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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีความรุนแรง

อยา่งตอ่เน่ืองทัว่โลกมาตัง้แตป่ลายปี พ.ศ. 2562ข้อมลูจากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ณ วนัท่ี 

15 กนัยายน 2564 พบผู้ตดิเชือ้ยืนยนัสะสมทัว่โลกจํานวน 227,196,090 คน และมีผู้ เสียชีวิตสะสม

4,671,945 คนสําหรับประเทศไทยพบผู้ตดิเชือ้สะสมจํานวน 1,420,340 คน มีผู้ เสียชีวิตสะสม 14,765 คน 

และพบผู้ตดิเชือ้รายใหม ่ 14,133 คน ซึง่มีจํานวนผู้ ป่วยลดลงกวา่ชว่งท่ีผา่นมา แตส่ถานการณ์ยงัไมน่า่

ไว้วางใจ เน่ืองจากเชือ้ไวรัสดงักลา่วมีการพฒันาสายพนัธุ์อยูต่ลอด จงึจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพ่ือให้

สอดคล้องกบัความสามารถในการจดัการคดักรองของพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือเจ้าพนกังานควบคมุ

โรคตดิตอ่ตามมาตรการป้องกนัโรค และเพ่ือป้องกนัและควบคมุมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่

ภายในประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นีจ้ากการประชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาตคิรัง้ท่ี 3/2564 ท่ี

ประชมุได้หารือในประเดน็การขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ โดยมีมตเิห็นชอบให้มีการปรับระบบ และรูปแบบ

การดําเนินการด้านการกกักนัเพ่ือควบคมุโรค โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบัสถานการณ์

และเตรียมการในการขบัเคล่ือนประเทศให้เข้าสูภ่าวะปกตอิยา่งเหมาะสม เชน่ การผอ่นคลายให้ผู้กกักนัตวั

สามารถปฏิบตักิิจกรรมบางอยา่งได้ในระหวา่งเข้ารับการกกักนัตวั เป็นต้น 

 เอกสารแนวทางการบริหารจดัการการควบคมุโรคในสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดกลุม่

ภารกิจมาตรฐานการกกักนั ศนูย์ปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน กรมควบคมุโรค ระบวุา่มตกิารประชมุ

คณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาตเิห็นชอบใน “นโยบายการกกักนัโรคแหง่ชาต”ิ ( National Quarantine 

Policy) รองรับการเปิดประเทศเพ่ือฟืน้ฟเูศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชาชนในระยะยาว กรมควบคมุ

โรคจงึแบง่สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด ( Quarantine Facilities)เป็น 4 รูปแบบได้แก่ 1) สถานท่ี

กกักนัซึง่ทางราชการกําหนด รูปแบบปกต ิ( State Quarantine), 2) สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด 

รูปแบบทางเลือก ( Alternative Quarantine), 3) สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด รูปแบบ

สถานพยาบาล (Hospital Quarantine) และ 4) สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine) หมายถึง สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดสําหรับผู้ เดนิทางเข้ามาใน 
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ราชอาณาจกัรท่ีดําเนินการโดยองค์กร หรือหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่ใช้สถานประกอบการธุรกิจ

โรงแรม หรือสถานท่ีท่ีรัฐกําหนดให้เป็นสถานท่ีกกักนัเพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคโควิด 19

ตามหลกัเกณฑ์แนวทางท่ีคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาตเิป็นผู้ กําหนด โดยองค์กรหรือหนว่ยงานนัน้เป็น

ผุ้ รับผิดชอบการบริหารจดัการและคา่ใช้จา่ยทัง้หมดในการดําเนินการกกักนั แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 

ประเภท “ก” คือสถานท่ีกกักนัในลกัษณะสถานท่ีพกัแบบเด่ียว มีสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตสนบัสนนุเป็น

รายบคุคล และไมมี่การรวมกลุม่เพ่ือทํากิจกรรมใดๆ, 2) ประเภท “ข” คือสถานท่ีกกักนัท่ีจดัขึน้สถานท่ีพกั

หรืออาคารถาวร ลกัษณะการนอนรวมกนัเป็นกลุม่ และใช้พืน้ท่ีสว่นกลางร่วมกนั และ 3) ประเภท “ค” คือ

สถานท่ีกกักนัท่ีจดัตัง้ขึน้ในพืน้ท่ีโครงสร้างชัว่คราว มีลกัษณะการนอนรวมกนัเป็นกลุม่ และใช้พืน้ท่ี

สว่นกลางร่วมกนั 

 จากมาตรการผอ่นคลายสําหรับผู้กกักนัตวัดงักลา่ว สง่ผลให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านกีฬา

มองเห็นความจําเป็นและโอกาสในการจดัการแขง่ขนักีฬาระดบันานาชาต ิโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเปิดโอกาสให้นกักีฬาได้รับสิทธิ ( Qualify)เข้าร่วมการแขง่ขนัโอลิมปิก ณ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น “โตเกียวเกมส์ 2020”นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้กบันกักีฬาการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั

เยาวชนและประชาชนให้เห็นความสําคญัของการเลน่กีฬาและการผอ่นคลายทางจิตใจในสถานการณ์

เชน่นี ้รวมถึงการสร้างความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ สร้างการยอมรับให้กบันานาชาต ิในศกัยภาพของการ

จดัการแขง่ขนักีฬาของประเทศไทย ท่ีมีความปลอดภยั มีมาตรฐานระดบัโลกและเป็นต้นแบบในการจดัการ

แขง่ขนักีฬาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019ซึง่การจดัการตามรูปแบบ

ลกัษณะของสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine) 

ประเภท ข ท่ีผา่นมา ได้แก่ กีฬาแบดมินตนั, วอลเลย์บอลชายหาด, กอล์ฟ, ฟตุซอล และยกนํา้หนกั เป็นต้น 

ทัง้นีก้ารดําเนินการดงักลา่วจดัเป็นการจดัการรูปแบบใหมท่ี่มีหนว่ยงานเข้ามาเก่ียวข้องหลายฝ่ายเชน่ ด้าน

การป้องกนัควบคมุโรค, ด้านการจดัการแขง่ขนักีฬา, ด้านการให้บริการท่ีพกั และด้านการให้บริการขนสง่ 

เป็นต้น สง่ผลให้การดําเนินงานท่ีผา่นมา มีทัง้ความสําเร็จ ความประทบัใจ รวมถึงสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ี

คาดหวงั และไมต่รงกบัเป้าหมายความต้องการซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วนมีความสําคญัและมีคณุคา่ตอ่การ

ดําเนินงานในครัง้ตอ่ไป เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไมมี่ใคร

สามารถคาดการณ์ได้อยา่งชดัเจน วา่จะสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกตเิม่ือไหร่ดงันัน้จงึมีความ

จําเป็นต้องถอดบทเรียนการดําเนินงานของผู้ เก่ียวข้องตา่งๆ เพ่ือนําข้อมลูดงักลา่วไปเป็นสว่นหนึง่ในการ

กําหนดแนวทางการบริหารจดัการสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาตใินสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้ประสบความสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 

 1) เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมลู การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด

รูปแบบเฉพาะองค์กร ( OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬา

นานาชาตใินสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

 2) เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด

รูปแบบเฉพาะองค์กร ( OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬา

นานาชาตใินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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บทท่ี 2 

วิธีวิทยาการถอดบทเรยีน 
 

 การ ถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข มีวิธีวิทยาการถอดบทเรียน ดงันี ้ 

1. กลุม่เป้าหมายของการถอดบทเรียน 
2. ระยะเวลาดําเนินการ 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการถอดบทเรียน 
4. ขัน้ตอนกระบวนการถอดบทเรียน 

 

1. กลุ่มเป้าหมายของการถอดบทเรียน 

 กลุม่เป้าหมายของการถอดบทเรียนคือผู้ให้ข้อมลูสําคญั ( Key Informants)โดยใช้วิธีเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ประกอบด้วย 7กลุม่ จํานวน 50คน ได้แก่ 

1) ผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง จํานวน 2 คน  

2) ผู้ให้บริการด้านท่ีพกัจํานวน2 คน  

3) ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา จํานวน 10 คน ได้แก่ กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, การ

กีฬาแหง่ประเทศไทย, สมาพนัธ์กีฬา และสมาคมกีฬา 

4) ผู้ปฏิบตังิานภายใน Bubble จํานวน 20 คน ได้แก่ การกีฬาแหง่ประเทศไทย, สมาพนัธ์

กีฬา, สมาคมกีฬา, กรมแพทย์ทหารอากาศ และการบนิไทย 

5) บคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรคจํานวน 10 คน 

6) โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิารจํานวน 4 คน 

7) คณะทํางานตรวจประเมิน เพ่ือจดัตัง้สถานท่ีกกักนั กรมควบคมุโรค จํานวน 2คน 

 
2. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการทัง้สิน้ 30 วนั (เดือนกนัยายน2564) 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการถอดบทเรียน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกา รถอดบทเรียน เป็นการถอดบทเรียน หลงัปฏิบตักิาร ( After Action Review: 

AAR)ผา่นทางโทรศพัท์และผา่นระบบออนไลน์โดยให้กลุม่เป้าหมายเลา่เร่ือง ปลดปลอ่ยความรู้สกึ 

ประสบการณ์และความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบตั ิรวมทัง้ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะตอ่การปฏิบตังิานใน

หน้าท่ีรับผิดชอบ ด้วยชดุคําถามปลายเปิดจํานวน 7 ชดุ ตามกลุม่เป้าหมายของการถอดบทเรียน(นําเสนอ

ไว้ในภาคผนวก) ทัง้นีโ้ครงสร้างของคําถามประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ 

1) ท่ีมาและเป้าหมายในการดําเนินงาน หมายถึงท่ีมาจดุเร่ิมต้นในการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัฯ 

สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ หรือประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ

จากการดําเนินงาน 

2) กระบวนการและผลลพัธ์จากการดําเนินงาน หมายถึงขัน้ตอนการดําเนินงานประสบการณ์ 

หรือความประทบัใจท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 

3) ปัญหาอปุสรรค และปัจจยัความสําเร็จในการดําเนินงาน  

4) ข้อเสนอแนะตอ่การดําเนินงาน หมายถึง ข้อค้นพบ และแนวทางในการพฒันากระบวนการ

ดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4. ขัน้ตอนกระบวนการถอดบทเรียน 

 ขัน้ตอนกระบวนการถอดบทเรียนมีทัง้หมด 8 ขัน้ตอนดงันี ้

1) การศกึษาเอกสาร สอบถามจากผู้ รู้ และสืบค้นหาองค์ความรู้เก่ียวกบัการดําเนินงานสถานท่ี

กกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)

ประเภท ข 

2) การกําหนดกลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัฯ ร่วมกบัแหลง่ทนุ 

3) การสร้าง และพฒันาชดุคําถามปลายเปิด โดยได้รับความเห็นชอบจากแหลง่ทนุ 

4) การตดิตอ่ประสานงานกบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการถอดบทเรียน และนดั

วนัเวลาในการถอดบทเรียนผา่นทางโทรศพัท์หรือผา่นระบบออนไลน์ (ได้รับความอนเุคราะห์

จากแหลง่ทนุ) 

5) การดําเนินการถอดบทเรียนด้วยชดุคําถามปลายเปิด 

6) การรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด

รูปแบบเฉพาะองค์กร ( OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการ

แขง่ขนักีฬานานาชาต ิในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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7) การจดัทํา ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด

รูปแบบเฉพาะองค์กร ( OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการ

แขง่ขนักีฬานานาชาตใินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) 

8) การจดัทําเอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร ( OrganizationalQuarantine: OQ) ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬา

นานาชาต ิในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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บทท่ี 3 

ผลการถอดบทเรยีน 

 

ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข แบง่ตามกลุม่เป้าหมายเป็น7 หวัข้อ ดงันี ้

1. ผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง 

2. ผู้ให้บริการด้านท่ีพกั  

3. ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา  

4. ผู้ปฏิบตังิานภายใน Bubble 

5. บคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค 

6. โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร 

7. คณะทํางานตรวจประเมิน เพ่ือจดัตัง้สถานท่ีกกักนั กรมควบคมุโรค  

 

 

 
 

1.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นในการเข้ามาดําเนินงานในสถานท่ีกกักนัฯ สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ

ผลการถอดบทเรียนพบวา่กลุม่เป้าหมายทัง้หมด เป็นผู้ ดําเนินธุรกิจด้านการขนสง่ท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ

มีรถยนต์ให้บริการมากกวา่ 500 คนั ทัง้รถบสัโดยสารขนาดใหญ่, รถตู้ขนาด 9ท่ีนัง่ และรถยนต์ขนาด 5ท่ีนัง่ 

โดยมีประสบการณ์ การ ทํางานภายในสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดในรูปแบบปกต ิ( State 

Quarantine)ก่อนมาปฏิบตังิานใน OQ สง่ผลให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจดัการเพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการป้องกนัควบคมุโรคอยูบ้่าง รวมทัง้ โครงสร้างภายในรถ บางสว่นมีความพร้อม เพ่ือรองรับ

การให้บริการสําหรับ สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational 

Quarantine: OQ)ประเภท ขดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านการเดนิทางท่ีวา่ 

  “ปกติก็ทําในASQ หรือ SQ อยูแลว” 

  “พนักงานขับรถ มีประสบการณ” 

1. ผ ูใ้หบ้รกิารดา้นการเดินทาง 
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 เป้าหมายในการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนสรุปความได้คือ “การให้บริการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของผู้วา่จ้าง และมีความปลอดภยัตามมาตรฐานการป้องกนัควบคมุโรค”ดงัคําพดูของกลุม่เป้าหมายท่ีวา่ 
  “สิ่งสําคัญคือการพูดคุยวัตถุประสงคของผูวาจางอยางชัดเจน กอนเริ่มงาน” 

  “ ความปลอดภัยคือสิ่งท่ีเราตองคํานึงถึงมากท่ีสุด ท้ังตัวของพนักงานเราเอง และผูรับบริการ” 

  
1.2 กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

กระบวนการดําเนินงานของผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ผลการถอดบทเรียนพบวา่มีขัน้ตอนดงันี ้
1) การศกึษาขอบเขตการการดําเนินงาน และวตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้าง 

2) การศกึษาทําความเข้าใจกบัมาตรฐานการดําเนินการในสถานท่ีกกักนัในรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine)ใน

สว่นของแนวทางด้านการเดนิทาง  

3) การเตรียมโครงสร้างภายในรถเชน่ ผนงักัน้ระหวา่งพนกังานขบัรถกบัผู้กกัตวั,การจํากดั

จํานวนท่ีนัง่, เบาะนัง่ต้อง Wrap ด้วยพลาสตกิ และการทําเคร่ืองหมายท่ีเบาะนัง่เพ่ือเว้น

ระยะหา่งเป็นต้น 

4) การเตรียมอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัภายในรถ เชน่ เจลแอลกอฮอล์ และถงุแดงสําหรับ

ขยะตดิเชือ้ เป็นต้น 

5) การสร้างความรู้ความเข้าใจกบัพนกังานขบัรถและพนกังานตดิรถ ได้แก่ การใส-่ถอด

อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง, การทําความสะอาดภายในรถ และการจดัการขยะตดิเชือ้ 

6) การสํารวจเส้นทางการเดนิรถ และสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 

ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ได้แก่ 
  “ตองคุยกันถึงวัตถุประสงคของผูวาจางกอนวาตองการอะไร” 

  “ตองคุยวาพนักงานขับรถตองพักภายใน OQ หรือไม”  

“เตรียมรถ เชน ถอดเบาะท่ีไมจําเปนออก ซีลเบาะทุกท่ีนั่ง” 

  “ระบบแอรตองแยกกันระหวาง ในสวนของพนักงานขับรถ กับผูถูกกักตัว” 

