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สำำ�หรัับการเปิิดสถานศึึกษา หลัังโควิิด-19
เมษายน 2563

แม้้ยัังมีีหลัักฐานไม่่เพีียงพอที่่�จะประเมิินได้้ว่่า การปิิดสถานศึึกษาส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจายของเชื้้�อโควิิด-19 อย่่างไร
แต่่ ผลกระทบจากการปิิ ดสถานศึึ ก ษาต่่ อความปลอดภัั ย คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต และการเรีี ย นรู้้� ข องเด็็ ก ได้้ มีี ก ารบัั นทึึ ก ไว้้ อ ย่่ างชัั ด เจน
การหยุุดชะงัักของบริิการด้้านการศึึกษายัังส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างรุุนแรงในระยะยาว เช่่น ความเหลื่่�อมล้ำำ��
ที่่�สููงขึ้้�น ผลลััพธ์์ด้้านสุุขภาพที่่�แย่่ลง และความสมานฉัันท์์ทางสัังคมที่่�ลดลง หลาย ๆ ประเทศยัังไม่่มีีข้้อมููลด้้านความชุุกของเชื้้�อไวรััส
ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจจะต้้องพยายามอย่่างยิ่่�งที่่�จะประเมิินสถานการณ์์ด้้านต่่าง ๆ ภายใต้้บริิบทของความไม่่แน่่นอนและข้้อมููลที่่�
ไม่่สมบููรณ์์ รััฐบาลและภาคีีจะต้้องดำำ�เนิินการไปพร้้อมกัันเพื่่�อส่่งเสริิมและปกป้้องสิิทธิิของเด็็กทุุกคน ทั้้�งด้้านการศึึกษา สุุขภาพ
และความปลอดภััย ดัังระบุุไว้้ในอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
ผู้้�นำำ�ประเทศต่่าง ๆ กำำ�ลัังเผชิิญกัับสภาวะ “ทางเลืือก” (trade-off) ที่่�ยากต่่อการตััดสิินใจและมีีความไม่่แน่่นอน ขณะพิิจารณา
การผ่่อนคลายมาตรการปิิดประเทศ (lockdown) กรอบการทำำ�งานนี้้�นำำ�เสนอข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับเวลา
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การปิิ ด สถานศึึ ก ษาทั่่� ว โลกเพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเสี่่� ย งทางด้้ า นการศึึ ก ษา
การคุ้้�มครองเด็็ก และคุุณภาพชีีวิิตของเด็็กอย่่างไม่่เคยปรากฏมาก่่อน เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� นายอัันโตนิิอูู กุุแตเรช (António
Guterres) เลขาธิิการสหประชาชาติิ เรีียกร้้องให้้รััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ และแหล่่งทุุนให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษาของ
เด็็กทุุกคน รวมถึึงเด็็กด้้อยโอกาสเป็็นอัันดัับแรก ‘กลุ่่�มพัันธมิิตรทางการศึึกษาระดัับโลก’ (Global Education Coalition)
จึึ ง ถูู ก จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น เพื่่� อ สนัั บ สนุุนรัั ฐ บาลในการเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ให้้ กัั บ ระบบการศึึ ก ษาทางไกล พร้้ อ มทั้้� ง อำำ� นวย
ความสะดวกให้้สถานศึึกษาสามารถเปิิดเรีียนได้้อีีกครั้้�งหนึ่่�ง

ที่่�เหมาะสมในการกลัับมาเปิิดสถานศึึกษาอีีกครั้้�ง พร้้อมทั้้�งช่่วยสนัับสนุุนการเตรีียมความพร้้อมระดัับประเทศ และชี้้�แนะแนวทาง
การปฏิิบััติิต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการวางแผนด้้านการศึึกษาและสาธารณสุุขโดยรวม ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินงานจะต้้อง
อยู่่�บนพื้้�นฐานของบริิบทของประเทศ และมีีการปรัับการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเงื่่�อนไขของประเทศนั้้�น ๆ
และตอบสนองต่่อความต้้องการของเด็็ก ทั้้�งด้้านการเรีียนรู้้� สุุขภาพ และความปลอดภััย

