้ า และไม่่ อนุุ ญ าตให้้ สื่่� อ มวลชนที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ล ง
ทะเบีียนล่่วงหน้้าเข้้าในสนามแข่่งขััน หรืือ เว้้นแต่่เป็็นสื่่�อของ
ทางสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ที่่�ผ่่านการตรวจคััดกรองแล้้ว
- ทีีมงานถ่า่ ยทอด อนุุญาตให้้เฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ถ่า่ ยทอด
สด และ/ หรืือทีีมงานวิิดีีทััศน์์ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากสมาคมกีีฬา
จัักรยานฯ อยู่่�ภายในบริิเวณสถานที่่�จััดการแข่่งขััน

1. จััดให้้มีีระบบคััดกรองตรวจวััดอุุณหภููมิิ ตรวจอาการ
ไข้้ ไอ จามมีีน้ำำ��มููก หอบเหนื่่�อย เป็็นหวััด เจ็็บคอ สำำ�หรัับผู้้�
จััดการแข่่งขััน นัักกีีฬา ผู้้�ฝึกึ สอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยจััดการ
แข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขัันทุุกคน ก่่อนเข้้า
สนามแข่่งขััน ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีอุณหภู
ุ มิู ใิ นร่่างกาย ไม่่เกิิน 37.5 องศา
และไม่่มีอี าการระบบทางเดิินหายใจ พร้้อมติิดสััญลักั ษณ์์แสดง
ว่่า “ผ่่าน” การคััดกรอง หากอุุณหภููมิิสููงเกิิน 37.5 ห้้ามเข้้าใน
สนาม กรณีีพบผู้้�ที่่เ� ข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรคให้้มีแี นวทางปฏิิบัติั ใิ น
การดููแล หรืือแนวทางส่่งต่่อผู้้�ที่่มี� อี าการป่่วยที่่�เหมาะสม พร้้อม
รายงานให้้หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบทราบทัันทีี
2. พิิจารณาจััดทำำ�แบบสอบถามประวััติิเสี่่�ยง ทะเบีียน
บัันทึึกผู้้�มีีอาการป่่วย ประกอบการปฏิิบััติิ ตามมาตรการฯ
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สำำ�หรัับผู้้�จััดการแข่่งขััน นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน และ
อาจใช้้แอปพลิิเคชัันทางโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� หรืือใช้้มาตรการ
ควบคุุมด้้วยการบัันทึึกข้้อมููลและรายงานทดแทน ตามที่่�ทาง
ราชการกำำ�หนด
3. ไม่่อนุญ
ุ าตให้้นักั กีีฬา ผู้้�ฝึกึ สอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ย
จััดการแข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน ที่่�มีีประวััติิ
เคยสััมผััสโดยตรง ใกล้้ชิิดผู้้�ที่่�เป็็นโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
รวมถึึงมีีประวััติิเดิินทางกลัับมาจากต่่างประเทศ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุุข ในช่่วงภายใน 14 วัันก่่อนการแข่่งขััน
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มาตรการในการป้้องกัันโรค
1. กำำ�หนดให้้มีีการควบคุุมจำำ�นวนนัักกีีฬาไม่่ให้้แออััด
ระหว่่างแข่่งขััน พร้้อมมีีระยะที่่�พักั คอยห่่างกัันอย่่างน้้อย 5 เมตร
และนัักกีีฬาที่่�ไม่่ได้้แข่่งขัันจะต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�จััดเตรีียมเอาไว้้
โดยรัักษาระยะห่่างอย่่างน้้อย 2 เมตร
2. จััดการแข่่งขัันแบบระบบปิิด โดยไม่่อนุุญาตให้้มีีผู้้�ชม
การแข่่งขััน ตลอดจนบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการแข่่งขััน
เข้้าในบริิเวณสถานที่่�จััดการแข่่งขััน หรืือจััดการแข่่งขัันแบบ
จำำ�กัดั จำำ�นวนผู้้�ชม (ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการของคณะกรรมการโรค
ติิดต่่อของแต่่ละจัังหวััด)
3. ลดการใกล้้ชิิดระหว่่างนัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้า
หน้้าที่่�ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน
รวมทั้้�งให้้ไม่่มีีการสััมผััสอุุปกรณ์์การแข่่งขัันร่่วมกััน ผู้้�ที่่�แข่่งขััน
เสร็็จสิ้้�นแล้้ว และไม่่มีีโปรแกรมการแข่่งขัันอีีก ให้้เดิินทางกลัับ
ในทัันทีี

