
คู่มือการเปิดเรยีน
ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ( COVID-19)



คํานํา
“      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการเปดโรงเรียนหรือสถาบัน

การศึกษาตามขอกําหนดตามความ ในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 37) ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565          

      เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

มีแนวโนมของสถานการณคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน โดยมติของศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2565

กําหนดใหต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ใหปรับสถานการณพ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร

เปนพ้ืนท่ีเฝาระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด และพ้ืนท่ีการนํารองการทองเท่ียว (สีฟา)

12 จังหวัด เปนผลใหสถานศึกษาทุกระดับสามารถใชอาคารสถานท่ีเพ่ือจัดการเรียน

การสอนไดตามปกติ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดเรียนของภาค

การเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565

“
        คูมือการเปดเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) เลมน้ี โรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมความพรอม

กอนการเปดเรียน และเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับนักเรียน ผูปกครอง อาจารย บุคลากร นิสิต รวมถึง

ผูมาติดตอทางราชการภายในโรงเรียน ถึงแนวทางการสรางความปลอดภัยใหสอดคลองกับมาตรการ

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมกําหนด 

    

                          โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
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แนวการเตรยีมการก่อนการเปิดเรยีนของ
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

“ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เรงดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือการเปดเรียน โดยใหอาจารย บุคลากร 

นักเรียนเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด–19 และใหโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 

Sandbox : Safety Zone in School อยางเครงครัด การสรางความรู ความเขาใจใหกับ

อาจารย บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง จึงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ไดอยางเครงครัด   

“

การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone

in School ตองทําภายใต 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

และ 7 มาตรการเขาสถานศึกษา โดยใหอาจารย บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตนดังน้ี 

1 สถานศึกษาประเมินความพรอมเปดเรียนผาน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผาน 
MOE Covid โดยถือปฏิบัติอยางเขมขนตอเน่ือง 

2 ทํากิจกรรมรวมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมขามกลุมกันและจัดนักเรียน
ในหองเรียนขนาดปกติ (8 x 8 เมตร) ไมเกิน 42 คน หรือจัดใหเวนระยะหางระหวางนักเรียนใน
หองเรียนไมนอยกวา 1 เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

3 จัดระบบการใหบริการอาหารสําหรับนักเรียน อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการท่ีถูกสุขลักษณะ 

4 จัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมใหไดตามแนวปฏิบัติดานอนามัยส่ิงแวดลอมในการปองกันโรคโควิด-19 
ในสถานศึกษา ไดแก การระบายอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาด คุณภาพน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค และการจัดการขยะ

5 จัดใหมีสถานท่ีแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) แผนเผชิญเหตุสําหรับรองรับการดูแลรักษา
เบ้ืองตนกรณีนักเรียน อาจารย หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเช้ือโควิด-19 หรือผลการตรวจ 
Antigen test kit (ATK) เปนบวก โดยมีการซักซอมอยางเครงครัด

6 ควบคุมดูแลการเดินทางเขาและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อยางเขมขน โดยหลีกเล่ียง
การเขาไปสัมผัสในพ้ืนท่ีตาง ๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับโรงเรียน 

7 จัดใหมี School Pass สําหรับนักเรียน อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขอมูล
ผลการประเมิน TST ผลตรวจ Antigen test kit (ATK)  ภายใน 3 วัน และประวัติการรับวัคซีน
ปองกันโรคโควิด–19 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาตาม
ความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยเม่ือเขา-ออกโรงเรียนโดย
เฉพาะพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด (พ้ืนท่ีสีแดง) และพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด (พ้ืนท่ีสีแดงเขม) 



มาตรการหลัก DMHT-RC

ปฏิบัติตามหลักการ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC  

ปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสรมิ SSET-CQ

มาตรการเสรมิ SSET-CQ
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มาตรการป้องกันการติดเชือ้แบบครอบจักรวาล
universal prevention for COVID-19 

ขอมูลโดย : ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ท่ีปรึกษาศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.)
: ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเตรยีมความพรอ้มด้านอาคารสถานท่ี

