
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย ์แห่งประเทศไทย   
 

  การเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณก์ารระบาด ของ โรคโควิด19 

ค าแนะน าส าหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 

7 มิถุนายน 2564 

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยสนับสนุนการเปิดโรงเรียนให้เด็กได้ไปเรียนด้วยตนเอง  
 

ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย มีความห่วงใยแด็กไทย ในสถานการณท์ีมีการระบาดใหญ่ ของ
โรคโควิด-19  ที่เกิดขึน้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 เดือน แมจ้ านวนเด็กที่ป่วยดว้ยโรคโควิด-19 จะนอ้ยกว่าผูใ้หญ่และ
อาการมกัไม่รุนแรงและการเสยีชีวิตนอ้ยมาก  แต่การระบาดนีม้ีผลกระทบรุนแรงต่อเด็กไทยในหลายดา้น การปิด
โรงเรียนเป็นเวลานาน  มีผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรง เด็กถกูระงบัการเรียนรูแ้ละพฒันาการ การขาดแคลน
โภชนาการ เกิดช่องว่างระหว่างเด็ก ความไม่เสมอภาคของเด็กในโอกาสการเรียนรู ้ไม่ใช่ทกุครอบครวัจะมีความ
พรอ้มที่จะรบัหนา้ที่หรือมีเวลาใหก้บัลกูอย่างเต็มที่ การปลอ่ยใหล้กูอยู่บา้นตามล าพงัน าไปสูก่ารมีพฤติกรรมเสี่ยง
ได ้เด็กมีโอกาสมากขึน้ในการพบความรุนแรงและการท ารา้ยรา่งกาย หรือมีการใชแ้รงงานเด็กเพิ่มขึน้ เด็กมีการ
แยกตวัทางสงัคม เนื่องจากโรงเรียนเป็นศนูยก์ลางของกิจกรรมทางสงัคม การปิดโรงเรียน มีผลกระทบต่อทกัษะ
การเรียนรูแ้ละพฒันาการทางสงัคม ครูขาดปฏิสมัพนัธก์บัเดก็ ครูมีความเครียดและสบัสน โรงเรียนอาจขาดความ
พรอ้มในการสอนทางไกล การปิดโรงเรียนอาจท าใหพ้่อแม่ขาดรายไดห้ากตอ้งหยดุงานมาดแูลเด็ก การปิดโรงเรียน
อาจน าไปสูก่ารหยดุเรียนถาวรของเด็กนกัเรียน การเปลี่ยนรอบการเรียนมีผลต่อการจดัสอบวดัผลการเรียนรู ้มีผล
ต่อเนื่องถึงอนาคตในการเรียน   

การระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทยที่รุนแรงขึน้ ในช่วงเดือน เมษายน 2564จนถึงปัจจบุนั ท าให ้

มียอดผูป่้วย รวม 169,384ราย เสียชีวิต รวม 1,146 ราย (3 มยิ 2564) จดัว่ามีการระบาดหนกัโดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯและปรมิณฑล  มีการติดเชือ้ในชมุชนแออดั ตลาด โรงงาน แคมป์ก่อสรา้ง ในกลุม่แรงงานต่างชาติ และ
แรงงานชาวไทยหลายแห่ง  พบการติดเชือ้ภายในครอบครวัเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญั  การควบคมุการระบาดท าได้
ยาก  แมเ้ริ่มมีการฉีดวคัซีนแต่ยงัไม่พอเพียง   ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยตระหนกัถึงผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19  ที่มีต่อเด็กจ านวนมาก จึงก าหนดจดุยืนและจดัท าค าแนะน าส าหรบั โรงเรียน ผูป้กครอง และ
ชมุชนโดยยึดหลกัความรูท้ี่มีมากขึน้จากการระบาดในเวลาที่ผ่านมา เพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัการดแูลเด็กใน
วิกฤต โควิด-19 

ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย สนบัสนนุให ้โรงเรียนมีการวางนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานในระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้เด็กได้ไปเรียนทีโ่รงเรียน โดย
สนับสนุนให้มีนโยบายโรงเรียนปลอดภัย โดยใหโ้รงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภยัจากโควิด-19   มีรายงานผล
การศกึษาพบว่าการเปิดโรงเรียนใหน้กัเรียนไดไ้ปเรียนไม่เป็นการท าใหโ้ควิด-19 ระบาดในชมุชนมากขึน้หาก
โรงเรียนมีมาตรการควบคมุปอ้งกนัโรค เด็กติดเชือ้โควิด-19 นอ้ยกว่าผูใ้หญ่มาก ในประเทศไทยเด็กเป็นผูต้ิดเชือ้



เพียงรอ้ยละ 10 เด็กเล็กมกัมีอาการไม่รุนแรงและแพรเ่ชือ้ไดน้อ้ย มีความเสี่ยงนอ้ย เด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
อนบุาลและเด็กชัน้ประถมจึงเหมาะสมที่จะไปเรียนที่โรงเรียน 

นโยบายโควิด-19 ของโรงเรียนควรค านึงถึงหลักการดังนี ้

1. ใหโ้รงเรียนเป็นที่สถานที่ปลอดภยั จาก โควิด-19 ซึ่งตอ้งการความรว่มมือจากสงัคมในการ
รกัษามาตรการการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้เพื่อในชมุชน ที่จะมีผลกระทบต่อโรงเรียน 

2. การเกิดโควิด-19 ขึน้ในโรงเรียนเป็นการสะทอ้นสถานการณใ์นชมุชน โรงเรียนไม่ไดเ้ป็น
กลไกผลกัดนัใหเ้กิดการระบาดสูช่มุชน  

3. การจดัการควบคมุโรคโควิด-19ในชมุชนอย่างเขม้แข็งและกวา้งขวางเป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่าง
ยิ่งในการเปิดโรงเรียนโดยไม่ตอ้งปิดลงอีก  

4. นโยบายของโรงเรียนควรค านึงถึงสขุภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ของเด็กนกัเรียน ครอบครวั ครู 
เจา้หนา้ที่ของโรงเรียน และ ขมุชน 

5. ตอ้งมีการสนบัสนนุใหโ้รงเรียนมีงบประมาณส าหรบัการปอ้งกนัและควบคมุโรค และการ
ด าเนินการเรียนการสอน ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19   
 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทยสนับสนุนให้โรงเรียนมีเป้าหมายมุ่งสู่การเปิดโรงเรียน
ให้นักเรียนมาเรียนทีโ่รงเรียน โดยมีการปฏบิัติเข้มงวด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชือ้ 
SARS-CoV2  

โรคโควิด-19 ในเด็กและวยัรุน่ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น ไขห้วดัใหญ่ซึ่งเด็กเป็นตวัจกัรส าคญั
ใหม้ีการระบาดสูช่มุชน แต่ไวรสั SARS-CoV2 ที่ท  าใหเ้กิดโรคโควิด มีการติดเชือ้ ในเด็กนอ้ยกว่าผูใ้หญ่มาก และ
มกัไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กนอ้ย เด็กและโรงเรียนจึงไม่ไดเ้ป็นผูข้บัเคลื่อนการระบาดของโรคโควิด-19 
การระบาดที่ผ่านมาในสหรฐัอเมรกิาพบว่าเด็กอายตุ ่ากว่า 10 ปีจะติดเชือ้นอ้ยกว่าผูใ้หญ่และ แพรเ่ชือ้ไดน้อ้ยกว่า
ผูใ้หญ่ และเด็กอายมุากกว่า 10 ปีอาจแพรเ่ชือ้ไดเ้หมือนผูใ้หญ่ ซึ่งขอ้มลูนี ้ตอ้งน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการเปิด
หรือปิดโรงเรียนดว้ย หลกัการส าคญัของการปอ้งกนัโควิด-19 ในโรงเรียนประกอบดว้ย 