  “ความรูในเรื่องอุปกรณ และการทําความสะอาดเพ่ือไมใหเช่ือโรคฟุงกระจาย”  

  “ ตองวางแผนการบริหารเวลาในการวิ่งรถ” 

  “ ความเสี่ยง หรือขอควรระวังมีอะไรบาง” 
 

 ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผู้ให้บริการด้านการเดนิทางยอมรับวา่ประสบการณ์และ

ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ จดัเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวนั แม้วา่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จะยตุลิงก็ตามโดยเฉพาะ3 เร่ืองนี ้ได้แก่ 
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• การปฏิบตัตินของผู้ ท่ีประกอบอาชีพพนกังานขบัรถอยา่งถกูต้อง ปลอดภยั ตอ่ตนเอง ,

ผู้ รับบริการ, เพ่ือนร่วมอาชีพ และคนในครอบครัว  

• วิธีการทําความสะอาดภายในรถ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เชือ้โรคฟุ้ งกระจาย  

• การปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ทัง้หมดของบริษัทฯ แยกกนัระหวา่ง

พนกังานขบัรถกบัผู้ รับบริการ 

 

1.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน ผู้ให้บริการด้านการเดนิทางยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้นัน่คือ “การให้บริการบรรลวุตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้าง และมีความปลอดภยั ตามมาตรฐาน

การป้องกนัควบคมุโรค”แตร่ะหวา่งการดําเนินงานพบปัญหาอปุสรรคท่ีเห็นควรนํามากลา่วถึงเพ่ือพิจารณา

หาแนวทางป้องกนัสําหรับการจดัการแขง่ขัน้กีฬาในครัง้ตอ่ไปสรุปความเป็นรายข้อ และนําเสนอพร้อม

คําพดูของผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง จํานวน 7 เร่ืองดงันี ้
1) การไมมี่รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน สําหรับผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง 

 “บางวัน กวาจะไดแผนการเดินทางตองรอเขาประชุมเสร็จ ถึงสงมาให เราถึงจะมาวาง 

แผนการทํางานตอ ตองลุนกันวันตอวัน” 

 “ใสใจแตผลลัพธของการจัดการแขงขัน แตขาดรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ไมเผื่อเวลาสําหรับเราในการเตรียมรถ เตรียมคน” 

 “การจะออกรถแตละครั้ง เราตองมีเวลาในการเตรียมการ เชน การเตรียมรถ  

การเตรียมตัวของพนักงาน และการใสชุดปองกัน” 

2) มาตรการของกรมควบคมุโรค กบัสาธารณสขุจงัหวดับางเร่ืองไมต่รงกนั สง่ผลตอ่การ

บริหารจดัการ เชน่ Face shield และชดุ PPE เป็นต้น  

“Face shield กรมควบคุมโรคบอกวาฟองน้ําก็ใชได แต สสจ. บอกวาใชไมได” 

“ชุด PPE กรมควบคุมโรคบอกวาของเราใชได แต สสจ.บอกไมไดตองเปนพลาสติก” 

3) นกักีฬา หรือเลซองไมท่ราบหรือไมเ่ข้าใจเง่ือนไขกตกิาการใช้รถ  

“นักกีฬาลืมของ รถก็ตองวิ่งไปมา” 

“นักกีฬามาขึ้นรถไมพรอมกัน มาคน สองคน ใหสตารทเครื่องรอ เปดแอร เพราะรอน” 

“จะใชชองเก็บสัมภาระ ไมไดแจงลวงหนา โดยท่ีเราคิดวาก็มีรถขนสัมภาระอยูแลว  

ไมนาจะตองมาใช และคนขับก็กลัววาจะเกิดปญหา เพราะไมไดเตรียมการ 

อยางนอยก็ตองฆาเช้ือกอน และคนขับรถจะเขาไปนั่งเลนในนั้นไมได” 
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4) การรับนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้าท่ีพกั (วนัเดนิทางมาจากสนามบนิ) มีความลา่ช้า 

 “จุด Swab นอยเกินไป ใชเวลานานกวานักกีฬาและเจาหนาท่ีจะลงจากรถหมด” 

5) จดุวางถงุขยะท่ีนําลงมาจากรถไมเ่หมาะสม  

  “ท่ีพักบางแหงกําหนดจุดวางถังขยะไมมิดชิด ไมนามอง” 

6) อาหารไมเ่พียงพอกบัความต้องการของพนกังานขบัรถ 

  “อาหารการกิน พนักงานอึดอัดมาก เพราะปริมาณไมเพียงพอโดยเฉพาะ คนขับ” 

7) การไมจ่ดัสถานท่ีพกัคอยสําหรับพนกังานขบัรถ “โรงแรมไมจัดไวให หองน้ําก็ไมมีใหเขา” 
 

 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข ผลการถอดบทเรียนผู้ให้บริการด้านการ

เดนิทาง สามารถสรุปความได้3 ปัจจยั ได้แก่ 

1) ความอดทนของทกุภาคสว่น อดทนในการเรียนรู้ และยอมปรับเปล่ียนในทกุๆเร่ือง 

เพ่ือให้การดําเนินงานผา่นไปด้วยดี 

2) ความมุง่มัน่ของทกุภาคสว่น เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกนัคือภาพลกัษณ์ของประเทศ 

3) ความรับผิดชอบของทกุภาคสว่นนัน่คือการทําหน้าท่ีของตนเองอยา่งดีท่ีสดุ 

 

1.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะของผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ตอ่การดําเนินงาน สถานท่ีกกักนั

ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสรุปความได้5

ข้อดงันี ้
1) แผนปฏิบตังิาน ควรระบวิุธีปฏิบตัท่ีิชดัเจน ก่อนเร่ิม OQรวมถึงการมีแผนสํารอง 

2) การประชมุในแตล่ะวนั ควรมีผู้แทนจากผู้ให้บริการด้านการเดนิทางเข้าร่วมประชมุด้วย 

เพ่ือการรับรู้ถึงกิจกรรมในวนัตอ่ไป ซึง่มีผลตอ่การบริหารจดัการ 

  “การประชุมในแตละวัน ควรใหเราเขาไปมีสวนรวมดวย เพ่ือท่ีเราจะไดรูวากิจกรรมจะทํา 

อะไรบาง เกี่ยวของกับเราตอนไหน ตองเตรียมตัวเวลาใด” 

3) การแจ้งตารางงานของผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ไมค่วรเกินเวลา21.00 น. ของทกุวนั 

4) ควรมีผู้ประสานงานกบัผู้ให้บริการด้านการเดนิทางท่ีชดัเจน (ไมค่วรให้นกักีฬา หรือเล

ซองตดิตอ่กบัพนกังานขบัรถโดยตรง) 

5) ควรจดัสถานท่ีพกัคอยสําหรับพนกังานขบัรถและพนกังานตดิรถ (ควรระบไุว้ใน SOP) 
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2.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นในการเข้ามาดําเนินงานในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ ผลการถอด

บทเรียนจากผู้ให้บริการด้านท่ีพกัพบวา่การคดัเลือกโรงแรมมีตวัแปรเข้ามาเก่ียวข้อง 2 ตวัแปร ได้แก่ 

1) ท่ีตัง้ของโรงแรมเชน่ อยูใ่กล้กบัสนามแขง่ขนั อยูใ่กล้กบัสนามบนินานาชาต ิเป็นต้น 

2) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาพนัธ์กีฬา หรือสมาคมกีฬา 

ดงัคําพดูของกลุม่เป้าหมายท่ีวา่ 

  “จัดแขงท่ีอิมแพค โรงแรมเราอยูใกลจึงไดรับการคัดเลือก” 

  “ โรงแรมอยูใกลสนามบิน เปน SQ ของสายการบินอยูแลว” 

  “เรามีความสัมพันธท่ีดีกับสมาคมฯ เคยจัดงานท่ีเรามา 4-5 ครั้งแลว” 
 

 เป้าหมายในการดําเนินงานของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั ผลการถอดบทเรียนสรุปความได้คือ “การ

ให้บริการท่ีประทบัใจ ผู้ เข้าพกัมีความสขุ และปลอดภยักลบัไป” ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั 
  “เขาอยากไดอะไร เราก็พยายามจัดหาให” 

  “ เราพยายามปรับปรุงทุกอยาง เพ่ือใหไดตามมาตรฐานของสาธารณสุข” 

  
2.2 กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

กระบวนการดําเนินงานของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั ผลการถอดบทเรียนพบวา่มี 7 ขัน้ตอนดงันี ้

1) การศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัการเป็นสถานท่ีกกักนัฯ จากหลากหลายชอ่งทางได้แก่ 

• ความรู้เก่ียวกบัคําวา่ “OQ” และคําวา่ “Bubble” 

• SOP ของการจดัการแขง่ขนักีฬา 

ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกัคือ 
“เราตองหาขอมูล โดยโทรถามจากนองท่ีสมาคมกีฬา ขอขอมูลการจัดแขงขันกีฬา 

ประเภทอ่ืนท่ีเคยจัดมาแลว มาอานทําความเขาใจ หาขอมูลจากเว็บไซด  

สอบถามเครือขายท่ีมี และใหหัวหนาแผนกตางๆ ไปหาขอมูลจากแหลง 

ตางๆ แลวใหเขากับลูกนองไปคิดตอ วางแผนตอ แลวมานําเสนอ อันไหนใช 

ก็เดินตอ อันไหนไมใชก็ปรับ”  

 

2. ผ ูใ้หบ้รกิารดา้นท่ีพกั 
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2) การศกึษาทําความเข้าใจกบัมาตรฐานการดําเนินการในสถานท่ีกกักนัในรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine) ใน

สว่นของแนวทางด้านท่ีพกั  

3) การเตรียมพนกังานผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีใน OQ ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั ดงันี ้

“เราขอวัคซีนใหกับพนักงานทุกคน 100%” 

“พนักงานท่ีเขาไปใน bubble จะไมไดกลับบานเราจึงตองประชุมเอาความสมัครใจ 

   ของพนักงานกอนวา ใครพรอม” 

4) การเตรียมสถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ 

5) การได้รับความรู้จากโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร เชน่ เร่ืองการใส-่ถอดชดุ, การทําความ

สะอาด และการปฏิบตัตินของพนกังาน เป็นต้น 

6) การได้รับการตรวจประเมินจากกรมควบคมุโรค พร้อมกบัการได้รับคําแนะนําเพ่ือการ

ปรับปรุงแก้ไข 

7) การปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั

ตอ่ไปนี ้

“ลอบบ้ี ตองมีทางเขา-ออกแยกกันชัดเจน” 

“พ้ืนท่ี Swab เราใชพ้ืนท่ีเปดใตอาคาร แยกกับหองพยาบาล” 

“Command Center ตองปูเสื้อท้ังหมด” 

“ปายสื่อความตางๆ ตองมีภาษาอังกฤษ” 

“ทางเดินหามเดินสวนกัน” 

“ทางเดินหามใชพ้ืนพรม ตองปูเสื้อน้ํามันท้ังหมด” 

“ลิฟทตองแบงการใชงานชัดเจนวาตัวไหนของแขก ตัวไหนของพนักงาน และตองมี 

กลองวงจรปด รวมท้ังตองทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช” 

“ตองติดตั้งกลองวงจรปดทุกช้ัน” 

“การทําความสะอาดหองพัก ตองทําทุก 3 วัน” 

“ระบบแอรตองแยกสวนหองใครหองมัน” 

“หนาตางตองลอคหมดทุกบาน หามเปด” 

“เกาอ้ีท่ีวางหนาหองพัก ตองใชเห็นเกาอ้ีท่ีบุดวยหนัง” 

“ถุงใสขยะ ตองใชถุงสีแดง” 

“ขยะ ตองเชาตูคอนเทรนเนอรมาเก็บขยะติดเช้ือโดยเฉพาะ” 
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ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผู้ให้บริการด้านท่ีพกัยอมรับวา่ประสบการณ์และความรู้ ความ

เข้าใจท่ีได้รับ นํามาซึง่ความภาคภมูิใจในชีวิตของการทํางาน และท่ีพกับางแหง่สามารถตอ่ยอดพฒันาเป็น 

Hospitelหอผู้ ป่วยเฉพาะกิจเพ่ือรองรับผู้ตดิเชือ้โควิดได้ดงัคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกัตอ่ไปนี ้

  “ผานงานนี้ไปได ก็ไมมีอะไรท่ีจะยากไปมากกวานี้อีกแลว” 

“OQคือการเปดโลก มันคือหนักท่ีสุดในชีวิตของการทํางาน พูดแลวน้ําตาไหล” 

“ตอนทํางานนี้กดดันมาก รองไห แตพองานจบ ก็ภูมิใจมากท่ีเราทําได เราคือสวนหนึ่งของ 

   ความสําเร็จ เราคือสวนหนึ่งท่ีสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ” 

    

2.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริงในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ  ผู้ ให้บริการ

ด้านท่ีพกัยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ ประชาชนโดยรอบพืน้ท่ีโรงแรมให้การ

ยอมรับแตท่ัง้นีร้ะหวา่งการดําเนินงาน พบปัญหาอปุสรรคท่ีต้องดําเนินการแก้ไขหน้างานสรุปความเป็นราย

ข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดูของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั จํานวน 7 เร่ืองดงันี ้
1) การขาดความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ให้บริการด้านท่ีพกัในลกัษณะOQ 

  “งงตั้งแตคําวา OQ แลว วามันคืออะไร Bubble คืออะไร”  

“เวลานอยมาก ในชวงแรกความรูก็ไมมี ตองศึกษาเอง”  

“เวลาท่ีเราเริ่มตนจัดเตรียมสถานท่ี ไมมีผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําเลย” 

2) การตรวจประเมินท่ีพกั มีระยะเวลากระชัน้ชิด สง่ผลตอ่การแก้ไขปรับปรุง 

“เพ่ิงไดความรูจริงๆ จากคนของคร.เพียง 15 วัน กอนเปด OQตองมานั่งแกกัน 

   ในเวลาเพียงเทานี้ มันเหนื่อยมาก” 

“รายการท่ีตองแกไขมีมากมายตั้งแตสถานท่ี อุปกรณท่ีตองเตรียมและกําลังคน” 

3) โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิารมีมาตรฐานแตกตา่งกบักรมควบคมุโรค 

“โรงพยาบาลมาสอนเราผิดวิธี เรื่องวิธีการถอดชุด” 

“โรงพยาบาลไมเคยบอกวา การทําความสะอาด ตองมีคนสกปรก และคนสะอาด 

 แยกกัน ทําใหเราตองจัดตารางเวลาการทํางานของแมบานใหม  และมีผลตอ 

 อัตรากําลังคนท่ีเราเตรียมไว” 

   “โดนตรวจหลายรอบไมผานสักที โดยเฉพาะเรื่องการทําความสะอาด เราไมมี 

ประสบการณ โรงพยาบาลคูปฏิบัติการก็ใหความรูไมเต็มท่ี แมบานลามาก” 
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“วิธีการทําความสะอาดก็แตกตางจาก คร. เชน ผาปูท่ีนอนตองคอยๆ เก็บเพียง 1 คน  

ชวยกันไมได คนเขาไปปูผาก็ตองปูอยางเดียว เปนคนสะอาด ทําใหการทํา 

ความสะอาดหองพักตอนหนางานจริงใชเวลามากกวาปกติ สงผลตอ 

การบริหารจัดการเวลา” 

   “โรงพยาบาลคูปฏิบัติการมีปญหามาก พ่ึงไมไดเลย ทํา OQ มาแตละครั้ง  

    โรงพยาบาลคูปฏิบัติการแตละแหงก็สอนตางกัน” 

4) การวางแผนกําลงัคนในการปฏิบตังิาน ไมเ่พียงพอ โดยเฉพาะพนกังานทําความสะอาด 

“หองพักในสถานการณปกติเคยทําความสะอาดทุกวัน แตพอมาเปนOQ  

เกือบ1 อาทิตยถึงจะทํา ทําใหหองสกปรกมากกวาปกติ และใชเวลา 

ทําความสะอาดนานกวา” 

