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การปิิดสำถานศึึกษาทำั�วิโลักเพื่่�อรับม่อกับการแพื่ร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ก่อให้เกิดควิามเสำ่�ยงทำางด้านการศึึกษา 

การค้้มครองเด็ก แลัะค้ณภาพื่ชี่วิิตของเด็กอย่างไม่เคยปิรากฏมาก่อน เม่�อเร็วิ ๆ น่� นายอันโตนิอู ก้แตเรชี (António  

Guterres) เลัขาธิิการสำหปิระชีาชีาติ เร่ยกร้องให้รัฐบาลัของปิระเทำศึต่าง ๆ แลัะแหลั่งทำ้นให้ควิามสำำาคัญกับการศึึกษาของ

เด็กทำ้กคน รวิมถึงเด็กด้อยโอกาสำเปิ็นอันดับแรก ‘กลั้่มพื่ันธิมิตรทำางการศึึกษาระดับโลัก’ (Global Education Coalition) 

จึึงถูกจึัดตั�งขึ�นเพื่่�อสำนับสำน้นรัฐบาลัในการเสำริมสำร้างควิามเข้มแข็งให้กับระบบการศึึกษาทำางไกลั พื่ร้อมทำั�งอำานวิย 

ควิามสำะดวิกให้สำถานศึึกษาสำามารถเปิิดเร่ยนได้อ่กครั�งหนึ�ง

แม้้ยัังม้ีหลัักฐานไม้่เพีียังพีอที่ี�จะประเม้ินได้้ว่่า การปิด้สถานศึึกษาส่งผลัต่่อคว่าม้เสี�ยังในการแพีร่กระจายัของเชื้้�อโคว่ิด้-19 อยั่างไร

แต่่ผลักระที่บจากการปิด้สถานศึึกษาต่่อคว่าม้ปลัอด้ภััยั คุณภัาพีชื้ีว่ิต่ แลัะการเรียันร้้ของเด้็กได้้ม้ีการบันที่ึกไว่้อยั่างชื้ัด้เจน  

การหยัุด้ชื้ะงักของบริการด้้านการศึึกษายัังส่งผลักระที่บต่่อเศึรษฐกิจแลัะสังคม้อยั่างรุนแรงในระยัะยัาว่ เชื้่น คว่าม้เหลั้�อม้ลัำ�า 

ที่ี�ส้งขึ�น ผลัลััพีธ์์ด้้านสุขภัาพีที่ี�แยั่ลัง แลัะคว่าม้สม้านฉัันที่์ที่างสังคม้ที่ี�ลัด้ลัง หลัายั ๆ  ประเที่ศึยัังไม้่ม้ีข้อม้้ลัด้้านคว่าม้ชืุ้กของเชื้้�อไว่รัส

ผ้้ม้ีอำานาจต่ัด้สินใจจะต่้องพียัายัาม้อยั่างยัิ�งที่ี�จะประเม้ินสถานการณ์ด้้านต่่าง ๆ ภัายัใต่้บริบที่ของคว่าม้ไม้่แน่นอนแลัะข้อม้้ลัที่ี� 

ไม้่สม้บ้รณ์ รัฐบาลัแลัะภัาคีจะต่้องด้ำาเนินการไปพีร้อม้กันเพี้�อส่งเสริม้แลัะปกป้องสิที่ธ์ิของเด้็กทีุ่กคน ที่ั�งด้้านการศึึกษา สุขภัาพี 

แลัะคว่าม้ปลัอด้ภััยั ด้ังระบุไว่้ในอนุสัญญาว่่าด้้ว่ยัสิที่ธ์ิเด้็ก โด้ยัคำานึงถึงประโยัชื้น์ส้งสุด้ของเด้็กเป็นสำาคัญ

ผ้้นำาประเที่ศึต่่าง ๆ กำาลัังเผชื้ิญกับสภัาว่ะ “ที่างเลั้อก” (trade-off) ที่ี�ยัากต่่อการต่ัด้สินใจแลัะม้ีคว่าม้ไม้่แน่นอน ขณะพีิจารณา 

การผ่อนคลัายัม้าต่รการปิด้ประเที่ศึ (lockdown) กรอบการที่ำางานนี�นำาเสนอข้อม้้ลัอันเป็นประโยัชื้น์ต่่อการต่ัด้สินใจเกี�ยัว่กับเว่ลัา TH
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ที่ี�เหม้าะสม้ในการกลัับม้าเปิด้สถานศึึกษาอีกครั�ง พีร้อม้ที่ั�งชื้่ว่ยัสนับสนุนการเต่รียัม้คว่าม้พีร้อม้ระด้ับประเที่ศึ แลัะชื้ี�แนะแนว่ที่าง

การปฏิิบัต่ิต่่าง ๆ ซึ่ึ�งเป็นส่ว่นหนึ�งของกระบว่นการว่างแผนด้้านการศึึกษาแลัะสาธ์ารณสุขโด้ยัรว่ม้ ที่ั�งนี� การด้ำาเนินงานจะต่้อง 

อยั้่บนพี้�นฐานของบริบที่ของประเที่ศึ แลัะม้ีการปรับการด้ำาเนินงานอยั่างต่่อเน้�อง เพี้�อให้สอด้คลั้องกับเง้�อนไขของประเที่ศึนั�น ๆ 

แลัะต่อบสนองต่่อคว่าม้ต่้องการของเด้็ก ที่ั�งด้้านการเรียันร้้ สุขภัาพี แลัะคว่าม้ปลัอด้ภััยั

ทำำาไมต้องเปิิดเร่ยน

การหยัุด้ชื้ะงักของการเรียันการสอนในห้องเรียัน สาม้ารถส่งผลักระที่บอยั่างรุนแรงต่่อคว่าม้สาม้ารถในการเรียันร้้ของเด้็ก  

โด้ยัเฉัพีาะกลัุ่ม้เด้็กด้้อยัโอกาสซึ่ึ�งหากหยัุด้เรียันเป็นเว่ลัานาน แนว่โน้ม้ที่ี�จะกลัับค้นส้่สถานศึึกษาจะลัด้ลังเป็นอยั่างม้าก  

ในภัาว่ะปกต่ิเด้็กจากครอบครัว่ยัากจนม้ีแนว่โน้ม้ที่ี�จะออกจากโรงเรียันระด้ับประถม้ศึึกษาส้งกว่่าเด้็กจากครอบครัว่รำ�ารว่ยัเก้อบ 

ห้าเที่่า การออกจากระบบโรงเรียันยัังเพีิ�ม้คว่าม้เสี�ยังต่่อการต่ั�งครรภั์ในว่ัยัรุ่น การแสว่งหาประโยัชื้น์ที่างเพีศึ แลัะการแต่่งงาน 

