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คำ�นำ�
	 	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ในประเทศไทย	มคีวามรนุแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�ารงชีวิตกิจวัตร	 เปลี่ยนแปลงไป	 
มีการติดเชื้อโควิด-19	มีการเจ็บป่วย	และสูญเสียชีวิตในประชาชนคนไทยทุกกลุ่มอายุ	 
รวมถงึกลุ่มเดก็วัยเรียนวยัรุน่มกีารตดิเชือ้โควดิ-19	มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากครอบครัวและชุมชน	รัฐบาลประกาศให้พื้นที่	29	จังหวัด	เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดเข้มงวด	(สีแดงเข้ม)	ส่งผลท�าให้สถานศึกษาจ�านวนมาก	ไม่สามารถ
เปิดเรยีนท�าการเรยีนการสอนได้	การปิดเรยีนนานส่งกระทบต่อการเรยีนระยะยาว	
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 พัฒนาการของเด็ก	 กับความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	มาตรการการปิดเรียนไม่มีผลในการ
ควบคุมการแพร่ระบาด	 การเข้าถึงวัคซีนส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีเพียงพอจะท�าให้การเปิดเรียนมีประสิทธิภาพ	 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถ
ปฏิบัติและก�ากับให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	
	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 และกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้จัดท�าคู่มือ 
การปฏิบตัมิาตรการ	Sandbox	Safety	Zone	in	School	เปิดเรียนมัน่ใจ	ปลอดภยั
ไร้โควดิ-19	ในสถานศกึษา	เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิตสิ�าหรับโรงเรียนทีม่คีวามพร้อม	
ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 สามารถเปิดเรียน
ท�าการเรียนการสอนที่โรงเรียน	 มุ่งให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุข

กองบรรณาธิการ
สิงหาคม	2564



ส�รบัญ
มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา 5
  ความส�าคัญ		 5
 	หลักการ	 6
 	Concept	 7

แนวทางการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา
(School Isolation) 14
 	ค�านิยามผู้ติดเชื้อโควิด-19	 15
 	สถานแยกกักตัวในสถานศึกษา	 15
 	เกณฑ์การรับผู้ติดเชื้อโควิด-19	แยกกักตัวในสถานศึกษา	 17
 	แนวทางการจัดการ	Safety	Zone	in	School	 18
 	การปฏิบัติตนหลังการตรวจหาเชื้อโควิด-19	ด้วย	ATK	 19
 	10	ข้อปฏิบัติ	ส�าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19	
	 	 เมื่ออยู่ในสถานแยกกักตัวในสถานศึกษา	 20

แนวปฏิบัติการจัดบริการอาหารส�าหรับนักเรียน 21

โรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 23

เอกสารอ้างอิง  23

ศูนย์ประสานงาน 24





ความส�าคัญ
	 สถานการณ์การตดิเชือ้โควดิ-19	ในเดก็อาย	ุ0-19	ปี	ในประเทศไทย	มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 พบการติดเชื้อโควิด-19	 ในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก	 สัดส่วน
ร้อยละ	15	ของผู้ใหญ่	อัตราป่วยตายร้อยละ	0.02	ในห้วงเวลาที่ผ่านมา	ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	 (สีแดงเข้ม)	 ขยายวงกว้างมากขึ้นเป็น	 29	 จังหวัด		
โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดท�าการเรียนการสอน	On	 site	 ได้	 ผลกระทบต่อเด็ก 
ในสถานการณ์โควิด-19	จากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน	อาทิ	ทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาการทางสังคม	ครูขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก	บางกลุ่มพบว่า	มีความเครียด
และยากต่อการปรับตัว	การปิดโรงเรียนส่วนใหญ่ปิดทุกแห่งในพื้นที่	โดยไม่ปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหต	ุพ่อแม่ขาดรายได้	ต้องหยดุงานมาดแูลเด็ก	อาจน�าไปสู่การหยุดเรยีน 
ถาวรของเดก็นกัเรยีนกลุม่เปราะบาง	การเปลีย่นรอบการเรยีนมผีลต่อการจัดสอบ
วัดผลการเรียนรู ้	 มีผลต่อเนื่องถึงอนาคตในการเรียน	 ดังนั้น	 จึงเป็นเหตุผล 
ความจ�าเป็นต้องเปิดเรยีนโดยให้เดก็นกัเรยีนไปเรยีนทีโ่รงเรยีนได้	โรงเรยีนเป็นสถานที่ 
สามารถปฏิบัติและก�ากับให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	
ผลกระทบระยะยาว	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 พัฒนาการของเด็ก	 กับความ 
ไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาด	 COVID-19	 มาตรการการปิดเรียนไม่มีผล
ในการควบคุมการแพร่ระบาด	 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเชื้อของ
นักเรียนในโรงเรียน	พบว่า	การนั่งใกล้ชิดกับเพื่อน	และการไปในพื้นที่แออัดนอก
โรงเรียน	เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ส�าคัญ	(Odds	ratio	(OR)	2.675,	95%	
CI	 1.19-6.01,	 p-value	 0.017	 และ	OR	 3.12,	 95%CI	 1.26-7.74,	 p-value	
0.014	ตามล�าดบั)	ส่วนการสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยูใ่นโรงเรียน	เป็นปัจจัย
ปกป้องต่อการติดเชื้อ	(OR	0.43,	95%CI	0.21-0.92,	p-value	0.028)	(สราวุฒิ	
และคณะ	 กรมอนามัย,	 2564)	 การเข้าถึงการฉีดวัคซีนส�าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เพียงพอ	จะท�าให้การเปิดเรียนมีประสิทธิภาพ
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โรงเรียนประจําโรงเรียนประจํา
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ระยะที่ 1ระยะที่ 1

