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บทคัดย่อ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมโคโรนา
(โควิด-19) จากเชือ SARS-CoV-2
เมืองอูฮัน มณฑลหูเปย ประเทศจีน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒1 และแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันพบผูป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรก
เปนนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ ๖๑ ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 2,3 หลังจากนั้นมีการแพร่ระบาดและ
พบผูติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย จนในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลไทยประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลบังคับใชตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งมีการ
จัดตั้ง"ศูนยบริหารสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19); ศบค." เปนหน่วยงาน
พิเศษเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสถานการณฉุกเฉิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอานวยการ4
สาหรับประเทศไทย ไดมีการรายงานผูปวยโควิด-19 รายแรก ในวันที มกราคม
หลังจากนัน
มีการรายงานผูปวยติดเชือโควิด-19 รายใหม ยืนยันสะสม หายปวยแลว ผูทีเสียชีวิตสรุปอยางตอเนืองจนถึงปจจุบัน
ถึงแมวาตัวเลขผูปวยติดเชือในแตละวันดูเหมือนจะมีจานวนลดนอยลง แตก็ยังคงอยูในสภาวการณทีไมอาจวางใจ
ได ดังนัน เพือลดความเสียง ของนักเรียน ครู อาจารย บุคลากรทุกคนตอการสัมผัสเชือโรค และปองกันไมใหไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพ ถึงแมวาจะมีการฉีดวัคซีนครบตามทีรัฐบาลจัดใหแลวนัน ยังคงตองใหความสาคัญตังแตการ
รักษาสุขวิทยาสวนบุคคลรวมถึงการจัดการดานอนามัยสิงแวดลอมอยางถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพืนที
โดยเฉพาะสถานศึกษาในกองทัพอากาศทีมีแนวโนมจะเปดการเรียนการสอนแบบชันเรียน(onsite)ในชวงทีประเทศ
ไทยและทัวโลกยังคงตองมีมาตรการหรือแนวทางในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19อยาง
เครงครัดตอไป
คาสาคัญ : การเรียนการสอนในชันเรียน (onsite)/ กองทัพอากาศ/ โควิด-19

บทนา
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดสงทีมผูเชียวชาญนานาชาติรวม
คนเขาไปสืบสวนสถานการณใน
ประเทศจีนสรุปไดวา ไวรัสชนิดใหมนี มีพันธุกรรม % เหมือนกับโคโรนาไวรัสทีอยูในคางคาว และเหมือนโคโร
นาไวรัสในตัวนิม (pangolin) - % จึงมีความเปนไปไดวา ทีมาของไวรัสใหมนีคือ สงผานไวรัสทีกลายพันธุจาก
สัตวมายังคน โดยการติดเชือจากคนสูคน สวนใหญประมาณ - % ติดตอกันในครอบครัวจากละอองเสมหะ
(droplet) การกระจายของละอองลอย (aerosol) อาการทีพบบอยทีสุดคือ มีไข ( %) ไอแหงๆ ( %) ไมมี
เรียวแรง ( %) ไอแบบมีเสมหะ ( %) หายใจลาบาก ( %) เจ็บคอ ( %) ปวดหัว ( %) ปวดกลามเนือ
( %) หนาวสัน ( %) พบผูปวยสวนนอยทีตรวจพบไวรัสแตไมมีอาการและระยะเวลาเริมมีอาการปวยภายหลัง
การติดเชือแตกตางกัน ผูปวยโควิด-19 ทีมีอาการรุนแรงประมาณ % ตองใชออกซิเจนเขมขนสูง และ %ตองใช
เครืองชวยหายใจ ชวงการฟนตัวหลังจากเริมแสดงอาการปวยโดยเฉลียราว
สัปดาหสาหรับผูปวยทีอาการไม
รุนแรง และ - สัปดาหสาหรับผูปวยทีมีอาการรุนแรง วิธีการรับมือทีสาคัญแรกสุดของประเทศจีนเพือชวย
