คำแนะนำในกำรป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน

นายแพทย์วรมันต์ ไวดาบ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2563
สืบเนื่องจำกกำระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศไทยทำให้จำนวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่องและพบผูป้ ่ วยอำกำรรุนแรงโดยเฉพำะผูม้ ีโรคประจำตัวและผูส้ งู อำยุ แม้ว่ำข้อมูลในปัจจุบนั
พบผูป้ ่ วยเด็กติดเชือ้ ที่อำกำรรุนแรงมีจำนวนน้อยมำกอย่ำงไรก็ตำมผูป้ ่ วยเด็กเหล่ำนีส้ ำมำรถแพร่เชือ้ ไปยัง
ผูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้ ควรมีคำแนะนำสำหรับเด็กและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทำงป้องกันกำรติดเชือ้ และ
แพร่กระจำยเชือ้ ของเด็กสำหรับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
คาแนะนาสาหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
1. นักเรียน ครู หรือบุคลำกรที่ป่วยไม่ควรมำโรงเรียน
2. โรงเรียนควรมีมำตรกำรส่งเสริมกำรล้ำงมือด้วยสบู่หรือผลิตภัณฑ์ลำ้ งมือที่มีสว่ นผสมของ
แอลกอฮอล์ และมำตรกำรทำควำมสะอำดพืน้ ผิวโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
3. โรงเรียนควรจัดวำงผลิตภัณฑ์ลำ้ งมือที่มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ในแต่ละห้องเรียนบริเวณ
ทำงเข้ำออก บริเวณห้องอำหำรและห้องนำ้ หำกสำมำรถทำได้
4. โรงเรียนควรจัดระบบกำรกำจัดขยะติดเชือ้ อย่ำงเหมำะสมก่อนทิง้ สูส่ ิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนควรส่งเสริมกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (social distancing) โดยจำกัดกิจกรรมที่มีคนเข้ำ
ร่วมจำนวนมำก
6. โรงเรียนควรทำควำมสะอำดตึก ห้องเรียนอย่ำงเหมำะสมอย่ำงน้อยวันละครัง้ รวมถึงบริเวณพืน้ ผิว
ที่มีกำรสัมผัสได้บ่อย เช่น โต๊ะอำหำร อุปกรณ์กีฬำ ลูกบิดประตู รำวจับเปิ ดหน้ำต่ำง ของเล่น และ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนอื่น
7. โรงเรียนควรให้ควำมรูแ้ ละแสดงวิธีหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสที่ไม่จำเป็ น
8. โรงเรียนควรเตรียมช่องทำงติดต่อกับหน่วยงำนทำงกำรแพทย์ในกรณีฉกุ เฉิน
9. โรงเรียนควรมีกระบวนกำรแยกนักเรียนและบุคลำกรที่ป่วยออกจำกผูไ้ ม่ป่วยโดยไม่มีกำรแบ่งแยก
และตีตรำ
10. โรงเรียนควรมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรหยุดเรียนให้เหมำะสม มีควำมยืดหยุ่น ส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลำกรที่ป่วยรวมถึงกรณีท่มี ีสมำชิกในครอบครัวที่เจ็บป่ วยสำมำรถหยุดมำโรงเรียน
ได้
11. โรงเรียนควรมีแนวทำงส่งต่อนักเรียนหรือบุคลำกรที่ป่วยไปยังสถำนพยำบำลหรือส่งกลับบ้ำน