1 ตรวจสอบสถานท่ี ซอมแซม ปรับปรุง ทําความสะอาด เเละดูแลสุขลักษณะความสะอาดของอาคารเรียน
หองเรียน หองตาง ๆ อุปกรณท้ังภายในเเละภายนอกอาคาร ดวยน้ํายาทําความสะอาด/น้ํายาฆาเช้ือ 
เเละทําการฉีดพนอุปกรณเเละหองเรียนดวยเเอลกอฮอลฆาเช้ือหลังเลิกเรียนทุกวัน 

2 จัดสถานท่ีเพ่ือเวนระยะหางระหวางบุคคล เชน การเขาเเถว การทํากิจกรรม การน่ังรับประทานอาหาร
ตามมาตรการเวนระยะหางระหวางทางกายภาพ (Physical Distancing) พรอมทําสัญลักษณเพ่ือ 
เวนระยะหางระหวางบุคคล เชน จุดตรวจวัดไขกอนเขาโรงเรียน จุดลางมือบริเวณตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

3 จัดเตรียมปายประชาสัมพันธเพ่ือใหความรู เเละรณรงคใหทุกคนตระหนักถึงมาตรการในการปองกัน
โรคโควิด-19 อยางเครงครัด 

4 จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือใชในการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลเเอลกอฮอลลางมือ อุปกรณทําความสะอาด
รวมถึงการทําความสะอาดบริเวณตาง ๆ อาคารเรียน หองเรียนอยางท่ัวถึงเเละเพียงพอ

5 ควบคุมดูแลการจัดการขยะท่ัวไป จัดใหมีถังขยะท่ีมีฝาปด เก็บรวบรวมขยะอันตราย เเละหนากาก
อนามัยภายในโรงเรียนเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง เเละการจัดการขยะท่ีดี 

6 กํากับ ดูแล การปฏิบัติตนในการปองกันโรคโควิด-19 ใหถูกสุขนิสัยเปนกิจวัตรประจําวัน 

7 ทําความสะอาดเเละฆาเช้ือพ้ืนผิวโรงเรียนทุกวันอยางนอยวันละส่ีคร้ัง โดยเฉพาะพ้ืนผิวท่ีเปน       
จุดสัมผัสรวม เชน ราวบันได โตะอาหาร อุปกรณ ท่ีจับประตู หนาตาง ฯลฯ 
- โดยน้ํายาฆาเช้ือ หรือน้ํายาซักผาขาว
- เอทิลเเอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) 70 % 
- พนน้ํายาฆาเช้ือทุกวันหลังเลิกเรียน 

8 จัดเตรียมความพรอมของสถานท่ีตาง ๆ
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ห้องเรยีน สถานท่ี และบรเิวณต่าง ๆ
ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติการภายในโรงเรียน หองประชุม หองพักครู หองสมุด โรงพลศึกษา
โรงอาหาร หองสุขา เปนตน ดําเนินการดังน้ี 
      - จัดโตะ เกาอ้ี ท่ีน่ัง หรือพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยยึดหลักการเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร 
      - จัดอุปกรณการสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเพียงพอ
      - จัดใหนักเรียนมีของใชสวนตัวเนนไมใชของใชรวมกัน 
      - หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมหรือจับกลุมคลุกคลีใกลชิดกับผูอ่ืน 
      - จํากัดจํานวนนักเรียน ลดระยะเวลาทํากิจกรรม หรือเหล่ือมเวลาในการเรียนเเละการทํากิจกรรมตาง ๆ 
      - จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมืออยางสม่ําเสมอ
      - จัดใหสถานท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี มีอากาศถายเท 
      - ทําความสะอาดอุปกรณของใช ของเลน ตูเก็บของสวนบุคคล โตะ เกาอ้ี อุปกรณการเรียน และจุดสัมผัสเส่ียง
กอน-หลังใชงานทุกคร้ัง

โรงอาหาร 
      - จัดบริการอาหาร เนนปองกันการปนเปอนของเช้ือโรค เชน อาหารปรุงสําเร็จ จัดอาหารท่ีปรุงสุกใหมทุกคร้ัง 
      - หลีกเล่ียงการรวมกลุม และเวนระยะหางในการเขาเเถวเพ่ือรอรับอาหาร 
      - จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชทําความสะอาดมือกอนการรับอาหาร 