ในว่ัยัเด้็ก รว่ม้ที่ั�งปัญหาคว่าม้รุนแรงแลัะการคุกคาม้อ้�น ๆ  นอกจากนี� การปิด้สถานศึึกษาที่ี�ยัาว่นานขึ�นที่ำาให้บริการที่ี�สำาคัญต่่าง ๆ

ที่ี�ใชื้้โรงเรียันเป็นฐานต่้องหยัุด้ชื้ะงักไปด้้ว่ยั เชื้่น การฉัีด้ว่ัคซึ่ีน โครงการอาหารกลัางว่ัน แลัะการชื้่ว่ยัเหลั้อด้้านสุขภัาพีจิต่แลัะ 

จิต่สังคม้ ที่ั�งยัังที่ำาให้เด้็กเครียัด้แลัะว่ิต่กกังว่ลัเน้�องจากขาด้การม้ีปฏิิสัม้พีันธ์์กับเพี้�อนแลัะไม้่ได้้ที่ำากิจว่ัต่รประจำาว่ันต่าม้ปกต่ิ  

ผลักระที่บเชื้ิงลับเหลั่านี�จะยัิ�งรุนแรงม้ากขึ�นในกลัุ่ม้เด้็กด้้อยัโอกาส เชื้่น เด้็กที่ี�อาศึัยัอยั้่ในประเที่ศึที่ี�ม้ีคว่าม้ขัด้แยั้งแลัะว่ิกฤต่การณ์

ที่ี�ยั้ด้เยั้�อ เด้็กอพียัพี เด้็กที่ี�ถ้กบังคับให้โยักยั้ายัถิ�นฐาน ชื้นกลัุ่ม้น้อยั เด้็กพีิการ แลัะเด้็กในคว่าม้ด้้แลัของสถานสงเคราะห์ต่่าง ๆ  

ที่ั�งนี� การเปิด้เรียันจะต่้องคำานึงถึงคว่าม้ปลัอด้ภััยั แลัะสอด้คลั้องกับม้าต่รการด้้านสาธ์ารณสุขของประเที่ศึเกี�ยัว่กับโรคโคว่ิด้-19 

พีร้อม้ที่ั�งปฏิิบัต่ิต่าม้ม้าต่รการที่ี�เหม้าะสม้ในการปกป้องนักเรียัน เจ้าหน้าที่ี�ของสถานศึึกษา คร้ แลัะครอบครัว่ทีุ่กประการ

ควิรเปิิดเร่ยนเม่�อไหร่ ทำ่�ไหน แลัะสำถานศึึกษาใดบ้าง

การเลั้อกเว่ลัาที่ี�เหม้าะสม้ที่ี�สุด้ในการเปิด้เรียัน คว่รพีิจารณาถึงประโยัชื้น์ส้งสุด้ของเด้็กเป็นสำาคัญ รว่ม้ที่ั�งคำานึงถึงข้อคว่รพีิจารณา

ด้้านสาธ์ารณสุขโด้ยัรว่ม้ บนพี้�นฐานของการประเม้ินคุณประโยัชื้น์แลัะคว่าม้เสี�ยังที่ี� เกี�ยัว่ข้อง ประกอบกับหลัักฐาน 

จากภัาคส่ว่นต่่าง ๆ  แลัะบริบที่เฉัพีาะ ซึ่ึ�งรว่ม้ถึงปัจจัยัที่ี�ส่งผลัต่่อการศึึกษา สาธ์ารณสุข เศึรษฐกิจ แลัะสังคม้ การว่ิเคราะห์สิ�งเหลั่า

นี�จะชื้่ว่ยัจัด้ลัำาด้ับคว่าม้สำาคัญของม้าต่รการลัด้คว่าม้เสี�ยังต่่าง ๆ  นอกจากนี� คว่รให้ผ้้ม้ีส่ว่นได้้ส่ว่นเสียัในระด้ับที่้องถิ�นม้ีส่ว่นร่ว่ม้ใน

การต่ัด้สินใจ เพี้�อให้การด้ำาเนินงานสอด้คลั้องกับผลัการว่ิเคราะห์บริบที่ของที่้องถิ�นอยั่างแที่้จริง

ในการต่ัด้สินใจเปิด้สถานศึึกษาอีกครั�ง แต่่ลัะประเที่ศึจะต่้องเร่งรว่บรว่ม้ข้อม้้ลัสำาคัญเกี�ยัว่กับการปรับต่ัว่ของ 

สถานศึึกษา คร้ นักเรียัน แลัะชืุ้ม้ชื้น เพี้�อรับม้้อกับการปิด้สถานศึึกษาแลัะการระบาด้ใหญ่ การสำารว่จ 

สถานศึึกษา ผ้้นำาที่้องถิ�น คร้ นักเรียัน แลัะผ้้ปกครอง จะชื้่ว่ยัให้ได้้ข้อม้้ลัเหลั่านี� ด้ังนั�น ผ้้ม้ีอำานาจต่ัด้สินใจ 

จะต่้องประเม้ินว่่า ในแต่ลัะบริบทำนั�น การให้ควิามชี่วิยเหลั่อด้านการเร่ยนรู้แลัะค้ณภาพื่ชี่วิิตของเด็ก 

จึะดำาเนินการอย่างไรจึึงจึะได้ผลัด่ทำ่�สำ้ด โด้ยัคำานึงถึงประโยัชื้น์ของการเรียันการสอนในห้องเรียันเปรียับเที่ียับ 

กับการศึึกษาที่างไกลั แลัะพีิจารณาปิัจึจึัยเสำ่�ยงของการเปิิดสำถานศึึกษา ถึงแม้้จะยัังไม้่ม้ีหลัักฐานที่ี�ม้ีข้อสรุปแน่ชื้ัด้

เกี�ยัว่กับคว่าม้เสี�ยังในการต่ิด้เชื้้�อเน้�องม้าจากการเข้าเรียันในสถานศึึกษา

• การเรียันการสอนในห้องเรียันจำาเป็นเพีียังใด้ต่่อการบรรลัุผลัการเรียันร้้ที่ี�ต่้องการ (คว่าม้ร้้พี้�นฐาน คว่าม้ร้้ที่ี�

ถ่ายัที่อด้ได้้ คว่าม้ร้้ด้ิจิที่ัลั คว่าม้ร้้เฉัพีาะสาขาอาชื้ีพี) โด้ยัต่ระหนักถึงประเด็้นต่่าง ๆ เชื้่น คว่าม้สำาคัญของ 

การมี้ปฏิิสัม้พีันธ์์โด้ยัต่รงกับคร้ในการเรียันร้้ผ่านการเลั่นของเด็้กเล็ักแลัะการพีัฒนาที่ักษะพ้ี�นฐาน



• คว่าม้สาม้ารถในการเข้าถึงแลัะคว่าม้พีร้อม้ในการให้บริการการศึึกษาที่างไกลัทีี่�ม้ีคุณภัาพี (ทัี่�งในด้้านผลั 