1.การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลายอย่างร่วมกัน สามารถปอ้งกนัการแพรข่องไวรสั SARS-
CoV2 ไดอ้ย่างมาก ไดแ้ก่การใหเ้ด็กอายตุัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป และบคุลากรในโรงเรียนใสห่นา้กากอนามยัหรือหนา้กาก
ผา้ รว่มกบัการรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคล การลา้งมือ การจดัอปุกรณท์ี่ใชใ้นการเรียนใหเ้ฉพาะนกัเรียนแต่ละ
คน ไม่ใชอ้ปุกรณร์ว่มกนั การคดักรองสขุภาพของนกัเรียน ครู และบคุลากร การควบคมุไม่ใหบ้คุคลอื่น รวมทัง้
ผูป้กครองเขา้มาในบรเิวณโรงเรียน การลดกิจกรรมที่มีการรวมคน การลดจ านวนนกัเรียนในหอ้ง การจดักลุม่
นกัเรียน การจดัการเรียนนอกหอ้งเรียน การจดัการใหม้ีอากาศถ่ายเทดี การไม่รบัประทานอาหารรว่มกนั การงดใช้
หอ้งพกัผ่อนรวมส าหรบัครู  และการดแูลนกัเรียนใหห้ลีกเลี่ยงการสมัผสับคุคลภายนอกโรงเรยีนเป็นตน้ เม่ือใช้
มาตรการรว่มกนั จะท าใหโ้รงเรียนไม่เป็นสถานที่เสี่ยงแมอ้ยู่ในพืน้ที่ระบาด 

2.วัคซีนป้องกันโควิด-19 ครู บคุลากรในโรงเรียนและผูด้แูลเด็ก จ าเป็นตอ้งไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19   
ผลการศกึษาพบว่าวคัซีนมีความปลอดภยั และมีประสทิธิภาพดี ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทยขอ



สนบัสนนุนโยบายรฐับาลที่จดัให ้ครู และบคุลากรของโรงเรียนเป็นบคุคลแนวหนา้ที่จะไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควิด-
19 เป็นการเรง่ด่วน 

เนื่องจากขณะนี ้เด็กยงัไม่ไดร้บัวคัซีน ครู และบคุลากรในโรงเรียนที่ไดร้บัวคัซีนแลว้จึงยงัคงตอ้งปฏิบตัิ
ตามมาตรการปอ้งกนัโรคอย่างเครง่ครดั 

การจะใหโ้รงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภยัจากโรคโควิด-19 ตอ้งอาศยัการควบคมุโรคในชมุชน 

โดยทั่วไปมกัมีการพิจารณาเปิดโรงเรียนในที่เวลาที่การแพรเ่ชือ้อยู่ในระดบัต ่า แต่ในปัจจบุนั มีผลการศกึษาที่
แสดงว่าการแพรเ่ชือ้เกิดขึน้ในโรงเรียนนอ้ยมากแมใ้นสถานการณท์ี่มีการระบาดสงูในชมุชน หากมีการใช้
มาตรการปอ้งกนัอย่างเหมาะสมในโรงเรียน  
 

บทสรุป 

 การเปิดโรงเรียนใหเ้ด็กไปเรียน มีความส าคญัเรง่ด่วนเพื่อประโยชนข์องเด็กและครอบครวั หลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร ์และการศกึษาต่างๆสนบัสนนุว่าการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภยัเป็นสิ่งที่สามารถท าได ้โดยมีความ
รว่มมือระหว่าง ครู ครอบครวั ชมุชน และ แพทย ์เพื่อใหเ้ด็กที่มีความพรอ้มไดไ้ปเรียนที่โรงเรียน และมีการเรียน
ออนไลนส์  าหรบัเด็กและครอบครวัที่ยงัไม่พรอ้ม 
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