-  ประเมิน TSC+ (44 ข้อ)
-  ครูและบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีน

เข้ม 6 มาตรการหลัก
เข้ม 6 มาตรการเสริม
ทํากิจกรรมร่วมกัน แบบ Bubble and Seal 

ตรวจคัดกรอง

ประเมิน Thai Save Thai 

ตรวจคัดกรอง ATK

HybridHybrid

หลักการ Sandbox Safety Zone in School 
	 หลักการ	 Sandbox	 Safety	 Zone	 in	 School	 ใช ้แนวทาง	 
ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน (3T1V)  มีดังนี้

 T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรยีนต้องประเมนิตนเอง	 
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

 T : Thai Save Thai (TST) นกัเรยีน	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	 
ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

 T : Antigen Test Kit (ATK)	นกัเรยีน	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	 
ทุกคนท�าการตรวจคัดกรอง	 ATK	 ก่อนเข้าโรงเรียน	 และมีการเฝ้าระวัง 
สุ่มตรวจ

 V : Vaccine ครูและบุคลากรทางการศึกษา	เข้าถึงการฉีดวัคซีน	
ครอบคลุมมากกว่า	ร้อยละ	85

กลุ่มเป้าหมาย
	 โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียน

ระยะเวลาด�าเนินการ
	 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2564	เป็นต้นไป	
	 ระยะที่	1		16	สิงหาคม	2564	:	โรงเรยีนประจ�าทีม่คีวามพร้อมเปิดเรยีน
	 ระยะที่	2			 	 กันยายน	2564	:	โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียน

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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แนวปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in School
 ก. โรงเรียน

	 1.	 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง	รูปแบบ	On	site	

และ/หรือ	Online	แบบ	Hybrid

	 2.	 โรงเรียนประเมินตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน	

ผ่าน	Thai	Stop	Covid	Plus	และถือปฏิบตัอิย่างเข้มข้น	ต่อเนือ่ง

	 3.	 กรณโีรงเรียนเปิดเรียนแล้วจ�าเป็นต้องปิดเรยีน	ควรปฏบัิตติาม

แผนเผชิญเหตุของกระทรวงสาธารณสุข	 https://bit.

ly/3CvTAAa	อย่างเคร่งครัด

 4.	 มีการจัดการระบบการให้บริการอาหารส�าหรับนักเรียน 

ตามหลักสขุาภบิาล	อาทิ	การจดัซื้อจัดหาวตัถดุิบจากแหล่งอาหาร	

การปรุงประกอบอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

ในโรงเรียน	 หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบน�าส่งอาหาร	 

(Delivery)	ที่ถูกสุขลักษณะ	

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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 ข. บุคคล (นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา)

	 1.	 นักเรียนที่จะมาเรียน	แบบ	On	site	ต้องตรวจ	ATK	ก่อนเข้า
สถานศึกษา

  	 ผลตรวจ	ให้ผลลบ	(-)	นกัเรยีนเข้ามาอยูใ่นโรงเรยีน	14	วนั	 
		 หรือ	1	ภาคเรียน

  	 ผลตรวจ	ให้ผลบวก	(+)	ต้องรับการตรวจ	RT-PCR
	 2.	 นักเรียนท�ากิจกรรมร่วมกัน	รูปแบบ	Bubble	and	Seal
  	 นักเรียน	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ห้ามออกนอก 

		 สถานศึกษา	14	วัน	หรือ	1	ภาคเรียน	ตามเงื่อนไข	
	 	 		 กรณีมีความจ�าเป็นต้องออกนอกสถานศึกษา	 ต้องได้รับ 

		 การอนญุาตจากผูบ้รหิารสถานศกึษา	และคณะกรรมการ 
		 โรคติดต่อจังหวัด

	 3.	 นักเรียน	ครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	ประเมินความเสี่ยง
ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	ผ่าน	Thai	Save	Thai	(TST)

	 4.	 นกัเรียนปฏบิตัตินตามมาตรการสขุอนามยัส่วนบคุคลอย่างเข้มข้น	 
มุ่งลดการติดเชื้อ	ลดการแพร่กระจายเชื้อ	ดังนี้