การเรียันร้้ แลัะคว่าม้เหม้าะสม้กับกลุั่ม้อายุัต่่าง ๆ รว่ม้ทัี่�งกลุั่ม้เด็้กด้้อยัโอกาส) มี้ม้ากน้อยัเพีียังใด้

• ร้ปแบบการศึึกษาที่างไกลัในปัจจุบัน รว่ม้ถึงผลัสัม้ฤที่ธ์ิ์ที่างการเรียันร้้ แลัะสุขภัาว่ะที่างอารม้ณ์แลัะสังคม้ 

จะยัั�งยั้นได้้เพีียังใด้ ในสถานการณ์ทีี่�ผ้้ด้้แลัเด็้กมี้แรงกด้ดั้นภัายัในครอบครัว่แลัะปัจจัยัเชิื้งบริบที่อ้�น ๆ

• ผ้ ้ด้้แลัเด้็กม้ีเคร้�องม้้อที่ี�จำาเป็นในการปกป้องคุ้ม้ครองเด็้กจากการถ้กคุกคาม้แลัะการใชื้้คว่าม้รุนแรงที่างเพีศึ 

ในโลักออนไลัน์ เม้้�อเด็้กเรียันผ่านแพีลัต่ฟอร์ม้ออนไลัน์หร้อไม้่

• จุด้เปลัี�ยันผ่านสำาคัญบนเส้นที่างของการศึึกษา (คว่าม้พีร้อม้ในการเข้าเรียัน การสำาเร็จชื้ั�นประถม้ศึึกษาแลัะ 

การเข้าเรียันต่่อในระดั้บมั้ธ์ยัม้ศึึกษา หร้อการสำาเร็จชัื้�นมั้ธ์ยัม้ศึึกษาแลัะการเข้าเรียันต่่อในระดั้บอุด้ม้ศึึกษา)  

ได้้รับผลักระที่บจากการระบาด้ของโรคอยั่างไร แลัะมี้ม้าต่รการต่อบสนองอยั่างไร

• คร้แลัะเจ้าหน้าทีี่�ด้้านการศึึกษา ม้ีคว่าม้พีร้อม้แลัะสาม้ารถปรับตั่ว่เข้ากับวิ่ถีการเรียันร้้แลัะการบริหารจัด้การ 

ทีี่�แต่กต่่างออกไปเพีียังใด้ แลัะม้ีคว่าม้พีร้อม้แลัะสาม้ารถด้ำาเนินม้าต่รการเพ้ี�อป้องกันแลัะคว่บคุม้การแพีร่ระบาด้

หร้อไม้่

• การที่ี�เด้็กไม้่ได้้ไปเรียันในสถานศึึกษา ม้ีคว่าม้เสี�ยังด้้านการคุ้ม้ครองเด้็กหร้อไม้่ เชื้่น คว่าม้เสี�ยังด้้านคว่าม้รุนแรง

ในครอบครัว่ทีี่�เพิี�ม้ขึ�น หร้อการแสว่งหาประโยัชื้น์ที่างเพีศึจากเด็้กชื้ายัแลัะเด็้กหญิง

• การปิด้สถานศึึกษาเป็นอุปสรรคต่่อโครงการชื้่ว่ยัเหล้ัอต่่าง ๆ ที่ี�สถานศึึกษาม้ีบริการให้กับเด้็กหร้อไม้่  

(เชื้่น กิจกรรม้ส่งเสริม้สุขภัาพีแลัะโภัชื้นาการ)

• การทีี่�เด้็กไม้่ได้้ไปเรียันในสถานศึึกษาส่งผลักระที่บด้้านสังคม้ เศึรษฐกิจ แลัะคุณภัาพีชีื้ว่ิต่ของเด็้กอยั่างไร

• สถานศึึกษาม้ีศึักยัภัาพีเพีียังใด้ ในการปฏิิบัต่ิต่าม้ม้าต่รการรักษาคว่าม้ปลัอด้ภััยัของสถานศึึกษาเพ้ี�อลัด้คว่าม้เสี�ยัง

เชื้่น การเว่้นระยัะห่างที่างสังคม้ (ขนาด้ของห้องเรียันเปรียับเทีี่ยับกับจำานว่นนักเรียันต่่อห้อง) สิ�งอำานว่ยั 

คว่าม้สะด้ว่กแลัะแนว่ปฏิิบัติ่ด้้านนำ�า สุขาภิับาลั แลัะสุขอนามั้ยั เป็นต่้น

• สม้าชิื้กของสถานศึึกษามี้โอกาสติ่ด้ต่่อสัม้ผัสกับกลุั่ม้ทีี่�ม้ีคว่าม้เสี�ยังส้งกว่่า เชื้่น ผ้้ส้งวั่ยั แลัะผ้้ทีี่�ม้ีโรคประจำาตั่ว่ 

ม้ากน้อยัเพีียังใด้ แลัะหากมี้โอกาสติ่ด้ต่่อสัม้ผัสส้ง สถานศึึกษามี้การด้ำาเนินงานอยั่างเพีียังพีอเพ้ี�อลัด้โอกาส 

ดั้งกลั่าว่ลังหร้อไม้่

• สม้าชิื้กของสถานศึึกษาเดิ้นที่างไป-กลัับอยั่างไร

• ปัจจัยัเสี�ยังที่ี�เกี�ยัว่ข้องกับชุื้ม้ชื้นม้ีอะไรบ้าง โด้ยัพิีจารณาถึงปัจจัยัที่างระบาด้ว่ิที่ยัา ศึักยัภัาพีด้้านสาธ์ารณสุข 

แลัะการด้้แลัสุขภัาพี คว่าม้หนาแน่นของประชื้ากร การปฏิิบัติ่ต่าม้หลัักสุขอนามั้ยัทีี่�ดี้ แลัะการเว่้นระยัะห่าง 

ที่างสังคม้

การวิ่เคราะห์คุณประโยัชื้น์แลัะคว่าม้เสี�ยังโด้ยัคำานึงถึงบริบที่เฉัพีาะ จะชื้่ว่ยัให้สถานศึึกษา (หร้อบางส่ว่นของ 

สถานศึึกษา) สาม้ารถจัด้ลัำาดั้บคว่าม้สำาคัญของการด้ำาเนินงานเพ้ี�อการเปิด้เรียันอีกครั�ง รว่ม้ถึงจัด้ลัำาดั้บ 

คว่าม้สำาคัญของม้าต่รการต่่าง ๆ ในการลัด้คว่าม้เสี�ยังภัายัในสถานศึึกษาแลัะชุื้ม้ชื้น แลัะสิ�งทีี่�ต่้องให้ 

