ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย
การเปิ ดโรงเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาด ของ โรคโควิด19
คาแนะนาสาหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
7 มิถุนายน 2564
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนการเปิ ดโรงเรียนให้เด็กได้ไปเรียนด้วยตนเอง
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยแด็กไทย ในสถานการณ์ทีมีการระบาดใหญ่ ของ
โรคโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ต่อเนื่องมาเป็ นเวลา 20 เดือน แม้จานวนเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะน้อยกว่าผูใ้ หญ่และ
อาการมักไม่รุนแรงและการเสียชีวิตน้อยมาก แต่การระบาดนีม้ ีผลกระทบรุนแรงต่อเด็กไทยในหลายด้าน การปิ ด
โรงเรียนเป็ นเวลานาน มีผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรง เด็กถูกระงับการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ การขาดแคลน
โภชนาการ เกิดช่องว่างระหว่างเด็ก ความไม่เสมอภาคของเด็กในโอกาสการเรียนรู ้ ไม่ใช่ทกุ ครอบครัวจะมีความ
พร้อมที่จะรับหน้าที่หรือมีเวลาให้กบั ลูกอย่างเต็มที่ การปล่อยให้ลกู อยู่บา้ นตามลาพังนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมเสี่ยง
ได้ เด็กมีโอกาสมากขึน้ ในการพบความรุนแรงและการทาร้ายร่างกาย หรือมีการใช้แรงงานเด็กเพิ่มขึน้ เด็กมีการ
แยกตัวทางสังคม เนื่องจากโรงเรียนเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคม การปิ ดโรงเรียน มีผลกระทบต่อทักษะ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการทางสังคม ครูขาดปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ครูมีความเครียดและสับสน โรงเรียนอาจขาดความ
พร้อมในการสอนทางไกล การปิ ดโรงเรียนอาจทาให้พ่อแม่ขาดรายได้หากต้องหยุดงานมาดูแลเด็ก การปิ ดโรงเรียน
อาจนาไปสูก่ ารหยุดเรียนถาวรของเด็กนักเรียน การเปลี่ยนรอบการเรียนมีผลต่อการจัดสอบวัดผลการเรียนรู ้ มีผล
ต่อเนื่องถึงอนาคตในการเรียน
การระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทยที่รุนแรงขึน้ ในช่วงเดือน เมษายน 2564จนถึงปั จจุบนั ทาให้
มียอดผูป้ ่ วย รวม 169,384ราย เสียชีวิต รวม 1,146 ราย (3 มิย 2564) จัดว่ามีการระบาดหนักโดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีการติดเชือ้ ในชุมชนแออัด ตลาด โรงงาน แคมป์ ก่อสร้าง ในกลุม่ แรงงานต่างชาติ และ
แรงงานชาวไทยหลายแห่ง พบการติดเชือ้ ภายในครอบครัวเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ การควบคุมการระบาดทาได้
ยาก แม้เริ่มมีการฉีดวัคซีนแต่ยงั ไม่พอเพียง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเด็กจานวนมาก จึงกาหนดจุดยืนและจัดทาคาแนะนาสาหรับ โรงเรียน ผูป้ กครอง และ
ชุมชนโดยยึดหลักความรูท้ ่ีมีมากขึน้ จากการระบาดในเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้เป็ นแนวทางสาหรับการดูแลเด็กใน
วิกฤต โควิด-19
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ โรงเรียนมีการวางนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานในระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19โดยมุ่งเน้นเป้ าหมายให้เด็กได้ไปเรียนทีโ่ รงเรียน โดย
สนับสนุนให้มีนโยบายโรงเรียนปลอดภัย โดยให้โรงเรียนเป็ นสถานที่ปลอดภัยจากโควิด-19 มีรายงานผล
การศึกษาพบว่าการเปิ ดโรงเรียนให้นกั เรียนได้ไปเรียนไม่เป็ นการทาให้โควิด-19 ระบาดในชุมชนมากขึน้ หาก
โรงเรียนมีมาตรการควบคุมป้องกันโรค เด็กติดเชือ้ โควิด-19 น้อยกว่าผูใ้ หญ่มาก ในประเทศไทยเด็กเป็ นผูต้ ิดเชือ้

เพียงร้อยละ 10 เด็กเล็กมักมีอาการไม่รุนแรงและแพร่เชือ้ ได้นอ้ ย มีความเสี่ยงน้อย เด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
อนุบาลและเด็กชัน้ ประถมจึงเหมาะสมที่จะไปเรียนที่โรงเรียน
นโยบายโควิด-19 ของโรงเรียนควรคานึงถึงหลักการดังนี้
1. ให้โรงเรียนเป็ นที่สถานที่ปลอดภัย จาก โควิด-19 ซึ่งต้องการความร่วมมือจากสังคมในการ
รักษามาตรการการป้องกันการแพร่เชือ้ เพื่อในชุมชน ที่จะมีผลกระทบต่อโรงเรียน
2. การเกิดโควิด-19 ขึน้ ในโรงเรียนเป็ นการสะท้อนสถานการณ์ในชุมชน โรงเรียนไม่ได้เป็ น
กลไกผลักดันให้เกิดการระบาดสูช่ มุ ชน
3. การจัดการควบคุมโรคโควิด-19ในชุมชนอย่างเข้มแข็งและกว้างขวางเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่าง