ปองกันการกระจายของโควิด-19 คือ ทาใหจานวนผูปวยรุนแรงมีจานวนนอยทีสุด และขันตอนสาคัญรองลงมาคือ
การเพิมจานวนเตียง (รวมทังวัสดุและบุคลากร) จนกวาจะมีเพียงพอสาหรับผูปวยทีมีอาการรุนแรง ซึงผูปวยรุนแรง
คือผูปวยทีมีโรครวมกอนการติดเชือ โดยอัตราการเสียชีวิตในผูติดเชือโควิด-19 ทีมีโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
ประมาณ . % โรคเบาหวานทีควบคุมระดับนาตาลในเลือดไดไมดีหรือสูงอยูที . % โรคความดันโลหิตสูง
. % โรคระบบทางเดินหายใจเรือรัง % และโรคมะเร็ง . % คนทีไมมีอาการปวยใดๆ กอนติดเชือมีอัตราการ
เสียชีวิตที . % โดยพบวายิงผูติดเชือโควิด-19 ทีอายุนอยจะติดเชือไดยากและแมติดเชือแลวอาการจะไมรุนแรง
เทาผูปวยทีมีอายุมากกวา ทางดานสาธารณสุขของประเทศจีน มีการตอบสนองทีจาเพาะเจาะจง เพือหยุดยังการ
แพรกระจายเชือเปนลูกโซจากคนสูคน โดยมีพืนฐานของมาตรการตางๆ เชน การเฝาระวังอยางเขมงวดในการ
ตรวจหาผูติดเชือใหไดไวทีสุด การวินิจฉัยโรคทีรวดเร็ว การแยกผูปวยทันทีทีสงสัยการติดเชือ การติดตามผูปวย
อยางใกลชิด การกักกันตัวผูทีติดตอใกลชิดกับผูปวย การสรางความรูความเขาใจและการยอมรับมาตรการระดับสูง
เหลานีอยางทันทวงที การลดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตจากโควิด-19 การไดรับวัคซีนโควิด-19 การวางแผน
เตรียมความพรอมระยะใกล ระยะฟนฟู และการปรับวิถีชีวิต ทังทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา5
ตามขอกาหนดออกตามความในมาตรา
แหงพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ.
(ฉบับที ) ลง กันยายน
ไดผอนคลายความเขมงวดของมาตรการควบคุมและปองกันโรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทีมีแนวโนมคลีคลายไปในทางทีดีขึน
ตังแต ตุลาคม
เปนตนไป ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมันคง กองทัพอากาศ (ศปม.
ทอ.) พิจารณาเกียวกับเรืองการฝก ศึกษา อบรม สัมมนา ประชุม หรือเดินทางไปราชการ ใหกาลังพลทีไดรับการฉีด
ปองกันโรคโควิด-19 ครบตามที กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กาหนด สามารถเขารับการฝก ศึกษา อบรม สัมมนา
ประชุม ในรูปแบบชันเรียน หรือปฏิบัติรวมกัน (Face to face) หรือเดินทางไปราชการ หรือดาเนินกิจกรรมตางๆ

นอกทีตังหนวยได โดยใหหนวยรับผิดชอบจัดทามาตรการปองกันโรคโควิด-19 รองรับใหเปนไปตามมาตรการทีทาง
ราชการกาหนด รวมถึงควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด ในสวนกาลัง
พลทียังไมไดรับการฉีดปองกันโรคโควิด-19 ครบตามทีกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กาหนด ใหหนวยงานทีรับผิดชอบ
พิจารณาปรับรูปแบบการฝก ศึกษา อบรม สัมมนา ประชุม หรือเดินทางไปราชการ ในรูปแบบออนไลนทดแทน หรือ
รูปแบบอืนๆ ทีไมเปนลักษณะรูปแบบชันเรียนหรือปฏิบัติรวมกัน
จึงควรมีการจัดทาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชันเรียน(onsite)และมาตรการปองกันการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) สาหรับสถานศึกษาในกองทัพอากาศ เนืองจากสถานศึกษาเปน
สถานทีทีมีนักเรียน ครู อาจารย บุคลากรในโรงเรียน อยูรวมกันจานวนมาก มีความเสียงสูง หากมีระบบการจัดการ
ทีไมดีอาจมีการแพรระบาดของเชือโควิด-19ได เนืองจากพบวาผูทีฉีดวัคซีนครบ เข็มและไดรับเชือโควิด-19 สวน
