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Press Release: NICFD 28.9.64 13.26 น. 

 

“สถาบันเดก็ฯ ม.มหิดล จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวผ่าน 9 วกิฤติโควิด สู่โอกาสการ
พัฒนาเดก็และครอบครัว” เนือ่งในโอกาสครอบรอบ 24 ปี วันคล้ายวนัสถาปนา 

สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเด็กแลครอบครัว 

 
 

 
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจใน
การน าสถาบันฯ ในปีที่ผ่านมาว่า สถาบันฯ มีพันธกิจที่ส าคัญที่รับมาจากรัฐบาลตั้งแต่สมัยก่อตั้ง
สถาบันฯ คือสถาบันฯ มีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
และครอบครัว ซึ่งในปีที่ผ่านมาเด็กและครอบครัวถูกผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่าง
หนัก จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น มีการขาดความต่อเนื่องจากการพัฒนา ต้องหยุด
โรงเรียน ขาดพฤติกรรมทางด้านสังคม ตลอดจนขาดการเรียนรู้ ส าหรับครอบครัวก็ประสบปัญหา
ในเรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนครอบครัวมีความยากล าบากมากขึ้น จากสถานการณ์เหล่านี้  
สถาบันฯ จึงลงไปท าโครงการที่เรียกว่า Home Based Education โดยท างานร่วมกับครูเด็ก

ปฐมวัย ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปท างานกับครอบครัวและชุมชนได้ ณ 
วันนี้ทางสถาบันฯ พยายามที่จะฟื้นฟูครอบครัว และชีวิตเด็ก ๆ ให้กลับเข้ามาสู่สังคมอีกคร้ัง ด้วยการเตรียมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
และโรงเรียนให้มีความพร้อมในการที่จะรับเด็กย้อนกลับมาหลังการระบาดของโควิด-19  ทางสถาบันฯ เพ่งเล็งไปที่ 4 เรื่อง ดังนี้ 
(1) การกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งอาจจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้อีก ดังนั้นทักษะของการท า Home Based Education ยังคงต้อง
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พัฒนาต่อไป (2) การเตรียมโครงสร้างทางกายภาพเพื่อรองรับเด็กที่จะกลับมาอยู่ร่วมกัน โดนเน้นการปฏิบัติตนแบบ New 
Normal แบบ Universal (3) การตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อท าให้เกิดระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ และ (4) การฝึก
ทักษะของคุณครูให้พร้อมรับเด็กที่มีภาวะความบอบช้ าทางใจ ซึ่งทั้ง 4 เรื่องนี้ทางสถาบันฯ เตรียมพร้อมด าเนินการที่จะกลับมา
ฟื้นฟูชุมชน ชีวิตเด็ก ให้สามารถกลับมาอยู่ โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กกันได้อีกรอบ 

การระบาดของโควิด-19 ท าให้ทางสถาบันฯ นึกถึงการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
มากมาย ดังนั้นสถาบันฯ เพ่งเล็งเห็นความส าคัญอย่างมากในการที่จะต้องท าความเข้าใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและน าการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาผสมผสานกับเรื่องของการพัฒนาเด็กและครอบครัวและสิทธิเด็กและครอบครัวเข้าด้วยกัน เราจะเห็นความส าคัญของ
ความรู้ชุดใหม่ในการสร้างเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะโดยใช้ธรรใชาติเป็นฐาน เราเห็นความส าคัญ
ของการสร้างเด็ก ฝึกเด็กให้กลายเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นทิศทางทีส่ถาบนั
ฯ เห็นว่าเราควรสร้างองค์ความรู้ชุดนี้เพื่อน าไปสู่เด็กที่จะเติบโตไปสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป รศ.นพ.อดิ
ศักดิ์ กล่าว 

ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า บทบาทส าคัญของ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
อาจจะเปรียบเสมือนพ่อบ้านของสถาบันฯ ที่ดูแลบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของการ
บริหารจัดการให้เป็นเลิศ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราจะช่วยในเรื่องของการวางระบบโดยน าแนวทางเกณฑ์มาตราฐานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมาใช้ในเร่ืองของการพัฒนาระบบต่าง ๆ ปีที่ผ่านมาก็เป็นก้าวย่างที่ส าคัญที่เราต้องเข้าไปช่วยสนับสนนุในเร่ืองของการเปน็
ผู้ประกอบการหรือการสร้างรายได้ต่าง ๆ ให้กับสถาบันฯ ภายใต้ระบบพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง 

ผศ.ดร. อธิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า บทบาทของสถาบันฯ ที่เป็นสถาบันทางวิชาการก็เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธข์องสถาบัน
ฯ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสถานการณ์โควิดเอง การได้รับงบประมาณสนับสนุนที่มีการลดสัดส่วนลง แต่ภายใต้วิกฤติตรงนี้ สถาบันฯ กลับ
มองเป็นโอกาสในการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีความคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตร E- Learning นอกจากนี้สถาบันฯ อาจจะ
ต้องเพิ่มบริการในด้านของการประชุมออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
สิ่งเหล่านี้จะท าให้สถาบันฯ มีความมั่นคงและยั่งยืนและอยู่เคียงคู่สังคมไทยในการผลิตผลงานวิชาการที่เป็นการชี้น าสังคมและ
สื่อสารสาธารณะให้กับสังคมไทยในเร่ืองของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อไป 

ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กล่าวว่า ในปีที่ผ่าน
มาผลงานเด่นของสถาบันฯ คือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เราด าเนินการในเร่ืองของศูนย์เด็ก New Normal และเผยแพร่องค์ความรู้
นี้ไปยังคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังด าเนินการในเรื่องของกลุ่มเด็กเปราะบางทั้งในส่วนของการ
เผยแพร่องค์ความรู้และในส่วนของงานคลินิกซึ่งท าในโครงการวิจัย ที่เรียกว่า Thai Model สู่กลุ่มพ่อแม่ในชุมชนต่างจังหวัด และ
กลุ่มเด็กเปราะบาง   ในปีต่อ ๆ ไป สิ่งที่เราอยากท ายังคงเป็นเรื่องเดิม แต่ท าอย่างไรองค์ความรู้ของสถาบันฯ ที่เป็นองค์ความรู้ที่
ใช้การได้จริงจะไปสู่กลุ่มครูและกลุ่มพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อพัฒนาเด็กของประเทศไทยให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ผศ.พญ.แก้วตา 
กล่าว 

อาจารย์ดร. นุชนาฎ รักษี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย กล่าวว่า งานวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันฯ ปีที่ผ่านมา
ทางสถาบันฯ มีงานวิจัยที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม clusters และ 7 มาตรการวิจัย ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรู้ของเด็ก การปกป้องและคุ้มครองเด็กและครอบครัว ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมางานวิจัยของสถาบันฯ ก็น าไปสู่การชี้น านโยบายใน
ระดับชาติ 
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อาจารย์ดร. นุชนาฎ กล่าวต่ออีกว่า ในอนาคตเราจะเห็นว่าปัญหาเด็กและครอบครัวจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น
งานวิจัยในอนาคตควรจะเป็นงานวิจัยที่จะท าให้มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจน มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้
งานวิจัยในอนาคตควรจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูล และ Big Data เพื่อที่จะสามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ด้าน ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ กล่าวว่า งานด้านนวัตกรรมเป็นงานที่ท า
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก โดยในปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้เปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
คิดค้นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปกป้องและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งนี้ในอนาคตทางสถาบันฯ 
จะผลักดันหลักสูตรนี้ให้เป็นที่รู้จักและผลิตนวัตกรรมและสารสนเทศดี ๆ เพื่อส่งเสริมครอบครัวและเด็ก ๆ ให้ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างแน่นอน 