คว่าม้สำาคัญในการจัด้การศึึกษาที่างไกลั



จึะเปิิดเร่ยนอย่างไร

หลัังจากระบุสถานศึึกษาทีี่�จะเปิด้ที่ำาการแลั้ว่ มิ้ต่ิหลัักหกประการ 

ทีี่�คว่รนำาม้าใชื้้ในการประเมิ้นคว่าม้พีร้อม้แลัะการว่างแผน ได้้แก่ 

นโยบาย การบริหารการเงิน มาตรการรักษาควิามปิลัอดภัย  

(ของสำถานศึึกษา) การเร่ยนรู้ การครอบคลั้มถึงเด็กด้อยโอกาสำ 

แลัะสำวิัสำดิภาพื่/การค้้มครอง โด้ยัข้อคว่รพิีจารณาเชิื้งนโยับายัแลัะ

ข้อกำาหนด้ด้้านงบประม้าณ จะเป็นมิ้ติ่ทีี่�ชื้่ว่ยัสร้างสภัาพีแว่ด้ลั้อม้ 

ทีี่�เอ้�ออำานว่ยัต่่อการสนับสนุนมิ้ติ่อ้�น ๆ ต่่อไป

การวิ่เคราะห์บริบที่แลัะปรับการด้ำาเนินงานให้สอด้คลั้องกับบริบที่ จำาเป็นอยั่างยัิ�งในการต่อบสนองต่่อคว่าม้ต่้องการแลัะเง้�อนไข

ของแต่่ลัะที่้องถิ�น โด้ยัเฉัพีาะบริบที่ทีี่�มี้ปัญหาซึ่ำ�าซึ่้อน (เชื้่น พ้ี�นทีี่�ทีี่�มี้ประชื้ากรหนาแน่น พ้ี�นทีี่�ขาด้แคลันนำ�า แลัะม้ีคว่าม้ขัด้แยั้ง 

เป็นต่้น) ดั้งนั�น สภัาว่ะก่อนเกิด้โรคระบาด้จึงเป็นสิ�งทีี่�คว่รนำาม้าพิีจารณาร่ว่ม้ด้้ว่ยั โด้ยัจะต่้องรับร้้ถึงข้อจำากัด้ภัายัในบริบที่ของ 

การขาด้แคลันที่รัพียัากร รว่ม้ทัี่�งเป้าหม้ายัการปรับปรุงเง้�อนไขของการเรียันร้้แลัะการปฏิิบัติ่ในปัจจุบัน จากนั�นจึงใชื้้ผลัการวิ่เคราะห์

ม้าเป็นตั่ว่เร่งในการพัีฒนาผลัการเรียันร้้ เพิี�ม้โอกาสในการเข้าถึงการศึึกษาอยั่างเที่่าเทีี่ยัม้ แลัะเสริม้สร้างคว่าม้เข้ม้แข็ง 

ด้้านการคุ้ม้ครอง สุขภัาพี แลัะคว่าม้ปลัอด้ภััยัของเด็้ก

กอนการเปดเรียน ในขณะเตรียมการเปด เม่ือเปดเรียน

จัด้เต่รียัม้นโยับายัต่่าง ๆ ทีี่�สำาคัญ ระเบียับ 

วิ่ธี์ปฏิิบัติ่ แลัะแผนงบประม้าณทีี่�จำาเป็นใน 

การพัีฒนาการจัด้การเรียันการสอนใน 

สถานศึึกษา โด้ยัมี้จุด้เน้นทีี่�ม้าต่รการรักษา 

คว่าม้ปลัอด้ภััยั รว่ม้ถึงการเสริม้สร้าง 

คว่าม้เข้ม้แข็งให้กับระบบการศึึกษาที่างไกลั

ปรับใชื้้วิ่ถีเชิื้งรุกเพ้ี�อนำาเด็้กด้้อยัโอกาสแลัะ 

เด็้กนอกระบบให้กลัับเข้าส้่ระบบการศึึกษา  

ลังทุี่นด้้านนำ�าสะอาด้ สุขาภิับาลัแลัะสุขอนามั้ยั

เพ้ี�อลัด้คว่าม้เสี�ยัง แลัะเน้นการเรียันซึ่่อม้เสริม้เพ้ี�อ

ชื้ด้เชื้ยัเว่ลัาเรียันทีี่�เสียัไป

ติ่ด้ต่าม้ผลัการด้ำาเนินงานต่าม้ตั่ว่บ่งชีื้�ด้้านสุขภัาพี

อยั่างใกลั้ชิื้ด้ ขยัายัจุด้เน้นไปส้่คุณภัาพีชีื้วิ่ต่แลัะ

คว่าม้คุ้ม้ครอง เสริม้สร้างคว่าม้เข้ม้แข็งให้กับ

กระบว่นการสอน ประยุักต่์ใชื้้การศึึกษาที่างไกลั

สำาหรับการเรียันการสอนแบบผสม้ผสาน  

ซึึ่�งรว่ม้ถึงองค์คว่าม้ร้้ด้้านการแพีร่เช้ื้�อแลัะ 

การป้องกัน
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จัด้ที่ำาแนว่ปฏิิบัติ่ระดั้บชื้าติ่ทีี่�ชัื้ด้เจนเกี�ยัว่กับ

