
 

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นเกีย่วกบัโรงเรียนทอสี ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

หมวด ฉ. การบริการองค์กร 
อนุบาล 
การรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through 

1. การจดัการ  ส่ง - รับคืนชุด TPK มีความสะอาด ปลอดภยั 
2. การจดัส่งบตัรประกนัอุบติัเหตุ AIA 

ข้อเสนอแนะการรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through  
ขอ้เสนอแนะ 

น่าจะมีส่ง เป็นเอกสารมาท่ีบา้นเพิ่มเติม 
 
ประถม 
การรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through 

- การจดัส่งบตัรประกนัอุบติัเหตุ AIA 
ข้อเสนอแนะการรับ-ส่งเอกสาร แบบ Drive-through (ถ้ามี) 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปรับบตัรประกนั จึงไม่สามารถปรับเมินได ้ เป็นส่วนท่ีรอมารับบตัรท่ีฝากไวท่ี้คุณครูประจ าชั้น ฝ่ายบริการองคก์รไดป้ระสานกบั

ผูป้กครองแลว้ จะน าส่งบตัรไปให้ท่ีบา้น 
ควรยดืหยุน่เร่ืองเวลาการรับส่งใหเ้พิ่มขึ้น - มีการขยายเวลารับบตัรแลว้  

-ส่วนท่ี ผปค ยงัไม่มารับ จะส่งใหคุ้ณครูประจ าชั้นประสานการจดัส่งตามเวลาท่ีสะดวก 
  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ควรจดัส่งให ้ผูป้กครอง ท่ีบา้นทางไปรษณีย ์ไม่ตอ้งให้ออกจากบา้นไปรับท่ีโรงเรียนใน
สถานการณ์ Work from home หรือ Home based learning ค่ะ 

-เน่ืองจากบตัรประกนัอุบติัเหตุเป็นเอกสารส าคญั การจดัส่งทางไปรษณียอ์าจเกิดการสูญหาย
ได ้หรือเกิดความล่าชา้จากไม่มีผูรั้บ  
- การนดัหมายจดัส่ง พยายามใหรั้บพร้อมกบัเอกสารของฝ่ายอ่ืนๆ ควรมีทางเลือกทางไปรษณีย/์ขนส่งเอกชน เพราะการเดินทางไปเพื่อรับบตัรใบเดียวสร้าง

มลพิษโดยไม่จ าเป็น   
ถา้ประเด็นคือส่งเอกสารพีเอเท่านั้น ถา้ส่งมาบา้นโดยตรงน่าจะสะดวกกวา่ 
ควรส่งเป็นพสัดุลงทะเบียนมากกวา่ค่ะ เพื่อลดการเดินทางโดยไม่จ าเป็น ส าหรับท่ีบา้น
เดินทางไปกลบั รร  รวมประมาณ 2 ชม.++ ค่ะ 

 
2. หากมีการเปิดเรียน on-site มาตรการเพ่ือลดความเส่ียงในโรงเรียน (เพิม่เติมจากเดิม) ท่ีจะท าให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัย 

2.1 นกัเรียนกกัตวัก่อนวนัเปิดโรงเรียน 14 วนั 
2.2 กรณีนกัเรียนป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือไดรั้บการรักษาครบ 14 วนั ขอใหห้ยดุต่อ 7 วนั เพื่อให้อาการหายสนิท จึงกลบัมาเรียน 
2.3 ผูป้กครอง และครอบครัว  ครู ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  อยา่งนอ้ย 1 เขม็ ก่อนวนัเปิดเรียน 
2.4 สุ่มตรวจ ATK ครูและบุคลากร เดือนละ 1  คร้ัง 
2.5 ตรวจ ATK เจา้หนา้ท่ี (แม่บา้น คนสวน) ท่ีพกัในโรงเรียนทุกคน เดือนละ 1 คร้ัง 

