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บทคัดย่อ 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู ่สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ระลอก 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมพร้อมระบบการดูแลเด็กปฐมวัยภายใต้การแพร่ระบาด COVID 19  ในชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3” เพื่อ
รับมือและเตรยีมความพร้อมการดูแลเด็กรูปแบบ การจัดการแบบชีวิตวิถีใหม ่(New normal) ให้สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศน าไปปรับใช้ตามบริบทพ้ืนที่ของตนเอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มีการสร้างต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักับการ
ดูแลเด็กปฐมวยัในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบคัดกรองความเสี่ยง 
รูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้บ้านเป็นฐาน ใน
รูปแบบออนไลน์  มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่กิจกรรมสู่
เครือข่ายผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และกลุ่มเด็กเปราะบางจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  มีการ
ออกแบบเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล -3 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID  19 ระลอก 3  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID  19 ในมิติต่างๆ  พัฒนาสู่หลักสูตรออนไลน์ 
“ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” หลักสูตรออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การดูแลเด็กทีม่ีความเครียดและภาวะบอบช้ าทางใจจากสถานการณ์ COVID  ส าหรับสมาชิกเครือข่าย
การศึกษาต่อเนื่องเพ่ือจัดการเรียนรู้และดแูลเด็กปฐมวัย น าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID 19 ในแต่ละพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด  

 
ค าส าคัญ : COVID 19 ระลอก 3, New Normal, ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย, การส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแล
สุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้บ้านเป็นฐาน (home based early childhood education and care), การ
จัดการเรียนรู้และดูแลเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบช้ าทางใจ ( trauma informed education and 
care) 
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1. ประเดน็ชี้น าสงัคม 
1.1สถานการณ์ปัญหา 
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย (early childhood education and care: 

ECEC) ต้องมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี  การระบาดของ COVID 19 เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบวงกว้างในสังคมรวมทั้งเด็กปฐมวัย ทั้งก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตายของเด็กและคนในครอบครัวของเด็ก 
ท าให้เด็กให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย กลัว เครียด (stress) การควบคุมการระบาดของโรคด้วยการ lock down ท าให้
เนอสเซอรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลต้องปิดท าการ ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ระดับความเครียดในครอบครัวสูงขึ้น บางครอบครัวเกิดภาวะครอบครัวบกพร่อง (family dysfunction) เช่นการ
หย่าร้างแยกทาง ความรุนแรง เสพขายยาเสพติด ก่ออาชญากรรม สุขภาพจิตของผู้เลี้ยงดูผิดปกติ ปัจจัยทั้งหมดนี้
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยต้องหยุดชะงัก 
นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยท าให้เกิดการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม (maltreatment) ทั้งทางกายและอารมณ์ ซึ่งส่งผลตอให้
พัฒนาการล่าช้า และส่งผลระยะยาวตลอดชีวิตได้ 

 

1.2 ประเด็นชี้น าสังคม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนอนุบาลและหน่วยงานสุขภาพในพื้นที่ต้องร่วมกันพัฒนา

กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้บ้านเป็นฐาน (home based early 
childhood education and care) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ถูกออกแบบให้เป็นการท างาน
ร่วมกันของ ครู บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่บ้าน และเด็ก เพื่อไม่ให้กระบวนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยขาดความต่อเนื่อง จากการ lock down ที่เนอสเซอรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลถูกปิดใน
ปัจจุบัน และเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆในอนาคต 

2. ในการฟื้นฟูหลังการระบาด ต้องก าหนดให้การติดเชื้อในเด็กปฐมวัยเป็น 0 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ส าคัญของการควบคุมการระบาดในพื้นที่ เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติการ
รักษาระยะห่าง .ใส่หน้ากากอนามัย และ universal precaution อื่นๆได้ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่มีวัคซีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ดังนั้นเด็กปฐมวัยจะไม่ป่วย ไม่เป็นผู้กระจายเชื้อสู่ชุมชนและครอบครัวได้ก็ต่อเมื่อ คนในครอบครัว คนใน
ชุมชนที่อยู่ล้อมรอบเด็กปฐมวัยได้รับวัคซีนและปฏิบัติตนตามหลัก  universal precaution อย่างครบถ้วนแล้ว 
ดังนั้นทุกชุมชน โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะเปิดท าการต้องก าหนดมาตรการการรับวัคซีน 100% 
ของครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกับเด็ก มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และระบบการเฝ้า
ระวังการติดเช้ือในเด็กโดยการตรวจ rapid antigen test 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลต้องด าเนินการแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) อย่าง
เคร่งครัด ทั้งการจัดการทางกายภาพ พฤติกรรมเด็กและผู้ดูแล และการออกแบบกิจกรรมการดูแลและการเรียนรู้
ของเด็ก  

