
 

 

แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 พื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน)  
จัดท าโดย 

 

ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 

พ.ศ.๒๕๖๔ 



กล่าวน า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019) 
หรือ COVID-19  ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคที่เพิ่งเกิดข้ึนใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กองก าลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ค่ายตากสิน) โดย
กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุรี-ตราด  ได้ด าเนินมาตรการคัดกรองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจก าลังพลและครอบครัวตามภารกิจในการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานและก าลังพล
และครอบครัวได้มีความรู้ในการปฏิบัติตน มุ่งเน้นให้บุคคลและชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม มีศักยภาพในการ
ป้องกันโรคได้ด้วยตัวเอง 

กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุรี-ตราด ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการ
จัดการความรู้ของหน่วยประจ าปี งป.๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พื้นที่ กองก าลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ค่ายตากสิน) โดยจัดท าข้ึน    
ตามค าแนะน าทางการแพทย์ของแพทย์ผู้ช านาญการในการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ให้แก่ก าลังพล ครอบครัว และประชาชน โดยเสนอข้อแนะน าในการใช้ชีวิตประจ าวันในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรค เพื่อให้ก าลังพล ครอบครัว และประชาชน ได้เข้าใจปรากฏการณ์ของโรค การแพร่กระจาย                
การป้องกันควบคุมโรค แนวทางมาตรการคัดกรองโรคภายในพื้นที่ กองก าลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด 
(ค่ายตากสิน) รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังโรคของหน่วย เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเป็นไป                   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หวังว่าคู่มือการจัดการความรู้ของ กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุรี-
ตราด  เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)เล่มนี้  จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้              
ก าลังพล ครอบครัว และประชาชนในพืน้ที่ กองก าลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (ค่ายตากสิน) สามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้โดยตระหนักในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ มีทักษะข้ันพื้นฐานในการตัดสินใจ เลือกวิธีการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท างานด้าน               
การควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริม
สุขภาพในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้ได้ผ่านพ้นไปด้วยกันด้วยความร่วมมือของทุกท่าน 

                                                                 คณะกรรมการจัดการความรู้ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.              

 
 
 
 



ค าน า 
 
 
 
                 ตามที่มีการแพรก่ระจายของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในทั่วภูมิภาคของโลก              
ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) และ
คณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติ ได้มีมติให้โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 
                เพื่อให้การด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุร-ีตราด  จึงได้จัดท าคู่มือ   
แนวทางการด าเนินงานกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่             
กองก าลังป้องกันชายแดนด้านจันทบรุ-ีตราด (ค่ายตากสิน) ฉบับนี้ข้ึนเพื่อส่งเสริมใหก้ าลงัพล ครอบครัว และ
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคตามค าแนะน าและแนวทางการปฏิบัติ หากยังมีข้อผิดพลาด
ใดๆที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้ คณะผูจ้ัดท าต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 



 
แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงาน (Best Practice) แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) พื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 
ค าส าคัญ :จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการ 
แพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มที่อาจมีการระบาดเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต ร้อย.กอง สนช.กจต.ได้ตระหนัก 
ถึงความปลอดภัยของก าลังพลผู้มารับบริการ ครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นทีร่ับผิดชอบ กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 
รวมทั้งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานในการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) 
เพื่อให้ รอ้ย.พ.กอง สนช.กจต.ซึ่งเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรอื ให้มีความพรอ้มในการรองรบัสถานการณ์
การระบาด โดยการปรบัรปูแบบการบรกิารดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (o p d) และผูป้่วยใน (i p d) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อก าลงัพล ครอบครัว และบุคคลกร ในสถานการณ์ทีม่ีทรัพยากรจ ากัดต่อไป 
 

1. เกริ่นน า 
กระบวนการ/วิธีด าเนินงานในอดีต 
 กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุรี-ตราด ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสุ ข เพื่ อการจัดการภาวะ แพร่ ระบาดของ โรคติดเ ช้ือ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID-19)                      
เพื่อให้หน่วยงาน ก าลังพลและครอบครัว เข้าใจแนวทางปฏิบัติในป้องกันตนเองโดยยึดหลักมาตรฐานความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรค มิให้
แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มาก และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า(covid-19) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ 
 

สภาพท่ัวไป 
ค่ายตากสินจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่ตั้งของกองพันทหาร

ราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อยู่ที่บริเวณบ้านลุ่ม ทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าจันทบุรี เมืองจันทบุรี ปัจจุบันหลักฐานร่องรอยต่างๆ ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมือง
จันทบุรีที่บ้านลุ่มยังคงปรากฏให้เหน็อยู่ภายในบริเวณค่ายตากสินเท่านั้น อาคารฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นได้แก่ อาคาร
กองรักษาการณ์ อาคารตอน ซ่อมบ ารุงและสรรพาวุธ อาคารพัสดุ อาคารคลังแสงหมายเลข ๕  

 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

๑. ผู้บังคับหน่วยจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
          ๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงานและปฏิบัติตามแนวทางอย่าง
เคร่งครัด 
 ๓. ก าหนดหน้าที่ของก าลังพลสายแพทย์แต่ละคนให้มีส่วนร่วม การจัดการความรู้ 
 



วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
- เพื่อคัดกรองผู้ทีเ่ดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและปอ้งกันการแพร่ระบาดของ 
  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เข้าสู่พื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 
- เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 
 

เป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จ านวนก าลังพล และครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ผ่านการคัดกรอง 
และลงทะเบียนในการผ่านเข้า-ออก พื้นที่ กปช.จต.  (ค่ายตากสิน) ร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 - ก าลังพลที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัย  
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

2.ล าดับขั้นตอนแนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พืน้ที่ กปช.จต(ค่ายตากสนิ) 

ข้ันที่ 1 วัดอุณหภูมิ ก าลังพล ครอบครัว และประชาชน ก่อนเข้าพื้นที่ (ค่ายตากสิน) ทุกคน 

ข้ันที่ 2 ลงทะเบียน ซักประวัติประเมินความเสี่ยงและบันทึก Time line 

 2.1 ไม่มีไข้ ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง 

       2.1.1  แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง  
    แยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  

       2.1.2  อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่ค่ายตากสิน 

 2.2 มีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ที่ไม่ได้มาจากพืน้ที่เสี่ยง  

      2.2.1 ข้าราชการและครอบครัว 

     2.2.1.1เข้ารับการตรวจที่คลินกิ ARI 

     2.2.1.2 แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  

   เว้นระยะห่าง แยกสิง่ของเครื่องใช้ส่วนตัว 

   2.2.1.3 ท างานที่หน่วย และพักบ้านพักตนเอง 

       2.2.2 พลทหาร 

   2.2.2.1 เข้ารับการตรวจที่คลินิก ARI 

     



  2.2.2.2 แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  

   เว้นระยะห่าง แยกสิง่ของเครื่องใช้ส่วนตัว 

     2.2.2.3 เข้ารักการรักษาทีเ่รือนพักผูป้่วย ร้อย.พ.ฯ 

     2.2.2.4 ท าประวัติผู้ป่วย 

     2.2.2.5 รายงาน ผบ.ร้อย.พ.ฯ 

     2.2.2.6 สรุปยอดผู้ป่วย 

 2.2.3 พลเรอืน/ผูม้าติดต่อราชการ 

     2.2.3.1 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที ่

 2.3 มาจากพื้นทีเ่สี่ยง (ไม่มีไข้ ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ) 

 2.3.1 เข้ากักตัวที่ ร้อย ปล.ที่๑ พัน.ร.๒ ฯ เป็นเวลา ๑๔ วัน 

     2.3.1.1 แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  

   เว้นระยะห่าง แยกสิง่ของเครื่องใช้ส่วนตัว 

   2.3.1.2  ท าประวัติผู้เฝ้าระวัง 

   2.3.1.3 สรุปยอดผู้เฝ้าระวังแจง้ผูบ้ังคับบัญชา 

  2.3.2 เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลวัดไข้และสอบถามอาการผิดปกติทกุวัน วันละ ๒ ครั้ง 
    (๐๙.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.) 

       2.3.3 ลงข้อมูลใบบันทกึแต่ละบุคคล 

       2.3.4 รายงาน ผบ.รอ้ย.พฯ 

 2.4 ผู้เฝ้าระวังเข้าเกณฑส์วบสวนโรค PUI (มีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ  

     ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง) 

