คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีกำรระบำดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
คำแนะนำในกำรดูแลเด็กที่ตดิ เชือ้ กรณีที่ผู้ดูแลไม่ติดเชือ้
1. ห้ามพาเด็กออกไปนอกบ้าน
2. ผูใ้ หญ่ที่ดแู ลเด็กควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3. ผูใ้ หญ่ที่ดแู ลเด็กควรออกนอกบ้านให้นอ้ ยที่สดุ หากจาเป็ นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา ใช้เวลาให้นอ้ ยที่สดุ รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น (social distancing) เมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องอาบนา้
เปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนมาเล่นกับเด็ก
4. ไม่ใช้สงิ่ ของร่วมกันระหว่างเด็กและผูด้ แู ล เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วนา้ ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
เป็ นต้น
5. ไม่รบั ประทานอาหาร หรือเครือ่ งดื่มร่วมกัน ควรแยกชุดอาหาร ในขณะรับประทานควรนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
6. ล้างมือให้ถกู วิธีดว้ ยนา้ และสบู่ นาน 20 วินาทีขนึ ้ ไป หรือใช้แอลกอฮอล์เจล 70% ถูฝ่ามือให้แห้งก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร หลังใช้หอ้ งนา้ หลังไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสีย่ งต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
เป็ นต้น
7. หากไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปาก หรือใช้ขอ้ ศอกปิ ดปากและจมูก และล้างมืออย่างถูกวิธีทนั ที
8. สร้างสุขลักษณะในการใช้หอ้ งนา้ ปิ ดฝาก่อนกดชักโครกทุกครัง้ ล้างมือให้ถกู วิธีทกุ ครัง้ ก่อนออกจากห้องนา้
9. ทาความสะอาดสิง่ แวดล้อมในห้อง หรือในบ้านเป็ นระยะ โดยใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือนา้ ยาฟอกขาว (สารประกอบ
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ) ผสมนา้ ในอัตราส่วน 2 ฝาต่อนา้ 2 ลิตร ขณะทาความสะอาดควรเปิ ดประตู/หน้าต่าง
เพื่อให้มกี ารระบายอากาศ
10. แยกขยะที่ปนเปื ้อนสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถงุ ขยะ 2 ชัน้ หากทาได้ชนั้ นอกควรเป็ นถุง
ขยะสีแดง ติดป้าย “ขยะติดเชือ้ ” ราดด้วยนา้ ยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนนาไปทิง้ ใส่ถงั ขยะทีม่ ีฝาปิ ดมิดชิด
11. แยกทาความสะอาดเสือ้ ผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครือ่ งนอนของเด็ก ด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกธรรมดาและนา้ หรือซักผ้าด้วย
นา้ ร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส
12. เปิ ดหน้าต่าง หรือประตูเพื่อให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ
13. สอนเด็กให้รูจ้ กั การล้างมือที่ถกู ต้องให้เหมาะสมกับวัยตามวิธีขา้ งต้น (ในข้อ 6)

