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“ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได  ” นาจะเหมาะสําหรับสถานการณที่ เกิดขึ้นใน 
ช วงนี้  วิกฤตที่ เกิดจากการแพร ระบาดของเชื้ อ ไวรัส Cov id-19 สร าง 
ความเปลี่ยนแปลงอย างมากให กับสังคมโลก ส่ิงที่ เ ราทํ า ได ในตอนนี้ 
คือ ตั้งสติ อย าตื่นตระหนก ปรับตัวไปกับมัน และมีความรับผิดชอบตอ 
สังคม 
สมาคมช างเผือกและโรงเรียนช างน อยหวัง เป นอย างยิ่ง ให สมาชิกทุก
ทานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รวมฝาฟนไปดวยกันและเราจะสามารถ 
กลับมาใกล กันอยางเคย 
สําหรับวารสารช างเผือกฉบับนี้  เรือจ างต างแดนมาอัพเดทข าวสารการ 
รับมือของโรงเรียนช างนอยตอไวรัส covid-19 นอกจากปญหาสุขภาพ 
แล ว เศรษฐกิจในช วงนี้ ก็อาจทําใหหลายๆทานปวดหัวได  มาดูว าเราจะ 
สามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจผันผวนไดอย างไรกับ นํ้าเมา.... เม าส 
คุณแมตลอดกาลมาแนะนําคุณพอคุณแมกับวิธีพิชิตใจลูกวัยรุ น ลองยอน 
กลับไปดูว า 10 โรคระบาดที่ร ายแรงในอดีตมีอะไรบ างกับ น.หมวกขาว 
คุยเฟ องเรื่องสิ่งแวดลอมมาชวนเราไปลวงลึกที่มาของ covid-19 และเรา 
จะสู กับมันไดอยางไร อีก 2 บทความพิเศษเกี่ยวกับ coronavirus เลี้ยง 
ลูกอยางไรในชวงเวลาที่ เราตองกักตัวอยูบาน และ อะไรคือ new normal 

“ ไมมีอะไรอยู กับเราไดตลอด ทั้งความสุข และความทุกข  
สําคัญคือตองอยู อยางเขาใจมัน ”

กอง สหรัฐ สังคปรีชา 
 
ขอใหสนุกกับการใชชีวิตคะ

รุจิบูรณ คงสุนทร



ปวงขา้พระพุทธเจา้ขอถวายพระพรชยัมงคลแด ่

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร รชักาลที� 10 

ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิ�งยืนนาน

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ ขา้พระพุทธเจา้ 

คณะทาํงานและสมาชกิสมาคมช้างเผือก

คณะครูอาสา ผูป้กครองและนกัเรียนโรงเรียนช้างน้อย ซูรคิ



เรื่องเลาในรั้ว
ของโรงเรียน

เรื่องเลาในร้ัวของโรงเรียน ปกษนี้ คงจะตอง 
แชรประสบการณในรอบ 50 ป เปนเหตุการณ
วิกฤตที่ผู อานทุกทาน ไดสัมผัสกับโรคระบาด 
เชื้อไวรัส โควิก 19 หลังจาก รัฐบาลสวิส 
ประกาศปดสถานบริการ หางราน รวมทั้ง 
โรงเรียนในวันที่ 13 ของเดือนมีนาคมในระยะ 
เวลา 4- 5 อาทิตย  เพื่อปองกันการแพร 
กระจายเช้ือของโรคระบาดนั้น ทางโรงเรียน 
ช างนอยไดตระหนักถึงผล กระทบของการ 
เรียนการสอน และความ ปลอดภัยของ นักเรียน 
ครูอาสา รวมทั้ง ผูปกครองทุกทาน ทาง 
โรงเรียนไมรีรอทําการประกาศ ภายในแจงการ 
หยุดเรียนตามมาตราการของ รัฐเชนเดียวกัน
ผลกระทบของการแพรเชื้อโรคในคร้ังนี้ ไดสราง 
ความตระหนักใจใหกับหลายหนวยงานในแตละ 
ประ เทศทั่ ว โลก บางบริษัทฯ พนักงานต อง 
ทํ างานที่ บ านต อง ไปซื้ อคอมพิ ว เตอร มา
ติดตั้งในบาน เกิดความวุนวายอยางมาก 
ในส วนของระบบการศึกษา ทาง โรง เรียน 
หลายแหงไดหาทางออกโดยการสอนผานเน็ต 
และมีการแลกเปล่ียนการสอนผานไลน การสง 
งานผานสื่อคอมพิวเตอร ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่ง 
ทางเลือกในยามวิกฤต
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มาตราการการเรียนรู แบบใหม ไดปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของการเรียนรูผานจอ 
หรือ ผานไลน ในชวงเวลาที่ตองใช 
เวลาอยูบาน ตองปรับตัว การที่ เรา 
ไม ได เรียนในโรงเรียน หรือ หองเรียน 
รวมกับเพ่ือน ๆ  เราไดมองเห็นเพื่อน 
ผานจอ ความรูสึกแปลก ๆ ยอมเกิด 
ขึ้นใหนึกถึงในวันที่พวกเราเคยนั่งเรียน
ดวยกัน เสียงพูดคุยกัน หายไปไหนกัน 
หมด นักเรียนทุกคนตั้งใจฟงครูผาน
จอ รอฟงการอธิบายการบานอยาง
ขมักเขมน เราไดแตภาวนาวาขอให 
เหตุการณ วิกฤตนี้ผานไปอยาง
รวดเร็ว รอวันที่จะได เจอเพื่อนอีกครั้ง

นักเรียนโรงเรียนชางนอย ตื่นตัวเสมอ 
ไม เคยทอแท แมจะไม ไดมาเรียน เรียนที่ 
บานก็ไดคะ ครูอาสาแตละหองก็หาทาง 
ออก การสงใบงานผานไลน ใชหอง 
ไลน ในการสื่อสารระหวางผูปกครอง
และนักเรียน สรางความสามัคคี  ความ 
หวงใย และสรางพลังในหองเรียนผาน 
ไลน รูสึกไดวา ไมวาเราจะอยู ท่ีใด การ 
เรียนรูยอมเกิดขึ้นได เสมอไมมีอุปสรรค
ใด ๆ มาทําใหพวกเราเลิกเรียนได  พลัง 
เรียนรู  นักเรียนชางนอยมีมากเกินกวา 
ที่คิด รักเรียนรู  ใฝ ใจแมจะอยู ท่ีใด ก็ทํา 
ใหพวกเรามีความสุขได
ครูแจง ครูวิ ครูแกว ครูอัญ และครูจิ๊บ 
ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ ได ให
ความรวมมือและชวยประสานงาน
ระหวางโรงเรียนและนักเรียน ในยาม 
วิกฤต ภาพผานจอของคุณครู ปองกัน 
ตัวเองกันไว เพื่อชนชาติไทยในอนาคต
ขางหนาจะไดอยูกันอยางปลอดภัย  
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ทางโรงเรียนสงขาวสารผานสื่อไลน
เพื่อเฝ าระวังในเรื่อง



ในยามวิกฤติทําใหเกิดขอคิดในการดํารงชีวิต
ของคน บางคนทําใหกิจวัตรประจําวันยากขึ้น 
แตก็ตองใชเวลาในการปรับตัวสงผลใหทั้ง
ดานบวกและลบ ถามองในแงการประหยัด 
พลังงานสิ่งแวดลอม ถือวาชวยไดเปนอยาง 
มาก แตถาพูดถึงความปลอดภัยของชีวิต 
มนุมษยก็เปนเรื่องที่ยากที่ควบคุม การทอง- 
เที่ยวลดนอยลง ทะเล อากาศ สะอาดขึ้น 
ครอบครัวมี เวลาอยู ด วยกัน เริ่มใส ใจกับ 
สุขภาพมากขึ้น ที่กลาวมาเปนเพียงสวนหนึ่ง 
ของการแพรระบาดเชื้อโรค แตหากเรามาพูด 
ถึงผลลบทุกคน บอกเลยวา เครียดกับทุก 
เรื่องตั้งแตการเปนอยู การงาน การเงิน 
การรักษาสุขภาพ ตลอดจนทําใหความคิด 
ความอ านอยู ในขีดจํากัดเกิดมาไม เคย
ประสพป ญหาที่ เค าเรียกกันว าสงคราม
เชื้อโรค ขอให คิดบวก พยายามทําอะไรที ่
เรารู สึกดี และมีประโยชนตอสวนรวม เพื่อ 
ให ทุกคนผ านวิกฤตนี้ ไปด วยกัน   ขอฝาก 
เนื้ อ เพลง ปร ะ จํ า โ รง เ รี ยนช างน อยมา 
ฝกรอง รวมกัน ในเวลายามวาง เพื่อชวยกัน 
ป องกันโควิด และสร างพลัง เพื่อทุกคน  

แล วพบกันใหม ป กษ หน านะคะ 
ดูแลสุขภาพ รักตัว เอง รักครอบครัว 

อยู บ านนะคะ ด วยความห วงใย 
จากเรือจ างในต างแดน
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“เราจับมือกันไว เราจะไปดวยกัน 
มีเพียงเธอและฉัน มาพบกันทุกวันไป”
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Elefäntli-Schule Zürich
Die Thaischule für Kinder zwischen 6 - 12 
Jahren. Jeden Samstag (ausser Schulferien)
im Gemeinschaftszentrum Buchegg 93.
Weitere Informationen : changpuakassociation.ch
Elefäntli-Schuel oder Telefon : 078 879 33 54