ทำำ�ไมต้้องเปิิดเรีียน
การหยุุ ดช ะงัั ก ของการเรีี ย นการสอนในห้้ อ งเรีี ย น สามารถส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งรุุ น แรงต่่ อ ความสามารถในการเรีี ย นรู้้� ข องเด็็ ก
โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็ ก ด้้ อ ยโอกาสซึ่่� ง หากหยุุ ด เรีี ย นเป็็ น เวลานาน แนวโน้้ ม ที่่� จ ะกลัั บ คืืนสู่่�สถานศึึ ก ษาจะลดลงเป็็ น อย่่ า งมาก
ในภาวะปกติิเด็็กจากครอบครััวยากจนมีีแนวโน้้มที่่�จะออกจากโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษาสููงกว่่าเด็็กจากครอบครััวร่ำำ��รวยเกืือบ
ห้้าเท่่า การออกจากระบบโรงเรีียนยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ และการแต่่งงาน
ในวััยเด็็ก รวมทั้้�งปััญหาความรุุนแรงและการคุุกคามอื่่�น ๆ นอกจากนี้้� การปิิดสถานศึึกษาที่่�ยาวนานขึ้้�นทำำ�ให้้บริิการที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้โรงเรีียนเป็็นฐานต้้องหยุุดชะงัักไปด้้วย เช่่น การฉีีดวััคซีีน โครงการอาหารกลางวััน และการช่่วยเหลืือด้้านสุุขภาพจิิตและ
จิิตสัังคม ทั้้�งยัังทำำ�ให้้เด็็กเครีียดและวิิตกกัังวลเนื่่�องจากขาดการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนและไม่่ได้้ทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันตามปกติิ
ผลกระทบเชิิงลบเหล่่านี้้�จะยิ่่�งรุุนแรงมากขึ้้�นในกลุ่่�มเด็็กด้้อยโอกาส เช่่น เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศที่่�มีีความขััดแย้้งและวิิกฤตการณ์์
ที่่�ยืืดเยื้้�อ เด็็กอพยพ เด็็กที่่�ถููกบัังคัับให้้โยกย้้ายถิ่่�นฐาน ชนกลุ่่�มน้้อย เด็็กพิิการ และเด็็กในความดููแลของสถานสงเคราะห์์ต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้� การเปิิดเรีียนจะต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และสอดคล้้องกัับมาตรการด้้านสาธารณสุุขของประเทศเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
พร้้อมทั้้�งปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�เหมาะสมในการปกป้้องนัักเรีียน เจ้้าหน้้าที่่�ของสถานศึึกษา ครูู และครอบครััวทุุกประการ

ควรเปิิดเรีียนเมื่่�อไหร่่ ที่่�ไหน และสถานศึึกษาใดบ้้าง
การเลืือกเวลาที่่�เหมาะสมที่่�สุุดในการเปิิดเรีียน ควรพิิจารณาถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงข้้อควรพิิจารณา
ด้้ า นสาธารณสุุ ข โดยรวม บนพื้้� น ฐานของการประเมิิ น คุุ ณ ประโยชน์์ แ ละความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง ประกอบกัั บ หลัั ก ฐาน
จากภาคส่่วนต่่าง ๆ และบริิบทเฉพาะ ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการศึึกษา สาธารณสุุข เศรษฐกิิจ และสัังคม การวิิเคราะห์์สิ่่�งเหล่่า
นี้้�จะช่่วยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของมาตรการลดความเสี่่�ยงต่่าง ๆ นอกจากนี้้� ควรให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระดัับท้้องถิ่่�นมีีส่่วนร่่วมใน
การตััดสิินใจ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับผลการวิิเคราะห์์บริิบทของท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิง
ในการตััดสิินใจเปิิดสถานศึึกษาอีีกครั้้�ง แต่่ละประเทศจะต้้องเร่่งรวบรวมข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการปรัับตััวของ
สถานศึึ ก ษา ครูู นัั ก เรีี ย น และชุุ มช น เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ การปิิ ด สถานศึึ ก ษาและการระบาดใหญ่่ การสำำ� รวจ
สถานศึึกษา ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น ครูู นัักเรีียน และผู้้�ปกครอง จะช่่วยให้้ได้้ข้้อมููลเหล่่านี้้� ดัังนั้้�น ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจ
จะต้้ อ งประเมิิ น ว่่ า ในแต่่ ล ะบริิ บ ทนั้้� น การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือด้้ า นการเรีียนรู้้�และคุุณภาพชีี วิิ ต ของเด็็ ก
จะดำำ�เนิินการอย่่างไรจึึงจะได้้ผลดีีที่่�สุุด โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนเปรีียบเทีียบ
กัับการศึึกษาทางไกล และพิิจารณาปััจจััยเสี่่�ยงของการเปิิดสถานศึึกษา ถึึงแม้้จะยัังไม่่มีีหลัักฐานที่่�มีีข้้อสรุุปแน่่ชััด
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อเนื่่�องมาจากการเข้้าเรีียนในสถานศึึกษา
• การเรียนการสอนในห้องเรียนจ�ำเป็นเพียงใดต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ที่ต้องการ (ความรู้พื้นฐาน ความรู้ที่
ถ่่ายทอดได้้ ความรู้้�ดิิจิิทััล ความรู้้�เฉพาะสาขาอาชีีพ) โดยตระหนัักถึึงประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น ความสำำ�คััญของ
การมีีปฏิิสััมพัันธ์์โดยตรงกัับครููในการเรีียนรู้้�ผ่่านการเล่่นของเด็็กเล็็กและการพััฒนาทัักษะพื้้�นฐาน