12. โรงเรียนควรมีระบบกำรส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ของโรคที่ถกู ต้อง ทันสมัย
และมีกำรสื่อสำรมำตกำรป้องกันโรคแก่บุคลำกร ผูป้ กครองและนักเรียน ผ่ำนสื่อที่เหมำะสม เช่น
กำรจัดทำโปสเตอร์ในโรงเรียน
13. โรงเรียนควรสร้ำงระบบติดตำมนักเรียนและบุคลำกรที่ไม่มำโรงเรียนเพื่อให้สำมำรถตรวจจับผูป้ ่ วย
ที่มีอำกำรระบบทำงเดินหำยใจได้โดยเร็ว
14. โรงเรียนควรมีแผนกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องสำหรับนักเรียนที่ป่วยไม่สำมำรถมำโรงเรียนได้หรือ
กรณีท่โี รงเรียนมีกำรปิ ดชั่วครำว เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูท้ ่มี ีคณ
ุ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่พิจำรณำเลือกใช้ให้เหมำะสมตำมบริบทของแต่ละโรงเรียนเช่น
• กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
• กำรมอบหมำยแบบฝึ กหัดให้ทำที่บำ้ น
• กำรถ่ำยทอดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสัญญำณวิทยุหรือโทรทัศน์
• กำรมอบหมำยให้ครูติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนของนักเรียนรำยวันหรือรำย
สัปดำห์ผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ หรือสื่อสังคมเพื่อลดกำรสัมผัสใกล้ชิดนักเรียน
• พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ลดระยะเวลำให้สนั้ ลง
• จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนที่บำ้ นให้มีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมตำมบริบทของผูเ้ รียน
15. โรงเรียนควรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้ควำมรูส้ ขุ ภำพโดยกำรรวบรวมแนวทำงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคผ่ำนกิจกรรมและบทเรียนรำยวัน
16. โรงเรียนควรมีระบบกำรดูแลสภำพจิตใจของนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนที่ได้รบั ผลกระทบจำก
โรคติดเชือ้ โคโรนำไวรัส 2019
17. โรงเรียนควรจัดระบบกำรดูแลกลุม่ เปรำะบำงในโรงเรียน เช่น เด็กนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
ควรมีกำรดูแลตำมควำมต้องกำรอย่ำงเหมำะสม
18. กรณีท่พี บผูป้ ่ วยยืนยันกำรติดเชือ้ โคโรนำไวรัส 2019 เข้ำมำในอำคำรของโรงเรียนมีคำแนะนำดังนี ้
18.1 ประสำนงำนกับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขพืน้ ที่โดยเร็วที่สดุ เพื่อร่วมกันประเมินควำมเสี่ยงและ
วำงแผนจัดกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชือ้
18.2 หยุดกำรเรียนกำรสอน 2-5 วัน เพื่อให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขพืน้ ที่ได้เข้ำสอบสวนโรค ให้
คำแนะนำ กำหนดพืน้ และระยะเวลำในกำรหยุดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม

- ระหว่ำงหยุดกำรเรียนกำรสอนควรหลีกเลี่ยงกำรกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน
นอกสถำนที่ เช่น กำรเข้ำค่ำย กำรจัดกิจกรรมกีฬำ เป็ นต้น
- งดกิจกรรมทำงสังคมที่มีกำรรวมกลุม่ ของบุคลำกร นักเรียนและครอบครัวใน
สถำนที่ต่ำงๆ เช่น บ้ำนเพื่อน ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็ นต้น
18.3 มีช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรกับผูป้ กครองและนักเรียน ร่วมกับหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขพืน้ ที่เพื่อกำหนดแนวทำงกำรหยุดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกำร กำรดูแลผู้
สัมผัสผูป้ ่ วยติดเชือ้
- จัดทำแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ให้อยู่ในแผน
ฉุกเฉินของโรงเรียน
- มีแผนตอบโต้กำรแบ่งแยกและตีตรำ
- มีกำรรักษำควำมลับของนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด
18.4 กำรทำควำมสะอำดพืน้ ที่
- ปิ ดพืน้ ที่ท่ผี ตู้ ิดเชือ้ เข้ำใช้เพื่อทำควำมสะอำด เปิ ดประตู หน้ำต่ำงให้อำกำศ
ถ่ำยเท หำกสำมำรถทำได้ให้ปิดพืน้ ที่นำน 24 ชั่วโมงหลังทำควำมจึงสำมำรถใช้
พืน้ ที่ได้
- ควรทำควำมสะอำดทุกพืน้ ที่ท่ผี ตู้ ิดเชือ้ สัมผัสโดยเฉพำะบริเวณที่มีกำรสัมผัส
บ่อยครัง้ เช่น ห้องทำงำน ห้องนำ้ และห้องที่มีกำรใช้รว่ มกัน
- กรณีมีครำบสกปรกบนพืน้ ผิวให้ทำควำมสะอำดด้วยผงซักฟอกหรือสบู่กบั นำ้
ก่อนทำควำมสะอำดด้วยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ โรค
- กำรใช้นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ โรคให้สงั เกตชนิดของนำ้ ยำที่ใช้ ควำมเข้มข้น วิธีกำรทำ
ควำมสะอำดและระยะเวลำของนำ้ ยำที่สมั ผัสพืน้ ผิว กำรเลือกใช้นำ้ ยำควรเลือก
ให้เหมำะสมกับชนิดของวัตถุโดยนำ้ ยำที่แนะนำให้ใช้ทำควำมสะอำดคือนำ้ ยำ
ฟอกขำวเจือจำง 1 ส่วนในนำ้ 99 ส่วน (ควำมเข้มข้น 0.05% หรือเท่ำกับ 500
ppm) สำหรับพืน้ ผิวที่เป็ นโลหะสำมำรถใช้ 70% แอลกอฮอล์ ทำควำมสะอำดได้
หำกเป็ นผ้ำให้ซกั ด้วยผงซักฟอกและใช้นำ้ อุณหภูมิ 70 °C
18.5 ระยะเวลำของกำรหยุดกำรเรียนกำรสอนให้ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของกระทรวงสำธำรณสุข
- ระหว่ำงหยุดกำรเรียนกำรสอน อำจพิจำรณำเปิ ดโรงเรียนให้บคุ ลำกรที่ไม่มี
อำกำรป่ วยเข้ำทำงำนแต่ให้นกั เรียนหยุดอยู่บำ้ น อนุญำตให้ครูคิดวิธีกำรส่ง

บทเรียนไปยังนักเรียนเพื่อให้มีกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่อง อนุญำตบุคลำกรฝ่ ำย
สนับสนุนทำงำนร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขพืน้ ที่
- ผูบ้ ริหำรโรงเรียนควรหำแนวทำงจำกหน่วยงำนสำธำรณสุขในพืน้ ที่เพื่อกำหนด
ระยะเวลำที่นกั เรียนและบุคลำกรกลับมำโรงเรียน หำกนักเรียนและบุคลำกรต้อง
