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 “เพราะเด็กไมใชผูใหญที่ตัวเล็ก” การดูแลเด็กในสภาวะที่มีการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยูทั่ว

โลกนี้ ยอมตองมีความละเอียดออน อดทน ใสใจ มากกวาในวัยอื่น ๆ ทานผูอานหลายทานอาจสามารถปรับตัวเขา

กับการจํากัดบริเวณอยูในบานไดบางแลว แตในหลายครอบครัวยังคงมีความเครียด วิตกกังวล เนื่องจากใน

ครอบครัวทานมีสมาชิกตางวัยอาศัยอยูรวมกันโดยเฉพาะอยางย่ิง ครอบครัวที่มีลูกนอย หรือ เด็กกอนวัยเรียน ยอม

ตองใสใจเปนกรณีพิเศษ ถึงแมรายงานการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเด็กยังมีไมมากและไมรุนแรง แต ไมได

หมายความวา เด็ก ไมใชกลุมเสี่ยง ในทางกลับกัน หากบุตรหลานของทานไดรับเชื้อแลวติดตอไปยัง ปู ยา ตา ยาย 

หรือ อากง อามา ในบาน เมื่อทานเหลานั้นไดรับเชื้อ อาจมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได บทความเผยแพรความรูสู

ประชาชนฉบับนี้ ขอแนะนําแนวทางเบื้องตนในการดูแลลูกนอยใหปลอดภัย หางไกลจาก โควิด-19 ดังตอไปนี้ครับ 

1. เด็กมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 จากใครไดบาง 

 โดยปกติแลวเด็ก ๆ มีความเสี่ยงสูงในการไดรับเชื้อโรคจากโรงเรียน สถานที่เรียนพิเศษ หรือ สถานรับ

เลี้ยงเด็ก เมื่อเกิดโรคระบาดข้ึน สถานที่ใดมีเด็กรวมตัวกันมากยอมตองปดทําการเปนอันดับแรก แตเมื่อเด็ก ๆ ตอง

กักตัวอยูกับบาน สาเหตุหลักของการติดเชื้อคือ จากผูคนที่เดินทาง เขา-ออก จากบานไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 

และเมื่อตองกักตัวอยูบาน เด็ก ๆ ตองอาศัยอยูบานของตนเอง ไมเดินทางไปมาระหวางบานญาติหรือบานเพื่อน

สนิท 

 



2. เราจะสอนลูกเรื่องการดูแลความสะอาดไดอยางไร 

 สําหรับลูกนอยวัย 1.5 – 2 ป คณุพอคุณแม สามารถสอนใหลูกนอย ไมนําสิ่งของเขาปากหรือลางมืออยาง

งายได เพราะเด็กเริ่มเรียนรูพฤติกรรมจากคนรอบขางไดแตอาจปฏิบัติตามไดไมดีเทาที่ควร พอแมควรดูแลอยาง

ใกลชิด สําหรับเด็กวัย 3 ปข้ึนไป ควรสอนใหรักษาความสะอาด เชน ฝกใหลางมือประกอบการรองเพลง เชนเพลง

ชาง หรือ เพลง happy birthday จนครบสองรอบประมาณ 20 วินาที จะไดระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อที่

มือพอด ีสวนในเด็กโตใหคอยกําชับเรื่องความสะอาดตามสมควร 

3. จัดสรรเวลาใหลูกอยางไรใหเหมาะสมกับชวงวัยและพัฒนาการ 

 ผูปกครองอาจแบงเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับลูกตามชวงวัยดังนี้ 

- กิจกรรมสําหรับทารกหรือเด็กเล็ก เชน เลียนแบบการแสดงออกทางสีหนา น้ําเสียง รองเพลง ใชชอน

เคาะจังหวะ เลาเรื่องราวนิทานหรือใหดูรูปภาพ หรือ เลนโมบายแขวน 

- กิจกรรมสําหรับเด็กโต เชน อานหนังสือนิทานใหฟง พาเดินเลนในบริเวณบาน เตนรํา รองเพลง เลน

บทบาทสมมติ ทํางานบาน หรือ ทําอาหารดวยกัน 

- กิจกรรมสําหรับเด็กวัยรุน พูดคุยในสิ่งที่ลูก ๆ ชอบ เชน กีฬา ดนตรี ดารา เพ่ือนฝูง ออกกําลังกาย

ดวยกัน เลนเกมส หรือชมภาพยนตรวมกัน โดยใหอิสระแกลูกในการเลือกกิจกรรมตาง ๆ ตาม

ความชอบและความถนัด 

4. เราจะปองกันการนําเชื้อจากนอกบานมาสูลูกไดอยางไร 

 งดนําบุคคลภายนอกหรือญาติพ่ีนองเขาพบเด็ก ๆ ในบาน หากคนในบานมีความจําเปนตองไปทําธุระนอก

บาน ไปทํางาน หรือ ภารกิจใด ๆ ก็ตามควรเลี่ยงการเดินทางไปในสถานท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน โรงพยาบาลหรือ

สถานที่อากาศไมถายเท เมื่อเสร็จภารกิจแลว ใหทานปฏิบัติตน เหมือนวาทานไดสัมผัสเชื้อโควิด-19 แลว เมื่อกลับ

บานใหรีบลางมือ เปลี่ยนเสื้อผาเพื่อแยกซักจากเสื้อผาเด็กและอาบน้ําทันที แยกชาม ชอน แกวน้ํา ของใชอื่น ๆ 