4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลต้องเตรียมพร้อมรับเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบ
ช้ าทางใจ (trauma informed education and care) อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรค covid-19 
เนื่องด้วยเด็กบางคนอาจมีความกลัว มีภาวะ post-traumatic stress จากการเจ็บป่วยถูกแยก หรือพ่อแม่ผู้ดูแล
ถูกแยก หรือมีการสูญเสีย เด็กบางคนอาจตกอยู่ในการดูแลที่ไม่เหมาะสมจากพ่อแม่ผู้ดูแลที่มีความเครียดจากภาวะ
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เศรษฐกิจครัวเรือนที่ตกต่ าลง ครอบครัวที่มีความรุนแรง มีการเมาสุราหรือใช้สารเสพติดมากขึ้น หรือครอบครั วที่
ก่ออาชญากรรม หรือมีภาวะสุขภาพจิตเสื่อมลง  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ข้อ 3-5 สู่ระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรท้องถิ่น โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์จริง ในวัตถุประสงค์ข้อ 3-5 สู่ผู้ดูแลเด็กทุกประเภท 

ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลในวงกว้าง  
3. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้

บ้านเป็นฐาน (home based early childhood education and care)ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การแพร่
ระบาดของ COVID 19 

4. เพื่อสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อและมีการจัดการแบบชีวิต
วิถีใหม่ (new normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่เริ่มควบคุมได้บ้าง  

5. เพื่อสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีความพร้อมรับเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบช้ าทาง
ใจ (trauma informed education and care) อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรค covid-19 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อและมีการจัดการแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 
การเตรียมความพร้อมระบบดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรการ New normal 

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการเตรียมความพร้อมระบบดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรการ New normal เพื่อ

ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอย่างสูงสุด เพิ่มการใช้พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 6และชั้น 7 อาคารปัญญาวัฒนา 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นห้องเรียน New normal ขยายห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเพิ่มเติม เป็น 1 เท่า (จ านวน 24 กลุ่มย่อยห้องเรียน ) โดยจ ากัดให้ 1 กลุ่มย่อยห้องเรียนมีเด็กไม่เกิน 10 
คน เพื่อลดจ านวนเด็กต่อห้องเรียนให้น้อยลง ให้ห้องเรียนมีพื้นที่มากเพียงพอที่เด็กจะสามารถรักษาระยะห่างได้
จริง และแต่ละกลุ่มย่อยห้องเรียนจะต้องไม่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งต้องไม่มีพื้นที่ร่วม  งดการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน 
หากมีพื้นที่ร่วมต้องท าความสะอาดทันที  และก าหนดจุด Red Zone จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ห้องเรียน New 
normal และในเดือนมิถุนายน 2564 มีการส ารวจความประสงค์การให้เด็กมาเรียนในสถานการณ์ COVID 19 โดย
ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ให้เด็กหยุดเรียนด้วยความสมัครใจ และจะได้รับการชดเชยด้วยการคืนเงิน 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถน าจ านวนเด็กมาแบ่ง กลุ่มย่อยห้องเรียน ให้มีความสอดคล้องและ
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด มีการจัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในกิจกรรม สนทนา 
(ประสา) ครอบครัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและก าหนดแนวปฏิบัติและขอความ
ร่วมมือผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนี้  

1.การขยายพื้นที่ห้องเรียนและแบ่งนักเรียนเป็น Bubble เพื่อลดจ านวนเด็กต่อห้องเรียนให้น้อยลง  
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โครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ระดับอนุบาล 1 ใช้พื้นที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ชั้นอนุบาล 2 ใช้พื้นที่ช้ัน 6 อาคารปัญญาวัฒนา 
โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ชั้นอนุบาล 3 ใช้พื้นที่ช้ัน 7 อาคารปัญญาวัฒนา 
 2. เวลารับ-ส่ง: ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งเด็กภายในเวลา 7.30 - 9.00น. หากส่งเด็กหลังเวลา 9.00

น. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจะไม่รับเด็กเข้าห้องเรียน และมารับกลับในช่วงเย็นได้ ตั้งแต่ 14.30- 16.00น.  
 3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองท าการลงข้อมูลและตอบแบบคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

19) ในระบบออนไลน ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกวันเมื่อมารับส่งเด็ก 
 4. นักเรียนและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ท าความสะอาด

มือด้วยแอลกอฮอล์เจลและหมั่นล้างมือ 
 5. ขอความร่วมมือ เด็กที่มีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก ให้หยุดพักอยู่ที่บ้าน หากพบว่าเด็กมีอาการป่วย

ระหว่างที่อยู่ในชั้นเรียน คุณครูจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองมารับ ระหว่างรอผู้ปกครองมารับ เด็กป่วยจะถูกแยก
มาดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพที่ห้องพยาบาล ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา  