ดูแลหรืออยู่รว่ มบ้ำนกับผูป้ ่ วยติดเชือ้ โคโรนำ 2019 ควรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำ
ของกระทรวงสำธำรณสุขถึงระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรกลับมำโรงเรียน
18.6 แนวทำงกำรดำเนินงำนให้มีกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
18.6.1 ทบทวนแผนกำรสอน ดำเนินกำรสอนผ่ำน e learning โดยวิธีกำรที่สะดวกและ
เหมำะสมตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน
18.6.2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนต้นสังกัด เช่น กระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อปรับแผนกำรเรียน
กำรสอนในประเด็นสำคัญต่อไปนี ้
• กำรปรับลดชั่วโมงกำรเรียน
• กำรปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนจำกกำรเรียนตัวต่อตัวเป็ นกำรเรียนออนไลน์และกำร
เตรียมควำมพร้อมของครูผสู้ อน
• กำรประเมินข้อจำกัดทำงเทคนิคด้ำนบุคลำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• กำรส่งเสริมให้ผปู้ กครองกำกับดูแลนักเรียนในกำรเรียนทำงไกลอย่ำงเหมำะสม
• กำรแก้ไขปั ญหำกรณีท่ีนกั เรียนไม่มีคอมพิวเตอร์และไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตที่บำ้ น
18.6.3 จัดเตรียมบริกำรทำงกำรแพทย์และสังคมที่จำเป็ นแก่นกั เรียนโดยกำรร่วมมือกับ
หน่วยงำนของรัฐ

คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน
1. สื่อสำรข้อเท็จจริงล่ำสุดของโรคติดเชือ้ โคโรนำไวรัส 2019 เกี่ยวกับ อำกำร ภำวะแทรกซ้อนกำร
ถ่ำยทอดเชือ้ และกำรป้องกันจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น UNICEF, WHO และกระทรวง
สำธำรณสุขแก่ผปู้ กครองและชุมชน หลีกเลี่ยงกำรรับข้อมูลเท็จจำกสื่อสังคมต่ำงๆ
2. สังเกตอำกำรติดเชือ้ โคโรนำไวรัส 2019 ของเด็ก เช่น อำกำรไอ ไข้ ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับอำกำร
หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้เด็กที่มีอำกำรหยุดอยู่บำ้ นและให้ผปู้ กครองแจ้งอำกำรป่ วยกับโรงเรียน
และขอให้โรงเรียนมอบหมำยแบบฝึ กหัดหรือบทเรียนให้นกั เรียนทำที่บำ้ น อธิบำยให้เด็กทรำบ
เหตุผลของกำรหยุดเรียนและสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยแก่เด็ก
3. เด็กที่แข็งแรงสำมำรถมำโรงเรียนได้ โดยสอนสุขอนำมัยในกำรล้ำงมือและกำรไอจำม ปิ ดปำกและ
จมูกขณะไอจำมโดยกำรงอข้อศอกหรือใช้กระดำษทิชชูปิด ให้ทงิ ้ กระดำษทิชชูลงถังขยะที่มีฝำปิ ด
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสตำ จมูกและปำกหำกไม่ได้ลำ้ งมือ
4. ขัน้ ตอนกำรล้ำงมือที่ถูกต้องประกอบด้วย
4.1 เปิ ดนำ้ สะอำดผ่ำนให้ไหลผ่ำนมือ