ในยุคสังคมปจจุบันนี้ที่มีความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ เราจึงจําเปนตองเตรียมตัว เพื่อ 
รับมือ เพื่อช วยไม ให เกิดผลกระทบตอการ 
ดํารงชีวิตประจําวันในครอบครัวของคุณ
และธุรกิจตาง ๆ  จึงขอเสนอแนวทางการ 
ปรับการใช ชีวิตใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ
ปจจุบัน เพื่อนําไปปรับใช มีดังตอไปนี้
1.ลดรายจาย หารายไดเพิ่ม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายท่ีไมจําเปน
แบบเดิม ๆ หลีกเลี่ยงการซื้อของนิยมตาม 
กระแส เชน การซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ 
ออกใหม ๆ หรือโทรศัพทมือถือรุนใหม โดย 
ที่ เคร่ืองเกายังใชงานไดตามปกติ เปนตน 
หากของท่ีมีอยู ยังใชงานไดก็ไมควรซื้อใหม
เพื่อ เป นการลดทอนรายจ าย หากเรามี 
รายจายมากกวารายได เราควรที่จะหาราย 

ไดเสริม เพ่ือรายไดสวนนั้นไปชวยสําหรับ
คาใชจายไดอีกทางหน่ึงเพื่อชวยทําใหเรามี
รายได พอกับรายจ ายนั่นเอง เพราะด วย 
เศรษฐกิจแบบนี้  หากจะใช จ ายตามใจชอบ 
ก็คงจะไม เหมาะมากนัก แถมขาวของเคร่ือง 
ใชตาง ๆ ก็มีราคาแพงมาก ดังนั้นการลด 
คาใชจายที่ ไม จําเปนลงและหารายได เพิ่ม
จึงเปนวิธีที่ควรทําที่ สุด ซึ่งสําหรับรายได 
เสริมนั้น ก็สามารถหาไดจากอาชีพเสริมที่ 
ถนัด เชน ทําขนมไปขายที่ทํางาน เปดราน 
คาออนไลน รับจอบงานเล็ก ๆ ชวงหลังเลิก 
งาน หรืองานอะไรก็ไดที่ไมสงผลกระทบตอ 
งานประจําที่ทําอยูมากนัก และไมหักโหม 
ร างกายจนเกินไปเพราะต อให ต องการหา 
รายได เสริมมากแค ไหนแต สุขภาพรางกาย 
ก็ตองมาเปนอันดับหน่ึงเชนกัน
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บัญชีจากครัวเรือน
โดย นํ้าเมา...เม าท

รับมืออยางไร 
ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน



2. พยายามอยาเปนหนี้สิน  
พยายามลดหนี้ที่มีอยูใหนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ได หลีกเลี่ยงการผอนชําระหรือบริการอื่น ๆ 
ไมวาจะเปน การใชบัตรเครดิตโดยไมจําเปน 
การกู เงินจากธนาคารเพื่อมาลงทุน เพราะจะ 
ทําใหคุณเปนหนี้และยังตองเสียดอกเบี้ยรวม
ถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ เพิ่มขึ้นอีกตางหาก 
ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย เปนอุปสรรค
อยางยิ่งในการชําระหนี้สินที่ เปนไปไดยาก 
แลวยังทําใหมีปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เพราะ 
ฉะนั้นก็อยาเปนหนี้สินเปนอันขาดหรือหากมี 
หนี้สินที่ค างคาอยู แล วก็ควรรีบจัดการลด
ยอดใหเร็วที่สุด เพราะหากยิ่งยืดเวลาออกไป 
นานเทาไหรก็จะตองเสียดอกเบี้ยนานเทานั้น
3. ใหความสําคัญกับการออมเงิน 
เมื่อเรามีรายไดที่คิดวาพอกับรายจายภาย
ในครอบครัว เราควรออมเงินสวนหนึ่งเพื่อ 
เก็บไวใชในยามที่เรามีความจําเปน เพื่อชวย 
บรรเทาความเดือดรอนลงไปไดในขณะที่เรา
มีความจําเปนตองใชเงินซึ่งอนาคตขางหนา 
เราไม รูหรอกวาเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือยํ่าแย
กวาเดิม เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมาให 
ความสําคัญกับการออมเงินใหมากที่สุด
4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใชในการ
ดําเนินชีวิตเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตนไมวา
จะอยูในอาชีพใด ก็สามารถยึดถือวิถีไทยใน 
ความพอดี พอประมาณอยาฟุมเฟ อยไร 
ประโยชน อยายึดวัตถุเปนที่ตั้ง ยึดทางสาย 
กลางตามฐานะของตนเองและใชสติปญญา
ในการดํารงชีวิต ที่สําคัญควรหลีกเลี่ยง 
ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนอบายมุขเพราะสิ่งเหลา 
นั้นมักจะเปนตัวสูบเงินของคุณเลยละ
5.ติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอ 
เราจําเปนที่จะตองติดตามขาวสารเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ เพราะวาเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 

และตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาดังนั้นจึงตองอัพเดทขางสารตาง ๆ 
ใหทันกับเหตุการณปจจุบันอยู เสมอ ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีชองทางตางๆ มากมาย ในการรับ 
ขาวสารเหลาน้ีเพื่อจะไดเตรียมความพรอม
และรับมือไดทัน
6.ลดการใชพลังงาน ลดการลงทุน 
ในขณะที่เศรษฐกิจยํ่าแยควรเลือกหาวิธีลด
การใชพลังงาน เพ่ือลดคาใชจายภายใน 
ครอบครัวอย างเช น การประหยัดนํ้ า 
ประหยัดไฟฟา ลดการใชนํ้ามัน หันมาใช 
พลังงานทดแทนเข ามาแทนที่  เป นต น 
หลีกเลี่ยนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงในขณะ
ที่เศรษฐกิจกําลังตกตํ่า เพื่อจะชวยใหกิจการ 
ของคุณไมเกิดความเสียหายหรือขาดทุน
7. ติดตามความมั่นคงของแหลงรายได  
ในเมื่อบริษัทหรือกิจการตาง ๆ นั้นอาจมี 
โอกาสขาดสภาพคลองหรือปดกิจการและ
เลิกจางพนักงานไดตลอดเวลา ดังนั้นเรา 
ควรรีบหางานใหมหรืองานเสริมรายได 
เพราะถาถูกเลิกจางงานจะทําใหเราไมเดือด
รอนอยางแนนอน 

แนวทางเหลานี้อาจจะเปน ทางเลือกในการ 
รับมือกับเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลาใหแกทานผูอานไดไมมากก็นอย  
อยาลือจัดการบริหารการเงินใหรอบคอบ
ดวยนะคะ

ที่มา : https://moneyhub.in.th/arti-
cle/how-to-live-in-fluctuations-economics/
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    จิตวิทยาในการเลี้ยงลูก
โดย คุณแมตลอดกาล

เทคนิคการเลี้ยงดูอยางไร
ใหไดใจลูกวัยรุน

วัยรุนเปนชวงวัยหัวเลี้ยวหัวตอ กํ้ากึ่งระหวาง 
ความเปนเด็กและความเปนผูใหญ การเปลี่ยน 
แปลงในชวงวัยรุนมีทั้งเปลี่ยนทางดานรางกาย
และจิตใจ ดังนั้น การเลี้ยงดูของคุณพอคุณแม 
จําเปนตองปรับไปดวยนะคะ แตจะปรับอยางไร 
ติดตามอาน เทคนิคการเลี้ยงดูอยางไรใหไดใจ 
ลูกวัยรุน กันคะ

องคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดไวคือ 
เด็กที่มีอายุในชวงระหวาง 10 -19 ป วัยรุน 
แบงออกไดเปน 3 ชวง ไดแก
- วัยรุนตอนตน  ชวงอายุ 10 -13 ป
- วัยรุนตอนกลาง  ชวงอายุ 14 – 16 ป
- วัยรุนตอนปลาย  ชวงอายุ  17 -19 ป
แตปจจุบันนี้ตัวเลขที่กลาวมาอาจจะคลาด
เคลื่อนไปในทางปฏิบัติเพราะเดี๋ยวนี้เราจะรูสึก
วาแมตลูกอายุ 8 – 9 ปก็เริ่มโต (กวาวัย)
จนดูเหมือนจะเริ่มเขาสูวัยรุนแลวสําหรับบาง
บาน เพราะทุกวันนี้พฤติกรรมเลียนแบบดารา 
นักรอง เขาถึงไดงาบแทบทุกบาน อินเอตร
เน็ตเชื่อมโยงไปทุกที่ ทําใหเกิดการเลียนแบบ  
แบบวาหนู / ผมชอบ แตเด็กจะยังไมสามารถ 
แยกแยะไดวาสิ่งใดดี / ไมดี  ถูกตอง/ไมถูกตอง
เด็กวัยรุนหรือเริ่มเขาสูวัยรุนเกิดการเปลี่ยน
แปลงหลายดานพรอม ๆ กัน อยูในชวงกํ้ากึ่ง 
ระหวางความเปนเด็กกับผูใหญ ตองการคนหา 
ตนเอง เริ่มมีกลุมเพื่อนที่รักและชอบ สนใจในสิ่ง 
ที่เหมือน ๆ กับตน  และชวงนี้ทําใหลูกเริ่มออก 
หางพอแม  โดยเฉพาะหากพอแมเลี้ยงดูแบบ 
ผลักไสลูกใหหางอก  แบบนี้ยิ่งกอใหเกิดปญหา  
มาดูกันคะวา การเลี้ยงดูอยางไรใหไดใจลูกวัยรุน
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เมื่อลูกยางเขาสูวัยรุน อายุประมาณ 10 ปขึ้น
ไปพอแมตองยอมรับนะคะวาลูกไมใชเด็กนอย
ที่เราจะตองดูแลแบบประคบประหงมใกลชิด
แบบลูกยังเปนเด็กเล็กอีกแลว แตไมไดหมายถึง 
ใหเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยลูกนะคะ การ
เลี้ยงลูกวัยรุน คุณพอคุณแมตองเริ่มปรับตัว 
นะคะ เพราะลูกที่เคยเปนเด็กนารักชางเอาอก 
เอาใจ กอดหอมเลนกันกับพอแมแบบชวงวัย 
เด็ก แตลูกจะเริ่มมีพฤติกรรมดื้อรั้น เริ่มเอา
แตใจตัวเอง ไมใชลูกเปนเด็กไมดีนะคะแตเปน 
พัฒนาการของชวงวัย เริ่มอยากเปนตัวของ 
ตัวเองมากขึ้น แนนอนวาทําใหพอแมอดหวง 
ไมไดวาลูกจะเติบโตไปอยางไร 
ความหวงใยผสมผสานกับความกังวลใจดวย
ความรัก และความหวังดีที่พอแมมีตอลูกนั้น 
ยิ่งทําใหพยายามเขาไปสอดสองลูก และพยา- 
ยาม ออกกฎเกณฑบังคับลูกที่กําลังเปนวัยรุน 
เรื่องเลยยิ่งแยกันไปใหญ หากทําแบบนี้อาจ 
ทําใหเกิดชองวางระหวางพอแมกับลูกใหหาง
ไกล ปญหาเล็ก ๆ อาจกลายเปนเรื่องใหญ  
แลวจะเลี้ยงอยางไรเปนคําถามที่เกิดขึ้นในใจ