ด้าน อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กล่าวว่า ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19  ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงด้านการศึกษา ระบบ
การศึกษาปรับตัวสู่การสอนแบบออนไลน์ E-Learning ขณะเดียวกันผู้เรียนก็ปรับตัวสู่การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ในอนาคตจะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Learning) 
อย่างแท้จริง ดังนั้นความท้าทายในการจัดการศึกษาในอนาคตคือ ความสามารถในการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น  เพิ่มทางเลือก การ
ผสมผสานองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ ได้เริ่มโครงการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่จะมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสูงขึ้นในอนาคต   
 

“ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว” 
ทั้งนี้สถาบันฯ ยังมีการจัดเสวนาวิชาการ เร่ือง “ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ผ่าน 9 

มุมมองวิกฤติที่พลิกสู่โอกาสในการพัฒนาเด็ก และมีข้อเสนอิงนโยบายเพื่อการก้าวพ้นข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 ดังนี้ 
 

1. วิกฤติโอกาสเรียนรู้ 
รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ กล่าวในประเด็น “โอกาสเด็กเรียนรู้...สู้ภัยอนาคต” โดย

กล่าวว่า ตั้งแต่เชื้อโควิด-19 สายพันธ์เดลตาเข้ามาระบาดการเจ็บป่วยของเด็กมีเพิ่มจ านวนมากขึ้นประมาณ 1 ใน 5 หรือ 
ประมาณ 21 % ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด โดยอัตราการตายของเด็กคิดเป็น 3 ต่อ 10,000 คน ซึ่งน้อยกว่าอัตราการตายของ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ประมาณ 900 ต่อ 10,000 คน หรือ ประมาณ 300 เท่าของเด็ก แต่
อย่างไรก็ตามผลกระทบทางอ้อมต่อเด็กก็มีเช่นเดียวกัน เช่น ผลกระทบจากครอบครัวที่ยากจนลง ครอบครัวที่มีภาวะความ
บกพร่องเกิดขึ้น เช่น การหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว เกิดการใช้สารเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น เหล่านี้เป็นวิกฤติที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาของเด็ก โรคระบาดโควิด-19 เป็นครั้งที่ 3 ของ โคโรน่าไวรัสที่เข้ามาสู่มนุษย์ ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะมีภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามมาอีกมากมาย ดังนั้นเด็ก ๆ และ
ครอบครัวจะต้องมีความรู้และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ทั้งนี้ รศ.นพ. อดิศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า บนวิกฤติยังมีโอกาส ซึ่งเราได้เห็นโอกาสการเรียนรู้ของเด็กผ่านระบบ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เห็นเด็กที่ออกไปช่วยเหลือผู้สูงอายุกลายเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน  เห็นกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ มา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความรู้ออกไปสู่สังคมและชุมชนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เราเห็นพลังบวกของเด็ก ๆ ซึ่งพลัง
บวกนี้เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องใช้ในอนาคตต่อไป เราเห็นเด็กที่มีความยืดหยุ่น เห็นเด็กที่ต้องสูญเสียวิถีชีวิตของเขา ไม่ได้เจอเพื่อน ๆ 
ไม่ได้ออกไปเที่ยว แต่เด็ก ๆ ก็สามารถที่จะปรับวิถีชีวิตของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้
พลังบวกของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่น ซึ่งทั้ง  3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่เด็กจะต้องมีไว้เพื่อใช้ในโลกอนาคตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สุดท้ายนี้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนจะต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาไว้ เพื่อ
ปกป้องมวลมนุษยชาติในอนาคตต่อไป  
 

2. วิกฤติระบบดูแลเด็ก-ก าพร้า 
อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ  อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวถึงวิกฤติในมิติ

ผู้ดูแลเด็กว่า ประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นเหตุปัจจัยให้หลายพื้นที่ทั่วโลกเข้าสู่การ
ตอบสนองต่อมาตรการรัฐในการล็อคดาวน์อยู่ในบ้าน การปิดโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กท่ัวประเทศ เป็นเหตุให้พ่อแม่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็กและ
ท าหน้าที่ท้ังพ่อแม่และครู พี่เลี้ยงเด็ก ส่งผลต่อระดับความเครยีดสะสมมาจากหน้าท่ีการงาน ภาวะเศรษฐกิจ ความหวาดกลัวโรคระบาดและ
การติดเช้ือ การดูแลบุตรหลานและภาวะความเครียดในการจัดการอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในบ้านมีสูงมากขึ้น 

ความรุนแรงในครอบครัว เกิดจากการที่ผู้ดูแลเด็กมีความเครยีด กดดัน กังวล ซึมเศร้า ส่งผลให้ผู้ดูแลเด็กเริ่มปลอ่ยปละละเลยเดก็
จากสายตา ปล่อยเด็กตามล าพังระหว่างวัน การล็อกดาวน์ที่กินเวลาต่อเนื่องยาวนาน ท าให้เด็กตกอยู่นาภวะความเสี่ยงที่จะถูกกระท า
รุนแรง ท้ังจากการเลี้ยงดู ทุบตีท าร้าย เป็นท่ีรองรับอารมณ์ของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู จากลูกพี่ลูกน้องหรือเครือญาติคนอื่น หรือเป็นเหยื่อทางเพศ 
หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก เด็กถูกผลักออกสู่การมีส่วนในการค้าแรงงาน ท างานที่มีความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือหารายได้จุนเจือ
ครอบครัว ในเด็กที่ก าพร้าพ่อแม่ เด็กอาจถูกประกาศหาผู้อุปการะ มิจฉาชีพ รับไปเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการพึ งประสงค์ของตนเอง 
เช่น ใช้แรงงานเด็กหรือทารุณกรรมทางเพศ 

นอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังเผชิญกับภาวะการสูญเสียผู้ดูแลเด็กปฐมวัยวิชาชีพ ในสถานการณ์โรคระบาด ผู้ที่ล าบากมากที่สุดคือ
กลุ่มวัยท่ีต้องพึ่งพิงผู้อื่น คือ กลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สงูวัย ซึ่งไม่มีก าลังทางกายและก าลังทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โรคระบาดโควิดท าให้
ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสจากกลุ่มแรงงานท่ีท างานนอกบ้าน เช่นผู้ใหญ่วัยท างาน หรือ วัยรุ่นวัยเรียน ขณะที่กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย (0-6 ขวบ) ก็ต้องการการพึ่งพิงจากกลุ่มผู้ใหญ่ เช่นพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ครู ผู้ดูแลใกล้ชิด สถานการณ์ยิ่งล าบากมากขึ้น หากกลุ่มวัย
แรงงานติดเชื้อโควิด-19 จะท าให้พวกเขาแพร่กระจายเชื้อสู่ 2 กลุ่มในครัวเรือนทันที  