4.2 ใช้สบู่ในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรล้ำง
4.3 ฟอกสบู่ให้ท่วั พืน้ ผิวของมือได้แก่ หลังมือ ระหว่ำงนิว้ มือ และซอกเล็บเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 20
วินำที
4.4 เปิ ดนำ้ ให้ไหลผ่ำนมือเพื่อล้ำงสบู่ออก
4.5 ใช้ผำ้ แห้งสะอำดและใช้ครัง้ เดียวเช็ดมือหรือใช้เครื่องเป่ ำแห้งหำกสำมำรถทำได้
ล้ำงมือให้บ่อยโดยเฉพำะก่อนและหลังรับประทำนอำหำร หลังกำรสั่งนำ้ มูก ไอจำม เมื่อเข้ำ
ห้องนำ้ หรือทุกครัง้ ที่สงั เกตเห็นว่ำมือมีครำบสกปรก หำกไม่มีสบู่และนำ้ อำจใช้ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือที่มีควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่ำงน้อยร้อยละ 60 หำกพบว่ำมือ
มีครำบสกปรกควรล้ำงมือโดยใช้สบู่และนำ้ เสมอ
5. ให้ควำมช่วยเหลือเด็กที่มคี วำมเครียด เด็กที่มีควำมเครียดอำจพบกำรตอบสนองที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น นอนหลับยำก ปั สสำวะรดที่นอน ปวดท้องหรือปวดศีรษะ มีอำกำรวิตกกังวล โกรธ
หรือถดถอยจำกสังคม กลัวกำรอยู่คนเดียว กำรดูแลเด็กเหล่ำนีท้ ำโดยกำรอธิบำยเหตุผล รับฟั ง
ควำมวิตกกังวลของเด็กด้วยท่ำทีท่อี ่อนโยน ให้เวลำกับเด็ก ยืนยันควำมปลอดภัยของพวกเขำ ให้
โอกำสเด็กได้เล่นและผ่อนคลำย พยำยำมให้เด็กทำกิจกรรมต่ำงๆได้ตำมตำรำงกิจกรรมปกติหำก
สำมำรถทำได้ โดยเฉพำะก่อนเข้ำนอน หรือเมื่อเด็กต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้ขอ้ มูลที่เหมำะสม

กับวัยของเด็ก อธิบำยสถำนกำณ์ท่เี กิดขึน้ ให้เด็กอย่ำงชัดเจน ยกตัวอย่ำงวิธีกำรป้องกันตนเองจำก
กำรติดเชือ้
ตัวอย่ำงคำพูดที่ใช้กบั เด็กที่มีอำกำรป่ วยหยุดอยู่บำ้ นหรือโรงพยำบำล “หนูตอ้ งอยู่บำ้ นหรือ
โรงพยำบำลเพื่อควำมปลอดภัยของหนูและเพื่อนของหนู เรำรูว้ ่ำมันอำจลำบำกสำหรับหนู แต่ในช่วงเวลำนี ้
เรำต้องทำตำมกฎเพื่อให้พวกเรำทุกคนปลอดภัย”

คาแนะนาสาหรับนักเรียนและเด็ก
เด็กควรรับทรำบข้อมูลพืน้ ฐำนของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่เหมำะสมตำมวัยโดยครอบคลุม
อำกำร ภำวะแทรกซ้อน กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชือ้ จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น UNICEF, WHO
และกระทรวงสำธำรณสุข ระวังกำรรับข้อมูลเท็จจำกปำกต่อปำกหรือสื่อสังคมออนไลน์
พิจำรณำให้เด็กใส่หน้ำกำกอนำมัยโดยเฉพำะเมื่อมีอำกำรป่ วยหรืออยู่ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย
การให้สุขศึกษาทีเ่ หมาสมตามอายุ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
1. สอนพฤติกรรมสุขภำพที่ดี เช่น กำรปิ ดปำกปิ ดจมูกโดยกำรงอข้อศอกปิ ดและกำรล้ำงมือบ่อยๆ
2. ร้องเพลงขณะล้ำงมือโดยใช้เพลงที่มีควำมยำวประมำณ 20 วินำที ให้เด็กฝึ กฝนกำรล้ำงมือ