แลวใชไหมคะ มาดูกันคะวาม ีเทคนิคในการ 
เลี้ยงลูกอยางไรใหชนะใจลูกวัยรุน
1. อยาแทรกแซง
คณพอคุณแมลองเช็คตนเองดูนะคะเรากําลัง
เลี้ยงลูกแบบเราเปนพอแมหรือเลี้ยงแบบเราตอง 
QC ดูแลตรวจเช็คลูกไปทุกเรื่องอยูหรือเปลา  
หากเรากําลังพยายามควบคุม (หรือ “สั่ง”) 
ลูกวัยรุนมากเกินไปหรือไม พยายามเขาไปรับรู 
เรื่องตาง ๆ ของลูกมากเกินไปหรือไม เราพยา- 
ยามมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
ของลูกวัยรุนมากเกินไปหรือไมเราสามารถยอม
รับ และยอมใหมีความเห็นหรือการตัดสินใจที่ 
แตกตางไปจากมุมมองของพอแมไดหรือไม 
เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญที่ลูกวัยรุนของ
คุณกําลังเผชิญอยูในการเรียนรู ที่จะเปนตัว 
ของตัวเองและเริ่ม “เปนผูใหญ”
2. เวลาคุณภาพ
คําวา “ เวลาคุณภาพ / Quality time ” ขอบอก 
วาเปนสิ่งสําคัญสําหรับครอบครัวจริง ๆ นะคะ 
เพราะเวลาคณภาพแมชวงเวลานอยนิดแตสามา
รถสรางความั่นทางจิตใจใหกับลูกได ชวยเสริม
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สรางความความสัมพันธอันดีระหวางพอ แม 
และลูก เวลาคุณภาพไมไดจํากัดวาจะตองมีกี่ 
ชั่วโมงตอวัน หรือกี่วันตอสัปดาห แตยิ่งมีมาก 
เทาไหร โอกาสที่ครอบครัวจะไดแบงปนสิ่งดี ๆ 
รวมกันก็มีมากขึ้นเทานั้นเวลาคุณภาพเรา 
สรางไดอยางไร
- งายทีส่ดุ คอื รบัประทานอาหารรวมกนั  ชวย 
กันจัดเตรียมพุดคุย หยอกลอ แบงปนสิ่งดี ๆ 
เปนชวงเวลาสั้น ๆ ที่มีคาทั้งสุขใจ สุขกายและ 
อิ่มทอง
- โทรหากันแสดงความหวงใยกัน แตไมใชการ 
โทรเช็คนะคะ แมวาคุณพอคุณแมอาจจะแอบ 
หวงก็ตาม แตอยาโทรบอยจนทําใหลูกรูสึก 
อึดอัดใจ นํ้าเสียงแสดงความหวงใย ถามไถ  
ใชคําพูดที่ฟงแลวคนผูพูดผูฟงสบายใจทั้ง
สองฝาย “ ดูแลตัวเองดี ๆ นะลูก พอแมรัก 
ลูกนะ เดี๋ยวเจอกันนะลูก ”
- วางแผนทํากิจกรรมสนุก ๆ รวมกันใหลูกได 
แสดงความคิดเหนไมใชเกิดจากความตองการ
ของพอแมเทานั้น คือ  ทุกคนในครอบครัวมี 
สวนรวมในตัดสินใจและลงมือทําดวยกัน เชน
ลูก ๆ เปนคนเลือกสถานที่ ๆ จะไป คุณพอ 
คุณแมชวยคิดหาที่พัก คุณแมเลือกรานอาหาร 
คุณพอเปนคนจองตั๋วสําหรับเดินทาง เพียงแค 
คิดก็สนุกแลวคะ
- หางานอดิเรกทํารวมกัน เชน  ชวยกันทําปลูก 
ตนไม ตัดแตงกิ่งไมในสวน ชวยกันทําอาหาร 
ทําขนม เริ่มตั้งแตการไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ 
ตลาด หรือหางสรรพสินคามาทําอาหาร ทํา 
ขนมอรอย ๆ รับประทานกัน
3.เอาใจ “ลูก” มาใสใจ “เรา”
บางครั้งวัยรุนก็จะยังทําทาฮึดฮัดไมยอมฟง 
พอแม ขอใหใชความใจเย็น และดูจังหวะที่จะ 
พูดเร่ืองเหลานี้กับเขา ซึ่งถาคุณพอคุณแม 
หนักแนนพอและไมไดไปชวนทะเลาะดวย ก็จะ 
ทําใหลูกได เรียนรูพฤตกรรมใจเย็น รูจักขมใจ 

จากคุณพอคุณแมไปในตัว ไมปะทะกันดวย 
อารมณ  เรียกวาสอนลูกดวยการกระทําของ 
พอแมเอง ในทางกลับกัน คุณเองก็ควรรับฟง 
มุมมอง และแงคิดของเขาดูบาง พยายามเปดใจ 
ใหกวาง จะทําใหคุณพอคุณแมไดรูจักลูกของ 
คุณเองไดดีขึ้น
4. ทําความรูจักเพือ่น ๆ ของลูก
ถาเปนไปได ควรรูจักกับคุณพอคุณแมของ 
เพื่อนลูกดวย จะชวยใหคุณแลกเปลี่ยนความ 
เห็น และชวยเหลือกันได
5.ใหความเคารพ
ความหมายในที่ดี  คือ  ใหความเปนสวนตัว 
และสิทธิของลูกวัยรุนอยาอางเพราะความเปน 
“พอแม” นะคะ ควรจะใหเขามีความเปนสวนตัว 
และไมเขาไปกาวกายลูกในทุกเรื่อง เชน ไมควร 
จะไปคนหองนอนหรือโตะสวนตัวของลูก หรือ 
แอบอานบันทึก อานไลนของลูก เพราะถาลูกรู 
จะทําใหลูกโกรธและรูสึกไมไวใจพอแม จนอาจจะ 
ไมยอมรับฟงอะไรจากเราอีก ดังนั้นถาคุณพอ 
คุณแมจะคอยสอดสองลูกก็ทําไดแตควรให
ความเคารพในความเปนสวนตัวของเขาดวย  
ควรบอกลูกเพ่ือขออนุญาต แมวาเราจะเปน 
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แตการกระทําเชนนี้เทากับการปลูกฝงใหลูกรูจัก
เคารพสิทธิของคนอื่นตอไปนะคะ เปนผลดีตอ 
ลูกจริง ๆ คะ
6.กฎเกณฑ ทีไ่มดูเหมือน กฎหมาย
บางครั้งกฎเกณฑหากมีมากเกินไปก็จะทําใหอึด
อัดใจ สิ่งสําคัญการตั้งกฎเกณฑควรเห็นพรอม 
กันทั้งพอแมและลูกนะคะไมใชเกิด จากพอแม 
แตลูกไมไดยอมรับหรือเห็นดวย แนนอนวา หาก 
เปนเชนนี้เกิดการตอตานแนนอน กฎเกณฑตอง 
ยืดหยุนปรับใหเหมาะสมกับลูกและสามารถ
ปฏิบัติไดไมเขมงวดจนเกินไป เชน จะใหลูกวัยรุน 
เขานอนแตหัวคํ่า หรือ จะหามไมใหดูทีวีเลย หรือ
หามใชโทรศัพทคุยกับเพื่อนนั้น แนนอนวาลูก
จะไมรับฟงหรือไมยอมปฏิบัติตาม แบบนี้ตอง 
ผอนปรนบางนะคะ

เด็กในชวงวัยรุนเปนวัยที่กําลังฝกคิดและมอง
ปญหาตาง ๆ อยางซับซอนขึ้น เริ่มใชเหตุผล 
ในการวิเคราะหเรื่องตาง ๆ ดวยตัวของเขาเอง 
จึงอาจทําใหดูเหมือนเขา  “ไมฟงคุณพอคุณแม 
อีกตอไป”  แตในความเปนจริงแลว ลูกยังรับฟง 
คุณพอคุณแมอยูนะคะ เพียงแตตองการไดมี 
โอกาสแสดงความคิดและความเห็นของเขาให
พอแมอยางเราไดทราบบาง ดังนั้น คุณพอ 
คุณแมควรมีวิธีที่จะพูดคุยกับลูกวัยรุนอยาง 
สรางสรรคดวย อยาใชวิธี “สั่งใหทํา” อยาง 
เดียวคงไมได ในบางครั้ง ถาเปนเรื่องที่ไมมี 
ความสําคัญมากนักและคุณพอยอมรับได เชน  
การทําผม การแตงตัว ซึ่งบางครั้งจะดูเปนวัย 
รุนมากไป ถามองผานไปได ก็ควรจะปลอยไป 
บาง สิ่งสําคัญ  คุณพอคุณแมควรจะพิจารณา 
เลือกเรื่องที่สําคัญที่ควรพูดกอนมาพูดคุยกับ
ลูก อยาพยายามพูดบนไปทุกเรื่อง จะทําให
เขาไมยอมรับฟงพอแมอยางเรานะคะ ขอให 
พยายามเขาใจลูกวัยรุนใหมากใหเวลากับเขา 
เทาที่เราทําได เพื่อใหลูกสามารถเติบโตเปนผู 
ใหญ ที่มีคุณภาพและมีความสุขนะคะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เคล็ดลับเลี้ยงลูก วัยรุนให 
ฉลาด สมองดี มีภูมิตานทานสูงเพิ่ม MQ ปลูกฝง 
จริยธรรม วัคซีนปองกัน ปญหาอาชญากรเด็กและ

