ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนด
การบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉ ุก เฉิน พ.ศ.
๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ นั้น
เนืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มของ
สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เมือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ให้ปรับสถานการณ์
พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ็าระวังสูง (สีเหลือง) ๖๔ จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ๑๒ จังหวัด
เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใข้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดเรียนของภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนด
การบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที่ ๓๗) และข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉ ุก เฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที ๔๔) จึง ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราฃกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉ ุก เฉิน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ฉบับที, ๓๔) ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ และออกหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
ส่ว นที ๑ ะ ม าต รก ารรอ งรับ ก ารเป ิด ภ าค ก ารศ ึก ษ าท ี ๑/๒ ๔ ๖๔ ข องสถาน ศึก ษ า (โรงเรีย นหรือ
สถาบัน การศึกษา) เพื่อจัด การเรียนการสอนแบบ ๐ก site จำแนกตามพื้น ที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ตารางที่ ๑ มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบ ัติจำแนกตามเขตพื้น ที่แพร่ระบาดปีจจุบ ัน
เขตพื้นที่
การแพร่ระบาด
พื้นที่นำร่อง
การท่องเที่ยว
(สีฟ้า) และ
พื้นที่เฝ็าระวัง
(สีเขียว)

มาตรการ
ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปิดเรียน TSC+
๒. เคร่งครัดตามมาตรการ ๖-๖-๗
๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
๑.

ตรวจคัดกรอง
หาเชื้อ

การเข้าถึง
วัคซีน

-

-

การประเมิน
ความเลี่ยง
(TST)
อย่างน้อย
๑ วันต่อ
สัปดาห์

๒

เขตพื้นที่
การแพร่ระบาด

มาตรการ

พื้นที่เฝ็าระวังสูง ๑. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปีดเรียน TSC+
(สีเหลือง)
๒. เคร่งครัดตามมาตรการ ๖-๖-๗
๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

ตรวจคัดกรอง
หาเชื้อ

การเข้าถึง
วัคซีน

การประเมิน
ความเสี่ยง
(TST)
อย่างน้อย
๑ วันต่อ
สัปดาห์

ส่ว นที่ ๒ ะ ข้อ กำหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง
๗ มาตรการเข้ม สำหรับ สถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา)
สถานศึกษา (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ต้องจัดการเรียนการสอนในอาคารสถานที่โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ ๖-๖-๗ อย่างเคร่งครัด
๒.๑ ข้อกำหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
(๑) Distancing เว้นระยะห่าง
(๒) Mask wearing สวมหน้ากาก
(๓) Hand washing ล้างมือ
(๔) Testing คัดกรองวัดไข้
(๔) Reducing ลดการแออัด
(๖) Cleaning ทำความสะอาด
๒.๒ ข้อกำหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
(๑) Self-care ดูแลตนเอง
(๒) Spoon ใข้ซ้อนกลางส่วนตัว
(๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
(๔) Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
(๔) Check สำรวจตรวจสอบ
(๖) Quarantine กักกันตัวเอง
๒.๓ ข้อกำหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษา
(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID
(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภซนาการ
(๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาคภายใน
อาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

๓

(๕) จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากลถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง
นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
(๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ส่วนที ๓ ะ หลัก เกณฑ์พ ิจ ารณาเตรีย มการใข้อ าคารหรือ สถานทีเพื่อ จัด การเรีย นการสอนของสถานศึก ษา
(โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา)
ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทพักนอน
ประเภทที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประเภทโป-กลับ
๓.๑ ประเภทที่ ๑ โรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา ประเภทพักนอน
๓.๑.๑ ด้านกายภาพ : ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของสถาบันการศึกษาประเภทพักนอน หรือ
โรงเรียนประจำ ประกอบด้วย
(๑) หอพักนักเรียนขาย และ/หรือ หอพักนักเรียนหญิง
(๒) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
(๓) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
(๔) สถานที่พักครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นไปตามมาตรการ
๓.๑.๒ ด้า นการประเมิน ความพร้อ มสู่ก ารปฏิบ ัต ิ : โรงเรีย นหรือ สถาบัน การศึก ษา ต้อ งเตรีย มการ
ประเมินความพร้อมดังนี้
๓.๑.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา
(๑) ต้อ งผ่า นการประเมิน ความพร้อ มผ่า น Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการ
ติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
(๒) ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) สำหรับรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเขื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจดัดกรองหาเชื้อเป็นบวก
รวมถีงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
(๓) ต้องจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบดังนี้
๑) Screening Zone จัด พ ืน ท ีห รือ บ ริเ วณ ให ้เ ป ็น จ ุด ด ัด ก รอ ง (Screening Zone)
ที่เหมาะสม จัดจุดรับส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ
ผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียนไม'ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้
๒) Quarantine Zone จัด พื้น ที่ห รือ บริเวณให้เป็น จุด กัก กัน และสัง เกตอาการ สำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ
๓) Safety Zone จัด เป็น พื้น ที่ป ลอดเซื้อ ปลอดภัย สำหรับ นัก เรีย น ครู และบุค ลากร
ที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