 6. ลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดหน้าต่าง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในห้องเรียน และการหมุนเวียนอากาศ      
 7. เพิ่มรอบท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 
 8. คุณครูจะท าความสะอาดห้องเรียน เครื่องใชแ้ละของเล่นทุกวัน ในเวลา 16.00-16.30น. 
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยใช้แสง UVC ฆ่าเช้ือในห้องเรียนและภายในอาคารเรียน ตั้งแต่เวลา 17.00-17.30 

น. 
10. งดการใช้สนามเด็กเล่นร่วมกันในช่วงเย็น 
11. ระยะเวลาการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564: 1 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2564  
(หมายเหตุ ตามแผนเดิม ขณะเริ่มการระบาดรอบ 3 ต่อมาปรับเลื่อน ตามการควบคุมการระบาดในพ้ืนที่) 
12. ขอความร่วมมือให้เด็กหยุดเรียน 14 วัน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้   
    - เด็กหรือบุคคลในครอบครัว มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วย 
    - เด็กหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับค าแนะน าจากแพทย์หรือกรมควบคุมโรคให้กักตัวเองดูอาการอยู่ที่บ้าน 

 

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก 
มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อรองรับการให้บริการดูแลเด็ก ในสถานการณ์

การแพร่ระบาด COVID 19 โดยบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID จ านวน 2 
ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 มีการเปิดรับสมัครครูช่วยสอนและครูพี่เลี้ยงอาสาเพิ่มเพื่อมาช่วยดูแลเด็กและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal โดยก าหนดคุณสมบัติ ให้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID 19 อย่าง
น้อย 1 เข็ม 2 สัปดาห์ก่อนเข้ามาปฏิบัติ งาน ท าหน้าที่ดูแลเด็ก นอกจากนี้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 จ านวน 220 ชั่วโมง และ 440 ชั่วโมง 
โดยก าหนดให้การดูแลเด็กในรูปแบบ New normal เป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตร  

 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้เข้ารายงานการเตรียมความพร้อมและการขอ
อนุญาตเปิดให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้การดูแลเด็กปฐมวัยในรูปแบบ New normal ต่อศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล (ศปก.อ.พุทธมณฑล) ณ ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ในวันที่ 23 เมษายน 
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2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุญาตให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อ
น ามาตรฐานการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและองค์ความรู้ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต้นแบบการดูแลเด็กและเป็นตัวอย่างส าหรับศูนย์เด็ก
เล็กในพื้นที่  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในประเทศไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม 
2564  ยังมีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จึงไม่สามารถเปิด
ให้บริการตามมาตรการ New normal ได ้
 

การปรับรูปแบบริการและการจัดการความเสี่ยงยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
แผนการเฝ้าระวังส าหรับเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของสถานศึกษา 
1. ผู้ให้บริการทุกคนต้องท าการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 ครั้งแล้ว 2 สัปดาห์ จึงจะท าการบริการได้ 
2. ครอบครัวของผู้เข้ารับบริการไดร้ับการให้ความรู้และการสนับสนุนให้ได้รับวัคซีน 
3. มีการตรวจหาการติดเชื้อแบบกลุ่มโดยการตรวจ rapid antigen test จาก nasal swab หรือ น้ าลาย

ของเด็กที่เข้ารับบริการในวันแรกและสุ่มตรวจ 25% แต่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม bubble (กลุ่มย่อยห้องเรียน) ทุก
สัปดาห์   

5. ท าการคัดกรองผู้ให้บริการและครอบครัวของผู้รับบริการทุกวัน ตรวจสอบความเสี่ยงข้ามกลุ่มย่อย
ห้องเรียน อย่างเคร่งครัดทั้งบุคคลข้ามกลุ่มและการใช้พ้ืนที่ร่วมระหว่างกลุ่มโดยไม่ท าความสะอาด 

6. ให้มีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
แผนจัดการความเสี่ยง เมื่อสถานศึกษาเปิดให้บริการ 
1. เมื่อมีผู้มีความเสี่ยงสูง 1 รายในกลุ่ม bubble (กลุ่มย่อยห้องเรียน) ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ 

rapid antigen test โดยทันทีและตรวจซ้ า 7 วัน หลังจากการตรวจครั้งแรกและสมาชิกในกลุ่มที่เหลือต้องหยุด
การรับบริการ เมื่อผลการตรวจครั้งที่ 2 ให้ผลลบจึงกลับเข้าสู่การรับบริการได้ 

2. เมื่อมีผู้ติดเชื้อ 1 รายในกลุ่มย่อยห้องเรียน ให้แยกผู้ติดเชื้อและน าส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลตามแนว
ทางการรักษาพยาบาล สมาชิกที่เหลืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ให้ส่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบมาตรฐานในทันที และ
แยกออกจากกลุ่มบริการโดยให้หยุดพักรอผลการตรวจ ในกรณีผลการตรวจเป็นบวกให้น าส่งเข้ารับการ
รักษาพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานการรักษาพยาบาล ในกรณีผลการตรวจเป็นลบให้สังเกตอาการ และท าการ
ตรวจซ้ า 7 วันจากครั้งแรก และหากผลยังเป็นลบให้พักต่อจนครบ 14 วัน จึงกลับเขา้สู่การบริการได้ต่อไป 
 