 
อนุบาล 
ข้อเสนอแนะเร่ือง การเปิดเรียน on-site มาตรการเพ่ือลดความเส่ียงในโรงเรียน 

ขอ้เสนอแนะ 
ผูป้กครอง ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ฉีดวคัซีนครบ 2 เขม็  
ครูควรจะไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็ก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนการตรวจ ATK ควรท าทุกๆ 2 สัปดาห์ 
ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวัก่อนเปิดเรียน 14 วนัค่ะ ครูและบุคลากรผูป้กครองตอ้งฉีดวคัซีนแลว้ 2 เขม็ 100% ATK for teachers and staff on a weekly basis 
ตรวจบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ทุกอาทิตย1์00% และ ถา้มีเด็กเป็นโควิดตอ้งรักษา 14 วนัแลว้หยดุต่ออีก 7 วนัอาจนอ้ยไป ควรจะอยูบ่า้นอยา่งนอ้ยต่ออีก 14 วนัเพื่อให้อาการหาย 
และก่อนเปิดโรงเรียนควรตรวจ ATK มาก่อนทุกคน รวมถึงคนในบา้นท่ีเด็กอยูด่ว้ย ถา้คนในบา้นท่ีไม่ไดฉี้ดวคัซีนก็ควรไดรั้บการตรวจ ATK ดว้ย 



ขอ้เสนอแนะ 
ควรตรวจคุณครู เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร ทุกสัปดาห์ และตวัแทนครอบครัวอยา่งนอ้ย 1 คนค่ะ 
สุ่มตรวจควรสัปดาห์ละคร้ัง ส่วนการฉีดวคัซีนเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เพราะวคัซีนไม่ไดก้นัติด และผูป้กครองไม่ไดฉี้ดวคัซีนแต่ใชย้าโฮมีโอ 
ตรวจ ATK ทุกคนก่อนเขา้โรงเรียนทุกสัปดาห์ 
การตรวจ ATK ควรท าอยา่งนอ้ยทุก 2 สัปดาห์ 
เสนอวา่ผูป้กครอง และครอบครัว ครู ไดรั้บวคัซีน 2 เขม็ก่อนเปิด.เน่ืองจากพบหลายกรณีติดโควิดแมไ้ดรั้บ 1เขม็แลว้ 
ควรตรวจ ATK บุคลากรในโรงเรียน อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง หากมีอาการ ใหห้ยดุกกัตวัค่ะ 
ATK แม่บา้นคนสวน เดือนละคร้ังอาจนอ้ยเกินไปนะคะ 
ควรตรวจทุกคนรวมทั้งครูดว้ยค่ะ เพื่อความมัน่ใจของผปค และถา้เป็นไปไดถ่ี้กวา่เดือนละคร้ัง 