• ความสามารถในการเข้ า ถึ ง และความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาทางไกลที่มี คุ ณ ภาพ (ทั้ ง ในด้ า นผล
การเรีียนรู้้� และความเหมาะสมกัับกลุ่่�มอายุุต่่าง ๆ รวมทั้้�งกลุ่่�มเด็็กด้้อยโอกาส) มีีมากน้้อยเพีียงใด
• รูปแบบการศึกษาทางไกลในปัจจุบัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และสุขภาวะทางอารมณ์และสังคม
จะยั่่�งยืืนได้้เพีียงใด ในสถานการณ์์ที่่�ผู้้�ดููแลเด็็กมีีแรงกดดัันภายในครอบครััวและปััจจััยเชิิงบริิบทอื่่�น ๆ
• ผู้ดูแลเด็กมีเครื่องมือที่จ�ำเป็นในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกคุกคามและการใช้ความรุนแรงทางเพศ
ในโลกออนไลน์์ เมื่่�อเด็็กเรีียนผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์หรืือไม่่
• จุดเปลี่ยนผ่านส�ำคัญบนเส้นทางของการศึกษา (ความพร้อมในการเข้าเรียน การส�ำเร็จชั้นประถมศึกษาและ
การเข้้าเรีียนต่่อในระดัับมััธยมศึึกษา หรืือการสำำ�เร็็จชั้้�นมััธยมศึึกษาและการเข้้าเรีียนต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา)
ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคอย่่างไร และมีีมาตรการตอบสนองอย่่างไร
• ครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา มีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ที่่�แตกต่่างออกไปเพีียงใด และมีีความพร้้อมและสามารถดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาด
หรืือไม่่
• การที่เด็กไม่ได้ไปเรียนในสถานศึกษา มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กหรือไม่ เช่น ความเสี่ยงด้านความรุนแรง
ในครอบครััวที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากเด็็กชายและเด็็กหญิิง
• การปิ ด สถานศึ ก ษาเป็ น อุ ป สรรคต่ อ โครงการช่ วย เหลือต่ า ง ๆ ที่ ส ถานศึ ก ษามี บ ริ ก ารให้ กั บ เด็ ก หรื อ ไม่
(เช่่น กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพและโภชนาการ)
• การที่เด็กไม่ได้ไปเรียนในสถานศึกษาส่งผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างไร
• สถานศึกษามีศักยภาพเพียงใด ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง
เช่่ น การเว้้ น ระยะห่่ า งทางสัั ง คม (ขนาดของห้้ อ งเรีี ย นเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ จำำ� นวนนัั ก เรีี ย นต่่ อ ห้้ อ ง) สิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกและแนวปฏิิบััติิด้้านน้ำำ�� สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย เป็็นต้้น
• สมาชิกของสถานศึกษามีโอกาสติดต่อสัมผัสกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น ผู้สูงวัย และผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
มากน้้อยเพีียงใด และหากมีีโอกาสติิดต่่อสััมผััสสููง สถานศึึกษามีีการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอเพื่่�อลดโอกาส
ดัังกล่่าวลงหรืือไม่่
• สมาชิกของสถานศึกษาเดินทางไป-กลับอย่างไร
• ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีอะไรบ้าง โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางระบาดวิทยา ศักยภาพด้านสาธารณสุข
และการดููแลสุุขภาพ ความหนาแน่่นของประชากร การปฏิิบััติิตามหลัักสุุขอนามััยที่่�ดีี และการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม
การวิิเคราะห์์คุุณประโยชน์์และความเสี่่�ยงโดยคำำ�นึึงถึึงบริิบทเฉพาะ จะช่่วยให้้สถานศึึกษา (หรืือบางส่่วนของ
สถานศึึ ก ษา) สามารถจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ การเปิิ ด เรีี ย นอีี ก ครั้้� ง รวมถึึ ง จัั ดลำำ�ดัั บ
ความสำำ�คัั ญ ของมาตรการต่่ า ง ๆ ในการลดความเสี่่� ย งภายในสถานศึึ ก ษาและชุุ มช น และสิ่่� ง ที่่� ต้้ อ งให้้
ความสำำ�คััญในการจััดการศึึกษาทางไกล

จะเปิิดเรีียนอย่่างไร
หลัังจากระบุุสถานศึึกษาที่่�จะเปิิดทำำ�การแล้้ว มิิติิหลัักหกประการ
ที่่�ควรนำำ�มาใช้้ในการประเมิินความพร้้อมและการวางแผน ได้้แก่่
นโยบาย การบริิ ห ารการเงิิ น มาตรการรัั ก ษาความปลอดภัั ย
(ของสถานศึึกษา) การเรีียนรู้้� การครอบคลุุมถึึงเด็็กด้้อยโอกาส
และสวััสดิิภาพ/การคุ้้�มครอง โดยข้้อควรพิิจารณาเชิิงนโยบายและ
ข้้อกำำ�หนดด้้านงบประมาณ จะเป็็นมิิติิที่่�ช่่วยสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการสนัับสนุุนมิิติิอื่่�น ๆ ต่่อไป