 2.4.1 แจ้ง ผบ.ร้อย.พฯ 

           2.4.2 ประสานแจง้ สสจ. ปรึกษาส่งตรวจเช้ือไวรสัโคโรนา COVID-19 ที่รพ.พระปกเกล้า  

   หากให้กลับมารอผลตรวจที่หน่วยใหส้่งเข้ากักตัวที่อาคารพิพิธภัณฑ์ 

 2.4.2.1 แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมอื 

              เว้นระยะห่าง แยกสิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัว 

    2.4.2.2 ท าประวัติผู้เฝ้าระวัง 

          2.4.2.3 รายงาน ผบ.รอ้ย.พ.ฯ 



 2.4.3 รับทราบผลตรวจจาก รพ.พระปกเกล้า 

    2.4.3.1 ผล Negative 

           2.4.3.1.1 เข้ารับการรักษาและกักตัวที่อาคารพพิิธภัณฑ์ ๑๔ วัน  

             หรือจนกว่าอาการจะหายขาด 

    2.4.3.2 ผล Positive 

            2.4.3.2.1 เข้ารับการรักษา รพ.พระปกเกล้าตึกจิตการุณ 

 2.5 เป็นผูป้่วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โดยได้รับการรักษาหายจาก รพ.พระปกเกล้า) 

       2.5.1 เข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวังต่อ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  เป็นเวลา ๑๔ วัน 

  2.5.1.1 แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมอื 

    เว้นระยะห่าง แยกสิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัว 

    2.3.1.2 ท าประวัติผู้เฝ้าระวัง 

    2.3.1.3 สรุปยอดผูเ้ฝ้าระวังแจ้งผู้บงัคับบญัชา 

 2.5.2 ผู้กักตัวรายงาน อุณหภูมิและอาหารผิดปกติ ตามเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน 

       2.5.3 ลงข้อมูลใบบันทกึแต่ละบุคคล 

       2.5.4 รายงาน ผบ.รอ้ย.พฯ 

ข้ันที่ 3 ผู้ป่วยและผูเ้ฝ้าระวัง กักตัวครบก าหนด 

   3.1 รายงาน ผบ.ร้อย.พ.ฯ 

 3.2 ปล่อยกลับเข้าท างานตามปกติ ยังคงเป็นการปฏิบัติตัวและเว้นระยะห่าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดอุณหภูมิก าลังพล ครอบครัวและผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้าพื้นที่ (ค่ายตากสิน) ทุกคน 

ซักประวัติประเมินความเสี่ยงและบันทึก Time line 

 ไม่มีไข้  
ไม่ได้มาจากพื้นที่

เสี่ยง 

มีไข้  
หรือมีอาการระบทางเดินหายใจ 

ที่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง 

มาจากพื้นที่เสี่ยง 
 (ไม่มีไข้  

ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ) 

ผู้เฝ้าระวัง 
เข้าเกณฑ์สวบสวนโรค PUI  

(มีไข้ 
หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ  

ร่วมกับมีประวัติเส่ียง) 

เป็นผู้ป่วย 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โดยได้รับการรักษาหายจาก 

รพ.พระปกเกล้า) 

2.ล าดับขั้นตอนแนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
พื้นที่ กปช.จต(ค่ายตากสิน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่มีไข้  

ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง 

อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่ค่ายตากสิน 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เช่น  
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง 

แยกสิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีไข้  
หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ 

ที่ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง 

ข้าราชการ 
และครอบครัว 

พลเรือน/ 
ผู้มาติดต่อราชการ พลทหาร 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล 
เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ 

เว้นระยะห่าง แยกสิง่ของ
เครื่องใช้ส่วนตัว 

 

ท างานที่หน่วย  
และพักบ้านพักตนเอง 

เข้ารับการตรวจ
ที่คลินิก ARI 

เข้ารับการตรวจ
ที่คลินิก ARI 

รายงาน ผบ.ร้อย.พ.ฯ 

เข้ารักการรกัษา 
ที่เรอืนพักผู้ป่วย ร้อย.พ.ฯ 

สรปุยอดผูป้่วย 

ท าประวัตผิู้ป่วย 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล 
เช่น สวมหน้ากากอนามัย  

ล้างมือเว้นระยะห่าง แยกสิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนตัว 

 

ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาจากพื้นที่เสี่ยง 
 (ไม่มีไข้  

ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ) 

เข้ากักตัวที่  
ร้อย ปล.ที่๑ พัน.ร.๒ ฯ  

เป็นเวลา ๑๔ วัน 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 
วัดไข้และสอบถาม 

อาการผิดปกติ  
ทุกวันวันละ ๒ ครั้ง 

(๐๙.๐๐ น. และ๑๖.๐๐ น.) 