1)ไม่มีวิธีไหนท ามัน่ใจไดดี้จนกวา่จะมีวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพจริงๆ ขนาดเด็กๆท่ี ไม่ออกจากบา้นยงัมีโอกาสเส่ียงติดเช้ือเลยครับ (ยอมใหลู้กอยู่บา้นดีกวา่ครับ ลดโอกาสติด 
และเเพร่เขื้อใหผู้อ่ื้น) 
2) ชุดตรวจ ATK ควรตอ้งตรวจทุกสัปดาห์ (น่าจะมัน่ใจไดดี้ท่ีสุด เพราะท่ีท างานใชวิ้ธีน้ี ) 
3) จะฉีดก่ีเขม็ก็ติดเช้ือ หรือ แพร่เช้ือไดค้รับครับ จนกวา่จะคน้พบวคัซีนท่ีแกไ้ดจ้ริงๆ (ประเทศไทย = ไม่โปร่งใส = ไม่มัน่ใจ ) 
ส าหรับครูและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนควรตรวจดว้ยชุด ATK อาทิตยล์ะคร้ัง ทุกคน ไม่ควรเป็นการสุ่มตรวจ เพราะถา้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะไดจ้ดัการไดท้นัท่วงทีค่ะ 
คุณครูและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน ควรตอ้งตรวจ ATK ทุกคนในวนัอาทิตยแ์ละส่งผลให้โรงเรียน ก่อนวนัจนัทร์ท่ีตอ้งเขา้โรงเรียน และควรตอ้งตรวจทุก 14 วนัคะ ไม่ควรเป็นการสุ่ม 
ควรสุ่มตรวจ ATK คุณครู บุคลากร และเจา้หนา้ท่ี สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ชุดตรวจ ATK ควรตรวจทุกอาทิตย ์100% เช่น ตรวจทุกวนัอาทิตยเ์เละส่งผลใหท้างโรงเรียนผา่น application หรือไลน์ ก่อนเขา้โรงเรียนวนัจนัทร์ เเละยงัสามารถเป็นการบนัทึกผล
เพื่อดูยอ้นหลงัได ้
อยากใหมี้การตรวจ ATK 100% ครู + เจา้หนา้ท่ีโรงเรียนทุกอาทิตยค์่ะ 
ขอเสนอแนะวา่ หากในอนาคตชุด ATK มีราคาถูกลง ตอ้งการใหมี้การสุ่มตรวจบุคลากร และครอบครัวนกัเรียน มากกวา่ เดือนละ 1 คร้ังค่ะ 
อยากใหเ้ด็กเลก็มีวคัซีนก่อนค่อยเปิดเรียนครับ เส่ียงอนัตรายหากเกิดอะไรขึ้น ไดไ้ม่คุม้เสีย เราเรียนออนไลน์ประคองกนัไปต่ออีกหน่อยไดค้รับ  ATK อยากใหถ่ี้กวา่นั้น เพราะครู 
บุคคลากรท่านหน่ึงๆ มีโอกาสสัมผสัเด็กจ านวนมากนะครับ เพื่อความปลอดภยั ป้องกนัทนัท่วงที 
นกัเรียนอายไุม่ถึงเกณฑฉี์ดวคัซีน 
แบ่งกลุ่มนกัเรียนเพื่อลดความหนาแน่น ยกเลิกการนอน กลางวนั และการทานอาหาร แบ่งเป็นกลุ่มเชา้ หรือกลุ่มบ่าย เพื่อลดการถอดหนา้กาก 