3.2 พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีความพร้อมรับเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบช้ า
ทางใจ (trauma informed education and care) 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวพัฒนาหลักสูตรส าหรับสมาชิกเครือข่ายการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัย เป็นหลักสูตรออนไลน์ เรียนผ่านระบบ Moodle E-learningเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบช้ าทางใจจากสถานการณ์ COVID จ านวน 2 
หลักสูตร คือ 

1.หลักสูตรการดูแลเด็กที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ (adverse childhood experience) 
ส าหรับให้คุณครู ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล หน่วยบริการเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ ทั้งใน
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และนอกระบบการศึกษา ผู้ให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
ทุกระดับ เตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับเด็กที่มีความเครียดในครอบครัวตลอดเวลา จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ COVID 19 ให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน และประเมินเด็กที่ได้รับประสบการณ์
เลวร้านในชีวิต วางแผนและพัฒนาระบบบริการของตนเอง เพื่อให้ไวต่อการค้นหาและฟื้นฟูเด็ก ที่ได้รับ
ประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตและมีบาดแผลทางใจ  

2.หลักสูตรผู้ประคอง เป็นหลักสูตรออนไลน์ส าหรับพ่อแม่ คุณครูและผู้ดูแลเด็ก เรียนรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่อการพัฒนาตลอดช่วงวัย 
และ ผลกระทบของการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม และ ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้เรียน
สามารถการประเมินพัฒนาการเด็ก มีความรู้และความสามารถในการฟื้นฟูเด็ก ทั้งทางด้านสุขภาพ พฤติกรรม 
อารมณ์ สังคม ความรู้คิด และ EF เห็นความส าคัญในการค้นหา แก้ไข ฟื้นฟู และป้องกันปัญหาเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต   

 
3.3 พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดย

ใช้บ้านเป็นฐาน (home based early childhood education and care)ในรูปแบบออนไลน์  
สถานการณ์ปิดสถานศึกษาทั้งหมดในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 
ในระหว่างการปิดเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID 19 เดือนพฤษภาคม 

2564 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดท าผังรายการทักษะเด็กปฐมวัยห่างไกล COVID เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี
การศึกษา 2563 จัดท าคลิปกิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระหว่างการปิดเรียน มีการ
พัฒนากิจกรรมห้องเรียนปฐมวัยออนไลน์ แนะน ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 รูปแบบ คือ 

1. กิจกรรมสภาฟันน้ านม: ห้องเรียน ห้องเล่น online ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร new 
normal กับคุณครู และเพื่อนในชัน้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างสัมพันธภาพร่วมกันก่อนเปิดเรียน 

2. ผังรายการทักษะเด็กปฐมวัยห่างไกล COVID: รวบรวมแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ผ่านการออกแบบกิจกรรมโดยครูปฐมวัย และเผยแพร่ผ่านระบบ online  

นอกจากนี้มีน าคลิปกิจกรรมจากผังรายการ เผยแพร่ผ่านรายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล –3 
และเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย ให้คุณครูเครือข่ายน ากิจกรรมไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆ และครอบครัวใน
พื้นที่ของตนเอง และขยายผลกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ให้กับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กเปราะบางได้รับโอกาสการเล่นรู้ที่เหมาะสม ลดสภาวะความเครียด  ได้รับ
โอกาสในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในภาวะวิกฤตของชีวิต 

 

3.4 พัฒนากระบวนการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบาย ผ่าน “ระบบสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก” และ “หลักสูตรการเตรียมพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal 
ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3” 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้พัฒนา “ระบบสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาเด็ก” มาตั้งแต่หลังการระบาดของ COVID 19 ระลอก 1ในเดือนมิถุนาน ปี 2563 และ จัดท า โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3  ใน
เดือนมิถุนายน 2564  จัดท ารายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล –3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การดูแลเด็ก 
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รูปแบบ New normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ระลอก 3 เป็นรายการสนทนารายวัน และ
เวทีสาธารณะส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในสถานศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย การ
ตระหนักรู้และการท าความเข้าใจสุขภาวะของเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง และองค์ความรู้อื่นๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ดูแลเด็ก ส าหรับให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย น าไปประยุกต์ใช้
ตามบริบทพื้นที่ของตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครือข่าย
ปฐมวัยศึกษาต่อเนื่อง และเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย   ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายปฐมวัยศึกษาต่อเนื่อง 
มากกว่า 19900 คน และสามารถน าความรู้ ที่ได้รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล –3 พัฒนาเป็น
หลักสูตรออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” ผู้ลงทะเบียนมากกว่า 8600 คน 
และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนประกาศนียบัตร ส าหรับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และผู้น าชุมชน ที่เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์เปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal  ระดับ 3 
ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพัทลุง จังหวัดตาก จังหวัดล าปาง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดกระบี่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดพังงา จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครพนม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ขอรับทุน มากกว่า 500 ทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564) 