๓.๑.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ต้องมีการสังเกตอาการใน Quarantine Zone ให้
ครบกำหนด ๔ วันก่อนเข้าสู่ Safety Zone
(๒) ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๓) หากมีน ัก เรีย น ครู และบุค ลากรมีอ าการเข้า ได้ (Inclusion Criteria) กับการติดเชื้อโควิด
หรือสัมผัสกลุ่มเลียงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่ไมใต้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผล
ตรวจเป็นบวก
๓.๑.๓ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการดังนี้
(๑) สามารถจัด การเรีย นการสอน ได้ท ั้งรูป แบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน
(Hybrid) หากมีความจำเป็น
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตาม
เขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ดังตารางที่ ๑)
(๓) อาจมีก ารสุ่ม ตรวจคัด กรองหาเชื้อ ด้ว ยวิธ ีก ารที่เหมาะสม ทั้งนัก เรีย น ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดกำหนด
๓.๑.๔ ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ
๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๓.๑.๕ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
(๑) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลียงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัด
นัก เรีย นในห้อ งเรีย นขนาดปกติ ( ๘x ๘ เมตร) ไม่เกิน ๔๒ คน หรือ จัด ให้เว้น ระยะห่า งระหว่างนัก เรีย นใน
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร
(๓) จัด ระบบการให้บ ริก ารอาหารสำหรับ นัก เรียน ครู และบุค ลากรในสถานศึก ษา ตามหลัก
มาตรฐานสุข าภิบ าลอาหารและหลัก โภฃนาการ อาทีเข่น การจัด ชื้อ จัด หาวัต ถุด ิบ จากแหล่ง อาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรือ การสั่ง ชื้อ อาหารตามระบบนำส่ง อาหาร (Delivery) ที,ถูก สุข ลัก ษณะและต้อ งมีร ะบบ
ตรวจสอบทางโภฃนาการก่อนนำมาบริโภค
(๔) จัดการต้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบ ัติต้านอนามัยสิงแวดล้อ มในการป็องกัน
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
และ การจัดการขยะ
(๔) จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักขั่วคราว รวมไป
ถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติด
เชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น
(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)