   6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 
    Distancing	เว้นระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย	1-2	เมตร
    Mask wearing	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 

		 100%	ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน	
    Hand washing	ล้างมอืบ่อยๆ	ด้วยสบูแ่ละน�า้	นาน	20	วนิาท	ี 

		 หรือใช้เจลแอลกอออล์	
    Testing	ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	
    Reducing	 ลดการแออัด	 ลดการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	 

		 ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
    Cleaning ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม	

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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   6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 
    Self-care	 ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน	 มีวินัย	 รับผิดชอบตนเอง	 

		 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	

    Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว	เมื่อกินอาหาร	ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น	

    Eating	กินอาหารปรุงสุก	ใหม่	ร้อน	

    Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะหรือตามที่รัฐก�าหนด	

    Check ส�ารวจตรวจสอบบุคคล	นักเรียน	 และกลุ่มเสี่ยง 

		 มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง	

    Quarantine	กักกันตัวเอง	14	วัน	เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู ่

		 ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

	 5.	 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	เข้าถงึการฉดีวคัซนี	ครอบคลมุ

มากกว่า	ร้อยละ	85	

	 6.	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จัดให้มีระบบการติดตาม 

อย่างเข้มงวด	 โดยเฝ้าระวังสุ่มตรวจ	 ATK	 ทุก	 14	 วัน	 หรือ	 

ทุก	1	เดือน	ต่อภาคเรียน

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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 ค. การบริหารจัดการ
	 1.	 โรงเรยีนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ	ภาคสมคัรใจ	ผ่านต้นสังกดั	

โดยมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ปกครอง	 รวมถึงผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

	 2.	 จัดให้มี	สถานแยกกักตัวในโรงเรียน	(School	Isolation)

	 3.		 จัดให้มี	 Safety	 Zone	 in	 School	 Zone 1 Screening  
Zone 2 Quarantine   Zone 3 Safety Zone

	 4.	 มีการตรวจติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจราชการบูรณาการ 
ร่วมฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข

	 5.	 โรงเรียนรายงานผลตามแบบตดิตามประเมนิผล	ผ่านระบบ	MOECOVID,	 
TSC+

	 6.	 มีการทบทวนแนวทางการด�าเนินงานหรือมาตรการอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อให้ครอบคลุมต่อกิจกรรมและเหตุการณ์

	 7.	 จัดท�าคู่มือการด�าเนินงานหรือมาตรการต่างๆ	ครอบคลุมทุกกิจกรรม
อย่างชัดเจน

	 8.	 ฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุตามก�าหนด

1.		สถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ	แจ้งความประสงค์	ภาคสมัครใจ	ผ่านต้นสังกัด 
มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ปกครอง	รวมถึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

2.		จัดให้มี	สถานแยกกักตัวในโรงเรียน	(School	Isolation)
3.		จัดให้มี	Safety	Zone	in	School   Zone 1 Screening Zone    2 Quarantine Zone    3 Safety Zone
4.		มีการติดตามประเมินผล	โดยทีมตรวจราชการบูรณาการร่วมฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสาธารณสุข	
5.		โรงเรียนรายงานการติดตามประเมินผล	ผ่าน	MOECOVID	หรือ	Thai	Stop	COVID	Plus	(TSC+)

1.		 นกัเรยีนทีจ่ะเข้ามาเรียนแบบ	Onsite	ต้องตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ก่อนเข้าโรงเรียน

2.		 นักเรียนท�ากิจกรรมร่วมกัน	รูปแบบ	Bubble	&	Seal

3.		 นกัเรียน	คร	ูและบุคลากร	ประเมนิความเสีย่งด้วยตนเอง	ผ่านไทยเซฟไทย	(TST)	สม�า่เสมอ

4.		 นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น	

					6	มาตรการหลัก	(DMHT-RC),	6	มาตรการเสริม	(SSET-CQ)

5.		 ครูและบุคลากร	เข้าถึงฉีดวัคซีน	ครอบคลุมมากกว่า	85%

6.		 ครูและบุคลากร	สุ่มตรวจ	ATK	ทุก	14	วัน	หรือ	1	เดือนต่อภาคเรียน

1.		 สถานศึกษาจัดการเรยีนการสอนได้ทัง้	On	site	และ/หรอื	Online	(Hybrid)	

2.	 สถานศึกษาประเมินตนเอง	เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน	ผ่าน	TSC+

3.		 กรณีจ�าเป็นต้องปิดเรยีน	ควรปฏบิตัติามแผนเผชิญเหตุ	สธ.	อย่างเคร่งครดั

4.		 จัดระบบการให้บริการอาหารนักเรียนตามหลักสุขาภิบาล	อาทิ	การจัด

ซือ้จดัหาวตัถดิุบจากแหล่งอาหาร	การปรงุประกอบอาหารตามมาตรฐาน

สขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน	หรอืการสัง่ซือ้อาหารตามระบบน�าส่งอาหาร