ขอ้เสนอแนะ 
ระยะเวลาขอผูท่ี้รักษาตวั14 วนัจนหาย แลว้ควรกกัตวัต่อ 14 วนั ATK ควรตรวจถ่ีค่ะ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  และผูป้กครองและครูของนกัเรียนควรไดรั้บวคัซีน หากเป็น az อยา่งนอ้ย 1
เขม็ หากเป็นเช้ือตาย sinovac หรือ sinopharm ควรไดรั้บครบ 2 เขม็ค่ะ  จริงๆ ยงัไม่สบายใจในการใหลู้กไปโรงเรียนในช่วงน้ีค่ะ อยากเห็นแนวทางจดัการท่ีชดัเจนก่อนเปิดใหเ้รียน 
on-site ค่ะ 
การจดัการเรียนการสอนของนร.ใน 1 ห้อง ควรตอ้งสลบักนั เพื่อลดความแออดัและเวน้ระยะห่าง 
อาจจะแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเขา้เรียนท่ีโรงเรียนเพื่อลดความแออดั การตรวจ ATK ควรบ่อยกวา่ท่ีระบุ เช่นสัปดาห์ละคร้ัง วนัจนัทร์ 
-งดใชแ้อร์ เรียนห้องเปิดโล่ง พดัลม ดดัแปลงส่วนเปิดโล่งเป็นสถานท่ีเรียนมากขึ้น 
-แบ่งจ านวนนกัเรียนในห้อง เป็น 4 ส่วน และผลดักนัเรียน โดยเหล่ือมเวลาเขา้ออก 
ลดความหนาแน่นในชั้นเรียน เวน้ระยะห่างอยา่งเคร่งครัด และจ ากดัเวลาในการอยูท่ี่โรงเรียนในช่วงแรกก่อน 
คิดวา่ น่าจะมีช่วงทดลอง ให้นกัเรียนอนุบาล ลองไปโรงเรียนเป็นกลุ่มเลก็ สลบักนัไป อาจจะยงัไม่ตอ้งไปทุกวนั อาจจะเร่ิมจากสัปดาห์ละหน่ึงวนัก่อน 
แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย สลบัวนัเรียน เพื่อเวน้ระยะห่าง 
อยากใหท้ ามากเลยครับหรือถา้ผูป้กครองมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัอาจจะเปิดเป็นกลุ่มเลก็ก็ไดน้ะครับ คนท่ีพร้อมรับความเส่ียง ก็สามารถเขา้มาเรียนไดแ้ต่อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย
เลก็ๆเช่นกลุ่มละ 5 คนหรือ 10 คนแลว้กระจายครูกนัไป 
ก่อนการเปิดเรียน เเมท้างรัฐบาลประกาศใหเ้ปิดได ้เเต่โรงเรียน อาจตอ้งต านึงถึง ปัจจยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการกลายพนัธ์ของโรค หรือ สุขอนามยัของบคลากรทุกคนในโรงเรียน ไม่
วา่จะเป็นคุณครู หรือเเมบา้น ท่ีตอ้งใกลชิ้ดสัมผสั นร. โดยตรง ซ่ึงขณะน้ีบางคนอาจมองวา่ปลอดภยัเเลว้ โดยอาจมีการเดินทางไปต่างจงัหวดั หรือไปในท่ีต่างๆ ท่ีตนอาจติดเช้ือได้
โดยไม่รู้ตวั ซ่ึงหากนร. ไดรั้บเช่ือมา เด็กอาจไม่มีอาการ เเต่สามารถส่งทอดถึงบุคคลในครอบครัวท่ีจะรับเช้ือไปไดค้่ะ โรงเรียน อาจมีมาตรการการตรวจเช้ือบุคลากรท่ีถ่ีมากขึ้น หรือ
ใหบุ้คคลช้ีเเจงอยา่งชดัเจนวา่สัมผสัในพื้นท่ีเสียงอยา่งไรบา้ง   
ขอใหมี้มาตรการในการตรวจสอบ contact tracing อยา่งเขม้งวดของบุคลากรและผูป้กครอง 
ถา้ในปัจจุบนั ยงัไม่มองไม่เห็นดว้ยในเร่ืองน้ีค่ะ ตราบใดท่ีระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเรายงัไม่ไดคุ้ณภาพแบบน้ี แนะน าวา่ ดูแลตวัเองใหดี้ท่ีสุดเพื่อลดปัญหาใหก้บับุคคลากร
ทางการแพทยจ์ะดีกวา่ค่ะ 