การดําเนินงาน
เพื่อความปลอดภัย

การเรียนรู

การครอบคลุม
ถึงเด็กดอยโอกาส

สวัสดิภาพ
และการคุมครอง

นโยบาย
การบริหาร
การเงิน

การวิิเคราะห์์บริิบทและปรัับการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับบริิบท จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการตอบสนองต่่อความต้้องการและเงื่่�อนไข
ของแต่่ละท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะบริิบทที่่�มีีปััญหาซ้ำำ��ซ้้อน (เช่่น พื้้�นที่่�ที่่�มีีประชากรหนาแน่่น พื้้�นที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� และมีีความขััดแย้้ง
เป็็นต้้น) ดัังนั้้�น สภาวะก่่อนเกิิดโรคระบาดจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรนำำ�มาพิิจารณาร่่วมด้้วย โดยจะต้้องรัับรู้้�ถึึงข้้อจำำ�กััดภายในบริิบทของ
การขาดแคลนทรััพยากร รวมทั้้�งเป้้าหมายการปรัับปรุุงเงื่่�อนไขของการเรีียนรู้้�และการปฏิิบััติิในปััจจุุบััน จากนั้้�นจึึงใช้้ผลการวิิเคราะห์์
มาเป็็ น ตัั ว เร่่ ง ในการพัั ฒ นาผลการเรีี ย นรู้้� เพิ่่� ม โอกาสในการเข้้ า ถึึ ง การศึึ ก ษาอย่่ า งเท่่ า เทีี ยม และเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง
ด้้านการคุ้้�มครอง สุุขภาพ และความปลอดภััยของเด็็ก

มาตราการรัักษาความปลอดภััย
(แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับสถานศึึกษาเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19)

กอนการเปดเรียน

ในขณะเตรียมการเปด

เมือ่ เปดเรียน

จััดเตรีียมนโยบายต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ ระเบีียบ
วิิธีีปฏิิบััติิ และแผนงบประมาณที่่�จำำ�เป็็นใน
การพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนใน
สถานศึึกษา โดยมีีจุุดเน้้นที่่�มาตรการรัักษา
ความปลอดภััย รวมถึึงการเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับระบบการศึึกษาทางไกล

ปรัับใช้้วิิถีีเชิิงรุุกเพื่่�อนำำ�เด็็กด้้อยโอกาสและ
เด็็กนอกระบบให้้กลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา
ลงทุุนด้้านน้ำำ��สะอาด สุุขาภิิบาลและสุุขอนามััย
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง และเน้้นการเรีียนซ่่อมเสริิมเพื่่�อ
ชดเชยเวลาเรีียนที่่�เสีียไป

ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามตััวบ่่งชี้้�ด้้านสุุขภาพ
อย่่างใกล้้ชิิด ขยายจุุดเน้้นไปสู่่�คุุณภาพชีีวิิตและ
ความคุ้้�มครอง เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ
กระบวนการสอน ประยุุกต์์ใช้้การศึึกษาทางไกล
สำำ�หรัับการเรีียนการสอนแบบผสมผสาน
ซึ่่�งรวมถึึงองค์์ความรู้้�ด้้านการแพร่่เชื้้�อและ
การป้้องกััน

จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิระดัับชาติิที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
ตััวแปรสำำ�หรัับการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการเปิิดเรีียน
อาจจำำ�เป็็นต้้องทำำ�แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป
โดยเริ่่�มต้้นในพื้้�นที่่�ที่่�มีีอััตราการแพร่่เชื้้�อต่ำำ��ที่่�สุุด
และมีีความเสี่่�ยงในชุุมชนต่ำำ��สุุด

หน่่วยงานการศึึกษาควรเสริิมสร้้างกลไก
การสื่่�อสารและการประสานงานที่่�ส่่งเสริิม
การติิดต่่อสื่่�อสารภายในท้้องถิ่่�น
และการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ผู้้�ปกครองและเด็็ก
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการศึึกษา

พััฒนารููปแบบการตััดสิินใจสำำ�หรัับการปิิดและ
เปิิดสถานศึึกษาตามความจำำ�เป็็นเนื่่�องจาก
การกลัับมาของการแพร่่ระบาดในชุุมชน

การเปิิดเรีียนสามารถดำำ�เนิินการเป็็นลำำ�ดัับได้้ เช่่น
ในระยะแรกอาจเปิิดเรีียนเพีียงสััปดาห์์ละ
สองถึึงสามวััน หรืือเปิิดเรีียนเฉพาะระดัับชั้้�น
ที่่�กำำ�หนดเท่่านั้้�น นโยบายระดัับชาติิควรมีีแนวทาง
ที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการประเมิินและการตััดสิินใจใน
ระดัับท้้องถิ่่�น
พััฒนาข้้อปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนและเข้้าใจง่่ายเกี่่�ยวกัับ
มาตรการรัักษาระยะห่่างทางกายภาพ รวมถึึง
การห้้ามจััดกิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการชุุมนุุมคน
จำำ�นวนมาก การปรัับเวลาเข้้าเรีียนและเลิิกเรีียน
การปรัับเวลาพัักรัับประทานอาหาร การย้้าย
ชั้้�นเรีียนไปยัังพื้้�นที่่�ชั่่�วคราวหรืือกลางแจ้้ง และ
การจััดการเรีียนเป็็นรอบเพื่่�อลดขนาดชั้้�นเรีียน