๓.๒ ประเภทที่ ๒ โรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา ประเภทไป-กลับ
๓.๒.๑ ด้า นกายภาพ : ลัก ษณะอาคารและพื้น ที่โ ดยรอบอาคารของโรงเรีย นหรือ สถาบัน การศึก ษา
ประกอบด้วย
(๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
(๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอน
โดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone
๓.๒.๒ ด้านการประเมิน ความพร้อ มสู,การปฏิบ ัต ิ : โรงเรีย นหรือ สถาบัน การศึก ษา ต้อ งเตรีย มการ
ประเมินความพร้อมด้งนี้
๓.๒.๒.๑ โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา
(๑) ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
(๒) ควรมีพ ื้น ที่แ ยกกัก ซั่ว คราว (School Isolation หรือ Community Isolation)โดยความ
ร่วมมือกับ สถานพยาบาลเครือข่ายในพื้น ที่กรณีน ัก เรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึก ษามีก ารติดเชื้อโควิด -๑๙
หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งคร้ด
(๓) ต้องควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น
(๔) ต้อ งจัด พื้น ที่ห รือ บริเวณให้เป็น จุด คัด กรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ ส่ง
สิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาใน
โรงเรียน
๓.๒.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากร
(๑) ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
(๒) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากร มีอาการเข้าได้ (Inclusion Criteria ) กับการติดเชื้อโควิด หรือ
สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที,ไม,ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีมีผลตรวจ
เป็นบวก
๓.๒.๓ การดำเนินการของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา : ระหว่างภาคการศึกษาต้องดำเนินการด้งนี้
(๑) สามารถจัด การเรีย นการสอน ได้ท ั้ง รูป แบบ On Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน
(Hybrid) หากมีความจำเป็น
(๒) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่องตาม
เกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาด (ด้งตารางที่ ๑)
(๓) อาจมีก ารสุ่ม ตรวจคัด กรองหาเชื้อ ด้ว ยวิธ ีก ารที่เหมาะสม ตามแนวทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อระดับจังหวัดกำหนด
(๔) ปฏิบ ัต ิต ามมาตรการสุข อนามัยส่วนบุค คลอย่างเข้ม ข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
(๔) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด
๑) สถานศึก ษาประเมิน ความพร้อ มเปิด เรีย น ผ่าน TSC+ และรายงานการติด ตามการ
ประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๖

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และ
จัดนัก เรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ใม่เกิน ๔๒ คน หรือ จัดให้เว้น ระยะห่างระหว่างนักเรียนใน
ห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
๓) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลัก
มาตรฐานสุข าภิบ าลอาหารและหลัก โภขนาการ อาทิเ ข,น การจัด ซื้อ จัด ห าวัต ถุด ิบ จากแห ล,งอาหาร
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมีระบบ
ตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบริโภค
๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้โด้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน
โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค
และ การจัดการขยะ
๔) จัด ให้ม ีส ถานที่แ ยกกัก ตัว ในโรงเรีย น (School Isolation) หรือ พื้น ที่แ ยกกัก ชั่ว คราว
ร ว ม ไป ถ ึง แ ผ น เผ ช ิญ เห ต ุส าห วับ รอ งวับ ก ารด ูแ ล วัก ษ าเบ ือ งต ้น ก รณ ีน ัก เรีย น ครู ห รือ บ ุค ลากร
ใน สถาน ศึก ษ ากรณ ีม ีก ารติด เชิอ โควิด -๑๙ หรือ ผลตรวจคัด กรองหาเชื้อ เป็น บวก โดยมีก ารซัก ซ้อ ม
อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
๖) ควบคุม ดูแ ลการเดิน ทางเข้า และออกจากสถานศึก ษา (Seal Route) อย'างเข้ม ข้น
โดยห ลีก เถึย งการเข้า ไป ลัม น ัส ใน พ ื นที ต่า งๆ ตลอดเส้น ทางการเดิน ทางจากบ้า นไปกลับ โรงเรืย น
ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ข้อ มูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจคัด กรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติด ต่อ ระดับ พื้น ที่ และ
ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
(๖) ขอความร่วมมือ สถานประกอบกิจ การ/กิจกรรมที่อ ยู่ร อบรั้วสถานศึก ษาให้ผ ่านการประเมิน
COVID free setting โดยมีการกำกับจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่
(หมายเหตุ : มาตรการและแนวทางปรับตามสถานการณ์การแพร,ระบาดของโรค ชื้นกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด)
๓.๓ แนวปฏิบ ัต ิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน โรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา
๓.๓.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร
(๑) เปิด ประตูห น้าต่างระบายอากาศก่อ นและหลัง การใช้งาน อย่า งน้อ ย ๑๔ นาที ควรมีหน้าต่าง
หรือซ่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร
(๒) กรณีใช้เครื่อ งปรับ อากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๐
นาทีในทุก ๆ ๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียน
การสอน กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และ'ทำความสะอาดสมํ่าเสมอ
(๓) จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๐ เมตร
๓.๓.๒ การทำความสะอาด
(๑) ทำความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือนํ้ายาทำความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่และนํ้า
(๒) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณีสัมผัสร่วม เช่น ห้องนํ้า ห้องส้วม
ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตซ์ไฟ บู่มกดลิฟทํ จุดนํ้าดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์

๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเขื้อโรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เซ่น กระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด้วย
นํ้ายาฟอกขาวหรือโซเดียมใฮโปคลอไรท์ ๐.๑% นาน ๕-๑๐ นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และ
อาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใซ้งานจำนวนมาก
๓.๓.๓ คุณ ภาพนํ้าอุป โภคบริโภค
(๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน
(๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการนํ้าดื่มและภาซนะบรรจุนํ้าดื่มทุกวัน (ไมใซ้แก้วนํ้าดื่มร่วมกันเด็ดขาด)
(๓) ตรวจคุณภาพนํ้าเพื่อหาเซื้อแบคทีเรียด้วยขุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน
๓.๓.๔ การจัดการขยะ
(๑) มีถังขยะแบบมีฝาปีด สำหรับรองรับสิ่งของที่ไมใข้แล้ว ประจำห้องเรียน อาคารเรียน หรือบริเวณ
โรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก-ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce Reuse
Recycle)
(๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใซ้แล้ว น่าใสในถุง ก่อนทิ้งให้
ราดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% นํ้ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก
๑ ขั้น ปดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเซื้อแล้วทิ้งในขยะทั่วไป
ส่ว นที่ ๔ ะ แนวปฏิบ ัต ิต ามแผนเผชิญ เหตุต ามมาตรการฟ้อ งกัน การแพร1ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ของ
สถานศึกษา
ตารางที่ ๒ มาตรการแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
ประเภทสถานศึกษา
ประเภทพักนอน

แนวปฏิบัติของครู นักเรียน และบุคลากร
๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เนินผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า
(๑) ให้เปีดเรียน (วก Site ตามปกติ
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการ ๖-๖-๗ และ Universal Prevention
(๓) ประเมิน Thai Save Thai (TST)
(๔) เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียน ไม่น้อยกว่า ๑ .๐ เมตร
๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เนินผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
(๑) กรณีเนินผู้ไม่ได้รับวัคซีน ให้จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรม
ในพื้นที่ Quarantine Zone เนินเวลา ๕ วัน และติดตามสังเกตอาการอีก ๕ วัน
(๒) กรณีเนินผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบโดส
- หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน
- การตรวจคัดกรองหาเซื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้
ตรวจครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ หลังสัมผัสผู้ติดเซื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๐ หลังสัมผัส
ผู้ติดเ1ซื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว้นระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร
๓. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เนินผู้ติดเชื้อ
(๑) พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขให้บุคคลแยกกักตัวที่โรงเรียน (School
Isolation) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาร่วมกับ

๘

ประเภทสถานศึกษา

ประเภทไป-กลับ

แนวปฏิบัติของครุ นักเรียน และบุคลากร
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
(๒) ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน
(๓) ทำความสะอาดห้องเรียน ขั้นเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และเป็ดเรียนตามปกติ
(๔) กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้จัดการเรียนการสอนได้ตามความ
เหมาะสมในพื้นที่แยกกักตัวของโรงเรียน (School Isolation) โดยเว้นระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร งดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
อย่างเคร่งครัด
๑. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า
(๑) ให้เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On Site) ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ
Universal Prevention
(๒) ให้ประเมิน Thai Save Thai (TST) และจัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑ .๐ เมตร
๒. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
(๑) กรณีเป็นผู้ไมใด้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ตามแนวทางปัจจุบันทั้งผู้ที่มีอาการและ
ไม่มีลาการ แนะนำให้กักกันตัว (Self Quarantine) เป็นเวลา ๕ วัน และติดตาม
เฝ็าระวังอีก ๕ วัน
(๒) กรณีเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ครบโดส
- หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน และควรพิจารณาให้ไปเรียนได้
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้ตรวจทันที หากไม่มีอาการ
ให้ตรวจครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้าย วันที่ ๑๐
หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ใน ๕ วันแรกควรเว้นระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมตร
๓. กรณีครู นักเรียน หรือบุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ
(๑) ให้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือปฏิบัติตามแนะนำของสถานบริการ
สาธารณสุข
(๒) ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน และ
พิจารณาจัดทำ School Isolation (หากจำเป็น) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
หน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
(๓) ทำความสะอาดห้องเรียน ขั้นเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
และเป็ดเรียนตามปกติ จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ไม่มีอาการ

