
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               โดย คณะกรรมการการจัดการความรู 

                                        กองรอยทหารชาง กองกำลังดานจันทบุรี-ตราด



คำนำ 

 

 ตามที่กระทรวงสาธาณสุขไดมีการประกาศใหโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 

19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรค

ติด พ.ศ.2558 และศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว จึงจำเปนตองจัดเตรยีม

สถานที่ไวในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม เพื่อใหการดูแล รักษา และเฝาสังเกตอาการผู ปวย 

ภายในระยะเวลา 14 วันหรือภายในระยะเวลาที่แนใจวาผูปวยหายจากโรค โดยในระยะเวลารักษา

หากผูติดเช้ือมีอาการปวยวิกฤต หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถสงตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่

เปนเครือขายของโรงพยาบาลสนามดังกลาว ไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ลดการแพรกระจาย

เชื้อสูผู อื ่น ซึ่งจะเปนการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอย.ช.กจต. จึงได

ดำเนินการสรางองคความรูในเรื่อง “การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม” เพ่ือใหกำลังพลไดศึกษาความรูใหม 

ๆ ที่เกิดจากประสบการณของผูที่มีโอกาสไดไปปฏิบัติงานจริง และเมื่อไดทำการฝกฝน พัฒนา

ทักษะการปฏิบัติจนเกิดความชำนาญแลว ยอมที่จะสามารถนำองคความรูไปใชแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานไดสำเร็จลุลวงดวยดี และสามารถเผยแพรใหแกกำลังพลรุนหลัง ไดนำไปพัฒนา

ศักยภาพของตนเองตอไป   

ทางคณะผูจัดทำจึงหวังวา คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง “การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม” นี้จะ

เปนประโยชนตอกำลังพลที่มาปฏิบัติราชการชายแดนที่ รอย.ช.กจต. และหนวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ไดใชประโยชน และพัฒนาองคความรูนี้ใหทันสมัยตอไปในอนาคต 

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู 

              รอย.ช.กจต. งป.64 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เน้ือเรื่อง             หนา 

 

เกร่ินนำ ความเปนมาและความสำคัญ     1-2 

ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ)   2 

ขั้นตอนการการกอสรางอาคาร สถานที่ พื้นที่ควบคุมโรคระบาด   

และโรงพยาบาลสนาม (Flow Chart)     3 

ปญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธกีารบริหารจดัการ    4 

ประโยชนที่ไดรับ บทเรียนที่ไดรับ ปจจยัความสำเร็จ การเผยแพร 4 

การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น (OPL)   5 

ทำเนียบผูเชี่ยวชาญ       6-7 

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน    8 

คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูของหนวย  9-10 
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ข้ันตอนการดำเนินการ 

1. หนวยมีคำส่ังคณะกรรมการและคณะทำงาน KM ของหนวย 

 - มีคำส่ัง 

2. มีการคนหาและสรางผูเช่ียวชาญตามสาขาความรู 
 - เนื่องจาก รอย.ช.กจต. ไดรับมอบภารกิจใหปรับปรุงซอมทำอาคารตามแนวทางการจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนาม 

3. มีหลักวิธีการคัดเลือก กำหนดองคความรูท่ีจำเปนตอหนวย 

 - รอย.ช.กจต.ดำเนินกรรมวิธีเพื่อคัดเลือกและกำหนดองคความรูของหนวย ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจและ
พันธกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก กปช.จต./กจต. ซึ่งมีอยู 3 ภารกิจหลักดังนี้ 

3.1 การจัดเตรียม อาคาร สถานท่ี และพื้นท่ีควบคุมโรคระบาดตามแผนของ รอย.พ.กจต. 
3.2 การสนับสนุนการกอสรางโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม 
3.3 การสนับสนุนการปรับปรุง อาคาร สถานท่ี สวนตางๆ ของพื้นท่ีควบคุมโรค และโรงพยาบาล

สนาม 
4. ความรูท่ีหนวยจัดทำ เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยมากนอยเพียงใด 

 - เกี่ยวของกับ รอย.ช.กจต.โดยตรง  ตามภารกิจท่ีไดรับมอบจาก กปช.จต./กจต. คือ ภารกิจ “เตรียมการ
ปฏิบัติงานกอสราง”  และภารกิจ “สนับสนุนงานพัฒนา เพื่อความมั่นคง” 
5. มีวิธีการแสวงหา/สราง องคความรูของหนวยอยางไร 