4. จััดจุุดบริิการแอลกอฮอล์์เจล 70% สำำ�หรัับล้้างมืือให้้
เพีียงพอ และทั่่�วพื้้�นที่่�จััดการแข่่งขััน รวมทั้้�งทำำ�ความสะอาด
จุุดสััมผััสร่่วมด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อโรคอยู่่�เสมอ มีีการควบคุุมให้้
นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน และ
บุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการแข่่งขัันทุุกคนต้้องล้้างมืือบ่่อยครั้้ง� ด้้วย
สบู่่� หรืือแอลกอฮอลล์์เจล 70% ทั้้�งก่่อนการแข่่งขัันและหลัังการ
แข่่งขััน หรืือหลัังหยิิบจัับอุุปกรณ์์การแข่่งขัันทุุกครั้้�ง
5. ควบคุุมให้้นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
จััดการแข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขัันทุุกคนใน
สนามแข่่งขัันต้้องสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ลดการพููด
คุุยที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ไม่่เปิิดหรืือจัับหน้้ากากอนามััย โดยรัักษาระยะ
ห่่างกััน อย่่างน้้อย 2 เมตร ยกเว้้นในช่่วงที่่�นัักกีีฬากำำ�ลัังทำำ�การ
แข่่งขััน

6. จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�ใช้้ห้้องสุุขา ไม่่ให้้มีีความแออััด หรืือมีี
รถสุุขาเคลื่่�อนที่่�ให้้บริิการตามจำำ�นวนนัักกีีฬา เจ้้าหน้้าที่่� และ
บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
7. ใช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น การลงทะเบีี ย นก่่ อ นเข้้ า และออก
สถานที่่�จััดการแข่่งขััน และมีีระบบการชำำ�ระเงิินทางออนไลน์์
E-Payment หรืือ QR Code งดการชำำ�ระด้้วยเงิินสด เพื่่�อใช้้เป็็น
มาตรการในการบริิการรููปแบบใหม่่ในระยะยาว
8. ไม่่ มีี ก ารจำำ�หน่่ า ยอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ในสถานที่่�
จััดการแข่่งขััน ให้้ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการป้้องกัันโรคตามที่่�ราชการ
กำำ�หนด หรืือมีีการจััดอาหารเครื่่�องดื่่�มให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการเฉพาะ
บุุคคล เพื่่�อไม่่ให้้มีีการแออััดในการรัับประทานอาหารร่่วมกััน
9. จััดให้้มีรี ะบบตรวจสอบภายในสนามแข่่งขััน รวมทั้้�งจััด
ให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ของสนามแข่่งขััน ตรวจตราดููแลความปลอดภััย
กำำ�กัับควบคุุมการให้้บริิการและการใช้้บริิการในสนามแข่่งขััน
ให้้เป็็นไปตามมาตรการควบคุุมหลัักอย่่างเคร่่งครััด