เพิ่่�มสััดส่่วนสถานศึึกษาที่่�มีีน้ำำ��สะอาด มีีที่่�ล้้างมืือ
และอุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาด และหากเป็็นไปได้้
ให้้สร้้างหรืือขยายห้้องสุุขาหรืือห้้องส้้วมแยก
ชาย-หญิิง รวมถึึงการจััดการด้้านสุุขอนามััย
รอบเดืือนสำำ�หรัับผู้้�หญิิง

มาตราการรัักษาความปลอดภััย
(แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับสถานศึึกษาเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19)

กอนการเปดเรียน

ในขณะเตรียมการเปด

พััฒนาข้้อปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับมาตรการสุุขอนามััย
โดยละเอีียด ซึ่่�งรวมถึึงวิิธีีปฏิิบััติิในการล้้างมืือ
มารยาทในการไอและจาม การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกััน
การทำำ�ความสะอาดสถานที่่� และการเตรีียม
อาหารอย่่างปลอดภััย

ฝึึกอบรมบุุคลากรฝ่่ายบริิหารและครููเกี่่�ยวกัับ
การรัักษาระยะห่่างทางกายภาพและวิิธีีปฏิิบััติิ
ด้้านสุุขอนามััยในสถานศึึกษา และเพิ่่�มจำำ�นวน
บุุคลากรในสถานศึึกษาถ้้าจำำ�เป็็น พนัักงาน
ทำำ�ความสะอาดควรได้้รัับการฝึึกอบรมเรื่่�อง
การฆ่่าเชื้้�อโรคและควรได้้รัับอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคลเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้

ปรัับนโยบายบุุคลากรและการเข้้างานร่่วมกัับ
สหภาพแรงงานครููเพื่่�อรองรัับการขาดงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ และสนัับสนุุนการสอน
ทางไกลและแบบผสมผสาน

จััดเตรีียมแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนให้้กัับผู้้�บริิหาร
สถานศึึกษาเพื่่�อกำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิหากมีีนัักเรีียน
หรืือบุุคลากรของสถานศึึกษาไม่่สบาย แนวปฏิิบััติิ
ควรครอบคลุุมถึึงการตรวจสุุขภาพของนัักเรีียน
และบุุคลากร การติิดต่่อกัับสาธารณสุุขท้้องถิ่่�น
เป็็นประจำำ� และการปรัับปรุุงแผนงานฉุุกเฉิินและ
รายชื่่�อผู้้�ที่่�สามารถติิดต่่อได้้ในภาวะฉุุกเฉิิน

ควรมีีนโยบายที่่�ปกป้้องบุุคลากร ครููและนัักเรีียน
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงเนื่่�องจากอายุุหรืือเงื่่�อนไข
ด้้านสุุขภาพ มีีแผนงานที่่�จะจััดสอนแทนครูู
ที่่�ขาดสอนและจััดการศึึกษาทางไกลแบบต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อสนัับสนุุนนัักเรีียนที่่�ไม่่สามารถเข้้าเรีียนใน
สถานศึึกษาเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ส่่วนบุุคคล
ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้

จััดหาเงิินทุุนสำำ�หรัับการลงทุุนด้้านน้ำำ�� สุุขาภิิบาล
และสุุขอนามััยในสถานศึึกษาทัันทีี จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายของอุุปกรณ์์และ
บริิการเพื่่�อทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อใน
สถานศึึกษาอย่่างทั่่�วถึึง ตลอดจนแผนสำำ�รองและ
อุุปกรณ์์สำำ�รองต่่าง ๆ

เมือ่ เปดเรียน
เน้้นการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมเพื่่�อเพิ่่�ม
ความเข้้มข้้นและความถี่่�ของกิิจกรรมการทำำ�
ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อโรค ตลอดจนปรัับปรุุง
วิิธีีปฏิิบััติิในการจััดการขยะ

โรงเรีียนควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
แยกนัักเรีียนและบุุคลากรที่่�ป่่วยออกชั่่�วคราว
โดยไม่่ทำำ�ให้้รู้้�สึึกถููกตีีตราหรืือแบ่่งแยก แบ่่งปััน
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนต่่าง ๆ กัับบุุคลากร
ผู้้�ปกครองและนัักเรีียน รวมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�
นัักเรีียนและบุุคลากรที่่�ป่่วยให้้อยู่่�บ้้าน
ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิที่่�ถููกสุุขลัักษณะในทุุกระดัับ
และสำำ�หรัับบุุคลากรของระบบสถานศึึกษาทุุกคน
โดยเน้้นการล้้างมืือและมารยาทในการไอ
และจาม