แผนการเผยแพร่ความรู ้
ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ในโครงการศูนย์เด็ก new normal ระดับ 3 โดยท าการเผยแพร่ผ่านการสมัคร

เป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ 
Zoom และระบบ Facebook live โดยด าเนินการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2564 ในเวลา 
09.00 -10.00 น. ในวันท าการ 

1.กิจกรรมส าหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จากผังรายการทักษะเด็กปฐมวัยห่างไกล COVID จ านวน
มากกว่า 200 คลิปกิจกรรม ถูกน าไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ให้คุณครูเครือข่ายน าไป
เผยแพร่ให้กับเด็กๆและครอบครัวในพื้นที่ของตนเอง และขยายผลกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กเปราะบางได้รับโอกาสการเล่นรู้ที่เหมาะสม 
ปรับลดสภาวะความเครียด และเด็กเปราะบางได้รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในภาวะ
วิกฤตของชีวิต 

2.กิจกรรมสภาฟันน้ านม รูปแบบการสื่อสารส าหรับครอบครัวและห้องเรียนเด็กปฐมวัยออนไลน์ ประจ า
สัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ สร้างโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกันก่อนเปิดเรียน 

3.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ส าหรับผู้ดูแลเด็ก มากกว่า 10,000 คน โดยเชื่อมโยงจาก
สมาชิกตั้งต้นประมาณ 2500 คน จากเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย new 
normal”ในเดือนมิถุนายน 2563   
 4.รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล -3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
COVID 19 ระลอก 3 ผ่านกิจกรรมการสนทนารายวันและเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับเผยแพร่องค์
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ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ระลอก 3 ในมิติต่างๆ และร่วมเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลเด็ก ส าหรับบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19  

5. หลักสูตรออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” ส าหรับเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้น าชุมชนที่เข้าเรียนในหลักสูตร
ออนไลน์ผ่านรายการเปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 สามารถขอรับทุน
ประกาศนัยบัตรจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้  

 
 รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล -3 จัดกิจกรรมสนทนารายวัน และพัฒนาเป็นหลักสูตร
ออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” จ านวน 42 ตอน ครอบคลุมแนวทาง3 
ประการในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของ covid 19และการฟื้นฟูหลังการระบาดได้แก่แนวทางที่ 1 การ
จัดการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัยไม่ให้ขาดความต่อเนื่องโดยใช้บ้านเป็นฐาน (home 
based early childhood education and care)ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID 19 
แนวทางที่ 2 การเตรียมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีระบบการเฝ้าระวังการติดเช้ือและมีการจัดการแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(new normal) แนวทางที่ 3 การเตรียมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีความพร้อมรับเด็กที่มีความเครียดและภาวะ
บอบช้ าทางใจ (trauma informed education and care) อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรค covid-19 
ดังนี ้

Ep วันที่ออกอากาศ วิทยากร เรื่อง 
1 30 มิถุนายน 2564 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ท าไมไวรัสกลายพันธุ์ ท าไมศูนย์เด็กและโรงเรียน

อนุบาลจึงต้องเลื่อนเปิดเรียนไปก่อน 
  คุณครูบุษยรัต ซื่อดี เด็กปฐมวัยกับการเรียนออนไลน์  
2 1 กรกฎาคม 2564 ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ 

รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
เตรียมศูนย์เด็กอย่างไรในสถานการณ์โควิด 

  คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ 
คุณครูบุษยรัต ซื่อดี 

แชร์ประสบการณ์ การเตรียมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 2 กรกฎาคม 2564 คุณครูบุษยรัต ซื่อดี เตรียมครูให้รู้พร้อมสู้โควิด 
  คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ แชร์ประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมของคุณครู 
4 5 กรกฎาคม 2564 คุณงามตา รอดสนใจ มาตรฐานความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็กในยุคโควิด 
  รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ การรักษาระยะห่างระหว่างกลุ่ม Group Distancing 
5 6 กรกฎาคม 2564 ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ ตัดวงจร COVID-19  
  คุณครูสาวิตตรี  แก้วคงคา แชร์ประสบการณ์การดูแลสุขอนามัยของเด็กในช่วงโควิด 
6 7 กรกฎาคม 2564 อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ การจัดการภาวะติดจอ ติดสื่อ ที่บ้านในสถานการณ์โควิด 
  คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ โอกาสในวิกฤตศูนย์เด็ก New Normal 
7 8 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ Single Child in Covid-19 "ภา วะลู ก คน เ ดี ย ว ใ น