วัยรุน 10 นิสัยดี ๆ ที่แมควรปลูกฝงกอนลูกโตเปนวัยรุน

บทความโดย
มิ่งขวัญ เหลาบุศณอนันต
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    ใส ใจสุขภาพ
โดย น.หมวกขาว

ปจจุบันที่สถานการณ COVID-19 โรคระบาด 
ชนิดใหม ยังคงอยู ในระดับที่วางใจไมได และ 
ยังคงไมอาจรูไดวาจะสิ้นสุดลงในวันไหน ยังพอ 
โชคดีวาการแพทยสมัยใหมในยุคนี้มีความเจริญ
กาวหนามาก และเราก็พอจะมีวิธีรับมือจากการ 
เรียนรูเหตุการณโรคระบาดในอดีตมาบางแลว
แตสําหรับผูคนในยุคโบราณนั้น นาเสียดายท่ี 
การแพทยนั้นยังไมพัฒนาเทา เกิดเช้ือโรค 
ระบาดแตละครั้งจึงรุนแรง และมีจํานวนผูเสีย 
ชีวิตสูงมาก บางครั้งก็ถึงหลักลานเลยทีเดียว 
ครั้งนี้เราจะพาคุณยอนอดีต ไปรูจักกับ 10 
เหตุการณการแพรของโรคระบาด ที่รายแรง 
ที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ดังตอไปนี้
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10 โรคระบาด 
ที่รายแรงที่สุด
ในประวัติศาสตรโลก 
คราชีวิตผูคน
มากที่สุดถึง 
200 ลานคน



 โรคระบาดอันโทนีน 
 Antonine Plague ค.ศ.165
โรคระบาดอันโทนีน หรืออีกชื่อหนึ่งวา the 
Plague of Galen เปนโรคฝดาษหรือไข 
ทรพิษที่ระบาดในอาณาจักรโรมัน สาเหตุ
การ เกิดน้ันเช่ือกันวามาจากกองทัพโรมัน 
ที่เดินทางกลับมาจากแถบตะวันออกใกล 
(Near Eastหมายถึงประเทศแถบเอเชีย 
ตะวันตก ตุรกี อียิปต ไปจนถึงจักรวรร 
ดิออตโตมัน) ทั้งนี้ยังไมทราบตนตอการ 
เกิดที่แนชัด เหตุการณในครั้งนี้สรางความ 
เสียหายใหญหลวงแกกรุงโรมมาก มีผูเสีย 
ชีวิตถึงวันละ 2,000 คน ประมาณยอดผู 
เสียชีวิตรวมทั้งหมดประมาณ 5 ลานคน 
การแพรระบาด ในครั้งนี้ยังสงผลกระทบ 
อยางใหญหลวงถึงเร่ืองของเสนทางการ
คาขาย Indo-Raman Trade ในแถบมหา 
สมุทรอินเดียดวย
 
 กาฬโรค The Black Death
 ค.ศ.1346-1353
หนึ่งในเหตุการณโรคระบาดที่รายแรง และ 
โดงดังที่สุดในประวัติศาสตรโลก ประเมิน 
จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดถึง 75-200 ลาน 
คน นับเปนถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลกทั้ง 
หมดเลยทีเดียว มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคที- 
เรีย เยอซิเนีย แพสทิซ (Yersinia pestis) 
ซึ่งแพรระบาดอยูในสัตวจําพวกหนูในแถบ 
ตอนกลางของเอเชีย โดยจุดเริ่มตนนั้นเชื่อ 
วามาจากขบวนคาราวานที่เดินทางมาจาก 
เอเชีย เขามาถึงยังทาเรือซิซิลี ในอิตาลี 
ประมาณป 1347 กอนที่จะแพรตอไปทั่วทั้ง 
ทวีปยุโรป วากันวาซากศพของคนที่ตายนั้น 
ทับถมกันจนสูงเปนเนิน ทําใหไมสามารถ 
เผาทําลายไดอยางทันทวงที เมื่อ ซากเริ่ม 
เนาสลายก็กอใหเกิดเชื้อโรคกระจายลงทั้ง 

พื้นดิน และแหลงนํ้าตอไปไมจบสิ้น
ผูปวยที่ติดโรคนี้จะมีหลายอาการ ขึ้นอยูกับ 
สถานที่ และชวงเวลาที่พบ โดยมีลักษณะ 
รวมคือผูปวยจะมีฝมะมวงขึ้นบริเวณขอพับ 
ขาหนีบ คอ รักแร มีไขสูง อาเจียนเปนเลือด 
และเสียชีวิตภายในเวลา 2-7 วัน
สวนคําเรียก Black Death นั้นมีความหมาย 
2 อยาง นั่นคืออาการข้ันสุดทายของผูปวย 
จากกาฬโรคนั้น รางกายจะกลายเปนสีดํา 
เพราะมีเลือดออกใตผิวหนังชั้นหนังกําพรา 
และอีกความหมายนั้นสื่อถึงความนาสะพรึง
กลัวของโรครายนี้ และอารมณเศราหมอง 
ของผูคนในยุคสมัยนั้น
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 The Columbian Exchange
 ค.ศ.1492
นับตั้งแตกองเรือสเปนเขามามีอํานาจในแถบ
นานนํ้าทะเลแคริบเบียน โรคติดตอจากยุโรป 
ก็เดินทางเขามาถึงบริเวณหมู เกาะทางใต
ของเม็กซิโกเชนกัน ทั้งฝดาษ หัด กาฬโรค 
ซึ่งก็คราชีวิตของผูคนในแถบนี้ไปถึง 90% 
ยกตัวอยาง เชน
- เกาะ Hispaniola แตเดิมมีจํานวนประชากร 
ประมาณ 60,000 คน แตจากการมาถึง 
ของนักเดินเรือ Christopher Columbus ใน
ป 1548 จํานวนชาวเกาะนั้นลดลงเหลือเพียง 
500 คน
- ป 1520 อาณาจักร Azte ตองลมสลายลง 
จากการแพรระบาดของโรคฝดาษที่เขามา
กับทาสชาวแอฟฟริกัน

 The Great Plague 
 of London ค.ศ.1665
อีกหนึ่งโรคระบาดครั้งรายแรงของอังกฤษ 
นับตั้งแตเหตุการณ Black Death ในป 
1348 โดยเชื่อกันวาสาเหตุหลักมาจากหนู 
รวมไปถึงความสกปรกในยานที่อยูอาศัย
ที่ดึงดูดพวกหนูเขามา ประชากรในกรุง 
ลอนดอนกวา 20% เสียชีวิตจากเหตุการณ
นี้ รวมไปถึงสัตวเล้ียงอยางสุนัขและแมวก็ถูก 
กําจัดทิ้งเพราะเชื่อวาเปนสาเหตุของการแพร
เชื้อดวย แตนั่นยิ่งทําใหประชากรหนูแพร 
จํานวนมากขึ้นกวาเดิม

 อหิวาตกโรค First Cholera  
 Pandemic ค.ศ.1817
การอุบัติขึ้นคร้ังแรกของเชื้ออหิวาตกโรค 
เกิดขึ้นในรัสเซีย มีผู เสียชีวิตรวมกวา 1 
ลานคน เชื้อแพรกระจายผานทางนํ้า และ 
อาหาร ติดไปกับทหารชาวอังกฤษที่นํา 

เชื้อโรคไปแพรตอยังประเทศอินเดีย มีผู เสีย 
ชีวิตเพิ่มอีกลานคน จากนั้นเชื้อก็แพรไปถึง 
อังกฤษ จากกองเรืออังกฤษไปสูสเปน 
แอฟริกา อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุน อิตาลี 
เยอรมนี และอเมริกา กระทั่งการแพทย 
สามารถผลิตวัคซีนข้ึนมาเปนผลสําเร็จใน
ป 1885 แตการแพรระบาดของเชื้อนี้ก็ยัง
คงดําเนินตอไป

 การแพรระบาดของกาฬโรค 
 ครั้งที่ 3 The Third    
 Plague Pandemic
 ค.ศ.1855
เริ่มตนขึ้นที่ประเทศจีน กอนที่จะลามไปยัง 
อินเดีย และฮองกง ซึ่งคราชีวิตผูคนไปถึง 
15 ลานคน ซึ่งนับเปนครั้งที่ 3 ของโลกที่มี 
การระบาดของเชื้อกาฬโรค (คร้ังที่ 1 ชวง 
ป 541-542 ชวงอาณาจักรไบแซนไทน และ 
ครั้งที่ 2 คือ Black Death ในป 1348) 
ครั้งนี้ เชื้อโรคแพรโดยมีหนู และตัวหมัด 
เปนพาหะ