ส่่งเสริิมการใช้้เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือและ
ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของหน่่วยงานระดัับชาติิ
เน้้นความสำำ�คััญของการใช้้หน้้ากากอนามััย
แบบผ้้าอย่่างเหมาะสม ควรมีีข้้อมููลด้้าน
สุุขอนามััยที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ในวงกว้้างได้้ ซึ่่�งรวมถึึงการใช้้ภาษาชนกลุ่่�มน้้อย
หรืืออัักษรเบรลล์์ และภาษาที่่�เป็็นมิิตรกัับเด็็ก

ปรัับปรุุงนโยบายการรัับสมััครและข้้อกำำ�หนด
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการเรีียนรู้้�ของ
การศึึกษาสากล โดยขจััดอุุปสรรคและ
ลดข้้อกำำ�หนดในการเข้้ารัับการศึึกษา

เพิ่่�มการลงทุุนในการศึึกษาทางไกล
(1) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการปิิด
สถานศึึกษาในอนาคต (2) เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณภาพ
การเรีียนการสอนในขณะที่่�สถานศึึกษายัังปิิดอยู่่�
และ (3) เพื่่�อเสริิมชั่่�วโมงการสอนด้้วยรููปแบบ
ผสมผสานในสถานศึึกษาที่่�อาจจะเปิิดเพีียง
บางส่่วน หรืือมีีการปรัับเวลาการเข้้าเรีียน
ตามความเหมาะสม รวมถึึงการเพิ่่�มงบประมาณ
สำำ�หรัับการพััฒนาศัักยภาพและการอบรมครูู

การเรีียนรู้้�

ใช้้การตอบสนองโรคโควิิด-19 ให้้เป็็นโอกาส
ในการทบทวนนโยบายเกี่่�ยวกัับการใช้้สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกของสถานศึึกษาในภาวะฉุุกเฉิิน
(เป็็นสถานพัักพิิง สถานบริิการสุุขภาพ สถาน
กัักกัันตััว ฯลฯ)
จััดการสนัับสนุุนและฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการศึึกษา
ทางไกลและวิิธีีการช่่วยเหลืือนัักเรีียนในขณะที่่�
สถานศึึกษาปิิดให้้กัับครููและผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
ซึ่่�งอาจรวมถึึงการสร้้างกลุ่่�มสนทนาบน
แพลตฟอร์์มมืือถืือหรืือการเติิมเงิินในโทรศััพท์์
เพื่่�อติิดต่่อกัับผู้้�ปกครอง

สร้้างหรืือปรัับปรุุงมาตรฐานการเทีียบโอนและ
การรัับรองการศึึกษาทางเลืือกอย่่างเป็็นทางการ

กอนการเปดเรียน
จััดทำำ�ปฏิิทิินการศึึกษาหลายแบบเพื่่�อเป็็น
ทางเลืือกโดยพิิจารณาจากสถานการณ์์
ด้้านสาธารณสุุขที่่�แตกต่่างกััน และคำำ�นึึงถึึง
รููปแบบที่่�จะใช้้สำำ�หรัับการศึึกษาทางไกล

ในขณะเตรียมการเปด
เตรีียมความพร้้อมให้้ครููสามารถจััดการกัับ
การกลัับเข้้าสู่่�การเรีียนรู้้�และความต้้องการ
ด้้านสุุขภาพจิิตและจิิตสัังคมของนัักเรีียน
(MHPSS) ควรจััดการฝึึกอบรมที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ศัักยภาพของครููอย่่างชััดเจนเพื่่�อให้้สามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการพื้้�นฐานด้้านการรู้้�
หนัังสืือ/การคิิดคำำ�นวณ และด้้านสัังคม–อารมณ์์
ของนัักเรีียนได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานศึึกษา
ที่่�มีีสััดส่่วนนัักเรีียนที่่�มีีความเสี่่�ยงจำำ�นวนมาก

การเรีียนรู้้�

ครููควรได้้รัับการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้สามารถระบุุ
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านพฤติิกรรมและการเรีียนรู้้�
ที่่�สอดคล้้องกัับช่่วงอายุุ และให้้การสนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับวััยได้้
ประเมิินผลกระทบที่่�มีีต่่อภาคการศึึกษาเอกชน
และคิิดแผนมาตรการรองรัับ รวมถึึงการขยาย
บริิการภาครััฐ การใช้้งบประมาณภาครััฐสนัับสนุุน
บริิการภาคเอกชนหรืือการตอบสนองอื่่�น ๆ
ตามความเหมาะสม