 
 
 
 



ประถม 
ขอ้เสนอแนะ 

ยนิดีใหค้วามร่วมมือ เพราะก็อยากใหเ้ด็กไดเ้จอครูประจ าชั้น และเพื่อนบา้งค่ะ เดือนละคร้ังก็ยงัดี 
ไม่มีขอ้เสนอค่ะ ยงัไงก็ได ้อยากใหไ้ปโรงเรียน มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ 
ยงัไม่ควรเปิดค่ะ 
ไม่มัน่ใจในการเปิดเรียน on-site เลยค่ะ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคในกรุงเทพขณะน้ี 
ควรใหผู้ป้กครองเลือกจะส่งลูกไปเรียนหรือเรียนออนไลน์ตามความสมคัรใจ 
ควรเปิดโอกาสใหบ้างบา้นท่ีไม่สบายใจในการเรียน On site  ไดเ้ลือกท่ีจะเรียน online ไปควบคู่กนั 
ถา้มีการเปิดเรียนอยากใหท้ าการตรวจ ATK นกัเรียน ผูป้กครอง คุณครูและเจา้หนา้ท่ีทุกท่านสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ใบบนัทึกการเดินทางอยากใหเ้พิ่มการบนัทึกการเดินทางของผูป้กครอง 
ก๊อกน ้าควรเป็นระบบไร้การสัมผสัเพื่อลดโอกาสการแพร่เช้ือและลดโอกาสการติดเช้ือ 
-ก่อนเปิดเรียนอาจจะมีใหท้ าแบบประเมินวา่ ผูป้กครอง ส่วนใหญ่เห็นวา่อยากใหบุ้ตรหลานไป โรงเรียนไหม แต่หากมี ผูป้กครอง ท่ีไม่พร้อมใหลู้กไป ทาง โรงเรียน จะจดัสรรการแยก
เรียนอยา่งไร อยากใหส้รุปเป็นมาตรการก่อนเปิดเรียน  
-กรณีรับวคัซีน คิดวา่ไม่ไดช่้วยเร่ืองการแพร่เช้ือ เพราะก็ยงัสามารถติดเช้ือ และ แพร่เช้ือได ้การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดคือเวน้ระยะห่างมากกวา่ อาจใชก้ารแบ่งกลุ่มเรียนสลบัวนั กบัเรียน
ออนไลน์ เช่น 3 วนัไป โรงเรียน 2 วนัเรียนออนไลน์ หรือไป โรงเรียน กลุ่มละ 1 สัปดาห์ สลบักนั อยา่งนอ้ยหากติดเช้ือก็จะมีอาการภายใน 7 วนัซ่ึงจะควบคุมได ้
ใหท้างเลือกส าหรับผูป้กครองวา่บา้นไหนสมคัรใจเรียน onsite หรือ ไปเรียนสัปดาห์ละ 1 วนั เพื่อให้เด็กไดผ้่อนคลาย...แต่บา้นไหนไม่สะดวก ก็ตามสมคัรใจ เพราะโรคน้ียงัไม่มีวคัซีน
ป้องกนั 100% และเด็กยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั จึงสามารถติด หรือเป็นพาหะแพร่เช้ือไดต้ลอดเวลา(เส่ียงสูง) 
ผูป้กครองและคุณครูควรไดรั้บวคัซีนใหค้รบ 2 เขม็ก่อน และคิดวา่คุณครูและเจา้หนา้ท่ีควรตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ คิดวา่เดือนละคร้ังนอ้ยไปค่ะ 
บุคลากร โรงเรียน ควรไดว้คัซีนครบ 2 เขม็ก่อนเปิดเรียน on-site ค่ะ 
การตรวจ ATK ควรตรวจทุก 14 วนัค่ะ มาตรฐานการเปิดขายของหา้งร้านส่วนใหญ่ตรวจทุก 7 วนัค่ะ 
ไม่เห็นดว้ยเร่ือง ATK ส าหรับคนไม่เส่ียง ไม่มีประโยชน์และส้ินเปลืองเปล่าๆ ค่ะ 
อาจตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองความถ่ี และ จ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งในการตรวจ ATK เช่น ควรเป็นสุ่ม หรือ ทั้งหมด และความถ่ีควรเป็นอยา่งไร อาจตอ้งหารือเพิ่ม และ หา reference ตวัอยา่ง 
จากหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
พิจารณาใหน้กัเรียนตรวจ ATK ก่อนเร่ิมเรียนทุกคน 
ควรเพิ่มเวลาการกกัตวัหลงัจากหายจาก 7 วนัเพญ็ 14 วนั และควรตรวจ ATK ทุก 2 อาทิตยท์ุกคนไม่ใช่การสุ่มตรวจ 