ตั่ว่แปรสำาหรับการตั่ด้สินใจเกี�ยัว่กับการเปิด้เรียัน

อาจจำาเป็นต่้องที่ำาแบบค่อยัเป็นค่อยัไป  

โด้ยัเริ�ม้ต่้นในพ้ี�นทีี่�ทีี่�มี้อัต่ราการแพีร่เช้ื้�อต่ำ�าทีี่�สุด้

แลัะมี้คว่าม้เสี�ยังในชุื้ม้ชื้นต่ำ�าสุด้

การเปิด้เรียันสาม้ารถด้ำาเนินการเป็นลัำาดั้บได้้ เชื้่น 

ในระยัะแรกอาจเปิด้เรียันเพีียังสัปด้าห์ลัะ 

สองถึงสาม้วั่น หร้อเปิด้เรียันเฉัพีาะระดั้บชัื้�น 

ทีี่�กำาหนด้เที่่านั�น นโยับายัระดั้บชื้าติ่คว่รมี้แนว่ที่าง

ทีี่�ชัื้ด้เจนสำาหรับการประเมิ้นแลัะการตั่ด้สินใจใน

ระดั้บที่้องถิ�น

หน่ว่ยังานการศึึกษาคว่รเสริม้สร้างกลัไก 

การส้�อสารแลัะการประสานงานทีี่�ส่งเสริม้ 

การติ่ด้ต่่อส้�อสารภัายัในที่้องถิ�น  

แลัะการมี้ส่ว่นร่ว่ม้ของชุื้ม้ชื้น ผ้้ปกครองแลัะเด็้ก

ในเร้�องทีี่�เกี�ยัว่กับการศึึกษา

พัีฒนาร้ปแบบการตั่ด้สินใจสำาหรับการปิด้แลัะ 

เปิด้สถานศึึกษาต่าม้คว่าม้จำาเป็นเน้�องจาก 

การกลัับม้าของการแพีร่ระบาด้ในชุื้ม้ชื้น

พัีฒนาข้อปฏิิบัติ่ทีี่�ชัื้ด้เจนแลัะเข้าใจง่ายัเกี�ยัว่กับ

ม้าต่รการรักษาระยัะห่างที่างกายัภัาพี รว่ม้ถึง 

การห้าม้จัด้กิจกรรม้ทีี่�ต่้องมี้การชุื้ม้นุม้คน 

จำานว่นม้าก การปรับเว่ลัาเข้าเรียันแลัะเลิักเรียัน 

การปรับเว่ลัาพัีกรับประที่านอาหาร การยั้ายั 

ชัื้�นเรียันไปยัังพ้ี�นทีี่�ชัื้�ว่คราว่หร้อกลัางแจ้ง แลัะ 

การจัด้การเรียันเป็นรอบเพ้ี�อลัด้ขนาด้ชัื้�นเรียัน

เพิี�ม้สัด้ส่ว่นสถานศึึกษาทีี่�มี้นำ�าสะอาด้ มี้ทีี่�ลั้างม้้อ

แลัะอุปกรณ์ที่ำาคว่าม้สะอาด้ แลัะหากเป็นไปได้้ 

ให้สร้างหร้อขยัายัห้องสุขาหร้อห้องส้ว่ม้แยัก 

ชื้ายั-หญิง รว่ม้ถึงการจัด้การด้้านสุขอนามั้ยั 

รอบเด้้อนสำาหรับผ้้หญิง

การดําเนินงาน

เพ่ือความปลอดภัย

การเรียนรู

นโยบาย
การบริหาร
การเงิน

การครอบคลุม

ถึงเด็กดอยโอกาส

สวัสดิภาพ

และการคุมครอง
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พัีฒนาข้อปฏิิบัติ่เกี�ยัว่กับม้าต่รการสุขอนามั้ยั 