การบริหารจัดการ

นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษา

แนวทางการจัดการ Safety Zone in School

ไม่ใกล้ชิดกับนกัเรียนกลุ่มโซนอ่ืน
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                   การจัดพื้
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นัก
เรีย

น คร ูผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ ท่ีเข้ามาในโรงเรียน

นักเรียน ครู บุคลากร

แยกกักตัว ยังไม่ครบ 14 วัน

รอ
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ตร
วจ

ยืน
ยัน

        ปฏิบัตติามมาตรการอย่างเข้มงวด

นักเรียน ครู บุคลากร 
ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

ZONE 1
Screening

ZONE 2
Quarantine
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Safety Zone
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แนวปฏิบัติตามมาตรการ 
Sandbox Safety zone in School
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา

ตามระดับการแพร่ระบาด
ระดับการแพร่ระบาด มาตรการป้องกัน

ในชุมชน ในสถานศึกษา ครู/นักเรยีน สถานศึกษา

ไม่ม ี
ผู้ติดเชื้อ

ไม่พบ
ผู้ติดเชื้อยืนยัน

	 ปฏิบัติตามมาตรการ	DMHTT
	 ประเมิน	TST	เป็นประจ�า

	 เปิดเรยีน	on	site
	 ปฏิบัติตามมาตรการ	TSC	Plus
	 เฝ้าระวังคัดกรอง	กรณีโรงเรยีนนอนประจ�า,	 

เด็กพิเศษ

มีผู้ติดเชื้อ
ประปราย

ไม่พบ
ผู้ติดเชื้อยืนยัน

	 ปฏิบัติตามมาตรการ	DMHTT
	 ประเมิน	TST	เป็นประจ�า

	 เปิดเรยีน	on	site
	 ปฏิบัตเิข้มตามมาตรการ	TSC	Plus
	 เฝ้าระวังคัดกรอง	กรณีโรงเรยีนนอนประจ�า,	 

เด็กพิเศษ

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน� 
ในห้องเรยีน�
1�ราย�ขึ้นไป

	 ปฏิบัตเิข้มตาม	DMHTT		
	 *	เน้นใส่หน้ากาก	*เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	1-2	ม.	
	 ประเมิน	TST	ทุกวัน
	 ระบายอากาศ	ทุก	2	ชั่วโมง	กรณีใช้เคร ื่องปรับอากาศ	
 กรณี�High�risk�contact�:	งดเรยีน	on	site	 

และกักตัวที่บ้าน	14	วัน	
 กรณี�Low�RIsk�contact�:�ให้สังเกตอาการของตนเอง
	 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

	 ปิดห้องเรยีนที่พบผู้ติดเชื้อ	3	วัน	 
เพื่อท�าความสะอาด

	 เปิดห้องเรยีนอื่นๆ	on	site	ได้ตามปกติ
	 สุ่มตรวจเฝ้าระวัง	Sentinel	surveillance		 

ทุก	2	สัปดาห์
	 ปฏิบัตเิข้มตามมาตรการ	TSC	Plus

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
มากกว่า��1�
ห้องเรยีน

	 ปฏิบัตเิข้มตาม	DMHTT			
	 *เน้นใส่หน้ากาก		*เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	1-2	ม.
	 ประเมิน	TST	ทุกวัน
	 ระบายอากาศ	ทุก	2	ชั่วโมง	กรณีใช้เคร ื่องปรับอากาศ

	 ปิดห้องเรยีนที่พบผู้ติดเชื้อ	3	วัน	
	 เพื่อท�าความสะอาด	หรอืตามอ�านาจ 

การพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ
	 ปฏิบัตเิข้มตามาตรการ	TSC	Plus

มีผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่ม
ก้อน

 ปฏิบัตเิข้มตาม	DMHTT		
	 *เน้นใส่หน้ากาก		*เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	1-2	ม.
	 ประเมิน	TST	ทุกวัน
	 ระบายอากาศ	ทุก	2	ชั่วโมง	กรณีใช้เคร ื่องปรับอากาศ
 กรณี�High�risk�contact�: งดเรยีน	on	site	 

และกักตัวที่บ้าน	14	วัน	
 กรณี�Low�RIsk�contact�:	ให้สังเกตอาการของตนเอง

 พิจารณาการเปิดเรยีน	on	site	โดยเข้ม
มาตรการทุกมิติ

 ส�าหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน	พิจารณาปิด	 
โดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาด
ระดับพื้นที่	หากมีหลักฐานและความจ�าเป็น

 สุ่มตรวจเฝ้าระวัง	Sentinel	surveillance	
ทุก	2	สัปดาห์

มีการ
แพร่ระบาด
ในชุมชน

	 ปฏิบัตเิข้มตาม	DMHTT
	 เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน	Self	Quarantine
	 ประเมิน	TST	ทุกวัน

	 พิจารณาการเปิดเรยีน	on	site	 
โดยเข้มมาตรการทุกมิติ

	 ส�าหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน	พิจารณาปิด	 
โดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาด
ระดับพื้นที่	หากมีหลักฐานและความจ�าเป็น

	 สุ่มตรวจเฝ้าระวัง	Sentinel	surveillance	
ทุก	2	สัปดาห์

แผนเผชิญเหตุ (ใหม่)แผนเผชิญเหตุ (ใหม่)

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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DMHTTA

3-5 วัน

ประวัติสัมผัสไม่ชัดเจน
ไม่ต้องกักตัว 
สังเกตอาการ
DMHTTA.