 ไขหวัดใหญรัสเซีย 
 Russian Flu ค.ศ.1889
เหตุการณไขหวัดใหญระบาดครั้งแรกของ
ประเทศรัสเซีย ซึ่งเชื้อแพรมาจากแถบไซบี- 
เรีย และคาซัคสถาน เขาถึงเมืองใหญ 
อยางมอสโคว ฟนแลนด และโปแลนด 
และสุดทายก็ไปถึงสวนตางๆ ในแถบยุโรป 
ภายในเวลา 1 ป เชื้อก็ขามนํ้าขามทะเลไป 
จนถึงทวีปอเมริกาเหนือ และแอฟริกาใน 
ที่สุด กระทั่งสุดทายในป 1890 มีจํานวนผู 
เสียชีวิตทั้งสิ้น 360,000 คน
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 ไขหวัดใหญสเปน 
 Spanish Flu ค.ศ.1918
เชื้อไขหวัดใหญที่มีตนตอมาจากสัตวปก มี 
จํานวนผูเสียชีวิตรวมทั่วโลกถึง 50 ลานคน 
นับเปนโรคติดตอที่คราชีวิตผูคนไปมากที่สุด
นับแตเหตุการณ Black Death โดยทฤษฎี 
แรกการกําเนิดของไขหวัดใหญชนิดนี้คาดวา 
เชื้อไวรัสนาจะติดมากับกลุมแรงงานชาวจีน 
แลวไปกลายพันธุที่อเมริกา แตสุดทายสถาน 
ที่ที่เกิดการระบาดรายแรงที่สุด เริ่มตันที่กรุง 
แมดริด ประเทศสเปน ทําใหถูกเรียกวา 
“ไขหวัดสเปน” น่ันเอง  
ผูปวยที่ติดเชื้อจะมีไข จาม คลื่นไส ปวด 
เมื่อยกลามเนื้อ และทองเสีย ซึ่งเปนอาการ 
แรกเริ่มของไขหวัดใหญทั่วไป แตหลังจากนั้น 
ชวงป 1918 เชื้อก็กลายพันธุ และมีความราย 
แรงกวาเกา การระบาดของไขหวัดสเปนนี้ 
กินอาณาเขตทั้งในอเมริกา และยุโรป ภายใน 
เวลาสามปมียอดผูเสียชีวิตถึง 100 ลานคน 
มากกวาจํานวนผูเสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 หลายเทา และสุดทายการระบาด 
ของไขหวัดใหญสเปนก็คอยๆ ลดลง และ 
หายไปอยางลึกลับชวงป 1919

 ไขหวัดใหญเอเชีย 
 Asian flu ค.ศ.1957
ไขหวัดใหญเอเชียนี้ยังคงเปนเชื้อสายพันธุ
เดียวกันกับไขหวัดสเปน น่ันคือ ไขหวัดนก 
นั่นเอง มีผู เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 1-4 ลาน
คน โดยเริ่มการระบาดในฮองกงกอนจะแพร 
กระจายสูจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ซึ่งนับ 
เปนความโชคดีที่วัคซีนไขหวัดนกนั้นสามารถ
ผลิตขึ้นไดเปนครั้งแรกในปนั้นเอง จึงยับยั้ง 
การแพรกระจายโรคระบาดนี้ไดเปนผลสําเร็จ

 ไวรัส HIV / AIDS
 ค.ศ.1981
เอดส หรือเชื้อไวรัส HIV 
เปนเชื้อที่ทําใหระบบภูมิตานทานบกพรอง 
จนสุดทายก็เสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซอน 
คาดกันวาเชื้อนั้นกลายพันธุมาจากไวรัสที่ทํา
ใหเกิดโรคในสัตวประเภทลิง เชน ชิมแปนซี 
หลังจากนั้นไวรัสเหลานั้นอาจติดเขามาในคน 
โดยเริ่มแรกเปนไวรัสที่ทําใหเกิดเปนโรคมะเร็ง
ตอมนํ้าเหลืองในคนเทานั้น ตอมาจึงกลาย 
พันธุเปนโรคเอดส
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    คุยเฟ องเรื่องสิ่งแวดล อม 
โดย หญิง กัณญภัทร

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศให 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหมเปน "การระบาดใหญ" หรือ 
pandemic หลังจากเช้ือลุกลามไปอยาง 
รวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก
ขอมูลจากมหาวิทยาลัยจอหนสฮอปกินส
ของสหรัฐฯ ระบุวา ปจจุบันไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหมแพรระบาดไปแลวในอยาง
นอย 185 ประเทศและดินแดนทั่วโลก มีผู 
ติดเชื้อกวา 3,269,667 คน ทั้งไดคราชีวิต 
ผูคนไปแลวกวา 233,998 คน

โลกไดรับรูเรื่องโรคติดตอปริศนา หลังจาก 
ทางการจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. 2019 วาเกิด 
การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมใน

เมืองอูฮั่น ซึ่งมีประชากรกวา 11 ลานคน
โดยหลังจากเก็บตัวอยางไวรัสจากคนไขนํา
ไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในเวลาตอมา 
จีนและองคการอนามัยโลก ระบุวา ไวรัสชนิด 
นี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" กอนหนานี้พบไวรัส 
โคโรนามาแลว 6 สายพันธุ ที่เคยเกิดการ 
ระบาดในมนุษย สําหรับไวรัสโคโรนาสาย 
พันธุใหมที่กําลังระบาดเปนสายพันธุที่ 7

คนไทยรู จักไวรัสในตระกูลนี้มาแลวจากโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง หรือ 
โรคซารส (Severe Acute Respiratory 
Syndrome - SARS) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาเชนกัน โดยพบการระบาดคร้ัง 
แรกปลายป 2002 เริ่มจากพื้นที่มณฑล 
กวางตุงของจีน กอนท่ีจะแพรกระจายไปใน 
หลายประเทศ จนมีผูติดเชื้อกวา 8,000 คน 
และคราชีวิตผูคนไปเกือบ 800 คนทั่วโลก
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ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา 
และการปองกันโรคโควิด-19

ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมคืออะไร



องคการอนามัยโลก ประกาศชื่อที่เปนทาง 
การสําหรับใชเรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิด
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา "โควิด- 
ไนนทีน"(Covid-19) 
ขณะที่คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
อนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International 
Committee on Taxonomy of Viruses ) ได 
กําหนดใหใชชื่อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคCovid-19  
วา SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทาง 
เดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง 
(Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 ) เนื่องจากมีความเกี่ยวของ 
ทางพันธุกรรมอยางใกลชิดกับเชื้อไวรัสโรค
ซารส
ที่มาของโรค
ขณะนี้ยังไมมีใครทราบชัดเจนถึงแหลง
กําเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

กอนหนานี้มีการสันนิษฐานวา ไวรัสชนิด 

นี้อาจเริ่มติดตอจากสัตวปามาสูคน โดยมี 
ตนตอของการแพรระบาดจากงูเหาจีน 
(Chinese cobra) และงูสามเหลี่ยมจีน 
(Chinese krait) ที่นํามาวางจําหนายใน
ตลาดสดเมืองอูฮั่น ซึ่งเปนสถานที่พบผู 
ติดเชื้อกลุมแรก ๆ
ทีมผูวิจัยสันนิษฐานวา งูอาจเปนสัตวตัว 
กลางท่ีสงตอเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
จากคางคาวมาสูคน เน่ืองจากงูพิษที่อาศัย 
อยูในธรรมชาติลาคางคาวในถ้ําเปนอาหาร 
แตก็ยังคงมีขอสงสัยวา ไวรัสโคโรนา 
สามารถปรับตัวใหอยูอาศัยและขยายพันธุใน
รางกายของทั้งสัตวเลือดเย็นและสัตวเลือด
อุนไดอยางไร
ลาสุด นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวา ตัวนิ่ม 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ชาวจีนเชื้อวามีสรรพ
คุณตามตํารายาแผนโบราณนั้น อาจเปน 
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ภาพจําลองไวรัสท่ีทําใหเกิดโรค Covid-19 
ซึ่งตอนนี้มีชื่อทางการวา SARS-CoV-2



พาหะนําเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมจาก
คางคาวมาแพรสูคนที่ตลาดคาสัตวปาเมือง
อูฮั่น
นักวิทยาศาสตรตั้งขอสังเกตวา ตัวนิ่มซึ่งใช 
ลิ้นตวัดกินมดและแมลงตามพื้นดินนั้นอาจได
รับเชื้อจากการสูดหายใจมูลคางคาวที่ตกอยู
ตามพื้นดินเขาไป
อาการ
องคการอนามัยโลก ระบุวา ผูติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุใหม จะมีอาการเริ่มแรกคือ 
มีไข ตามมาดวยอาการไอแหง ๆ หลังจาก 
นั้นราว 1 สัปดาหจะมีปญหาหายใจติดขัด 
ผูปวยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอัก-
เสบรวมดวย หากอาการรุนแรงมากอาจ 
ทําใหอวัยวะภายในลมเหลว
ขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
แนะนําวา หากผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 
การระบาดของโรคมีอาการไข รวมกับอาการ 
ทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ 
เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ ควรรีบ 
พบแพทยทันที
ความรุนแรงของโรค
ปจจุบันนักวิจัยประเมินวา ในจํานวนผูติด 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 1,000 คน 
มีผู เสียชีวิต ราว 5-40 คน หากจะระบุตัว 
เลขคาดการณที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกก็คือ 
9 คน ในผูติดเชื้อ 1,000 คน หรือเกือบ 1%
ขณะที่นายแมตต ฮานค็อกรัฐมนตรี 
สาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ระบุ 
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผานมา วา "การประเมิน 
ที่ดีที่สุด" ของรัฐบาลคือ อัตราการเสีย 
ชีวิตอยูที่ "2% หรือ นาจะตํ่ากวานั้น"
แตก็ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งเรื่องของอายุ 
เพศ สุขภาพโดยทั่วไป และระบบสาธารณสุข 
ที่ผูปวยเขารับบริการ
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อาการติดเชื้อไวรัส

covid-19

ปวดหัว

ไอ

มีไขและ
เมื่อยลา

หายใจถี่ ๆ
ปวดกลามเนื้อ 



ผลการวิเคราะหขอมูลคนไข 56,000 คน 
ที่จัดทําขึ้นโดยองคการอนามัยโลก บงชี้วา 
ผูไดรับเชื้อ 4 ใน 5 คน จะมีอาการปวยไม 
รุนแรง โดย :
- 80% มีอาการไมรุนแรง
- 14% มีอาการรุนแรง
- 6% มีอาการวิกฤต
สวนอัตราการเสียชีวิตอยูในระดับตํ่าที่ 1-2%