โด้ยัลัะเอียัด้ ซึึ่�งรว่ม้ถึงวิ่ธี์ปฏิิบัติ่ในการลั้างม้้อ 

ม้ารยัาที่ในการไอแลัะจาม้ การใชื้้อุปกรณ์ป้องกัน 

การที่ำาคว่าม้สะอาด้สถานทีี่� แลัะการเต่รียัม้

อาหารอยั่างปลัอด้ภััยั

ฝึึกอบรม้บุคลัากรฝึ่ายับริหารแลัะคร้เกี�ยัว่กับ 

การรักษาระยัะห่างที่างกายัภัาพีแลัะวิ่ธี์ปฏิิบัติ่

ด้้านสุขอนามั้ยัในสถานศึึกษา แลัะเพิี�ม้จำานว่น

บุคลัากรในสถานศึึกษาถ้าจำาเป็น พีนักงาน

ที่ำาคว่าม้สะอาด้คว่รได้้รับการฝึึกอบรม้เร้�อง 

การฆ่่าเช้ื้�อโรคแลัะคว่รได้้รับอุปกรณ์ป้องกัน 

ส่ว่นบุคคลัเที่่าทีี่�จะที่ำาได้้

เน้นการเปลีั�ยันแปลังพีฤติ่กรรม้เพ้ี�อเพิี�ม้ 

คว่าม้เข้ม้ข้นแลัะคว่าม้ถี�ของกิจกรรม้การที่ำา 

คว่าม้สะอาด้แลัะฆ่่าเช้ื้�อโรค ต่ลัอด้จนปรับปรุง 

วิ่ธี์ปฏิิบัติ่ในการจัด้การขยัะ

ปรับนโยับายับุคลัากรแลัะการเข้างานร่ว่ม้กับ

สหภัาพีแรงงานคร้เพ้ี�อรองรับการขาด้งานทีี่�

เกี�ยัว่ข้องกับสุขภัาพี แลัะสนับสนุนการสอน 

ที่างไกลัแลัะแบบผสม้ผสาน

คว่รมี้นโยับายัทีี่�ปกป้องบุคลัากร คร้แลัะนักเรียัน

ทีี่�มี้คว่าม้เสี�ยังส้งเน้�องจากอายุัหร้อเง้�อนไข 

ด้้านสุขภัาพี มี้แผนงานทีี่�จะจัด้สอนแที่นคร้ 

ทีี่�ขาด้สอนแลัะจัด้การศึึกษาที่างไกลัแบบต่่อเน้�อง

เพ้ี�อสนับสนุนนักเรียันทีี่�ไม้่สาม้ารถเข้าเรียันใน

สถานศึึกษาเพ้ี�อรองรับสถานการณ์ส่ว่นบุคคลั 

ให้ม้ากทีี่�สุด้เที่่าทีี่�จะที่ำาได้้

จัด้เต่รียัม้แนว่ปฏิิบัติ่ทีี่�ชัื้ด้เจนให้กับผ้้บริหาร 

สถานศึึกษาเพ้ี�อกำาหนด้วิ่ธี์ปฏิิบัติ่หากมี้นักเรียัน

หร้อบุคลัากรของสถานศึึกษาไม้่สบายั แนว่ปฏิิบัติ่

คว่รครอบคลุัม้ถึงการต่รว่จสุขภัาพีของนักเรียัน

แลัะบุคลัากร การติ่ด้ต่่อกับสาธ์ารณสุขที่้องถิ�น

เป็นประจำา แลัะการปรับปรุงแผนงานฉุักเฉิันแลัะ

รายัช้ื้�อผ้้ทีี่�สาม้ารถติ่ด้ต่่อได้้ในภัาว่ะฉุักเฉิัน

โรงเรียันคว่รต่รว่จสอบให้แน่ใจว่่ามี้พ้ี�นทีี่�สำาหรับ

แยักนักเรียันแลัะบุคลัากรทีี่�ป่ว่ยัออกชัื้�ว่คราว่ 

โด้ยัไม้่ที่ำาให้ร้้สึกถ้กตี่ต่ราหร้อแบ่งแยัก แบ่งปัน

ข้อม้้ลัเกี�ยัว่กับขั�นต่อนต่่าง ๆ กับบุคลัากร  

ผ้้ปกครองแลัะนักเรียัน รว่ม้ทัี่�งให้คำาแนะนำา

นักเรียันแลัะบุคลัากรทีี่�ป่ว่ยัให้อยั้่บ้าน

จัด้หาเงินทุี่นสำาหรับการลังทุี่นด้้านนำ�า สุขาภิับาลั 

แลัะสุขอนามั้ยัในสถานศึึกษาทัี่นทีี่ จัด้ลัำาดั้บ 

คว่าม้สำาคัญเกี�ยัว่กับค่าใชื้้จ่ายัของอุปกรณ์แลัะ

บริการเพ้ี�อที่ำาคว่าม้สะอาด้แลัะฆ่่าเช้ื้�อใน 

สถานศึึกษาอยั่างทัี่�ว่ถึง ต่ลัอด้จนแผนสำารองแลัะ

อุปกรณ์สำารองต่่าง ๆ

ส่งเสริม้การปฏิิบัติ่ทีี่�ถ้กสุขลัักษณะในทุี่กระดั้บ

แลัะสำาหรับบุคลัากรของระบบสถานศึึกษาทุี่กคน 

โด้ยัเน้นการลั้างม้้อแลัะม้ารยัาที่ในการไอ 

แลัะจาม้

ส่งเสริม้การใชื้้เจลัแอลักอฮอลั์ลั้างม้้อแลัะ 

ปฏิิบัติ่ต่าม้คำาแนะนำาของหน่ว่ยังานระดั้บชื้าติ่ 

เน้นคว่าม้สำาคัญของการใชื้้หน้ากากอนามั้ยั 

แบบผ้าอยั่างเหม้าะสม้ คว่รมี้ข้อม้้ลัด้้าน 

สุขอนามั้ยัทีี่�สาม้ารถเข้าถึงกลุั่ม้เป้าหม้ายั 

ในว่งกว่้างได้้ ซึึ่�งรว่ม้ถึงการใชื้้ภัาษาชื้นกลุั่ม้น้อยั 

หร้ออักษรเบรลัลั์ แลัะภัาษาทีี่�เป็นมิ้ต่รกับเด็้ก

ใชื้้การต่อบสนองโรคโควิ่ด้-19 ให้เป็นโอกาส 

ในการที่บที่ว่นนโยับายัเกี�ยัว่กับการใชื้้สิ�งอำานว่ยั

คว่าม้สะด้ว่กของสถานศึึกษาในภัาว่ะฉุักเฉิัน  

(เป็นสถานพัีกพิีง สถานบริการสุขภัาพี สถาน

กักกันตั่ว่ ฯลัฯ)
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จัด้การสนับสนุนแลัะฝึึกอบรม้เกี�ยัว่กับการศึึกษา

ที่างไกลัแลัะวิ่ธี์การชื้่ว่ยัเหล้ัอนักเรียันในขณะทีี่�

สถานศึึกษาปิด้ให้กับคร้แลัะผ้้บริหารสถานศึึกษา 

ซึึ่�งอาจรว่ม้ถึงการสร้างกลุั่ม้สนที่นาบน

แพีลัต่ฟอร์ม้ม้้อถ้อหร้อการเติ่ม้เงินในโที่รศัึพีที่์ 

เพ้ี�อติ่ด้ต่่อกับผ้้ปกครอง

ปรับปรุงนโยับายัการรับสมั้ครแลัะข้อกำาหนด้ 

เพ้ี�อให้สอด้คลั้องกับเป้าหม้ายัการเรียันร้้ของ 

การศึึกษาสากลั โด้ยัขจัด้อุปสรรคแลัะ 

ลัด้ข้อกำาหนด้ในการเข้ารับการศึึกษา

สร้างหร้อปรับปรุงม้าต่รฐานการเทีี่ยับโอนแลัะ

การรับรองการศึึกษาที่างเล้ัอกอยั่างเป็นที่างการ

เพิี�ม้การลังทุี่นในการศึึกษาที่างไกลั  

(1) เพ้ี�อเต่รียัม้คว่าม้พีร้อม้สำาหรับการปิด้ 

สถานศึึกษาในอนาคต่ (2) เพ้ี�อเสริม้สร้างคุณภัาพี

การเรียันการสอนในขณะทีี่�สถานศึึกษายัังปิด้อยั้ ่

แลัะ (3) เพ้ี�อเสริม้ชัื้�ว่โม้งการสอนด้้ว่ยัร้ปแบบ 

ผสม้ผสานในสถานศึึกษาทีี่�อาจจะเปิด้เพีียัง 

บางส่ว่น หร้อมี้การปรับเว่ลัาการเข้าเรียัน 

ต่าม้คว่าม้เหม้าะสม้ รว่ม้ถึงการเพิี�ม้งบประม้าณ

สำาหรับการพัีฒนาศัึกยัภัาพีแลัะการอบรม้คร้

กอนการเปดเรียน ในขณะเตรียมการเปด เม่ือเปดเรียน
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จัด้ที่ำาปฏิิทิี่นการศึึกษาหลัายัแบบเพ้ี�อเป็น 