จััดทำำ�โครงการสอนซ่่อมเสริิมขนาดใหญ่่เพื่่�อ
ลดผลกระทบจากการสููญเสีียการเรีียนรู้้�และ
ป้้องกัันความเหลี่่�อมล้ำำ��ทางการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
หลัังการปิิดสถานศึึกษา โดยให้้ความสำำ�คััญกัับ
การอ่่านออกเขีียนได้้และการคิิดคำำ�นวณสำำ�หรัับ
เด็็กวััยประถมศึึกษา ตลอดจนการจััดสรรบริิการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมการเข้้าถึึงการศึึกษาของเด็็ก
พิิการ

เมือ่ เปดเรียน
พิิจารณาการยกเว้้นการสอบที่่�มีีความสำำ�คััญ
น้้อยกว่่า เช่่น การสอบเพื่่�อเลื่่�อนชั้้�นเรีียน เพื่่�อที่่�
จะมุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากรในการจััดสอบที่่�มีี
ความสำำ�คััญสููง (เช่่น การสอบเพื่่�อจบการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือการสอบเข้้า
มหาวิิทยาลััย) โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาระยะห่่าง
ทางกายภาพและความต้้องการด้้านสุุขภาพอื่่�น ๆ
พิิจารณาการเลื่่�อนชั้้�นให้้เด็็กทุุกคนเท่่าที่่�จะ
เป็็นไปได้้ และประเมิินระดัับการเรีียนรู้้�ของ
นัักเรีียนหลัังจากปิิดสถานศึึกษาเพื่่�อเตรีียม
การสอนซ่่อมเสริิม

ใช้้นวััตกรรมในการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนครูู
เช่่น การพััฒนาวิิชาชีีพออนไลน์์ การนิิเทศแบบ
สอนแนะ (coaching) หรืือการใช้้ครููสอนพิิเศษ
(tutor) เพื่่�อช่่วยต่่อยอดความพยายามใน
การพััฒนาขีีดความสามารถได้้อย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
การฝึึกอบรมและสร้้างทัักษะนี้้�ยัังสามารถ
บููรณาการเข้้าในการฝึึกอบรมครููก่่อนและ
ระหว่่างประจำำ�การ

สวััสดิิภาพและการคุ้้�มครอง

นำำ�ใช้้การเรีียนการสอนเชิิงเร่่งรััดควบคู่่�กัันเพื่่�อนำำ�
เด็็กนอกระบบหรืือเด็็กที่่�มีีอายุุเกิินเกณฑ์์เข้้าสู่่�
การศึึกษาในระบบ

รัับประกัันการจ่่ายเงิินเดืือนครููอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ตรงเวลา โดยมุ่่�งเน้้นครููอััตราจ้้างที่่�ไม่่มีีความมั่่�นคง
ในอาชีีพการงานเป็็นพิิเศษ เพื่่�อลดการบั่่�นทอน
กำำ�ลัังใจของครููและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

เพิ่่�มการให้้บริิการสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพจิิตและ
จิิตสัังคมซึ่่�งมุ่่�งเน้้นจััดการปััญหาการตีีตรา/
การแบ่่งแยก และสนัับสนุุนเด็็กและครอบครััวใน
การรัับมืือกัับความไม่่แน่่นอนของการระบาดใหญ่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง

แบ่่งปัันข้้อมููลที่่�ชััดเจน กระชัับและถููกต้้องเกี่่�ยว
กัับโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้การสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับ
ความกลััวและความวิิตกกัังวลเป็็นเรื่่�องปกติิ และ
ส่่งเสริิมกลยุุทธ์์การดููแลตนเอง ไม่่เพีียงแต่่สำำ�หรัับ
นัักเรีียนและครอบครััวของพวกเขาเท่่านั้้�น แต่่ยััง
รวมถึึงครููและบุุคลากรอื่่�น ๆ ในสถานศึึกษาด้้วย

ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงสำำ�หรัับครููและบุุคลากร
อื่่�น ๆ (พิิจารณาอายุุ โรคประจำำ�ตััวเรื้้�อรััง และ
ปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น ๆ) จากนั้้�นจึึงใช้้วิิธีีการค่่อยเป็็น
ค่่อยไปในการเปิิดสถานศึึกษา

ทบทวนและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของระบบ
ส่่งต่่อ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกรณีีที่่�มีีความรุุนแรง
ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ให้้บริิการตระหนัักถึึง
บริิการด้้านการดููแลอื่่�น ๆ รวมถึึงการส่่งต่่อไปยััง
หน่่วยบริิการคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�จากความรุุนแรง
ทางเพศ/การป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์และ
การล่่วงละเมิิดทางเพศ (GBV/PSEA) และบริิการ
สุุขภาวะทางเพศและอนามััยการเจริิญพัันธุ์์� (SRH)

