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ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษา	 อาทิ	 ประเมินความเสี่ยง	 ผ่าน	 Thai	 Save	 Thai	 (TST)	 
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ความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19	และกำากับติดตามประเมินผล	รวมถึงสื่อสาร

รอบรูส้ขุภาพสูโ้ควิด-19	เป็นต้น	ล้วนแต่เป็นประโยชน์สำาหรบัสถานศกึษาจะต้องถอืปฏิบตัิ

ตามอย่างเข้มข้น	 เข้มงวด	และเข้มแข็งต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้นกลับสู่

สภาวะปกติ
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บุคลากรสาธารณสุข	และผู้เกี่ยวข้อง	สามารถนำาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างมีคุณค่า
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สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ในเด็ก

	 สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19	ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา	สถานศกึษา

ต้องเตรยีมตัวให้พร้อมในการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่ทีส่อดรบักบัมาตรการป้องกนั

การระบาด	พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบ 

การเรียนท่ีเปลี่ยนไป	 ในช่วงการระบาดระลอกที่ผ่านมาโรงเรียนมีมาตรการปิดโรงเรียน 

เพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	แต่การปิดโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ ่

เสียโอกาสในการเรียนรู้	 โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน	ที่มีรายได้ไม่มากพอ 

ในการสนบัสนนุการเรยีนของเดก็เพ่ิมเตมิ	และการปิดโรงเรยีนอาจทำาให้เด็กกลุ่มน้ีออกจาก 

ระบบการศกึษา	ซึง่จะก่อให้เกดิผลเสยีต่อชวีติเดก็ในระยะยาว	จากผลการสำารวจอนามยัโพล	 

ประเด็น	“ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19	และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน	2564”	

ระหว่างวันที่	18-24	พฤษภาคม	2564	พบว่า	ผู้ปกครองมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19	 

สงูถงึร้อยละ	95.6	โดยประเดน็ทีม่คีวามกงัวลสงู	3	อนัดบัแรก	คอื	การดแูลสขุอนามยัส่วนบุคคล 

ของครูและนักเรียน	 ร้อยละ	33.1	การจัดภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	22.8	และโรงเรียน

ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุข	ร้อยละ	15.3	ตามลำาดับ	อย่างไรก็ตาม

สิ่งที่จำาเป็น	คือ	การวางแนวทางเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง	โดยให้สอดคล้องกับ 

ระดับความรุนแรงของสถานการณ์	 ควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและ

มาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัด
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สถานการณ์วัคซีนในกลุ่มผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี
	 วัยเด็กเป็นช่วงท่ีเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากท่ีสุด	 และเป็นช่วงเวลาที่จำาเป็นต้อง 

ได้รับการป้องกันมากที่สุด	 เด็กที่อายุตำ่ากว่า	 18	ปี	 คิดเป็น	 32%	ของประชากรทั่วโลก	 

ในขณะที่มีการควบคุมโรคระบาด	 การป้องกันในกลุ่มเด็กเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นอย่างเร่งด่วน 

เมื่อความเสี่ยงของโรคเพิ่มสูงข้ึน	 เด็กมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคโควิด-19	 ค่อนข้างตำ่า	 

คิดเป็น	 1	 ใน	 9	 ของการติดเชื้อ	 SARS-CoV-2	 และมีเพียง	 2%	 ท่ีต้องได้รับการรักษา 

ในโรงพยาบาล	 การติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและฟื้นตัวได้	 แต่เป็นที่รู ้กันว่า 

เด็กเป ็นกลุ ่มที่แพร ่ เชื้อไวรัสไปยังผู ้อื่น	 ส ่วนมากได ้รับเชื้อแต ่ไม ่แสดงอาการ	 

การเปิดเรียนมีความสำาคัญต่อการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก	 การมีเด็กกลุ่มใหญ ่

ที่ไม่ได้รับวัคซีน	 จะมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือและการแพร่เชื้อน้อยกว่า	 ซึ่งมีความสำาคัญ 

หากมกีารระบาดเพิม่ขึน้ในชมุชน	ดงันัน้	เดก็ควรถกูรวมไว้ในกลุม่ท่ีควรได้รับวัคซนีโควดิ-19	

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีน	ขณะเดียวกัน	ควรต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 

ความปลอดภยัของการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19	ในเดก็	ขณะนีป้ระเทศทีม่กีารฉดีวคัซนีในเดก็	

ได้แก่	แคนาดา	สหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	

  แคนาดา เป็นประเทศแรกที่อนุมัติให้ใช้วัคซีน	 Pfizer	 ในผู้ที่อายุ	 12-15	 ปี	 

ประกาศเมื่อ	5	พฤษภาคม	2564

  สหรัฐอเมรกิา	วคัซนีที	่FDA	อนมุตัใิห้ใช้ในกลุม่ผูอ้ายตุำา่กว่า	20	ปี	ม	ี3	ชนดิ	ได้แก่

  	Pfizer	ใช้ในผู้ที่อายุ	16	ปี	เป็นต้นไป	
ต่อมา	US	FDA	อนุมัติให้ฉีด	Pfizer	ในเด็กอายุ	12-15	ปี	ประกาศเมื่อ	10	พฤษภาคม	2564

  	Moderna	ใช้ในผู้ที่อายุ	18	ปี	เป็นต้นไป
และอยู่ระหว่างการทดลองระยะ	2	และ	3	กลุ่มตัวอย่าง	ในกลุ่มอายุ	12-17	ปี	จำานวน	3,700	คน	 

หลงัฉดีวคัซนีครบ	2	โดส	ไม่พบผูติ้ดเช้ือโควิด-19	เทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบัการหลอก	พบผูติ้ดเชือ้	4	ราย	 

บริษัทจะยื่นขออนุมัติวัคซีนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินกับกลุ่มวัยรุ่น	 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน	 2564	

ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19	ในคนกลุ่มอายุนี้	100%

  	Johnson	&	Johnson	ใช้ในผู้ที่อายุ	18	ปี	เป็นต้นไป
  สงิค์โปร์	อนมัุติให้ฉดี	Pfizer	ในเด็กอาย	ุ12-15	ปี	ประกาศเมือ่	18	พฤษภาคม	2564
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จ านวนเยาวชนทีต่ิดเช้ือแบ่งตามประวตัิเส่ียง รายวนั วนัที ่9 พฤษภาคม – 9 มถุินายน 2564