เขียว

Negative Positive

เหลือง

Negative

RT-PCR

เสี่ยงสูง

Positive

ATK

Negative

Self Quarantine
& DMHTTA

แดง

Home Isolation
Organization 
Isolation

โรงพยาบาลหลัก
(hospital)

โรงพยาบาลสนาม
(hospitel)

นักเรยีน ครู บุคลากรของสถานศึกษา
ประเมินความเสี่ยง ผ่านไทยเซฟไทย (TST)

เสี่ยงตํ่า

Positive

สัมผัสใกล้ชิด
สงสัยสัมผัส

ผังแนวทางการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK)

ผังแนวทางการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK)

 ส�าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษา

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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แนวทางการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

(School Isolation)

	 ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(ศปก.ศบค.)	พิจารณาเห็นชอบตามกระทรวงสาธารณสุข	
กรมอนามัย	 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 ให้สถานศึกษาด�าเนินการ 
ตามมาตรการ	Sandbox	Safety	Zone	in	School	เปิดเรยีนมัน่ใจ	ปลอดภยั
ไร้โควิด-19	 ในสถานศึกษา	 เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเปิดเรียน 
ท�าการเรียนการสอนที่โรงเรียน	 ให้นักเรียนมาเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนได้	 
ท�ากจิกรรมร่วมกันในพืน้ทีจ่�ากดัได้อย่างปลอดภยัและมคีวามสขุ	อย่างไรกต็าม	
จากการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19	ด้วย	Antigen	Test	Kit	
(ATK)	ของนกัเรยีน	คร	ูและบคุลากรในสถานศกึษา	หากพบกรณมีกีารตดิเชือ้ 
โควดิ-19	เกดิข้ึนในสถานศกึษา	ซึง่ในพืน้ทีห่ลายจงัหวัด	เช่น	กรงุเทพมหานคร	
จังหวัดแถบปริมณฑล	และจังหวัดอื่นๆ	มีปัญหาด้านการบริหารจัดการเตียง
แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19	รอรับการรักษาจ�านวนมาก	
	 การจดับรกิารด้านการแพทย์และการสาธารณสขุในสถานศกึษา	ในการ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ในสถานศึกษา	 ให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการด้านสถานที่ส�าหรับรองรับกรณีพบผู้ติดเช้ือโควิด-19	 ในสถานศึกษา	
ด้วยการจ�าแนกแยกผู้ติดเช้ือออกมากักตัว	 สังเกตอาการ	 วินิจฉัยได้เร็ว	 
ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น	 ลดการแพร่กระจายเชื้อ	 ลดการติดเชื้อ	 
ลดอาการรุนแรงจากโรค	ลดการแพร่ระบาดในชุมชน	และลดการสูญเสียชีวิตได้

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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ค�านิยามผู้ติดเชื้อโควิด-19
 1. ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (probable case)	หมายถึง	ผู้ที่มีผลตรวจ	ATK	 
ให้ผลบวก	ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ
 2. ผู้ติดเชื้อยืนยัน (confirmed case) หมายถึง
	 	 2.1	 ผูต้ดิเชือ้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทีม่ผีลตรวจทางห้องปฏบิตักิาร
โดยวิธี	RT-PCR	ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ	
 	 2.2	 ผู้ตดิเชือ้ไม่มีอาการ	หรอื	ผูต้ดิเชือ้ที่มีอาการ	ผู้ที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ	โดยวิธี	RT-PCR	ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ

สถานแยกกักตัวในสถานศึกษา (School Isolation) 
 สถานแยกกกัตัวในสถานศกึษา หมายถงึ	สถานทีห่รอืพืน้ทีส่�าหรับรองรับ
กรณพีบผูติ้ดเชือ้โควดิ-19	ในสถานศกึษา	สามารถจดัการระบบการดแูลรกัษา
เบ้ืองต้นให้กบันกัเรยีน	คร	ูและบคุลากรของสถานศึกษา	ทีม่ผีลตรวจคดักรอง	
ATK	 เป็นผลบวก	 โดยการจ�าแนกแยกผู้ติดเช้ือออกมากักตัว	 สังเกตอาการ	 
การวินิจฉัยได้เร็ว	 จะช่วยลดการแพร่ระบาด	 และลดการติดเชื้อโควิด-19	 
ในสถานศึกษา	