ขอ้เสนอแนะ 
ถา้สถานการณ์โควิดดีขึ้น แต่ยงัมีผูติ้ดเช้ือจ านวนปานกลาง โรงเรียน  อาจใชม้าตรการสลบักนัมาเรียน โดยจดัคู่กลุ่มครูและ นร. เป็นกลุ่มๆ ตายตวั เพื่อจดัเวลาใหแ้ต่ละกลุ่มสลบักนัมา 
โรงเรียน คราวละ 2 อาทิตย ์และใหค้รูตรวจ ATK ในวนัแรกของการมาสอนท่ี รร ในแต่ละรอบ 
ควรเป็นทั้งนกัเรียน คุณครู และจนท กกัตวั 14 วนัก่อนเปิดโรงเรียน หรือ ตรวจ ATK คุณครู จนท. ก่อนเปิดเรียน และควรสุ่มตรวจทุกอาทิตยส์ าหรับครูและจนท. ในกรณีเป็นแม่ครัว
ควรตรวจทุกคนทุกอาทิตย ์
ควรสุ่มตรวจ ATKทั้งบุคลากร และนกัเรียนทุก 1 สัปดาห์ แต่ในเด็กเลก็อาจใชเ้ป็นการตรวจจากน ้าลายแทนการแยงจมูก 
การสุ่มตรวจ ATK ควรจะสัปดาห์ละคร้ังเพราะเดือนละคร้ังห่างเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการแพร่ของโรคไดห้ากมีคนติดค่ะ 
ตรวจ ATK นกัเรียน ครูและบุคลากร เจา้หนา้ท่ี (แม่บา้น คนสวน) ท่ีพกัในโรงเรียนทุกคน ทุก 2 อาทิตย์ 
คิดวา่บุคลากรของโรงเรียนควรตรวจATK อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง   และช่วงท่ียงัมีการระบาดอยูค่วรอยูใ่นบริเวณจ ากดั (ถา้เป็นไปได)้ เพราะถา้ครูมาติดเด็ก  เด็กเอามาติดพ่อแม่   พ่อแม่เส่ียง
ไปติดผูสู้งอายใุนบา้น 
ควรรับ 2 เขม็แลว้ กรณีอาศยัในพื้นท่ี กทม./ สุ่มตรวจ ATK ควรเป็น 2 สัปดาห์ 
ครู ผูป้กครอง บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็ก่อนวนัเปิดเรียน 
การตรวจ ATK เพื่อใหส้ามารถควบคุมการระบาดไดท้นัคิดวา่น่าจะเป็นตรวจสัปดาห์ละคร้ัง และนกัเรียนควรตรวจดว้ยสัปดาห์ละคร้ัง (ส าหรับเด็กเลก็อาจใชวิ้ธีตรวจดว้ยน ้าลาย) 
อาจจะตรวจเองท่ีบา้นหรือท่ีโรงเรียน ผูป้กครองและโรงเรียนอาจจะพิจารณาร่วมกนัว่าแบบใดเหมาะสมและเป็นไปได ้ถา้สัปดาห์ละคร้ังไม่สามารถท าไดจ้ริงๆ อยา่งนอ้ยตรวจ 2 
สัปดาห์คร้ังน่าจะดีกวา่ค่ะ 
สัปดาห์อยากใหมี้การตรวจ ATK 100% ทุกอาทิตยใ์หค้รู และ เจา้หนา้ท่ีโรงเรียน 
ควรใหต้รวจ ATK แก่ครูและบุคลากรมากกวา่ 2 คร้ังต่อเดือนเพื่อความปลอยภยัแก่นกัเรียน 
สุ่มตรวจทุกสามวนัหรือ อยา่งห่างกนัสุดคือ 1 สัปดาห์ 
-ในช่วงแรก หากยอดผูติ้ดเช้ือในจงัหวดั/ประเทศยงัสูง อยากขอใหเ้พิ่มความถ่ีในการตรวจ ATK กบับุคลากร เช่นทุก 1-2 สัปดาห์ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อโรงเรียน 
-การก าหนดพื้นท่ีส าหรับบุคคลภายนอกท่ีจะเขา้ไปภายใน โรงเรียน (รวม ผูป้กครอง) 
ดูยอดผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ี ในชุมชน เพราะหากสถานการณ์โดยรวมยงัไม่ปลอดภยั ส่งผลกบัความเช่ือมัน่ในการควบคุมการระบาด ถึงแมโ้รงเรียนจะเปิดเรียน On-site ถา้ยงัไม่ปลอดภยัก็
ไม่อนุญาตใหลู้กไปโรงเรียน 
เช้ือแพร่ไม่ไดห้ลงั 10 วนันบัจากวนัท่ีตรวจพบค่ะ ไม่ตอ้งกกัตวั 21 วนัก็ไดค้่ะ 
พูดกนัแบบตรงไปตรงมากกัก่อน 14 วนัท าจริงไม่ไดห้รอกครับ 