5) ป้ายส่ือความเร่ืองการปฏิบตัติน และข้อห้ามตา่งๆ ไมค่อ่ยได้รับความสนใจ 

“ปาย Do/Don’t ตอนแรกทําใหอาน ก็ไมคอยไดผล ไมมีใครอาน จึงตองทําเปน  

VDO ฉายใหดูในหองพัก” 

6) วสัด ุอปุกรณ์ หรือวตัถดุบิตา่งๆ ท่ีต้องใช้ภายใน Bubble บางครัง้ไมเ่พียงพอ   

“การขนสงสินคา เขามีเวลาเฉพาะ ไมไดใหเขามาทุกวัน โดยเฉพาะน้ําแข็งท่ีใช 

 ในการบล็อกบรรเทาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาบางวันไมเพียงพอ เพราะ 

เราไมมีเครื่องทําน้ําแข็งเอง จึงเปนปญหาอยูบาง” 

   “ผาท่ีใชทําความสะอาด ตองเช็ดแลวท้ิง เชน ลิฟท 1 ตัว ใชผา 4 ผืน สิ้นเปลืองมาก” 

7) กรณีพนกังานทําอาหารท่ีเดนิทางไป-กลบั ต้องระวงัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการ

เดนิทาง 

“พนักงานทําอาหารตองระวังมาก เพราะเขาตองกลับบาน ตองทําขอตกลง  เพ่ือใหเขา

กลาบอกวาเดินทางไปไหน ออกนอกเสนทางกลับบานหรือเปลา กลัวติดเช้ือ

มาจากภายนอก” 
 

 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข  ผลการถอดบทเรียนผู้ให้บริการด้านท่ีพกั 

สรุปความได้2 ข้อ ดงันี ้

1) ความร่วมมือจากทกุภาคสว่น 

2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และการปฏิบตัตินอยา่งเคร่งครัด 
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2.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั ตอ่การดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทาง

ราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสรุปความได้5ข้อดงันี ้
1) การให้ความรู้ ความเข้าใจกบัผู้ให้บริการด้านท่ีพกั ควรดําเนินการตัง้แตเ่ร่ิมต้น  

2) การตรวจประเมินด้านท่ีพกั ควรมีระยะเวลาก่อนการเปิด OQ อยา่งน้อย 30 วนั 

3) โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิารควรมีมาตรฐานเดียวกบักรมควบคมุโรค 

4) ควรมีการจดัอบรมสําหรับผู้ ทําหน้าท่ี CovidManager โดยมีใบรับรองอยา่งเป็นทางการ 

(กลุม่เป้าหมายยินดีจา่ยคา่ลงทะเบียน) 

5) ควรมีนกัจิตวิทยาอยูใ่น Bubble (กรณี OQ ท่ีมีระยะเวลานานเป็นเดือน) 

 
 

 

 
3.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นในการจดัการแขง่ขนักีฬา ภายใ ต้สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโ รนา 

2019 ในลกัษณะสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: 

OQ)ประเภท ขผลการถอดบทเรียนจากผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬาพบวา่มีแนวคดิท่ีมาดงัตอ่ไปนี ้

1) ตัง้แตมี่การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สง่ผลให้การจดัการแขง่ขนักีฬาทัว่โลก

หยดุชะงกัลงตัง้แตปี่ 2020สําหรับกลุม่ประเทศในทวีปเอเชียไมมี่ประเทศใดมีความ

พร้อมในการจดัการแขง่ขนักีฬา สง่ผลให้ผู้บริหารด้านกีฬาระดบัเอเชียและผู้บริหารด้าน

กีฬาของประเทศไทย มองเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ทัง้ในด้านศกัยภาพของนกักีฬาท่ี

ลดลง อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาซบเซาและการไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจาก

สปอนเซอร์ เน่ืองจากไมมี่การจดักิจกรรม เป็นต้น 

2) ประเทศในทวีปยโุรปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เร่ิมมีการจดัการแขง่ขนักีฬาขึน้ เม่ือมี

การฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนในอตัราท่ียอมรับได้ในทางสาธารณสขุ  

3) ต้องมีการคดัเลือกตวัแทนนกักีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก ( Olympic Tokyo 

2020)และพาราลิมปิกเกมส์ ( Tokyo 2020 Paralympic Games) ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 

3. ผ ูบ้รหิารท่ีเกี่ยวขอ้งดา้นกีฬา 
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4) การจดัแขง่ขนัแบดมินตนัระดบัโลก ณ อิมแพ็ค อารีนา่ เมืองทองธานี 3 รายการ ได้แก่โย

เน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพน่ 2020, โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพน่ 2020 และเอชเอสบีซี บี

ดบัเบิล้ยเูอฟ เวิลด์ ทวัร์ ไฟนลัส์ 2020จดัเป็นรายการท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทย 

รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับจากนานาชาต ิกลายเป็นรายการแขง่ขนักีฬา

ต้นแบบท่ีนําไปสูก่ารจดัการแขง่ขนักีฬาประเภทอ่ืนตามมา 

ดงัคําพดูของกลุม่เป้าหมายท่ีวา่ 

  “ป 2563 แทบจะไมมีการจัดแขงขันกีฬาเลย” 

  “ ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต เขาเริ่มมีการจัดแขงขันกีฬา แตเอเชียไมมีการจัด” 

  “ชวงท่ีมีโควิด นักกีฬาเราไมไดไปแขงตางประเทศเลย แตตางประเทศเริ่มมีการจัดแขงแลว”  

  “ไมมีการแขงขัน ทําใหนักกีฬาเสียโอกาส อุตสาหกรรมกีฬาหยุดหมด เม่ือไมมีกิจกรรมก็ขอ 

   สนับสนุนจากสปอนเซอรไมได คาถายทอดสดก็ไมมี” 

  “ตามมติ ศบค. ตองมีการจัดทํามาตรการผอนคลายทางดานกีฬา” 

  “เราตองการใหนักกีฬากาวไปขางหนา จะหยุดนิ่งรอโควิดหายไมได”  

“ตองมีการคัดเลือกตัวแทนไปแขงโอลิมปก เปนสถานการณบีบท่ีเราตองจัดแขง” 

  “เปนชวงท่ีตองหาตัวแทนไปแขงพาราลิมปก แทนท่ีจะไปแขงตางประเทศ หากเราเปนเจาภาพ  

เราจะมีสิทธ์ิมากกวา เพราะคุนเคยกับสภาพอากาศ และสถานท่ี” 

  “เรามีนักกีฬาท่ีเตรียมไปพาราลิมปก ชวงโควิดไมไดไปแขงท่ีไหนเลย จะทํายังไงใหมีโอกาส” 

  “เรามีนักกีฬาหนาใหม เราตองหาเวทีใหกับนักกีฬา เพราะสนามซอมกับสนามแขงจริง  

บรรยากาศตางกัน สภาพจิตใจตางกัน” 

  “สหพันธฯ สอบถามวาประเทศใดมีความพรอมสามารถจัดแขงขันไดอยางปลอดภัย ท่ีผานมา 

ไทยเราจัดแขงขันแบดมาแลว ก็ผานไปดวยดี”   

  “ประเทศไทยเปนท่ีช่ืนชอบของนักกีฬา และเปนศูนยกลางในการจัดการแขงขันกีฬาอยูแลว  

เพราะสะดวก เราเปน Hub การเดินทาง สายการบินเยอะ คนไทยยิ้มแยม Welcome  

มีแหลงชอปปงเยอะ และคาใชจายท่ีไทยคอนขางถูกเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน” 
   

 สําหรับเป้าหมายในการดําเนินงานสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา ผลการถอดบทเรียนสรุป

ความได้คือ “การ จดัการแขง่ขนักีฬาท่ีประสบความสําเร็จและปลอดภยั ” ดงัคําพดูของกลุม่ผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้องด้านกีฬา ดงันี ้
  “ไมมีการติดเช้ือ ทุกคนกลับบานอยางปลอดภัย” 

“สมาคมกีฬาไดมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง นักกีฬามีเวทีแสดงออก” 
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3.2กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

 กระบวนการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข ของกลุม่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา ผลการถอดบทเรียน

พบวา่มี7ขัน้ตอนหลกัดงันี ้

1) การขออนญุาตจดัตัง้และดําเนินการ Organizational Quarantine ไปยงั ศบค. 

2) การขออนญุาตจดัตัง้และดําเนินการ Organizational Quarantine ไปยงัจงัหวดั 

3) การจดัหาสถานท่ีกกักนัตวัและโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร 

4) การจดัทําแนวทางการปฏิบตั ิ(SOP)ในการดําเนินการระหวา่งการกกักนั 

5) การขอรับการตรวจสอบการจดัตัง้และดําเนินการ OQ จากกรมควบคมุโรค 

6) การได้รับการตรวจประเมินในสถานท่ีจริง  

7) การปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําจากการตรวจประเมิน 
 

 ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนจากกลุม่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา

สรุปความได้ดงันี ้

1) การแขง่ขนักีฬา เป็นการสร้างความสขุให้กบัคนไทยทัง้ประเทศ 

2) เป็นโอกาสใน การแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของประเทศไทยในการจดัการแขง่ขนักีฬา

ระดบันานาชาตไิด้อยา่งปลอดภยัสร้างความเช่ือมัน่ สร้างการยอมรับให้กบัสงัคมโลก  

3) การได้รับประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกนัควบคมุโรคมากขึน้ 

เป็นบทเรียนเพ่ือการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัฯ ในครัง้ตอ่ไป 

4) การได้เห็นถึงความร่วมมือ และการทํางานแบบบรูณาการอยา่งแท้จริงของทกุหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 

5) ความรู้สกึภาคภมูิใจท่ีเป็นสว่นหนึง่ของความสําเร็จในภารกิจท่ีสําคญัและย่ิงใหญ่ 

6) การได้เครือขา่ย การได้มิตรภาพท่ีดี 

7) การเรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการอยา่งแท้จริง 

8) การมีสว่นชว่ยกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้กบัโรงแรม พนกังาน และรถขนสง่ 

9) การมีความรู้ ความเข้าใจ นําไปสูก่ารปฏิบตัใินชีวิตประจําวนั เก่ียวกบัการป้องกนัดแูล

ตนเองและคนรู้จกั 

ดงัคําพดูของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬาตอ่ไปนี ้

“ความสุขทางกีฬา เปนความสุขหนึ่งเดียวท่ีชัดเจนของคนไทยท้ังประเทศในยามวิกฤติแบบนี้” 

“ประเทศชาติมีช่ือเสียง ในขณะท่ีประเทศอ่ืนจัดไมได แตไทยจัดได” 

  “อยากใหชาวโลกเห็นวา ไทยมีศักยภาพ จัดแขงขันกีฬาไดอยางปลอดภัย ในชวงโควิดแบบนี้” 

 



   
   

เอกสารการถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร                        

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

 
 

20 

  “บทเรียนท่ีไดจากการงานครั้งนี้ทําใหเรามองทะลุถึงการจัดงานในครั้งตอไป” 

  “หลังจากจบงานครั้งแรก เรามีการจัดตั้ง Covid Protocol และศึกษาขอมูลจากสหพันธ 

   ระดับโลก นําขอดีของเขามาปรับใชสําหรับการจัดแขงขันในครั้งตอไป” 

“งานนี้กลายเปน Jigsaw ท่ีทําใหทุกหนวยงานมาทํางานตอกันไดอยางสําเร็จ” 

  “เหมือนพวกเราผานสนามรบมาดวยกัน เพราะงานใน OQ หนักมาก ขับรถกลับถึงบานค่ํามืด 

ทุกวัน บางวันน้ําตาไหลกับความเหนื่อย แตพวกเราก็ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน” 

  “งานนี้ตองขอบคุณหมอติ๊ก และหมอรอย ถาไมได 2 คนนี้คงแย เราไดหมอนักสู ท่ีอดทน 

มุงม่ัน และคิดบวก เปนหัวหมูทะลวงฟนใหงานผานไปไดดวยดี ประสบความสําเร็จ” 

  “ทุกคนท่ีเขามาอยูใน OQ ไมไดคุนเคยกันมากอน แตงานนี้ทําใหเรามีความประทับใจรวมกัน” 

“ชวยกระตุนดานเศรษฐกิจ โรงแรมมีรายได พนักงานและรถขนสงก็มีรายไดตามมา” 

  “หลังจากจบงาน ผมไมใชmaskท่ีซ้ือตามขางทางเลย ตองเปน surgical mask เทานั้น” 

    

3.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริง ในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ กลุม่

ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬายอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ ได้รับการช่ืนชมจาก

นานาชาต ิแตท่ัง้นีร้ะหวา่งการดําเนินงาน พบปัญหาอปุสรรคท่ีต้องดําเนินการแก้ไขหน้างาน สรุปความเป็น

รายข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดูของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬาจํานวน 8เร่ืองดงันี ้
1) การตดิตอ่ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน  

“ศบค.อนุญาต แตระดับจังหวัดกลับไมไดรับความรวมมือ เพราะเขามองวาเปนภาระ” 

“บางจังหวัด พอเมืองไมยินดี ไมเหมือนเม่ือกอนท่ีการจัดแขงขันกีฬาคือผลดีตอ 

เศรษฐกิจ แตโควิด บางจังหวัดคิดวาเขาไมพรอม เตียงผูปวยไมพอ กลัวมี 

ผลตอระดับสีของจังหวัด มีผลตอทรัพยากรบุคคล หากเกิดคลัสเตอรใหม” 

“เม่ือ ศบค.อนุมัติแลว ควรมีหนังสือแจงไปยังจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ใหรับทราบ และดําเนินการตอเลยเพ่ือลดขั้นตอน ไมใชตองใหเรามาตั้งเรื่อง 

เริ่มใหม ยื่นไปท่ีจังหวัดอีก” 

“ท่ีผานมา สมาคมหรือสโมสรไมเคยดิวกับหนวยงานระดับจังหวัด เราตองลองผิด 

ลองถูก และดวยบทบาทความเปนสมาคมหรือสโมสรก็ไมสามารถ 

ดําเนินการไดอยูแลว ในการขออนุญาต กระทรวงควรทําหนาท่ีนี้” 

   “การติดตอประสานงานระหวางองคกร โยนกันไปมา ติดขัด ใชเวลา เพราะบาง 

    หนวยงานไมเขาใจวานี่คืองานพิเศษ ไมใชงานปกติ” 
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   “สถานทูตแตละประเทศไมไดรับ SOPทําใหเราตองเสียคาใชจาย คาตั๋วใหกับผูตัดสิน 

ซํ้าซอน เนื่องจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทํางานไมคอยประสานกันเทาไหร” 

2) การไมมี่ทีมตรวจประเมินจากกรมควบคมุโรคเข้ามาตัง้แตเ่ร่ิมต้น สง่ผลตอ่การบริหาร

จดัการ โดยเฉพาะการจดัเตรียมสถานท่ีตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค 

“เราเลือกโรงแรมท่ีเปน SQ อยูแลว เพราะคิดวามีมาตรฐานดานปองกันควบคุมโรค  

นาจะปรับอะไรไมเยอะ แตกลับเจอปญหาใหญ ซ่ึงไมเคยคุยกันมากอน เชน 

การหามใชพ้ืนพรม, เกาอ้ีตองบุดวยหนัง โรงแรมก็โยนใหเปนภาระ 

ของสมาคมฯ ทําใหเราคุมคาใชจายไมได” 

3) เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสขุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาตขิองกีฬา 

“คร. ไมเขาใจจริตของกีฬาแตละชนิด” 

“ไมควรนําโมเดลการจัดแขงขันแบดมินตัน มาใชกับการแขงฟุตบอลซะท้ังหมด” 

“การเชียร การสงเสียง เปนธรรมชาติของกีฬาบางประเภท” 