โดยใช้อปุ กรณ์ลำ้ งมือด้วยตนเอง
3. หำวิธีติดตำมกำรล้ำงมือของเด็ก ให้รำงวัลแก่เด็กเมื่อเล้ำงมือบ่อยๆ ในเวลำที่เหมำะสม
4. ใช้ห่นุ กระบอกหรือตุ๊กตำในกำรสอนสำธิตอำกำรของโรค (ไข้ ไอ จำม) และสิ่งที่ตอ้ งทำเมื่อมี
อำกำรเจ็บป่ วยเช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง มีไข้หรือไม่สบำยตัว กำรปฏิบตั ิต่อคนป่ วย เช่น กำร
แสดงควำมเห็นใจ และพฤติกรรมปลอดภัยในกำรดูแลผูป้ ่ วย
5. ให้เด็กเว้นระยะห่ำงจำกผูอ้ ่นื โดยให้ยืดแขนออก หรือ “กำงปี ก” เพื่อให้มีระยะห่ำงที่เพียง
พอที่จะไม่สมั ผัสเพื่อน
นักเรียนชั้นประถม

1. รับฟั งควำมกังวลและคำถำมของเด็ก หลีกเลี่ยงกำรให้ขอ้ มูลที่มำกเกินไป เปิ ดโอกำสให้เด็กได้
สื่อสำรและแสดงควำมรูส้ กึ ยกตัวอย่ำงกำรตอบสนองของเด็กในสถำนกำรณ์แตกต่ำงกัน
แนะนำวิธีกำรตอบสนองที่เหมำะสมแก่เด็ก
2. ทำให้นกั เรียนเห็นควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้ตนเองและคนรอบข้ำงโดย
• เน้นหลักกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ตัวอย่ำงเช่น กำรเว้นระยะห่ำงจำกเพื่อน
หลีกเลี่ยงสถำนที่ท่มี ีคนหนำแน่น ไม่สมั ผัสคนอื่นหำกไม่มีควำมจำเป็ น
• เน้นพฤติกรรมสุขภำพที่ดี เช่น กำรปิ ดปำกปิ ดจมูกด้วยกำรงอข้อศอกปิ ดขณะไอจำม
และกำรล้ำงมือ
3. ให้เด็กเข้ำใจหลักกำรพืน้ ฐำนของกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยของเชือ้ โดยใช้
แบบฝึ กหัดแสดงกำรแพร่กระจำยของเชือ้ ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้นำ้ สีใส่กระป๋ องสเปรย์พ่นบน
กระดำษสีขำวเพื่อสังเกตกำรระจำยของละอองนำ้ ที่เกิดขึน้
4. แสดงให้เห็นควำมสำคัญของกำรล้ำงมือด้วยสบู่และนำ้ นำน 20 วินำที โดยกำรแสดง
ตัวอย่ำงเช่น เทผงกำกเพชรลงบนมือของนักเรียน ให้ลองล้ำงมือด้วยนำ้ เพียงอย่ำงเดียวสังเกต
ว่ำกำกเพชรยังมีเหลืออยู่บนมือเปรียบเทียบกับกำรล้ำงมือด้วยสบู่และนำ้ นำน 20 วินำที
5. ให้นกั เรียนวิเครำะห์และค้นหำพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ และแนะแนวทำงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เหมำะสม ตัวอย่ำงเช่น สมมติว่ำครูเป็ นหวัดมำโรงเรียน ใช้มือปิ ดปำกขณะจำม
จับมือกับเพื่อนร่วมงำน เช็ดมือด้วยผ้ำเช็ดหน้ำก่อนเข้ำห้องสอน ตัง้ คำถำมนักเรียนว่ำครูมี
พฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้ำงและควรแก้ไขพฤติกรรมเหล่ำนัน้ อย่ำงไร
นักเรียนชั้นมัธยมต้น
1. รับฟั งควำมกังวลและตอบคำถำมของเด็ก
2. ให้นกั เรียนเห็นควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้ตนเองและคนรอบข้ำงโดย
• เน้นหลักกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