ระหวา่งสอบสวน สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่ คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้มัผสั

สมัผสัในครอบครัว ติดในสถานศึกษา ติดในเรือนจ า ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

จ�ำนวนเยำวชนที่ติดเชื้อแบ่งตำมประวัติเสี่ยง รำยวัน 
วันที่ 9 พฤษภำคม – 9 มิถุนำยน 2564

จ านวนเยาวชนท่ีติดช้ือ 
(ราย)
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37%
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7%

สัดส่วนประวตัิเส่ียงในกลุ่มเยาวชนทีต่ิดเช้ือ

สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่

คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั

สัมผสัในครอบครัว ติดในสถานศึกษา ติดในเรือนจ า

ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

• อาศยัในพื้นท่ีเส่ียง
• มีเพื่อนบา้นติดเช้ือ
• ทีบา้นคา้ขาย
• ขอ้งกบัตลาด/

แหล่งชุมชน เช่น มี
อาชีพคา้ขาย

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มเยาวชน

• สัมผสักบัเพื่อน
• ไปเล่นกบัเพื่อน
• มีผูใ้หญ่มาอุม้เล่น

90%

9%

1% จ านวนเยาวชนทีต่ดิเช้ือแบ่งตามสัญชาติ
ไทย
ต่างดา้ว
อ่ืนๆ
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จ านวนเยาวชนทีต่ดิเช้ือแบ่งตามกลุ่มอายุ
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สถานการณ์การติดเชื้อ 
ในกลุ่มเยาวชน

ที่มา	:	กรมควบคุมโรค,	มิถุนายน	2564
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สัดส่วนประวตัิเส่ียงในกลุ่มเยาวชนทีต่ิดเช้ือ
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ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

• อาศยัในพื้นท่ีเส่ียง
• มีเพื่อนบา้นติดเช้ือ
• ทีบา้นคา้ขาย
• ขอ้งกบัตลาด/

แหล่งชุมชน เช่น มี
อาชีพคา้ขาย

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มเยาวชน
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• ไปเล่นกบัเพื่อน
• มีผูใ้หญ่มาอุม้เล่น
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สัดส่วนประวตัิเส่ียงในกลุ่มเยาวชนทีต่ิดเช้ือ

สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่

คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั

สัมผสัในครอบครัว ติดในสถานศึกษา ติดในเรือนจ า

ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

• อาศยัในพื้นท่ีเส่ียง
• มีเพื่อนบา้นติดเช้ือ
• ทีบา้นคา้ขาย
• ขอ้งกบัตลาด/

แหล่งชุมชน เช่น มี
อาชีพคา้ขาย

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มเยาวชน

• สัมผสักบัเพื่อน
• ไปเล่นกบัเพื่อน
• มีผูใ้หญ่มาอุม้เล่น
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ไทย
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จ านวนเยาวชนท่ีติดช้ือ 
(ราย)
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สัดส่วนประวตัิเส่ียงในกลุ่มเยาวชนทีต่ิดเช้ือ

สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่

คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั

สัมผสัในครอบครัว ติดในสถานศึกษา ติดในเรือนจ า

ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

• อาศยัในพื้นท่ีเส่ียง
• มีเพื่อนบา้นติดเช้ือ
• ทีบา้นคา้ขาย
• ขอ้งกบัตลาด/

แหล่งชุมชน เช่น มี
อาชีพคา้ขาย

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มเยาวชน

• สัมผสักบัเพื่อน
• ไปเล่นกบัเพื่อน
• มีผูใ้หญ่มาอุม้เล่น
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1% จ านวนเยาวชนทีต่ดิเช้ือแบ่งตามสัญชาติ
ไทย
ต่างดา้ว
อ่ืนๆ

13%

13%

31%

43%
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0-2
3-5
6-11
12-18

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
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สถานการณ์การติดเชื้อ
ในบุคลากรทางการศึกษา

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
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จ านวนบุคลากรทางการศึกษาทีต่ิดเช้ือ แบ่งตามประวตัิเส่ียง รายวนั วนัที ่9 พฤษภาคม - 9 มถุินายน 2564

อยูร่ะหวา่งการสอบสวน ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่ คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั สัมผสัในครอบครัว สัมผสัในท่ีท างาน ติดในโรงพยาบาล

10%
11%

7%
1%

2%37%

16%

15%

1%
สัดส่วนแยกตามประวตัเิส่ียง

จ�ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ติดเชื้อ แบ่งตำมประวัติเสี่ยง รำยวัน  
วันที่ 9 พฤษภำคม - 9 มิถุนำยน 2564

สถานการณ์การตดิเช้ือในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา
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จ านวนบุคลากรที่ติดเช้ือแบ่งตามช่วงอายุ และเพศ
ชาย

หญิง
อายุเฉลีย่ 38 ปี จ านวนบุคลากรฯท่ีติดเช้ือ 

(ราย)

11%

58%
1%

4%

11%

7%
8%

สัดส่วนบุคลากรทีต่ดิเช้ือตามการคดักรอง

1.ผูป่้วย PUI

2.สมัผสัผูติ้ดเช้ือ

3.ต่างชาติมาจากต่างประเทศ

6.เฝ้าระวงั ARI/ pneumonia

8.ส ารวจกลุ่มเส่ียง (survey)

9.ขอตรวจหาเช้ือเอง

10.อ่ืนๆ

77%

12%

7%

3% 1%

สัดส่วนบุคลากรทีต่ดิเช้ือตามอาชีพ

ครู หน่วยสนบัสนุน อาจารย์ ไม่ระบุ อ่ืนๆ

ที่มา	:	กรมควบคุมโรค,	มิถุนายน	2564

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

สรุปผลการวิเคราะห์

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
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จ านวนผู้ติดเช้ือโควดิ-19 เปรียบเทยีบจ านวนเยาวชน* และบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศ (ไม่รวมเรือนจ า) ครู/อาจารย/์พนกังาน เยาวชน

10% ของผูติ้ดเช้ือรายวนัเป็นผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี

*เยาวชน หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เปรียบเทียบจ�ำนวนเยำวชน*  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

	ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564
 	 มีจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศ	ไม่รวมการติดเชื้อในเรือนจำา	ทั้งหมด	72,444	ราย	แบ่งเป็น
   การติดเชื้อในเยาวชน	7,501	ราย	คิดเป็นร้อยละ	10.35
    อายุเฉลี่ย	10	ปี	(1	เดือน	–	18	ปี)
    ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ	12-18	ปี
   การติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา	155	ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.21