เด็กปฐมวัยยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เนื่องจากเพราะวัย ความรู้ ความสามารถ การดูแลสุขภาพอนามัยยังไม่สามารถกระท าได้ดี
เท่าวัยผู้ใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิดในช่วงกลุ่มวัยแรงงานได้ส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มสูงวัยและเด็กปฐมวัย
ทันที ดังนั้นการกระตุ้นในสาธารณรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการติดโรคระบาดในกลุ่มแรงงาน วัยท างาน วัยรุ่น วัยกลางคน จะ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มสูงวัย ท่ีต้องการการพึ่งพิงดูแลจากกลุ่มวัยแรงงานมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ สถานการณ์โรคระบาดโควิดยังท าให้เกิดภาวะ “พ่อแม่แยกห่างเด็กแรกเกิด” สูงขึ้น แม้จะไม่มีตัวเลขหลักฐานมา
ยืนยัน แต่มาตรการล็อกดาวน์และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หรือ เข้าพื้นที่ควบคุม -เข้มงวดสูงสุด ก็ท าให้พ่อแม่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่
ภูมิล าเนาบ้านเกิดได้ จึงท าให้เด็กปฐมวัยต้องอยู่กับผู้เลี้ยงดูที่เป็นปู่ย่าตายาย ส่งผลให้เด็กสูญเสียโอกาสในการอยู่ใกล้ชิดสร้างสัมพันธภาพ
ความผูกพันในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะในเด็กวัย 0-2 ขวบ ที่จ าเป็นต้องมีพ่อแม่อยู่ดูแลใกล้ชิด หากพ่อแม่สูญเสียโอกาสที่จะเลี้ยงดูใกล้ชิดไป
ในช่วงนี้ก็จะเป็นการท าลายสายใยผูกพัน (attachment) ไปโดยปริยาย 
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ปัญหาอีกด้านคือ หากผู้ป่วยติดโควิด-19 เป็นหญิงตั้งครรภ์ จะอยู่ในภาวะความกังวลที่จะเผยแพร่เช้ือโควิดสู่ทารกแรกเกิด ผ่าน
การสัมผัสและหายใจร่วมกัน จึงท าให้แม่ที่เพิ่งคลอดบุตรมีความกลัวและกังวลใจเมื่อจะต้องให้นมบุตร เหล่านี้ส่งผลให้เด็กสูญเสียโอกาสที่
จะได้กินนมแม่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสายใยสัมพันธ์ 

วิกฤติครอบครัว เด็กปฐมวัยได้กลายมาเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการรับเช้ือ เนื่องจากผู้ที่น าเช้ือไปติดที่บ้านคือพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ญาติ 
คนใกล้ชิด ที่อาจมีความเสี่ยงจากการไปสัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเช้ือ ในการเดินทาง ท างานนอกบ้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่มุมนี้แล้วจะต้องเร่งมี
การสื่อสารเพื่อสร้างความตื่นตัวในกลุ่มผู้ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรง โดยเฉพาะการอารเจ็บป่วยในเด็กเล็กท่ียังไม่สามารถสื่อสาร 
บอกความต้องการ หรือภาวะความเจ็บป่วยได้ ท าให้การรักษามีความยากยิ่ง และเด็กเล็กยังต้องพึ่งพิงอาศัยการน าพา เลี้ยงดู ดูแล ประคอง
จากผู้เลี้ยงดู หากผู้เลี้ยงดูมีภาวะความเสี่ยงน าพาเช้ือไปติดเด็กเล็กปฐมวัย ก็มีปัญหายากยิ่ง คือ การแยกรักษาตัวออกจากสมาชิกครอบครัว 
หรือการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์การแพทย์ที่ท าการรักษาเฉพาะกลุ่มเด็ก โครงสร้างครอบครัวไทย ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น ส่งผลให้โอกาสที่เด็กจะติดเชื้อจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู มีสูงมากขึ้น และเมื่อผู้เลี้ยงดูติดเชื้อไวรัส หรือเด็กติดเชื้อไวรัส ก็มีโอกาสมากข้ึนไปอกี
ที่พ่อแม่หรือบุตรหลาน จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาลในระยะเวลาหลายวัน ตามข่าวที่ปรากฎว่ามีเด็กปฐมวัยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเดียวกับพ่อแม่ และอยู่ในห้องรักษาอาการวิกฤติที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เป็นประเด็นทางการแพทย์และมนุษยธรรมที่ไม่
อาจปิดกั้นแยกสายสัมพันธ์พ่อแม่กับลูกได้ในภาวะที่เด็กขาดผู้ดูแลคนอื่น ผู้ป่วยเป็นเด็กปฐมวัยไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้เหมือนกับ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ เด็กเล็กปฐมวัยต้องการผู้ประคอง การโอบกอดสัมผัสจากผู้ที่รักและใกล้ชิด 

นอกจากนี้ยังมี ภาวะเด็กก าพร้าที่เพ่ิมสูงขึ้น การสูญเสียพ่อแม่ ผู้ดูแลแต่วัยเยาว์ ยังท าให้เพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะเติบโตมาอย่าง
ไม่สมบูรณ์ มีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าเรียน และออกสู่ตลาดแรงงานในวัยเด็ก หรือ หากอยุ่ในระบบโรงเรียนแล้ว ก็อาจหลุดออกจากโรงเรียน
เนื่องจากไม่มีคนส่งเสียเรียน การสูญเสียพ่อแม่หรือผู้ดูแลในวัยเด็ก มีความเสี่ยงอย่างมากท่ีเด็กจะได้รับประสบการณ์ความทรงจ าในวัยเยาว์
ที่เจ็บปวด  

วิกฤติเด็กก าพร้าจะรุนแรงมากขึ้น เมื่อเด็กสูญเสียผู้ดูแลหลักไปเพราะโควิด-19 เช่น ปู่ย่าตายาย หรือ ลุงป้าน้าอา ในกรณีที่
เด็กคนน้ันก าพร้าพ่อหรือก าพร้าแม่อยู่แล้ว นี่จะเป็นสภาวะเคราะหซ์้ ากรรมซัดที่จะท าให้เด็กยากท่ีจะเติบโตมาอย่างดีมีคุณภาพได้ เนื่องจาก
ขาดผู้ประคอง และเป็นปัจจัยสาเหตุที่น าเด็กเข้าสู่ภาวะความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างสมาชิก
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป เป็นหลัก 

โอกาสที่เด็กจะเข้าสู่ภาวะสูญเสียผู้ดูแลที่เป็นญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ย่าตายาย ย่อมมีสูงเช่นกัน จากสถิติในต่างประเทศ ผู้เสียชีวิตจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนมาก เป็นกลุ่มผู้สูงวัย ดังนั้นหากกรณีที่เด็กปฐมวัยสูญเสียญาติผู้ใหญ่จากไปจากครอบครัว จะท าให้
ครอบครัวนั้น ๆ อยู่นภาวะซึมเศร้า โอกาสที่เด็กจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความรู้ ประวัติสกุล และความอบอุ่นผูกพัน
ทางสายเลือดในครอบครัวนั้นหายลงไปด้วย 

วิกฤติระบบดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศมีปัญหา สถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
การผลักภาระการดูแลเด็กปฐมวัยในช่วง 2-6 ขวบ ให้กลับไปที่หน่วยครอบครัว ซึ่งปัจจุบันพ่อแม่มีภาระเรื่องหน้าที่การงาน การหารายได้ 
เลี้ยงชีพ และการท างานภาคโรงงาน แรงาน บริการ การเกษตรอุตสาหกรรมในเวลาช่วงกลางวัน ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นนี้ท าให้พ่อแม่
สูญเสียทักษะความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  พ่อแม่จ าเป็นต้องแบกภาระทั้งเลี้ยงดูบุตรหลานและเป็นชนช้ันแรงงาน 
รับจ้าง ท าให้พ่อแม่ไม่มีความรู้ เวลา ทรัพยากร และเครื่องมือในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เมื่อศูนย์เด็กเล็กปิดตัวลง จึงท าให้กลไกสถาบัน
ครอบครัวรับภาระหนักมากขึ้น  

บทบาทของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยท่ีถูกระงับหน้าที่รับเลี้ยงดูแลเด็ก ส่งผลให้เกิดภาวะหมดรายได้ในกรณีที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเอกชน 
โรงเรียนอนุบาลหลายแห่งต้องปิดตัวและสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเพราะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ปฏิบัติ งาน
ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยอาจละทิ้งอาชีพผู้ดูแลเด็กเพื่อเข้าสู่อาชีพที่หารายได้ที่สามารถกระท าได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด การสูญเสีย
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บุคลากรด้านการดูแลเด็กปฐมวัยจะส่งผลให้เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังการระบาดของโรค ศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยอาจประสบปัญหาขาด
แคลนบุคลากรวิชาชีพและขาดเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน 

อาจารย์ธาม สรุปว่า ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของเด็กปฐมวัย นอกจากการเพ่งมองผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-
19 ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กโดยตรงแล้ว ควรมีการสื่อสารสรา้งความรู้ความเข้าใจต่อการสือ่สารเรือ่งผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศของเด็กปฐมวัยที่
แวดล้อมด้วย เช่น “บ้าน-วัด-โรงเรียน-โรงพยาบาล-ชุมชน-พื้นที่เล่นเรียนรู้” ระบบภูมินิเวศของเด็กปฐมวัยมิได้หมายถึงเฉพาะบ้านและ
โรงเรียนเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงระบบองค์รวมทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 

 

3. วิกฤติสมอง-ประสบการณ์ชีวิต 
อาจารย์ดร. กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวใน

ประเด็น “สมองกับประสบการณ์ชีวิตอันไม่พึงประสงค์” ประสบการณ์ชีวิตอันไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความยากจน การถูก
ทอดทิ้ง การต้องย้ายที่อยู่อาศัยบ่อย ๆ การประสบกับความรุนแรง ความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและการพลัดพรากจากพ่อแม่ ซึ่ง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดมากข้ึนได้ และแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อ
เด็ก ทั้งในเร่ืองของงพัฒนาการ สุขภาพจิต สภาพอารมณ์และสุขภาพกาย การพัฒนาของสมองในวัยเด็กส าคัญอย่างไร? ระหว่าง
การพัฒนาในครรภ์ของแม่ เซลล์ประสาทถูกสร้างมาหลายพันล้านเซลล์ และมีการสร้างการเชื่อมต่อ ที่เรียกว่า “Synapse” หลาย
ล้านล้านคร้ัง อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของสมองเมื่อแรกคลอดจะยังไม่สมบูรณ์ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีอายุ
ประมาณ 25 ปี การพัฒนาของสมองในช่วงวัยเด็กจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การเรียนรู้ประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย เปรียบ
เหมือนรากฐานส าหรับการเรียนรู้ สุขภาพและความส าเร็จในชีวิตโดยรวม อาจารย์ดร. กันนิกา กล่าวต่ออีกว่า การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับสมองเมื่อได้รับประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ อย่างแรกคือ การเปลี่ยนแปลงระดับเหนือกรรมพันธุ์ (Epigenetic 
Shifts) เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดความเครียด และเมื่อเจอซ้ าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเหนือกรรมพันธุ์ของ
บุคคลที่เรียกว่า Epigenetic ท าให้การท างานของยีน (Gene) บางตัวผิดปกติไป ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมถูกและส่งต่อไปยังรุ่นลูกได้  อย่างที่สอง คือ ขนาดของสมองลดลงการวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับความเครียดแบบเรื้อรัง จะมี
การหลังฮอร์โมนเครียด ซึ่งส่งผลต่อสมองส่วน Hippocampus ฝ่อลีบและมีขนาดเล็กลง สมองส่วนนี้ท าหน้าที่ เกี่ยวกับความจ า
และการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังกระทบต่อสมองส่วนอ่ืนอีกได้แก่ สมองส่วนหน้า ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริหาร และ
สมองส่วน Amygdala ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ อย่างที่สาม เครือข่ายการท างานของสมองท างานผิดปกติไป เครือข่ายนั้นคือ 
“default mode network” ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจ าและการรวมความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้สมองอยู่ในโหมด
เตรียมพร้อมเสมอ พร้อมที่จะช่วยให้เราคิดออกว่าเราต้องท าอะไรต่อไป เมื่อพบภาวะคับขันหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่เด็กที่
พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บ่อย ๆ เด็กจะตอบสนองด้วยการต่อสู้หรือหนี เครือข่ายของสมองนี้จะถูกปิด จะคิดวิธีการแก้ไขไม่ออก
และอย่างที่สี่ ส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อของสมอง เด็กที่มีประสบการณ์ชีวิตอันไม่พึงประสงค์เรื้อรังในวัยเด็ก การเชื่อมต่อของ
สมองส่วนหน้าและสมองส่วนฮิปโปแคมปัสอ่อนแอ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การ
พัฒนาของสมองในช่วงแรกเริ่มของชีวิตและวัยเด็ก เป็นสิ่งที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ ศักยภาพ สุขภาพ และจิตใจของบุคคลนั้น
ตลอดช่วงชีวิต หากสามารถหยุดหรือลดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เปรียบเสมือนการได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพส าหรับอนาคตเช่นกัน 
 