ลงข้อมลูใบบันทึกแต่ละบุคคล รายงาน ผบ.ร้อย.พฯ 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล 
เช่น สวมหน้ากากอนามัย  

ล้างมือ เว้นระยะห่าง 
 แยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว 

ท าประวัตผิู้เฝ้าระวัง 
สรปุยอดผูเ้ฝ้าระวัง 
แจ้งผูบ้ังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เฝ้าระวัง 
เข้าเกณฑ์สวบสวนโรค PUI  

(มีไขห้รือมีอาการระบบทางเดินหายใจ 
ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง) 

แจ้ง ผบ.ร้อย.พฯ 
รับทราบผลตรวจจาก 

รพ.พระปกเกล้า 

ประสานแจง้ สสจ.  
ปรึกษาส่งตรวจเช้ือไวรสั COVID-19 

ที่รพ.พระปกเกล้า   
หากให้กลบัมารอผลตรวจที่หน่วย 
ให้ส่งเข้ากักตัวที่อาคารพิพิธภัณฑ์ 

 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล 
เช่น สวมหน้ากากอนามัย  

ล้างมือ  เว้นระยะห่าง 
แยกสิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัว 

 

ท าประวัตผิู้เฝ้าระวัง 
รายงาน ผบ.ร้อย.พ.ฯ 

ผล Positive ผล Negative 

เข้ารับการรักษา 
และกักตัวที่อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๔ วัน  

หรือจนกว่าอาการจะหายขาด 
 

เข้ารับการรักษา  
รพ.พระปกเกล้าตึกจิตการุณ 

ผลการ
ตรวจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นผู้ป่วย 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โดยได้รับการรักษาหายจาก 

รพ.พระปกเกล้า) 

เข้ากักตวัเพื่อเฝ้าระวังต่อ
พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  
เป็นเวลา ๑๔ วัน 

รายงาน ผบ.ร้อย.พฯ ลงข้อมลูใบบันทึกแต่ละบุคคล 
ผู้กักตัวรายงาน อุณหภูมิและ

อาการผิดปกติ  
ตามเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 และ ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน 

แนะน าการปฏิบัติตัวส่วนบุคคล 
เช่น สวมหน้ากากอนามัย  

ล้างมือเว้นระยะห่าง  
แยกสิ่งของเครือ่งใช้ส่วนตัว 

ท าประวัติผู้เฝ้าระวัง 

สรปุยอดผูเ้ฝ้าระวัง 
แจ้งผูบ้ังคับบัญชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยและผูเ้ฝ้าระวัง 
 กักตัวครบก าหนด 

รายงาน ผบ.ร้อย.พ.ฯ 

ปล่อยกลบัเข้าท างานตามปกติ  
ยังคงเป็นการปฏิบัติตัวและเว้นระยะห่าง 



3. ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย – ตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ  
เชิงปริมาณ 
      - จ านวนก าลังพลและครอบครัวผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่กปช.จต.(ค่ายตากสิน)  
         ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
      - ก าลังพลและครอบครัวในพื้นที่ กปช.จต.  (ค่ายตากสิน) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  
        อย่างเคร่งครัด ไม่พบผู้ติดเช้ือไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19) ในสถานการณ์แพรร่ะบาดระลอกทีส่อง   
        (ธ.ค.๖๓–ก.พ.๖๔) 
 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้วส่งผลต่อ กปช.จต.อย่างไร 
๑. ก าลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) ไม่มีการติดเช้ือไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19)    
    ในสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกทีส่อง(ธ.ค.๖๓–ก.พ.๖๔) 
๒. จ านวนก าลังพล ครอบครัวและประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงจากภายนอกเข้ามาแพรร่ะบาดในพื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสนิ) 
 
4. บทเรียนที่ได้รบั 
    ๑. การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและการวางแผนที่ดีช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
        ถูกต้อง ไม่สับสน และมีประสิทธิภาพ 
    ๒.  ก าลังพล ครอบครัว และประชาชน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุม 
         โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ท าให้หน่วยของ กปช.จต.(พื้นที่ค่ายตากสิน)ไม่พบผู้ติดเช้ือโรคโควิด-19  
         และน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
    ๑. นโยบายและแผนในการด าเนินงานของผู้บังคับบัญชาและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๒. ความร่วมมือกันของก าลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) ในการปฏิบัติตาม 
        แนวทางการด าเนินงาน  
6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
    - เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของหน่วย 
    - จัดท าคู่มือการด าเนนิงานแจกจ่ายให้ นขต.กปช.จต. 
 
 

 



แบบฟอร์ม KP1 

 

 

แผนการจัดการความรู้ ของ พร.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ชื่อส่วนราชการ   : ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. หน้าที่  : ………../………… 
KM Focus Area (ขอบเขต KM)   
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของ พร. 