 - รอย.ช.กจต. ไดรับมอบภารกิจท่ีสำคัญ ในการจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี และพื้นท่ีควบคุมโรคระบาด
ตามแผนของ รอย.พ.กจต รวมถึงการสนับสนุนการกอสรางโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม และการสนับสนุนการ
ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี สวนตางๆ ของพื้นท่ีควบคุมโรค และโรงพยาบาลสนาม จักตองมีความรอบคอบและ
เช่ียวชาญ รวมท้ังมีความสามารถถายทอดความรูใหแกกำลังพลภายในหนวยได  
6. หนวยมีการจัดเก็บองคความรูหรือไม และเก็บอยางไร 

 6.1 จัดทำเอกสารรูปเลม และถายสำเนาเก็บไวท่ีหนวย 
 6.2 จัดทำขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส แจกจายใหกำลังพลในสังกัด 

7. วิธีถายทอดองคความรูอยางไร 

 - กำลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ี รอย.ช.กจต. มีท้ังกำลังพลท่ีมีประสบการณ หรือเช่ียวชาญการปฏิบัติงาน
กอสรางพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม โรงพยาบาลสนาม โดยกำลังพลท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีใหมยังไมมีประสบการณ
ซึ่งการปฏิบัติงานก็จักตองปฏิบัติงานรวมกัน โดยผูรวมปฏิบัติงานจะไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ
จากผูเช่ียวชาญหรือผูท่ีมีประสบการณมากกวา โดยการฝกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ ตามคูมือการจัดการ
ความรู (KM) ท่ีไดรับ 
8. หนวยมีนโยบายในการสรางนักจัดการความรูของหนวยหรือไม 
 - หนวยเปดโอกาสใหผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานงานกอสราง ไดฝกปฏิบัติจนเกิด
ความชำนาญหรือเช่ียวชาญ และสามารถถายทอดองคความรูนั้นแกกำลังพลอื่น ๆ ไดดี ท้ังนี้เพื่อใหสามารถ
ถายทอดประสบการณและสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในคราวจำเปน 
9. มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของหนวยหรือไม เปนอยางไร 

 - รวบรวมองคความรูตาง ๆ แลวนำมาศึกษา/ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จนไดวิธีปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดแลวจึงจัดทำเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน  

10. กระบวนการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของหนวยสามารถทำใหการทำงานของหนวยดีข้ึนอยางไร 

 - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกอสรางซอมแซมและพัฒนาได เพื่อใหหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจได
เปนอยางดี  

- สามารถประยุกตใชสถานท่ี พื้นท่ี ท่ีมีอยูเดิมแลวใหเปนพื้นท่ีควบคุมโรคหรือโรงพยาบาลสนามได
ตามมาตรฐานและหลักสาธารณสุข 

------------------------------------------ 
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แบบรายงาน วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ช่ือผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) : 

การกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม 

เกร่ินนำ :  

 โรงพยาบาลสนามกรณีผูปวยโควิด 19 จึงเปนหนวยบริการทางการแพทยท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อ

ใชดูแลผูปวยดานโรคติดตอในสถานการณท่ีมีการระบาดของโรค เพราะสามารถจัดต้ังไดอยางรวดเร็ว ขยาย

หรือลดขนาดตามความเหมาะสม มีการตรวจรักษาผูปวยตามหลักมาตรฐาน มีการปองกันการแพรระบาด ของ

โรคไปสูบุคคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอม มีการควบคุมปองกันโรคใหอยูในวงจํากัด โดยหากจําเปนสามารถ 

ดำเนินการสงตอโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพมากกวา และปดดำเนินการโรงพยาบาลเมื่อส้ินสุดการระบาดหรือมี

การ ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม 

1.ความเปนมาและความสำคัญ 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศ เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกรณีใหบริการเฉพาะผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เปนการ ช่ัวคราว เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 

ตามขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งไดรับการยกเวนไมตอง

อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กรณีใหบริการเฉพาะ ผูปวยโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวา

ดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เปนการช่ัวคราว" 

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 เพื่อใหบรรลุภารกิจของทหารชางในสถานการณ โรคโควิด19 (COVID-19 ทหารชางสามารถทำการ