4. วิกฤติการเล่น-เรียน-รู ้
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อาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้กล่าวถึงประเด็น 
“พื้นที่เล่นเรียนรู้” กว่า 1 ปี 8 เดือนที่เราได้เผชิญกับสถานการณ์โควิดร่วมกันทั่วประเทศและทั่วโลก ประชากรในประเทศไทย
มากกว่า 15 ล้าน คนติดโควิด เด็กและเยาวชนจ านวนมากกว่า 17 ,000 ราย ติดโควิด และมีเด็กมากว่า 14 ล้านคน ที่ได้รับ
ผลกระทบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ติดโควิด แต่ต้องติดอยู่ในบ้าน  พื้นที่เล่น เรียนรู้ ได้ลดน้อยลง เหลือพื้นที่แค่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ
เท่านั้นเอง ขอเชิญชวนทุกท่านกลับมาคิดดูว่า เม่ือคิดถึงพื้นที่เล่นเรียนรู้ ท่านคิดถึงสถานที่ใดบ้าง บางท่านอ่านจะพูดถึง สนามเด็ก
เล่น สนามหญ้า พื้นที่โล่ง ๆ  ห้องครัว โรงเรียน ลานวัด สิ่งต่าง ๆ เรานี้คือ พื้นที่เล่นเรียนรู้ของเด็ก ทุก ที่ ทุก เวลา คือแหล่งเรียนรู้
ของเด็ก ๆ แม้ว่าการเรียนรู้ของเด็ก ๆ จะจ ากัดอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ แต่ก็ยังด าเนินต่อไปทุกวินาที การเล่นของเด็ก ท าให้เกิดประโย
ชนอะไรให้กับเด็ก ๆ บ้าง เป็นวิธีการเรียนรู้โลก จากตนเอง เป็นวิธีการพัฒนาตนเอง ของเด็ก เด็กเล่นบทบาทสมมุติ ต่าง ๆ ได้รับ
การพัฒนาผ่านการเล่น  ได้พัฒนาร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่  มีการทรงตัวที่ดีขึ้น การพัฒนาสมอง เด็ก ๆ ได้
เรียนรู้ ได้คิด และได้ใช้จินตนาการในการเล่น นอกจากนั้นการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็กก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งได้พัฒนา
อารมณ์  และได้ก ากับตัวเอง ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนผ่านการเล่น พัฒนาทางสังคม พัฒนาทักษะ
ทางการสื่อสารเชื่อมโยงกับโลก เชื่อมโยงกับผู้อื่น 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น พื้นที่เล่นได้ถูกจ ากัด ในปัจจุบันเด็ก ๆ แทบจะไม่มีโอกาสไปเล่นนอกบ้านเลย ถูกจ ากัดอยู่แต่ใน
บ้าน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด พื้นที่เล่นของเด็กได้ถูกจ ากัด ท าให้เด็กไม่สามารถเล่นได้ จึง ข้อเสนอให้หน่วยงาน
รัฐบาล ดังนี้ การหาพื้นที่ หรือการคืนพื้นเล่นของเด็ก ให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งผู้ดูแลให้ความปลอดภัยซึ่งต้องมา เป็นอันดับ 1 ผู้ที่ดูแล
เด็กต้องได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งของรัฐและเอกชน สวนสาธารณะ หรือสนามเด็กเล่นเอกชน ผู้ปกครอง และ โรงเรียนควรคืนพื้นที่
เล่นให้กับเด็ก ที่ส าคัญผู้ปกครองควรเปิดพื้นที่ในหัวใจยอมรับพื้นที่เล่นให้กับเด็ก ได้เป็น ได้ท าอย่างที่เด็กต้องการ แม้นพื้ นที่
กายภาพอาจไม่อ านวย แต่พื้นที่ในจิตใจครอบครัว จะมีส่วนช่วยให้ได้เล่น เรียนรู้โลกอย่างเต็มที่ 

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ กล่าวในประเด็น “งานอดิเรก” ว่า งานอดิเรก
คือสิ่งที่เราท านอกเหนือจากงานประจ า การอ่าน การเดินทาง การได้พบเจอกันคนที่เป็นต้นแบบให้เราสิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เรา
เกิดความอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ และพัฒนาไปเป็นงานอดิเรกของเราได้ ซึ่งการที่เรามีงานอดิเรกที่นอกเหนือจากงานประจ าจะท าให้
เราสามารถผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดหรือสถานการณ์ที่ตึงเครียดในปัจจุบันได้ ทั้งนี้ งานอดิเรกที่เราชอบ เรายังสามารถน า
ความรู้ที่มีไปเผยแพร่หรือสอนให้กับเด็ก ๆ ในถิ่นที่อยู่ห่างไกลได้ เช่น การที่เราชอบอ่าน ชอบเรียนรู้ภาษา เราก็สามารถใช้ความรู้
ตรงนี้น าไปสอนภาษาให้กับเด็ก ๆ ได้ เป็นต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนอาจจะเกิดความเครียด ดังนั้น
การที่เรามีงานอดิเรกก็สามารถช่วยให้เราสามารถหลบหนีออกมาอยู่กับงานอดิเรกของเราได้ในชั่วขณะหนึ่ง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ตัวเองไม่ให้เครียดจนเกินไป  

อาจารย์ ดร.ประภัสสร พวงส าลี อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวในประเด็น 
“สร้างสายใยสัมพันธ์ผ่านเสียงดนตรี” จากวิกฤตกิารระบาดของโควิด-19 ท าให้หลาย ๆ คน ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของสุขภาพจิต สุขภาพกาย แต่ในสถานการณ์แบบนี้สามารถน าดนตรีเข้ามาช่วยได้และเหมาะส าหรับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความบันเทิง ความผ่อนคลาย กระตุ้นเรียน การอ่านหนังสือ หรือแม้กระทั้งการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะ เป็นต้น ซึ่งดนตรีสามารถ
ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ขยับร่างกายถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่จ ากัด หรือช่วยในเร่ืองของการสร้างสายใยสัมพันธ์ในครอบครัว 
 

5. วิกฤติครอบครัว-สมดุลชีวิต 
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อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย กล่าวในประเด็น “Work and Life ภายใต้สถานการณ์โควิด
19” สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเรื่องการท างานและการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก การท างานที่เปลี่ยนมา
เป็นการท างานในรูปแบบของ “Work from Home เอางานมาท าที่บ้าน” ในช่วงปีนี้ ได้ทุนวิจัย เราจะต้องลงพื้นที่หาข้อมูลเก็บ
ข้อมูล อย่างไร เมื่อเกิดวิกฤต ท าให้เราต้องออกจาก comfort zone วิธีการเดิม ๆ ไม่สามารถใช้ได้ พยายามหาวิธีการท างาน
ใหม่ๆ แต่เป้าหมายและช่วงเวลาการท างานยังเป็นเหมือนเดิม ซึ่งท าให้เราต้องหากระบวนการ ท าให้เราได้เกิดไอเดียใหม่ ๆ  ซึ่งท า
ให้เราได้โอกาสจากการเกิดวิกฤต นี้ ยกตัวอย่างเมื่อกลางปีที่แล้ว  มีการเก็บข้อมูลวิจัยซึ่งเป็นการเก็บออนไลน์ซึ่งเป็นการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจ สามารถใช้ Google form  ในการท าแบบส ารวจ ครอบครัว ทั่วประเทศ 360 คน 
สัมภาษณ์ ครอบครัว เก่ียวกับความเครียดและสัมพันธ์ภาพในครอบครัว สัมภาษณ์ พ่อ แม่ ในครอบครัว ในช่วงปลายโควิดระลอก
แรก จะเครียดไม่ค่อยมากอยู่ที่ประมาณ 56% มีความเครียดมากถึงมากที่สุดอยู่ที่ 14% ในส่วนค าถามถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ในครอบครัว ถามพ่อ แม่ ในช่วงโควิดก็ท าให้เราเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้น 60% สื่อสาร และท ากิจกรรมในครอบครัวมากขึ้น 45% 
แต่พอถึงค าถามที่ว่า พ่อ แม่ สังเกตไหมว่าช่วงเกิดโควิดระบาด ลูก ๆ มีพฤติกรรมเป็นอย่างไร พบว่า 70% ลูกไม่ค่อยมีความสุข 
ไม่ค่อยสดใสร่าเริง เวลาเกิดอาการไม่พอใจจะมีการตอบสนองรุนแรงถึง 75% หงุดหงิดโมโหง่าย เกือบ 48% ในการส ารวจท าให้
เห็นได้ว่า ผู้ใหญ่ในสถานการณ์วิกฤติ จะสามารถจัดการปัญหาได้ดี แต่ว่าในเด็กจะยังจัดการปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ไม่ดี ท าให้
เกิดเป็นช่องว่างส าหรับการท าการวิจัยต่อในกลุ่มเด็ก ว่ามีรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและน าข้อมูลที่ได้ไป
สื่อสารกับ พ่อ แม่ ครอบครัว ให้ เข้าใจเด็ก ๆ มากขึ้น เป็นสิ่งที่ได้จากงานวิจัย ในวิกฤติ ได้โอกาสให้ครอบครัวได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้นโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว ซื้อของมาก  การท างานอยู่ที่บ้าน 24 ชั่วโมงไปไหนก็ไม่ได้ท าให้รู้สึก
หงุดหงิด อึดอัดมาก มีบางครั้งขับรถเที่ยวไปต่างจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ขับไปกลับ อย่างน้อย ได้ช่วยท าให้ผ่อนคลาย 
เวลาไปเที่ยว ก็ท่องเที่ยวผ่าน เว็บไซด์ ได้ซื้อของออนไลน์ ในช่วงวิกฤติ ก็ท าให้เราได้แสดงศักยภาพด้านการท าอาหา รได้พัฒนา
มากขึ้น ทุกอย่างเราคิดว่าเราท าไม่ได้ ถ้าเราท าบ่อย ๆ ก็จะเกิดการพัฒนาฝีมือขึ้นได้ วิกฤติสามารถพลิกเป็นโอกาสได้ ท้ายที่สุดนี้
ขอฝากให้กับท่านผู้ฟังว่า ทุกวิกฤติย่อมจะมีโอกาสอยู่ที่ว่าเราจะสามารถมองโอกาสจากวิกฤติได้อย่างไร เชื่อว่าเราทุกคนจะ
สามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ 

อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว
ประเด็นวิกฤติสมดุลชีวิตว่า การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการท างานที่บ้านในกลุ่มผู้ใหญ่ แตย่ังส่งผล
ต่อการเรียนรู้ในวิถีใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเริ่มเรียนออนไลน์ (e-Learning) ตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นหมายถึง
ความเสี่ยงของผลกระทบจากการใช้สื่อที่จะตามมาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะมีต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและโอกาสในการได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสม โครงการผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ในปี 2563 
ของสถาบันฯ พบว่าเด็กเริ่มใช้งานสื่อดิจิทัลเมื่ออายุ 0-2 ปี ร้อยละ 32.85, ใช้งานเมื่ออายุระหว่าง 3-5 ปี ร้อยละ 28.70  ใช้งาน
เมื่ออายุระหว่าง 6-13  ปี ร้อยละ 38.45  โดยผู้ปกครองร้อยละ 23.70  ไม่มีการก าหนดกติกาในการใช้สื่อดิจิทัล หากผู้ปกครอง
ขาดความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าและก ากับการใช้งานสื่อที่เหมาะสม วิกฤติด้านผลกระทบสื่อนี้ท าให้เราคาดการณ์
วิกฤติสมดุลชีวิตที่จะเกิดตามมาได้ เช่น ปัญหาด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ความล่าช้าในการเรียนรู้ และความต่อเนื่องทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 

6. วิกฤติความสุข-สุขภาวะ 
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อาจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา  อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้กล่าวถึงประเด็น 
“สุขภาพดีสร้างได้ เป็นคนใหม่ดีกว่า : ต้อนรับยุคหลังโควิด” ในสถานการณ์ปัจจุบัน สุขภาพดีจึงเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าในเด็ก วัยรุ่น 
วัยท างานหรือ ผู้สูงวัยก็ตาม เทคนิคที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกคน 1. ทานสารอาหารที่เป็นประโยชน์ช่วยให้ร่างกายได้รับความ
แข็งแรง สารอาหารที่มีประโยชน์กับทุกคน เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือ แร่ และวิตามิน จะเป็นประโยชนและ
เสริมสร้าง ภูมิคุ้มให้กับร่างกาย ยกตัวอย่าง วัฒนธรรมในการชงชา ในประเทศจีนและญี่ปุ่น ได้สร้างเป็นวัฒนธรรมระดับประเทศ 
การกินถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในประเทศไทยควรเสริมสร้างวัฒนธรรมการกินแบบใหม่ 2. การออก
ก าลังกาย เด็ก หรือผู้ใหญ่ ควรออกก าลังให้เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันคือ การเดิน และ การวิ่ง ควรจะเริ่มที่ระยะเวลาน้อย 
แล้วค่อย เพิ่มระยะเวลา และระยะทาง ส าหรับเด็ก หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ข้อเข่า โรคหัวใจ ควรที่จะปรึกษา
แพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนท ากิจกรรมออกก าลังกาย 3. การงดสูบบุหรี่ บุหรี่ เป็นส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดโรคต่าง 
ๆ โรคทางช่องปาก โรคหลอดลม ถุงลมโป่งพอง รวมถึงโรคมะเร็ง ดังนั้นถ้าต้องการมีสุขภาพดีควรงดสูบบุหรี่ 4. จ ากัดจ านวนการ
ดื่มแอลกอฮอร์ หาการละเลิก ท าได้ยาก ถ้าจ าการปริมาณแอลกอร์ จะท าให้เกิดผลดี ต่อผู้ดื่ม แต่ในเด็กไม่ส่งเสริมให้ดื่มแอลกอ
ฮอร์ เพราะจะเป็นผลเสียต่อความจ าและสุขภาพร่างกาย 5. การดื่มน้ าอย่างพอเพียง ในร่างกายของเรามีน้ าอยู่ 60% ในแต่ละวัน
ควรดื่มน้ าอย่างน้อย 6-8 แก้ว 6. การนอนหลับอย่างพอเพียง การนอนที่ดีควรนอน 7-9 ชั่วโมง ส่งผลต่อการท างานของสมองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะท างานได้อย่างดี 

7. การบริหารจิตใจ ไม่มีภาวะเครียดจะเป็นผลดีต่อการสร้างฮอร์โมนในร่างกายของเรา เมื่อเราเครียดร่างกายเราจะสร้าง 
ฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งจะช่วยควบคุมร่างกาย ควบคุมโรหิต แต่ถ้ามีมากเกิดไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ สามารถน าข้อเสนอแนะ
น าไปปรับใช้หลังสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป 

ด้าน ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  กล่าวใน
ประเด็น “ความสุขอย่างง่าย”  ในสถานการณ์โควิด ใช้ค า “MOKA” ผันผวน เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอนมีความซับซ้อน ทุกคน
สามารถปรับตัวได้ดีในระดับหนึ่ง จากประสบการณ์ ของหมอได้พบปะคนไข้  2 กลุ่มในช่วง “work from home” กลุ่มแรกมี
ความสุขมากขึ้น ได้ให้เวลากับลูกและตัวเองมากขึ้น ลูกมีพัฒนาการมากขึ้น ในส่วนกลุ่มที่ 2 จะมาในอาการ  ขอยารักษามากข้ึน 
เครียด ลูกไม่ตั้งใจเรียน ติดเกมส์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ออกตรวจทางคลินิก ในสถานการณ์ระดับประเทศ 90%  ที่
ส ารวจจากต่างจังหวัด มีเวลามากขึ้นได้ให้เวลากับลูกมากขึ้น  40% พบเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวมากขึ้น 80% รายได้ของ
ครอบครัวลดลง จากการส ารวจหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โลกที่ผันผวน จะเจอกับภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ความผันผวนทาง
การเมือง โรคระบาดใหม่ ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น เราจะเตรียมเด็กอย่างไรให้พร้อมกับการก้าวเข้าไปใน ศตวรรษที่ 21 ภายใต้
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง อยากจะให้หันกลับมาดู 3 เรื่อง ได้แก่ การกินง่าย อยู่ง่าย และสัมพันธภาพในครอบครัว ถ้าโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถฝึกลูกให้ใช้ชีวิต ง่ายๆ  กินข้าวทอดไข่เจียว ชวนลูกไปซื้อของกับคุณยาย  ชวนลูกให้รู้จัก
การแบ่งปัน ให้กับผู้อ่ืน สิ่งเล็ก ๆ น้อย ที่ลูกได้ฝึกเหล่านี้ ผ่านสัมพันธภาพในครอบครัว คุณหมอแนะน า คุณพ่อ คุณแม่ ให้ฝึก
ให้กับลูกโดยการ ท ากิจกรรมให้ช้าลง เช่น อ่านนิทานให้ลูกฟัง ให้ช้าลงสัมผัสกับความสุขที่มีให้กับลูก  เป็นช่วงเวลาคุยกับลูกสร้าง
สัมพันธภาพกับลูก  การท ากิจวัตรประจ าวันง่าย ๆ ที่ร่วมท ากับลูก เป็นความสุขกับชีวิต เมื่ออนาคตเกิดเหตุการณ์ในโลกผันผวน 
ลูกก็จะสามารถกลับมามองสิ่งที่ พ่อ แม่ ได้สอน การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสุขฝึกตัวเองให้ช้าลง เพื่อสร้างสั มพันธภาพที่ดี
กับลูก 