ขอ้เสนอแนะ 
-มีความเห็นวา่ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั 14 วนัก่อนเปิดเรียน หากมีนกัเรียนหรือบุคลากรป่วยดว้ยโควิท หลงัรักษากกัตวัครบ 14 วนั สามารถใหก้ลบัมาเรียนแ]ะปฎิบติังานไดเ้ลยโดยไม่ตอ้ง
มีการตรวจเช้ือซ ้า (อา้งอิงตามแนวทางการรักษาผูป่้วยโควิทในประเทศไทย) ยกเวน้มีอาการปอดอกัเสบรุนแรงแพทยจ์ะพิจารณาเป็นรายๆ ไปในการท่ีจะตอ้งกกัตวัต่อค่ะ ไม่ควรเป็น
ขอ้บงัคบัวา่ตอ้งใหห้ยดุต่ออีก 1 สัปดาห์ 
ความคิดเห็นส่วนตวัของผูป้กครอง ถา้จ านวนผูป่้วยติดเช้ือต่อวนัยงัเป็นอยา่งปัจจุบนั (หลกัหม่ืน) ในขณะท่ีเด็กในช่วงอนุบาล ถึง ประถมตน้ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัวคัซีนหรือไดรั้บยงัไม่
ครบโดส  ผูป้กครองมีความกงัวลท่ีจะใหลู้กไปเรียนท่ีโรงเรียนเน่ืองจากมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีโรงเรียนท่ียากต่อการควบคุม เช่น พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการแพร่
เช้ือภายในชั้นเรียน  การเดินทางระหวา่งท่ีพกัอาศยัไปยงัโรงเรียนของบุคลากรแต่ละท่านท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือทั้งต่อบุคลากรของโรงเรียนดว้ยกนัเอง หรือ ต่อ
นกัเรียนในโรงเรียน 
วคัซีนไม่ใช่ตวัช้ีวดัเร่ืองการป้องกนัการแพร่เช้ือ 
นกัเรียนท่ีติดเช้ือโควิด-19 ถา้รักษาตวัครบ 14 วนัแลว้ ให้ตรวจ ATK ถา้เป็น negative แลว้ก็ควรใหก้ลบัไปเรียนไดเ้ลย ไม่อยา่งนั้น เด็กจะตอ้งหยดุเรียนนานเกินไปโดยไม่มีความจ าเป็น 
ถา้เป็นไปได ้อยากใหโ้รงเรียนมี  Live  สด การเรียนการสอนใหก้บัเด็กๆ ท่ีตอ้งพกัรักษาตวัอยูท่ี่บา้นดว้ยครับ ไม่งั้นคงจะเรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทนัแน่ๆ เพราะตอ้งขาดเรียนไปตั้ง 2-3  
สัปดาห์เลย ส่วนคุณครู และ บุคคลากร รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนถา้ตรวจสัก 2 สัปดาห์คร้ังไดจ้ะยิง่ดีเลยครับ 
ทานยาโฮมิโอ Bry. 200c ควบคู่กบัการฉีดวคัซีน 
ทานโฮมิโอกนัไวทุ้กครอบครัวนะจะช่วยไดค้่ะ 
-การฉีด vaccine ของนกัเรียน (วยั 12 ปีขึ้น) 
-สุ่มตรวจ ATK ครอบครัวของนกัเรียน หรือ นกัเรียน 
นกัเรียนกกัตวัก่อนวนัเปิดโรงเรียน 14 วนั จะใหก้กัตวัอยา่งไรอยากใหอ้ธิบายใหช้ดัเจน มาตรฐานการกกัตวัของผูใ้หญ่เอามาใชก้บัเด็กน่าจะท าให้เด็กน่าจะไม่เหมาะสม เด็กอาจจะเกิด
ความเครียดได ้
ควรใชม้าตรฐานการตรวจ ATK เดียวกบัสุ่มตรวจพนกังานขายในหา้งฯ หรือออฟฟิศ เช่น เร่ิมตน้เปิดเทอม อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง หลงัจากนั้น 2 อาทิตย ์ตรวจ 1 คร้ัง เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูป้กครองและเจา้หนา้ท่ีทุกคนในโรงเรียน 
กรณีเด็กติดเช้ือและตอ้งหยดุเรียนหลายสัปดาห์ ทางโรงเรียนอาจตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือใหเ้ด็กยงัสามารถเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละรายวิชาไดโ้ดยไม่ขาดตอน  เช่นใหน้ร.ร่วมเรียนผา่น
การ zoom จากในหอ้งเรียนจริง ผูป้กครองรับงานไปใหเ้ด็กท า 
ใชห้ลอด UV ฆ่าเช้ือหลงัเลิกเรียน สัปดาห์ละ 1 คร้ังในภาวะปกติ 
อยากใหมี้หอ้งเรียน โต๊ะเรียนกลางแจง้ มากๆ เพิ่มเวลากลางแจง้มากกวา่ในหอ้งแอร์ 