ห้องพยาบาล 
      - จัดเตรียมพยาบาลหรือเจาหนาท่ี เพ่ือดูแลนักเรียน ในกรณีท่ีมีนักเรียนปวยมานอนพักรอผูปกครอง         
มารับ และมีการบันทึกรายช่ือและอาการของนักเรียนท่ีปวย 
      - จัดใหมีพ้ืนท่ีหรือหองแยกอยางชัดเจนระหวางนักเรียนปวยจากไขหวัดกับนักเรียนปวยจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
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มาตรการสําหรบัอาจารย ์บุคลากร นิสิต นักเรยีน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
ท่ีประสงค์เขา้บรเิวณโรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1. มาตรการการเขา้-ออกสถานศึกษาสําหรบันักเรยีน
      1.1 เวลาเปด - ปด นักเรียนเขาออกโรงเรียนไดต้ังเเตเวลา 06.00 - 16.30 น.
      1.2 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูภายในบริเวณโรงเรียน  
      1.3 ผานเคร่ืองสแกนใบหนาเพ่ือวัดอุณหภูมิ เเละตรวจสอบผลการตรวจ Antigen 
      test kit (ATK)  
      1.4 กรณีนักเรียนมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการปวย / ไมสบาย 
      หรือไมมีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ติดตอกับผูปกครองเพ่ือมารับนักเรียน
      กลับบาน  
      1.5 ผานจุดบริการพนยาฆาเช้ือบริเวณเทา เเละลางมือดวยเจลแอลกอฮอล  
      1.6 รักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1 - 2 เมตร  
      1.7 ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
      (COVID-19) ของโรงเรียนอยางเครงครัด

2. วคัซีนป้องกันโรคโควดิ–19
การไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ของบุคลากร นิสิต ผูปกครองท่ีประสงคเขาบริเวณโรงเรียน ผูมาติดตอ
ราชการตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 อยางนอย 3 เข็ม

* ขอปฏิบัติในการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด–19 ปรับไปตามสถานการณและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข * 

3. การตรวจ Antigen test kit (ATK) 
ขอความรวมมือ อาจารย บุคลากร นิสิต นักเรียน ผูปกครองท่ีประสงคเขาบริเวณโรงเรียน
สงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) ทุกวันอาทิตย และวันพุธ (ผลการตรวจมีอายุ
ไมเกิน 72 ช่ัวโมง)

3.1 สงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK)
ผาน แอปพลิเคชัน “PSP SCHOOL” 

3.2 บันทึกภาพถายผลการตรวจ Antigen test kit 
(ATK) เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีในกรณีระบบมีปญหา 

ผูมาติดตอราชการภายในบริเวณโรงเรียน ตองแสดงผลการตรวจ Antigen test kit 
(ATK) ท่ีมีอายุไมเกิน 24 ช่ัวโมง

หมายเหตุ หากไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีโรงเรียนกําหนด ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหเขาภายในโรงเรียน 
*ทั้งนี้มาตรการของโรงเรียนปรับเปลี่ยนตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019
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ขัน้ตอนการส่งเอกสารรบัรองการได้รบัวคัซนีป้องกันโรคโควดิ–19 
และผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) สําหรบัอาจารย ์บุคลากร
นิสิต นักเรยีน และผู้ปกครอง

1. การส่งเอกสารรบัรอง
      การสงเอกสารการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 และผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) สําหรับ
สําหรับอาจารย บุคลากร นิสิต นักเรียน และผูปกครอง

ขัน้ตอนท่ี 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั “PSP SCHOOL” ผ่าน iOS / Android 
      1. ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 

สแกนเพ่ือดาวน์โหลด สแกนเพ่ือดาวน์โหลด

GET

      ในกรณีท่ีผูปกครองไมสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันได นักเรียนสามารถลงทะเบียนผาน 
http://pspgate.swu.ac.th/schoolPass/student.php

ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั “PSP SCHOOL”  

1. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าใชง้านโดยกดท่ีภาพลูกกุญแจ
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2. ใส่ Username และ Password ดังน้ี
   นักเรยีน      “รหัสประจําตัวนักเรยีน”
   ผู้ปกครอง   “9xxxxx1 หรอื 9xxxxx2"

3. เลือก “เมนูอืน่ ๆ”

4. เลือก “School pass” 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การส่งเอกสารรบัรอง
การได้รบัวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ของผู้ปกครอง 

1. เลือก “ประวติัการฉีดวคัซีน”

2. เลือก “เพ่ิมข้อมูล +”

3. กรอกรายละเอยีดและแนบไฟล์ภาพให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง กด “บันทึก” 