ที่ ๑ พัฒนาการแพทย์ทหาร 
เป้าประสงค์ที่ ๓ ก าลังพลในพ้ืนที่ปฏิบัติการได้รับการบรกิารทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

KM Desired State  
(เป้าหมาย/หวัเรือ่งความรู้) 

: แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19  พ้ืนที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 
เป้าหมาย : คู่มือ การด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19  พ้ืนที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ก าลังพล ครอบครัว และผู้มาติดต่อราชการ ภายในค่ายตากสินได้รับการคัดกรองโรค COVID-19 ตามมาตรการของ กปช.จต. ร้อยละ ๑๐๐ 
ค่าเป้าหมาย  
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑. การบ่งชี้ความรู้        
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยเพ่ือก าหนดองค์

ความรู้ 
๑.๒ ก าหนดขอบเขต คัดเลือกความรู้ที่จ าเป็น 
๑.๓ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 

๒๐ - ๒๗ 
ธ.ค.๖๓ 

- องค์ความรู้ของหน่วย 
- ขอบเขตองค์ความรู้ 

- องค์ความรู ้
๑ เรื่อง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ และ 
มว.พ.พัน.ร.๒ฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- ระยะ
เตรียมการ 

 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้        
 ๒.๑ คณะกรรมการจัดการความรู้ ร้อย.พ.ฯ ด าเนินการแสวงหา 

รวบรวมความรู้ จากภายใน และภายนอกองค์การ 
๒.๒ ศึกษา รวบรวมความรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ ประชุม สัมมนา ก าลังพลในหน่วยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ ์

๒๘ ธ.ค.- 
๒ ม.ค. ๖๔ 

- องค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด
โรคติดต่อ   COVID-19  
พท.กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

- ๒ เรื่อง - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ และ 
มว.พ.พัน.ร.๒ฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
เตรียมการ 

 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ        
 ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการหลังจากได้แสวงหาความรู้ รวบรวมความรู้

จากการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
๓.๒ จัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของความรู้ 

๓ – ๙  
ม.ค.๖๔ 

- องค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด
โรคติดต่อ   COVID-19  
พท.กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

- ๑ เรื่อง - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ และ 
มว.พ.พัน.ร.๒ฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้         
 ๔.๑ ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

กลั่นกรองความรู้ 
๔.๒ จัดท าคู่มือ  การด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19  พ้ืนที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) 

๑๐ – ๑๖
ม.ค.๖๔ 

- องค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด
โรคติดต่อ   COVID-19  
พท.กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

- ๑ เล่ม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ และ 
มว.พ.พัน.ร.๒ฯ 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 



แบบฟอร์ม KP1 

 

 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๕.  การเข้าถึงความรู้         
 ๕.๑ น าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัส COVID-19 พ้ืนที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) จัดท าเป็นคู่มือ
และจัดท าสื่อเพ่ือน าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วย 
๕.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ จัดอบรมชี้แจงให้กับหน่วยงาน ผู้เก่ียวข้อง
และผู้ปฏิบัติงาน 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วย 

๑๗ - ๒๓ 
ม.ค.๖๔ 

- จ านวนหน่วยที่เก่ียวข้อง
ได้รับคู่มือ 

- ก าลังพลและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ  มว.พ.
พัน.ร.๒ฯ และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้         
 ๖.๑ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ใช้งานจริง 

๖.๒ น าเสนอผลการใช้ผ่านเวทีประชุมของหน่วย 
๒๔ - ๓๑ 
ม.ค.๖๔ 

- องค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด
โรคติดต่อ   COVID-19  
พท.กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

- ๑ เล่ม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ  มว.พ.
พัน.ร.๒ฯ และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

๗. การเรียนรู้         
 ๗.๑ บรรจุเน้ือหาคู่มือ การด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสCOVID-19 พ้ืนที่ กปช.จต. (ค่ายตากสิน) เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานหน่วย 
๗.๒ น าองค์ความรู้มาเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศหน่วย 

๑ - ๗     
ก.พ.๖๔ 

- องค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานกรณีแพร่ระบาด
โรคติดต่อ   COVID-19  
พท.กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

- ๑ เล่ม - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
ร้อย.พ.ฯ  มว.พ.
พัน.ร.๒ฯ และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้  
ร้อย.พ.ฯ 

- 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

                                  ผู้ทบทวน    ร.อ. 
                                                        (  ฐิติพงศ์  จันทร์หล้า  ) 
                                                       คณะกรรมการ KM ..................... 