ที่างเล้ัอกโด้ยัพิีจารณาจากสถานการณ ์

ด้้านสาธ์ารณสุขทีี่�แต่กต่่างกัน แลัะคำานึงถึง 

ร้ปแบบทีี่�จะใชื้้สำาหรับการศึึกษาที่างไกลั

เต่รียัม้คว่าม้พีร้อม้ให้คร้สาม้ารถจัด้การกับ 

การกลัับเข้าส้่การเรียันร้้แลัะคว่าม้ต่้องการ 

ด้้านสุขภัาพีจิต่แลัะจิต่สังคม้ของนักเรียัน 

(MHPSS) คว่รจัด้การฝึึกอบรม้ทีี่�มุ้่งเน้นการพัีฒนา

ศัึกยัภัาพีของคร้อยั่างชัื้ด้เจนเพ้ี�อให้สาม้ารถ 

ต่อบสนองต่่อคว่าม้ต่้องการพ้ี�นฐานด้้านการร้้

หนังส้อ/การคิด้คำานว่ณ แลัะด้้านสังคม้–อารม้ณ์

ของนักเรียันได้้ โด้ยัเฉัพีาะอยั่างยัิ�งในสถานศึึกษา

ทีี่�มี้สัด้ส่ว่นนักเรียันทีี่�มี้คว่าม้เสี�ยังจำานว่นม้าก

คร้คว่รได้้รับการฝึึกอบรม้เพ้ี�อให้สาม้ารถระบุ 

การเปลีั�ยันแปลังด้้านพีฤติ่กรรม้แลัะการเรียันร้้ 

ทีี่�สอด้คลั้องกับชื้่ว่งอายุั แลัะให้การสนับสนุน 

การเรียันร้้ทีี่�เหม้าะสม้กับวั่ยัได้้

พิีจารณาการยักเว่้นการสอบทีี่�มี้คว่าม้สำาคัญ 

น้อยักว่่า เชื้่น การสอบเพ้ี�อเล้ั�อนชัื้�นเรียัน เพ้ี�อทีี่�

จะมุ้่งเน้นการใชื้้ที่รัพียัากรในการจัด้สอบทีี่�มี้ 

คว่าม้สำาคัญส้ง (เชื้่น การสอบเพ้ี�อจบการศึึกษา

ระดั้บมั้ธ์ยัม้ศึึกษาต่อนปลัายั หร้อการสอบเข้า

ม้หาวิ่ที่ยัาลััยั) โด้ยัคำานึงถึงการรักษาระยัะห่าง

ที่างกายัภัาพีแลัะคว่าม้ต่้องการด้้านสุขภัาพีอ้�น ๆ

พิีจารณาการเล้ั�อนชัื้�นให้เด็้กทุี่กคนเที่่าทีี่�จะ 

เป็นไปได้้ แลัะประเมิ้นระดั้บการเรียันร้้ของ

นักเรียันหลัังจากปิด้สถานศึึกษาเพ้ี�อเต่รียัม้ 

การสอนซึ่่อม้เสริม้

ประเมิ้นผลักระที่บทีี่�มี้ต่่อภัาคการศึึกษาเอกชื้น

แลัะคิด้แผนม้าต่รการรองรับ รว่ม้ถึงการขยัายั

บริการภัาครัฐ การใชื้้งบประม้าณภัาครัฐสนับสนุน

บริการภัาคเอกชื้นหร้อการต่อบสนองอ้�น ๆ  

ต่าม้คว่าม้เหม้าะสม้

จัด้ที่ำาโครงการสอนซึ่่อม้เสริม้ขนาด้ใหญ่เพ้ี�อ 

ลัด้ผลักระที่บจากการส้ญเสียัการเรียันร้้แลัะ

ป้องกันคว่าม้เหลีั�อม้ลัำ�าที่างการเรียันร้้ทีี่�เกิด้ขึ�น

หลัังการปิด้สถานศึึกษา โด้ยัให้คว่าม้สำาคัญกับ

การอ่านออกเขียันได้้แลัะการคิด้คำานว่ณสำาหรับ

เด็้กวั่ยัประถม้ศึึกษา ต่ลัอด้จนการจัด้สรรบริการ

ต่่าง ๆ เพ้ี�อส่งเสริม้การเข้าถึงการศึึกษาของเด็้ก

พิีการ

นำาใชื้้การเรียันการสอนเชิื้งเร่งรัด้คว่บค้่กันเพ้ี�อนำา

เด็้กนอกระบบหร้อเด็้กทีี่�มี้อายุัเกินเกณฑ์์เข้าส้ ่

การศึึกษาในระบบ

ใชื้้นวั่ต่กรรม้ในการชื้่ว่ยัเหล้ัอสนับสนุนคร้  

เชื้่น การพัีฒนาวิ่ชื้าชีื้พีออนไลัน์ การนิเที่ศึแบบ

สอนแนะ (coaching) หร้อการใชื้้คร้สอนพิีเศึษ 

(tutor) เพ้ี�อชื้่ว่ยัต่่อยัอด้คว่าม้พียัายัาม้ใน 

การพัีฒนาขีด้คว่าม้สาม้ารถได้้อยั่างรว่ด้เร็ว่ยัิ�งขึ�น 

การฝึึกอบรม้แลัะสร้างทัี่กษะนี�ยัังสาม้ารถ 

บ้รณาการเข้าในการฝึึกอบรม้คร้ก่อนแลัะ 

ระหว่่างประจำาการ
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เพิี�ม้การให้บริการสนับสนุนด้้านสุขภัาพีจิต่แลัะ 

จิต่สังคม้ซึึ่�งมุ้่งเน้นจัด้การปัญหาการตี่ต่รา/ 

การแบ่งแยัก แลัะสนับสนุนเด็้กแลัะครอบครัว่ใน

การรับม้้อกับคว่าม้ไม้่แน่นอนของการระบาด้ใหญ่

อยั่างต่่อเน้�อง

แบ่งปันข้อม้้ลัทีี่�ชัื้ด้เจน กระชัื้บแลัะถ้กต่้องเกี�ยัว่

กับโรคโควิ่ด้-19 ที่ำาให้การส้�อสารเกี�ยัว่กับ 

คว่าม้กลััว่แลัะคว่าม้วิ่ต่กกังว่ลัเป็นเร้�องปกติ่ แลัะ

ส่งเสริม้กลัยุัที่ธ์์การด้้แลัต่นเอง ไม้่เพีียังแต่่สำาหรับ

นักเรียันแลัะครอบครัว่ของพีว่กเขาเที่่านั�น แต่่ยััง

รว่ม้ถึงคร้แลัะบุคลัากรอ้�น ๆ ในสถานศึึกษาด้้ว่ยั

รับประกันการจ่ายัเงินเด้้อนคร้อยั่างต่่อเน้�องแลัะ

ต่รงเว่ลัา โด้ยัมุ้่งเน้นคร้อัต่ราจ้างทีี่�ไม้่มี้คว่าม้มั้�นคง

ในอาชีื้พีการงานเป็นพิีเศึษ เพ้ี�อลัด้การบั�นที่อน

กำาลัังใจของคร้แลัะส่งเสริม้คว่าม้เป็นอยั้่ทีี่�ดี้

ที่ำาการประเมิ้นคว่าม้เสี�ยังสำาหรับคร้แลัะบุคลัากร

อ้�น ๆ (พิีจารณาอายุั โรคประจำาตั่ว่เร้�อรัง แลัะ

ปัจจัยัเสี�ยังอ้�น ๆ) จากนั�นจึงใชื้้วิ่ธี์การค่อยัเป็น

ค่อยัไปในการเปิด้สถานศึึกษา

ที่บที่ว่นแลัะเสริม้สร้างคว่าม้เข้ม้แข็งของระบบ 

ส่งต่่อ โด้ยัเฉัพีาะอยั่างยัิ�งกรณีทีี่�มี้คว่าม้รุนแรง 

คว่รต่รว่จสอบให้แน่ใจว่่าผ้้ให้บริการต่ระหนักถึง

บริการด้้านการด้้แลัอ้�น ๆ รว่ม้ถึงการส่งต่่อไปยััง

หน่ว่ยับริการคุ้ม้ครองผ้้ถ้กกระที่ำาจากคว่าม้รุนแรง

ที่างเพีศึ/การป้องกันการแสว่งหาประโยัชื้น์แลัะ

การลั่ว่งลัะเมิ้ด้ที่างเพีศึ (GBV/PSEA) แลัะบริการ

สุขภัาว่ะที่างเพีศึแลัะอนามั้ยัการเจริญพัีนธุ์์ (SRH)

สร้างเสริม้การให้บริการทีี่�จำาเป็นอยั่างสม้ำ�าเสม้อ

แลัะปลัอด้ภััยั ซึึ่�งรว่ม้ถึงแต่่ไม้่จำากัด้เพีียัง

โภัชื้นาการทีี่�สำาคัญ นำ�าสะอาด้ สุขาภิับาลั แลัะ 

สุขอนามั้ยั (WASH) แลัะบริการด้้านสุขภัาพี เชื้่น 

โครงการอาหารกลัางวั่น การรณรงค์ฉีัด้วั่คซีึ่น 

การส่งต่่อ คว่าม้คุ้ม้ครอง (บริการด้้านสุขภัาพีจิต่

แลัะจิต่สังคม้ คว่าม้รุนแรงที่างเพีศึ การลั่ว่ง

ลัะเมิ้ด้ ฯลัฯ) แลัะบริการพิีเศึษสำาหรับเด็้กพิีการ

ในกรณีทีี่�สถานศึึกษาไม้่สาม้ารถให้บริการได้้  

ต่้องสร้างระบบการส่งต่่อทีี่�เข้ม้แข็ง รว่ม้ถึงบริการ

ด้้านสุขภัาว่ะที่างเพีศึแลัะอนามั้ยัเจริญพัีนธุ์ ์

(SRH) ทีี่�เป็นมิ้ต่รกับเยัาว่ชื้นแลัะสาม้ารถเข้าถึงได้้

อยั่างเต็่ม้ร้ปแบบ

กอนการเปดเรียน ในขณะเตรียมการเปด เม่ือเปดเรียน
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จัด้สรรงบประม้าณให้กับสถานศึึกษาทีี่�ได้้รับ 

