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รายงานองค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ

 

กระบวนการมาตรการป�องกันและแพร�ระบาดของเช้ือโรค
ไวรัสโคโรนา 

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑

ความสําคัญและความเปAนมาขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ 
ปFญหาหรือความต<องการ ความเปAนมาและเส<นทางการพัฒนาขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ี
เปAนเลิศ 
 

๑.๑ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
สสส.ฐท.สส.ต<องปฏิบัติหน<าท่ีงานประจําและเข<าเวรยามตลอด 
ต<องส�งผลกับกําลังพลอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได<จึงต<องให<ความสําคัญกับโรคติดเชื้อ
อีกชื่อหนึ่งว�า COVID-19 | โควิด19 ท่ีกําลังระบาดอยู�ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท�ากับโรคซาร:สมาก
ผู<ปMวยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก�ชีวิตได< องค:การอนามัยโลก ยังไม�สามารถหาท่ีมาของเชื้ออย�างชัดเจนได<

๑.๒ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ
เพ่ือให<กําลังพลระมัดระวังตนเองในการใช<ชีวิตแบบ

เข<าไปสถานท่ีเสี่ยงซ่ึงเปAนพาหะการของการแพร�ระบาดของเชื้อโรคพร<อมกับปฏิบัติตามมาตรการท่ี ฐท

เม่ือตรวจพบจะต<องปฏิบัติตามข้ันตอนตามข้ันความเสี่ยงของแต�ละบุคคล
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กระบวนการมาตรการป�องกันและแพร�ระบาดของเช้ือโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID–19) 

 
สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๑.ความสําคัญและความเป�นมา 

ความสําคัญและความเปAนมาขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ระบุเหตุผล 
ปFญหาหรือความต<องการ ความเปAนมาและเส<นทางการพัฒนาขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ต<องปฏิบัติหน<าท่ีงานประจําและเข<าเวรยามตลอด ๒๔ชม.ซ่ึงจํากัดด<วยกําลังพลหากมีการแพร�ระบาด

ต<องส�งผลกับกําลังพลอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได<จึงต<องให<ความสําคัญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ:ใหม� 
ท่ีกําลังระบาดอยู�ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท�ากับโรคซาร:สมาก

ผู<ปMวยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก�ชีวิตได< องค:การอนามัยโลก ยังไม�สามารถหาท่ีมาของเชื้ออย�างชัดเจนได<

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ
ระมัดระวังตนเองในการใช<ชีวิตแบบใหม�New Normalติดตามความเคลื่อนไหวกําลังชองหน�ว

เปAนพาหะการของการแพร�ระบาดของเชื้อโรคพร<อมกับปฏิบัติตามมาตรการท่ี ฐท

วจพบจะต<องปฏิบัติตามข้ันตอนตามข้ันความเสี่ยงของแต�ละบุคคล 

กระบวนการมาตรการป�องกันและแพร�ระบาดของเช้ือโรค 

ระบุเหตุผล ความจําเปAน 
ปFญหาหรือความต<องการ ความเปAนมาและเส<นทางการพัฒนาขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

หากมีการแพร�ระบาด
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ:ใหม� หรือท่ีเรียก

ท่ีกําลังระบาดอยู�ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท�ากับโรคซาร:สมากท่ีสุดทําให<
ผู<ปMวยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก�ชีวิตได< องค:การอนามัยโลก ยังไม�สามารถหาท่ีมาของเชื้ออย�างชัดเจนได< 

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบตัิที่เป�นเลิศ 
ลื่อนไหวกําลังชองหน�วยท่ี

เปAนพาหะการของการแพร�ระบาดของเชื้อโรคพร<อมกับปฏิบัติตามมาตรการท่ี ฐท.สส.สั่งการ



รายงานองค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค:และเป�าหมายขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ระบุวัตถุประสงค:และ
เป�าหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล<องกับปFญหาความต<องการ หรือ
เหตุผลความจําเปAน 
 

๒.๑วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ
- เพ่ือป�องกันกระแพร�ระบาดของโรคติดเชื้

เดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีพบผู<ปMวยยืนยัน พ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุม 

- ให<กําลังเข<าใจการใช<วิถีชีวิตแบบใหม�

เหมือนปกติ 

- ให<ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต�อ พ

 