ตารางที่ ๓ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานศึกษา
ระดับการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษา
ไม่พบผู้ติดเชื้อยีนยัน

พบผู้ติดเขี้อยีนยัน
ไม่เกิน ๒ ห้องเรียน
และไม่เกิน ๕ ราย

มาตรการป้องกัน

ครู/นักเรียน/บุคลากร
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ประเมิน TST เป้น'ประจำ
- กรณีเป้นผู้มิความเสี่ยง เข่น อาศัยในพื้นที่ที่มี
ผู้ติดเขื้อควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตาม
สถานการณี
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้ติดเชื้อ
และผู้สัมผัสใกล้ซิด ทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า (Low Risk
Contact) ให้มาเรียน (วก Site ตามปกติ และ
สังเกตอาการตนเอง
- กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง (High Risk Contact) ให้
มาเรียนได้ โดยระยะ ๕ วันแรกให้เว้น
ระยะห่าง ๒.๐ เมตร และตรวจหาเชื้อตาม
แนวทางที่กำหนด

พบผู้ติดเชื้อยีนยัน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ๖-๖-๗
ตั้งแต่ ๓ ห้องเรียนชื้นไป - ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้ติดเชื้อ
หรือตั้งแต่ ๖ รายชื้นไป และผู้สัมผัสใกล้ขิด ทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงตํ่า (Low Risk
Contact) ให้มาเรียน On Site ตามปกติ และ
สังเกตอาการตนเอง
- กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง (High Risk Contact) ให้
มาเรียนได้ โดยระยะ ๕วันแรก1ให้เว้น
ระยะห่าง ๒.๐ เมตร และตรวจหาเชื้อตาม
แนวทางที่กำหนด

สถานศึกษา
- เป็ดเรียน On Site โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ TSC Plus (๔๔ ข้อ) และ
มาตรการ ๖-๖-๗
- ติดตามรายงานผลประเมิน TST
- เน้นเฝ็าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบาง
กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเสี่ยง
- ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ปีดห้องเรียน
ไม่น้อยกว่า ๒ ขั่วโมงเพื่อทำความสะอาด
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วให้เป็ดใข้ห้องเรียนได้
- ห้องเรียนอื่นเป็ดเรียน On Site ตามปกติ
งดกิจกรรมที่มิการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะ
ระหว่างห้องเรียน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus
- เป็ดประตูหน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใข้งาน
กรณีใข้เครื่องปรับอากาศ เป็ดประตูหน้าต่าง
ระบายอากาศทุก ๒ ขั่วโมงอย่างน้อย ๑๐
นาที รวมทั้งข่วงเวลาพักเที่ยงหรือข่วงเวลาที่
ไม่มีการเรียนการสอน
- ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ
ให้ปีดเรียน เฉพาะห้องนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
๒ ขั่วโมงเพื่อทำความสะอาดตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วให้เป็ดใข้
ห้องเรียนได้
- ห้องเรียนอื่นเป็ดเรียน On Site ตามปกติ
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะ
ระหว่างห้องเรียน
- การปีดเรียนทั้งชื้นเรียนหรือสถานศึกษา
เป็นอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กทม.
- ควรมีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School
Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน (กรณี
โรงเรียนประจำ)
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ด้วย ๓!๑V (TSC Plus 1 TST ,
TK , Vaccine)

๑๐

ส่วนที่ ๕ : หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับ การใช้อาคารหรือสถานที่ข องโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา
เพื่อการสอบ การ'ปีกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆ ที่ม ีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กรณีการพิจารณาอนุญ าตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อ การสอบ การป็กอบรม หรือ การทำกิจกรรมโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา โดยหากมีผู้เช้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๑,๐๐๐ คนในพี่นที่เฝ็าระวังสูง (สีเหลือง) ผู้ขออนุญาต
ต้องจัดทำมาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะพิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายลุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงสืกษ'าธิการ