ผลักระที่บอยั่างรุนแรงจากวิ่กฤต่ เชื้่น ใชื้้ส้ต่ร 

การคำานว่ณจัด้สรรงบประม้าณทีี่�ให้คว่าม้สำาคัญ

กับกลุั่ม้เด็้กทีี่�ด้้อยัโอกาสม้ากทีี่�สุด้ก่อน  

ในด้้านของกลัไก คว่รพิีจารณาให้งบประม้าณ

สถานศึึกษาเป็นเงินก้อนสำาหรับเงินอุด้หนุน 

รายัหัว่ แลัะการโอนเงินสด้ (แบบมี้เง้�อนไขหร้อ

ไม้่มี้เง้�อนไข) ให้กับนักเรียัน

ยักเว่้นค่าธ์รรม้เนียัม้การศึึกษาแลัะค่าใชื้้จ่ายัอ้�น ๆ 

(เชื้่น ชุื้ด้นักเรียัน ฯลัฯ) หากเป็นไปได้้ แลัะ 

ผ่อนปรนข้อกำาหนด้ในการเข้ารับการศึึกษาเพ้ี�อให้

อัต่ราการเข้าเรียันใหม้่ส้งทีี่�สุด้เที่่าทีี่�จะเป็นไปได้้

จัด้สรรงบประม้าณโด้ยัให้คว่าม้สำาคัญกับ 

การสนับสนุนคว่าม้ต่้องการในการกลัับส้่สภัาพี

การเรียันปกติ่ โด้ยัเฉัพีาะอยั่างยัิ�งสำาหรับนักเรียัน

ด้้อยัโอกาส วิ่ธี์หนึ�งค้อการระงับหร้อแก้ไข 

องค์ประกอบทีี่�อิงต่าม้ผลัการปฏิิบัติ่งานใน 

การจัด้สรรงบประม้าณรายัหัว่เป็นการชัื้�ว่คราว่ 

เพ้ี�อรับประกันคว่าม้ต่่อเน้�องของงบประม้าณ แลัะ

ป้องกันการถ้กตั่ด้งบประม้าณ เน้�องจาก 

ผลัสัม้ฤที่ธ์ิ์ทีี่�ต่ำ�าลัง หร้อการไม้่ปฏิิบัติ่ต่าม้ 

ข้อกำาหนด้

ปรับนโยับายัการเปิด้สถานศึึกษา แลัะแนว่ปฏิิบัติ่

เพ้ี�อขยัายัโอกาสในการเข้าถึงการเรียันร้้ของ 

กลุั่ม้เด็้กด้้อยัโอกาส เชื้่น เด็้กทีี่�ไม้่เคยัเข้าเรียันใน

ระบบ เด็้กอพียัพี/ยั้ายัถิ�น แลัะชื้นกลุั่ม้น้อยั

กระจายัการส้�อสารทีี่�สำาคัญในร้ปแบบทีี่� 

หลัากหลัายัแลัะเผยัแพีร่ผ่านภัาษาต่่าง ๆ  

ทีี่�เกี�ยัว่ข้อง ในร้ปแบบทีี่�สาม้ารถเข้าถึงได้้ แลัะ

ปรับให้เข้ากับกลุั่ม้บุคคลัต่่าง ๆ ทีี่�เกี�ยัว่ข้อง

ใชื้้ม้าต่รการเฉัพีาะเพ้ี�อลัด้คว่าม้เสี�ยังด้้าน 

การคุ้ม้ครองเด็้ก ในขณะทีี่�เด็้กหญิงแลัะกลุั่ม้ 

เด็้กด้้อยัโอกาสอ้�น ๆ ไม้่ได้้ไปเรียัน  

ผ่านการมี้ส่ว่นร่ว่ม้ของชุื้ม้ชื้นทีี่�ม้ากขึ�นแลัะ 

ระบบส่งต่่อทีี่�ดี้ขึ�น

ใชื้้ม้าต่รการเฉัพีาะเพ้ี�อสนับสนุนให้เด็้กหญิงกลัับ

เข้าเรียันในสถานศึึกษา โด้ยัผ่านการมี้ส่ว่นร่ว่ม้

ของชุื้ม้ชื้นทีี่�ม้ากขึ�น

ที่ำาให้มั้�นใจว่่าคนพิีการสาม้ารถเข้าถึงส้�อ 

การเรียันร้้ แพีลัต่ฟอร์ม้ ข้อม้้ลั บริการแลัะ 

สิ�งอำานว่ยัคว่าม้สะด้ว่กต่่าง ๆ ได้้ ข้อม้้ลัแลัะ 

การส้�อสารด้้านสาธ์ารณสุขคว่รมี้หลัายัร้ปแบบทีี่�

ทุี่กคนสาม้ารถเข้าถึงได้้ ซึึ่�งรว่ม้ถึงผ้้ทีี่�มี้ 

คว่าม้บกพีร่องที่างการได้้ยัินหร้อการม้องเห็น

คว่รที่ำาการปรับเปลีั�ยันเพ้ี�อให้แน่ใจว่่าสาม้ารถ 

เข้าถึงบริการนำ�าสะอาด้ สุขอนามั้ยัแลัะสุขาภิับาลั

ได้้ ว่างแผนงานด้้านคว่าม้ต่่อเน้�องของบริการ 

ชื้่ว่ยัเหล้ัอต่่าง ๆ หากต่้องปิด้สถานศึึกษาอีกครั�ง

Related Guidance
Several supplementary resources and tools are available or in development to underpin this framework. This list will be updated regularly.
WFP, FAO, UNICEF, Mitigating the effects of the COVID-19 pandemic on food and nutrition of schoolchildren https://www.wfp.org/publications/ mitigating-effects-covid-19-pandemic-food-and-nutrition 
-schoolchildren
UNESCO, COVID 19 Education Response – Education Issue Note N° 7.1 – April 2020 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, COVID-19 Guidance Note Protecting Residents of Informal Settlements https://unhabitat.org/ sites/default/files/2020/04/guidance_note_-_infor-
mal_settlements_29march_2020_final3.pdf
World Bank resources on education during COVID-19 landing page: https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education- and-covid-19
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