• เน้นพฤติกรรมสุขภำพที่ดี เช่น กำรปิ ดปำกปิ ดจมูกด้วยกำรงอข้อศอกปิ ดขณะไอจำม
และกำรล้ำงมือ
• เน้นยำ้ นักเรียนให้สำมำรถเป็ นตัวอย่ำงของพฤติกรรมสุขภำพที่ดีในครอบครัว
3. ส่งเสริมให้นกั เรียนป้องกันและจัดกำรกับปัญหำกำรตีตรำ เปิ ดโอกำสให้นกั เรียนแสดงและ
สื่อสำรควำมรูส้ กึ ของตน ส่งเสริมกำรแสดงปฏิกิรยิ ำตอบสนองในสถำนกำรณ์ต่ำงๆให้
เหมำะสม

4. สร้ำงตัวแทนนักเรียนเพื่อสื่อสำรข้อเท็จจริงด้ำนสำธำรณสุขโดยกำรสร้ำงผูป้ ระกำศผ่ำน
ประกำศของโรงเรียนหรือผ่ำนทำงโปสเตอร์
5. รวบรวมควำมรูส้ ขุ ภำพในประเด็นอื่นๆ เช่น
• ด้ำนวิทยำศำสตร์ ให้เนือ้ หำครอบคลุม ไวรัส กำรแพร่กระจำยของโรค ควำมสำคัญ
ชองกำรรับวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ด้ำนสังคมศำสตร์ เน้นประวัติศำสตร์ของกำรระบำดใหญ่ กำรปรับเปลี่ยนนโยบำย
ทำงสำธำรณสุขและควำมปลอดภัยในกำรควบคุมกำรระบำดของโรค
• บทเรียนด้ำนสื่อสำรมวลชนเพื่อเสริมพลังแก่นกั เรียนในกำรคิดวิเครำะห์ และ
สร้ำงสรรค์ให้เป็ นผูม้ ีประสิทธิภำพในกำรในกำรสื่อสำร
นักเรียนชั้นมัธยมต้น
1. รับฟั งควำมกังวลและตอบคำถำมของเด็ก
2. ให้นกั เรียนเห็นควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้ตนเองและคนรอบข้ำง
โดย
• ใช้หลักกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
• เน้นพฤติกรรมสุขภำพที่ดี เช่น กำรปิ ดปำกปิ ดจมูกด้วยกำรงอข้อศอกปิ ด
ขณะไอจำมและกำรล้ำงมือ
3. ส่งเสริมให้นกั เรียนป้องกันและจัดกำรกับปัญหำกำรตีตรำ เปิ ดโอกำสให้นกั เรียน
แสดงและสื่อสำรควำมรูส้ กึ ของตน ส่งเสริมกำรแสดงปฏิกิรยิ ำตอบสนองใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆให้เหมำะสม
4. รวบรวมควำมรูส้ ขุ ภำพในประเด็นอื่นๆ เช่น
• ด้ำนวิทยำศำสตร์ ให้เนือ้ หำครอบคลุมถึง ไวรัส กำรแพร่กระจำยของโรค
ควำมสำคัญชองกำรรับวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
• ด้ำนสังคมศำสตร์ เน้นประวัติศำสตร์ของกำรระบำดใหญ่ และผลกระทบ
ที่ตำมมำ สืบค้นว่ำนโยบำยทำงสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมกำรระบำด
5. สร้ำงตัวแทนนักเรียนให้สง่ เสริมข้อเท็จจริงด้ำนสำธำรณสุขโดยให้นสร้ำงผู้
ประกำศด้ำนบริกำรสำธำรณะของโรงเรียน ผ่ำนสื่อสังคม วิทยุ หรือ โทรทัศน์

ชุมชน ใช้บทเรียนด้ำนสื่อสำรมวลชนเสริมพลังแก่นกั เรียนในกำรคิดวิเครำะห์
และสร้ำงสรรค์ให้เป็ นผูม้ ีประสิทธิภำพในกำรในกำรสื่อสำร

แนวทางการสื่อสารกับเด็กเรื่องโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

1. ถามคาถามปลายเปิ ดและรับฟั งอย่างตั้งใจ ขณะที่ถำมคำถำมให้หำโอกำสจะยำ้ เตือนกำรดูแล
สุขอนำมัยของเด็กโดยหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมกลัวแก่เด็ก