ใหญจะไมคอยมีอาการหรือมีอาการแสดงนอย เชน ไมมีไข เจ็บคอเล็กนอย มีอาการคลายเปนหวัดทัวไปได แตเกิด
ความรุนแรงถึงขันเสียชีวิตเปนจานวนนอย บุคคลทีอยูในโรงเรียนทีใกลชิดกับผูติดเชือโควิด-19 สามารถรับเชือกลับ
บานและแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว(Super spread)สูสมาชิกในครอบครัวทีอาศัยรวมกัน ในทางกลับกัน ถา
บุคคลในบานยังไมไดรับการฉีดวัคซีนหรือรับครบ เข็ม มีการติดเชือ นักเรียนก็สามารถแพรเชือใหบุคคลอืนใน
โรงเรียนได ดังนัน หากมีการเปดเรียน มีโอกาสสูงทีจะเกิดการติดเชือโควิด-19 ในกลุมนักเรียน ครู อาจารย
บุคลากรในโรงเรียนเพิมมากขึน ซึงนักเรียนทีมีอายุเกิน ป หรือสูงอายุ และมีโรครวมใน กลุมโรค ไดแก โรค
ทางเดินหายใจเรือรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวานเรืองรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอวน โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน ถึงแมวาจะฉีดวัคซีนครบตามทีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กาหนด ยังคงเปนกลุมทีตองไดรับการ
ดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชืออยางเครงครัด
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (onsite) สาหรับสถานศึกษาในกองทัพอากาศ
เพือเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชันเรียน(onsite)และมาตรการปองกันควบคุมในสถานการณ
ทีประเทศไทยยังคงมีการแพรระบาดของเชือโควิด-196 สาหรับสถานศึกษาในกองทัพอากาศ อยางมีประสิทธิภาพ
แบงการจัดการเปน ระยะ
ระยะที .ชวงกอนเปดเรียน
ระยะที .ชวงเปดเรียน
ระยะที .ชวงปดเรียน
ระยะที๑่ .ชวงกอนเปิดเรียน จัดใหมีระบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน
โดยการจัดทาขอมูลทัวไป ชือสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา สังกัด ชือ สกุล ผูบริหารศึกษา จานวนนักเรียน
จานวนอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา สถานทีตังของสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพททีติดตอได อีเมล โดยแบง
เกณฑเปน มิติ

มิติที ความปลอดภัยจากการลดการแพรเชือโรค
. มีการจัดโตะเกาอีนังเรียน ทีนังในโรงอาหาร ทีนังพัก โดยจัดเวนระยะหางอยางนอย - เมตร พรอม ติด
สัญลักษณแสดงระยะหาง
. มีนโยบายกาหนดใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากร และผูเขามาติดตอ ในสถานศึกษา ทุกคนตอง
สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 100% ตลอดเวลาทีอยูในสถานศึกษา
. จุดลางมือดวยสบูและนาหรือจัดวางเจลแอลกอฮอลสาหรับใชทาความสะอาดมือบริเวณพืนทีรวม เชน ทางเขา
อาคารเรียน หนาประตูหองเรียน ทางเขาโรงอาหาร อยางเพียงพอ
. มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ใหกับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอ ทุกคน กอนเขา
สถานศึกษา
. มีมาตรการประกาศใหงดหรือลดการทากิจกรรมรวมกลุมคนจานวนมาก การเขาไปในพืนทีทีมีคน จานวนมาก
หรือพืนทีเสียงทีมีการแพรระบาดของโรค
. มีการทาความสะอาดบริเวณพืนผิวสัมผัสรวมทุกวัน เชน โตะ เกาอี ราวบันได ลิฟต กลอนประตู มือจับประตูหนาตาง อุปกรณของใชในหองนา
. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย หรือบุคลากร ดูแลใสใจปฏิบัติตน มีวินัยรับผิดชอบ
ตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด-19 อยางเครงครัด ซือสัตยตอตนเอง และไมปดบังขอมูล กรณีสัมผัส