ครอบครัว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19"  
  คุณครูนรมน ดิษฐสกุล กิจกรรมเตาะแตะ แบบ New Normal  
8 9 กรกฎาคม 2564 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เด็กขาดสารอาหารกับ COVID-19  
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  คุณครูเพ็ญนภา นาคหล่อ โภชนาการ 
9 12 กรกฎาคม 2564 คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์ เด็กพิเศษกับศูนย์เด็ก New Normal 
  ครูเพ็ญรยา นิลสุม แชร์ประสบการณ์เทคนิคและตัวอย่างกิจกรรมในการ

ดูแลเด็กพิเศษที่โรงเรียน 
10 13 กรกฎาคม 2564 อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ  การเตรียมสุขภาพกาย ใจ ของครูก่อนเปิดเรียนในยุคโควิด  
  คุณครูไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ แชร์ประสบการณ์และตัวอย่างเพลงและกิจกรรม 

11 14 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ลูกคนเดียวกับภาวะขาดธรรมชาติ ในสถานการณ์โควิด  
  คุณครูมาริสา สังขาร ตัวอย่างกิจกรรมอนุบาล แบบ New Normal 

12 15 กรกฎาคม 2564 คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ อยู่บ้านช่วงโควิด-19 ส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างไร  
  คุณครูอาภาพร  แจ่มใจ แชร์ประสบการณ์และตัวอย่างการดูแลลูกวัยเตาะแตะ 

13 16 กรกฎาคม 2564 อ.ธนานันต์ แสงวณิช สมุนไพรในสถานการณ์โควิด  
  คุณครูเพ็ญนภา นาคหล่อ โภชนาการ ภาค 2 

14 19 กรกฎาคม 2564 อ.ดร.ประภัสสร พวงส าลี กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรีภายใต้ COVID-19 
  คุณครูนันทิยา  สรงอุบล แชร์ประสบการณ์และตัวอย่างกิจกรรมเคลื่อนไหว 

15 20 กรกฎาคม 2564 คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล เตรียมพร้อมเด็กเข้า ป.1 ในสถานการณ์โควิด-19 ต้อง
ท าอย่างไร 

  คุณครูจิราภา สิงห์เงา แชร์ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย 
16 21 กรกฎาคม 2564 ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด 
  อ. ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผลกระทบโควิด-19 ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

17 22 กรกฎาคม 2564 คุณมะลิรมย์ หัสดินรัตน์ ครู/ผู้ดูแลเด็ก  อยู่เป็นกับความเครียด 
18 23 กรกฎาคม 2564 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ การตรวจเด็กด้วยชุดตรวจ ด้วยตัวเอง 
  อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ เล่นสนุกกับลูกน้อยอย่างไรในยุคโควิด-19 
  คุณครูธันยพัฒน์ ฉัตรทอง แชร์ประสบการณ์และตัวอย่างกิจกรรมเล่นกับลูก 2 วัย 

19 27 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร การส่งเสริม EF ของเด็กเมื่อเด็กต้องอยู่บ้านในยุคโควิด 
20 29 กรกฎาคม 2564 ผศ.พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร  รอดโควิดได้ด้วย Home Isolation  
  คุณภัสสราณัฐ สิงห์ทอง แชร์ประสบการณ์ช่วงกักตัวกับลูกน้อยวัยเตาะแตะ 

21 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ รู้ได้อย่างไรว่าเด็กเครียด..จากโควิค.. 
  คุณครูเพ็ญรยา นิลสุม การค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง 

22 2 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการรับข่าวสารในสถานการณ์โควิด 
23 3 สิงหาคม 2564 อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กภายใต้ COVID-19 
  คุณครูเพ็ญนภา นาคหล่อ โภชนาการ เด็กกินยาก 

24 4 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 

เด็กที่มีความเสี่ยงภาวการณ์เรียนรู้บกพร่อง 
: รู้จัก เข้าใจ และช่วยเหลือในบริบทที่บ้าน 

  คุณครูมาริสา  สังขาร เทคนิคการสอนอ่าน สอนเขียน 
25 5 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ 

 
การดูแลสุขภาพจิตเด็กเล็กปฐมวัย เมื่อพวกเขาต้อง
สูญเสียปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่จากไปเพราะโควิด-19 

  1.คุณครูไพจิตตรี  ชาญเดชรัตนะ  
2.คุณครูรัชนีพร    พราหมณ์ไทย  
3.คุณครูปภัสวรรณ  มาดี 

พรากจากกันได้ แต่สายใย...รัก...ไม่รู้โรย 
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26 6 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สาวิตรี  ทยานศิลป์ 
 

แนะผู้สูงวัยในบ้าน พลิกวิกฤติ COVID-19 เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับลูกหลาน 

