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สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและกิจวัตรประจ าวัน มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในประชาชนคนไทย
ทุกกลุ่มอายุ รวมถึงเด็กวัยเรียนมีการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ครอบครัวและชุมชน  โดยรัฐบาลประกาศให้พื้นท่ี 29 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ส่งผลท าให้กับสถานศึกษา
จ านวนมากไม่สามารถเปิดเรียนท าการเรียนการสอนได้ การปิดเรียนนานส่งผลกระทบต่อการเรียน
ระยะยาวด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ด้านการพัฒนาของเด็ก กับความไม่แน่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
มาตรการการปิดเรียนไม่มีผลในการควบคุมการแพร่ระบาด การเข้าถึงวัคซีนส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเพียงพอ จะท าให้การเปิดเรียนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบัติ
และก ากับให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติการใน
การเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อความมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา และ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดเรียน จัดการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
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............................................................................................................................................................
การจัดท าคู่มือของโรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ จัดท าข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน

ที่  2 ปีการศึกษา 2564 ไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ 
หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบขนส่ง 
ระบบการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสาร การคัดกรองเพ่ือ
แบ่งกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School โดยทางโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติมาตรการ ดังนี้
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สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง            
ในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โรงเรียนยังไม่สำมำรถเปิด    
ท ำกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ On-site ได้ ผลกระทบต่อเด็กในสถำนกำรณ์โควิด-19 จำกกำรปิด
โรงเรียนเป็นเวลำนำน ส่งผลต่อทักษะกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำทำงสังคมครูขำดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
บำงกลุ่ม พบว่ำ มีควำมเครียดและยำกต่อกำรปรับตัว กำรปิดโรงเรียนส่วนใหญ่ปิดทุกแห่งในพื้นที่
โดยไม่ปฏิบัติตำมแผน เชิงเหตุ พ่อแม่ขำดรำยได้ต้องหยุดงำนมำดูแลเด็ก อำจน ำไปสู่กำรหยุดเรียน
ถำวรของเด็กนักเรียนกลุ่มเปรำะบำง กำรเปลี่ยนแปลงรอบกำรเรียนมีผลต่อกำรจัดสอบวัดผล     
กำรเรียนรู้ มีผลต่อเนื่องถึงอนำคตในกำรเรียน  

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลจ ำเป็นที่ต้องเปิดเรียนโดยให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนเป็น
สถำนที่สำมำรถปฏิบัติและก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ผลกระทบ
ระยะยำวด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำของเด็ก กับควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 มำตรกำรกำรปิดเรียนไม่มีผลในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด จำก
กำรศึกษำปัจจัยในกำรปกป้องกำรติดเชื้อของนักเรียนในโรงเรียน พบว่ำ กำรสวมหน้ำกำก
ตลอดเวลำขณะอยู่ในโรงเรียนเป็นปัจจัยในกำรปกป้องต่อกำรติดเชื้อ กำรเข้ำถึงกำรฉีดวัคซีน
ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เพียงพอ จะท ำให้กำรเปิดเรียนมีประสิทธิภำพ
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ใช้แนวทำงตัดควำมเสี่ยง สร้ำงภูมิคุ้มกัน (3T1V) ดังนี้

1. T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรียนประเมินตนเองเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน

2. T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำประเมินควำมเสี่ยงดว้ยตนเอง

3. T : Antigen Test Kit (ATK) ) นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนท ำกำรตรวจ ATK 

ทุกคนก่อนเข้ำเรียน และมีกำรเฝ้ำระวังสุ่มตรวจ

4. V : Vaccine ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ เข้ำถึงกำรฉีดวัคซีน ครอบคลุมคิดเป็น

ร้อยละ ๙๘.๖๗ 

กลุ่มเป้ำหมำย

โรงเรียนอนุบำลสำมเสนฯ

ระยะเวลำด ำเนินกำร

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2564 เป็นต้นไป
ระยะที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 (ภำคเรียนที่ 2/2564)
ระยะที่ 2 ภำคเรียนที่ 1/2565
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ก. โรงเรียนอนุบำลสำมเสนฯ

1.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ท้ังรูปแบบ On-site และ/หรือ Online แบบ Hybrid 
2.  โรงเรียนประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่าน Thai Save Thai 

และถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
3.  ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
4.  มีการจัดการระบบการให้บริการอาหารส าหรับนักเรียนตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ

ข. บุคคล (นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)

1. นักเรียนท่ีจะมาเรียนแบบ On site ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสถานศึกษา
- ผลตรวจ ให้ผลลบ (-) นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียน 14 วัน หรือ 1 ภาคเรียน
- ผลตรวจ ให้ผลบวก (+) ต้องรับการตรวจ RT-PCR 

2. นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันรูปแบบ Bubble and Seal 
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หากตรวจพบเชื้อ Covid 19 ห้ามออกนอกสถานศึกษา 