 

7. วิกฤติสังคม-จิตอาสา 
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อาจารย์ ดร. ธีรตา  ข านอง อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวในประเด็น “จิต
อาสา: หัวใจแห่งการแบ่งปัน” การท างานของแพทย์ พยาบาล และทีมดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย อาจจะไม่เพียงพอ เลยมีการ
รวมตัวของกลุ่มคน ที่อย่างมาช่วยเหลือ ที่มาดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการดูแลสุขภาพทางใจ การรวมตัวของคนกลุ่มนี้ที่มา
ท างาน ด้วยใจที่ไม่หวังผลตอบแทน เราเรียนพวกเค้าเหล่านั้นว่า “จิตอาสา” มาจากค าว่า จิต หรือ จิตใจ อาสา หมายถึง 
อาสาสมัคร เมื่อน ามารวมกันแล้วค าว่าจิตอาสา หมายถึงการท างานด้วยหัวใจ ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน การท างานเหล่านี้ จะมีพลังขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก จากข้อมูลการส ารวจทางสถิติ
(ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2559) อาสาสมัครในประเทศไทย มีประมาณ 10 ล้านคน คิด
เป็น 1 ใน 7 ของประชากรทั้งประเทศ ที่มาท างานด้านจิตอาสา องค์กร แชริตี้ เอด ฟาวเดชัน ได้จัดอันดับของประเทศไทย อยู่ใน
อันดับที่ 16 ของโลกและ อันดับ 4 ของเอเชีย ในด้านข้อมูลจาก CAF World Giving Index ข้อมูลปี 2560 พบว่าประเทศไทย มี
การให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือ การบริจาคเงิน จัดอยู่ในอันดับ 37 ของโลก หรือ “ข้อมูลจากจิตอาสา Bank  
คนที่จะมาท างานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และ สตรี จะช่วยเหลือเป็นอ้นดับ 1 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ตามล าดับ จากข้อมูลต่าง ๆ เรื่องจิตอาสาในสังคมไทย มีการตื่นตัวและการท างานอยู่ทางด้านนี้อยู่มากมาย เมื่อโรค
โควิค-19 เข้ามาท าให้การท างานด้านจิตอาสา เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้ที่จะเข้ามาท างานในจุดนี้ ต้องได้รับความรู้ การอบรม 
รวมถึงต้องได้รับวัคซีนในการป้องกันตัวอย่างพร้อมเพียง จึงสามารถท างานในจุดนี้ได้ แม้แต่ครอบครัว และ ชุมชน สามารถเข้า
มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นจิตอาสาได้ การท างานด้านจิตอาสาในปัจจุบัน ได้น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดการท างานได้ครบวงจรมากขึ้น ยกตัวอย่างในเรื่องของการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเกิดการพูดคุย การเปิดห้องเยียวยา ผู้ป่วย
หรือญาติ ที่เกิดความทุกข์ใจ การพูดคุยให้เกิดการคลายกังวลสามารถท าให้เกิดพลังท าให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ หรือผ่าน 
Application ทางจิตอาสา Care ซึ่งเป็นจิตอาสา ที่คอยดูแลผู้ป่วย โควิดอย่างครบวงจร หรือการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์สื่อ
สาธารณะต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น Facebook, Twitter, Line จะช่วยประกาศข่าว กระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือได้มากข้ึน จะเห็นได้
ว่าจิตอาสา เป็นเร่ืองของจิตส านึกสาธารณะ การที่จะให้คนมีจิตส านึกแบบนี้ได้ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ต้องฝึกตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยัง
เล็ก พ่อ แม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูก ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นสิ่งง่ายที่จะสอนและปลูกฝังให้เด็กได้เป็นจิตอาสา
เด็ก ๆ ภายในครอบครัว   
 

8. วิกฤติในจิตใจ 
ผศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวในประเด็น 

“ก ากับโลกภายใน” ว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ในฐานะของผู้ให้ค าปรึกษาจะมีเคสที่ติดต่อเข้ามาปรึกษาเรื่องความทุกข์ เช่น ตก
งาน สัมพันธภาพในครอบครัวที่แย่ลง ความเครียดเรื่อลูก เร่ืองของการเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถาโมเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ในเคส
ที่โทรเข้ามาเราจะเห็นความเดือดร้อน ความทุกข์มวลรวมก้อนหนึ่งซึ่งมีลักษณะของผู้ทุกข์เหมือน ๆ กัน ในทางกลับกันในโลก
คู่ขนานแบบที่เราอยู่ทุกวันนี้มันจะไม่มีด้านใดด้านหนึ่ง มันจะมีด้านที่ตรงข้ามกันเสมอ ซึ่งตัวดิฉันเองได้ท าวิจัยในเร่ืองของผลส าเรจ็ 
โดยลงไปศึกษาเก็บข้อมูลของคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต โดยถามถึงวิธีสอนของคุณพ่อคุณแม่จนน ามาสู่ความส าเร็จ ในโลก
คู่ขนานและในฐานะของผู้ให้ค าปรึกษาเราเห็นภาพ 2 ภาพนี้อย่างชัดเจน ในกลุ่มคนคนหนึ่งที่มีความทุกข์มาก ในขณะที่มีคนอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีความสุขมากเช่นกัน แน่นอนว่าหลายคนอาจจะบอกว่าคนที่ประสบความส าเร็จเขาคงอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี 
มีการงานที่มั่นคง เขาคงมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วและเมื่อมีโรคระบาดโควิด-19 เข้ามา เขาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ชีวิตก็ด าเนินต่อไปได้ แต่
ไม่อาจเป็นเช่นนั้นเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น เคสของคุณพิศ เป็นพนักงานเก็บขยะ เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะ คนๆ นี้ท างานในโรงงาน
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นี้มานานตั้งแต่เป็นคนงานธรรมดาแล้วต่อยๆ เลื่อนระดับขึ้นมา ลักษณะการมองโลกของคุณพิศเป็นลักษณะที่หาได้ยากยิ่ง เป็นคน
ที่มองโลกทุกวันด้วยความสุข มีความคิดที่เป็นบวกต่อทุกเร่ือง ไม่ว่าเร่ืองนั้นจะดีหรือร้ายแค่ไหน วันนี้ได้มีโอกาสกลับไปเจอคุณพิศ
อีกครั้งและได้มีโอกาสพุดคุยและถามว่าในสถานการณ์แบบนี้และเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของพี่เป็นอย่างไร ค าตอบที่ได้คือ “การ
ก ากับโลกภายใน” โดยคุณพิศค่อย ๆ ก ากับตัวเองมองโลกด้วยการคิดบวก ใช้ชีวิตด้วยความสุขทุกวัน และเมื่อไหร่ที่เร่ิมทุกข์ ก็เริ่ม
ก ากับตัวเองให้คิดบวก รักษาอารมณ์ รักษาจิตใจอยู่เสมอ การก ากับโลกภายในเป็นเรื่องส าคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ เมื่อโรค
ระบาดโควิด-19 หายไป ในอนาคตก็จะมีวิกฤติใหม่ ๆ เข้ามาอย่างแน่นอน แต่สุดท้ายคนที่จะอยู่รอดและไปได้กับโลกใบนี้
อย่างมีคุณภาพคือคนที่มีความสามารถในการก ากับหัวใจตัวเอง ก ากับความคิดของตัวเอง และก ากับอารมณ์ของตัวเอง
เท่านั้นที่จะท าให้ทุกอย่างจบลงอย่างสวยงาม   
 