10. จััดให้้มีีการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์สร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ และแนะนำำ�แนวทางการปฏิิบััติิ ตามมาตรการ
ป้้องกััน ควบคุุมโรค ผ่่านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์รููปแบบต่่าง ๆ เช่่น
ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ เสีียงประชาสััมพัันธ์์ พร้้อมทั้้�ง มีีการอบรม
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เรื่่�องมาตรการป้้องกัันควบคุุมโรคและความรู้้�ในการสัังเกต
อาการป่่วยของตนเอง เพื่่�อให้้นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน เจ้้า
หน้้าที่่�ฝ่่ายจััดการแข่่งขััน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน
ปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด
11. ควบคุุมการแสดงอาการดีีใจของนัักกีีฬาระหว่่างการ
แข่่งขัันที่่�เป็็นการสััมผััสกััน หรืือ ผู้้�ที่่�อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียง เช่่น
ไม่่ควรแสดงความดีีใจด้้วยการกอดกััน โดยให้้เว้้นระยะห่่างใน
การแสดงความดีีใจ
12. กรณีีพบผู้้�ใช้้บริิการไม่่สามารถปฏิิบััติิตามมาตรการ
ป้้องกัันควบคุุมโรค เช่่น ไม่่สวมหน้้ากากอนามััย หรืือมีีอาการ
ป่่วยจากการคััดกรองก่่อนเข้้าสนามแข่่งขััน งดเข้้าในสถานที่่�
จััดการแข่่งขัันโดยเด็็ดขาด
13. หากผู้้�ใดมีีอาการป่่วยจากการคััดกรองก่่อนเข้้าใช้้
บริิการหรืือไม่่สวมใส่่หน้้ากากอนามััย ห้้ามเข้้าสนามแข่่งขััน
หากพบว่่าผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในสนามแข่่งขััน เป็็นผู้้�ป่่วยยืืนยััน หรืือมีี
ข้้อมูลู บ่่งชี้้ว่� า่ สนามแข่่งขัันอาจเป็็นจุุดแพร่่เชื้้อ� ให้้เจ้้าของสนาม
แข่่งขัันปิิดสนามแข่่งขัันตามคำำ�สั่่ง� ของเจ้้าพนัักงานควบคุุมโรค
ติิดต่่อ พร้้อมทั้้�งทำำ�ความสะอาดสถานที่่� และดำำ�เนิินการตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุุข
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พิิธีีเปิิดการแข่่งขััน แบบ New Normal
หลัังการแข่่งขััน และการรัับรางวััล
- ให้้เฉพาะประธานในพิิธีี เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
- นัักกีีฬาที่่�แข่่งขััน และ / หรืือรัับรางวััลเสร็็จแล้้วให้้เดิิน
และสื่่�อมวลชนที่่�ลงทะเบีียนล่่วงหน้้า เข้้ามาในพิิธีีเปิิดการ ทางกลัับที่่�พัักทัันทีี
แข่่ ง ขัั น โดยสมาคมกีี ฬ าจัั ก รยานฯ จะกำำ�ห นดพื้้� น ที่่� ไ ว้้ เ ป็็ น
- ทำำ�การ สแกน QR Code แอปพลิิเคชััน “ไทยชนะ” ก่่อน
สััดส่่วน พร้้อมกัับให้้มีีการว้้นระยะห่่าง
ออกจากสนาม