	การติดเชื้อในเยาวชน ส่วนใหญ่ เป็นการนำาพาเชื้อจากคนในครอบครัวมายังบ้าน มากกว่า 
 การติดเชื้อจากการออกไปในแหล่งชุมชน
 	 โดยอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเสี่ยงจากการไปสัมผัสนอกบ้าน	หรือในแหล่งชุมชนที่เพิ่มขึ้น

	ในบุคลากรทางการศึกษา การสัมผัสส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มเพื่อน จากเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
 	 นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการร่วมงานเลี้ยง/งานสังสรรค์	อีกด้วย
 	 จากโครงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มครู	พบว่า	ในบางโรงเรียนยังมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน	 
	 	 และการจองวัคซีนในกลุ่มบุคลากรครูที่ค่อนข้างต่า	 (บางโรงเรียนมีครูที่ลงทะเบียนเพียง	 4	 คน)	 
	 	 ทั้งๆ	ที่มีการรวบรวมรายชื่อมานานแล้วก็ตาม

สรุปผลการวเิคราะห์
• ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564

• มีจ  านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศ ไม่รวมการติดเช้ือในเรือนจ า ทั้งหมด 72,444 ราย แบ่งเป็น
• การติดเช้ือในเยาวชน 7,501 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.35

• อายเุฉล่ีย 10 ปี (1 เดือน – 18 ปี)
• ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ12-18 ปี 

• การติดเช้ือในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.21

• การติดเช้ือในเยาวชน ส่วนใหญ่ เป็นการน าพาเช้ือจากคนในครอบครัวมายงับา้น มากกวา่การติดเช้ือจากการออกไปในแหล่งชุมชน 
• โดยอายท่ีุเพิ่มข้ึนส่งผลต่อความเส่ียงจากการไปสมัผสันอกบา้น หรือในแหล่งชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน

• ในบุคลากรทางการศึกษา การสมัผสัส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มเพื่อน จากเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้
• นอกจากน้ียงัมีในเร่ืองของการร่วมงานเล้ียง/งานสงัสรรค ์อีกดว้ย
• จากโครงการกระตุน้ภูมิคุม้กนัในกลุ่มครู พบวา่ ในบางโรงเรียนยงัมีความครอบคลุมของ
การฉีดวคัซีน และการจองวคัซีนในกลุ่มบุคลากรครูท่ีค่อนขา้งต ่า (บางโรงเรียนมีครูท่ีลง
ทะเบียนเพียง 4 คน) ทั้ง ๆ ท่ีมีการรวบรวมรายช่ือมานานแลว้กต็าม
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สัดส่วนของประวตัิเส่ียง แยกตามช่วงอายุ ในกลุ่มเยาวชน

อยูร่ะหวา่งการสอบสวน สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่

คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั สัมผสัในครอบครัว

ติดในสถานศึกษา ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

ประวตัเิส่ียง เยาวชน บุคลากร
ผูส้มัผสั 37% 37%
สมัผสัในครอบครัว 30% 16%
ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั 15% 11%
ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่ 2% 7%

สรุปผลการวเิคราะห์
• ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564

• มีจ  านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศ ไม่รวมการติดเช้ือในเรือนจ า ทั้งหมด 72,444 ราย แบ่งเป็น
• การติดเช้ือในเยาวชน 7,501 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.35

• อายเุฉล่ีย 10 ปี (1 เดือน – 18 ปี)
• ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ12-18 ปี 

• การติดเช้ือในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.21

• การติดเช้ือในเยาวชน ส่วนใหญ่ เป็นการน าพาเช้ือจากคนในครอบครัวมายงับา้น มากกวา่การติดเช้ือจากการออกไปในแหล่งชุมชน 
• โดยอายท่ีุเพิ่มข้ึนส่งผลต่อความเส่ียงจากการไปสมัผสันอกบา้น หรือในแหล่งชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน

• ในบุคลากรทางการศึกษา การสมัผสัส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มเพื่อน จากเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้
• นอกจากน้ียงัมีในเร่ืองของการร่วมงานเล้ียง/งานสงัสรรค ์อีกดว้ย
• จากโครงการกระตุน้ภูมิคุม้กนัในกลุ่มครู พบวา่ ในบางโรงเรียนยงัมีความครอบคลุมของ
การฉีดวคัซีน และการจองวคัซีนในกลุ่มบุคลากรครูท่ีค่อนขา้งต ่า (บางโรงเรียนมีครูท่ีลง
ทะเบียนเพียง 4 คน) ทั้ง ๆ ท่ีมีการรวบรวมรายช่ือมานานแลว้กต็าม

0%

100%

0-2 3-5 6-11 12-18

สัดส่วนของประวตัิเส่ียง แยกตามช่วงอายุ ในกลุ่มเยาวชน

อยูร่ะหวา่งการสอบสวน สถานบนัเทิง/ร้านอาหาร ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่

คน้หาเชิงรุก งานเล้ียง ผูส้ัมผสั สัมผสัในครอบครัว

ติดในสถานศึกษา ติดในโรงพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา จากการประกอบอาชีพ

ประวตัเิส่ียง เยาวชน บุคลากร
ผูส้มัผสั 37% 37%
สมัผสัในครอบครัว 30% 16%
ชุมชน/ท่ีเส่ียง/ท่ีแออดั 15% 11%
ท่องเท่ียว/ไปมาหาสู่ 2% 7%

ที่มา	:	กรมควบคุมโรค,	มิถุนายน	2564

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา 11



แนวปฏิบัติการเปิดเรยีน 
ในสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ

โรงเรยีนสามารถเปิดเรยีนได้  

และนกัเรยีนสามารถออกกำาลังกาย

และเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนได้ รวมถึงสามารถ 

ออกนอกบ้านและรวมกลุ่มในกลุ่มเล็กๆ 

กลางแจ้งได้ไม่เกิน 6 คน สถานที่เล่นกีฬา 

กลางแจ้งสามารถเปิดทำาการได้ และ

อนุญาตให้เดินทางออกจากพื้นที่ได้

สนามกีฬาในร่ม  

สระว่ายนำ้า ธุรกิจ ร้านค้าจำาหน่าย

อาหารและเครื่องดื่ม 

ในลักษณะกลางแจ้ง 

สถานที่เสริมความงาม 

สามารถเปิดทำาการได้

สามารถออกนอกบ้าน 

และรวมกลุ่มในกลุ่มเล็กๆ  

ในอาคารไม่เกิน 6 คน  

ธุรกิจบริการและโรงแรม

สามารถเปิดได้

ระยะที่ 1
ภำยในมีนำคม 2564

ระยะที่ 2
ภำยในเมษำยน 2564  

ระยะที่ 3
ภำยในพฤษภำคม 2564

การเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ
 ประเทศอังกฤษ
	 โรงเรียนในประเทศอังกฤษเริ่มเปิดเรียน	 เด็กนักเรียนสามารถกลับเข้าไปเรียน 