“เปาหมายคือทุกคนท่ีเขารวมการแขงขันควรมีความสุข ซ่ึงมาจากการไดท่ีพักดี  

ตอนรับดี อาหารดี และขนสงดี แตภายใต Covid สิ่งเหลานี้หายไป 80%” 

4) นกักีฬา และเจ้าหน้าท่ี ไมเ่ข้าใจในมาตรการป้องกนัควบคมุโรค สง่ผลตอ่การปฏิบตัติน 

“มาตรการตางๆ เราในฐานะผูบริหาร เราเขาใจ เพราะมีประโยชนหากเกิดการติดเช้ือ  

จะไดสอบสวนโรคไดงาย แตนักกีฬาและเจาหนาท่ีไมเขาใจ ก็มีตอตานบาง” 

“เขามองวากอนมาแขง ก็Swab แลว 1 ครั้ง มาถึงไทยก็ Swab อีก 1 ครั้ง ก็นาจะ 

เพียงพอแลวท่ีจะทํากิจกรรมรวมกันได” 

   “พอมาถึงท่ีพัก ก็Swab กักตัว รอดูผล ไปซอม หลังซอมเสร็จ 10 นาทีตองกลับเขา 

หองพัก จะออกมา Relax ไมไดเลย” 

   “นักกีฬาจะเดินไปมาระหวางหอง ก็ไมไดจะทําอะไรก็ตองขออนุญาติ” 

   “มีการรองเรียนไปถึงสหพันธโลกเลยวา โดนบังคับใหอยูแตในหอง ถาเปนประเทศอ่ืน  

ผานไป 3 วัน ก็ออกไปนอกหองไดแลว” 

“กีฬาประเภททีมเวลาซอมและแขงก็อยูดวยกัน และดวยชนิดกีฬาก็มีการสัมผัสปะทะ 

กันอยูแลว เหงื่อนก็ออกเยอะ แตทําไมทํากิจกรรมผอนคลาย เชนวายน้ํา,  

ฟตเนส หรือกินขาวรวมกันไมได” 

  “เช่ือวาหากจะมีการติดเช้ือ ตองมาจากคนภายนอก เพราะคนภายในเขาระวังอยูแลว 

เพราะมันคืออาชีพ คือรายไดของเขา มาตรการของสโมสรก็มีอยูบางแหง 

ใครติดโควิด โดนปรับเงิน หรือบางแหงเงินเดือนไมไดเลยก็มี” 

 

 



   
   

เอกสารการถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร                        

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

 
 

22 

   “การประชุมทีม คร.ไมคอยอนุญาติ แตตางชาติมองวา ก็มาดวยกัน แลวทําไมประชุม 

    รวมกันไมได ซ่ึงเรามองวานาจะทําได แตจัดโตะเวนระยะหาง ทุกคนใสแมส” 

   “ทีมจากประเทศจีนเขาเขมตั้งแตแรก ใสชุด PPE ขึ้นเครื่องมาเลย” 

5) เช่ือวา่มาตรการบางอยา่งควรยืดหยุน่ได้เพราะสง่ผลตอ่การใช้จา่ยงบประมาณ 

“ผูทําหนาท่ีในสนามแขงขันมีจํานวนมากเกินความจําเปน เชน พนักงานเก็บบอล  

 ถาเปนตางประเทศ เขามีเด็กเก็บบอลไมเยอะเทาเรา ทําความสะอาดแลว 

โยนบอลใสตะกรา ใหนักกีฬาหยิบลูกบอลจากตะกราเอง แตไทยตองมี 

เด็ก 4-5 คน เก็บบอล ทําความสะอาดบอลใสตะกรา แลวตองสงบอล 

ใหกับนักกีฬาดวย ผมวาควรยืดหยุนใหนักกีฬาเดินมาหยิบเองได”  

“ความถ่ีในการ Swab ตามมาตรการคือ ตองทําทุก 3 วัน ยกเวนใครอยูยาวมา  

 14 วันแลว สามารถเวนระยะการ Swab เปน 6-7 วันได แตการจัดแขงขัน 

บางรายการอยางมากก็ 10 วัน คาใชจายในการ Swab เปนภาระตอ 

งบประมาณมาก” 

6) เจ้าหน้าท่ีกรมควบคมุโรค ท่ีเข้ามาปฏิบตังิานใน OQ บางคนขาดจิตวิทยาในการส่ือสาร 

“คร.  ไมมีศิลปะในการถายทอด หรือไมมีจิตวิทยาในการตักเตือน อยาลืมนะวาทุกคน 

 ท่ีเขามาในนี้ เขาไมมีความรู ไมมีประสบการณเทากับคุณ” 

“การตักเตือน ควรพูดในเชิงสรางสรรค ตองรูจักผอนหนักผอนเบาบาง” 

7) อปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆ กรณีชํารุด ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

“กลองวงจรปด หรือกลองท่ีใชในการถายทอดสด เขามาติดตั้งเสร็จแลวก็ออกไป  

 เราไมสามารถใหเขาอยูใน OQ สแตนบายอยูกับเราไดตลอด เพราะเสีย 

คาใชจายสูงมาก ท้ังคาตัว และคาหองพัก แตเม่ือกลองขัดของ เกิดปญหา 

ก็ไมรูจะทํายังไง” 

8) งบประมาณจดัการแขง่ขนัแบบ OQ มากกวา่ในสถานการณ์ปกตหิลายเทา่ 

“ฝายจัดการแขงขันจะเรื่อยเปอยไมได จํานวนบวกลบ 1 ก็มีผล เพราะฉะนั้นจํานวนคน 

ท่ีเขาไปใน OQ ตองเปะใหมากท่ีสุด” 

   “การจัด OQ ควรคํานึงถึงความคุมคาในการใชงบประมาณ” 

   “ทํายังไงใหหนวยงาน หรือองคกรท่ีมีงบประมาณนอย ก็สามารถทํา OQ ได” 

   “จํานวนคนท่ีเขาไปใน bubble ควรเปนคนท่ีมีหนาท่ีชัดเจน ไมใชเดินไปเดินมา  

    ก็ไมควรเขาไป เพราะมันคือคาใชจาย” 

“ใชงบมากกวาสถานการณปกติประมาณ 50% โดยเฉพาะผาเช็ดทําความสะอาด  

ท่ีหมอบอกวาเช็ดแลวตองท้ิง” 
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 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข ผลการถอดบทเรียนจาก ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง

ด้านกีฬา สรุปความได้ดงันี ้

1) ความตัง้ใจ ความใสใ่จ และความรับผิดชอบของผู้จดัการแขง่ขนัและผู้บริหาร 

2) ความร่วมมือ และการเห็นความสําคญัจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3) ความรู้ ความเข้าใจ ความชดัเจนในหลกัการและการปฏิบตัติน 

4) การมีเป้าหมายเดียวกนั 

5) การเคารพ และยอมรับในบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะสว่นงาน 

6) การมีเครือขา่ย และการมีจดุประสานงานท่ีชดัเจน 

 

3.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องด้านกีฬา ตอ่การดําเนินงาน สถานท่ีกกักนั

ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสรุปความได้13

ข้อดงันี ้
1) ควรมีเจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคมุโรคเข้าร่วมประชมุในการเตรียมการ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นของ

การดําเนินงาน 

2) ควรมีการประสานงาน หรือให้หนว่ยงานระดบัจงัหวดัเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงาน

มากขึน้ 

3) การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัติน ควรมีการอธิบายเหตผุล เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ซึง่สง่ผลตอ่การปฏิบตัติน 

4) ควรมีการกําหนดบคุคลท่ีเข้าไปใน OQ เทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือความคุ้มคา่ในด้านงบประมาณ 

5) กรมควบคมุโรคควรพิจารณาตวับคุคลท่ีจะเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน OQ ต้องเป็นบคุคลท่ีมี

จิตวิทยา มีวฒุิภาวะ มีศาสตร์และศลิป์ และมีภาวะผู้ นํา 

6) ผู้ ทําหน้าท่ีเลซอง ควรสามารถส่ือสารภาษาของทีมกีฬาจากประเทศนัน้ๆ ได้ 

7) การสอบสวนโรค ทีมจากกรมควบคมุโรคควรกระจายงาน เพ่ือลดเวลาการทํางาน 

“การสอบสวนโรค ควรแบงงานกันทํา เพราะในทีมควบคุมโรคมีเจาหนาท่ี 6 คน มาจาก  

3 หนวยงาน ไมใชวาเจาหนาท่ีจากกรมควบคุมโรคทํากันเอง มันเสียเวลา” 

8) การตกัเตือนนกักีฬาประเภททีม ควรดําเนินการผา่นผู้จดัการทีม 

“กีฬาประเททีม การตักเตือน ตองแจงกับ ผจก.ทีม เพราะนักกีฬาเขาไมเช่ือคุณหรอก  

 ตางกับกีฬาประเทภเดี่ยวท่ีอาจจะไปตักเตือนตัวนักกีฬาไดโดยตรง” 

 



   
   

เอกสารการถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร                        

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

 
 

24 

9) ควรจดัทําคูมื่อ หรือ SOP กลาง โดยการกีฬาแหง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเชิญกรม

ควบคมุโรคและสมาคมกีฬาตา่งๆ มาร่วมกนัจดัทํา 

“การกีฬาแหงประเทศไทยตองเปนเจาภาพ เพราะเปนเรื่องของกีฬา” 

“ควรจัดทําคูมือการดําเนินงาน โดยแยกเปนกีฬาประเภทเดี่ยว และกีฬาประเภททีม” 

10) ควรจดัทํารายช่ือผู้ให้บริการด้านท่ีพกัและผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ท่ีผา่นการประเมิน

จากกรมควบคมุโรค ให้สามารถดําเนินงาน OQ ได้  

11) ควรจดัทําชอ่งทางการเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดําเนินงาน OQ  

เพ่ือให้สมาคมกีฬาตา่งๆ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถศกึษาหาข้อมลูได้ โดยมีแอด

มินจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทําหน้าท่ีพิจารณาเนือ้หาร่วมกนั 

12) สมาคมกีฬาตา่งๆ ควรจดัหาสปอนเซอร์หรือพนัธมิตร สนบัสนนุด้านงบประมาณในการ

จดัแขง่ขนักีฬาในชว่งสถานการณ์โควิด 

13) กรมควบคมุโรคควรมีการจดัอบรมหลกัสตูร ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน OQ หรือถ่ายทอด

ให้กบัหนว่ยงานระดบัจงัหวดั 

“คร. ควรถายทอดองคความรูสูหนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือไมใหทํางานหนักเกินไป” 

“คร. อาจจะจัดอบรม เพ่ือใหมีคนทําหนาท่ีแทนได เหมือนกับท่ีแตละโรงงานจะมี จป.” 

“คร. ควรทําหนาท่ีอบรมผูประเมิน ท่ีมีอํานาจ มีสิทธ์ิขาด แลวทําหนาท่ีรวมกันเปนทีม 

เหมือนกับผูตรวจสอบบัญชี” 

 

 

 
 

4.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นใน เข้ามาปฏิบตังิานใน สถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขผลการถอดบทเรียน กลุม่ผู้ปฏิบตังิานใน Bubbleพบว่ามี

ท่ีมาจดุเร่ิมต้น แบง่เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

1) การได้รับมอบหมายจากหนว่ยงานต้นสงักดัได้แก่ 

• หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงได้แก่ การกีฬาแหง่ประเทศไทย สหพนัธ์กีฬาและ

สมาคมกีฬา 

• หนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นภารกิจพิเศษ ได้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ และการ

บนิไทย 

 

4. ผ ูป้ฏิบติังานใน Bubble 



   
   

เอกสารการถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร                        

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

 
 

25 

   “เนื่องจาก คร.ไมพรอม เลยมาขอความรวมมือจากกระทรวงกลาโหม จึงมาท่ี  

กองทัพอากาศ ซ่ึงเราเปนพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดนี้” 

   “การแขงแบดมีคนรวมจํานวนมาก เปนงานใหญ และผูบริหารของสมาคมแบดมินตัน 

 สวนใหญสังกัดทหารอากาศ จึงใหกรมแพทยทหารอากาศเขาไปรวมทํางาน” 

   “ชวงโควิด ไมมีบิน รัฐบาลและกรมแพทยทหารอากาศจัดอบรมหลักสูตรติดตาม 

    นักธุรกิจ โดยเลือกคนท่ีพูดภาษาอังกฤษไดจากโครงการนั้นมา ก็ทํามาเรื่อย 

    จนถึงงาน OQ” 

2) เป็นผู้ มีความรู้ หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุการตดิเชือ้ 
 

 สําหรับเป้าหมายในการดําเนินงานสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขของผู้ปฏิบตังิานใน Bubble ผลการถอดบทเรียนสรุปความ

ได้คือ “การตัง้ใจปฏิบตัหิน้าท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้การจดัการแขง่ขนัผา่นไปได้ด้วยความ

ปลอดภยั” ดงัคําพดูของกลุม่ผู้ปฏิบตังิานใน Bubbleดงันี ้
  “ทุกคนมาทํางานดวยเปาหมายเดียวกัน” 

“ทํายังไงก็ได ใหการแขงขันผานไปไดดวยดี และทุกคนกลับบานอยางปลอดภัย” 

 

4.2กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

 กระบวนการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข การเตรียมการ ของผู้ปฏิบตังิานใน Bubbleผลการถอด

บทเรียนพบวา่มี3 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1) การตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) การศกึษาทําความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเม่ือเข้าไปอยูใ่น Bubble จาก SOP 

3) การได้รับความรู้จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กรมควบคมุโรค และโรงพยาบาลคู่

ปฏิบตักิาร 
 

 ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนจาก ผู้ปฏิบตังิานใน Bubbleสรุป

ความได้ดงันี ้

1) ความรู้สกึภมูิใจ กบัการเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

2) การเรียนรู้ด้านการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ 

3) เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหมใ่ห้กบัอาชีพแอร์โฮสเตส และสจ๊วต 

4) การได้เครือขา่ย ได้มิตรภาพท่ีดี 
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ดงัคําพดูของผู้ปฏิบตังิานใน Bubble ตอ่ไปนี ้

“รูสึกภูมิใจท่ีผูเขารวมท้ังหมด ไมมีใครติดเช้ือ กลับบานปลอดภัย” 

“การทํา OQ จัดเปนประสบการณท่ีดี และยิ่งใหญมาก ถาเรามีความรู ความเขาใจท่ีเพียงพอ” 

“ไดเปดหูเปดตา เพราะธรรมดาก็อยูแตในโรงพยาบาล” 

“เปนประสบการณใหมในชีวิต เปนภาระกิจระดับชาติ” 

“เรียนรูการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ติดตอประสานงานยังไงใหประสบความสําเร็จ  

เปนกาวเล็กๆ แตเปนกาวท่ีสําคัญ” 

  “งานนี้ทําใหไดออกมาจาก Comfort Zone ไดเอาศักยภาพท่ีไมเคยนําออกมาใช มาใชอยาง 

เต็มความสามารถ” 

“สรางภาพลักษณใหมใหกับอาชีพแอร สจวต ท่ีผานมาคนนอกมองวา แอร สจวต ก็สวยๆ 

   เสิรฟอาหารบนเครื่องบิน แตงานนี้เปนการโชวศักยภาพดานอ่ืนออกมาให 

คนภายนอกไดเห็น” 

“ไดเครือขายใหม รูจักคนมากขึ้น” 

    
4.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริง ในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ กลุม่

ผู้ปฏิบตังิานใน Bubble ยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ ได้รับการช่ืนชมจาก

สมาพนัธ์กีฬา/สหพนัธ์กีฬา แตท่ัง้นีร้ะหวา่งการดําเนินงาน พบปัญหาอปุสรรคท่ีต้องดําเนินการแก้ไขหน้า

งาน สรุปความเป็นรายข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดูของผู้ปฏิบตังิานใน Bubble จํานวน 11เร่ืองดงันี ้
1) ระยะเวลาในการตดิตอ่ประสานงานมีความกระชัน้ชิด  