ยิ่งในการเปิ ดโรงเรียนโดยไม่ตอ้ งปิ ดลงอีก
4. นโยบายของโรงเรียนควรคานึงถึงสุขภาพ ความเป็ นอยู่ท่ด
ี ี ของเด็กนักเรียน ครอบครัว ครู
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และ ขุมชน
5. ต้องมีการสนับสนุนให้โรงเรียนมีงบประมาณสาหรับการป้องกันและควบคุมโรค และการ
ดาเนินการเรียนการสอน ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้โรงเรียนมีเป้ าหมายมุ่งสู่การเปิ ดโรงเรียน
ให้นักเรียนมาเรียนทีโ่ รงเรียน โดยมีการปฏิบัติเข้มงวด ตามมาตรการป้ องกันและควบคุมการแพร่เชือ้
SARS-CoV2
โรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุน่ ต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ซ่งึ เด็กเป็ นตัวจักรสาคัญ
ให้มีการระบาดสูช่ มุ ชน แต่ไวรัส SARS-CoV2 ที่ทาให้เกิดโรคโควิด มีการติดเชือ้ ในเด็กน้อยกว่าผูใ้ หญ่มาก และ
มักไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เด็กและโรงเรียนจึงไม่ได้เป็ นผูข้ บั เคลื่อนการระบาดของโรคโควิด-19
การระบาดที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี จะติดเชือ้ น้อยกว่าผูใ้ หญ่และ แพร่เชือ้ ได้นอ้ ยกว่า
ผูใ้ หญ่ และเด็กอายุมากกว่า 10 ปี อาจแพร่เชือ้ ได้เหมือนผูใ้ หญ่ ซึ่งข้อมูลนี ้ ต้องนามาเป็ นข้อพิจารณาในการเปิ ด
หรือปิ ดโรงเรียนด้วย หลักการสาคัญของการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนประกอบด้วย
1.การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลายอย่างร่วมกัน สามารถป้องกันการแพร่ของไวรัส SARSCoV2 ได้อย่างมาก ได้แก่การให้เด็กอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขนึ ้ ไป และบุคลากรในโรงเรียนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า ร่วมกับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ การจัดอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเรียนให้เฉพาะนักเรียนแต่ละ
คน ไม่ใช้อปุ กรณ์รว่ มกัน การคัดกรองสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร การควบคุมไม่ให้บคุ คลอื่น รวมทัง้
ผูป้ กครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน การลดกิจกรรมที่มีการรวมคน การลดจานวนนักเรียนในห้อง การจัดกลุม่
นักเรียน การจัดการเรียนนอกห้องเรียน การจัดการให้มีอากาศถ่ายเทดี การไม่รบั ประทานอาหารร่วมกัน การงดใช้
ห้องพักผ่อนรวมสาหรับครู และการดูแลนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลภายนอกโรงเรียนเป็ นต้น เมื่อใช้
มาตรการร่วมกัน จะทาให้โรงเรียนไม่เป็ นสถานที่เสี่ยงแม้อยู่ในพืน้ ที่ระบาด
2.วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ครู บุคลากรในโรงเรียนและผูด้ แู ลเด็ก จาเป็ นต้องได้รบั วัคซีนป้องกันโควิด-19
ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพดี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอ

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จดั ให้ ครู และบุคลากรของโรงเรียนเป็ นบุคคลแนวหน้าที่จะได้รบั วัคซีนป้องกันโควิด19 เป็ นการเร่งด่วน
เนื่องจากขณะนี ้ เด็กยังไม่ได้รบั วัคซีน ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รบั วัคซีนแล้วจึงยังคงต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
การจะให้โรงเรียนเป็ นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ต้องอาศัยการควบคุมโรคในชุมชน
โดยทั่วไปมักมีการพิจารณาเปิ ดโรงเรียนในที่เวลาที่การแพร่เชือ้ อยู่ในระดับต่า แต่ในปัจจุบนั มี ผลการศึกษาที่
แสดงว่าการแพร่เชือ้ เกิดขึน้ ในโรงเรียนน้อยมากแม้ในสถานการณ์ท่มี ีการระบาดสูงในชุมชน หากมีการใช้
มาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมในโรงเรียน
บทสรุ ป
การเปิ ดโรงเรียนให้เด็กไปเรียน มีความสาคัญเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของเด็กและครอบครัว หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และการศึกษาต่างๆสนับสนุนว่าการเปิ ดโรงเรียนอย่างปลอดภัยเป็ นสิ่งที่สามารถทาได้ โดยมีความ
ร่วมมือระหว่าง ครู ครอบครัว ชุมชน และ แพทย์ เพื่อให้เด็กที่มีความพร้อมได้ไปเรียนที่โรงเรียน และมีการเรียน
ออนไลน์สาหรับเด็กและครอบครัวที่ยงั ไม่พร้อม
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