ในโรงเรียนได้อีกครั้ง	หลังจากต้องเรียนทางไกล	นาน	2	เดือน	ในช่วงการระบาดของโควิด-19	 

การเปิดเรยีนนับเป็นขัน้ตอนแรกในแผนการ	4	ขัน้ตอน	สำาหรับผ่อนคลายมาตรการ	โควิด-19 

ของรัฐบาลอังกฤษ	การเปิดเรียนมีความสำาคัญไม่ใช่เพียงด้านการศึกษา	แต่ยังมีผลดีต่อ 

สุขภาพจิตของเด็ก	และพ่อแม่สามารถกลับไปทำางานได้ตามปกติ

 ประชาชนมากกว่าครึ่งในประเทศอังกฤษได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้ว	อังกฤษเป็น

ประเทศทีม่สีดัส่วนประชากรทีไ่ด้รบัวคัซนีเขม็แรกสงูเป็นอนัดับสองของโลกรองจากอสิราเอล	

ทัง้นีอ้งักฤษอาจยกเลิกมาตรการควบคมุทัง้หมดภายในเดือน	มถินุายน	2564	หากแผนทุกอย่าง 

และการฉีดวัคซีนเป็นไปตามที่วางไว้	มีมาตรการการผ่อนคลาย	ดังนี้

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา12



แนวปฏิบัติ Reopening โรงเรียน ปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในต่างประเทศ

สภาวะ
จีน เดนมาร์ค นอร์เวย์ สิงคโปร์ ไต้หวัน

บริบท เริ่มเปิดโรงเรียน 
ตั้งแต่มีนาคม	
2564

เปิดโรงเรียน	 
15	เมษายน	2564 
ในเด็กอายุ
มากกว่า	12	ปี

เปิดโรงเรียน	 
27	เมษายน	2564		
สำาหรับเด็ก	
เกรด	1	-	4

เปิดโรงเรยีนจนถงึ 
8	เมษายน	2564	
และได้ปิดโรงเรยีน
เน่ืองจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด

ไม่ปิดโรงเรียน	 
แต่โรงเรียน
จะปิดชั่วคราว
ตามความจำาเป็น

การคดักรอง
สุขภาพ

คัดกรองอุณหภูมิ	 
ตรวจสอบอาการ	 
อย่างน้อย 
วันละ	2	ครั้ง

วัดอุณหภูมิ
ตรวจสอบอาการ 
เมือ่มาถงึโรงเรียน

วัดอุณหภูมิ
ตรวจสอบอาการ
เมือ่มาถงึโรงเรียน

คัดกรองอุณหภูมิ	
ตรวจสอบอาการ	 
วันละ	2	ครั้ง

วัดอุณหภูมิ
ตรวจสอบอาการ
เมือ่มาถงึโรงเรียน

นโยบาย
การกักตัว
และ
การปิด
โรงเรียน

หากพบเด็ก 
มีอาการป่วย
กักตัว	 
จนกว่าจะหาย

เด็กที่ป่วย
ให้อยู่บ้าน	
48	ชั่วโมง

ถ้าป่วย 
ให้พักอยู่บ้าน 
จนไม่มีอาการ	 
1	วัน

มีกฎหมาย 
เมื่อเด็กมีการ
ติดต่อใกล้ชิด
กับผู้ป่วยยืนยัน	 
โรงเรียนจะปิด
ทำาความสะอาด

กรณีพบผู้ป่วย
ยืนยัน	1	ราย	
จะปิดชั้นเรียน	14	วัน
พบผูป่้วยมากกว่า	 
2	ราย	โรงเรียน
จะปิด	14	วัน

ขนาดกลุ่ม	
และ
พนักงาน

ลดขนาดจำานวน
นักเรียน	 
จาก	50	คน	
เป็น	30	คน
ตามบริบทพื้นที่

ลดขนาด
จำานวนนักเรียน	
ให้มีระยะห่าง
ประมาณ	2	เมตร	

จำากัดจำานวน
นกัเรยีน	เกรด	1-4	
จำานวน	15	คน	
จำากัดจำานวน
นกัเรยีน	เกรด	5-7	
จำานวน	20	คน		

ในห้องเรียน
ให้เว้นระยะห่าง	
1-2	เมตร	(3-6	ฟตุ)

ไม่มีห้องเรียน
ที่มีจำานวนเด็ก
มากเกิน	
ไม่มกีารเวยีนเรยีน	
ให้ครูเดินมาสอน

พื้นที่
ห้องเรียน 
การเว้น
ระยะห่าง

มีการแยกโต๊ะ 
ในชั้นเรียน

จดัระยะห่าง	2	เมตร	
ในห้องเรียน 
การใช้พืน้ทีก่ลางแจ้ง	
โรงยมิ	และในโรงเรยีน
เด็กปฐม

มกีารเว้นระยะห่าง
ในห้องเรียน	
แนะนำาให้ใช้พืน้ที่
ข้างนอกในการเรยีน

แยกโต๊ะเรียน 
ตั้งแต่เกรด	3	 
และเว้นระยะห่าง	 
1-2	เมตร	(3-6	ฟุต)