ใกลชิดกับผูสัมผัสเสียงสูง
. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย หรือบุคลากรในการกินอาหารโดยใชชอนสวนตัวทุกครัง
และควรงดการกินอาหารรวมกัน หรือจัดเปนแตละชุดในแตละคน
. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย หรือบุคลากรในการกินอาหารครบ หมู อาหารปรุงสุก
ใหมรอนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ชัวโมง นามาอุนใหรอนทัวถึง กอนกินอีกครัง
. มีการจัดระบบใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากร และผูเขามาติดตอภายในสถานศึกษา ทุกคน
ลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน
. มีการจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตรา และเฝาระวังนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากร หรือบุคคล
ทีมาจากพืนทีเสียงเพือเขาสูกระบวนการคัดกรอง
. มีมาตรการกาหนดใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย หรือบุคลากรทีมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูสัมผัสเสียง
สูง หรือเขาไปสัมผัส/อยูในพืนทีเสียงทีมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กักกันตัวเอง วัน
. มีการปรับปรุงหองเรียน ใหมีสภาพการใชงานไดดี อากาศถายเทสะดวก
. มีการทาความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม (เชน หองสัมมนา หองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬา
ฯลฯ ) และอุปกรณทีใชในการเรียนการสอน กอนและหลังใชงานทุกครัง
. มีการจัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในสถานศึกษาใหสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

. มีมาตรการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากร และผูทีอาศัยในทีพักเดียวกันทาการประเมิน
ความเสียง ของตนเอง ผาน Application ทีโรงเรียนกาหนด กอนออกจากบานทุกวัน
. มีมาตรการกาหนดใหทาการเรียนการสอนแบบประจาหองเรียน เนนงดการเดินสลับหองเรียน
. มีมาตรการสงเสริมใหดูแลตนเองและสังเกตอาการเสียงโควิด-19 เชน ไข ไอ นามูก เจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย
หายใจลาบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดมกลิน ลินไมรับรส ตาแดง มีผืน
. มีหองพยาบาลหรือพืนทีภายในสถานศึกษาสาหรับแยกผูทีตองสังเกตอาการหรือมีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ
. มีนักเรียนแกนนาดานสุขภาพ จิตอาสา เปนอาสาสมัครในการชวยเฝาระวังและดูแลสุขภาพนักเรียน
มิติที การเรียนรู
. มีการติดปายประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเพือสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เชน เวนระยะหางระหวาง
บุคคล (Distancing: D) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย (Mask Wearing :M) วิธีลางมือทีถูกตอง (Hand
washing: H) ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature :T ) ตรวจหาเชือโควิด-19 (Testing :T) : DMHTT เปนตน
. มีการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงการเรียนรูตามชวงอายุและสอดคลองกับ การ
พัฒนาการดานสังคม อารมณ และสติปญญา
. มีมาตรการกาหนดระยะเวลาในการใชสือออนไลนในสถานศึกษา โดยสอนออนไลนติดตอกันไมเกิน ชัวโมง