  คุณครูจิราภา  สงิห์เงา 
 

ตั วอย่ า งกิ จกรรมอนุ บ าลแบบ  new normal ที่
สามารถน าไปเล่นกับผู้สูงอายุได้ 

27 9 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ  แผนใหม่รับ COVID-19 ในเด็กปฐมวัย 
  แพทย์หญิงอติยา  รุ่งแจ้ง แชร์ประสบการณ์จากแพทย์ทีมอาสาสมัครสู้ภัยโควิด19 

28 10 สิงหาคม 2564 อ.ดร สุภาวดี  พันธุมาศ 
อ.ยุวดี  สารบูรณ์ 

อนามั ยครอบครั วและสุ ขภาพจิ ตชุ มชน  :  ใน
สถานการณ์กักตัวแยกรักษาที่บ้าน/ชุมชน 

29 11 สิงหาคม 2564 อ.ดร.กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา 7 Sensesเครื่องมือแห่งการกระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โค
วิด 19 

  คุณครูณัฐฐาภัสณ์ จันทร์ธีรกูร กิจกรรมการกระตุ้น 7-Sensory  Activities Online 
30 13 สิงหาคม 2564 ศ.นพ.วีระศักดิ์  ชลไชยะ 

 
รู้-ลด-หลีก-เลี่ยง ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่
วัย เด็ก (Adverse childhood experiences:  ACE) 
ในเด็กปฐมวัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 

  คุณจิตติญา  ดุลยวรนันท์ แรกพบ แรกเจอ รับ และส่งต่อ 
31 16 สิงหาคม 2564 รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ เล่นกลางแจ้ง เล่นสนามเด็กเล่น แบบ new normal  
  คุณครูยศพนธ์  ศรีศักดาราษฎร์ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งแบบ new normal 

32 17 สิงหาคม 2564 อ.ดร สุภาวดี  พันธุมาศ 
อ.ยุวดี   สารบูรณ์ 

บ้าน/ชุมชน-แยกกักรักษาตัว :  ภูมิปัญญา สุขอนามัย 
ท าอย่างไรจึงจะปลอดภัยและถูกต้อง  

  คุณนิตยา  บัวสาย 
  

ส่องพลังชุมชน: การจัดการโควิดและชีวิตผู้คนในมิติ
ชุมชนอีสาน 

33 18 สิงหาคม 2564 คุณกุณฑลีพร  อมรชัยยาพิทักษ์ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก ในสถานการณ์โควิด  

  คุณครูสาวิตตรี   แก้วคงคา  
คุณครูสิริกุล   สุวรรณสิงห์ 

เล่นอย่างไรให้ปลอดภัยและปลอดโรค 

34 19 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ  New Better Normal ก า ร อ อ ก แ บ บ  Life Long 
Kindergarten  

  คุณครูนันท์กนก  พัชรนิธิอ าไพ Play and learn sensory activities ( On-site 
Activities) 

35 20 สิงหาคม 2564 คุณสุดใจ   พรหมเกิด 
 

การกระตุ้นการอ่านในเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์
โควิด-19” และ เทคนิคการอ่านนิทานให้เด็กปฐมวัย 

36 23 สิงหาคม 2564 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ การดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางในยุคโควิด-19 
  คุณครูมัชฉา  ท าคล่อง เทคนิคการดูแลเด็กเปราะบาง 

37 24 สิงหาคม 2564 คุณประพา   หมายสุข 
 

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ สังคม และ
จิตใจ ในสถานการณ์โควิด-19  

  คุณครูนรัญลักษณ์  จั่นจินดา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

38 25 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร วินัยของเด็กเมื่อต้องอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
  คุณครูมณีรัตน์  สุขสุสิทธิ์ เทคนิคการสร้างวินัยจากโรงเรียนสู่บ้าน 
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39 26 สิงหาคม 2564 อ.ดร.ชฎารัตน์  เฮงษฎีกุล การเสริมสร้างการเรียนรู้ เมื่อเด็กต้องอยู่บ้านในช่วงโควิด  
  คุณศศิธร  แจคสนั  Home Base Learning Home School 

40 27 สิงหาคม 2564 อ.ดร.ศรัล  ขุนวิทยา ระวังลูกอ้วนเมื่อต้องอยู่บ้านช่วงโควิด  
  คุณครูยศพนธ์  ศรีศักดาราษฎร์ การออกก าลังกาย 

41 30 สิงหาคม 2564 อ.ธาม  เชื้อสถาปนศิริ รุ่นในร่มและภาวะขาดธรรมชาติในเด็กปฐมวัย ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 

  อ.ดร.ประภัสสร  พวงส าลี สร้างสรรค์กิจกรรม Online ส าหรับเด็กปฐมวัย ชวน
เด็กๆ เล่นตามธรรมชาติได้ที่บ้าน 