 “งบพ่ึงอนุมัติใหจัด2 เมษา รอบอรดเซ็นออกมา 8 เมษา เขาสูชวงสงกรานต ทําให 

  มีเวลา ในการเขียนSOPแค4วันเพ่ือยื่นเขา ศบค. วันท่ี 20เมษา” 

2) การตดิตอ่ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน 

“หนวยงานราชการบางแหงไมรับหนังสือจากหนวยงานเอกชนโดยตรง” 

“การหาขอมูล Update วาประเทศไหนไดรับอนุญาตใหเขาไทยไดบาง คอนขางยาก” 

3) การทํา SOP สว่นใหญ่คือการคดัลอก ไมไ่ด้ทําด้วยความรู้ ความเข้าใจ 

“คนทํา SOP บางคนไมไดมีความรู เปนการ Copy & Paste เรารูเพราะใน SOPของ

กีฬาประเภทหนึ่ง แตกลับมีคําของการจัดแขงกีฬาในครั้งท่ีผานมาปรากฎอยู” 
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4) ทีมตรวจประเมินกบัทีมควบคมุโรคท่ีเข้ามาอยูใ่น Bubble มีมาตรฐานแตกตา่งกนั 

“ทีมมาตรวจกับทีมท่ีเขามาอยูในBubbleเปนคนละทีม มาตรฐานไมเหมือนกัน ทําให 

วัสดุอุปกรณท่ีเตรียมไวไมเพียงพอ สงผลตอการใชจายงบประมาณ” 

   “ชุด PPE เราไมรูวาทุกคนตองใส เชน คนทําความสะอาด” 

   “ไปเรียนรูกันหนางาน ปรับกันหนางาน” 

5) หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ ขาดความเข้าใจในธรรมชาตขิองกีฬา  

“คร.ไมใหมีการเชียร เรามองวาถาเปนกีฬาบางประเภทมันใช แตถาเปนวอลเลยบอล 

ตองมีเสียงเชียร การหามแบบนี้กลายเปนสรางความกดดันใหกับนักกีฬา” 

“การท่ีโคชกับนักกีฬาจะพูดคุยวางแผนรวมกันตลอดเวลามันเปนเรื่องปกติอยูแลว”  

“การแขงขันสําหรับนักกีฬาอายุ15-16ป สวนใหญมากับผูปกครอง ซ่ึงจะเปนคน 

เตรียมอุปกรณให เม่ือมาถึงก็เขาหองพัก ไมสามารถนําของไปใหกันได” 

“แขงแบดนักกีฬาตองอานปากโคช แตบังคับใสแมส โคชหลายคนประทวงรุนแรง” 

“พ้ืนสนามแขงแบด ทําความสะอาดตามคําแนะนําของ คร. ก็ไมไดเพราะทําให 

พ้ืนสนามเสียหาย” 

6) โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร ขาดการประเมินความเส่ียง 

   “บางโรงพยาบาล subงานตอ Labก็ไปจางอีกท่ีนึงมันมีผลตอระยะเวลา เพราะ 

การแขงแตละแมตตตองรอผลLab เพ่ือตัดสินวาใครจะลงแขงได หรือไมได” 

“บางแหงไมมีแผนสํารองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนเครื่องมืออุปกรณชํารุด” 

“ผล Lab มันตองทําแขงกับเวลา ตี 1 ตี 2 ก็ตองทํา และตองทํากอนแขงทุกแมตต” 

“ผล Lab ตองทําอยางรวดเร็วมาก ซ่ึงเขาอาจจะไมไดคาดการณ เพราะผลตองออก 

กอนท่ีการแขงขันจะเริ่ม และตองมีการ Confirm Lab 2 ครั้งดวย” 

7) ไมมี่การระบชุดัเจนวา่ใครคือผู้ตดัสินใจอยา่งเป็นทางการวา่ “คนนีต้ดิเชือ้” 

“ใครควรเปนคนบอกหรือช้ีขาดวา คนนั้นคนนี้ติดเช้ือ เพราะเปนเรื่องละเอียดออน” 

“ใครจะเปนคนตัดสินใจวานักกีฬาคนนี้จะลงแขงไดหรือไมได” 

“มันมีเดิมพันเปนช่ือเสียงของประเทศ เงินรายไดของนักกีฬา การจัดอันดับ Ranking 

อันดับโลก รวมท้ังมีผลตอการแพ/ชนะในรายการนั้นๆ” 

8) นกักีฬา และเจ้าหน้าท่ี ไมเ่ข้าใจในมาตรการป้องกนัควบคมุโรค สง่ผลตอ่การปฏิบตัติน 

“สมาคมกีฬา ไมไดอธิบายขอปฏิบัติตน และขอหามอยางละเอียดใหนักกีฬาทราบ 

กอนเดินทางมารวมแขงขัน” 

“ตางชาติไมเขาใจในความเขมงวด เพราะบางประเทศเขาผอนคลายแลว” 

“คนเรานี้มีวินัยอยูแลว ถาพูดกับเขาดวยเหตุผล เขาก็ OK” 
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9) โรงแรมบางแหง่เข้าใจผิดวา่ OQ คือสว่นหนึง่ของ ASQ ทําให้เกิดความผิดพลาด 

“โรงแรมท่ีเคยเปน ASQ จะเขาใจผิดวา OQ คือสวนหนึ่งของ ASQ เราเตือนก็เถียง  

เพราะเขาคิดวาเคยทํามาแลวASQ ยากกวา OQ เยอะ” 

“พนักงานโรงแรมบางคน ไมรูวาในbubbleคืออะไรนอกbubbleคืออะไร รวมท้ัง 

  ไมรูวิธีการใส -ถอดชุด” 

 “พนักงานทําความสะอาดบางคน หรือนองนักศึกษาท่ีมาชวยงาน เปนกลุมคนท่ี 

  โดนมองขาม เพราะหลาย OQ ปญหาเกิดขึ้นจากคนกลุมนี้ ไมรูวิธีการ 

ใส-ถอดชุด ไมรูวิธีการปฏิบัติดูแลตัวเอง” 

   “เสื้อผานักกีฬาและขยะจากหองพัก ใชถุงสีแดงเหมือนกันหมด สุดทายพนักงาน 

ทําความสะอาดไมรู เก็บไปท้ิงหมด โรงแรมตองชดใชคาเสียหาย 

เปนรายละเอียดเล็กนอยท่ีตองใสใจ” 

10) ป้ายส่ือความตา่งๆไมไ่ด้รับความสนใจจากนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี 

“มีปายบอกแตนักกีฬาไมอานสงผลใหนักกีฬาบางคนเดินออกนอกหอง 

หรือเอาของไปใหหองอ่ืน” 

11) การจดัเตรียมอาหาร 

 “อาหารคือประเด็นหลัก แตละชาติกินอาหารตางกัน หากอาหารมีปญหา ไมถูกใจ  

    มันจะมีปญหาอ่ืนๆตามมาอีกมาก เชนจะสั่งเดลิเวอรี่ไดไหม และพาลไป 

เรื่องอ่ืนดวย”  

“ในOQมีเจาหนาท่ีหลายฝายไมไดมีเฉพาะนักกีฬา เวลาในการรับประทานอาหาร 

ตางกัน ทําใหบางม้ือกวาจะกิน อาหารเย็นชืด บางม้ือเกือบบูดแลว” 
 

 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข ผลการถอดบทเรียนจากกลุม่ ผู้ปฏิบตังิานใน 

Bubbleสรุปความได้ดงันี ้

1) ความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

2) การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตังิานจริง 

3) ความรู้ ความเข้าใจ ความชดัเจนในหลกัการและการปฏิบตัติน 

4) ทกุคนมีเป้ามายเดียวกนั 

5) การรู้จกันําบทเรียนท่ีผา่นมา พฒันากระบวนการทํางานในครัง้ตอ่ไปให้ดีย่ิงขึน้ 
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4.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะผู้ปฏิบตังิานใน Bubble ตอ่การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทาง

ราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข สรุปความได้ 18ข้อ

ดงันี ้ 

1) แตล่ะขัน้ตอน ควรมีระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีชดัเจน 

“ควรมีระยะเวลาเตรียมการอยางนอย 90 วัน โดยทุกอยางตองพรอมกอนเปด OQ  

ประมาณ 30 วัน เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย” 

   “SOP ควรออกมากอนเปด OQ อยางนอย 1 สัปดาห” 

2) การจดัทํา SOP 

“คนท่ีทํา SOP ตองทําดวยความรู ความเขาใจอยางแทจริง ไมใชตัดแปะ” 

“จะทํายังไงใหทุกคนไดอาน SOP ไมใชทํา SOP เพ่ือสงกรมควบคุมโรค เพราะ 

 เขารูอยูแลว” 

“ทุกหนวยงานควรนํา SOP ไปกระจาย ไปสื่อความใหกับพนักงานของตนเอง” 

3) ทีมตรวจประเมิน OQ กบัทีมควบคมุโรคท่ีเข้ามาอยูใ่น Bubble ควรเป็นทีมหรือบคุคล

เดียวกนั 

4) กรมควบคมุโรคควรพิจารณาตวับคุคลท่ีจะเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน OQ ต้องเป็นบคุคลท่ีมี

จิตวิทยา มีวฒุิภาวะ มีศาสตร์และศลิป์ และมีภาวะผู้ นํา 

“คร. ควรมีศิลปะในการพูด การพูดโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม” 

5) ควรให้สมาคมกีฬาประเภทนัน้ๆ มาเป็นหนึง่ในทีมควบคมุโรค 

“ควรใหสมาคมกีฬาท่ีเขาใจธรรมชาติของกีฬาประเภทนั้นๆ มาเปนทีมควบคุมโรค”  

6) การให้ความรู้ ความเข้าใจ ควรมีการคดัเลือกต้นแบบมาเป็นวิทยากร  

“ในขั้นตอนการใหความรู ควรเอาคนท่ีทํางานใชไดในดานตางๆ ท้ังท่ีพัก รถขนสง  

มาทําเปนคลิป VDO ตัวอยาง เพ่ือสื่อใหเขาใจมากขึ้น” 

7) ควรจดัทํา Check List สําหรับการเปิด OQ 

“ควรมีรายการใหดูเลยวา คนท่ีจะทํา OQ ตองเตรียม ตองทําอะไรบาง ไมใชวา 

 ตองเริ่มจากศูนยทุกท่ี ทุกOQ” 

8) ทกุหนว่ยงาน ควรมีแผนสํารอง ทัง้ในเร่ืองของกําลงัคน และเคร่ืองมืออปุกรณ์ 

“โรงพยาบาลคูปฏิบัติการตองมีแผนสํารอง กรณีเกิดเหตุเฉพาะหนา” 

“การจัดแขงขันท่ีตองใชพ้ืนท่ีหลายแหง ท่ีพักหลายแหง แยกกับสนามซอมและ 

สนามแขง ตองคํานึงถึงจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานวาเพียงพอหรือไม” 
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9) ควรมีนกัจิตวิทยาเข้ามาอยูใ่น Bubble (กรณี OQ ท่ีมีระยะเวลานาน) 

“ขอควรระวังคือ สภาพจิตใจของคนใน Bubble โดยเฉพาะ OQ ท่ีมีระยะเวลานาน” 

“ควรมีจิตแพทยใน Bubble หรือมีไวใหโทร Consult ได ก็ยังดี” 

10) ควรมีสวสัดกิารสําหรับบคุคลท่ีเข้าไปปฏิบตังิานใน OQ (กรณีบคุคลท่ีไมส่ามารถ

เบกิจา่ยได้จากสว่นกลาง) เชน่ ประกนัอบุตัเิหต ุหรือประกนัชีวิต เป็นต้น 

11) ควรนําข้อมลูจากการถอดบทเรียนทกุครัง้มาพฒันาแก้ไขสําหรับการดําเนินงานในครัง้

ตอ่ไป 

“ขอมูลจากการถอดบทเรียนท่ีผานมา ผมไมแนใจวาเอาไปทําอะไรตอหรือเปลา” 

“การถอดบทเรียนหลังจบ OQท่ีทํากันทุกครั้ง คิดวาไมเกิดประโยชนอะไรเลย  

เพราะไมไดถูกนําไปปรับใชในการจัดการครั้งตอไป และก็มาพูดกันแบบไมสุด  

ตางคนตางเกรงใจซ่ึงกันและกัน” 

12) ควรจดัทําคูมื่อ หรือ SOP กลาง โดยการกีฬาแหง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเชิญกรม

ควบคมุโรคและสมาคมกีฬาตา่งๆ มาร่วมกนัจดัทํา 

“ควรมีมาตรฐานอันเดียวกัน โดยให 2 ฝายคือ ควบคุมโรคและกีฬามาคุยกัน” 

“ฝายควบคุมโรคก็ไมเขาใจกีฬา ฝายกีฬาก็ไมเขาใจการควบคุมโรค และไมได 

มีการเรียนรูกันกอนเปด OQ เปนการเขาไปเรียนรูพรอมกับการแกไขหนางาน 

จึงเปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหการทํางานหรือการตัดสินใจตางๆ ไมราบรื่น” 

   “ธรรมชาติของกีฬาแตละประเภทก็มีความตางกัน เชน ขั้นตอนอุปกรณในการซอม” 

“ทําเปน Guild Line OQ สําหรับการแขงขันกีฬา ทําเปนรูปเลมท่ีทุกคนอานได  

โดย กกท. เชน ผอ.นิตยา, ผอ.สุรศักดิ์ รวมกับ คร. เชน อ.ติ๊ก กับ อ.รอย  

โดยมีคนกลางทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล และหาจุดกึ่งกลาง” 

13) ผู้จดัการแขง่ขนัต้องให้ความสําคญักบัทกุฝ่ายท่ีเข้าไปอยูใ่น OQ 

“ผูจัดตอง Care ทุกฝายท่ีอยูใน OQ ไมใชใหความสําคัญเฉพาะนักกีฬา” 

14) กรมควบคมุโรค ควรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กบัหนว่ยงานระดบัจงัหวดัและหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีแทนได้ 

“อนาคตทีมควบคุมโรคท่ีมาอยูใน Bubble เปนระดับจังหวัดก็ได” 

“ถาคิดวาจะตองมีการจัดแบบนี้บอยๆ และเปนพ้ืนท่ีตางจังหวัด อาจจะให สสจ. 