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับแยกกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19	 กรณีตรวจพบ 
ผู ้ติดเชื้อโควิด-19	 ในสถานศึกษา	 ซึ่งไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านหรือ 
สถานที่อืน่ได้	

แนวการจัดตั้งสถานแยกกักตัว
	 แนวการจดัตัง้สถานแยกกกัตัว	ผู้ติดเช้ือโควิด-19	ในสถานศกึษา	มดีงัน้ี
	 1.	 จั ดหาสถานที่ จั ดตั้ งส� าหรับแยกกัก ตัวผู ้ ติ ด เชื้ อ โค วิด -19	 
ในสถานศกึษา	อาจพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบรบิท
พื้นที่ของสถานศึกษาร่วมด้วย	เช่น	ห้องหรือบริเวณที่เป็นสัดส่วน	มีพื้นที่มากพอ 
ส�าหรับเว้นระยะห่าง	ห้องว่าง	สะดวก	หรือไม่ได้ใช้งานเป็นประจ�า	ห้องโถงโล่ง 
ขนาดใหญ่	 อาคารอเนกประสงค์	 ฯลฯ	 ตามความพร้อม	 ภาคสมัครใจของ 
สถานศึกษาและชุมชน
	 2.	 ผู้ปกครองหรือชุมชนให้การยอมรับสถานแยกกักตัวในสถานศึกษา
	 3.	 ครหูรอืบคุลากรทางการศกึษา	สามารถบรหิารจดัการ	ตดิตามอาการ
ผู้ติดเชื้อ	ตลอด	24	ชั่วโมง	
	 4.	ประสานน�าส ่งผู ้ติดเช้ือโควิด-19	 ไปยังโรงพยาบาลสนาม 
หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง	หากตรวจพบว่า	มีอาการรุนแรงมากขึ้น
	 5.	 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ	 หรือได้รับการปรับปรุง	 
เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอกสถานศึกษา

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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เกณฑ์การรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 
แยกกักตัวในสถานศึกษา
	 1.	นกัเรยีน	คร	ูหรือบุคลากรของสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการตรวจคดักรอง	
ด้วย	ATK	ให้ผลบวก	ถือว่า	เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19	เข้าข่าย	อาการทั่วไปปกติ	
ไม่มีอาการแสดง	หรือมีอาการเล็กน้อย	รวมถึงผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชน
ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน	ภาคสมัครใจ	เข้ารับการดูแลรักษา	
	 2.	 ผลการตรวจค่าออกซิเจนในเลือด	(SpO2)	ไม่น้อยกว่า	96%	และ
ไม่มีอาการเหนื่อยหอบที่ชัดเจน
	 3.	 สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ�าวันได้	
	 4.	 ให้ความร่วมมือ	สื่อสารรู้เรื่อง
	 5.	 ยินดีเข้าพักอยู่ในสถานแยกกักตัวในสถานศึกษา

	 ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจของแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแล 
ในเขตพื้นที่	 โดยให้พิจารณาความปลอดภัยของผู ้ติดเชื้อโควิด-19	 และ 
ด้านการควบคุมโรค	ร่วมด้วย

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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แนวทางการจัดการ Safety Zone in School
	 แนวทางการจัดการ	Safety	Zone	in	School	แบ่งเป็น	3	Zone	ดังนี้

   Zone 1  Screening (โซนรอบนอก) เป ็นพื้นที่ส�าหรับกลุ ่มนักเรียน	 คร	ู 
ผู้ปกครอง	หรือผู้มาติดต่อ	ที่เข้ามาในโรงเรียน	เช่น	บุคลากรด้านอ�านวยการที่ไม่ใกล้ชิด
กับนักเรียนกลุ่มโชนอื่น	รวมทั้งการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองความเสี่ยง	
เช่น	ATK,	จดุรบัส่งอาหาร-สิง่ของ,	จดุเสีย่งอืน่	แต่ต้องปฏิบตัติามมาตรการอย่างเข้มข้น

  Zone 2 Quarantine (โซนกลาง)  เป็นพืน้ทีส่�าหรบักลุม่นกัเรยีน	ครบูคุลากร  
ที่มีการแยกกักตัว	 ยังไม่ครบก�าหนด	 14	 วัน	 หรือรอผลตรวจยืนยัน	 แต่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเข้มงวด

  Zone 3 Safety Zone (โซนในสุด) เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับนักเรียนและ
บุคลากรที่ผ่านการตรวจหาเชื้อ	COVID-19	แล้วปลอดเชื้อ	ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ของ	Zone	นี้	 
อย่างน้อย	14	วัน	