                                ผู้อนุมัติ  ร.ต. 
                                                     ( ศรัณย์  วรรณศุภผล ) 

                   ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 

 
 
 



 
                                                                                                 

        การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น           
Knowledge Sharing by One Point Lesson ( OPL ) 

หน่วยงาน : กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองก าลังด้านจันทบุรี – ตราด 

ชื่อ
เรื่อ

ง 

องค์ความรู้  แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) พื้นท่ีกปช.จต. (ค่ายตากสิน) 
เรื่อง : ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เลขท่ีเอกสาร   
 

ปร
ะเ

ภท
 

   ความรู้ท่ัวไป              การพัฒนา
ปรับปรุง     

วันท่ีจัดท า   

   เทคนิคการท างาน          ยุทธวิธี ผู้จัดท า หัวหน้ากลุ่ม ผู้อนุมัติ 
   อื่นๆ ร.ต.  ร.ต. 

   (ศรัณย์ วรรณศุภผล) 
ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 

 

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) 
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสท่ีถูกพบครั้งแรกในปี ๑๙๖๐ แต่ยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่าง

ชัดเจนว่ามาจากท่ีใด แต่เป็นไวรัสท่ีสามารถติดเช้ือได้ท้ังในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรสัสายพันธุ์นี้
แล้วทั้งหมด ๖ สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาด คือ สายพันธุ์ที่ ๗ จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรสัโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่” ช่ือทางการในปัจจุบันคือ SARS–CoV-2 ส่วนช่ือของโรคติดเช้ือชนิดนี้ เรียกว่า COVID-19 

 
  
 

 
  

 

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แพร่ผ่านละอองเสมหะ (droplets) เป็นหลัก ซึ่ง

ผู้รับเช้ือต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอ จาม ในระยะประมาณ ๑

เมตร และต้องสัมผัสกับส่ิงคัดหล่ัง เช่น น้ ามูก น้ าลาย 

เสมหะ เข้าทางเย่ือเมือก แต่ในสถานการณ์พิเศษเช่น เมื่อมี

การท าหัตถการท่ีท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย (เช่น การส่อง

กล้องหลอดลม การดูดเสมหะจากหลอดลม) droplets นั้น 

จะกลายเป็น aerosol ท่ีแพร่กระจายได้ไกล หรือ เรียกว่า 

airborne transmission ซึ่งเกิดได้เพียงบางสถานการณ์

เท่านั้น 



 

อาการโรค COVID -19 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ระบุอาการหลักท่ีสังเกตด้วยตนเองได้แบบง่ายๆ ดังนี้ 
  • มีไข้สูงกว่า ๓๗.๕ องศา       • หายใจเหนื่อยหอบ       • เจ็บคอ               • มีน้ ามูก                                                      
  • ไอแห้ง                           • จมูกไม่ได้กล่ิน            • ล้ินไม่รับรส  

 แม้ว่าการแสดงอาการโดยท่ัวไปจะดูคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา แต่ความรุนแรงของเช้ือไวรัสสายพันธุ์
ใหม่นี้ยังไม่มียารักษาหายได้โดยตรง เป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคอง และป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนอย่างปอดอักเสบเกิดข้ึน เพราะจะน าไปสู่ความเส่ียงอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆ ล้มเหลว 
ท าให้ระบบภูมิต้านทานโรคไม่แข็งแรง จนถึงแก่ชีวิตได้ในท่ีสุด ท้ังนี้วัคซีนป้องกันโรคก าลังถูกแจกจ่ายเพื่อฉีด
ให้กับประชาชนทุกคน 

 

มาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ยึดหลัก D – M – H – T – T 

 

 

 

 



 

D = Distancing คือ เว้นระยะห่าง  

 ระยะห่างระหว่างบุคคลท่ีปลอดภัยคือ ๖ ฟุต หรือ ๒ เมตร เพราะเป็นระยะปลอดภัยท่ีฝอยละออง
น้ าลายไม่กระเด็นถึงคู่สนทนา  

 งดการสังสรรค์ ชุมนุม รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนจ านวนมาก เกิน ๕๐ คนขึ้นไป                     
ไม่สัมผัสกันในระยะใกล้ ไม่เดินทางไปในท่ีสาธารณะท่ีมีคนอยู่รวมกันจ านวนมาก  

 ลดการประชุมกันในห้องมีเก้าอี้จ านวนมากเรียงติดกัน ถ้าต้องประชุมควรเว้นระยะห่างตามท่ี
ก าหนดหรือแนะน าให้ใช้การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อลด
ความเส่ียง  