9. วิกฤติองค์กร 

ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวในประเด็น “การท างานของพ่อ แม่ ในช่วง 
“Work from home” ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปลายเดือนกันยายน 2564 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่รัฐบาลแต่ละ
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ออกประกาศและมาตรการขอความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการต่าง  ๆ ให้
บุคลากรหรือพนักงานท างานจากที่บ้าน หรือ work from home ในสัดส่วนของพนักงานทั้งหมดตั้งแต่ร้อยละ 25 จนถึง ร้อยละ 
100 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละระลอก 

ข้อดีของการท างานที่บ้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างานที่เพิ่มขึ้น มีเวลาส่วนตัว มีความยืดหยุ่นสูง ลดความเครียดจาก
การท างานได้ แต่จากการเก็บข้อมูลของ JLL บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ เก่ียวกับการท างานที่บ้านในยุคที่โควิด-19 ระบาด เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากมนุษย์เงินเดือนจ านวน 3,300 คน พบว่า บางส่วนไม่ได้ “แฮปปี้” กับการท างานที่บ้านอีกแล้ว หลังจาก
ต้องท างานที่บ้านมานานนับปี ในปีนี้มนุษย์เงินเดือนเพียง 37% เท่านั้น ที่มองว่าการท างานที่บ้านมีประสิทธิภาพการท างานดีที่
ดีกว่า ลดลงจาก 48% ในผลการส ารวจเมื่อปีที่แล้ว 

นอกจากนี้มนุษย์เงินเดือนยังรู้สึกว่าไม่อยากท างานที่บ้านตลอดไป แถมจ านวนวันท างานที่บ้านที่มองว่าพอดียังลดลงจาก 
2 วัน เหลือ 1.5 วันต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า การท างานที่บ้านท าให้เกิดความรู้สึกว่าการท างานไม่มีวันจบสิ้น และไม่รู้
วันเวลา มนุษย์เงินเดือนอยากจะเข้าออฟฟิศทุกวัน เพราะมนุษย์เงินเดือนกว่า 80% อยากท างานแบบไฮบริด และ 88% ยังอยาก
มีอิสระในการเลือกวัน-เวลาท างานด้วยตัวเอง เพราะในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทุกคนยังต้องการคือความยืดหยุ่น และชีวิตการท างานที่
มีความสมดุล 

วิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับเด็กและครอบครัว จากการส ารวจข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครัวในชุมชนแออัด 91 
รายเก็บโดยผู้น าชุมชน/อสม./และครูศูนย์เด็กเล็ก พบว่า เมื่อศูนย์เด็กเล็กปิด พบว่า เด็กอยู่ตามล าพัง เนื่องจากผู้ปกครองไป
ท างาน 29.4% และผู้ปกครองต้องพาเด็กไปท างานด้วย 23.1% มีผู้ปกครอง หรือพ่อแม่ของเด็กที่ประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพ
ค้าขาย หรืออาชีพอิสระที่ต้องพึ่งพารายได้แบบวันต่อวัน รายได้ครอบครัวลดลง หรือขาดรายได้ 95.6% คนในครอบครัวมี
ความเครียด จนใช้ความรุนแรง 29.7%  

เมื่อเกิดวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านตลาดแรงงาน เกิดอัตราการ
ว่างงานที่สูงขึ้น ด้านสุขภาพ อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเป็นสองเท่า จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564  ในบางองค์กร เช่น บริษทั 
Google ได้ประกาศยืดการท างานที่บ้านไปจากเดิม มิ.ย.2564 ไปอีก 3 เดือน จนถึง ก.ย.2564 โดยหลังจากนั้นจะเริ่มกลับมา
ท างานแบบที่มีคนนอ้ยที่สุด เข้าที่ท างาน 3 วันต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันธนาคารอังกฤษ ก็ได้เผยแพร่การวิจัยที่พบว่า การท างาน

http://bit.ly/39sjNT2
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ที่บ้านยังมีข้อดี หากมีเวลาได้เข้าออฟฟิศบ้าง โดยพบว่า “การท างานจากบ้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ตราบเท่าที่ได้เข้า
ออฟฟิศบ้าง’’ แต่หากท างานที่บ้านมากกว่า 1-2 วันต่อสัปดาห์ ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง และท าให้มิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานหายไป พร้อมทั้งเตือนด้วยว่าการท างานที่บ้านนานๆ มีผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการลาออก
ของพนักงาน ความเข้ากันได้ของพนักงานแต่ละคน และความสัมพันธ์ของทีม 

ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  มีข้อเสนอเชิงนโยบาย  คือ 1. ขอให้เครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมมือกัน
สร้างระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว ในองค์กร และในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 

2. ขอให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการน าแนวทางการสร้างเสริมความสุขแปด
ประการ หรือ Happy 8 ทั้งในองค์กรและในครอบครัว จะส่งผลให้เกิดองค์กรและครอบครัวแห่งความสุข ภายใต้วิกฤติการแพร่
ระบาดของโควิด-19 3. ขอให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานท างานแบบไฮบริด คือ ให้พนักงาน
เร่ิมกลับเข้าไปท างานในองค์กร และสามารถเลือกที่จะท างานที่บ้านได้บางวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีความยืดหยุ่น
ในการท างาน และสร้างสมดุลชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตการท างาน และ 4. ขอให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) ที่เหมาะสม ให้เป็นกลไกการสร้างแรงจูงใจโดยการให้
รางวัล ที่น าไปสู่การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อเด็ก ครอบครัวและ
สังคมในองค์กรของตนเอง 

จึงเป็นที่มาของการจัดงานเสวนาวิชาการ เร่ือง “ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว” เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 
08.40 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน “ZOOM” Link Zoom http://bit.ly/39sjNT2 Meeting ID 967 
6065 1412 Passcode : 242654  โดยจะมีการเชิดชูเกียรติ   รศ.พญ. นิตยา คชภักดี ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อ านวยการสถาบันฯ 
และการแสดงวิดทีัศน์ 24 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว “NICFD Talk เพื่อแถลงข่าว 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3” โดย 
รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ ทั้งนี้ยังมีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว” น าทีมโดย   รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ และคณาจารย์จากสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

………………………….......................... 
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