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1. ถาแมหรือลูก ที่ติดเชื้อโควิด19 สงผล ใหเกิดปญหาการ แยก แม แยกลูกในระยะแรกๆ ถาแมติด
เชื้อโควิด มาคลอด คำแนะนำสากล คือ กรณีแมอาการไมมาก หรือไมมีอาการ ใหมีการปรึกษาซึ่งกันและกัน
รวม แม ครอบครัว -หมอ
ถาสามารถจัดการสถานที่และบุคลากรได แมสามารถเลือกใหลูกอยูดวย ปองกันตัวเอง ปองกันคนอื่น
โดยระบบ universal precaution ในการปองกันการแพรเชื้อ และใหนมแมได แตถาไมพรอม อาจ ใหลูก
แยกอยูward cohort แมบีบนมใหลูก
ในทางปฏิบัติ สวนใหญ มัก ลงทาย แมลูกแยกกัน
2. Hospital /รพ.สนาม/hospitel (รพ.ในโรงแรม)/ Home Isolation/ Community Isolation เปน
ระบบการจัดสถานที่รองรับ ผูปวยติดเชื้อ โควิด
3. คนติดเชื้อสีเขียว เมื่อลงทะเบียนผูปวย แพทย สามารถใหอยูดูแลรักษา ผาน home isolation
หรือ community isolation ขึ้นกับความพรอม สถานที่ บุคคล
4. EP นี้ เรา focus แมลูกแยกกัน โดยลูกหมายถึง ทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเปนวัย ที่การแยกแม ลูก
สงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของเด็กในระยะยาว จากงานวิจัยในประเทศสเปนพบวาเด็กที่เกิด
ในชวงโรคระบาดเมื่อ กวา 100 ปกอน เด็กโตมาพบภาวะซึมเศรา หรือปญหาสุขภาพจิต วันนี้ถาเราไมปองกัน
ในอีก 20 ปขางหนาเราก็อาจตองรับมือกับผูใหญที่เปนโรคซึมเศรามากขึ้น
5. เด็กวัย 0-6 เดือน ยังสามารถพอที่จะเปลี่ยนตัวผูดูแลไดกรณีที่แมติดเชื้อตองแยกตัวไป เด็กตองการ
การดูแลทางกายภาพ เชน หิว นอน แฉะ มีคนดูแล แตถาโต วัย 7เดือน-3 ป เด็กจำแมได สามารถแยะแยะคน
แปลกหนาไดแลว การแยกแมลูกในชวงนี้จะมีผลกระทบจิตใจเด็ก
6. มีงาน วิจัย เมื่อเด็กตองมาเจอกับภาวะความเครียดเชน แยกจากพอแมและนอนโรงพยาบาลนานๆ
จะสงผลใหเกิดพัฒนาการที่ถดถอย โดยพัฒนาการจะถดถอยลงไปนาน 6-8 เดือน

7. กรณีศึกษา รพ.นครพิงค เชียงใหม ที่มีเด็กเล็ก2-5 ขวบในศูนยเด็กเล็กติดเชื้อจำนวนมาก แนว
ทางการจัดการ คือการเปลี่ยนศูนยเด็กเล็กใหกลายเปน community isolation โดยชุมชนเขามารวมกันดูแล
มีการเตรียมความพรอมของเด็กตั้งแตแรกเพื่อที่จะกักตัว เลานิทานใหฟงเกี่ยวกับโรคและการกักตัว ไมควรให
เด็กดูขาวที่นำเสนอความโหดรายพรอมกับเรา พูดความจริง ไมหลอก ไมขู ทำขอตกลงและสัญญาในการติดตอ
กับพอและแมทางผานทางการสื่อสารตางๆ เพื่อใหเด็กสบายใจ ระหวางกักตัวใหทำกิจวัตรประจำวันในแตละ
วันใหเหมือนเดิม จะชวยคลายความวิตกกังวลในเด็ก เพราะเด็กตองการความมั่นใจ ความปลอดภัย ความ
มั่นคง ไมควรเอาเด็กแยกไปอยูรวมกับสถานที่ใหมหรือคนที่ไมคุนเคย
8. รพ.นครพิ งค เ น น “ไม แยกเด็ กออกจากครอบครัว ยังไงก็ควรมีคนในครอบครัว เขามาดู แ ล”
ผูปกครองที่ไมติดสามารถยินยอมอยูกับเด็กที่ติดเชื้อไดโดยการตัดสินใจของครอบครัว เพราะเรื่องจิตใจของ
เด็กเล็กเปนสิ่งสำคัญที่เราตองดูแล เพื่อใหเขารูสึกมั่นคง รูสึกปลอดภัย เปนสิ่งสำคัญของเด็กที่เราจะต อง