14. สอนให้เด็กรูจ้ กั การสวมหน้ากากที่ถกู ต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีที่เด็กมีอาการของการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
เช่น ไอ จาม อย่างไรก็ตามไม่แนะนาให้สวมหน้ากากหรือแผ่นพลาสติกใสคลุมหน้า (face shield) ให้เด็กที่มีอายุนอ้ ย
กว่า 2 ปี รวมถึงเด็กที่ชว่ ยเหลือถอดหน้ากากเองไม่ได้หากหายใจไม่ออก เพราะเด็กกลุม่ นีอ้ าจมีความเสีย่ งในการขาด
อากาศ หรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ค่งั จนเป็ นอันตรายได้
15. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทัง้ ผูด้ แู ละและผูป้ ่ วย
16. ดูแลสภาพจิตใจของตนเอง ไม่ให้เครียดจนเกินไป หาวิธีผอ่ นคลายที่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น ฟั งเพลง ปลูกต้นไม้
17. ดูแลสภาพจิตใจของเด็ก สือ่ สาร รับฟั งความกังวล และตอบคาถามของเด็กด้วยเนือ้ หาทีเ่ หมาะกับวัย
18. หากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กทา เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกมเสริมความรู ้
19. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีนา้ มูก จมูกไม่ได้กลิน่ ลิน้ ไม่รบั รส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลใกล้บา้ นทันที
คำแนะนำในกรณีที่ผู้ปกครองติดเชือ้ แต่เด็กไม่ตดิ เชือ้
พิจารณาฝากเด็กกับให้ญาติ หรือผูอ้ ื่นที่พอจะให้การดูแลเด็กได้ อย่างไรก็ตามผูท้ จี่ ะดูแลเด็กไม่ควรเป็ นผูท้ ี่มีความ
เสีย่ งที่จะเกิดโรคที่รุนแรงถ้าติดเชือ้ เนื่องจากเด็กคนดังกล่าวถือเป็ นผูส้ มั ผัสความเสีย่ งสูง เด็กควรอยูใ่ นความดูแลเป็ น
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่เด็กสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ กครองที่ติดเชือ้ (อยูร่ ว่ มกันในระยะน้อยกว่า 2 เมตรเป็ นระยะ
เวลานานมากกว่า 15 นาที)
คำแนะนำในกรณีที่เด็กต้องไปอยูก่ ับผู้ดูแลชั่วครำว
ถ้าเด็กมีความจาเป็ นต้องไปอยูท่ อี่ ื่นกับผูด้ แู ลชั่วคราว ควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เด็กควรอยูใ่ นความดูแลของผูด้ แู ลชั่วคราวเป็ นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่เด็กสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชือ้
(อยูร่ ว่ มกันในระยะน้อยกว่า 2 เมตรเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 15 นาที)
2. วัดอุณหภูมิเด็กวันละ 2 ครัง้ หมั่นสังเกตอาการของเด็ก เช่น ไข้ ไอ หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ถ้าเด็กมีอาการดังกล่าว
ควรติดต่อสถานพยาบาลเพื่อนาเด็กเข้ารับการตรวจรักษา
3. ผูด้ แู ลควรหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการของการติดเชือ้ เช่น ไข้ ไอ ควรติดต่อสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการ
ตรวจ
4. ในระหว่างนีเ้ ด็กควรอยูใ่ ห้หา่ งจากผูใ้ หญ่คนอื่นในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ หญ่ที่มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรครุนแรง
ถ้าติดเชือ้