โดยไมใชรวมกับเด็ก ถาเปนไปไดควรสวมหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อตองสัมผัสกับคนในครอบครัว 

5. คุณแมสามารถใหนมลูกขณะที่สงสัยวาเปนโรคโควิด-19 ไดหรือไม 

 คุณแมทุกคนที่อยูในพ้ืนที่การระบาด เมื่อมีอาการไอ จาม หรือ มีไข และสงสัยวาตนเองติดเชื้อ โควิด-19 

ควรโทรปรึกษากรมควบคุมโรค สายดวน 1422 งดการเดินทางไปโรงพยาบาลในชวงนี้ ในระหวางการรอตรวจคัด

กรองโรค แมยังคงสามารถใหนมลูกตอได เนื่องจากน้ํานมแมไมไดเปนแหลงในการแพรเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิด

ใด ๆ รวมทั้งโควิด-19 โดยขณะใหนมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือกอนและหลังการสัมผัสลูก ทํา

ความสะอาดฆาเชื้อพื้นผิว และควรปมเก็บน้ํานมสํารองไวใหไดมากที่สุด เพราะหากไดรับการตรวจยืนยันวาเปนผู

ติดเชื้อ แมจะตองแยกตัวจากลูกเพื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 



6. ถาคุณแมตั้งครรภติดเช้ือโควิด-19 ลูกในครรภจะปลอดภัยหรือไม 

 เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 จากแมสูลูกหรือสงผลกระทบ

ตอลูกในครรภ สตรีมีครรภจึงควรปฏิบัติตามขอควรระวังตาง ๆ อยางเครงครัดเพ่ือปองกันการไดรับเชื้อไวรัส และ

สังเกตตัวเองอยูเสมอ หากพบอาการผิดปกติ เชน มีไข ไอ หายใจลําบาก ควรปรึกษาแพทยผูรับฝากครรภทาง

โทรศัพท ซึ่งถาหากคุณแมตั้งครรภติดเชื้อโควิด-19 แลว จะมีความยากในการรักษาอยางที่สุด เนื่องจาก ยาตาน

ไวรัสหรือยาอีกหลาย ๆ ชนิด มีผลเสียตอทารกในครรภและไมสามารถใชยาเหลานี้เหมือนคนปกติได 

7. เราจะฝากเด็ก ๆ ให ปู ยา ตา ยาย อากง อามา เลี้ยงแทนชวงนี้ไดหรือไม 

 ในชวงโรคระบาดนี้ถาหากเด็กอาศัยอยูรวมกับผูสูงอายุภายในบาน หากเปนไปไดอาจลดการสัมผัสกันแยก

บริเวณพักอาศัย แตถาผูสูงอายุเหลานี้อยูตางบานกัน ใหงดเวนการพบปะพูดคุยหรือไปมาหาสูกันจนกวา

สถานการณการระบาดลดลงหรือควบคุมได เพราะเด็กเล็กอาจติดเชื้อแตไมแสดงอาการและเมื่อนําเชื้อไปติด

ผูสูงอายุทานเหลานั้นจะมีอาการทรุดหนักและอาจเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว หากทานมีโรคประจําตัว เชน โรค

ทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

8. เม่ือเด็กอยูบานเปนเวลานานควรใสใจสิ่งใดเปนพิเศษ 

 ในสถานการณปกติเด็ก ๆ จะใชเวลาไปกับที่โรงเรียน สถานที่เรียนพิเศษ หากตองอยูบานเปนระยะ

เวลานานแลว ผูปกครองอาจตองวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดตอเด็ก ๆ เชน อันตรายจากไฟฟาดูด ของหนักหลน

ทับจากการปนปาย วัตถุไวไฟ ของมีคมทุกชนิด เพราะเด็กจะมีเวลาเหลือมากเพื่อเลนซน คนหาของทุกชนิดที่อยูใน

บาน จึงไมควรทิ้งเด็กไวตามลําพังเปนระยะเวลานานและควรติดตามพฤติกรรมของเด็ก ๆ อยูเสมอ 

9. หากสมาชิกในบานยังตองทํางานในสถานที่เสี่ยงการติดเชื้อควรทําอยางไร 

 แพทย พยาบาล เภสัชกรและสหวิชาชีพทางดานสาธารณสุข ทานเหลานี้เปนทัพหนาท่ีเสียสละตัวเองโดย

ไมเดินทางกลับบานในชวงโรคระบาด แตถาทานเปนพนักงานอื่น ๆ ที่ทาํงานในโรงพยาบาล เชน เจาหนาที่การเงิน 

ธุรการ พนักงานขับรถ เวรเปล หรือ หนาที่ใด ๆ ก็ตาม ใหปฏิบัติเหมือนทานสัมผัสเชื้อโควิด-19 ถาจําเปนตอง

อาศัยอยูในบานกับเด็ก ๆ ควรแยกหองในทุกกิจกรรมและสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ

เด็ก ๆ หากไมจําเปน 

 ทายที่สุดนี้หากสถานการณการระบาดของโควิด-19 ยังไมคลี่คลาย ทานสามารถบรรเทาความเครียดของ

เด็ก ๆ โดยพานั่งรถออกจากบาน ขับพาชมวิวทิวทัศนขางทางโดยไมตองลงจากรถ แคเพียงเทานี้ เด็ก ๆ ของทาน

จะมีความสุขมากขึ้น ในชวงกักตัวนี้ครับ 
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