เรามีความเสี่ยงแคไหน
ถาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม กลุม 
คนที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกวา ไดแก ผูสูง 
อายุ ผูปวย และอาจจะรวมถึงผูชายดวย
การวิเคราะหขนาดใหญครั้งแรกในผูติดเชื้อ
มากกวา 44,000 ในประเทศจีน พบวาอัตรา 
การเสียชีวิตในผูสูงอายุสูงกวาคนวัยกลาง
คนถึง 10 เทา
อัตราการเสียชีวิตในคนที่อายุตํ่ากวา 30 ป 
ตํ่าที่สุด โดยมีผู เสียชีวิต 8 คนในจํานวนผู 
ติดเชื้อ 4,500 คน
ผูที่ปวยเปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ หรือปญหาในการหายใจ มีโอกาส 
เสียชีวิตมากกวาคนปกติอยางนอย 5 เทา
และผูชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูหญิง
เล็กนอย ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีสงผลตอกัน 
และกัน และเราก็ยังไมเห็นภาพที่สมบูรณ
ของความเส่ียงในคนแตละประเภทในแตละ
พื้นที่
ผลการวิเคราะหจากศูนยปองกันและควบคุม
โรคของจีน (CCDC) ชี้วา แมอัตราการติด 
เชื้อโรคโควิด-19 ระหวางชายและหญิงจะไม 
ตางกันมากนัก แตอัตราการเสียชีวิตนั้นทิ้ง 
หางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีจํานวน 
คนไขชายที่เสียชีวิต 2.8% ในขณะท่ีคนไข 
หญิงเสียชีวิต 1.7%

สาเหตุท่ีทําใหเปนเชนน้ี สืบเนื่องมาจากการ 
ที่ผูชายเปน "เพศออนแอกวา" ในเร่ืองของ 
ภูมิตานทานโรค แตอยางไรก็ตาม นักวิทยา- 
ศาสตรยังไมทราบชัดวาเหตุใดผูหญิงจึง
แข็งแกรงกวาผูชายในแงนี้ ท้ังยังสามารถ 
พัฒนาภูมิคุมกันหลังไดรับวัคซีนใหทํางาน
ไดมีประสิทธิภาพดีกวา และอยูคงทนนานป 
กวาอีกดวย
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เราจะปองกันตัวไดอยางไร
ปจจุบันยังไมทราบชัดเจนวาเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหมแพรกระจายจากคนสูคนได
อยางไร แตเชื้อไวรัสชนิดคลายกันแพรผาน 
ทางละอองของเหลวที่ออกมาจากการไอและ
จาม คําแนะนําที่ดีที่สุดจาก องคการอนามัย 
โลกคือ เราสามารถปองกันตัวเองจากไวรัสที่ 
ติดตอทางระบบทางเดินหายใจทุกชนิดได
ดวยการลางมือ เลี่ยงการเขาใกลคนที่ไอ 
หรือ จาม และพยายามอยาสัมผัสใบหนา 
ดวงตา จมูก และปาก
สถานการณในไทย
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ "โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด-19" 
เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 โดยใหมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานจํานวนผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ราย 
ใหมในประเทศไทยเพิ่มอีก 6 ราย เมื่อวันที่ 
1 พ.ค. ทําใหยอดสะสมของผูที่ไดรับการ 
ยืนยันวาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
ในประเทศไทยอยูที่ 2,960 ราย โดยมีผู 

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 187 ราย สวน 
ผูปวยอีก 2,719 รายรักษาหายแลว และมีผู 
เสียชีวิต 54 ราย
นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก สธ. กลาววา 
ผูติดเช้ือรายใหมสวน ใหญพบในกรุงเทพฯ 
เปนคนวัยหนุมสาวที่มีอาการเล็กนอย จึง 
ออกไปใชชีวิตตามปกติ
นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลปยังไดขอความรวม 
มือประชาชนทุกคนวาอยาเดินทางกลับภูมิ
ลําเนา แมวาจะมีการหยุดงาน เน่ืองจาก 
อาจแพรเชื้อสูคนในตางจังหวัดได ขณะที่ 
คนในตางจังหวัดก็ไมควรเดินทางขาม
จังหวัด เพราะอาจเส่ียงตอการติดเชื้อได
หนากากปองกัน เจลทําความสะอาด และ 
เครื่องฟอกอากาศหลากชนิด กลายเปน 
ของหายาก ขาดแคลน หรือราคาพุงสูง 
ขึ้นหลายเทา โรงพยาบาลหลายแหงเรียก 
รองรัฐบาลใหชวยจัดหาหนากากอนามัยใน
เจาหนาที่ของโรงพยาบาล สวนหนวยงาน 
รัฐหลายแหงออกมาสอนใหคนทั่วไปเย็บหนา
กากผาไวใชเอง
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ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและนํ้า ใชแขนเสื้อปดปากเวลาไอหรือจาม

สวมใสหนากากอนามัยไมสัมผัสตา จมูกและปาก 
เมื่อยังไมลางมือ 

เลี่ยงการสัมผัสใครชิดกับผูปวย

การปองกันตัว
จากการติดเชื้อ
COVID - 19 



    เก าไปใหมมา
โดย : )

ผู เชี่ยวชาญระดับสูง 30 รายวิเคราะห 
วิถีชีวิตแบบใหมหลังโควิด-19: การงาน 
การเรียน ธุรกิจ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี ้
กําลังมีความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
หลายประเทศออกมาตรการเพื่อปองกัน
การแพรระบาดใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได 
พฤติกรรมและการใชชีวิตประจําวันของคน
เปลี่ยนไป จนเริ่มมองภาพไมออกวาโลก 
หลังโควิด-19 จะเปนอยางไร
นักธุรกิจ ผูบริหาร และนักลงทุนของบริษัท 
ใหญ ๆ ทั่วโลก ตองมีการคาดการณ 
สถานการณโลกหลังผานพนวิกฤตโควิด-19 
เพื่อวางแผนใหธุรกิจกลับเขาสูภาวะปกติโดย
เร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนที่จะตอง 
เปลี่ยนไป ซึ่งบางอยางกลายเปน New 
Normal หรือความปกติใหมที่เราตองเจอ

Work From Home 
กลายเปนเรื่องปกติ
นักธุรกิจและผูบริหารหลายคนเชื่อวาการทํา
งานที่บาน (Work From Home)จะกลายเปน 
เรื่องปกติหลังการแพรระบาดของโรควิด-19  
Matthew Prince CEO ของ Cloudflare 
คาดการณวาหลาย ๆ บริษัทจะเริ่มใหอิสระ 
ในการทํางานกับพนักงานมากขึ้น พนักงาน 

ไมจําเปนตองเดินทางเขามาที่สํานักงานแต
อยางใด ทําใหบริษัทเองสามารถปรับลด 
พื้นที่สํานักงานที่เชาไดดวยเชนกัน
สวนบริษัทที่ยังใหพนักงานมาทํางานที่
สํานักงานตามเดิม จะมีการปรับเปลี่ยนพื้น 
ที่การทํางานใหม จากเดิมที่ในปจจุบันนิยม 
ออกแบบสํานักงานแบบเปดโลง (Open Plan 
Office) ไมมีพารทิชั่นกั้นระหวางโตะทํางาน 
พื้นที่ทุกสวนเช่ือมตอกันทั้งหมด เปล่ียน 
เปนพื้นที่สํานักงานแบบปดมากข้ึน เพราะ 
พารทิชันที่กันระหวางโตะทํางานจะชวยลด
โอกาสการแพรกระจายของเชื้อโรคไดดีกวา

New Normal
วิถีชีวิตแบบใหมหลังโควิด-19
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สวนในแงของการประชุม Jeff Richards 
ผูบริหารของ บริษัทรวมทุน GGV Capital 
มองวา การประชุมออนไลนจะเปนเรื่องปกติ 
ที่ใคร ๆ ก็ทํากัน โดยเฉพาะการประชุมภาย 
ในบริษัทระหวางพนักงานดวยกันที่ตองมี
การประชุมเปนประจําทุก ๆ สัปดาห จะ 
ประชุมผานระบบออนไลนมากขึ้น ไมตอง 
เขามาเจอหนากันที่ทํางานก็ได ทําใหใคร ๆ 
ก็รูจักแอปพลิเคชันที่ใชประชุมออนไลน ไมวา 
จะเด็กหรือผูใหญ ตางใชแอปพลิเคชันพวกนี้ 
ในการพูดคุยกันจนเปนเรื่องปกติ แตการ 
ประชุมใหญ ๆ เชน การประชุมผูถือหุน 
การประชุมระหวางบริษัท อาจตองมีการ 
ประชุมแบบเดิมอยู รวมถึงการเดินทางเพื่อ 
ติดตอธุรกิจก็อาจยังมีอยู เชนเดิม
นอกจากนี้นักธุรกิจบางคนยังมองอนาคต
ของการจางงานวา ตลาดของนักพัฒนา 
ที่มีความสามารถจะกวางข้ึนจากการทํางาน
ที่บาน บริษัทตาง ๆ สามารถจางพนักงาน 
จากที่ไหนก็ไดในโลก โดยไมมีขอจํากัด
ดาน สถานที่ทํางานเขามาเก่ียวของ เพราะ 
นักพัฒนาสามารถทํางานจากที่บานไดเปน
ปกติ