2. มีความจริงใจ อธิบายความจริงด้วยท่าทีทเี่ ป็ นมิตร โดยใช้ภำษำที่เหมำะสมกับวัย สังเกต
ปฏิกิรยิ ำที่เกิดขึน้ รวมถึงระดับควำมกังวลใจของเด็ก หำกมีคำถำมที่ไม่สำมำรถตอบได้ควรเปิ ด
โอกำสให้คน้ หำคำตอบร่วมกัน ผ่ำนช่องทำงที่น่ำเชื่อถือ เช่น website ของ UNICEF องค์กำร
อนำมัยโลก หรือ กระทรวงสำธำรณสุข อธิบำยให้เด็กระวังแหล่งข้อมูลที่ไม่น่ำเชื่อถือ
3. แสดงให้เด็กเห็นว่าสามารถปกป้ องตนเองและเพือ่ นได้อย่างไร โดยกำรส่งเสริมกำรล้ำงมือที่
ถูกต้องอย่ำงสม่ำเสมอ อำจใช้กำรร้องเพลงหรือเต้นเพื่อให้กำรล้ำงมือเป็ นเรื่องสนุก แสดงให้เห็น
กำรปิ ดปำกปิ ดจมูกโดยกำรใช้ศอกขณะไอจำม และให้เด็กแจ้งผูป้ กครองหำกมีอำกำรไข้ ไอ หรือ
หำยใจลำบำก
4. สร้างความมั่นใจกับเด็ก เนื่องจำกภำพที่ปรำกฏตำมสื่อต่ำงๆรอบตัวอำจทำให้เด็กรูส้ กึ ว่ำเกิด
ภำวะวิกฤตขึน้ และเชื่อว่ำตนเองตกอยู่ในอันตรำย ผูป้ กครองสำมำรถช่วยเด็กจำกควำมเครียดที่
เกิดขึน้ ได้โดยเปิ ดโอกำสให้เด็กได้เล่นและผ่อนคลำย พยำยำมจัดตำรำงกิจกรรมต่ำงๆให้ใกล้เคียง
กับภำวะปกติท่สี ดุ หำกมีกำรระบำดในพืน้ ที่ท่เี ด็กอำศัยอยู่ ควรยำ้ เตือนว่ำโอกำสที่จะติดเชือ้ มีได้
ไม่มำกหำกมีกำรป้องกันตัวที่ดีและผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโคโรนำไม่ได้มีอำกำรรุนแรงทุกคน ขณะนีม้ ีคน
จำนวนมำกช่วยกันทำงำนหนักเพื่อให้ครอบครัวของเด็กปลอดภัย หำกเด็กมีอำกำรป่ วยให้อยู่บำ้ น
หรือโรงพยำบำลเพื่อควำมปลอดภัยของตนเองและเพื่อน สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตั ิตำมกฎจะ
ทำให้ทกุ คนปลอดภัย
5. ตรวจสอบการถูกตีตราของเด็ก ตรวจสอบว่ำเด็กถูกรังแกที่โรงเรียนหรือไม่โดยให้แจ้งกับผูใ้ หญ่
ที่เด็กไว้วำงใจที่รูส้ กึ สบำยใจ กล้ำจะเล่ำให้ฟัง ยำ้ เตือนว่ำทุกคนควรปลอดภัยที่โรงเรียน กำรรังแก
ผูอ้ ่นื เป็ นสิ่งที่ผิด สอนเด็กให้มีควำมเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันและกัน

6. ค้นหาผู้ช่วยเหลือ เด็กควรรูจ้ กั กลุม่ คนที่ช่วยพวกเขำให้ปลอดภัย เล่ำเรื่องของบุคลำกรทำง
สำธำรณสุข นักวิทยำศำสตร์ และทุกคนที่รว่ มมือกันเพื่อหยุดกำรระบำดของโรค เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยกับทุกคน
7. ดูแลผู้ปกครองเด็ก ผูป้ กครองเด็กควรได้รบั กำรดูแล หำกมีภำวะเครียดหรือกังวลจนไม่สำมำรถ
ดูแลเด็กได้ ควรหำผูช้ ่วยที่สำมำรถดูแลเด็กได้และหำเวลำผ่อนคลำยเพื่อพักฟื ้ นก่อนกลับมำดูแล
เด็ก
8. ปิ ดการสนทนาด้วยการแสดงความห่วงใย ประเมินระดับควำมเครียดของเด็กผ่ำนภำษำกำย
นำ้ เสียงและกำรหำยใจที่แสดงออก ยำ้ เตือนเด็กว่ำสำมำรถคุยกับผูป้ กครองได้ตลอดเวลำ แสดง
ควำมห่วงใยให้เห็น พร้อมรับฟั งเมื่อไหร่ก็ตำมที่เด็กเกิดควำมกังวล
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