มีการแยกโต๊ะ 
ในชั้นเรียน

ขั้นตอน
การเข้ามา

กำาหนดทางเข้า
ห้องเรียน	เข้าได้ 
หลายทาง

ผูป้กครอง	ผูด้แูลเดก็
ไม่ให้เข้ามาในพืน้ที่

ผูป้กครอง	ผูด้แูลเดก็
ไม่ให้เข้ามาในพืน้ที่

ผูป้กครอง	ผูด้แูลเดก็
ไม่ให้เข้ามาในพืน้ที่

ผูป้กครอง	ผูด้แูลเดก็
ไม่ให้เข้ามาในพืน้ที่

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา 13



สภาวะ
จีน เดนมาร์ค นอร์เวย์ สิงคโปร์ ไต้หวัน

มื้ออาหาร กนิข้าวทีโ่ต๊ะเรยีน	
กำาหนดที่นั่ง
ในโรงอาหาร

นั่งประจำาที่	 
ไม่รับประทาน 
อาหารร่วมกัน

กินข้าวที่โต๊ะเรียน	 
หรือกำาหนดที่นั่ง 
ในโรงอาหาร

กำาหนดที่นั่ง
โรงอาหาร
เว้นระยะห่าง	
1-2	เมตร	
(3-6	ฟุต)

กินข้าวที่โต๊ะเรียน	 
แบ่งช่วงเวลา 
กินอาหาร

สันทนาการ บางโรงเรียน
ยกเลิกวิชา 
พละศึกษา

เดก็อยูน่อกห้องเรยีน
มากที่สุด	
ถ้าทำากิจกรรม
ในห้องเรียน
ให้จำากัดเวลา
และจัดเป็น
กลุ่มเล็กๆ

เดก็อยูน่อกห้องเรยีน
มากที่สุด	
แต่ถ้าทำากิจกรรม
ในห้องเรียน
จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ	

งดกิจกรรมกีฬา
ระหว่างโรงเรียน	 
ในโรงเรียน 
แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก	 
จำากัดเวลา

ยกเลิกวิชา
พละศึกษา

การขนส่ง รถโรงเรียน
ให้จัดเว้นระยะห่าง  

ในรถโรงเรียน 
ให้จัดนักเรียน	
1	คนต่อแถว

ขอความร่วมมือ
รถขนส่งเอกชน	
จัดนักเรียน	
1	คน	ต่อแถว

รถเมล์รถขนส่ง
สาธารณะ	
ยังเปิดให้บริการปกติ

รถเมล์รถขนส่ง
สาธารณะ	
ยังเปิดให้บริการปกต ิ
โดยให้ทำาความสะอาด
ทุก	8	ชั่วโมง

สุขอนามัย ภาครัฐสนับสนุน
ให้สวม	Mask
และล้างมือบ่อยๆ

ล้างมือบ่อยๆ	 
จัดให้มีโปสเตอร์
และวีดีโอ 
ให้คำาแนะนำา

ฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับ
สุขอนามัย	 
เน้นการล้างมือ
บ่อยๆ		จัดให้มี
โปสเตอร์และ
วดีโีอให้คำาแนะนำา

ล้างมือบ่อยๆ	 
จัดให้มีโปสเตอร์
และวีดีโอ 
ให้คำาแนะนำา

ภาครัฐสนับสนุน
ให้สวม	Mask
และจัดให้มีการ
ระบายอากาศที่ดี

ความ
สะอาด

แนะนำาการ
ทำาความสะอาด
และฆ่าเชื้อ

แนะนำาการ
ทำาความสะอาด
และฆ่าเชื้อ	 
ภาครัฐสนับสนุน
เจ้าหน้าที่
ทำาความสะอาด
และเครื่องวัด
อุณหภูมิ

แนะนำาให้
ทำาความสะอาด
บ่อยๆ	และให้
นักเรียนช่วยทำา 
ความสะอาด

ทำาความสะอาด 
พื้นสัมผัสร่วม	 
ทุก	2	ชั่วโมง	 
และให้นักเรียน 
ช่วยทำาความ
สะอาด

แนะนำาการ
ทำาความสะอาด
พื้นที่สัมผัสร่วม
และฆ่าเชื้อ

ที่มา :	https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief

แนวปฏิบัติ Reopening โรงเรียน ปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ (ต่อ)

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา14



แนวทางการใช้ ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 antigen detecting rapid 

diagnostic tests (SARS-CoV-2 Ag-RDTs)

	 การตรวจคัดกรองการติดเชือ้โควดิ-19	มคีวามส�าคญัในการแยกผู้ตดิเชือ้และการควบคมุ 

การกระจายของโรค	องค์การอนามยัโลกได้มแีนวทางในการใช้ชดุตรวจ	SARS-CoV-2	Ag-RDTs	

ในโรง เ รียนที่ อยู ่ ในพื้ นที่ ท่ี มี การแพร ่ ระบาดของโรค 	 เพื่ อคัดกรอง เบื้ อ งต ้น	 

โดยมีข้อแนะน�าดังนี้

ตรวจโดย: Trained operator
สถานที่: หน่วยบริการ หรือ หน่วยจัดตั้ง

1.ต้องใช้ชุดตรวจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และควรใช้
ชุดตรวจในพื้นที่ที่เข้าถึงการตรวจแบบมาตรฐาน  

เช่น RT-PCR ท�าได้ยาก หรือในพื้นที่ที่สถานบริการ
สาธารณสุขไม่สามารถให้บรกิารได้เนือ่งจากมภีาระงาน
มากจากสถานการณ์การระบาด

2.การตรวจต้องตรวจ 
โดยผู้ตรวจที่ผ่านการ

ฝึกอบรบ และควรปฏิบัติ
ตามข้อแนะน�าการใช้งาน
ของผลติภัณฑ์อย่างเคร่งครดั

Sample management

Patient management

ประเมินตนเองผ่าน Thai save Thai หรือ
แบบประเมินความเสี่ยง แล้วมีความเสี่ยงสูง

Respiratory sample is
collected as per instructions for use

and biosafety requirements

Ag-RDT performed using sample

SARS-CoV-2 DETECTED

ส่งต่อหน่วยบริการ

SARS-CoV-2 NOT DETECTED

แนะน�าปฏบิตัตินตาม 6 มาตรการหลัก
1. เว้นระยะห่าง
2. สวมหน้ากากตลอดเวลา
3. ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
4. วัดไข้ สังเกตอาการ
5. ลดการแออัด ลดการไปในพื้นที่เสี่ยง
6. ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

Results are interpretedmanually or via instrument

Flowchart การใช้ Ag-RDTS ในพื้นที่ระบาด (modified)

เอกสารอ้างอิง
World	health	organization.	SARS-CoV-2	antigen-detecting	rapid	diagnostic	tests:	an	implementation	guide.	2020.	
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ประเมินความเสี่ยง  
Thai Save Thai

5
ข้อปฏิบัติ

ก�ากับติดตาม 
ประเมินผลร่วม ศธ.-สธ.

เตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน 6 มิติ

ประเมินตนเองเตรียมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียน  
Thai Stop Covid

ยกระดับปลอดภัย 
6x6 มาตรการหลัก-เสริม-เฉพาะ 

1

2

3

4

5
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เตรยีมความพรอ้มเปิดภาคเรยีน
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ประเมินควำมเสี่ยง

นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร  
ผู้ปกครอง สมำชิกในครอบครัว
ประเมินควำมเสี่ยงด้วยตนเอง

ก่อนออกจำกบ้ำนทุกวัน 
ผ่ำน Thai Save Thai

เตรียมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 

ตามมาตรการ 6 มิติ

1. ควำมปลอดภัยจำกลดแพร่เชื้อโรค
2. กำรเรียนรู้
3. กำรครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกำส
4. สวัสดิภำพและกำรคุ้มครอง
5. นโยบำย
6. กำรบริหำรกำรเงิน

ยกระดับมำตรกำรปลอดภัยมั่นใจสุขอนำมัย 
ไร้โควิด-19

สถำนศึกษำประเมินควำมพร้อม

ก่อนเปิดภำคเรียน (TSC Plus)

https://stopcovid.anamai.
moph.go.th/th/school

ก�ำกับติดตำมประเมินผล

5 ข้อปฏิบัตเิตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

1 2

4

3

5

 ระบบ MOE (COVID-19) ศธ.
 http://covid.moe.go.th/survey/1/

 กลไกติดตำมประเมินผลร่วม ศธ.-สธ.

6+ มำตรกำรหลัก (DMHT-RC)

มำตรกำรเฉพำะ

6 มำตรกำรเสริม (SSET-CQ)

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา 17



1. การประเมินความเสี่ยง ผ่าน Thai Save Thai
	 ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และประชาชนทุกคน	ทำาการประเมินความเสี่ยงของตนเอง	

ก่อนออกจากบ้านทุกวัน	ผ่านระบบ	Thai	Save	Thai	https://savethai.anamai.moph.go.th 

	 ระบบเซฟไทย	 (Save	 Thai)	 พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตน	 

อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

วัตถุประสงค์

1

เพื่อประเมิน 
ควำมเสี่ยงและให้ควำมรู ้

แก่ประชำชนในสถำนกำรณ 
กำรแพร่ระบำดโควิด-19

3

เพื่อประเมิน 
สถำนกำรณ 

กำรแพร่ระบำดโควิด-19  
ในภำพรวมของประเทศ

2

เพื่อให้ควำมรู ้
ด้ำนกำรป้องกันและ 

ควบคุมกำรแพร่ระบำดโควิด-19  
แก่สถำนประกอบกำร  

ให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งคัดกรองควำมเสี่ยง 

แก่พนักงำนของสถำนประกอบกำร
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รายการประเมิน

1

3

2

4

ประเมินอำกำรเสี่ยง

QR code ไฟล ระบบ Thai Save Thai 

ประเมินควำมเสี่ยง 
กรณีมีผลตรวจ 
จำกโรงพยำบำล

ประเมินสถำนที่เสี่ยง
และพฤติกรรมเสี่ยง

ประเมินควำมเสี่ยง 
กรณีฉีดวัคซีน
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2. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 (Reopening) 

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ทุกประเทศท่ัวโลกทวีความรุนแรงขยายวงกว้างต่อเนื่อง	 อัตราป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น 

ตามลำาดับ	รวมถึงประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้างทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละพื้นที่	 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 

จะทวีความรุนแรงมากข้ึน	ส่งผลให้ประชาชนทกุครอบครัวทกุชมุชนทกุองค์กรทกุหน่วยงาน

ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมาก	บางส่วนมีอาการรุนแรงต่อชีวิต	 

รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษา	 กรณีเปิดทำาการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนนักศึกษา	 

จึงต้องมีข้อกำาหนดให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)  

แบบเข้มข้น ตามกรอบแนวทาง 6 มิติ ประกอบด้วย	 1)	 ความปลอดภัยจากการลด 

การแพร่เชื้อโรค	2)	การเรียนรู้	3)	การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส	4)	สวัสดิภาพและการคุ้มครอง	

5)	นโยบาย	6)	การบริหารการเงิน	(ที่มา	:	องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี)	 

ตามคู่มือการปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,	 

2563	กรมอนามัย

1

4

26

35

6 มิติ 
เตรียมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียน 
ของสถานศึกษา
(Reopening)

ความปลอดภัย
จากการลด

การแพร่เชื้อโรค

สวัสดิภาพ 
และ 

การคุ้มครอง

การครอบคลุม
ถึงเด็ก 

ด้อยโอกาส
นโยบาย

การเรียนรู้การบริหาร 
การเงิน
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3. การประเมินตนเองเตรียมความพร้อม
 ก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน Thai Stop Covid

	 สถานศึกษาทำาการประเมินตนเอง	 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน	 

ผ่าน	Thai Stop Covid	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสขุ	หรอื	MOE (COVID-19)	กระทรวงศกึษาธกิาร	 

ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา	จำานวน	44 ข้อ	ประกอบด้วย	

 มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค	จำานวน	20	ข้อ	

 มิติที่ 2 การเรียนรู้	จำานวน	4	ข้อ	

 มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส	จำานวน	6	ข้อ	

 มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง	จำานวน	5	ข้อ	

 มิติที่ 5 นโยบาย	จำานวน	5	ข้อ	

 มิติที่ 6 การบริหารการเงิน	จำานวน	4	ข้อ	

 ผลการประเมิน

Ranking เกณฑ์ประเมิน

สีเขียว ผ่านทั้งหมด	44	ข้อ

สีเหลือง ผ่านข้อ	1	-	20			ทุกข้อ
แต่ไม่ผ่าน	ข้อ	21	-	44	ข้อใดข้อหนึ่ง

สีแดง ไม่ผ่านข้อ	1	-	20		ข้อใดข้อหนึ่ง

 การแปลผล

 •	 สีเขียว	 	 	 หมายถึง	 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
	 •	 สีเหลือง		 หมายถึง	 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้	 แต่ต้องดำาเนินการปรับปรุง 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

	 •	 สีแดง		 	 	 หมายถงึ	 โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้	ต้องดำาเนินการปรับปรุง 
           ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนด	และ/หรอืประเมนิตนเองซำา้	 