สร้้างเสริิมการให้้บริิการที่่�จำำ�เป็็นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และปลอดภััย ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง
โภชนาการที่่�สำำ�คััญ น้ำำ��สะอาด สุุขาภิิบาล และ
สุุขอนามััย (WASH) และบริิการด้้านสุุขภาพ เช่่น
โครงการอาหารกลางวััน การรณรงค์์ฉีีดวััคซีีน
การส่่งต่่อ ความคุ้้�มครอง (บริิการด้้านสุุขภาพจิิต
และจิิตสัังคม ความรุุนแรงทางเพศ การล่่วง
ละเมิิด ฯลฯ) และบริิการพิิเศษสำำ�หรัับเด็็กพิิการ

ในกรณีีที่่�สถานศึึกษาไม่่สามารถให้้บริิการได้้
ต้้องสร้้างระบบการส่่งต่่อที่่�เข้้มแข็็ง รวมถึึงบริิการ
ด้้านสุุขภาวะทางเพศและอนามััยเจริิญพัันธุ์์�
(SRH) ที่่�เป็็นมิิตรกัับเยาวชนและสามารถเข้้าถึึงได้้
อย่่างเต็็มรููปแบบ

การครอบคลุุมถึึงเด็็กด้้อยโอกาส

กอนการเปดเรียน

ในขณะเตรียมการเปด

เมือ่ เปดเรียน

จััดสรรงบประมาณให้้กัับสถานศึึกษาที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากวิิกฤต เช่่น ใช้้สููตร
การคำำ�นวณจััดสรรงบประมาณที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับกลุ่่�มเด็็กที่่�ด้้อยโอกาสมากที่่�สุุดก่่อน
ในด้้านของกลไก ควรพิิจารณาให้้งบประมาณ
สถานศึึกษาเป็็นเงิินก้้อนสำำ�หรัับเงิินอุุดหนุุน
รายหััว และการโอนเงิินสด (แบบมีีเงื่่�อนไขหรืือ
ไม่่มีีเงื่่�อนไข) ให้้กัับนัักเรีียน

ยกเว้้นค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ
(เช่่น ชุุดนัักเรีียน ฯลฯ) หากเป็็นไปได้้ และ
ผ่่อนปรนข้้อกำำ�หนดในการเข้้ารัับการศึึกษาเพื่่�อให้้
อััตราการเข้้าเรีียนใหม่่สููงที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้

จััดสรรงบประมาณโดยให้้ความสำำ�คััญกัับ
การสนัับสนุุนความต้้องการในการกลัับสู่่�สภาพ
การเรีียนปกติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับนัักเรีียน
ด้้อยโอกาส วิิธีีหนึ่่�งคืือการระงัับหรืือแก้้ไข
องค์์ประกอบที่่�อิิงตามผลการปฏิิบััติิงานใน
การจััดสรรงบประมาณรายหััวเป็็นการชั่่�วคราว
เพื่่�อรัับประกัันความต่่อเนื่่�องของงบประมาณ และ
ป้้องกัันการถููกตััดงบประมาณ เนื่่�องจาก
ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ต่ำำ��ลง หรืือการไม่่ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนด

ปรัับนโยบายการเปิิดสถานศึึกษา และแนวปฏิิบััติิ
เพื่่�อขยายโอกาสในการเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ของ
กลุ่่�มเด็็กด้้อยโอกาส เช่่น เด็็กที่่�ไม่่เคยเข้้าเรีียนใน
ระบบ เด็็กอพยพ/ย้้ายถิ่่�น และชนกลุ่่�มน้้อย
กระจายการสื่่�อสารที่่�สำำ�คััญในรููปแบบที่่�
หลากหลายและเผยแพร่่ผ่่านภาษาต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในรููปแบบที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ และ
ปรัับให้้เข้้ากัับกลุ่่�มบุุคคลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ใช้้มาตรการเฉพาะเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เด็็กหญิิงกลัับ
เข้้าเรีียนในสถานศึึกษา โดยผ่่านการมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชนที่่�มากขึ้้�น

ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าคนพิิการสามารถเข้้าถึึงสื่่�อ
การเรีียนรู้้� แพลตฟอร์์ม ข้้อมููล บริิการและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ ได้้ ข้้อมููลและ
การสื่่�อสารด้้านสาธารณสุุขควรมีีหลายรููปแบบที่่�
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้ ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�ที่่�มีี
ความบกพร่่องทางการได้้ยิินหรืือการมองเห็็น

ใช้้มาตรการเฉพาะเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้าน
การคุ้้�มครองเด็็ก ในขณะที่่�เด็็กหญิิงและกลุ่่�ม
เด็็กด้้อยโอกาสอื่่�น ๆ ไม่่ได้้ไปเรีียน
ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�มากขึ้้�นและ
ระบบส่่งต่่อที่่�ดีีขึ้้�น

ควรทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสามารถ
เข้้าถึึงบริิการน้ำำ��สะอาด สุุขอนามััยและสุุขาภิิบาล
ได้้ วางแผนงานด้้านความต่่อเนื่่�องของบริิการ
ช่่วยเหลืือต่่าง ๆ หากต้้องปิิดสถานศึึกษาอีีกครั้้�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_-_informal_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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