มาตรการการรัักษาความสะอาด

พิิธีีรัับรางวััล แบบ New Normal
ผลการแข่่งขััน
- สมาคมกีี ฬ าจัั ก รยานฯ จัั ด ทำำ� QR Code สำำ�หรัั บ
- จะให้้นัักกีีฬาที่่�ชนะเลิิศจากการแข่่งขัันฯ หยิิบเหรีียญ
รางวััล จากแท่่นมอบรางวััลที่่�สมาคมกีีฬาจัักรยานฯ จััดเตรีียม ดาวน์์โหลดผลการแข่่งขัันในแต่่ละวััน เพื่่�อลดการแออััด และ
ไว้้ให้้ โดยยึึดตามหลัักมาตรการเว้้นระยะห่่าง และหลีีกเลี่่�ยง การสััมผััสของนัักกีีฬาที่่�จะเข้้ามาขอรัับผลการแข่่งขัันฯ
การสััมผััส

1. พนัักงานทำำ�ความสะอาด ทุุกคนต้้องสวมเครื่่อ� งป้้องกััน
อัันตรายส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ หมวกคลุุมผม หน้้ากากอนามััย ถุุงมืือ
ยาง ผ้้ายางกัันเปื้้�อน รองเท้้าพื้้�นยางหุ้้�มแข็็ง ขณะทำำ�ความ
สะอาด พร้้อมทั้้�งอุุปกรณ์์ เช่่น ให้้ใช้้ที่่�คีีบขยะ จััดเตรีียมถุุงขยะ
และรวมขยะที่่�จุุดรวม
2. เช็็ดทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์ในการแข่่งขัันที่่�มีีโอกาส
สััมผััสร่่วมกัันบ่่อย ๆ ด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ทั้้�งก่่อนและหลััง
การใช้้งานอยู่่�เสมอ
3. เช็็ดทำำ�ความสะอาดพื้้�นบริิเวณพื้้�นผิิวสััมผััสในสถาน
ที่่�จััดการแข่่งขัันและพื้้�นที่่�จุุดสััมผััสร่่วม โดยเน้้นจุุดที่่�เสี่่�ยงที่่�
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มีีผู้้�สััมผััสมากให้้ทำำ�ความสะอาดบ่่อยครั้้�ง เช่่น ลููกบิิดประตูู
เคาน์์เตอร์์บริิการ ราวจัับ ราวบัันได โต๊๊ะ ห้้องสุุขา อ่่างล้้างมืือ
ที่่�จัับสายชำำ�ระ โถปััสสาวะ ลููกบิิด กลอนประตูู ก๊๊อกน้ำำ�� ด้้วย
น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ หรืือแอลกอฮอล์์ 70% ทุุก
1 ชั่่�วโมง
4. จััดให้้มีจุี ดุ วางถัังขยะชนิิดมีีฝาปิิดเพื่่�อรวบรวมรวมขยะ
ต่่าง ๆ โดยคััดแยกขยะ ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป ขยะรีีไซเคิิล และขยะ
ติิดเชื้้�อ เช่่น หน้้ากากอนามััย และมััดปากถุุงให้้แน่่นก่่อนส่่ง
กำำ�จััดตามหลัักสุุขาภิิบาลทุุกวััน
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แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับนัักกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่�
ในการเข้้าร่่วมการแข่่งขััน
1. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคน ต้้องได้้รัับวััคซีีนป้้องกััน
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ครบตามเกณฑ์์ที่่ก� ระทรวงสาธารณสุุข
กำำ�หนด อย่่างน้้อย 2 เข็็ม
2. นัักกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่� ต้้องลงทะเบีียนสมััครแข่่งขััน
ผ่่านเว็็บไซต์์ของสมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทยฯ พร้้อม
ทั้้�งแนบเอกสารรัับรองการได้้รัับการฉีีดวััคซีีนอย่่างน้้อย 2 เข็็ม
พร้้อมทั้้�งใบรัับรองผลการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ด้้วยวิิธีี
การ PCR Test จากโรงพยาบาล สถานพยาบาล ของภาครััฐ
หรืือเอกชน ที่่�มีีผลเป็็น “ลบ” ในระยะเวลา 72 ชั่่�วโมง ก่่อนการ
แข่่งขััน มาในระบบการสมััครฯ หรืือต้้องมาตรวจ Antigen test
kit (ATK) ณ บริิเวณจุุดคััดกรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ได้้
จััดเตรีียมชุุดตรวจ ATK เอาไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายแพทย์์
ของสมาคมฯ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การ
ตรวจ พร้้อมออกเอกสารรัับรองผลการตรวจ

3. นัักกีีฬาที่่�มีีอายุุระหว่่าง 12-18 ปีี จะต้้องได้้รัับวััคซีีน
ไฟเซอร์์ อย่่างน้้อย 1 เข็็ม ก่่อนการแข่่งขัันเป็็นเวลาอย่่างน้้อย
14 วััน และต้้องมาตรวจ Antigen test kit (ATK) ณ บริิเวณ
จุุดคััดกรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ได้้จััดเตรีียมชุุดตรวจ
ATK เอาไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยแพทย์์ของสมาคมฯ ร่่วมกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การตรวจ พร้้อมออก
เอกสารรัับรองผลการตรวจ
4. นัักกีีฬาที่่�มีอี ายุุต่ำำ��กว่า่ 12 ปีี ต้้องมาตรวจ Antigen test
kit (ATK) ณ บริิเวณจุุดคััดกรอง โดยสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ได้้
จััดเตรีียมชุุดตรวจ ATK เอาไว้้ให้้ และมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายแพทย์์
ของสมาคมฯ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขของจัังหวััด ทำำ�การ
ตรวจ พร้้อมออกเอกสารรัับรองผลการตรวจ
5. ไม่่มีีการรัับสมััคร ณ บริิเวณสนามแข่่งขััน

6. นัักกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่� ต้้องระบุุชื่่�อโรงแรมที่่�พััก หรืือ
การเดิินทางไป -กลัับ ให้้ชััดเจน และแนบมาในระบบการ
สมััครฯ เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขจัังหวััดสามารถตรวจสอบ
ได้้
7. นัักกีีฬาที่่�เข้้าแข่่งขัันฯ จะต้้องทำำ�ประกัันอุุบััติิเหตุุ รวม
ทั้้�งจะต้้องทำำ�บััตรอนุุญาตแข่่งขัันฯ (License) ทุุกคน
8. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�จะต้้องรายงานบัันทึึกการเดิิน
ทาง (Timeline) ล่่วงหน้้าก่่อนการแข่่งขััน 7 วััน
9. การตรวจสอบรายชื่่อจ
� ะใช้้วิธีิ สี แกน QR Code เป็็นราย
บุุคคล ก่่อนเข้้าสนามทุุกครั้้�ง
10. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุกุ คนต้้องสแกน QR Code ลง
ทะเบีียน “หมอชนะ”
11. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนต้้องสแกน QR Code
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“ไทยชนะ” เพื่่�อเช็็คอิินก่่อนเข้้าสนาม
12. ตรวจวััดอุุณหภููมิิ และพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�รถจัักรยาน
13. ล้้างเท้้าด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อก่่อนเข้้าสนาม
14. นั่่�งประจำำ�ที่่ขอ
� งตััวเองโดยเว้้นระยะห่่าง ไม่่รับั ประทาน
อาหารร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�มในพื้้�นที่่�จััดการแข่่งขัันฯ
15. พิิธีมี อบรางวััล ให้้นักั กีีฬาหยิิบเหรีียญรางวััลคล้้องคอ
เอง โดยไม่่มีีการมอบ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััส
16. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนต้้องสแกน QR Code
“ไทยชนะ” เพื่่�อเช็็คเอ้้าต์์ ก่่อนออกจากสนาม
17. เมื่่�อนักั กีีฬาแข่่งขัันเสร็็จแล้้วให้้เดิินทางกลัับที่่�พักทั
ั นั ทีี
18. จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�ชมในสนามตามมาตรการของจัังหวััด
หรืือให้้ชมการแข่่งขัันผ่่านการถ่่ายทอดสดของสถานีีโทรทััศน์์
ไทยพีีบีเี อส หรืือ ทางเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ Thaicycling Association
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กรณีีใช้้พื้้�นที่่�ของจัังหวััดเป็็นสนามแข่่งขััน

19. กำำ�หนดอััตราส่่วนนัักกีีฬากัับเจ้้าหน้้าที่่� โดยนัักกีีฬา
3 คน จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ 1 คน กรณีีสััดส่่วนเกิิน อาทิิ นัักกีีฬา 4
คน หรืือ 5 คน จะได้้เจ้้าหน้้าที่่�เพีียง 1 คน เท่่านั้้�น (ปััดเศษลง
ทุุกกรณีี)
20. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ D-MH-T-T คืือ D - Distancing รัักษาระยะห่่าง M - Mask wearing
สวมหน้้ากากอนามััย H - Hand wash หมั่่�นล้้างมืือ T - Testing
ตรวจวััดอุุณหภููมิิ T - Thai Cha na ใช้้แอปพลิิเคชััน “ไทยชนะ”
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดโรคไวรััสโควิิด-19 ตามที่่� ศบค.
กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด
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21. นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�ต้อ้ งสวมหน้้ากากอนามััยตลอด
เวลา เพราะถืือเป็็นความผิิดกรณีีไม่่สวมหน้้ากากอนามััยเมื่่�อ
อยู่่�นอกเคหะสถานหรืือสถานที่่�พำำ�นััก หรืือพื้้�นที่่�สาธารณะ อััน
เป็็นการฝ่่าฝืืนประกาศของจัังหวััดต่่าง ๆ ยกเว้้นขณะลงแข่่งขััน
และอบอุ่่�นร่่างกาย
22. หากฝ่่าฝืืนไม่่ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ จะพิิจารณาลงโทษ
ให้้ออกจากการแข่่งขัันฯ ทัันทีี และอาจจะพิิจารณาลงโทษตาม
ข้้อบังั คัับของสมาคมกีีฬาจัักรยานฯ ข้้อที่่� 68 ว่่าด้้วยการลงโทษ
ทางวิินััย

