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ช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 และรัฐบาลให้ทุกคนอยูบ่ า้ น เลื่อนเวลาปิ ดเทอมออกไป อาจ
ทาให้หลายคนมีปัญหาว่าจะจัดตารางชีวิตอย่างไรดีให้สอดคล้องกับวัยของลูก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อศึกษาเรื่องนี้
และเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมสาหรับวัยรุ่นในช่วงที่มีการ
ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
1. ชวนวัยรุ่นให้พดู คุยเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 แนวทางการป้ องกันการ
ติดเชื้ อ และโอกาสในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. พูดคุยเรื่องความเครียด ความกังวลที่เกิดขึ้ นในช่วงที่มีการระบาด และช่วยลดความกังวลที่
วัยรุ่นมี รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพูดคุยและการเสพสื่อที่อาจทาให้วยั รุ่นมีความเครียดเพิ่มขึ้ น
3. ชวนวัยรุ่นจัดตารางกิจวัตรประจาวันให้สมา่ เสมอ โดยให้วยั รุ่นเสนอกิจกรรมในแต่ละวันที่
ตนเองอยากทา และอาจให้ผูป้ กครองช่วยเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ที่สาคัญด้วย ตารางกิจวัตร
ประจาวันควรมีท้งั เวลาพักผ่อนเป็ นส่วนตัว และให้วยั รุ่นมีโอกาสได้พดู คุยหรือทากิจกรรมกับ
พ่อแม่และสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัว รวมถึงการให้วยั รุ่นมีโอกาสติดต่อเพื่อนทาง
โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ออกกาลังกาย ทบทวนการเรียน ทางานบ้าน
และงานอดิเรก
โดยมีหลักการดังนี้
- ควรจัดเวลากินอาหาร การเข้านอนและตื่นนอน ให้เป็ นเวลา โดยให้วยั รุ่นได้มีเวลานอน
หลับอย่างน้อย 8-10 ชัว่ โมงต่อคืน
- ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน ในช่วงที่วยั รุ่นรูส้ ึกสดชื่น มีสมาธิดี โดยควรเปลี่ยน
อิริยาบถทุก 1-2 ชัว่ โมง
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการฝึ กปฏิบตั ิจริง และควรให้มีความ
หลากหลายของวิชา เช่น ฝึ กภาษา ศิลปะ งานประดิษฐ์ ทาอาหาร เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ถ่ายทาคลิปภาพยนตร์ เป็ นต้น
- งดทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการสัมผัสโรค (physical distancing)

- ควรมีเวลาในการพูดคุย และทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทุกวัน เช่น ดูโทรทัศน์ ทาขนม
ปลูกต้นไม้ ทางานบ้าน หรือจัดแต่งสวนด้วยกัน เป็ นต้น
- ให้มีการใช้เวลาออกกาลังกาย อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ นานอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง
หรือทากิจกรรมที่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อวัน
- กรณีที่ใช้อินเทอร์เน็ ต และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านจอ (ไม่นับรวมการเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือ สื่อเพื่อการศึกษา)
• แนะนาการใช้อย่างฉลาดและปลอดภัย โดยสอนให้ระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้ นได้
เช่น การกลัน่ แกล้งกันบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) กลโกงบนธุรกิจออนไลน์
การรับ หรือส่งรูปหรือข้อความทางเพศที่ไม่เหมาะสม (sexting)
• กาหนดกติกา และเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) อย่างเหมาะสม
เช่น งดการใช้ก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และใช้ไม่ควรเกิน 2 ชัว่ โมงต่อวัน
เป็ นต้น
- ผูป้ กครองควรแบ่งเวลาเพื่อพูดคุย ทบทวน แบ่งปั น ประสบการณ์การเรียนรู ้ ความคิด
ความรูส้ ึก และปั ญหาต่าง ๆ กับลูกอย่างสมา่ เสมอทุกวัน
4. พ่อแม่และผูใ้ หญ่ทุกคน ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้หลักการเลี้ ยงดูเชิงบวก (positive
parenting) และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่วยั รุ่น ทั้งในเรื่องวินัยในการทากิจวัตรประจาวันต่าง ๆ
รวมถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านจอ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
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ตัวอย่างที่ 1 กิ จกรรมสาหรับวัยรุ่นที่ไม่มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เวลา
ตื่นนอน
ช่วงเช้า
ช่วงสาย
พัก 30 นาที
กลางวัน
บ่าย