12345 ด.ญ.สาธิต ต้ังใจเรียน
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ขัน้ตอนท่ี 4 การส่งผลการตรวจ Antigen test kit

1. เลือก “ประวติัการตรวจ COVID-19” 

2. เลือก “เพ่ิมข้อมูล +”

12345 ด.ญ.สาธิต ต้ังใจเรียน

3. กรอกรายละเอยีดและแนบไฟล์ภาพให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง กด “บันทึก” 

4. สามารถตรวจสอบผลการตรวจ ได้ท่ีชอ่ง 
approval 
หากผลการตรวจได้รบัการอนุมัติจะปรากฎ
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ภาพผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) 

*** ระบบเปดใหสงขอมูลทุกวันอาทิตย และวันพุธ ต้ังแตเวลา 08.00 - 21.00 น. ***

2. การอนุมัติผลการตรวจ Antigen test kit (ATK)
2.1 สิทธ์ิในการอนุมัติการสงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) มีดังน้ี

อาจารยประจําช้ัน / อาจารยผูชวยประจําช้ัน อนุมัติ นักเรียน ผูปกครอง 

หัวหนาหมวด อนุมัติ อาจารยในหมวด 

หัวหนางานฝกประสบการณวิชาชีพครู อนุมัติ นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 

หัวหนางาน อนุมัติ เจาหนาท่ีสายปฏิบัติการ 

หัวหนางานบริการ อนุมัติ พนักงานบริการ  

หัวหนางานรักษาความสะอาด  อนุมัติ พนักงานรักษาความสะอาด

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย อนุมัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความสะอาด PPiP 

2.2 การอนุมัติผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) 
      ผูอนุมัติผลการตรวจ สามารถเขาอนุมัติไดต้ังแตเวลา 08.00 – 22.00 น. 

3. การตรวจสอบผลการอนุมัติผลการตรวจ Antigen test kit (ATK)
      สามารถเขาตรวจสอบผลการสง Antigen test kit (ATK) ไดในวันถัดไป หากผลการสงไมอนุมัติ ขอให
ตรวจสอบภาพถาย และทําตามข้ันตอนการสงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) อีกคร้ัง

** ระบุช่ือ รหัสประจําตัวนักเรียน และวัน/เดือน/ป ดวยปากกามารคเกอรใหชัดเจน บนผลตรวจ
สงผลการตรวจทุกวันอาทิตยและวันพุธ พรอมท้ังบันทึกภาพถายผลการตรวจท่ีมีรายละเอียดตามท่ีระบุขางตน
เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงกอนเขาบริเวณโรงเรียนในกรณีท่ีพบปญหา **
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แนวทางการปฏิบัติหลังการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ด้วย ATK และ RT-PCR
กรณีผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) เป็นบวก (+)

กรณีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) หรอื RT-PCR เป็นลบ (-) 

      หากเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง อาจอยูในระยะฟกตัว ใหสังเกตอาการตนเอง 10 วัน ตรวจ Antigen test kit 
(ATK) เมือ่มอีาการปวยระบบทางเดนิหายใจ ในวนัที ่5 และวนัที ่10 นบัจากวนัทีส่มัผัสเชือ้ หรอืมอีาการปวย

กรณีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) เป็นบวก (+)
เรยีกวา่ ผู้ติดเชือ้เขา้ขา่ย (Probable Case)
      1. แยกออกจากนักเรียนเเละผูอ่ืนทันที ระหวางรอผูปกครองมารับใหอยูในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดเตรียม
ไวเฉพาะเพ่ือลดการแพรกระจายเช้ือ โดยปฏิบัติดังน้ี  
            - สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 
            - สังเกตอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอาการผิดปกติเเจงอาจารยหรือเจาหนาท่ี ผูดูเเลทราบทันที 
      2. เเจงผูปกครองเพ่ือรับนักเรียนเขารับการตรวจเพ่ือยืนยันผลการตรวจอีกคร้ัง 
      3. ผูท่ีอยูในกลุมน้ันถือเปนกลุมผูสัมผัส (มีความเส่ียง) ดําเนินการกักตัว และไมมีการขามกลุม ปฏิบัติตาม
มาตรการ D M H T T A อยางเครงครัด พรอมทําความสะอาดพ้ืนท่ีเพ่ือฆาเช้ือโรค 
      4. รายงานตอผูบังคับบัญชาเเละผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอโดยเร็ว 