เทคโนโลยีกลายเปน
เรื่องปกติในชีวิต
ไมใชแคการประชุมออนไลนในขณะทํางาน
เทานั้นที่ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนในชวงการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 แตมาตรการ 
เวนระยะหางทางสังคมทําใหเราไมสามารถ
คุยกับเพื่อน หรือคนรูจักไดเหมือนเดิม Stan 
Chudnovsky หนึ่งในผูบริหารของ 
Facebook ที่ดูแลแอปพลิเคชัน Messenger 
มองวาการใชงาน VDO Conference จะ 
กลายเปนเรื่องปกติมากขึ้นสําหรับการใช

งานทั่วไป ตั้งแตการใชเวลาไปกับคนใน 
ครอบครัว การจัดงานปารตี้ฉลองวันเกิดกับ 
เพื่อนสนิท หรือแมแตการออกกําลังกาย 
กับเทรนดเนอร สามารถทําไดผาน VDO 
Conference
นอกจากนี้นักธุรกิจ และผูบริหารบางคน 
คาดวาในชีวิตประจําวันของเราอาจมีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่จะเขามาชวยอํา
นวยความสะดวกใหกับชีวิตประจําวันของเรา 
โดยเฉพาะการใชงานผูชวยอัจฉริยะอยาง 
Google Assistant, Siri หรือ Amazon Alexa 
เพื่อสั่งคําสั่งใหโทรหาคนที่เราอยากคุยดวย
สวนบริษัทหลาย ๆ แหง ที่ไมยอมปรับตัว 
เขาสูโลกเทคโนโลยีกอนหนาท่ีจะมีการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 จําเปนที่จะตองรีบ 
ปรับตัวใชเทคโนโลยีในการทํางานมากขึ้น 
ในฐานะเคร่ืองมือที่จะทําใหบริษัทอยูรอดใน
สถานการณอันยากลําบากแบบนี้
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หองเรียนยังสําคัญ 
แตเรียนออนไลนจะมากขึ้น
แมวาในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด
-19 จะเปนการบังคับใหทั้งโรงเรียน และ 
มหาวิทยาลัยตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอน เปนการเรียนผานระบบออนไลน 
แทน เนื่องจากไมนักเรียนสามารถเดินทางไป 
โรงเรียนไดตามปกติ และการรวมตัวของคน 
จํานวนมาก ๆ อาจกลายเปนความเสี่ยง
Adam Enbar CEO ของ Flatiron School 
มองวาสถานศึกษาตองใชแอปพลิเคชันตาง
เชน Zoom หรือ Slack แตการเรียนออนไลน 
ไมสามารถทดแทนประสบการณภายในหอง
เรียนไดทั้งหมดดังนั้นเมื่อสถานการณกลับ
สูภาวะ ปกติการเรียนออนไลนอาจลดลง 
บาง แตอยางไรก็ตามอาจมีคนบางสวนที่ 
ยังตองการเรียนผานระบบออนไลนอยู ดัง 
นั้นสถาบันการศึกษาตองพัฒนาคอรสเรียน
ผานระบบออนไลน เพื่อสนองความตองการ 
ของผูเรียนดวยเชนกัน

ธุรกิจตองปรับตัว
ในชวงแรกหลังจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นจนบริษัทตางๆ  
สามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ บริษัท 
ตางๆ อาจมีความกังวลวาโรงงานของตัว 

เองอาจผลิตสินคาไดไมเพียงพอกับความ 
ตองการจนเกิดความขาดแคลน ทางแกใน 
ระยะสั้นคือการหาวัตถุดิบจากแหลงที่ใกลโรง
งานมากขึ้น แตในระยะยาวบริษัทจะตองรูจัก 
การบริหารความเสี่ยง และมีการจําลอง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ
ตาง ๆ ที่อาจกระทบกับการดําเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ธุรกิจตาง ๆ ตองเรียนรูที่จะรู จัก 
ปรับตัวใหเขากับสถานการณที่มีการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็ว
David Barrett CEO และผูกอตั้ง Expensify 
แอปพลิเคชันบริหารจัดการคาใชจาย มอง 
ภาพรวมของโลกธุรกิจวา บริษัทที่ไดรับผล 
กระทบอยางหนักจากวิกฤตโควิด-19 โดย 
เฉพาะบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะตองมีการ
ใชเงินจากการระดมทุนจํานวนมาก รวมถึง 
มีการผลาญเงินสดที่มีอยู บางบริษัทอาจ 
ถึงขั้นตองปลดพนักงานออก รวมถึง 
พิจารณาการขายกิจการเพื่อความอยูรอด 
บริษัทท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ไมมาก 
นัก จะตองโฟกัสกับธุรกิจที่บริษัททําตอไป 
แตตองรัดเข็มขัด และประหยัดคาใชจาย
สวนนักลงทุนที่ตองการลงทุนในบริษัท
ตาง ๆ จะมีการประเมินมูลคาที่แทจริงของ 
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บริษัทมากขึ้น นอกเหนือไปจากการประเมิน 
มูลคาบริษัทจากรายได และผลกําไร โดย 
เฉพาะการประเมินโครงสรางองคกร พนัก 
งาน วัฒนธรรมองคกร ความยืดหยุนใน 
การทําธุรกิจ และความสามารถในการทํา 
กําไรสวนธุรกิจรานคา และรานอาหาร Will 
Lopez ผูบริหารของ Gusto บริษัทที่ให 
บริการดานการเงินแกบริษัทตาง ๆ แนะนํา 
วาจากที่แตเดิมเคยอาศัยลูกคาที่เขามาที่
หนารานเพียงอยางเดียว ตองรูจักปรับตัว 
หาลูกคาจากชองทางอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน 
รานอาหารตองผูกกับบริการเดลิเวอรี่จะหวัง
ขายคนที่เขามาทานอาหารในรานอยางเดียว
ไมได หรือถารานไหนมีบริการเดลิเวอรี่อยู 
แลว ตองมีการขยายพื้นท่ีบริการใหกวางขึ้น 
โดยไมตองรอลูกคาภายในชุมชนใกลเคียง
มาอุดหนุนเทานั้น

ที่มา – Fast Company
Brandinside.asia
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    ช างพลายไปเยี่ยม
โดย : )

ในชวงสถานการณจํากัดพื้นที่เสี่ยงโรค
โควิด 19 ท้ังเด็กเล็ก เด็กวัยซน เด็กประถม 
และวัยรุนถูกใหอยูบานในชวงนี้ ควรมีคํา 
แนะนําอยางไรตอครอบครัว พอแม ผูดูแล 
เด็กบาง?
วิธีการดูแลเด็ก ๆ ในทุกชวงวัย รวมถึงการ 
จัดการอารมณของคุณพอคุณแม ให 
สามารถรับมือกับสภาวะท่ีเปนอยู ท้ังเปน 
หลักใหลูกได และจัดการอารมณตนเองได 
เพื่อความสุขในครอบครัว
สิ่งเหลานี้ คือ หลักการและ คําอธิบายที่นา 
สนใจจาก นพ.สมบูรณ หทัยอยูสุข อาจารย 
ประจําสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุน ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร คณะแพทยศาตรศิริราช 
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีราย 
ละเอียดที่สําคัญและนาสนใจ ดังตอไปนี้  

เลี้ยงลูกแตละชวงวัยอยางไร? 
ในสถานการณติดบาน
ปองกันเชื้อโควิด-19
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หลักการแรกสุด 
แสดงใหลูกรูวายังรักเขาเสมอ
นพ.สมบูรณ หทัยอยูสุข ระบุวา การดู 
แลเด็ก มีหลักการสําคัญอยู 5 ประการ 
ที่ผูปกครอง ตองรับทราบและควรนํา 
ไปปฏิบัติ  คือ 
ขอ 1.ทําใหเด็กรับรูคําพูดที่วา พอแมรักลูก 
แบบไมมีเงื่อนไข การที่มีโรคเหลานี้พอแม 
ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมและจะดูแลเขาเหมือน
เดิม
เริ่มที่หลักการแรกผูใหญเราก็กลัวและตกใจ
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราเอง ลูก ๆ ทุกชวงวัย 
ยิ่งเด็ก ๆ ก็ยิ่งตกใจ เพราะเขาสัมผัสไดถึง 
สภาวะบานเมืองที่มันไมปกติ อยากใหพอแม 
ทําใหเขารับรูวาโลกตอนนนี้มันอยูในสถานะ
วุนวาย แลวมันก็อยู ในสภาวะที่คาดเดาไมได 
ไมมีใครอยากใหมันเกิดแบบนี้ แตวา ยังไง 
เราก็อยากใหลูกรับรูวา เขาสําคัญที่สุด 
สําหรับพอแม พอแมจะปกปองดูแลเขาเสมอ 
วาอะไรจะเกิดข้ึน
พอแมตองจัดการอารมณ
ตนเองใหได
ขอที่ 2 ผูใหญเราเครียดจากภาวะที่เกิด 
พอแมก็ตองรับรูสภาวะใจตัวเองที่เกิดกอน 
วาตอนนี้ก็เครียดมากๆ เปดใจ ยอมรับวา 
ทุกคนก็เครียด ใคร ๆ ก็เครียด ทั้งเครียด 
จากตัวโรค วาแตละวันจะมีประกาศผูติดเชื้อ 
เพิ่มเทาไหร ในขณะเดียวกันก็เครียดจากผล 
พวงจากโควิด เชนอาจถูกใหออกจากงาน 
รายรับลดลง รายจายเทาเดิม แลวลูกก็ยัง 
ตองดูแล ลูกอยากไปซัมเมอรก็ไมไดไป 
พอแมเองก็ตองรับรูถึงความเครียดของตัว
เอง แลวเมื่อรับรูจัดการอารมณตนเองได 
พอแมจะเปนตนแบบในการจัดการอารมณ
ที่ดีใหกับลูก ที่ทําใหเด็กเห็นวาพอแมก็ 