พัก 30 นาที
เย็น

กลางคืน

กิจกรรม
ทากิจกรรมส่วนตัว อาบน้ า รับประทานอาหารเช้า
ทากิจกรมส่วนตัว เช่น check Line ฟั ง pod cast และวางแผน
กิจกรรมในวันนี้
เวลาแห่งการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งใช้สมาธิ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศิลปะ อ่านหนังสือ โดยพักเปลีย่ นอริยาบถหรือเปลีย่ นวิชาทุก 1-2 ชม.
Free time เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง อ่านนิยาย chat กับเพื่อน
ฝึกทาอาหาร และรับประทานอาหารกลางวัน
• ทากิจกรรมทีเ่ สริมทักษะ เช่น ฝึกภาษาต่างประเทศ ฝึกวาดภาพ
โดยใช้สนี ้ า งานปั ้น ฝึกถ่ายรูป ทาคลิปวิดโี อ ทาขนม เป็ นต้น
• ช่วยทางานบ้าน เช่น เก็บผ้าทีต่ าก ถูบา้ น
Free time เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง อ่านนิยาย chat กับเพื่อน
• ออกกาลังกาย /กิจกรรมทางกาย 30-60 นาที เช่น โยคะ วิง่ ลู่ เต้น
cover เป็ นต้น
• เดินเล่น รดน้ าต้นไม้ ปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัว
• พัก ใช้เวลาดูหน้าจอ เล่นเกม ดูหนัง ฟั งเพลง ในเวลาทีเ่ หลืออยู่
(ไม่เกิน 2 ชัวโมงต่
่
อวัน)
• อาบน้ า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัว ช่วยล้างจาน ทิ้งขยะ
ทากิจกรรมกับครอบครัว เช่น ดูหนัง พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ในวันนี้
อ่านหนังสือสบายๆ/ ฝึกสติ (mindfulness)
เข้านอน และหลับ 8-10 ชม.ต่อคืน

ตัวอย่างที่ 2 กิ จกรรมสาหรับวัยรุ่นที่มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เวลา
ตื่นนอน
ช่วงเช้า
ช่วงสาย
พัก 30 นาที
กลางวัน
บ่าย

พัก 30 นาที
เย็น

กลางคืน

กิจกรรม
ทากิจกรรมส่วนตัว อาบน้ า และ รับประทานอาหารเช้า
ทากิจกรมส่วนตัว เช่น chec Line ฟั ง pod cast และวางแผนกิจกรรม
ในวันนี้
เรียนตามตารางทีโ่ รงเรียนกาหนด และเปลีย่ นอิรยิ าบถทุก 1-2 ชม.
Free time เช่น ฟั งเพลง chat กับเพือ่ น
ฝึกทาอาหาร และรับประทานอาหารกลางวัน
เรียนตามตารางทีโ่ รงเรียนกาหนด และเปลีย่ นอิรยิ าบถทุก 1-2 ชม.
ทากิจกรรมทีเ่ สริมทักษะ เช่น ฝึกภาษาต่างประเทศ ฝึกวาดภาพโดย
ใช้สนี ้า งานปั ้น ฝึกถ่ายรูป ทาคลิปวิดโี อ ทาขนม เป็ นต้น
Free time เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง อ่านนิยาย
• ออกกาลังกาย /กิจกรรมทางกาย 30-60 นาที เช่น โยคะ วิง่ ลู่ เต้น
• cover เป็ นต้น
• เดินเล่น รดน้ าต้นไม้ ปลูกต้นไม้ หรือพืชผักสวนครัว ทางานบ้าน
• พัก ใช้เวลาดูหน้าจอ เล่นเกม ดูหนัง ฟั งเพลง ในเวลาทีเ่ หลืออยู่ (ไม่
เกิน 2 ชัวโมงต่
่
อวัน)
• อาบน้ า
เตรียมอาหารเย็น รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว ช่วยล้างจาน
ทิง้ ขยะ
ทากิจกรรมกับครอบครัว เช่น ดูหนัง พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ในวันนี้
ดูตารางเรียนของวันพรุ่งนี้
อ่านหนังสือสบายๆ/ ฝึกสติ (mindfulness)
เข้านอน และหลับ 8-10 ชม.ต่อคืน