           จนกว่าจะผ่านทั้งหมด	โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
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หมายเหตุ : 	1.		สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อม	

	 	 	 	 	 ก่อนเปิดภาคเรียน	ผ่านระบบ	Thai	stop	covid	กรมอนามัย		

	 	 	 	 	 ได้ที่	https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th หรือ

     https://tsc.anamai.moph.go.th/public/workflow.php?wfp=WNzNrMmw0Z 

     TR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjg0dzJ6Mm8zaTNvMw==

     หรือ	www.moe.go.th/คู่มือการปฏิบัติสำาหรับ-2/42782

	 	 	 	 2.	 	 รายงานผลการประเมินตนเอง

	 	 	 	 	 	 ของสถานศึกษา	เตรียมความพร้อม

	 	 	 	 	 	 ก่อนเปิดภาคเรียนที่	1/2564

	 	 	 	 	 	 รองรับสถานการณ์	COVID-19	

      (แสดงผลตามเกณฑ์เขียว	เหลือง	แดง) 

	 	 	 	 	 	 ผ่าน	TSC https://tsc.anamai.moph.go.th/dashboard3/ 

	 	 	 	 3.	สถานศึกษาประเมินตนเอง	

	 	 	 	 	 ผ่านครบ	44 ข้อ	จะได้รับ

     เกียรติบัตรรับรองการประเมินตนเอง 

	 	 	 	 	 ทาง	E-mail	โดยผู้บริหารสถานศึกษา	

	 	 	 	 	 ลงนามรับรองการประเมินตนเอง
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ภาพแสดงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รองรับสถานการณ์ COVID-19

https://tsc.anamai.moph.go.th/dashboard3/

https://tsc.anamai.moph.go.th/dashboard3/

https://tsc.anamai.moph.go.th/dashboard3/
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4. ยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 
 6+ x 6 มาตรการหลักมาตรการเสริม มาตรการเฉพาะ 

6+ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
 1. Distancing (D)	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1-2	เมตร
 2. Mask wearing (M) นักเรียนนักศึกษา (มัธยม-อุดมศึกษา) 

  สวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นสถานศกึษา

  เมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

 3. Hand washing (H)	ล้างมือบ่อยๆ	ด้วยสบู่และนำ้า	นาน	20	วินาที	
	 	 หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

 4.  Testing (T) คัดกรองวัดไข้	 สังเกตอาการ	 ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน 

	 	 ก่อนเข้าสถานศึกษา

 5.  Reducing (R) ลดการแออัด	ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง	กลุ่มคนจำานวนมาก
	 	 กรณีพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน 

	 	 กรณีพื้นที่สีแดง สีส้ม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า	50 คน 

	 	 ทั้งนี้	ตามที่รัฐกำาหนด

 6.  Cleaning (C)	ทำาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม
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6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
 1.  Self-care (S) ดูแลตนเอง	ดูแลใส่ใจ	ปฏิบัติตน	มีวินัย	 รับผิดชอบตนเอง	 
	 	 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 2.  Spoon (S) ใช้ช้อนส่วนตัว	 กินอาหารทุกคร้ัง	 กินแยก	 ไม่กินร่วมกัน	 
	 	 ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

 3.  Eating (E) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ	 กรณีอาหารเก็บเกิน	 2	 ชั่วโมง	 
	 	 นำามาอุ่นให้ร้อนเดือดทั่วถึง	ก่อนกินอีกครั้ง

 4.  Thai chana (T)	ลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำาหนด	ด้วย	app	 ไทยชนะ	 
	 	 หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน

 5.  Check (C) สำารวจตรวจสอบบุคคล	 นักเรียน	 หรือกลุ ่มเสี่ยงท่ีเดินทาง 
	 	 มาจากพื้นที่เสี่ยง	เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

 6.  Quarantine (Q)	กักกันตัวเอง	14	วัน	เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง 
	 	 ที่มีการระบาดของโรค
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มาตรการเฉพาะ
 1. รถรบั-ส่งนักเรยีน
 2. หอพักนักเรยีน
 3. สถำนที่ปฏิบัติศำสนกิจ
 4. กรณีเฉพำะควำมพิกำร
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5. การก�ากับติดตามประเมินผล
	 มีระบบการกำากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำาเนินการ 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID–19)	 

โดยคณะกรรมการบูรณาการฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข	 (ตาม	 matching)	 

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	ศึกษาธิการภาค	ศึกษาธิการจังหวัด	ผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่	 และทีมตรวจราชการระดับพ้ืนท่ี	 ร่วมกับฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข	 

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน	และผู้อำานวยการศูนย์อนามัยในพื้นท่ี

และหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดในเขตพื้นท่ีโรงเรียนเป้าหมาย	 สถานศึกษารายงานผล 

ผ่านระบบ	MOE	(COVID–19)	กระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษารายงานผลผ่านระบบ MOE (COVID - 19)

กลไกการก�ากับติดตามประเมินผลร่วม ศธ.-สธ.

www.covid.moe.go.th

http://www.covid.moe.go.th/app/
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Campa ign
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1. คลิปรอบรู้สุขภาพก่อนเปิดภาคเรียน
 1) คลิป เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์โควดิ-19

 2) คลิป ล้างมือถูกวิธี ด้วย 7 ขั้นตอน ปลอดภัย ไร้โควิด-19 New normal 

https://www.youtube.com/watch?v=rg2aGsvb4J0&feature=youtu.be

ส่ือรอบรูสุ้ขภาพสู้โควิด-19

https://fb.watch/5I1snLBI82
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 3) คลิป New normal วิถีใหม่การแปรงฟันในโรงเรียน

 4) คลิป 6x6 มาตรการหลักมาตรการเสริม

 5) คลิป สนับสนุนก้าวท้าใจ Season 3 ในสถานศึกษา 
  โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://covid19.anamai.moph.go.th/th/video/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5Ng==

https://fb.watch/5I03rPhIh1/

https://drive.google.com/file/d/1uUC5MSsKUO1PJM-Jx7gkoWCs6fsQBwXG/view
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 2  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 สำาหรบัคร ูเดก็อาย ุ18 ปีขึน้ไป  

  และ/หรือเด็กโต ตามที่รัฐกำาหนด

2. สื่อภาพรอบรู้สุขภาพสู้โควิด-19

 1  นกัเรียนนกัศึกษา (มธัยม-อุดมศึกษา) สวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั 100% 
  ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา เมื่อออกจากเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
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ห้องเรียน