เตรียมอาคาร สถานท่ี ใหเปนพื้นท่ีควบคุมโรคระบาด ตามท่ี กปช.จต./กจต. ส่ังการ โดยการรวบรวมองค

ความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการกอสรางโรงพยาบาลสนาม โดยบุคลากรของหนวยผูมีความเช่ียวชาญดาน 

การกอสรางและพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 1. เพื่อจัดเตรียม อาคาร สถานท่ี และพื้นท่ีควบคุมโรคระบาดใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหนวยทหารชาง ในการปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามท่ี

กปช.จต./กจต. มอบหมาย 

เปาหมาย 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 - สามารถใชอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาดไดอยางเพียงพอ 

- สามารถสรางโรงพยาบาลสนามเพิ่มเมื่อเกิดการระบาดของโรคไดตามท่ี กปช.จต./กจต. ส่ังการ 
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 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 - อาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม สามารถควบคุมการแพรระบาดของ

โรคไดตามท่ี รอย.พ.กจต. และขอปฏิบัติของทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

2. ข้ันตอนสำคัญในการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 ข้ันท่ี 1  วางแผนข้ันตน  กำหนดแผนงาน/โครงการ  แตงต้ังต้ังคณะทำงานท่ีมีความรู  

              ความสามารถดานการกอสราง ในการคิดคนและจัดการความรู  

 ข้ันท่ี 2  เก็บรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด  

   และโรงพยาบาลสนาม เพื่อเปนฐานขอมูลในการทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรค

   ระบาด และโรงพยาบาลสนาม 

 ข้ันท่ี 3  จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุในการทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด  

   และโรงพยาบาลสนาม 

 ข้ันท่ี 4  การทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม ท่ีเปนไปตาม

   หลักเกณฑการควบคุมโรคระบาด 
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 ข้ันตอนการทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม 

(Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

กำหนดแผนงาน/โครงการ  

การทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และ

โรงพยาบาลสนาม 

 

ทดลองใช แกไข 

และประเมินผล 

 

จบ 



4 

 

3. ปญหา อุปสรรครวมท้ังวิธีการบริหารจัดการ 

 (ระบุปญหา อุปสรรคหลักท่ีพบระหวางการดำเนินการและวิธีการจัดการกับปญหา) 

 ประสิทธิภาพในการกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามข้ึนอยูกับ

คุณภาพวัสดุท่ีมีแตสามารถใชวัสดุท่ีมีคุณภาพรองลงมาได นั้นคุณภาพของอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรค

ระบาด และโรงพยาบาลสนามก็จะต่ำลง ซึ่งสามารถใชทดแทนได 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 

 ทหารชาง สามารถทำการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และ

โรงพยาบาลสนามไดในสถานการณโรคระบาดโควิด19 (COVID-19) และสามารถนำเอาองคความรูนี้ไป

เผยแพรใหแกบุคลากรภายในหนวยทหารชาง ใหมีความรูและสามารถในการกอสราง ซอมแซม อาคาร สถานท่ี 

พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามไดทุกนาย เปนการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติภารกิจของหนวย 

5. บทเรียนท่ีไดรับ 

 1. เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในดานงานกอสราง ใหสามารถปฏิบัติการงานไดอยางมีคุณภาพ ในกรณี

สถานการณโรคระบาดโควิด19 (COVID-19) ไดอยางมีมาตรฐานโดยท่ีคุณภาพวัสดุตางกัน  

 2. การปฏิบัติงานท่ีเปนระบบมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการสนับสนุน สงผลใหงานบรรลุผลสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

 3. การพัฒนางานรวมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน ความรวมมือรวมใจ การเอาใจใส เสียสละ     

การอุทิศตนของบุคลากร สงผลใหงานประสบผลสำเร็จไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 

6. ปจจัยความสำเร็จ 

 1. ความชำนาญของบุคลากรดานงานกอสราง 

 2. ความพรอมของเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ 

 3. ความมีสวนรวม ความรวมมือรวมใจของบุคลากร 

7. การเผยแพร / การไดรับการยอมรับ และรางวัลท่ีไดรับ 

 การเผยแพร 

 1. จัดทำเอกสารรปูเลม และถายสำเนาเก็บไวท่ีหนวย 

 2. จัดทำขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส แจกจายใหกำลังพลในสังกัด 

 

----------------------------------------- 
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  การแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่งประเด็น 

Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

หนวยงาน : กองรอยทหารชาง กองกำลังดานจันทบุรี - ตราด 

ชื่อ
เรื่

อง
 

องคความรู : ในการปฏิบัติงานกอสราง 

เร่ือง : การกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุม

โรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม ในพื้นท่ี

รับผิดชอบ กปช.จต./กจต. 