๒.๒เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ
ร<อยละ ๘๐ ของกําลังพลเข<าใจข้ันตอนเบื้องต<นของการแพร�ระบาด

- 19 ) 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค:และเป�าหมายขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ระบุวัตถุประสงค:และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล<องกับปFญหาความต<องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ 
ป�องกันกระแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - 19 )โดยแจ<งเตือนให<หลีกเลี่ยงการ

เดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีพบผู<ปMวยยืนยัน พ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุม ไม�น<อยกว�า ๑๔ วัน 

ให<กําลังเข<าใจการใช<วิถีชีวิตแบบใหม� New Normal ท่ีได<รับการสั่งการจาก ฐท.สส.สามารถปฏิบัติราชการได<

ควบคุมโรคติดต�อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ
เข<าใจข้ันตอนเบื้องต<นของการแพร�ระบาดการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา 

วัตถุประสงค:และเป�าหมายขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ระบุวัตถุประสงค:และ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล<องกับปFญหาความต<องการ หรือ

โดยแจ<งเตือนให<หลีกเลี่ยงการ

สามารถปฏิบัติราชการได<

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ 
ติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 
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กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช< และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ:กัน และ
สอดคล<องกับวัตถุประสงค: 
 

๓.๑การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
- กําหนดข้ันตอนในมาปฏิบัติราชการของกําลังพลและผู<มาใช<บริการสื่อสาร
- ลงตําแหน�งท่ีอยู�ของแต�ละบุคคลในแอปพลิเคชั
- คัดกรองทุกนายท่ีจะผ�านเข<ามาท่ี ปฏิบัติงานใน สสส

๓.๒เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ
- ร<อยละ ๘๐ ของกําลังพลต<องคัดกรองเบื้องต<นของการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา 

๓.๓ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
- สามารถนํามาปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันท้ังท่ีบ<านและท่ีปฏิบัติงานราชการ

๓.๔การใชทรัพยากร 
- ใช<องค:บุคคลของ สสส.ฐท.สส.ท่ีมีความรู<ในการถ�ายทอดความรู<การแพร�ระบาดการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙(COVID - 19 ) และขอรับการสนับสนุนน้ํายาฆ�าเชื้อโรคจาก ฐท
- ติดตามข�าวสารของทางราชการ กระทรวงสารณสุข
 
 

องค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ประจําป&งป.๖๔ 
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช< และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ:กัน และ

นวัตกรรม 
ของกําลังพลและผู<มาใช<บริการสื่อสารท่ี สสส.ฐท.สส. 

ตําแหน�งท่ีอยู�ของแต�ละบุคคลในแอปพลิเคชันท่ี ฐท.สส.กําหนดให<ใช< 
คัดกรองทุกนายท่ีจะผ�านเข<ามาท่ี ปฏิบัติงานใน สสส.ฐท.สส. 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ
ของกําลังพลต<องคัดกรองเบื้องต<นของการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
สามารถนํามาปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันท้ังท่ีบ<านและท่ีปฏิบัติงานราชการ 

ท่ีมีความรู<ในการถ�ายทอดความรู<การแพร�ระบาดการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา 
และขอรับการสนับสนุนน้ํายาฆ�าเชื้อโรคจาก ฐท.สส. 

ติดตามข�าวสารของทางราชการ กระทรวงสารณสุข 

หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค:ความรู<ท่ีมีการจัดการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช< และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ:กัน และ

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติทีเ่ป�นเลิศ 
COVID - 19 ) 

ท่ีมีความรู<ในการถ�ายทอดความรู<การแพร�ระบาดการติดเชื้อโรคโรคไวรัสโคโรนา 
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ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน:ท่ีได<รับ
 

๔.๑ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
- กําลังพลของหน�วยสามารถป�องกันกระแพร�ระบาดของโรคติดเชื้

ปฏิบัติตามท่ีแจ<งเตือนให<หลีกเลี่ยงห<าม

กว�า ๑๔ วัน 

- หน�วยงานสามารถปรับตัวการมาปฏิบัติงานและ

ตามมาตรการควบคุมและป�องกันการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้

- ติดตามข�าวสาร ประกาศ ท่ีเชื่อถือได<ในการช�อง

โรคติดต�อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

๔.๒การบ8งช้ี สราง แสวงหาขอมูล
ผู<สัมผัส หมายถึง ผู<ท่ีมีกิจกรรมร�วมกับผู<ปMวยยืนยันหรือผู<ปMวยเข<าข�าย แบ�งออกเปAน 