 หลีกเล่ียงการนั่งรับประทานอาหารในร้านท่ีมีคนจ านวนมาก แนะน าให้ส่ังกลับบ้าน ถ้าต้อง
รับประทานท่ีร้านควรเว้นท่ีนั่งให้ห่างจากบุคคลอื่น  
 

 

 

 

 

 



 

M = Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย 

  

 

 

วิธีใส่หน้ากากอนามัย 

  หันหน้ากากด้านสีเขียวเข้มออก เอาสีขาวเข้าหาหน้าตัวเอง 

  จะมีด้านหนึ่งท่ีมีโลหะเส้นเล็กๆ อยู่ภายใน ให้เอาต าแหน่งนั้นไว้ที่สันจมูก 

  คล้องเชือกไว้กับหู ปรับต าแหน่งให้พอดี 

  ดึงหน้ากากส่วนล่างให้ลงมาปิดคาง 

  กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูก ให้โค้งรับสันจมูกพอดี เพื่อให้หน้ากากแนบชิดใบหน้า 

  ควรเปล่ียนหน้ากากอนามัยทุกวัน และไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น  

 

 

 

 

 



 

H =  Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ท้ังน้ าสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ เพราะมีโอกาสท่ีเราจะ
น ามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้ 

วีธีการล้างมือให้สะอาด ๗ ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

๑.ฝ่ามือถูฝ่ามือ : บีบสบู่เหลวล้างมือลงบนฝ่ามือ ผสม

กับน้ าเล็กน้อยและถูบนฝ่ามือให้เกิดฟองขึ้น จากนั้น

ประกบฝ่ามือท้ังสองข้างเข้าหากันและถูวนให้ท่ัว 

๒.ฝ่ามือถูหลังมือ : ใช้ฝ่ามือข้างขวาวางลงท่ีหลังมือ

ข้างซ้าย จากนั้นถูสบู่เหลวล้างมือวนไปให้ท่ัวหลังมือ

และซอกนิ้ว ท าสลับกันท้ังสองข้าง  

๓.ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว : ประกบฝ่ามือท้ังสองข้าง

เข้าด้วยกัน จากนั้นสอดนิ้วประสานกัน ถูสลับวนไป

มาระหว่างซอกนิว้ให้สะอาด  

๔.ถูหลังนิ้วมือและเล็บ : งอนิ้วมือท้ังสองข้างเกี่ยว

เข้าหากันและถูวนไปมา  

 

https://www.eucerin.co.th/products/sensitive-skin/ph5-shower-oil-200ml


 

 

 

   

การใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล ์

 

 

๕.ถูนิ้วหัวแม่มือ : กางนิ้วโปง้ซ้ายแยกออกมา ใช้

ฝ่ามือข้างขวาก ารอบนิ้ว จากนั้นถูไปมา ท า

สลับกันท้ังสองข้าง 

๖.ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ : แบมือข้างหนึ่ง แล้ว

ใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูลงบนฝ่ามือตามแนวขวาง 

ท าสลับกันท้ังสองข้าง  

๗.ถูรอบข้อมือ : ก ามือรอบบริเวณข้อมือและถู

วนไปมา ท าสลับกันท้ังสองข้าง เพื่อเป็นการดูแล

ฝ่ามือตั้งแต่ข้อมือจนถึงปลายนิ้ว  



 

T = Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอ ก่อนเข้าท างาน 

 

T = Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งท่ีเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อม
ลงทะเบียนหากท าได้ เพื่อให้ทราบความเส่ียงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปท่ีเส่ียงมา 
จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว 

 

 



 
 
บันทึกการถ่ายทอด 
 
ช่ือผู้ถ่ายทอด    ร.ต.ศรัณย์ วรรณศุภผล 
ช่ือผู้รับการถ่ายทอด ก าลังพล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 
วันท่ี  
ทดสอบผู้เรียนรู้และระบุผลการทดสอบ  

 



องค์ความรู้ด้านบุคลากร

องค์ความรู้ด้าน อุปกรณ์-
เวชภัณฑ์

องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ

การส่งก าลังบ ารุงสายแพทย์

แผนการรับสถานการณ์

ด้านเวชกรรมป้องกัน

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ก าหนดนโยบายและขอบเขตการมอบหมายงานให้แก่
บุคลากรตามความเหมาะสม

การเฝ้าระวังและควบคุมโรค

ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน 
COVID-19

การจัดการหาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองนโยบาย
และการปฏิบัติปฏิบัติ