14 วัน ตามเงื่อนไข และประสานโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีบริการให้ทราบโดยด่วน 
3. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงของตนเองอย่างสม่ าเสมอผ่าน 

Thai Save Thai (TST) 
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4.. นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ด้วย 6 มาตรการหลัก ดังนี้
Distancing   เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
Mask wearing  สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียน 
Hand washing  ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
Testing   ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
Reducing     ลดการแออัดลดการรวมกลุ่มคนจ านวนมากไม่เข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง 
Cleaning   ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

6. มำตรกำรเสริม (SSET-CQ) 

Self-care  ดูแลใส่ใจปฏิบัติตนมีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองปฏบิัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด 
Spoon     ใช้ช้อนส่วนตัวเมื่อกินอำหำรลดสัมผัสร่วมกบัผู้อื่น 
Eating           กินอำหำรปรุงสุกใหม่ร้อน 
Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะหรือที่รัฐก ำหนด
Check  ส ำรวจตรวจสอบบุคคลนักเรียนและกลุ่มเสี่ยงมำจำกพื้นทีเ่สี่ยงเข้ำสู่กระบวนกำรคัดกรอง  
Quarantine กักกันตนเอง 14 วันเมื่อเข้ำไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงการฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 98.67
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามอย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังสุ่มตรวจ APK ทุก 14 วัน 

หรือทุก 1 เดือนต่อภาคเรียน
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ค. กำรบริหำรจัดกำร

1.  โรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการภาคสมัครใจผ่านต้นสังกัดโดยมีการประชุมหารือ
ร่วมกับผู้ปกครองรวมถึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

2.  จัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียน School Isolation 
3.  จัดให้มี Safety Zone in School (Zone 1 Screening/Zone 2 Quarantine/Zone 3 Safety Zone) 
4.  มีการตรวจติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการของโรงเรียน 
5.  โรงเรียนรายงานผลตามแบบติดตามประเมินผลผ่านระบบ MOECOVID, TSC+
6.  มีการทบทวนแนวทางการด าเนินงานหรือมาตรการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ครอบคลุมต่อกิจกรรม

และเหตุการณ์ 
7.  จัดท าคู่มือการด าเนินงานหรือมาตรการต่างๆครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน 
8.  ฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุตามก าหนด
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ระดับกำรแพร่ระบำด มำตรกำรป้องกัน

ในชุมชน ในสถานศึกษา คร/ูนักเรียน สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ ไม่พบผู้ติดเช้ือยืนยัน - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

- ประเมิน TST เป็นประจ า

- เปิดเรียน ON site

- ปฏิบัติตาม TST

- เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีเด็กพิเศษ

มีผู้ติดเชื้อประปรำย ไม่พบผู้ติดเช้ือยืนยัน - ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

- ประเมิน TST เป็นประจ า

- เปิดเรียน ON Site

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ
TST Plus

- เฝ้าระวังคัดกรอง กรณี
เด็กพิเศษ

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
ในห้องเรียน 1 ราย

ขึ้นไป

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก * 
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
1 - 2 เมตร

- ประเมิน TST ทุกวัน

- ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

กรณี High Risk Contact : 
งดเรียน On Site และกักตัว
ที่บ้าน 14 วัน

- ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ 
3 วัน เพื่อท าความสะอาด

- เปิดห้องเรียนอื่น ๆ On Site 
ได้ตามปกติ

- สุ่มตรวจเฝ้าระวัง

Sentinel Surveillance

ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ

TST Plus
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ระดับกำรแพร่ระบำด มำตรกำรป้องกัน
ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/ นักเรียน สถานศึกษา

กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง 
และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข

- ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเช้ือ
3 วัน เพื่อท าความสะอาด

หรือมากกว่าตามข้อสั่งการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus

มีผู้ติดเชื้อเป็น

กลุ่มก้อน

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ 
DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก *
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
1 - 2 เมตร

- ประเมิน TST ทุกวัน

- ระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมง
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
กรณี High Risk Contact : 
งดเรียนOn Site และกักตัว
ที่บ้าน 14 วัน

กรณี Low Risk Contact : 
ให้สังเกตอาการของตนเอง

- พิจารณาการเปิดเรียน On Site
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ

- ส าหรับพ้ืนท่ีระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุม 
การแพร่ระบาดระดับพ้ืนท่ี 
หากมีหลักฐานและความจ าเป็น

- สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance

ทุก 2 สัปดาห์

มีกำรแพร่

ระบำดในชุมชน

ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT

- เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน
Self Quarantine 

- ประเมิน TST ทุกวัน

- พิจารณาการเปิดเรียน On Site
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ

- ส าหรับพ้ืนท่ีระบาดแบบ
กลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดย
คณะกรรมการควบคุม 
การแพร่ระบาดระดับพ้ืนท่ี 
หากมีหลักฐานและความจ าเป็น

- สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance

ทุก 2 สัปดาห์
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