5. ผูด้ แู ลชั่วคราวต้องกักตัวต่ออีก 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สมั ผัสกับเด็ก
คำแนะนำกรณีที่ไม่สำมำรถหำผู้ดูแลคนอื่นได้ และเด็กมีควำมจำเป็ นต้องอยูร่ ่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทีต่ ิดเชือ้
ในกรณีเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กเล็กยังควรต้องได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าไม่สามารถหาผูด้ แู ลอื่นได้ ผูป้ กครองทีต่ ดิ เชือ้ ที่
ต้องให้การดูแลเด็กเล็กที่ไม่ตดิ เชือ้ ถ้าเด็กโตพอสมควร หรือพอที่จะดูแลตัวเองได้ เด็กควรหลีกเลีย่ งการมีปฏิสมั พันธ์ หรือมี
กิจกรรมร่วมกับผูใ้ หญ่ที่ติดเชือ้ ในบ้าน จนกว่าทุกคนในบ้านทีต่ ิดเชือ้ จะกักตัวครบตามกาหนด ถ้าผูใ้ หญ่ที่ติดเชือ้ มีความ
จาเป็ นต้องอยูด่ แู ลเด็กที่ไม่ตดิ เชือ้ ควรปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ผูใ้ หญ่ติดเชือ้ ที่ดแู ลเด็กต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2. เด็กควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ รวมถึงสอนให้เด็กรูจ้ กั การสวมหน้ากาก
และล้างมือที่ถกู ต้องดังวิธีขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนาให้สวมหน้ากากหรือแผ่นพลาสติกใสคลุมหน้า (face
shield) ให้เด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี รวมถึงเด็กทีช่ ่วยเหลือถอดหน้ากากเองไม่ได้หากหายใจไม่ออก เพราะเด็กกลุม่ นี ้
อาจมีความเสีย่ งในการขาดอากาศ หรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ค่งั จนเป็ นอันตรายได้
3. ไม่ใช้สงิ่ ของร่วมกัน เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วนา้ ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เป็ นต้น
4. ไม่รบั ประทานอาหาร หรือเครือ่ งดื่มร่วมกัน ควรแยกชุดอาหาร ในขณะรับประทานควรนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
5. ล้างมือให้ถกู วิธีดว้ ยนา้ และสบู่ นาน 20 วินาทีขนึ ้ ไป หรือใช้แอลกอฮอล์เจล 70% ถูฝ่ามือให้แห้งก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร หลังใช้หอ้ งนา้ หลังไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสีย่ งต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็ น
ต้น
6. หากไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปาก หรือใช้ขอ้ ศอกปิ ดปากและจมูก และล้างมืออย่างถูกวิธีทนั ที
7. สร้างสุขลักษณะในการใช้หอ้ งนา้ ปิ ดฝาก่อนกดชักโครกทุกครัง้ ล้างมือให้ถกู วิธีทกุ ครัง้ ก่อนออกจากห้องนา้
8. ทาความสะอาดสิง่ แวดล้อมในห้อง หรือในบ้านเป็ นระยะ โดยใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือนา้ ยาฟอกขาว (สารประกอบ
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ) ผสมนา้ ในอัตราส่วน 2 ฝาต่อนา้ 2 ลิตร ขณะทาความสะอาดควรเปิ ดประตู/หน้าต่าง
เพื่อให้มกี ารระบายอากาศ
9. แยกขยะที่ปนเปื ้อนสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถงุ ขยะ 2 ชัน้ หากทาได้ชนั้ นอกควรเป็ นถุง
ขยะสีแดง ติดป้าย “ขยะติดเชือ้ ” ราดด้วยนา้ ยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนนาไปทิง้ ใสถังขยะทีม่ ีฝาปิ ดมิดชิด

10. แยกทาความสะอาดเสือ้ ผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครือ่ งนอน ด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกธรรมดาและนา้ หรือซักผ้าด้วยนา้ ร้อนที่
อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส
11. สอนเด็กให้รูจ้ กั การล้างมือที่ถกู ต้องตามวิธีขา้ งต้น
12. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
13. ดูแลสภาพจิตใจของตนเอง ไม่ให้เครียดจนเกินไป หาวิธีผอ่ นคลายที่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น ฟั งเพลง อ่านหนังสือ
14. หากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กทา เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกมเสริมความรู ้
15. เปิ ดหน้าต่าง และหรือประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
16. หมั่นสังเกตอาการตนเอง ถ้าผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ลที่ติดเชือ้ รูส้ กึ ป่ วยเกินกว่าจะดูแลเด็กเองได้ หรือมีการหอบเหนื่อย
หายใจลาบาก ควรรีบติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา
17. วัดอุณหภูมิของเด็กวันละ 2 ครัง้ หมั่นสังเกตอาการของเด็ก เช่น ไข้ ไอ หายใจเร็ว หรือหอบเหนื่อย ถ้ามีอาการ
ดังกล่าวควรรีบติดต่อสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจ
18. ในระหว่างนี ้ เด็กควรอยูใ่ ห้หา่ งจากผูใ้ หญ่คนอื่นในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ หญ่ที่มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
หมำยเหตุ
1. คาแนะนานีใ้ ห้ใช้ปฏิบตั ิในระหว่างการรอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่รฐั จัดให้
2. ในกรณีที่เด็กเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่รฐั จัดให้จนครบตามเวลาทีก่ าหนดแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถหาญาติ
หรือผูด้ แู ลเด็กได้ อาจพิจารณาส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็ นผูด้ แู ลต่อไป โดยช่องทางการติดต่อมีดงั นี ้
-

ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

-

บ้านพักเด็กและครอบครัว ทัง้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

-

Mobile Application “คุม้ ครองเด็ก”
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