๑. ผู<สัมผัสท่ีอาจเปAนแหล�งโรค ได<แก� ผู<ท่ีสัมผัสผู<ปMวยในช�วง 

 ๒. ผู<สัมผัสท่ีอาจรับเชื้อจากผู<ปMวย ได<แก� ผู<ท่ีสัมผัสผู<ปMวยนับแต�วันเริ่มปMวย 

สัมผัสใกล<ชิด ประกอบด<วย 

๒.๑ผู<ท่ีอยู�ใกล<หรือมีการพูดคุยกับผู<ปMวยในระยะ 

๒.๒ผู<ท่ีอยู�ในบริเวณท่ีป\ด ไม�มีการถ�ายเทอากาศมากนัก ร�วมกับผู<ปMวย โดยอยู�ห�างจากผู<ปMวยในระยะ

เวลานานกว�า ๑๕นาที เช�น ในรถปรับอากาศ หรือห<องปรับอากาศผู<สัมผัสใกล<ชิดแบ�งออกเปAน 

๒.๒.๑ผู<สัมผัสใกลชิดเส่ียงสูง หมายถึง ผู<สัมผัสท่ีมีโอกาสสูงในการรับหรือแพร�เชื้

หลั่งจากทางเดินหายใจของผู<ปMวย โดยไม�ได<ใส� 

๒.๒.๒ผู<สัมผัสใกลชิดเส่ียงต่ํา หมายถึง ผู<สัมผัสท่ีมีโอกาสตํ่าในการรับหรือแพร�เชื้อกับผู<ปMวย ได<แก� ผู<สัมผัสใกล<ชิด

ท่ีไม�เข<าเกณฑ:ผู<สัมผัสใกล<ชิดเสี่ยงสูง 

องค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ประจําป&งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน:ท่ีได<รับ 

ป�องกันกระแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 

ปฏิบัติตามท่ีแจ<งเตือนให<หลีกเลี่ยงห<ามเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีพบผู<ปMวยยืนยัน พ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุมไม�น<อย

การมาปฏิบัติงานและการใช<วิถีชีวิตแบบใหม� New Normal ด<วยการเพ่ิมการปฏิบัติ

รแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID - 19 )ตามท่ี ฐท

ติดตามข�าวสาร ประกาศ ท่ีเชื่อถือได<ในการช�องการสื่อสารต�างๆอย�างใกล<ชิดพร<อมปฏิบัติตาม พรบ

และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการเข<ารับวัคซีน 

การบ8งช้ี สราง แสวงหาขอมูล/ความรู 
หมายถึง ผู<ท่ีมีกิจกรรมร�วมกับผู<ปMวยยืนยันหรือผู<ปMวยเข<าข�าย แบ�งออกเปAน ๒กลุ�ม คือ 

ผู<สัมผัสท่ีอาจเปAนแหล�งโรค ได<แก� ผู<ท่ีสัมผัสผู<ปMวยในช�วง ๑๔วันก�อนเริ่มปMวย 

แก� ผู<ท่ีสัมผัสผู<ปMวยนับแต�วันเริ่มปMวย (หรือก�อนมีอาการประมาณ 

ผู<ท่ีอยู�ใกล<หรือมีการพูดคุยกับผู<ปMวยในระยะ ๑ เมตร เปAนเวลานานกว�า ๕นาที หรือถูกไอจามรดจากผู<ปMวย

ไม�มีการถ�ายเทอากาศมากนัก ร�วมกับผู<ปMวย โดยอยู�ห�างจากผู<ปMวยในระยะ

นาที เช�น ในรถปรับอากาศ หรือห<องปรับอากาศผู<สัมผัสใกล<ชิดแบ�งออกเปAน 

หมายถึง ผู<สัมผัสท่ีมีโอกาสสูงในการรับหรือแพร�เชื้อกับผู<ปMวยท่ีมีโอกาสสัมผัสสารคัด

หลั่งจากทางเดินหายใจของผู<ปMวย โดยไม�ได<ใส� personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐาน

หมายถึง ผู<สัมผัสท่ีมีโอกาสตํ่าในการรับหรือแพร�เชื้อกับผู<ปMวย ได<แก� ผู<สัมผัสใกล<ชิด