สมาคมกีี ฬ าจัั ก รยานแห่่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูู ปถัั ม ภ์์ จะประสานกัั บจัั งหวัั ด ชัั ย นาทอย่่ างใกล้้ ชิิด เพื่่� อ
กำำ�หนดแนวทางในการป้้องกัันการแพร่่ระบาด และขออนุุญาต
เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรไปยัังผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดชััยนาท ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด และมีีการจััดประชุุม
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อวางแผนการปฏิิบััติิงาน และ
เตรีียมความพร้้อม เมื่่�อผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดชััยนาท และที่่�ประชุุม
มีีมติิอนุญ
ุ าตให้้จัดั การแข่่งขัันได้้ภายใต้้มาตรการที่่�ได้้นำำ�เสนอ
ไป สมาคมกีีฬาจัักรยานฯ จึึงจะดำำ�เนิินการจััดการแข่่งขัันตาม
วัันและเวลาที่่�กำำ�หนด ดัังนี้้�

สนามที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 29 - 30 มกราคม 2565
ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 2 ระหว่่างวัันที่่� 12 - 13 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 3 ระหว่่างวัันที่่� 12 - 13 มีีนาคม 2565
ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 4 ระหว่่างวัันที่่� 23 - 24 เมษายน 2565
ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
สนามที่่� 5 ระหว่่างวัันที่่� 28 - 29 พฤษภาคม 2565
ณ สนามเขาขยาย จัังหวััดชััยนาท
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การตรวจสอบ และติิดตามผล

หน่่วยงานรัับผิิดชอบกำำ�กัับ ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ตามมาตรการ
1. ส่่วนกลาง ประกอบด้้วย ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) หรืือ
ศบค. / กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) จััดทำำ�และเผยแพร่่คู่่�มืือการ
ปฏิิบััติิตามความเหมาะสม
2. ระดัับจัังหวััด ประกอบด้้วย ศููนย์์ปฏิิบััติิการควบคุุม
โรคจัังหวััด (ศปก.จัังหวััด) คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด,
สาธารณสุุขจัังหวััด (สสจ.)
3. ระดัับอำำ�เภอและตำำ�บล ประกอบด้้วย ศปก.อำำ�เภอ,
ศปก.ตำำ�บล และ อปท. โดยมีีหน้้าที่่�ตรวจกำำ�กัับดููแลร่่วมกัับ
สสอ. อปท. กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน อสม., รวมทั้้�งให้้ ศปม. จััดกำำ�ลััง
สายตรวจร่่วม ตำำ�รวจ ทหาร และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อตรวจ
กำำ�กัับดููแลการประกอบการหรืือการจััดกิิจกรรมให้้เป็็นไปตาม
มาตรการที่่�กำำ�หนด
4. สมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์
20

การแจ้้งข้้อมููลและประชาสััมพัันธ์์

1. พิิจารณาจััดให้้มีีการชี้้�แจงแนวทางการปฏิิบััติิและ
การเตรีียมความพร้้อมของสถานที่่�ตามมาตรการควบคุุมหลััก
และมาตรการเสริิมที่่�กำำ�หนดโดยพื้้น� ที่่� รวมทั้้�งแนวทางการกำำ�กับั
ติิดตาม และให้้ผู้้�ประกอบการยืืนยัันการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ก่่อนเปิิดให้้บริิการ
2. หน่่วยงานส่่วนกลาง ศบค., สายด่่วนกรมควบคุุมโรค
1422, สายด่่วนกรมการแทย์์ 1668, สายด่่วนสถาบัันการแพทย์์
ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ 1669, สายด่่วน สปสช. 1330,
3. หน่่วยงานของท้้องถิ่่�นในจัังหวััดชััยนาท
4. สมาคมกีีฬาจัักรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์

21

มุ่งมัน พัฒนา สู่ความเป็นเลิศ
และต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพ
Moving Forward into Excellence
and Continuation toward Professional Sport
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