กรณีผลการตรวจนักเรยีนติดเชือ้
      1. นักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลตอไป 
      2. เมื่อนักเรียนหายปวย หรือออกจากโรงพยาบาลหลังเขารับการรักษา ครบ 10 วัน นับจากวันแรก
ที่มีอาการ ถาไมมีอาการใหนับจากวันแรกที่ตรวจพบเชื้อ สามารถมาเรียนไดตามปกติ

ภาพจาก : www.thaihealth.or.th
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แนวทางการป้องกันการแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19 กรณีเกิดการระบาด

      เม่ือพบผูปวยยืนยัน ท่ีคิดวาอาจมีการแพรกระจายเช้ือในโรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
      1. เม่ือพบผูปวยยืนยัน ขอใหเฝาสังเกตการณและดําเนินการ ดังน้ี 

พบผูปวยติดเช้ือยืนยันไมเกิน 2 หองเรียน
เเละไมเกิน 5 ราย

ปดทําความสะอาดหองเรียน
อยางนอย 2 ชั่วโมง

พบผูปวยติดเช้ือยืนยัน ต้ังเเต 3 หองเรียนข้ึนไป 
หรือต้ังเเต 6 รายข้ึนไป

      หลังจากเปดเรียนใหทุกคน/ทุกหองเรียนที่มีผูติดเชื้อและผูสัมผัสใกลชิด สงแบบประเมินความเสี่ยง
การติดเชื้อโควิดทุกวันเปนเวลา 10 วัน
      - กลุมที่มีความเสี่ยงตํ่า ตรวจ ATK ผลเปนลบ มาโรงเรียนไดตามปกติและสังเกตอาการตนเอง
      - กลุมที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจ ATK ผลเปนลบ มาโรงเรียนไดตามปกติและสังเกตอาการตนเอง
โดย 5 วันแรก รักษาระยะหางอยางนอย 2 เมตร ตรวจหาเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

      2. ประสานเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือสํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรบริเวณทางเขาโรงเรียน
และดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI)* ใหเก็บตัวอยาง NP swab 
สงตรวจหาเชื้อ 
      3. ผูสัมผัสกลุมเสี่ยงสูง High risk ใหสังเกตอาการตัวเอง สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือดวย
เจลแอลกอฮอล แยกพื้นที่กับผูอื่น ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Preventionงดไปสถานที่ สาธารณะ
งดรวมกิจกรรมรวมกลุม
      4. ผูสัมผัสกลุมเสีย่งตํา่ Low risk สงัเกตอาการตัวเอง ทาํกจิกรรมไดตามปกติ 
      5. เม่ือเปดเรียนใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเกบ็
ตัวอยางและพิจารณาความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการที่บาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล 
      6. ทีมสอบสวนโรคติดตามผูสัมผัสทุกวันจนครบกําหนด (ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
      โรงเรียนกํากับ ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติ สถานการณ และบริบทพื้นที่
อยางตอเนือ่ง พรอมทัง้รวมมอืกับสมาคมผูปกครองเเละครูฯ สมาคมศษิยเกาสาธติ ประสานมิตร คณะกรรมการ
สถานศกึษา และหนวยงานสาธารณสขุท่ีดแูลโรงเรยีน เพือ่ประสานงานเเละดาํเนนิงานตาง ๆ กรณพีบผูมอีาการ
เส่ียงหรอืปวยรีบแจงเจาหนาทีส่าธารณสุขทันท ีและรายงานตอผูบริหารโรงเรยีน มหาวทิยาลยั เเละผูเกีย่วของ 

* ผูที่เขาเกณฑตามนิยามผูสงสัย ฯ (PUI: Patient Under Investigation) ผูที่สงสัยวาปวย 
หรือติดเชื้อไมมีอาการ/อาการเล็กนอย ตรวจ/วินิจฉัยตามดุลยพินิจของแพทย 

ปดทําความสะอาดหองเรียน/ชั้นเรียน
อยางนอย 1 วัน
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แผนเผชญิเหตกุรณีเกิดการระบาด