แนวทางการจัดการ Safety Zone in School
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การปฏิบัติตนหลังการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK
กรณีผลตรวจ พบ ผลบวก (+) 
	 1.	 ผูต้รวจพบเช้ือ	แจ้งประสานติดต่อสถานบรกิารสาธารณสขุใกล้บ้าน	
หรือ	สายด่วน	1330	สปสช.	
	 2.	 ผู้ติดเชื้อโควิด-19	ได้รับการคัดกรอง	รับการรักษา	จ�าแนกตามสี	
   สีเขียว	มีอาการเริ่มต้น	แยกกักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation	:	HI)
   สีเหลือง มีอาการเปล่ียนแปลงมากขึ้น	 มีข้อจ�ากัดการท�า	 HI	 
	 	 	 	 เข้าศูนย์พักคอยการส่งตัว	(Community	Isolation)
   สีส้ม		 มีอาการรุนแรง	เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม	Hospitel
   สีแดง	 มีอาการหนกั	ฉกุเฉนิเร่งด่วน	เข้ารบัการรกัษาโรงพยาบาลหลกั	 
    Hospital	
	 3.	 แยกกักตัวจากผู้อื่น	เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ	เช่น	
  	แยกของใช้ส่วนตัวและแยกการใช้ห้องน�้า
  	สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  	สังเกตอาการตนเอง	 วัดอุณหภูมิร่างกาย	 ถ้ามีอาการหายใจ 
	 	 	 	 ล�าบากขึ้น	ควรติดต่อขอรับการรักษา
  	แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเอง	ให้ทราบความเสี่ยงจากการสัมผัส	
  	ควรได้รับการตรวจ	โดยวิธี	RT-PCR	ต่อไป	

กรณีผลตรวจ พบ ผลลบ (-)
	 1.	 เป็นผู ้สัมผัสเสี่ยงสูง	 อาจอยู ่ในระยะฟักตัว	 
และทดสอบซ�้า	ภายหลัง	3-5	วัน
	 2.	พบอาการแสดงร่วมด้วย	ควรท�าการทดสอบซ�า้
ทันที	 และถ้ามีประวัติเสี่ยง	 ควรแยกกักตัว	 เพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อ

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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10 ข้อปฏิบัตสิ�าหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 
เมื่ออยู่ในสถานแยกกักตัวในสถานศึกษา

1   ห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้ใดมาเยี่ยม (Seal)

2   ห้ามเข้าใกล้ทุกคน ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร

3   ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน

4   ควรแยกของใช้ส่วนตัว และแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด

5   ควรต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100%

6   ควรล้างมือด้วยสบู่และน�้า หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 
 เมื่อสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

7  ควรแยกซักเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครื่องนอน จากผู้อื่น  
 ซักด้วยผงซักฟอกและน�้า 

8  ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

9  ควรใช้ห้องน�้าแยกส่วนจากผู้อื่น และต้องแยกขยะ 

10  ควรวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว และวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตัล  
 บันทึกผลไว้ เพื่อใช้รายงานประกอบการวินิจฉัยโรค

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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ก. กรณีมีการปรุงประกอบอาหารในโรงเรียน
 วิธีที่ 1 บุคคลภายนอกน�าวัตถุดิบมาส่งให้ที่จุดรับของ	
	 	 	 	 แล้วเจ้าหน้าที่น�ามาปรุงประกอบอาหาร
 วิธีที่ 2 เจ้าหน้าที่	ไม่เกิน	3	คน	ออกไปซื้อวัตถุดิบ	
	 	 	 	 แล้วน�ามาปรุง/ประกอบอาหารในโรงเรียน
 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
	 1)		 ประเมนิความเสีย่งตนเอง	ทกุวนั	ผ่าน	Thai	Save	Thai	(TST)	
	 2)		 มีการตรวจคัดกรองด้วย	ATK	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง		หรือเมื่อสัมผัสเส่ียงสูง
	 3)		 สังเกตอาการทุกวัน	 กรณีพบอาการผิดปกติ	 แจ้งผู้บริหาร 

	 	 สถานศึกษา	ประสานเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุหรอืสถานพยาบาล	 
	 	 เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษา

	 4)		 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	ตามที่ก�าหนด
	 5)		 ปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามยัส่วนบคุคล	DMHTTA	อย่างเข้มข้น

	 การปรงุประกอบอาหาร	ถอืปฏิบตัติามมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร
ในโรงเรียน 75 ข้อ (ตาม	 QR	 Code	 แนบท้าย)	 อย่างเคร่งครัด	 
รวมถึงกรณีมีร้านอาหารภายนอก	 เข้ามาปรุงจ�าหน่าย	 ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและผู ้ประกอบการและพนักงาน	 
ต้องปฏิบัติตนเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	
ตามที่ก�าหนด	 มีการตรวจคัดกรองด้วย	 ATK	 และประเมินความเสี่ยง 
ของตนเอง	ทุกวัน	ผ่าน	TST	
	 ทั้งนี้	 การรับประทานอาหาร	 งดการกินอาหารร่วมกัน	หรือนั่งกิน
อาหารห่างกัน	อย่างน้อย	1-2	เมตร	