และสคร. เขามารวมก็ได สวนกลางไมตองลงไป” 

   “ตอไปคงตองให สสจ. หรือ สสอ. เขามามีสวนรวม เพ่ือชวยสวนกลาง หรือมี 

การเทรนใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ” 
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   “คร.อาจมีการจัดอบรม เช่ือวาสมาคมฯ ยินดีสงคนไปอบรม” 

15) ควรมีจดัอบรมให้กบัผู้ให้บริการด้านท่ีพกัอยา่งละเอียดและชดัเจน โดยเฉพาะผู้ ทําหน้าท่ี 

Covid Manager 

“ควรมีการจัดอบรมอยางเต็มรูปแบบ 1-2 ครั้ง สําหรับ Covid Manager เพ่ือใหไป 

ถายทอดตอกับพนักงาน ตองสรางความตระหนักใหได” 

“ผูจัดการ ควรไดรับความรู ความเขาใจในการควบคุมโรคมากท่ีสุด เพ่ือนําไปสื่อตอ 

ใหกับพนักงานของตนเอง” 

“ควรทําความเขาใจกับพนักงานโรงแรมวา ตองปองกันขนาดนี้เพราะอะไร” 

“ควรใหความรูเบ้ืองตนตั้งแต OQ คืออะไร, ในBubble คืออะไร และนอก Bubble  

 คืออะไร รวมท้ังการใส-ถอดชุดท่ีถูกตอง” 

16) ควรคํานงึถึงการสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ 

“การจัด OQ สามารถทําใหมีรายไดเขาประเทศได” 

“การจัด Sport Bubble ลงทุนสูงมากควรตองมีการพิจารณาดานเศรษฐกิจดวย” 

“อยาลืมเรื่องการหารายไดเขาประเทศ” 

“ควรมีระบบการสั่งซ้ือสินคาทางออนไลน เพ่ือสงเสริมรายไดเขาประเทศ ใหถือ 

ขึ้นเครื่องกลับบานไปเลย” 

17) ควรมีการประชาสมัพนัธ์ ถึงความสําเร็จท่ีเกิดขึน้ 

“ในเอเชีย ไทยคือประเทศแรกท่ีจัดการแขงขันกีฬาไดอยางปลอดภัย” 

“กอนแขงโอลิมปก ยังสงคนมาสองเลยวาไทยจัดอยางไร” 

18) กีฬาบางประเภท เชน่ ฟตุบอล ไมเ่หมาะกบั Sport Bubbleควรจดัแบบกกัตวัเตม็รูปแบบ

มากกวา่ 

 
 

 
 

5.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นใน เข้ามาปฏิบตังิานใน สถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขผลการถอดบทเ รียนจากบคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป 

กรมควบคมุโรคนัน่คือ เป็นการปฏิบตังิานตามบาทบาทหน้าท่ี 

 เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ “การป้องกนั ควบคมุโรค ไมใ่ห้เกิดการตดิเชือ้” 
 

 

5. กองโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคมุโรค 
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5.2กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

 กระบวนการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข การเตรียมการ ของบคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรม

ควบคมุโรค ผลการถอดบทเรียนพบวา่มี8ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1) การศกึษาทําความเข้าใจ SOP 

2) การทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เชน่ พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 และฉบบั

ปรับปรุง 

3) การทบทวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการทําความสะอาด และการทําลายเชือ้โรค 

4) การตดิตอ่ประสานงานกบับคุลากรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5) การศกึษาบริบทของสถานท่ี ท่ีจะดําเนินการจดัทําเป็น OQ 

6) การศกึษาประกาศจากสถานทตูของประเทศตา่งๆ ท่ีจะเดนิทางเข้ามาร่วมใน OQ 

7) การวางแผนการปฏิบตังิานและแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบ 

8) การประชมุรายวนั เพ่ือจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน 
 

 ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนจาก บคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป 

กรมควบคมุโรค สรุปความได้ดงันี ้

1) ความรู้สกึภมูิใจ กบัการเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

2) การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม ่

3) การได้เครือขา่ย ได้มิตรภาพท่ีดี  

ดงัคําพดูของบคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค ตอ่ไปนี ้

“OQ เปนงานท่ีทายทาย” 

“OQ เปนประสบการณใหม” 

“รูสึกภูมิใจ หากแกปญหาได” 

“ไดสรางเครือขายการทํางาน และไดเพ่ือนใหม” 

“เราสามารถแกปญหาได โดยไมกระทบกับคนอ่ืน หรือกระทบนอยท่ีสุด” 

    
5.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริง ในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ บคุลากร

ของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรคยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ ทกุคน 
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กลบับ้านอยา่งปลอดภยั แตท่ัง้นีร้ะหวา่งการดําเนินงาน พบปัญหาอปุสรรคท่ีควรนํามากลา่วไว้ เพ่ือหา

แนวทางพฒันาสําหรับการดําเนินงานในครัง้ตอ่ไป สรุปความเป็นรายข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดู ของ

บคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรคจํานวน 7เร่ือง ดงันี ้
1) หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ ข้อกําหนด อยา่งเคร่งครัด 

“ผลตรวจ SOP ไมผาน ตองใหปรับปรุงแกไข แตบางงานปรับแกไมทัน แตตองจัดแขง  

 ตองเปด OQ เพราะขัดมติ ศบค.ไมได” 

“ถา SOP ไมผาน ก็ไมควรจัด” 

2) ความกระชัน้ชิดของระยะเวลาในการได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตัหิน้าท่ี สง่ผลตอ่การ

เตรียมความพร้อม 

“บางงานรูกอนไปจริงเพียง 1 วัน ยังไมไดเห็น SOP เลย” 

“ทําใหเราไมไดรวมกระบวนการตั้งแตตน สถานท่ีเปนยังไง รถเปนยังไง กีฬายังไง  

สนามโอเคไหม” 

3) การไมไ่ด้เข้าร่วมอยูใ่นทีมตรวจประเมิน OQ สง่ผลตอ่การปฏิบตังิาน 

   “เราไมไดไปดวย เราก็ไมรูวาทีมประเมินไปคุยอะไรไวกับเขา พอเราเขาไปใน OQ  

    และไปพูด ทําใหฝายกีฬาคิดวาทําไมทีมประเมินไมเห็นบอกแบบนี้เลย  

ทําไมถึงไมเหมือนกัน” 

4) นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีไมเ่ข้าใจในมาตรการป้องกนัควบคมุโรค 

“แตละสวนงานคิดไมเหมือนกับเรา เชน นักกีฬาเอาเสื้อผารองเทามาวางไวหนาหอง 

 ขยะก็ไมใสถุงแดง” 

“นักกีฬาพอขึ้นรถก็ถอดแมส เพราะเขาคิดวาพอไปสนามก็ตองคุยกันอยูดี” 

5) Application Costeขาดความสมบรูณ์ในการใช้งาน 

6) ป้ายส่ือความตา่งๆ มีเฉพาะภาษาองักฤษ ซึง่นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีบางประเทศไมเ่ข้าใจ 

7) การจดัเตรียมอาหาร 

“อาหารมาสงไมตรงเวลา”  

“อาหารซํ้าทุกหลายวัน” 

“แจงไปแลววาแพอาหารประเภทนี้ แตก็ยังเอามาเสิรฟ” 
 

 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข  ผลการถอดบทเรียนจากบคุลากรของกอง

โรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรคสรุปความได้ดงันี ้
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1) ความร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

2) ความอดทนของเจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3) ความตัง้ใจ และการเตรียมความพร้อมของผู้จดัการแขง่ขนั 

4) การส่ือความ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัควบคมุโรค 

 

5.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะ จากบคุลากรของกองโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค ตอ่การ

ดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)

ประเภท ข สรุปความได้ 11ข้อดงันี ้ 

1) ควรมีการแจ้งลวงหน้า ในการมอบหมายให้เข้าไปปฏิบตังิานใน OQ  

“ควรแจงลวงหนา 7 วัน” 

“ควรแจงใหรูลวงหนา 2 สัปดาห” 

“ควรรูลวงหนาเปนเดือน เพ่ือท่ีเราจะไดเขารวมกระบวนการตั้งแตเริ่มตน” 

“การแจงลวงหนา ทําใหเราไดเจอครบทุกฝาย มีเวลาสรางสัมพันธภาพ ปรับแก 

 ไปพรอมกัน กอนเปด OQ จริง เพ่ือลดปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น” 

2) ผู้ ท่ีจะเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน OQ ควรได้อา่น SOP ทกุครัง้ 

3) การส่ือความ ให้ความรู้ ควรมีการจดัทําในรูปแบบของคลิป VDO 

“การสื่อความระหวาง คร. กับหนวยงานอ่ืน ควรทําเปนคลิปเสนอแตละดาน เชน  

 ท่ีพัก การเดินทาง เปนตน  เพราะตอนนี้มีแคหนังสือใหอานเทานั้น” 

4) โปรแกรมCosteควรมีความพร้อมใช้งาน 

“Application Costeใชงานไมได ไมรูใครเปนเจาภาพในการแกไขปญหา” 

5) ควรนํามาตรการ ข้อกําหนดในการป้องกนัควบคมุโรค ไปบรรจไุว้ในกตกิาการแขง่ขนั 

รวมทัง้มีบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัติาม 

“ควรเอากฎการปองกันควบคุมโรค ไปอยูในกติการการแขงขัน ถาทําไดนะ 

 ไมจําเปนตองมีทีม คร.เลย”  

“อยูท่ีการบังคับใชดวย เขมงวดแคไหน ถาไมปฏิบัติกี่ครั้ง ตองโดนปรับเทาไหร ตองมี 

บทลงโทษ ถึงจะไดผล” 

   “หากไมไดแอดไวในกติกา ผูจัดการแขงขันตองประกาศอยางเปนทางการเลยวา  

ถาไมทําจะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน” 

 

 



   
   

เอกสารการถอดบทเรียน การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร                        

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

 
 

35 

6) ผู้ ทําหน้าท่ีประสานงานของทีมนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี ควรเป็นคนท่ีได้รับการยอมรับ 

“ผูประสานงานของทีมกีฬา ตองเปนคนท่ีมี Power สามารถจัดการควบคุมคน 

 ของตนเองได”  

7) ควรมีทีมสขุภาพจิตเข้าไปอยูใ่น OQ 

“ตองเจอแรงปะทะ มีปญหาเครียดทุกวัน” 

“เจอแรงกดดัน เพราะทุกคนพ่ึงเรา” 

8) โรงแรมควรจดัทําป้ายส่ือความ โดยมีภาษาเฉพาะของแตล่ะประเทศท่ีเข้าร่วม OQ 

9) โรงแรมควรมีข้อมลูในการจดัเตรียมอาหาร ทัง้เร่ืองของเวลาในการเสิร์ฟ และข้อมลูการ

แพ้อาหาร 

10) ควรเพิ่มเตมิให้มีร้านอาหารคูส่ญัญา นอกโรงแรม 

“โรงแรมอาจจะมีรานอาหารคูสัญญา โดยให สคร.ไปตรวจรานท่ีไดมาตรฐาน และจํากัด 

 เวลาในการสั่ง  เพ่ือลดความเครียดใหกับคนท่ีอยูใน OQ” 

11) การเสิรมกําลงัใจให้กบับคุลากรฝ่ายปฏิบตั ิ

“ผูบริหารตองเขาใจวาคนท่ีเขาไปใน OQ มีภาระสําคัญและหนักมากแคไหน” 

“ควรมีพุคุย ถามไถ เพ่ือหาทาง support” 

“การจัดการคนทํางาน ควรตั้งทีมใหชัดเจน” 

“ตองการไดกําลังจากผูบริหาร เพียงแคคําพูดแสดงความหวงก็ยังดี” 

“ในองคกรดวยกันเอง บางคนมองวาคนท่ีเขาไปทํางานใน OQ คือไปพักรอน” 

“ทุกวันนี้เหมือนลูกเมียนอย ไมไดรับการสนับสนุน” 
 

 

 

 
 

6.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้นใน เข้ามาปฏิบตังิานใน สถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขผลการถอดบทเ รียนจากบคุลากรของโรงพยาบาลคู่

ปฏิบตักิารนัน่คือ  

1) เป็นโรงพยาบาลท่ีเคยทํางานร่วมกบัสมาคมกีฬามาก่อนแล้ว 

2) เป็นโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในสถานท่ีกกักนัฯ มาก่อนแล้ว 

 เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ “การป้องกนั ควบคมุโรค ไมใ่ห้เกิดการตดิเชือ้” 
 

6. โรงพยาบาลค ู่ปฏิบติัการ 
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6.2กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

 กระบวนการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร 

(Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข การเตรียมการของบคุลากรโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร ผลการ

ถอดบทเรียนพบวา่มี8 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1) การศกึษาทําความเข้าใจ SOP 

2) การจดัเตรียมกําลงัคนท่ีจะเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน OQ โดยคดัเลือกจากความสมคัรใจ 

และเป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ์ปฏิบตัหิน้าท่ีใน  ทัง้นีแ้บง่เป็น 2 ทีม คือทีมท่ีเข้าไปอยูใ่น 

Bubble และทีมท่ีอยูน่อก Bubble 

3) การจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ และยาเวชภณัฑ์ 

 ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนจากบคุลากรโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร 

สรุปความได้ดงันี ้

1) ความรู้สกึภมูิใจ กบัการเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

2) การได้องค์ความรู้ใหม ่

3) การได้เครือขา่ย ได้มิตรภาพท่ีดี  

    
6.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริง ในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข สําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ บคุลากร

โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร ยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ แตท่ัง้นีร้ะหวา่งการ

ดําเนินงาน พบปัญหาอปุสรรคท่ีควรนํามากลา่วไว้ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาสําหรับการดําเนินงานในครัง้

ตอ่ไป สรุปความเป็นรายข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดูของบคุลากรโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร จํานวน 10เร่ือง 

ดงันี ้
1) การขาดการประสานงานกบัรถรับสง่ 

“ไมมีการแจงลวงหนาวารถรับสงนักกีฬาจะมาถึงแลวนะ เพราะจะใหพยาบาล 

 ใสชุด PPE ตลอด ก็ไมได”  

2) กรณีโรงแรมเป็นสถานท่ีกกักนัฯ ประเภทอ่ืนอยูก่่อนแล้ว สง่ผลตอ่การจดัการเร่ืองพืน้ท่ี 

“โครงสรางโรงแรมท่ีมีผูเขาพักท้ัง ลูกเรือ, แขกกักตัวปกติ และนักกีฬา ทําใหมี 

 การใชพ้ืนท่ีทับซอนกัน”  

3) นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีไมเ่ข้าใจในมาตรการป้องกนัควบคมุโรค 
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4) โปรแกรม Costeไมเ่สถียร ไมพ่ร้อมใช้งาน 

“โปรแกรม Error คางบอย ตองใชเวลานานในการกรอกขอมูล” 

“โทรศัพทบางรุนไมสามารถลงโปรแกรม Costeได ” 

5) นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีลงประวตัวิดัไข้ไมค่รบ 

“ลงประวัติวัดไข ไมคอยครบ ตองแกปญหาโดยการใหพยาบาลโทรศัพทสอบถาม 

 อุณหภูมิ  ทําใหเราตองเสียกําลังคนไป เพ่ือทําหนาท่ีโทรถามแลวกรอกขอมูล 

โดยเฉพาะ” 

6) รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี ไมถ่กูต้อง 

“ปญหา Data Base ขอมูลรายช่ือนักกีฬาและเจาหนาท่ีไมตรงกัน มีผลตอ 

 การเตรียมอุปกรณ Swab” 

7) ขัน้ตอนการปฏิบตัหิน้าท่ีของทีมสาธารณสขุท่ีอยูใ่น Bubble บางอยา่งไมช่ดัเจน 

“ถาผลเปนบวก ใครจะเปนคนโทรไปบอกผูปวย และใครจะเปนคนโทรไปสอบสวน 

 โรค ตรงนี้ยังประสานกันไมลงตัว เพราะไมไดมีการแบงหนาท่ีไวใหชัดเจน”  

“กรณีตองเคล่ือนยายผูปวย จะลงทางไหน ตองใชลิฟทตัวไหน” 

8) การไมมี่แผนปฏิบตังิานท่ีชดัเจนกบัโรงพยาบาลภายนอก OQ ท่ีทํา MOU ไว้ 

“การรีเฟอรนักกีฬาท่ีบาดเจ็บ ไปโรงพยาบาลท่ีทําMOU ไวช่ัวคราว เราสงไป 

 แคหนังสือ ยังไมไดพูดคุยหรือเตรียมแผน งานรวมกัน สงผลตอ 

การปฏิบัติงานจริง” 

9) แตล่ะสายการบนิ และแตล่ะประเทศมีข้อกําหนดแตกตา่งกนั สง่ผลการบริหารจดัการ 

“การหมดอายุของใบรับรองแพทย บางสายการบิน 24 ชม. บางสายการบิน 48 ชม.” 