ขอ้เสนอแนะ 
สลบัเวลาเขา้เรียนของเด็ก ใชชุ้ดตรวจATK จนท ทุกวนัก่อนปฏิบติังาน 
สลบัเรียนในช่วงแรก ไม่ตอ้งไปครบทุกหอ้งค่ะ ห้องท่ีไม่ไดม้าเรียนวนันั้นๆ ก็เรียนออนไลน์สลบักนัไป 

 
     ค าชี้แจงและ/หรือแนวทางแก้ไข 
       โรงเรียนรับทราบขอ้เสนอแนะและความกงัวลใจของท่านผูป้กครองในเร่ืองการเปิดเรียน On-site ซ่ึงจะน าไปพิจารณาและสรุปเป็นแนวปฏิบติัท่ีสร้างความปลอดภยั                
     ในการเปิดเรียนต่อไป โดยจะมีการจดัประชุมคณะท างาน New normal ในวนัศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564 เพื่อน าเสนอแนวทางการเปิดเรียน On-site และรับฟังขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม             
     จากตวัแทนผูป้กครอง   
       ทั้งน้ี ทางโรงเรียนจะประกาศใหผู้ป้กครองทราบถึงแนวทางการเปิดภาคเรียนท่ี 2 / 2564 ต่อไป 
 
3. การใช้บัตรประกนัอุบัติเหตุ AIA ท่ีโรงพยาบาล ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 
    - ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรประกนัอุบติัเหตุท่ีโรงพยาบาล 
อนุบาล 
ข้อเสนอแนะการใช้บัตรประกนัอุบัติเหตุ AIA ท่ีโรงพยาบาล 

ขอ้เสนอแนะ 
ไม่เคยใชเ้ลยไม่สามารถประเมินไดค้่ะ 
ไม่ควรจ ากดัการใช ้เพราะอุบติัเหตุเกิดไดเ้สมอครับ แต่แค่ขอความร่วมมือ ใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น และส่ือสารใหช้ดัครับ (ยคุน้ีไม่จ าเป็น ไม่ไปโรงพยาบาล เพราะกลวัติดเช้ือ) 

 

ประถม 
ข้อเสนอแนะการใช้บัตรประกนัอุบัติเหตุ AIA ท่ีโรงพยาบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าชี้แจงและ/หรือแนวทางแก้ไข 
ยงัไม่เคยใชบ้ริการค่ะ ประเมินไม่ได ้  
พยายามใชส่้วนตวัก่อนครับ โรงเรียนจะไดไ้ม่โดนเพิ่มเบ้ีย ขอบคุณท่ีเขา้ใจค่ะ 
รวมประกนัโควิดดว้ยก็ดีนะครับ รับไวพ้ิจารณาในปีการศึกษาหนา้ค่ะ 

 