COVID - 19 )โดยโดย

เดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีพบผู<ปMวยยืนยัน พ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีมีการชุมนุมไม�น<อย

ด<วยการเพ่ิมการปฏิบัติ

ตามท่ี ฐท.สส.สั่งการ 

ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุม

หรือก�อนมีอาการประมาณ ๑-๒วัน)ผู<

นาที หรือถูกไอจามรดจากผู<ปMวย 

ไม�มีการถ�ายเทอากาศมากนัก ร�วมกับผู<ปMวย โดยอยู�ห�างจากผู<ปMวยในระยะ๑เมตร เปAน

๒กลุ�ม ดังนี้ 

อกับผู<ปMวยท่ีมีโอกาสสัมผัสสารคัด

ตามมาตรฐาน 

หมายถึง ผู<สัมผัสท่ีมีโอกาสตํ่าในการรับหรือแพร�เชื้อกับผู<ปMวย ได<แก� ผู<สัมผัสใกล<ชิด
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๔.๓ประโยชน�ที่ไดรับ 
- กําลังพลมีความตระหนักถึงการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้

ร�วมงานและบุคคลใกล<ชิดเปAนอย�างดี 

ปFจจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑สิ่งที่ช8วยใหงานประสบความสําเร็จ
ปฏิบัติตาม มาตรการD – M - H - T- 

D-Distenceเว<นระยะระหว�างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผสัผู<อ่ืน

M-Mask wearing       สวมหน<ากากผ<า หน<ากากอนามยั ตลอดเวลา

H- Hand washing ล<างมือบ�อยๆ จดัให<มีเจลบริการจดุล<างมือ

T-Testingตรวจวัดอุณหภูมริ�างกาย 

T-Thaichanaติดตั้งและใช<แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ

ชนิดสารเคม ี
ความเขมขน 

ท่ีใช 
Hydrogen 
peroxide 3% 

๐.๕% 
 

นํ้ายา 
(๑ : ๕
ใช<ทันทีห<ามเก็บท้ิงไว<

ไฮเตอร: 
 ๖% NaOCL 

๐.๐๕ - ๐.๕% นํ้ายา 
(๑ : ๕
ใช<ทันทีห<ามเก็บท้ิงไว<
 

แอลกอฮอล: 
๗๐ % Ethanol 

๗๐% ไม�ต<องเจือจาง

องค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ประจําป&งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

หนักถึงการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 

 
๕.ปCจจัยความสําเร็จ 

หน�วยงาน / องค:กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให<งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค: 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช8วยใหงานประสบความสําเร็จ 
 Tดังนี้  

ลี่ยงการสัมผสัผู<อ่ืน 

สวมหน<ากากผ<า หน<ากากอนามยั ตลอดเวลา 

ล<างมือบ�อยๆ จดัให<มีเจลบริการจดุล<างมือ 

ติดตั้งและใช<แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ 

วิธีผสม 
 

บริเวณท่ีใช 

๑ ส�วน ผสมนํ้า ๕ ส�วน 
๕) จะได<ความเข<มข<น ๐.๕ % 

ใช<ทันทีห<ามเก็บท้ิงไว< 

บริเวณท่ีต<องการทําความสะอาด 
เช็ดท้ิงไว< ๑ นาที ก�อนท่ีจะล<าง
ออก 

๑ ส�วน ผสมนํ้า ๑๑ ส�วน 
๕)จะได<ความเข<มข<น ๐.๕ % 

ใช<ทันทีห<ามเก็บท้ิงไว< 

พ้ืนผิวท่ีมีความสกปรกท่ีสัมผัส
เสมหะ นํ้ามุก น<าลาย โถส<วม ราด
ท้ิงไว<อย�างน<อย ๕ นาที 

ไม�ต<องเจือจาง บริเวณท่ีต<องการทําความสะอาด
เหมาะกับพ้ืนผิวโลหะ ไม�ควรทํา
ความสะอาดแผลสด 

- 19 )ระหว�างเพ่ือน

องค:กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให<งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค:  