หรือถาเกิน ชัวโมงใหจัดเวลาพักทุกชัวโมง เวลาพักประมาณ - นาที และสอนไมเกิน ชัวโมง/วัน
. มีการตังกลุมไลนนักเรียนและมีนักเรียนแกนนาดานสุขภาพ อยางนอย คนตอสัมมนา สาหรับเปนผูสือสาร
ขาวสารความรูดานสุขภาพในการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 จากแหลงความรู ทีเชือถือได และ Social
media อาทิ Website , Facebook , Line , Application เปนตน
. มีการเตรียมหนากากสารองสาหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรในสถานศึกษา
มิติที สวัสดิภาพและการคุมครอง
. มีแผนการจัดการเรียนการสอนเปนการเฉพาะ กรณีตรวจพบนักเรียนติดเชือยืนยัน มีการ กักตัว หรือปด
โรงเรียน
. มีแนวปฏิบัติการสือสารประชาสัมพันธขอมูล เพือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
. มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของนักเรียน ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา
. มีการตรวจสอบประวัติเสียงและการกักตัวของนักเรียนและบุคลากร กอนเปดภาคเรียน และกอนเขา
สถานศึกษา

. มีแนวปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียน ครู อาจารย และบุคลากรสงสัยติดเชือหรือยืนยันติดเชือโควิด-19
โดยไมถือเปนวันลาหรือวันหยุดเรียน
. มีแนวปฏิบัติการกลับเขาสูสังคมของผูติดเชือโควิด-19 หลังครบกาหนดรักษาหรือกักตัวอยางเพือความเขาใจที
ถูกตอง และชวยใหผูปวยโควิด-19 ตลอดจนสังคมสวนรวม ไดกลับเขาสูการดารงชีวิตอยางปกติโดยเร็ว
มิติที นโยบาย
. มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา ในกองทัพอากาศ
อยางเปนลายลักษณอักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
. มีการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเมือพบผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค(Patient Under Investigation
:PUI ) เพือตรวจวินิจฉัย และสงตอเพือรับรักษาในโรงพยาบาล ของสถานศึกษา กองทัพอากาศอยางเปนลายลักษณ
อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
. มีการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติกการกลับเขาสูสถานศึกษาและสังคมของผูติดเชือโควิด-19 หลังครบ
กาหนดรักษาหรือกักตัวอยางเปนลายลักษณอักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
. มีการแตงตังคณะทางานปองกันการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบดวย ครู อาจารย
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกียวของ รวมถึงกาหนดบทบาท หนาทีอยางชัดเจน
. มีการสือสารประชาสัมพันธมาตรการและความรูในการปองกันโรคโควิด 19 แกนักเรียน ครู อาจารย บุคลากร
และผูทีอาศัยกับนักเรียนตลอดชวงวลาเปดเรียน โดยการประชุมชีแจงหรือผานชองทางสือสาร อยางนอย ครัง
กอนหรือวันแรกของการเปดเรียน
. มีแนวทางปฏิบัติสาหรับครู อาจารย นักเรียน บุคลากรกรณีตรวจพบผูติดเชือยืนยันในสถานศึกษา
. มีมาตรการการบริหารจัดการในการปองกันการแพรกระจายเชือโรคบนรถทุกประเภท ทีใชรับ-สงนักเรียน
อาทิ ทาความสะอาดภายใน-นอกรถ กอนและหลังใชงาน จัดเวน ระยะหางทีนัง มีสัญลักษณแสดงตาแหนงทีนัง
ชัดเจน สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ขณะอยูบนรถ มีเจลแอลกอฮอลบนรถ และงด ลดการพูดคุย หยอก
ลอเลนกันบนรถ (กรณีรถรับ สงนักเรียน)
มิติที การบริหารการเงิน
. มีแผนการใชงบประมาณสาหรับการดาเนินการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด -19
. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณปองกันโรคโควิด-19 เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย เจล แอลกอฮอล สบู ฯลฯ
. มีการบริหารจัดการการเงินเพือดาเนินกิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจาเปน
และเหมาะสม

. มีการจัดหาหรือบริหารจัดการบุคลากรทาหนาทีเฝาระวัง ตรวจสอบ สอดสอง ดูแลสุขภาพ นักเรียน และ
จัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาในชวงสถานการณโควิด-19
ระยะที๒่ .ชวงเปิดเรียน
. แนวทางปฏิบัติสาหรับสถานศึกษา
. . จัดอบรมความรูเกียวกับโรคติดเชือไวรัสโควิด-19 สถานการณการแพรระบาดทีเปนปจจุบัน วิธีการดูแล
ตนเองในโรงเรียน วิธีการลดการระบาดในสถานศึกษา กระบวนการติดตามใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด (เวน
ระยะหางระหวางบุคคล (D) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย (M) วิธีลางมือทีถูกตอง(H)) การรักษาเบืองตัน
ใหกับนักเรียน
. . วางระบบบริหารจัดการใหมีจุดวัดอุณหภูมิ อุปกรณปองกัน จุดลางมือดวยสบูและนาหรือเจลแอลกอฮอล
สาหรับใชทาความสะอาดมือทีเหมาะสม อยางเพียงพอ พรอมใชงาน
. . จัดสถานที ตลอดจนสภาพแวดลอมการปฏิบตั ิการเรียน การสอนใหเอืออานวยตอการรักษาระยะหาง ให
เปนไปไดมากทีสุด
. . พยายามจัดหาวัคซีนปองกันโควิด-19 ใหสาหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา
ทียังไมไดรับวัคซีน หรือยังฉีดไมครบตามขอกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข
-ในกรณีทมีี นกั เรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษาทียังไมไดรับวัคซีน หรือยังฉีดไมครบ
หรือครบแลวนอยกวา เดือนตามขอกาหนดของกระทรวงสาธารณสุข ควรจัดใหกลุมคนดังกลาว ไดรับการเรียน
การสอนแบบออนไลน (Online)
. . มีกระบวนการคัดกรองการติดเชือสาหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา
ตรวจสอบประวัติการสัมผัสโรคและอาการอยางสมาเสมอ (Active surveillance) รวมทังการจัดใหมีการตรวจหา
โปรตีนของไวรัส ทีเรียกกันทัวไปวา Antigen Test Kit (ATK) อาจเปนการสุมตรวจตามสถานการณหรือการตรวจ
ทันทีในผูทีมีอาการทีนาสงสัยวามีการติดเชือ ทังนีใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดกรองดวย ATK ที
กลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHosNet) รวมกับ กระทรวงสาธารณสุขกาหนดขึน โดยการตรวจAntigen Test Kit
เหมาะสาหรับการตรวจคัดกรองผูทีมีประวัติสัมผัสโรคและมีอาการทีนาสงสัยวาจะเปนโควิด-19 ไมใชในการตรวจ
เพือยืนยันวาผูปวยติดเชือ หรือผูติดเชือนันหายจากโรคหรือไมมีเชือแลว
. แนวทางปฏิบัติสาหรับนักเรียน
. . พึงปฏิบัติตนตามหลักการ เวนระยะหางระหวางบุคคล (Distancing: D) สวมหนากากผาหรือหนากาก
อนามัย (Mask Wearing :M) วิธีลางมือทีถูกตอง (Hand washing: H) อยางเขมงวดทังในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิต
สวนตัว ตลอดจนดูแลใหบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิดเขาใจ และปฏิบัติตนตามหลักการนีอยางเครงครัด

. . ตองรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ใหครบถวนโดยเร็ว หากไมมีขอหามในการรับวัคซีน วัคซีนทีจะตองไดอยาง
นอยคือ เข็ม หางกันตามระยะเวลาทีกาหนดสาหรับวัคซีนแตละชนิด และควรไดรับ วัคซีนเข็มที เปนการ