ปกปองไมใหความเครียดเขาไปทำลายจิตใจ แตถาแมติด-ลูกติด(แมอาการไมมาก) อาจจะไมตองแยกเด็ก แต
ถาแมติดมีอาการรุนแรง ก็ตองเตรียมเด็กและเตรียมญาติมาชวยเหลือ มีคนที่คุนเคยชวยดูแล
9. ในเด็กเล็กปฐมวัยถาจำเปนตองมีการแยกแมและลูกหรือแยกจากครอบครัว เด็กอาจจะเกเร รองไห
อาละวาด เราตองยอมใหเขาไดระบายออกมาบาง หามขูเด็ก ตองเขาใจและพรอมที่จะประคับประคองเด็ก ๆ
ในระหวางแยกก็ควรใหเด็กไดทำกิจกรรมที่คุนเคย ไดพูดคุยกับพอแมทางชองทางการสื่อสารตางๆ
10. การแยกแมและเด็กหรือครอบครัว จะสงผลกระทบตอความเครียดของเด็ก ในทุกชวงอายุ มาก
น อยขึ ้ น กั บระยะพัฒ นาการทางจิ ตใจ และวิธ ีการดูแล เด็ก ตองเนน หลักการ ทำอยางไรใหเด็ก ยังคงมี
ความรูสึกปลอดภัย ~safe ความรูสึกมั่นคง- security และมีความหวัง - hope จัดกิจกรรมระหวางวัน ที่
สงเสริมหลักการ 3 อยาง
# ผูดูแลควรเปนกลุมเดิม ไมควรเปลี่ยนบอยเพื่อ
# การใหมีการสื่อสาร กับพอแม ผานจอภาพ video call กำหนดเวลาที่แนนอน
# การใหอยูกับกิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจำวัน คาดเดาได
# เด็กรอง อาละวาดได อุมปลอบ เขาใจเขา ไมหาม ไมผิดที่รองเพื่อระบายความกดดัน ความเครียด
# ไมขู ไมโกหก เด็ก แสดงความเขาใจและอยูเคียงขาง
# ใหมีความหวัง เชน มีการฉีกปฏิทินทิ้งเปนวันๆ หรือ ติดสติ๊กเกอรดาวใหเห็นวาผานวันไป และวัน
ไหนจะไดกลับบาน
# มีกิจกรรมตอนรับเด็กกลับบาน เพื่อใหเห็นคุณคาของความพยายามที่ผานมาได
# เด็กที่อายุตำกวา 6 เดือนการกอดสัมผัสจะชวยสรางความมั่นใจความอบอุนใหกับเด็กได
# เชื่อมั่นในตัวลูกวาเขาสามารถปรับตัวได (resilience) เด็ก ๆ จะผานไปไดดวยดี เปรียบเหมือนกับ
การเลิกขวดนม
11. เนนย้ำวาหญิงตั้งครรภเปนกลุมที่ควรไดรับวัคซีนอยางเรงดวน เพื่อใหมีภูมิคุมกัน ปองกันการติด
เชื้อ ถาติดก็ปองกันอาการที่รุนแรง หากติดเชื้อมีผลกระทบ ตามมาหลายประการ เชน โอกาสผาคลอดสูงขึ้น
(ปจจัยความไมสะดวก การติดเชื้อโควิดไมใชขอบงชี้ การCS) แมอาจตองกินยารักษาโควิด ซึ่งมีผลกับการใหนม
แมไมได โอกาสตองแยกแมและลูก ถาแมถูกกักตัว ลูก คลอดกอนกำหนด อยู รพ นานขึ้น ภาระสงผลกระทบ
ทั้งแมและลูกและครอบครัว

12. รัฐมีมาตรการทางสังคมที่จะชวยเด็กทุกคนในเวลานี้ เชน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถวนหนา
ชุดกลองของขวัญและชุดเรียนรูสำหรับแมและเด็ก เพราะเด็กมีภาวะเครียดไดแมยังไมติดโควิด-19 เราตอง
รวมมือกันทำทุกหนทางที่จะใหเด็กไดรับการดูแลและอยูดีมีสุข
สรุป เมื่อแมลูก ถูกแยกกัก เพราะติดเชื้อโควิด Home Isolation ชวยไดในกลุมครอบครัวที่มีความพรอม
สถานที่และความพรอมพอแม Community Isolation เปนทางเลือก ที่ดี หากทั้งแมและลูก อยูสีเขียว ก็ให
ยึดหลัก ไมควรแยกเด็กออกจากแม หรือถามีความจำเปน ก็ตองมีคนในครอบครัว หรือคนคุนชินมาชวยดูแล
โดยผานการใหความรูเพื่อการปองกันโรค ลด toxic stress ตามคำแนะนำดานบน