เครียดแตจัดการอารมณได และพอแมมีสิทธิ์ 
ที่จะบอกลูกได วาพอแมไมพรอม ตอนนี้แม 
กําลังกังวล สามารถสื่อสารทางตรงใหเขา 
เห็นได แตเมื่อเกิออารมณดานลบตองทําให 
เขาเห็นวาสามารถจัดการอารมณตนเองได 
ลูกก็จะเรียนรูวาจัดการอารมณไดเชนเดียว
กัน
ขอ 3 การจัดการอารมณ ที่เม่ือทําไดดีขึ้น 
มันทําใหเด็กรับรู ไดวาเขาสําคัญจริง ๆ วา 
เมื่อพอแมเครียด แลวหากจัดการอารมณได 
พอแมจะมีพลังที่เหลือสําหรับจัดการดูแลลูก 
ซึ่งทําใหลูกรับรู ไดจริง ๆ วารักเขาจริง ๆ  นี่ 
คือเรื่องของการจัดการอารมณ สําคัญไม 
นอยกวาการระวังการติดเชื้อ การจัดการ 
จํากัดการติดเช้ือดวยการอยูบาน หยุดการ 
ติดเชื้อ อยูบานเพื่อชาติ
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ตองเปนตัวอยางที่ดีใหลูก
ในการระวังการติดเชื้อ
ขอ 4 ดังนั้น พอแมตองเปนตัวอยางที่ดีใน 
การปองกันการติดเชื้อ ทั้งการลางมือ การ 
อยูระยะหางจากคนในสังคม
ถาเราออกจากบานเราถึงตองระวัง เพราะ 
เราออกไปในพื้นท่ีเส่ียง แลวเราก็รักษา 
อนามัย ลางเจลอนามัยบอย ๆ เมื่อกลับมา 
บานแยกยายกันไปอาบนํ้า สระผมใหสะอาด 
รักษาพื้นที่ในบานใหสะอาด เราก็สามารอยู 
ใกลกันไดถามั่นใจวาทุกคนสะอาดดวยความ 
ที่พอแมเปนตัวอยางเร่ืองความสะอาด
ดูแลเด็กเล็ก เด็กวัยซน 
ที่เขาอาจไมไดอยากอยูบาน
ชวงโควิดอยางไร
สิ่งที่ตองรับรูขอที่ 5 คือ พอแมเครียด เด็ก 
ก็เครียด เขาก็กังวล เชน เด็กเล็กบางคนมี 
วันหยุดทุกวันอาทิตย ไดไปเลนบานบอล 
แตทุกวันนี้มันหยุดหมด เด็กเล็ก เด็กโต มี 
พัฒนาการท่ีแตกตาง เขาก็เครียด เขาก็ 
กังวล เด็กบางคนโตแลว พูดไดแลว เด็กวัย 
เรียน วัยรุน เขาพูดไดแลว พอแมก็เขาใจได 
แตเด็กบางคนที่ยังไมพูดหรือเงียบ อาจ 
แสดงอาการทางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง 
คลื่นไส อาเจียน นี่คือสิ่งที่แสดงใหเห็นวา 
ลูกเครียด นอนไมหลับ บนวาฝนราย นี่คือ 
สิ่งที่ตองรูวาเขาเครียด พอแมก็ตองรับฟง
ลูก และอยาเพิ่งรีบสอนอะไรมาก บางครั้ง 

เราพบวาคุณพอคุณแมรีบบอกวา “อยาคิด 
มาก” และรีบขู จะใหหมอฉีดยา ครูตี ซ่ึง 
จริงๆ แลว มันไมเปนความจริง ไมอยากใหขู 
อยากใหรับฟงลูก
การดูแลเด็กเล็กและเด็กวัยประถม 
ทํากิจกรรมนอกจอ
ใหสนุกกวาหนาจอ
กรณี ถาเปนเด็กเล็กที่เขาเคยไปบานบอล 
ถาไปไมได ก็นํามาสูการทํากิจกรรม ใน 
ครอบครัว พอแมตองมีกิจกรรมในครอบ- 
ครัวที่ดี ทั้งเด็กเล็กและเด็กวัยประถม เราใช 
ชวงเวลาที่ดีที่พอแมอยูกับลูกได ลดการใช 
เวลาหนาจอ มาใชเวลามองหนากัน ถาลูก 
เปนเด็กเล็ก เลนฝกแตงตัว ฝกติดกระดุม 
ฝกเขาหองน้ํา จากเดิมที่ไมมีเวลาใหเขา 
อยากใหมองเห็นโอกาสทองท่ีไดใชชวงเวลา
นี้ ไดอยูกับเขาไดมากข้ึน
ถาเด็กเล็กงอแง เราก็เบี่ยงเบนความสนใจ 
โดยเนนหลักการความสะอาดเหมือนเดิมเนน 
หลักการระวังไมใหไมติดเช้ือ แตเมื่อเด็กโตขึ้น 
มาเปนวัยอนุบาลอาจวาดรูป เลานิทาน เลน 
ตุกตาดวย และอยาลืมวาระวังการใชเวลา 
อยูหนาจอมากขึ้น เพราะมีการศึกษามาแลว 
ชวงโควิดเด็กติดเกม ติดเฟซบุคมากขึ้น 
เสพสังคมออนไลนมากขึ้น ดังนั้นตองระวัง 
เหมือนกัน วาเราจะทําใหกิจกรรมนอกหนา 
จอ มันตองสนุกกวาในจอ เปนโจทยที่ 
ทาทายของพอแม วาจะทําอยางไร 29



สําหรับวัยรุน เพื่อนคือทุกสิ่ง 
ทําตัวเปนเพื่อนกับลูก 
ชวนวิธีปารตี้วิดิโอคอล
ในสวนวัยรุน ถาเขาเครียดๆ อยูบาน อยา 
ลืมวาวัยรุน สิ่งสําคัญของเขาคือเพื่อน พอ 
แมไมใชคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาแลว 
ดังนั้น ทําอยางไร ที่เขาจะยังรูสึก Connect 
กับเพื่อนเขาอยู เราคงไมไดหามที่จะไมใหเขา 
ไปติดตอกับเพื่อน แตเปลี่ยนเปนการที่ไมไป 
พบปะ ไมไปรวมกลุมนอกบาน ไมออกนอก 
บาน เชน ปารตี้สนุกๆ กันทางวิดีโอคอลไหม 
ไมไดกินเหลาเบียรนะ แตกินขนม คุยกัน 
สนุก ๆ สื่อสาร เลนกิจกรรมสนุก ๆ กัน 
ระหวางหนาจอ อาจเลนเกมออนไลน ไมถึง 
กับหาม แตอยูในเวลาที่เหมาะสม คือ วัยรุน 
เมื่อเห็นเพื่อนคนอื่นถูกหามออกจากบาน
เหมือนกัน เขาก็จะรูวาเขาเองก็ไมตางจาก 
คนอื่น 
นอกจากนี้ วัยรุน พอแมก็อาจจะใชเวลากับ 
เขามากขึ้นดวยการดูซีรี่ย ดูยูทูบ ดูเน็ต- 
ฟลิกซ ดวยกันมากข้ึน หรือมีเวลาที่รับฟง 
เขาเยอะๆ ลองทําความรูจักลูกใหมากขึ้น 
ถือโอกาสนี้ วาเขาชอบศิลปนดาราคนไหน 
ชอบอะไร แลวเราก็รับรู โลกของเขาใหมากขึ้น 
เชน เด็กผูชายเขาชอบนักฟุตบลกคนไหน 
เราลองรับรูเขาไปในโลกของเขา แตไม 
พยายามมากเกินไปจนเขาอึดอัด
เด็กวัยอนุบาล ใชวิธีเลานิทาน 
เลนสนุก วาดรูป 
สื่อสารกับลูกอยางสรางสรรค
ในเด็กวัยเล็ก ถาเขาพรอมเราสามารถ 
เลนสนุก สอนจิตนการเขาเกี่ยวกับโรคโควิด 
ได เชน อธิบายเขาวานี่ตัวเชื้อโรคนะ มาวาด 
รูปกันไหม ทําใหเด็กเห็นวาการสื่อสารเรื่อง 
พวกนี้มันสนุก แตถาเด็กประถม เขาเริ่ม 

เขาใจหลักการและเหตุผลแลว วาทําไม 
ตองลางมือบอย ตองดูแลความสะอาด 
เพราะอะไร
หลักการสําคัญ เลี้ยงลูกเชิงบวก
อาจารยหมอประจําสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุน 
ยังระบุดวยวา หลักการอ่ืน ๆ ตองเลี้ยงดู 
เชิงบวก ไมขู หากตองลงโทษตองใชวิธีที่ 
เหมาะสม ไมใชการตี วัยอนุบาล หรือประถม 
อาจใชการดูแลและจัดสรรเวลาเหมือนที่ 
โรงเรียนวาเราตื่นนอนกี่โมง แตละชวงเวลา 
ทํากิจกรรมอะไรบาง พักเที่ยงกินอะไร 
เขาครัวกับคุณแมไหม เมื่อจัดการเวลาของ 
ลูกได คุณพอคุณแม ก็จะมีเวลาจัดการดูแล 
ชวงเวลาของตัวเองได หรือมีเวลาไปทําธุรกิจ 
ทํางานที่บานได

แตถาคุณพอคุณแมไมไหวจริง ๆ 
มีสายดวนสุขภาพจิต 1323 หรือเฟซบุค 
แฟนเพจ “ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุน 
แหงประเทศไทย” ใหคําแนะนํา

ที่มาสํานักขาวอิศรา
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