“การนับเวลา แตละสายการบินตางกัน บางท่ีนับตั้งแตเก็บตัวอยาง บางท่ีเริ่มนับ 1  

 ตอนผลตรวจออก” 

“ประเทศจีน จะระบุมาเลยวา ตองตรวจจากโรงพยาบาลท่ีมีอยูในรายช่ือของเขาเทานั้น  

 และตองตรวจเลือดดวย” 

“การเล่ือนไฟลทบิน ทําใหวันท่ี Swab อาจตองเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเปนไปขอกําหนด 

ของสายการบิน” 

10) การจดัเตรียมอาหาร 

“อาหารกลองท่ีเตรียมไว บางครั้งบูด” 

“ม้ือเชาสงอาหารลาชา ไมทันกับนักกีฬา เพราะ โดยปกตินักกีฬาตองกินอาหาร 

 กอนไปซอม” 
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 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงาน สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข  ผลการถอดบทเรียนจากบคุลากรของ

โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิารสรุปความได้ดงันี ้

1) องค์ความรู้ และประสบการณ์ 

2) ความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3) การส่ือสาร การประสานงานท่ีชดัเจน 

4) การวางแผน การคาดคะเน ความต้องการของแตล่ะฝ่าย 

 

6.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะ จากบคุลากรของโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร ตอ่การดําเนินงาน

สถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข 

สรุปความได้ 5ข้อดงันี ้ 

1) ก่อนเปิด OQ ควรมีทีมงานทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลู จํานวน รายช่ือของนกักีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายใช้ฐานข้อมลูเดียวกนั 

“ควรมีทีมงานทําหนาท่ีโดยเฉพาะ เช็คขอมูลนักกีฬาและเจาหนาท่ี ตองมีData  

Base ชุดเดียวกัน จํานวนตองตรงกัน เพ่ือการเตรียมอุปกรณตางๆ” 

2) ควรมีประวตักิารเจ็บป่วย โรคประจําตวั และยาท่ีรับประทานเป็นประจํา ของบคุลากรทกุ

คนท่ีเข้าไปอยูใ่น OQ 

“ควรมีขอมูลทะเบียนประวัติของทุกคนท่ีอยูใน OQ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” 

3) หนว่ยงานด้านสาธารณสขุท่ีเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน Bubble ควรมีแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบ

อยา่งชดัเจน 

4) โปรแกรมCosteควรมีความพร้อมใช้งาน และหาวิธีการเพ  ื่อให้นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้า

มากรอกข้อมลู 

“ควรปรับใหใชงานไดงายขึ้น” 

“ควรวิธีการสรางแรงจูงใจ หรือบทลงโทษ เพ่ือใหเขาเขากรอกขอมูล” 

5) รถท่ีใช้ในการรับขนสง่ ควรตดิตัง้ GPS เพ่ือการเตรียมความพร้อมสําหรับหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

6) โรงแรมควรเพิ่มเคร่ืองไมโครเวฟ ไว้ในห้องพกั  
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7.1 ท่ีมาและเป้าหมายในการดาํเนินงาน  

 ท่ีมาจดุเร่ิมต้น ของสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational 

Quarantine: OQ)ประเภท ขผลการถอดบทเ รียนคณะทํางานตรวจประเมินฯ กรมควบคมุโรค พบวา่มี

แนวคดิมาจากการมีมาตรการผอ่นคลายด้านเศรษฐกิจ และจากท่ีมี SQ มาก่อนแล้ว ดงันัน้การจดัแขง่ขนั

กีฬา จงึใช้แนวการดําเนินงานเดียวกนั แตเ่พิ่มจากเดมิคือ OQ ต้องมีกิจกรรมภายใน 

 เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ “การป้องกนั ควบคมุโรค ไมใ่ห้เกิดการตดิเชือ้ หรือหากเกิดการตดิ

เชือ้ ต้องสามารถควบคมุไมใ่ห้แพร่กระจายเชือ้สูภ่ายนอกได้” 
 

7.2กระบวนการและผลลัพธ์จากการดาํเนินงาน  

 การดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational 

Quarantine: OQ)ประเภท ข ผลการถอดบทเรียนคณะทํางานตรวจประเมินฯ กรมควบคมุโรค พบวา่ มี       

5ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1) การทําความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะของ OQ 

 “ตองเขาใจวา OQ มี 3 ประเภท ก.คือเขาท่ีพักกักกันอยางเดียว ข.คือการจัดแขงกีฬา  

มีกิจกรรม และค.คือการอยูรวมๆ กัน เชน OQ ของตชด.” 

2) การทําความเข้าใจกบัวตัถปุระสงค์ในการจดั 

3) การศกึษาธรรมชาตขิองกีฬาประเภทนัน้ๆ กิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้มีอะไรบ้าง 

“ศึกษาธรรมชาติของกีฬา คล่ีกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น วาทําอะไรบาง” 

“คล่ีธรรมชาติของนักกีฬา โคช ของกีฬาแตละประเภทก็ไมเหมือนกัน เชน ตองมี 

 ฟตเนสให, ตองมี Outdoor Exercise หรือตองมีหองประชุมแบบ  

New Normal” 

4) การวางแผนกําลงัคน 

5) การประชมุร่วมกนัของหนว่ยงานผู้ เก่ียวข้องทัง้หมด 

“Head ของทุกภาคสวนตองมาคุยกัน ท้ังใน Bubble และทีมกํากับติดตาม” 
 

 ทัง้นีผ้ลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน ผลการถอดบทเรียนจาก คณะทํางานตรวจประเมินฯ กรม

ควบคมุโรค สรุปความได้ดงันี ้

 

 

7. คณะทํางานตรวจประเมิน เพ่ือจดัตัง้ OQ กรมควบคมุโรค 
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1) ความรู้สกึภมูิใจ กบัการเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

2) การได้องค์ความรู้ใหมโ่ดยเฉพาะด้านกีฬา 

3) การได้เครือขา่ย ได้มิตรภาพท่ีดี  

    
7.3 ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียน การปฏิบตังิานงานจริง ในสถานท่ีกกักนั ซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะ

องค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ขสําหรับการจดัการแขง่ขนักีฬานานาชาติ คณะทํางาน

ตรวจประเมินฯ กรมควบคมุโรค ยอมรับวา่การดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จ แตท่ัง้นีร้ะหวา่ง

การดําเนินงาน พบปัญหาท่ีควรนํามากลา่วไว้ เพ่ือเป็นข้อควรระวงัสําหรับการดําเนินงานในครัง้ตอ่ไป สรุป

ความเป็นรายข้อ และนําเสนอพร้อมคําพดูของคณะ ทํางานตรวจประเมินฯ กรมควบคมุโรค จํานวน 10เร่ือง 

ดงันี ้

1) แตล่ะหนว่ยงานขาดการทําความเข้าใจใน SOP  

“คนมีรอยแปด พันเกา ยังไงก็เขียน SOP ฟคไมได คนบางกลุมมีปญหามาก สวนหนึ่ง 

ขึ้นอยูกับวาคนท่ีเขามาใน OQ เขาไจไหม ตองยอมรับการเขามาในนี้ตองไดรับ 

ความกดดัน ตองถูกจํากัดสิทธ์ิบางอยาง” 

“ตอนนี้เราก็มี SOP กลางอยูแลวซ่ึงทุกฝายตองเขาใจ และแตละสวนก็มี Covid  

Manager อยูแลว”  

   “หนาท่ีการจัดอบรม ใหความรูกับหนวยงานท่ีจะเขาไปใน OQ เปนหนาท่ีของ 

โรงพยาบาลคูปฏิบัติการ ไมใชสวนกลาง แตบางครั้งโรงพยาบาลก็ไมเขาใจ  

ท้ังท่ี SOP ก็เขียนไวแลว” 

   “ผูจัดงานตองเขาใจในหลักเกณฑของ OQวาไมปกติอยางไร” 

2) การปรับความคดิ ทศันคต ิเข้าหากนั 

“OQ เปนการทํางานรวมกันของหลายฝาย และตางขั้ว ดังนั้นการปรับจูนเขาหากัน 

เปนเรื่องท่ีทําไดยากในชวงแรก ตองอาศัยเวลา และการเปดใจ” 

3) ระยะเวลาในการเตรียมการก่อนเปิด OQ  

“ดานกีฬาเขาจะมองวางาย มองวันจัดเลย ไมไดมองเรื่องการเตรียมการ เอาคําสั่ง  

 ศบค. มาบังคับเราวาตองผาน กลายเปนวายังไงก็ตองเปดใหได กลายเปน 

ปญหาท่ีตองไปแกกันหนางาน เปนปญหาสําหรับทีมควบคุมโรคท่ีเขาไปอยูใน  

Bubble” 
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 สําหรับปัจจยัท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จในการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข ผลการถอดบทเรียนจากคณะทํางานตรวจ

ประเมินฯ กรมควบคมุโรค สรุปความได้คือ ทกุหนว่ยงานมีความเข้าใจและให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัิ

ตาม SOP 

 

7.4 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน  

 ผลการถอดบทเรียนข้อเสนอแนะ จากคณะทํางานตรวจประเมินฯ กรมควบคมุโรค ตอ่การ

ดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ( Organizational Quarantine: OQ)

ประเภท ข สรุปความได้ 5ข้อดงันี ้ 

1) SOP ควรมีแผนสํารอง  

“ตองมองความเสี่ยงไวบาน ตองมีแผน 2 แผน 3”  

2) การวางแผนการดําเนินงานในอนาคต 

“อนาคต ถามีผูชม จะใหนั่งตรงไหน” 

“ใหสมาคม เขียมมาเลยวาถาสถานการณโควิดเปนบวกมากกวา จะทํายังไง  และถา 

สถานการณโควิดแยกวานี้ จะทํายังไง” 

3) ไมค่วรให้ สสจ. หรือสสอ. รับผิดชอบโดยตรง 

“ให สสจ. หรือสสอ. เขามารวมได เพราะเขาทํา LQ กันอยูแลว สามารถใชแนวคิด 

เดียวกันได แคเพ่ิมการทํา Bubble, การดูแลดานการเดินทาง และการจัด 

แขงขัน แตจะใหเขาเลยไมได เพราะงานเขาเต็มมือ และคนเขานอย” 

4) การดําเนินงานตา่งๆ ควรให้ความสําคญักบัการถอดบทเรียน มากกวา่การประเมินผล 

“สาธารณสุขชอบพูดวา ประเมินผล แตเราคิดวาการถอดบทเรียนดีกวาการประเมิน  

เพราะเรียนรูไดมากกวา อยากใหกลายเปนสวนหนึ่งในเนื้องานเลย” 
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บทท่ี 4 

บทสรปุการถอดบทเรยีน 
 

บทสรุปการถอดบทเรียนเป็นการวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการถอดบทเรียนกลุม่เป้าหมาย

จํานวน 50 ทา่นนําเสนอเป็นมมุมองของคณะผู้ ดําเนินการถอดบทเรียนในลกัษณะของข้อค้นพบ และข้อ

ควรระวงั เพ่ือ เสนอแนะเป็นแนวทางพฒันาในการดําเนินงานสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนดรูปแบบ

เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ)ประเภท ข โดยแบง่เป็น 2 สว่น คือ 

1. ข้อค้นพบ และข้อควรระวงัท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน/องค์กรตา่งๆ ในภาพรวม  

2. ข้อค้นพบ และข้อควรระวงั โดยแบง่ตามบทบาทหน้าท่ี  

 

1. ข้อค้นพบ และข้อควรระวังท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในภาพรวม 

 ข้อค้นพบและข้อควรระวงัท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน/องค์กรตา่งๆ ในภาพรวม ขอนําเสนอไว้ดงันี ้

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน 

1) ระยะเวลาในการเตรียมการก่อนเปิด Organizational Quarantine ประเภท ข จดัเป็นสาเหตุ

หลกัท่ีทําให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมาให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน การกําหนดระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน จดัเป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตตุวัอยา่งเชน่ 

- การย่ืนเร่ืองขออนมุตัจิดัตัง้ Organizational Quarantine ต้องดําเนินการลว่งหน้า

ก่อนวนัจดัแขง่ขนักีฬา....วนัทําการ 

- การตรวจประเมินเพ่ือจดัตัง้ Organizational Quarantine ครัง้ท่ี 1 ต้องดําเนินการ

ลว่งหน้าก่อนวนัจดัแขง่ขนักีฬา....วนัทําการ 

- กรณีไมผ่า่นการประเมิน ระยะเวลาในการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะตรวจประเมิน

ภายใน...วนัทําการ 

- การเพิ่มเตมิแก้ไขแนวทางการปฏิบตั ิ(SOP)ตามคําแนะนําของคณะตรวจประเมิน ....

วนัทําการ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานทกุฝ่ายต้องได้รับแนวทางการปฏิบตั ิ( SOP)เพ่ือนําไปศกึษาทํา

ความเข้าใจก่อนวนัเปิด Organizational Quarantine ลว่งหน้า....วนัทําการ 
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2) การอนมุตัจิากศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019         

(ศบค.)จดัเป็น “ไฟล์ทบงัคบัวา่ต้องผา่น” แม้วา่การเตรียมการเปิด Organizational 

Quarantine ยงัไมพ่ร้อมก็ตาม 

3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การ หาจดุร่วมระหวา่งกตกิาการแขง่ขนั ธรรมชาตขิองกีฬา กบั

การป้องกนัควบคมุโรคจดัเป็นเร่ืองท่ีทกุฝ่ายต้องดําเนินการ 

4) การ ขึน้ทะเบียนโรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร, ผู้ให้บริการด้านท่ีพกั และผู้ให้บริการด้านการ

เดนิทาง ท่ีมีความพร้อมในการเป็น Organizational Quarantine จะชว่ยลดภาระให้กบัทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

5) การสร้างขวญั กําลงัใจ ให้กบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานใน Bubble จดัเป็นเร่ืองสําคญัท่ีผู้บริหาร

ของแตล่ะหนว่ยงานต้องดําเนินการอยา่งเร่งดว่น “เอาใจเขามาใสใ่จเรา”ทัง้นีอ้าจเป็นใน

ลกัษณะของคําชม และการสนบัสนนุอํานวยความสะดวกในการทํางาน เป็นต้น เน่ืองจาก

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานดงักลา่ว ต้องพบเจอปัญหาอปุสรรค ได้รับแรงปะทะ แรงกดดนัและมี

ความเครียดคอ่นข้างสงูตลอดเวลาไมต่า่งกบัผู้ ท่ีถกูกกัตวัโดยเฉพาะหนว่ยงานด้าน

สาธารณสขุท่ีมีอตัรากําลงัคนจํากดั เจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนได้รับมอบหมายให้เข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ี

หลาย Bubbleตอ่เน่ือง เป็นต้น 
 

• ข้อควรระวังในการดาํเนินงาน 

1) สขุภาพจิตของผู้ ท่ีอยู ่ Organizational Quarantine โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยูใ่น Bubbleทัง้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบตังิาน และผู้ถกูกกัตวั 

 
2. ข้อค้นพบ และข้อควรระวัง โดยแบ่งตามบทบาทหน้าท่ี 

ข้อค้นพบ และข้อควรระวงั โดยแบง่ตามบทบาทหน้าท่ี ขอนําเสนอโดยแบง่เป็น 4 ด้าน ดงันี ้

2.1 หนว่ยงาน/องค์กรด้านการกีฬา 

2.2 หนว่ยงาน/องค์กรด้านสาธารณสขุ 

2.3 การให้บริการด้านท่ีพกั 

2.4 การให้บริการด้านการเดนิทาง 
 

2.1 หน่วยงาน/องค์กรด้านการกีฬา 

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน 

1) ผู้ ท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบสงูสดุคือ ผู้จดัการแขง่ขนั 
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2) ก่อนการจดัทําแนวทางการปฏิบตั ิ( SOP)ควรมีการศกึษาทําความเข้าใจอยา่งละเอียด จาก

แหลง่ข้อมลูตา่งๆ เชน่  

- แนวทางการบริหารจดัการ การควบคมุโรคในสถานท่ีกกักนัซึง่ทางราชการกําหนด 

(Guideline For Disease Control In Quarantine Facilities)ฉบบัปรับปรุง Version 4 

ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

- แนวทางการปฏิบตั ิ(SOP)ของการจดัการแขง่ขนัท่ีผา่นมา 

- ผลการถอดบทเรียนของการจดัการแขง่ขนัในลกัษณะ  Organizational Quarantineท่ี

ผา่นมา  

การทํา SOP ไมค่วรปรากฏในลกัษณะของการ “Copy & Paste” 

3) การมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจนจดัเป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้

การดําเนินงานให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน เชน่ เจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านท่ีพกั และเจ้าหน้าท่ี

ประสานงานด้านการเดนิทาง (รายละเอียดนําเสนอไว้ใน 2.4 การให้บริการด้านการเดนิทาง) 

เป็นต้น 

4) การ ส่ือสารสร้างความเข้าใจวิธีการปฏิบตัติน และข้อห้ามตา่งๆ เม่ือเข้ามาอยูใ่น 

Organizational Quarantine โดยเฉพาะกบันกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีตา่งชาต ิ จดัเป็น

กระบวนการท่ีต้องดําเนินการ ก่อนเดนิทางมาประเทศไทย โดยมีรูปแบบการส่ือความท่ี

หลากหลายและทกุคนเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในเร่ืองของภาษาท่ีใช้ 
 

• ข้อควรระวังในการดาํเนินงาน 

1) การศกึษาข้อมลูลา่สดุ เก่ียวกบัข้อกําหนดในการเดนิทางเข้าประเทศไทย  เชน่รายช่ือประเทศ 

ท่ีกระทรวงการตา่งประเทศระงบัการออกหนงัสือรับรองให้เดนิทางเข้าประเทศไทยได้ 

(Certificate of Entry: COE) เป็นต้น 

2) การปฏิบตัติามขัน้ตอนของการจดัตัง้ Organizational Quarantine(ไมข้่ามขัน้ตอนไมเ่ดนิทาง

ลดั) 

 

2.2หน่วยงาน/องค์กรด้านสาธารณสุข 

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน 

1) หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาปฏิบตังิานใน Organizational Quarantine ตา่งให้การยอมรับ และ

ช่ืนชมตอ่การทําหน้าท่ีของบคุลากรด้านสาธารณสขุ (กรมควบคมุโรค) 

2) หนว่ยงาน/องค์กรด้านสาธารณสขุ ท่ีเก่ียวข้องในการการดําเนินงาน Organizational 

Quarantine แบง่เป็น 3 สว่นหลกั ได้แก่ 
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- หนว่ยงานผู้ ทําหน้าท่ีให้ความรู้ (โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร) 

- หนว่ยงานผู้ ทําหน้าท่ีตรวจประเมิน(กรมควบคมุโรค) 

- หนว่ยงานผู้ ทําหน้าท่ีกํากบัให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ(กรมควบคมุโรค) 

กลา่วได้วา่ ทัง้ 3 สว่น เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทาง ในการดําเนินงาน  Organizational 

Quarantineทัง้นีก้ารมีทิศทางเดียวกนัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงปลายทางจดัเป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณา

วา่“ทําหน้าท่ีแบบขนมชัน้” หรือ “ทําหน้าท่ีแบบขนมเปียกปนู” เน่ืองจากมีผลตอ่การปฏิบตัิ

ของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ด้านกีฬา, ด้านท่ีพกั และด้านการเดนิทาง 

3) หนว่ยงานผู้ ทําหน้าท่ีให้ความรู้ (โรงพยาบาลคูป่ฏิบตักิาร)การให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ

กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานใน Organizational Quarantine จดัเป็นกระบวนการ

ท่ีมีความสําคญัมาก หนว่ยงานดงักลา่วต้องตระหนกัและเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

4) การให้ความรู้ การแนะนําให้แก้ไข หรือการตกัเตือนในกรณีตา่งๆ ควรมีการอธิบายท่ีมาท่ีไป 

หรือเหตผุลในการห้ามกระทําเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจ ยอมรับ และนําไปปฏิบตัติามข้อกําหนด 

5) บคุลากรท่ีจะเข้าไปปฏิบตัหิน้าท่ีใน Bubble ควรมีความเข้าใจ และมีจิตวิทยาในการสนทนา

เพ่ือลดอณุหภมูิไมใ่ห้เกิดแรงปะทะได้ 
 

• ข้อควรระวังในการดาํเนินงาน 

1) นกักีฬา และเจ้าหน้าท่ีแตล่ะประเทศ มีวฒันธรรม วิถีการใช้ชีวิต ทศันคต ิรวมทัง้มีวินยัการ

ปฏิบตัตินในการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีตา่งกนั ดงันัน้การจะทําให้นกักีฬา

และเจ้าหน้าท่ีตา่งชาตเิข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบตัตินตามมาตรการข้อกําหนดของ

ประเทศไทย เป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัการส่ือความมากกวา่ปกต ิ

2) การศกึษาข้อมลูลา่สดุ เก่ียวกบัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบนิ และระเบียบการเดนิทางของ

แตล่ะประเทศ เชน่ ระยะเวลาของเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชือ้โควิด -19, การกําหนด

รายช่ือสถานพยาบาลในการตรวจหาเชือ้โควิด-19 และวิธีการตรวจหาเชือ้ เป็นต้น  

 
2.3การให้บริการด้านท่ีพัก 

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน 

1) ผู้จดัการด้านท่ีพกั หรือ Covid Managerจดัเป็นบคุคลสําคญั ท่ี ต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

ตัง้แตเ่ร่ิมต้น หลงัจากการได้รับอนมุตัจิดัตัง้ Organizational Quarantine 

2) กระบวนการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ อยา่ง “ถกูต้อง ละเอียด และชดัเจน” แก่                 

ผู้ ให้บริการด้านท่ีพกั จดัเป็นขัน้ตอนท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิง  
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“ถกูต้อง” คือ  เนือ้หาความรู้ท่ีมีมาตรฐานเชน่เดียวกบักรมควบคมุโรค 

“ละเอียด” คือ การให้ความรู้แบบครบวงจร ทัง้ในเร่ืองของสถานท่ี, วสัดอุปุกรณ์, 

วิธีการป้องกนัดแูลตนเอง และวิธีการปฏิบตังิาน 

“ชดัเจน” คือ  การมีส่ือให้ความรู้ท่ีแสดงขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เชน่ การสาธิต หรือ  

VDO เป็นต้น 

3) การศกึษาทําความเข้าใจกบัแนวทางการปฏิบตัิ (SOP)จดัเป็นเร่ืองท่ีผู้ให้บริการด้านท่ีพกัทกุ

ระดบัตัง้แตผู่้จดัการด้านท่ีพกัและพนกังานทกุฝ่าย ต้องให้ความสําคญั 

4) การ ซ้อมแผนการปฏิบตังิานแบบจําลองสถานการณ์ เป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถตรวจสอบ

แผนงานท่ีวางไว้ก่อนปฏิบตังิานจริงได้ ทัง้ในเร่ืองของ “ระยะเวลา อตัรากําลงัคน และวสัดุ

อปุกรณ์”เพ่ือชว่ยลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ 

“ระยะเวลา”ตวัอยา่งเชน่ 

การจดัระบบโดยสารในลิฟท์และการทําความสะอาดหลงัใช้ต้องวางแผน

อยา่งไรจงึจะเหมาะสมทัง้ในเร่ืองของระยะเวลา และปลอดภยัตามมาตรการ

ป้องกนัควบคมุโรค ถ้าจํากดัจํานวนคนตอ่เท่ียว...คน ต้องใช้เวลาเทา่ไหร่ 

และถ้ามีนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด...คนจะเหมาะสมหรือไม ่เป็นต้น 

“อตัรากําลงัคน” ตวัอยา่งเชน่  

การทําความสะอาดห้องพกั ต้องวางแผนเร่ืองของจํานวนพนกังานทําความ

สะอาด เน่ืองจากเป็นการทําความสะอาดแบบยกชัน้ในระยะเวลาจํากดั(ทํา

ได้เฉพาะชว่งเวลาท่ีนกักีฬา/เจ้าหน้าท่ีไปสนามซ้อมหรือสนามแขง่เทา่นัน้) 

ทัง้นีพ้นกังานต้องแบง่แยกหน้าท่ีชดัเจน (คนสะอาด 1 คน และคนสกปรก 1 

คน)และปฏิบตัทิกุขัน้ตอนตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค ดงันัน้การซ้อม

แผนแบบจําลองสถานการณ์ จะทําให้ทราบวา่การทําความสะอาด 1 ห้องใช้

เวลาประมาณเทา่ไหร่ ถ้าต้องทําความสะอาดทัง้หมด...ห้อง จํานวนพนกังาน

ทําความสะอาดท่ีเตรียมไว้ มีจํานวนเพียงพอหรือไม ่เป็นต้น 

“วสัดอุปุกรณ์”ตวัอยา่งเชน่ชดุ CPE, ชดุ PPE และผ้าเช็ดทําความสะอาด เป็นต้น 

  การซ้อมแผนแบบจําลองสถานการณ์ในแตล่ะขัน้ตอน จะทําให้สามารถ 

คาดการณ์ ประมาณได้วา่ ใน 1 กิจกรรม หรือใน 1 วนั ต้องใช้วสัด ุ 

อปุกรณ์อยา่งไร ประมาณเทา่ไหร่และท่ีจดัเตรียมไว้ถกูต้องตาม 

มาตรการป้องกนัควบคมุโรค และมีจํานวนเพียงพอหรือไม ่เป็นต้น 
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5) การสํารวจความต้องการด้านอาหารของผู้ ท่ีอยูใ่น Bubble ทกุฝ่าย ไว้ลว่งหน้า จดัเป็นเร่ือง

สําคญั ท่ีมิอาจละเลย เพ่ือการบริหารจดัการวตัถดุบิ และระยะเวลา รวมถึงเป็นการตอบสนอง

ความต้องการท่ีสามารถสร้างความพงึพอใจและลดความเครียดท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผู้ ท่ีอยูใ่น 

Bubble ได้ ทัง้นีก้ารสํารวจความต้องการควรคํานงึถึงเมนท่ีูหลากหลายและปริมาณท่ีเพียงพอ

โดยอาจจดัทําเป็นเมนอูาหารให้เลือกเป็นรายสปัดาห์ หรือเมนอูาหารรายวนั ขึน้อยูก่บัความ

พร้อมด้านการบริหารจดัการของผู้ให้บริการด้านท่ีพกั 

6) Organizational Quarantineผู้ถกูกกัตวัใช้เวลาสว่นใหญ่อยู่ ภายในห้องพกั ดงันัน้การ

จดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะอาดท่ีจําเป็นอยา่งครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เชน่ 

ชดุโต๊ะเก้าอีสํ้าหรับรับประทานอาหาร และสญัญานอินเตอร์เน็ต(ความเสถียร และความเร็ว)

เป็นต้น จดัเป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถลดความเครียดให้กบัผู้ถกูกกัตวัได้ 
 

• ข้อควรระวังในการให้บริการด้านท่ีพัก 

1) การทําความเข้าใจกบัคําวา่ “ Organizational Quarantine: OQประเภท ข” และ “ SOP” 

แม้วา่จะดําเนินการในหลกัการเดียวกนักบั Alternative (National & Local) State 

Quarantineแต ่OQ ประเภท ข มีรายละเอียดการดําเนินงานมากกวา่ เน่ืองจากเป็นสถานท่ี

กกักนัฯ ท่ีมีการรวมกลุม่เพ่ือทํากิจกรรม (การแขง่ขนักีฬา) ร่วมกนั 

2) การคดัเลือก และการทําความเข้าใจกบัพนกังานท่ีจะเข้ามาปฏิบตัหิน้าท่ีใน Bubble  

“สมคัรใจ พร้อมรับแรงกดดนั และการถกูจํากดัสิทธ์ิบางอยา่ง เชน่ ไมไ่ด้กลบับ้าน” เป็นต้น 

3) กรณีท่ีมีพนกังานปฏิบตัหิน้าท่ีแบบไป-กลบั ควรทําความเข้าใจ สร้างความตระหนกั และมี

ข้อตกลงร่วมกนั โดยเฉพาะเร่ืองการบอกกลา่วเปิดเผยข้อมลูการเดนิทางไปสถานท่ีอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีพกั 

 
2.4การให้บริการด้านการเดนิทาง 

• ข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน 

1) ผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง ท่ี มีประสบการณ์ปฏิบตังิานในสถานท่ีกกักนัฯ รูปแบบอ่ืนๆ มา

ก่อน จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบตังิานใน Organizational Quarantine: OQได้

รวดเร็ว เน่ืองจากมีแนวทางการดําเนินงานโดยใช้หลกัการเดียวกนั“ไมต้่องเร่ิมจากศนูย์” 

2) การศกึษาทําความเข้าใจกบัแนวทางการปฏิบตั ิ (SOP) จดัเป็นเร่ืองท่ี ผู้ให้บริการด้านการ

เดนิทางทกุระดบัตัง้แต ่ผู้จดัการ พนกังานขบัรถ และพนกังานตดิรถ ต้องให้ความสําคญั 
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3) การกําหนดระยะเวลาใน การแจ้งตารางการเดนิทางก่อนการเร่ิมงานในแตล่ะวนั หรือในแตล่ะ

กิจกรรม จดัเป็นเร่ืองท่ีควรมีการพดูคยุทําข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้จดัการแขง่ขนั กบัผู้

ให้บริการด้านการเดนิทาง เน่ืองจากมีผลอยา่งมากตอ่การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ 

และการเตรียมตวัของพนกังานขบัรถ 

4) การท่ีผู้จดัการแขง่ขนั มีเจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการเดนิทางท่ีชดัเจน จะชว่ยลดความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ โดยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีประสานงานการเดนิทาง อาทิเชน่ 

- การจดัทําตารางการเดนิทางลว่งหน้า ตลอดรายการแขง่ขนั 

- การ Confirm ตารางการเดนิทางเป็นรายวนั กบัผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง โดยระบุ

เวลา และจดุรับ-สง่ท่ีชดัเจน 

- การตรวจสอบเวลาท่ีแนน่อน ในการมาถึงจดุหมาย และแจ้งให้กบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับทราบ เพ่ือการเตรียมความพร้อมในขัน้ตอนตอ่ไป เชน่ เวลาท่ีนกักีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีเดนิทางจากสนามบนิมายงัท่ีพกัแจ้งเพ่ือให้ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายท่ีทํา Swab 

เตรียมใสช่ดุป้องกนัและเตรียมอปุกรณ์ เป็นต้น 

5) การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัตินของนกักีฬาเจ้าหน้าท่ี และเลซอง ( LO)โดยมี

รูปแบบของส่ือท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากคูมื่อรูปเลม่ เชน่ คลิป VDO จดัเป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- วิธีการขึน้-ลงรถในการไปทํากิจกรรมตา่งๆ 

- การปฏิบตัตินขณะอยูบ่นรถ 

- กตกิาการใช้รถตวัอยา่งเชน่ 

“กรณีนกักีฬาลืมสิ่งของไว้ท่ีต้นทางและต้องให้รถกลบัไปเอาสิ่งของนัน้ๆ  

 ต้องแจ้งผา่นเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานด้านการเดนิทางเทา่นัน้” 

“เวลาท่ีสามารถขึน้ไปนัง่รอบนรถได้ เชน่ 10 นาทีก่อนเวลานดัหมาย” 

6) สถานท่ีพกัคอยสําหรับพนกังานผู้ให้บริการด้านการเดนิทาง จดัเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นต้อง

ระบไุว้ในแนวทางการปฏิบตั(ิ SOP)ได้แก่ พืน้ท่ีรอ, พืน้ท่ีรับประทานอาหาร, พืน้ท่ีสบูบหุร่ี และ

ห้องสขุา เป็นต้น 
 

• ข้อควรระวังในการให้บริการด้านการเดนิทาง 

1) ความเคร่งครัดในการปฏิบตัตินของพนกังานผู้ให้บริการ 

2) วิธีการทําความสะอาดภายในรถท่ีถกูต้อง ตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรค 
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