แนวปฏิบัติการจัดบริการอาหารส�าหรับนักเรียน 
ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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ข. กรณีมีการสั่งซื้ออาหารตามระบบน�าส่งอาหาร (Delivery) 
 ควรปฏิบัติ ดังนี้

	 1.	 เลือกซื้อจากร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 อาหารปรุงสุกใหม	่ 
	 มีการปกปิดอาหาร	ระยะเวลาในการขนส่งไม่เกิน	30	นาที	

	 2.	 ร้านอาหารปฏบิตัติามมาตรการสขุอนามัยส่วนบุคคล	DMHTTA
	 3.	 หลีกเลี่ยงการสั่งอาหารประเภทเสี่ยง	 เช่น	 อาหารปรุงไม่สุก	 

	 อาหารบูดเสียง่าย
	 4.	 ช�าระเงิน	 ผ่าน	 Application	หลีกเลี่ยงการช�าระเงินสด	หรือ 

	 การสัมผัสกับคนส่งอาหาร
	 5.	 มีจุดหรือภาชนะส�าหรับรับอาหาร	เว้นระยะห่าง	1-2	เมตร
	 6.	 สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องระหว่างการรับอาหาร	 และ 

	 หลีกเลี่ยงการพูดคุย
	 7.	 ล้างมือด้วยสบู่และน�้าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์	 ก่อนและหลัง 

	 ได้รับอาหาร
	 8.	 ตรวจสอบคณุภาพอาหารก่อนรับอาหารหรอืก่อนบรโิภคอาหาร	
	 	 	 เช่น	การบรรจุหีบห่อ	กลิ่นอาหาร	ความสะอาด
	 9.	 รีบน�าอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ที่น�าส่ง	 มาใส่ในภาชนะ 

	 ที่เตรียมไว้ทันที

มาตรการ Sandbox Safety Zone in School
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จ�าแนกรายสังกัด
	 1.	 สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ		 จ�านวน		20	 โรงเรยีน

	 2.	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	(สช.)			 จ�านวน		44	 โรงเรยีน
	 	 2.1	 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ				 จ�านวน	 20	 โรงเรียน
	 	 2.2	 โรงเรียนเอกชนนักเรียนไทย			 จ�านวน	 24	 โรงเรียน

	 3.		สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	 จ�านวน		 4	 โรงเรยีน

หมายเหต	ุ รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	ตาม	QR	Code

โรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  
Sandbox Safety Zone in School 

“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจ�า”
ระยะที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564  จำานวน 68  โรงเรียน

เอกสารอ้างอิง
	 1.	 การเปิดเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 
	 	 ค�าแนะน�าส�าหรับโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน,	 7	 มิถุนายน	 2564,	 
	 	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
	 2.	 แนวทางการแยกกักผู้ป่วย	 COVID-19	 ในชุมชน	 (Community	 Isolation)	 
  ฉบับวันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564,	กรมการแพทย์
	 3.	 แนวทางการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน	 (Community	 Isolation)	 
  กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	โรคโควิด	19,	กรมอนามัย
	 4.	 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอย	 /	 ศูนย์แยกกักในชุมชนในพื้นที่ 
	 	 กรุงเทพมหานคร	(Community	Isolation	:	CI),	กรุงเทพมหานคร
	 5.	 รวมแนวทางการเฝ ้าระวัง	 ป ้องกัน	 และควบคุม	 โรคติดเช้ือไวรัส 
	 	 โคโรนา	2019	(เล่มที่	2),	กรมควบคุมโรค
	 6.	 Juli	 Anna	 Lambert	 1,	 Kim	 Trott	 2	 ,	 and	 Reginald	 F.	 Baugh	 
	 	 3.	 An	 Analysis	 of	 K-12	 School	 Reopening	 and	 Its’	 Impact	 on	 
	 	 Teachers,	Caring	for	Caregivers	During	the	COVID-19	Pandemic	–	 
  Commentaries,	 Journal	of	Primary	Care	&	Community	Health,	 
	 	 23	October	2020.
	 7.	 Safe	management	measures	for	private	tuition	and	enrichment	in	 
  phase	two	(Heightened	alert),	Ministry	of	Education	Singapore,	 
	 	 19	August	2021.
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ศูนย์ประสานงาน 
Sandbox Safety Zone in School
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
 1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข 
	 	 รองอธิบดีกรมอนามัย	
  	08	1876	5412	 	 wutmd39ju@hotmail.com
 2. นางปนัดดา  จั่นผ่อง  
	 	 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ	กรมอนามัย	 	
  	08	1921	8519	 	 nuipanadda@gmail.com

กระทรวงศึกษาธิการ
 1. ดร.สุภัทร จ�าปาทอง 
	 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
  	08	1818	9875	 	 suphat2505@gmail.com
 2. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช 
	 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
  	06	1387	6969	 	 ksuphavanich@gmail.com
 3. นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม 
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
  	08	1733	5126	 	 jjamestu51@gmail.com

https://bit.ly/3CvTAAa
QR Code Sandbox Safety Zone in School
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