โรงยิม สนามกีฬา

ห้องพยาบาล

สนามเด็กเล่น

ห้องสมุด

โรงอาหาร ห้องส้วม

ห้องพักครู

ห้องนอนเด็กเล็ก สถานที่แปรงฟันหอพักนักเรียนหอประชุม

 3  แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 

	 	 ของสถานศึกษา	:		ห้องเรียน	 ห้องพยาบาล	 ห้องสมุด	 

	 	 ห้องพักครู	 หอประชุม	 หอพักนักเรียน	ห้องนอนเด็กเล็ก	 

	 	 สถานที่แปรงฟัน	 โรงยิม	 สนามกีฬา	 สนามเด็กเล่น	 

	 	 โรงอาหาร	ห้องส้วม
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 4  แนวปฏบิตักิารคดักรองสขุภาพนกัเรยีน

 5  แนวปฏิบตักิารคดักรองสขุภาพคร ู

	 	 และบุคลากร

 6  แนวปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน

	 	 ติดเชื้อโควิด-19

 7  แนวปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อ 

	 	 ทางเดินหายใจ	 เป็นกลุ ่มก้อน	 

	 	 (Cluster)
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 8  6	มาตรการป้องกันโควิด-19	
	 	 ในสถานศึกษา

 9  แนวปฏิบัติเมื่อพบผู้มีอาการป่วย
	 	 อยู่ในสถานศึกษา

 10  คำาแนะนำาสำาหรับผู้ทำาหน้าที่คัดกรอง

 12  สุขอนามัย	สุขลักษณะ  13  รถรับ-ส่งนักเรียน

 11  คำาแนะนำาสำาหรับผู้ปกครอง

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 
ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา34



 14  แนวปฏิบัติการป้องกันโควิด-19	สำาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

6 มิติ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

คู่มือสุขอนามัยสถานที่จ�าวัดสามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

6 มาตรการหลัก แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สามเณร ล้างมือ 7 ขั้นตอน

สุขอนามัย ล้างมือ 7 ขั้นตอน

ตรวจคัดกรองสุขภาพสามเณรวิธีการตรวจร่างกาย 10 ท่า
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3. คู่มือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 

ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ 
ในสถานศึกษา

แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย 

ไรโ้ควิด-19 ระลอกใหม่ 
ในสถานศึกษา

ISBN 978-616-11-4614-6Link  https://bit.ly/34eVu8p

1  คู่มือการปฏิบัติสำาหรับสถานศึกษา

ในการป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19

2  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและ 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 ในสถานศึกษา

3  แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัย 
มั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ 

 ในสถานศึกษา

http://bit.do/schoolcovid-19-v3

https://bit.do/schoolcovid-19

http://bit.do/schoolcovid-19-v2risk
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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คณะที่ปรกึษา
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8.	 แพทย์หญิงสุธาทิพย์	 เอมเปรมศิลป์	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทย์ศาสตร์	

	 	 	 รพ.รามาธิบดี

9.	 ดร.รังสรรค์		 วิบูลอุปถัมภ์		 ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย	

	 	 	 (UNICEF	Thailand)

10.	นางปนัดดา	 จั่นผ่อง	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย	

11.	แพทย์หญิงพันทนีย์	 ธิติชัย	 กองระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค

12.	สัตวแพทย์หญิงอรพิรุฬห์		 ยุรชัย	 กองโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค

13.	นางสาวณัฐทิชา	 หงส์สามสิบหก	 กองโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค

14.	นางสาวจันทร์ชนก		 โยธินชัชวาล	 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	

	 	 	 กรมสุขภาพจิต
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15.	นายทวีสิทธิ์	 ใจห้าว	 ผู้อำานวยการสำานักตรวจราชการและติดตาม

	 	 	 ประเมินผล	สป.กศธ.

16.	นางปิยศิริ		 วรธนาวงศ์	 สำานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	สป.ศธ.

17.	นางสาวจิราพร		 โสดากุล	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการจัดการศึกษา	

	 	 	 สำานักบูรณาการกิจการการศึกษา

	 	 	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18.	นายนิติ		 นาชิต	 ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	

	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19.	พ.ต.ท.สวัสดิ์	 คำาภิรานนท์	 รองผู้กำากับ	ฝ่ายอำานวยการ	7	บก.อก.บช.ตชด.

20.	นางอุษา		 สมบูรณ์		 นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย	

21.	นางปูนัม		 สัจเดว		 อุปนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย	

22.	นางภัทราดา		 ยมนาค		 อุปนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย	

23.	นางพรพิมล		 เจริญ		 อุปนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย	

24.	นางพรพรรณ		 มนตรีพิศุทธิ์	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา	

	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

25.	นายแพทย์ธีรชัย	 บุญยะลีพรรณ	 รองผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

26.	นางสาวคัทลียา	 โสดาปัดชา	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

27.	นางสาววัลนิภา	 ชัณยะมาตร์	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

28.	นางสาวนฤมล	 แก้วโมรา	 สำานักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย

29.	นางพัชรินทร์	 กสิบุตร	 สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย

30.	นางสาวพรเพชร		 ศักดิ์ศิริชัยศิลป์	 สำานักสุขาภิบาลอาหารและนำ้า	กรมอนามัย

31.	นางสาวภาพิมล	 บุญอึ้ง		 สำานักโภชนาการ	กรมอนามัย

32.	นางสาวขนิษฐา	 ระโหฐาน	 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

33.	ทันตแพทย์หญิงจิราพร			ขีดดี		 สำานักทันตสาธารณสุข

34.	นางสาวชนิกา		 โรจน์สกุลพานิช		 สำานักทันตสาธารณสุข

หมายเหตุ	 เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุขับเคลือ่นการพฒันาด้านสขุภาพนกัเรยีนตามแนววิถชีวีติใหม่	

(New	Normal)	แบบบรูณาการ	ปีงบประมาณ	2564	“เตรยีมการก่อนเปิดภาคเรยีน

รองรับสถานการณ์โควิด	 -	19	ระลอกใหม่ในสถานศึกษา”	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	2564	 

ณ	ห้องประชุมสมบูรณ์	วชัโรทยั	อาคาร	1	ชัน้	2	กรมอนามยั	และผ่านระบบ	Cisco	Webex
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