กระตุนหากไดรับวัคซีนชนิดเชือตายมาแลวสองเข็มนานเกิน
เดือนขึนไป ทังนีวัคซีน เข็มกระตุนอาจจะเปน
adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ
Moderna) ก็ได (สามารถปรับตามนโยบายทีกระทรวงสาธารณสุขกาหนด)
. . ผูทีเคยติดเชือมาแลวไมวาจะเปนกอนหรือหลังจากไดรับวัคซีนควรไดรับวัคซีนเข็มกระตุนตามทีคณะ
อนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กรมควบคุมโรคกาหนด
ระยะที่ ๓.ระยะปิดเรียน
ผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรในโรงเรียนมีการประชุม เตรียมความพรอมทังสถานที อุปกรณการเรียนการสอน
ตางๆ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในชันเรียน(onsite)และมาตรการปองกัน ในสถานการณ การระบาดของ
โรคติดเชือโควิด-19 ศึกษาความรู ความเขาใจ นโยบายตางๆ ของทางกองทัพอากาศ กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล
หรือหนวยงานทีเกียวของ อยางเปนปจจุบัน กอนเขาสูระยะที ชวงกอนเปดเรียน

บทสรุป
แนวทางปฏิบัติสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนในชันเรียน (onsite) สาหรับสถานศึกษาในกองทัพอากาศ
เพือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทีไดกลาวขางตนไปแลวนันสามารถปรับเปลียนตามความ
เหมาะสมในแตละสถานที ตามบริบทสถานการณทีเกิดขึน กลุมเปาหมาย ตลอดจน ความเชือของแตละศาสนา
และวัฒนธรรม เพือใหสอดคลองและเกิดประโยชนสูงสุดในแตละชวงเวลาใหทันสมัย เนืองจากความรูความเขาใจ
สถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมโคโรนา
(โควิด-19) ยังคงดาเนินตอเนืองและอาจจะมีการระบาด
ระลอก หรือระลอกถัดไป ถาหากเชือโควิด-19 กลายพันธุ ไปในทิศทางทีรุนแรงเพิมมากขึน ดังนันการติดตาม
สถานการณ ความรูทีเกิดใหมยังคงสามารถเปลียนแปลงไดอยูตลอดเวลา และเปนทีเขาใจโดยทัวกันวา เพียงการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา อาจจะไมเพียงพอตอการดูแล นักเรียน ครู
อาจารย บุคลากรในสถานศึกษาระหวางเปดเรียนได ดังนันผูบริหาร ครู อาจารยและเจาหนาทีจากสถานศึกษา
สามารถแนะนา ใหนักเรียนบอกตอใหกับผูทีอาศัยกับนักเรียนในชวงระหวางทีใชรูปแบบการเรียนการสอนในชัน
เรียน (onsite) เพือนาไปปฏิบัติตอได สถานศึกษาตองเปนกาลังสาคัญในการสือสารแกนักเรียน เพือใหเกิดความรู
ความเขาใจในการปองกันการแพรระบาดของโรคสามารถบอกตอใหกับครอบครัวและชุมชนเพือสรางความ
เปลียนแปลงในชุมชน (change agents) ใหยังยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ นาวาอากาศโทหญิง ผูชวยศาสตราจารย หฤทัยทิพย ตัณฑเทศ อาจารยผูสอน ซึงได
ถายทอดความรูเรืองการเขียนเอกสารทางวิชาการ พรอมทังใหคาแนะนา ขอเสนอแนะตาง ๆ เพือนามาใชใน การ
เขียนบทความทางวิชาการ จนทาใหบทความทางวิชาการนีเกิดความสมบูรณ และสาเร็จเสร็จสินดวยดี
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะอาจารย และบุคลากร ในโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ทีใหการสนับสนุนการเขียน บทความวิชาการ เรืองแนวทางปฏิบัติสาหรับรูปแบบการเรียนการสอน
ในชันเรียน (onsite) สาหรับสถานศึกษาในกองทัพอากาศ เพือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19
เพือเปนแนวทางพัฒนาหนวยงาน ทอ. และประโยชนใหขาราชการไดศึกษาความรูตอไป
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