ไมพบผูติดเช้ือยืนยัน 

สถานศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรยีน

-  เปดเรียน แบบ On site และ 
Online 
-  ปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop 
COVID 2 Plus (TSC+) 
-  เฝาระวังและคัดกรองตาม
มาตรการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ
D M H T TA, DMHT-RC, 
SSET-CQ  
-  ประเมิน TST+ เปนประจํา        
เนนสวมหนากากอนามัย ลางมือ
ดวยเจลแอลกอฮอล และรักษา
ระยะหาง 1-2 เมตร 
-  เปดหนาตางระบายอากาศ        
ทุก 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 10 นาที 
-  กรณีมีความเส่ียง สังเกตอาการ
ตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

พบผูปวยยืนยัน ไมเกิน 
2 หองเรียน และไมเกิน
5 ราย

- พิจารณาทําความสะอาดหองเรียน
ที่พบเชื้ออยางนอย 2 ชั่วโมง
- ทําแบบประเมินความเสี่ยงการ
ติดเชื้อโควิด สงทุกวันเปนเวลา
10 วัน

พบผูปวยยืนยันตั้งแต
3 หองเรียนขึ้นไป หรือ
ตั้งแต 6 รายขึ้นไป

- พิจารณาปดหองเรียน/ชั้นเรียน
อยางนอย 1 วัน
- ทําแบบประเมินความเสี่ยงการ
ติดเชื้อโควิด สงทุกวันเปนเวลา
10 วัน
- ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 
อยางนอย 2 สัปดาห 

      เมื่อทําความสะอาดหองเรียน/ปดเรียนแลว 
      - กลุมที่มีความเสี่ยงตํ่า ตรวจ ATK ผลเปนลบ มาโรงเรียนไดตามปกติและสังเกตอาการตนเอง
      - กลุมที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจ ATK ผลเปนลบ มาโรงเรียนไดตามปกติและสังเกตอาการตนเอง
โดย 5 วันแรก รักษาระยะหางอยางนอย 2 เมตร ตรวจหาเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
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แนวทางการปฏิบัติ Bubble and Seal
เพ่ือการป้องกันโรค

ขัน้เตรยีมการ 
      1. โรงเรียนกําหนดนโยบายและเเตงต้ังคณะดําเนินงาน 
      2. จัดทําแผนการดําเนินงาน ข้ันตอน และรายละเอียดการดําเนินงานตามมาตรการ รวมถึงระบบการกํากับ
ติดตาม ประเมินผล 
      3. เตรียมความพรอมในการส่ือสารมาตรการปองกันโรคติดเช้ือโควิด-19 และขอมูลท่ีเก่ียวของใหแก
บุคลากรเพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 
      4. เตรียมความพรอมโดยจัดใหบุคลากรทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ขัน้ดําเนินการ 
      1. จัดทําทะเบียนผูปฏิบัติงานกลุมเปราะบาง เชน ผูหญิงท่ีต้ังครรภ ผูมีโรคประจําตัว 7 กลุมโรค ไดแก
โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งท่ีอยู
ระหวางรักษา โรคเบาหวาน โรคอวน (น้ําหนักตัวเกิน 90 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกาย ≥ 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร) 
      2. จัดทําทะเบียนรายช่ือผูปฏิบัติงานแยกเปนกลุมยอย (small bubble) ตามช้ันเรียนเเละหองเรียน 
      3. ส่ือสารใหบุคลากรเเละนักเรียนเขาใจถึงมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเนนย้ําให
ทํากิจกรรมรวมกันภายใตเง่ือนไขเดียวกัน
      4. จัดกลุมยอย (small bubble) ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทํากลุมยอยในการเรียนและการทํา
กิจกรรมในกลุมของตนเอง ไมมีการขามกลุม เเละกํากับเวลาในการทํากิจกรรมใหชัดเจน เนนย้ําใหบุคลากร       
ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อยางเครงครัด และกอนเขา bubble ในโรงเรียนตองมีการประเมินความเส่ียง
ทุกคน
      5. จัดใหการประเมินความเส่ียงทุกวันอาทิตยกอนเขาบริเวณโรงเรียน 
      6. สวมใสหนากากอนามัย ตลอดเวลาการเดินทาง จัดท่ีน่ังเวนระยะหาง ไมอนุญาตใหรับประทานอาหาร
ระหวางการเดินทาง กรณีเดินทางดวยพาหนะสวนตัวพยายามหลีกเล่ียงการแวะหรือเขาชุมชน กรณีเดินทางโดย
รถโดยสารประจําทางหรือสาธารณะ เวนระยะหาง 1-2 เมตร ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A 
      7. มีจุดคัดกรองกอนเขาโรงเรียน เชน การตรวจ Antigen test kit (ATK) การตรวจวัดอุณหภูมิและ
การประเมินอาการ หรือใชแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย การเวนระยะหางใหเหมาะสม



คู่มือการเปิดเรยีนภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 16

8. ใหผูปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อยางเครงครัด ไดแก

D Distancing การรักษาระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร เเละจัดใหมีฉากก้ันขณะจัดการ
เรียนการสอน

M Mask wearing จัดหาหนากากอนามัยใหเพียงพอ และใหสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูใน
บริเวณโรงเรียน

H Hand washing มีจุดลางมือและใหบริการเเอลกอฮอลอยางเพียงพอ พรอมท้ังเนนย้ําใหลางมือบอย ๆ
อยางถูกวิธี

T Temperature กําหนดใหมีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาบริเวณโรงเรียน ในหองเรียนโดยตองมี
อุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

T Testing มีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เเละเเสดงผลทุกวันจันทรและวันพุธ เเละดําเนินการตามมาตรการ
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

A Application ติดต้ังและใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “ไทยเซฟไทย” กอนเขา-ออก สถานท่ีทุกคร้ัง
เพ่ือติดตามประวัติการเดินทางและความเส่ียงของผูปฏิบัติงาน
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แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรยีน

แนวทางการปฏิบัติตนของอาจารย์
บุคลากรนิสิต

      1. อาจารย บุคลากร นิสิต ตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 เเละเข็มกระตุนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ พรอมสงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) เขาระบบตามมาตรการโรงเรียน (ทุกเชาวันจันทร
และวันพฤหัสบดี) *หากมาตรการมีการเปล่ียนแปลงจะเเจงใหทราบอีกคร้ัง
      2. อาจารย บุคลากร นิสิต มีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไมมีไข ไอ น้ํามูก เจ็บคอ ทองเสีย
เสียการดมกล่ิน/ ล้ินไมรับรส หายใจลําบาก/เร็ว เจ็บเเนนหนาอก หรืออาการท่ีบงบอกถึงความเส่ียงท่ีเกิดโรค  
      3. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน ยกเวนเวลารับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม
      4. เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1-2 เมตร  
      5. ลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอ  
      6. ประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ ใหคําแนะนํา ในการปองกันตนเองเเละลดความเส่ียงจากการ
แพรกระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      7. ดูแล ชวยเหลือนักเรียนในการปฏิบัติตนเพ่ือลดความเส่ียงและดูแลสุขอนามัยใหเปนไปตามมาตรการ
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนกําหนด
      8. ตรวจสอบ กํากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน หากพบนักเรียนถูกกักตัว หรืออยูในกลุมเส่ียงตอ 
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานตอผูบริหารทราบ 
      9. อาจารย บุคลากร นิสิตรับผิดชอบดูเเลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด  

      1. นักเรียนสงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) ทุกวันอาทิตยและวันพุธ หรือกอนการมาเรียน 
*หากมาตรการมีการเปล่ียนแปลงจะเเจงใหทราบอีกคร้ัง
      2. มีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไมมีไข ไอ น้ํามูก เจ็บคอ ทองเสีย เสียการดมกล่ิน / 
ล้ินไมรับรส หายใจลําบาก/เร็ว เจ็บเเนนหนาอก หรืออาการท่ีบงบอกถึงความเส่ียงท่ีเกิดโรค 
      3. นักเรียนสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน ยกเวนเวลารับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  
      4. เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางนอย 1-2 เมตร 
      5. สงเสริมการดูเเลสุขอนามัย เขาหองน้ํา และลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลอยางนอย 20 วินาที
      6. เปล่ียนรองเทาท่ีใชภายในโรงเรียนกอนเขาหองเรียน
      7. นําอุปกรณการเรียน ของใชสวนตัว เเละอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนมา 
      8. ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
อยางเครงครัด
      9. หากมีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจลําบาก หอบเหน่ือย ไมไดกล่ิน ไมรูรส หรือมีอาการสุมเส่ียง 
ขอใหหยุดเรียนเพ่ือสังเกตอาการ ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และแจงใหอาจารยประจําช้ัน
รับทราบทันที  