ขอควรระวัง 

บริเวณท่ีต<องการทําความสะอาด 
นาที ก�อนท่ีจะล<าง

สลายตัวได<ง�ายเมื่อเจอ
แสงแดดและความ
ร<อน 

พ้ืนผิวท่ีมีความสกปรกท่ีสัมผัส
เสมหะ นํ้ามุก น<าลาย โถส<วม ราด

มี ก ลิ่ น ค� อ น ข< า ง ฉุ น
ทําลาย พ้ืนผิ ว ท่ี เปAน
โลหะได< หากสัมผัสถูก
ผิวหนังจะเกิดอาการ
ระคายเคือง ห<ามผสม
กับนํ้ายาล<างห<องนํ้า 

บริเวณท่ีต<องการทําความสะอาด 
เหมาะกับพ้ืนผิวโลหะ ไม�ควรทํา

ติดไฟได<ง�าย 
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เดทตอลแบบมี
มงกุฎ 
๔.๘%Colorox
ylenol 

๐.๑๒% นํ้ายา 
(๑ :๓๙
 

เดทตอล ๔ % 
Chlorocresol 
 

๐.๒๕% นํ้ายา 
 (๑:๑๕
 
 

 

บทเรียนท่ีได<รับ (Lesson Learned) ระบุข<อสรุป ข<อสังเกต 
นําผลงานไปใช</พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให<ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป
 

๖.๑การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
- ขาดสถานท่ีกักกันผู<สัมผัสเสี่ยงท่ีเปAนมาตรฐานของหน�วย

- การควบคุมของผู<สัมผัสเสี่ยงไม�มีอุปกรณ:ป�องกันเชื้อ

- น้ํายาฆ�าเชื้อต<องจัดหาเอง 

การเผยแพร�/การได<รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได<รับ ระบุข<อมูลท่ีทําให<เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 
 

๗.๑การเผยแพร8 
- ระบบสารสนเทศของ สสส.ฐท.สส. (www.sattahipbase.navy.mi.th/communication

๗.๒การยอมรับ 
 - ผู<มารับบริการด<านการสื่อสารท่ี สสส

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 
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- ๘ - 

๑ ส�วน ผสมนํ้า ๓๙ ส�วน 
๓๙)จะได<ความเข<มข<น๐.๑๒% 

ใช<ฆ�าเช้ือเสื้อผ<า ทําความสะอาด
พ้ืนผิว 

 ๑  ส�วน ผสมนํ้า ๑๕ ส�วน 
๑๕) จะได<ความเข<มข<น ๐.๒๕% 

ใช<ทําความสะอาดพ้ืนผิวถูบ<าน 
อุปกรณ:เครื่องใช<รวมถึงเสื้อผ<าได<ดี
 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข<อสรุป ข<อสังเกต /ข<อเสนอแนะ และข<อควรระวัง ท่ีเปAนแนวทางในการ

พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให<ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
ผู<สัมผัสเสี่ยงท่ีเปAนมาตรฐานของหน�วย 

ไม�มีอุปกรณ:ป�องกันเชื้อโรค 

๗.การเผยแพร8ผลงาน 
รางวัลท่ีได<รับ ระบุข<อมูลท่ีทําให<เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

www.sattahipbase.navy.mi.th/communication) 

ผู<มารับบริการด<านการสื่อสารท่ี สสส.ฐท.สส.รู<สึกมีความปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงต�อการแพร�ระบาดของ
– 19 

ใช<ฆ�าเช้ือเสื้อผ<า ทําความสะอาด กรณีทําความสะอาด
ร� า ง ก า ย ใ ห< อ� า น
คําแนะนําบนฉลาก 

ใช<ทําความสะอาดพ้ืนผิวถูบ<าน 
อุปกรณ:เครื่องใช<รวมถึงเสื้อผ<าได<ดี 

ห< า ม ใ ช< กั บ ร� า ง ก าย
โ ด ย ต ร ง ทํ า ใ ห< เ กิ ด
ความระคายเคืองและ
อาการแพ<ได< 

ท่ีเปAนแนวทางในการ

รางวัลท่ีได<รับ ระบุข<อมูลท่ีทําให<เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 

จากสภาวะเสี่ยงต�อการแพร�ระบาดของการ



รายงานองค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ

 

 

 

องค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ประจําป&งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

 

 



รายงานองค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ

 

องค:ความรู<ท่ีมีการจดัการเพ่ือให<เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเปAนเลิศ ประจําป&งป.๖๔ 

 

- ๑๐ - 

 


