
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clubhouse EP23:  หองนมแม ตอน “เม่ือแม-ลูก ตองถูกแยกกัก เพราะ covid-19 (Home Isolation 
+ Community Isolation ชวยไดไหม)” 

วิทยากร:  พญ. อรสุดา สมประสิทธิ์  
กุมารแพทย พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎรศรีบุรินทรเชียงราย    
พญ.วราลี เดชพุทธาวัจน  
กุมารแพทยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค เชียงใหม    
คุณศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา    
นักวิชาการสุขภาพแมและเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย    
พญ.สุภารัชต กาญจนะวนิชย   
กุมารแพทย ผช.ผอ.ดานการวิจัย โรงพยาบาลนครพิงค เชียงใหม   

บันทึก สู Web:  ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร / คุณเหมวดี พลรัฐ 
วันพฤหัสฯ ท่ี  15 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. 
  

 
1. ถาแมหรือลูก ที่ติดเชื้อโควิด19  สงผล ใหเกิดปญหาการ แยก แม แยกลูกในระยะแรกๆ ถาแมติด

เชื้อโควิด มาคลอด  คำแนะนำสากล คือ กรณีแมอาการไมมาก หรือไมมีอาการ ใหมีการปรึกษาซึ่งกันและกัน  
รวม แม ครอบครัว -หมอ   

ถาสามารถจัดการสถานท่ีและบุคลากรได  แมสามารถเลือกใหลูกอยูดวย ปองกันตัวเอง ปองกันคนอ่ืน 
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
ระบบการจัดสถานท่ีรองรับ ผูปวยติดเชื้อ โควิด   

  3. คนติดเชื้อสีเขียว เมื่อลงทะเบียนผูปวย แพทย สามารถใหอยูดูแลรักษา ผาน home isolation  
หรือ community isolation  ข้ึนกับความพรอม สถานท่ี บุคคล   

4. EP นี้ เรา focus แมลูกแยกกัน โดยลูกหมายถึง ทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเปนวัย ที่การแยกแม ลูก 
สงผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของเด็กในระยะยาว จากงานวิจัยในประเทศสเปนพบวาเด็กที่เกิด
ในชวงโรคระบาดเม่ือ กวา 100 ปกอน เด็กโตมาพบภาวะซึมเศรา หรือปญหาสุขภาพจิต วันนี้ถาเราไมปองกัน 
ในอีก 20 ปขางหนาเราก็อาจตองรับมือกับผูใหญท่ีเปนโรคซึมเศรามากข้ึน  

5. เด็กวัย 0-6 เดือน ยังสามารถพอท่ีจะเปลี่ยนตัวผูดูแลไดกรณีท่ีแมติดเชื้อตองแยกตัวไป เด็กตองการ
การดูแลทางกายภาพ เชน หิว นอน แฉะ มีคนดูแล แตถาโต วัย 7เดือน-3 ป เด็กจำแมได สามารถแยะแยะคน
แปลกหนาไดแลว การแยกแมลูกในชวงนี้จะมีผลกระทบจิตใจเด็ก    

6. มีงาน วิจัย เม่ือเด็กตองมาเจอกับภาวะความเครียดเชน แยกจากพอแมและนอนโรงพยาบาลนานๆ 
จะสงผลใหเกิดพัฒนาการท่ีถดถอย โดยพัฒนาการจะถดถอยลงไปนาน 6-8 เดือน  



7. กรณีศึกษา รพ.นครพิงค เชียงใหม ที่มีเด็กเล็ก2-5 ขวบในศูนยเด็กเล็กติดเชื้อจำนวนมาก แนว
ทางการจัดการ คือการเปลี่ยนศูนยเด็กเล็กใหกลายเปน community isolation  โดยชุมชนเขามารวมกันดูแล 
มีการเตรียมความพรอมของเด็กตั้งแตแรกเพื่อที่จะกักตัว เลานิทานใหฟงเกี่ยวกับโรคและการกักตัว ไมควรให
เด็กดูขาวท่ีนำเสนอความโหดรายพรอมกับเรา พูดความจริง ไมหลอก ไมขู ทำขอตกลงและสัญญาในการติดตอ
กับพอและแมทางผานทางการสื่อสารตางๆ เพื่อใหเด็กสบายใจ ระหวางกักตัวใหทำกิจวัตรประจำวันในแตละ
วันใหเหมือนเดิม จะชวยคลายความวิตกกังวลในเด็ก เพราะเด็กตองการความมั่นใจ ความปลอดภัย ความ
ม่ันคง ไมควรเอาเด็กแยกไปอยูรวมกับสถานท่ีใหมหรือคนท่ีไมคุนเคย  