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ให้
พร้อมใช้งานเสมอ

การลงทะเบียน การบันทึก Time Line และการ
เก็บข้อมูลผู้รับบริการ

การจ าแนกตามหลักเกณฑ์  PUI

การคัดกรอง COVID-19

การก าหนดพื้นที่ และเตรียมสถานที่ 

เพื่อกักตัวและเฝ้าระวัง (State Quarantine)

การประสานหน่วยงานข้างเคียง

เพื่อรองรับการปฏิบัติ กรณีเข้าเกณฑ์ PUI

แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)



แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัตงิาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 

เรียน ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 
ช่ืองาน แนวทางการด าเนินงานโรค COVID-19 AAR ครั้งที ่ 1 
วัน/เวลาที่เริ่ม 
ปฏิบัติงาน 

๒๐ ธ.ค.๖๓ วัน/เวลาที่สิ้นสุดการ 
ปฏิบัติงาน 

๗ ก.พ.๖๔ 

วันที่ท า AAR ๘ ก.พ.๖๔ เวลาเริ่ม-สิ้นสุด ๘ ก.พ.๖๔ 

ผู้ร่วม AAR 

๑.ร.ต.ศรัณย์  วรรณศุภผล                  ประธานคณะท างานการจัดการความรู ้
๒. ร.อ.ฐิติพงศ์  จันทรห์ล้า                  รองประธานคณะท างานการจัดการความรู ้
๓. ร.อ.ศกัยภาพ  ทรัพยส์มาน              กรรมการการจัดการความรู ้
๔. พ.จ.อ.อังกรู  โกศลนิยม                  คณะกรรมการการจัดการความรู ้
๕.พ.จ.อ.ปฏิวัติ  จิตรบรรเทา               คณะกรรมการการจัดการความรู้/เลขานุการ 
๖.พ.จ.อ.นิธิโรจน์  ขันรักษาโชติหิรญั      คณะกรรมการการจัดการความรู ้

 ๗.พ.จ.อ.มนตรี  สงัดภู่                       คณะกรรมการการจัดการความรู ้
 ๘.พ.จ.อ.ดนัยวิชญ์ จันทร์เกษม             คณะท างานการจดัการความรู ้
 ๙.พ.จ.ท.วันชนะ  วิเศษสิงห์                 คณะท างานการจดัการความรู ้
 ๑๐.จ.อ.ภัทรพงศ์  เทตะรัตน์                คณะท างานการจดัการความรู ้
 ๑๑.จ.อ.กิตติศักดิ์   ปทุมารักษ์              คณะท างานการจดัการความรู ้
 ๑๒.จ.อ.เกียรติศักดิ์  วัดอักษร               คณะท างานการจัดการความรู ้

 
เป้าหมายของงาน 

- ก าลังพลเข้าใจแนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ผลการปฏิบัติ/ผลลพัธ์ที่เกิดข้ึนจรงิ (โดยสรุป) 

- ก าลังพลเข้าใจแนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ถึง ๑๐๐% 
งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ดี 

- ก าลังพลเข้าใจแนวทางการปฏิบัตงิาน และสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 
งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ไม่ด ี

- ไม่มี 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัตงิาน 

- สถานที่กักตัวมีพื้นที่จ ากัด 
- ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะติดเช้ือในพื้นที ่

 



ท าเนียบผู้เช่ียวชาญ 
แนวทางการด าเนินงานกรณีแพร่ระบาดโรค COVID-19 พื้นที่ กปช.จต.(ค่ายตากสิน) 

 
ประวัติการศึกษา 
 - มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 
ประวัติการศึกษาหลังรับราชการ 
-  
ประวัติการท างาน 
- แพทยฝ์บส. รพ.สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
- ผบ.มว.พ.รอ้ย.บก.และบรกิาร พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 
- ผบ.ร้อย.พ.กอง สนชกจต. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือ – สกลุ ร.ต.ศรัณย์วรรณศุภผล 
ต าแหน่ง  ผู้บังคับกองร้อย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 
หน่วยงาน ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. 
โทรศัพท ์ ๓๗๘๒๗,๓๗๘๒๘ 
 

น.อ.     ผู้รับรอง                           
(       สุบรรดีนอก  ) 

น.อ.    ผู้รบัรอง 
(       ปราการ  ข าฉวี ) 

น.อ.     ผู้รับรอง                           
(จักรกฤษณ์  สัมภวะผล ) 

พล.ร.ต.    ผู้รบัรอง 
(  อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ) 

 
ร.ต. 

(ศรัณย์ วรรณศุภผล) 
ต าแหน่ง   ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.  

    มี.ค.๖๔            