42 31 สิงหาคม 2564 อ.ธนวัฒน์  ธรรมโชติ 
คุณฒามรา  สุมาลย์โรจน์ 
รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ 
ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ 
คุณครูบุษยรัต  ซื่อดี 

เวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
 4. ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อและมี
การจัดการแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมีการเตรียมความพร้อม
ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม รูปแบบการบริการจัดการกลุ่มย่อยห้องเรียน (Bubble) และการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ข้ามกลุ่ม  การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID ครบถ้วน 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน 2564 เพื่อรองรับการให้บริการดูแลเด็กปฐมวัย รูปแบบ New normal  มีระบบเฝ้าระวัง และระบบคัด
กรองความเสี่ยงรายวันของครอบครัว และการคัดกรองโดยการตรวจ rapid antigen test ได้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยใช้บ้านเป็นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านกิจกรรมสภาฟันน้ านม และผังรายการทักษะเด็กปฐมวัยห่างไกลโควิด มีคลิปกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ออนไลน์ มากกว่า 200 คลิปกิจกรรม ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเปิด
เรียน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ส าหรับสมาชิกเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดการเรียนรู้และ
ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กที่มีความเครียดและภาวะบอบช้ าทางใจจากสถานการณ์ 
COVID จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการดูแลเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตรอบที่ 1 จ านวน 1978 
ราย และอยู่ระหว่างการการเปิดรอบที่ 2  และหลักสูตรผู้ประคองจ านวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จ านวน 690 คน 
รอบที่ 2 จ านวน 1508 คน  
 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  จัดท ารายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล -3 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID  19 ระลอก 3 เป็นรายการสนทนารายวันและเวที
สาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ ผ่านต้นแบบการดูแลเด็กรูปแบบ  New 
normal ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ด าเนินรายการออนไลน์ 
ผ่านApplication Zoom และ Facebook Live ทุกวันท าการในเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2564  
รวม 42 ตอน มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการเรียนรู้มากกว่า 8600 คน และพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ 
“ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) 
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ของสถาบัน เพื่อรองรับการท ารายการถ่ายทอดสด และการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ของสมาชิกในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รูปที่ 1) 
 
รูปที่ 1 แสดงจ านวนสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการ  “ศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New 
Normal ระลอก 3” 

 

 
 

 
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 

 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ขับเคลื่อนแนวทางแนวทาง3 ประการในการ
เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของ covid 19และการฟื้นฟูหลังการระบาดได้แก่แนวทางที่ 1 การจัดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาวะเด็กปฐมวัยไม่ให้ขาดความต่อเนื่องโดยใช้บ้านเป็นฐาน (home 
based early childhood education and care)ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID 
19 แนวทางที่ 2 การเตรียมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อและมีการจัดการแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) แนวทางที่ 3 การเตรียมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีความพร้อมรับเด็กที่มี
ความเครียดและภาวะบอบช้ าทางใจ (trauma informed education and care) ผ่านเครือข่ายการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย เชื่อมโยงจากสมาชิกตั้ง
ต้นประมาณ 2500 คน จากเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New normal”ในเดือน
มิถุนายน 2563 โดยมีการจัดประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัยประจ าเดือน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2563 ถึงปัจจุบัน เป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้และสะสมชั่วโมงของครูปฐมวัยในเครือข่าย  ซึ่งทางสถาบันจัดท า
ระบบเก็บชั่วโมงและก าหนดมาตรฐานไว้ 45 ชั่วโมงต่อปี สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ก าหนดให้ครูปฐมวัยทุกคนต้องเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี   ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มากกว่า 19,000 คน (รูปที่ 2) และสามารถน าความรู้ ที่ได้รายการเปิด
บ้านศูนย์เด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล –3 พัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New 
Normal ระลอก 3” ผู้ลงทะเบียนมากกว่า 8,600 คน โดยในการขับเคลื่อนครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นแกน
ส าคัญในการสั่งการนโยบายให้เกิดความร่วมมือในการเข้าร่วมเรียนรู้และน าความรู้นี้ไปประยุกต์ปฏิบัติต่อไปได้แก่ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปทุกองค์กรท้องถิ่น 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
ตามหนังสือสั่งการรูปที่ 3  

นอกจากนั้นส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนประกาศนียบัตร ส าหรับครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและผู้น าชุมชน ที่เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์เปิดบ้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal  
ระดับ 3 ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน 
จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดพัทลุง จังหวัดตาก จังหวัดล าปาง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรัง 
จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดกระบี่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดพังงา จังหวัดพะเยา จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครพนม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ขอรับทุน มากกว่า 500 ทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564) 

 
รูปที่ 2 แสดง เครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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รูปที่ 3 แสดง หนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวอย่างความร่วมมือของ

องค์กรท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ในการเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อน าแนวทาง 3 ประการไปประยุกต์ปฏิบัติ 
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