8. รพ.นครพิงคเนน “ไมแยกเด็กออกจากครอบครัว ยังไงก็ควรมีคนในครอบครัวเขามาดูแล” 
ผูปกครองที่ไมติดสามารถยินยอมอยูกับเด็กที่ติดเชื้อไดโดยการตัดสินใจของครอบครัว เพราะเรื่องจิตใจของ
เด็กเล็กเปนสิ่งสำคัญที่เราตองดูแล เพื่อใหเขารูสึกมั่นคง รูสึกปลอดภัย เปนสิ่งสำคัญของเด็กที่เราจะตอง
ปกปองไมใหความเครียดเขาไปทำลายจิตใจ แตถาแมติด-ลูกติด(แมอาการไมมาก) อาจจะไมตองแยกเด็ก แต
ถาแมติดมีอาการรุนแรง ก็ตองเตรียมเด็กและเตรียมญาติมาชวยเหลือ มีคนท่ีคุนเคยชวยดูแล  

9. ในเด็กเล็กปฐมวัยถาจำเปนตองมีการแยกแมและลูกหรือแยกจากครอบครัว เด็กอาจจะเกเร รองไห 
อาละวาด เราตองยอมใหเขาไดระบายออกมาบาง หามขูเด็ก ตองเขาใจและพรอมที่จะประคับประคองเด็ก ๆ 
ในระหวางแยกก็ควรใหเด็กไดทำกิจกรรมท่ีคุนเคย ไดพูดคุยกับพอแมทางชองทางการสื่อสารตางๆ  

10. การแยกแมและเด็กหรือครอบครัว จะสงผลกระทบตอความเครียดของเด็ก ในทุกชวงอายุ มาก
นอยขึ ้นกับระยะพัฒนาการทางจิตใจ และวิธีการดูแล เด็ก ตองเนนหลักการ ทำอยางไรใหเด็ก ยังคงมี 
ความรูสึกปลอดภัย ~safe   ความรูสึกมั่นคง- security และมีความหวัง - hope จัดกิจกรรมระหวางวัน ท่ี
สงเสริมหลักการ 3 อยาง    

# ผูดูแลควรเปนกลุมเดิม ไมควรเปลี่ยนบอยเพ่ือ  
# การใหมีการสื่อสาร กับพอแม ผานจอภาพ video call กำหนดเวลาท่ีแนนอน  
# การใหอยูกับกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจำวัน คาดเดาได  
# เด็กรอง อาละวาดได อุมปลอบ เขาใจเขา ไมหาม ไมผิดท่ีรองเพ่ือระบายความกดดัน ความเครียด  
# ไมขู ไมโกหก เด็ก แสดงความเขาใจและอยูเคียงขาง  
# ใหมีความหวัง เชน มีการฉีกปฏิทินท้ิงเปนวันๆ หรือ ติดสติ๊กเกอรดาวใหเห็นวาผานวันไป และวัน  
   ไหนจะไดกลับบาน   
# มีกิจกรรมตอนรับเด็กกลับบาน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความพยายามท่ีผานมาได  
# เด็กท่ีอายุตำกวา 6 เดือนการกอดสัมผัสจะชวยสรางความม่ันใจความอบอุนใหกับเด็กได   
# เชื่อมั่นในตัวลูกวาเขาสามารถปรับตัวได (resilience) เด็ก ๆ จะผานไปไดดวยดี เปรียบเหมือนกับ
การเลิกขวดนม   

11. เนนย้ำวาหญิงตั้งครรภเปนกลุมที่ควรไดรับวัคซีนอยางเรงดวน เพื่อใหมีภูมิคุมกัน ปองกันการติด
เชื้อ ถาติดก็ปองกันอาการที่รุนแรง หากติดเชื้อมีผลกระทบ ตามมาหลายประการ เชน โอกาสผาคลอดสูงข้ึน 
(ปจจัยความไมสะดวก การติดเชื้อโควิดไมใชขอบงชี้ การCS) แมอาจตองกินยารักษาโควิด ซ่ึงมีผลกับการใหนม
แมไมได   โอกาสตองแยกแมและลูก ถาแมถูกกักตัว ลูก คลอดกอนกำหนด อยู รพ นานข้ึน ภาระสงผลกระทบ
ท้ังแมและลูกและครอบครัว    



12. รัฐมีมาตรการทางสังคมที่จะชวยเด็กทุกคนในเวลานี้ เชน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถวนหนา 
ชุดกลองของขวัญและชุดเรียนรูสำหรับแมและเด็ก เพราะเด็กมีภาวะเครียดไดแมยังไมติดโควิด-19 เราตอง
รวมมือกันทำทุกหนทางท่ีจะใหเด็กไดรับการดูแลและอยูดีมีสุข 

สรุป เมื่อแมลูก ถูกแยกกัก เพราะติดเชื้อโควิด Home Isolation  ชวยไดในกลุมครอบครัวที่มีความพรอม
สถานท่ีและความพรอมพอแม  Community  Isolation เปนทางเลือก ท่ีดี  หากท้ังแมและลูก อยูสีเขียว ก็ให
ยึดหลัก  ไมควรแยกเด็กออกจากแม หรือถามีความจำเปน ก็ตองมีคนในครอบครัว หรือคนคุนชินมาชวยดูแล 
โดยผานการใหความรูเพ่ือการปองกันโรค ลด toxic stress  ตามคำแนะนำดานบน 

 
 
 