เลขท่ีเอกสาร  

ปร
ะเ

ภท
 ความรูท่ัวไป         การพัฒนาปรับปรุง วันท่ีจัดทำ 15 กุมภาพันธ 2564 

เทคนิคการทำงานยุทธวิธี ผูจัดทำ หัวหนากลุม ผูอนุมัติ 

อื่น ๆ  พ.จ.อ.กรรชกร ม. พ.จ.อ.ไพรวัลย ก.  

 

วาดวยโรงพยาบาลสนามกรณีผูปวยโควิด 19 จึงเปนหนวยบริการทางการแพทยทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อใช

ดูแลผูปวยดานโรคติดตอในสถานการณที่มีการระบาดของโรค เพราะสามารถจัดตั้งไดอยางรวดเร็ว ขยายหรือลดขนาด

ตามความเหมาะสม มีการตรวจรักษาผูปวยตามหลักมาตรฐาน มีการปองกันการแพรระบาด ของโรคไปสูบุคคลากร 

ชุมชน และส่ิงแวดลอม มีการควบคุมปองกันโรคใหอยูในวงจํากัด โดยหากจําเปนสามารถ ดำเนินการสงตอโรงพยาบาลท่ี

มีศักยภาพมากกวา และปดดำเนินการโรงพยาบาลเมื่อส้ินสุดการระบาดหรือมีการ ควบคุมโรคไดอยางเหมาะสม                           

อุปกรณท่ีตองใช 

1. เครื่องมือในงานกอสราง 

2. วัสดุกอสรางตามการประมาณการของสถานท่ีพื้นท่ี 

วิธีปฏิบัติ 

ดำเนินการตามหลักการกอสรางโดยข้ึนอยูกับสถานท่ี อาคาร พื้นท่ีควบคุณโรค หรือโรงพยาบาลสนาม 

หมายเหตุ 

การทำการกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามท่ีไดมาตรฐานข้ึนอยูกับคุณภาพวัสดุ

และระยะเวลาในการกอสราง 
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แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หนวยงาน รอย.ช.กจต. 
 

เรียน ผบ.กปช.จต./กจต. 

ช่ืองาน การกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนาม AAR ครั้งท่ี 1 

วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 4 ม.ค.64 วัน/เวลาท่ีส้ินสุดการ

ปฏิบัติงาน 

 

วันท่ีทำ AAR 15 ก.พ.64 เวลาเริ่ม - ส้ินสุด 26 ก.พ.64 

ผูรวม AAR 

ร.อ.สิงหา  แกวคำชาติ 

ร.ท.ภัคพล  สมจันทร 

ร.ต.นาฐชัย  นาดี 

พ.จ.อ.ไพรวัลย  กกกระโทก 

พ.จ.อ.กรรชกร  เมฆขลา 

เปาหมายของงาน 

- ทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามไดตามมาตรฐาน 

 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 

- สามารถใชอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

งาน/ข้ันตอนท่ีทำได 

- สามารถการกอสรางอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาลสนามได 

 

งาน/ข้ันตอนท่ีทำไมได 

- ไมม ี

 

อุปสรรค/ขอจำกัด/ขอขัดของ ท่ีพบในระหวางการปฏิบัติงาน 

- คุณภาพวัสดุท่ีไดตามมาตรฐานแตตองใชระยะเวลาท่ีมีนอย  

 

ประเด็นท่ีไดเรียนรู 

- ความรูความสามารถและประสมการณทีไดทำอาคาร สถานท่ี พื้นท่ีควบคุมโรคระบาด และโรงพยาบาล

สนามในสถานการณโรคระบาดโควิด19 (COVID-19) และสามารถควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอปฏิบัติในการทำงานครั้งตอไป 

- การเลือกใชวัสดุท่ีมีคุณภาพและระยะเวลาท่ีเพียงพอ เพื่อประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
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