
   

ค ำแนะน ำส ำหรับเดก็และผู้ปกครองเมื่อมีกำรระบำดของโรคโควิด-19 ในชุมชน 

ค ำแนะน ำในกำรดูแลเดก็ที่ตดิเชือ้ กรณีที่ผู้ดูแลไม่ติดเชือ้ 

1. หา้มพาเด็กออกไปนอกบา้น  

2. ผูใ้หญ่ที่ดแูลเดก็ควรสวมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

3. ผูใ้หญ่ที่ดแูลเดก็ควรออกนอกบา้นใหน้อ้ยที่สดุ หากจ าเป็นตอ้งออกนอกบา้นใหส้วมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้

ตลอดเวลา ใชเ้วลาใหน้อ้ยที่สดุ รกัษาระยะหา่งจากบคุคลอื่น (social distancing) เมื่อกลบัมาถงึบา้น ตอ้งอาบน า้ 

เปลีย่นเสือ้ผา้ก่อนมาเลน่กบัเดก็  

4. ไมใ่ชส้ิง่ของรว่มกนัระหวา่งเดก็และผูด้แูล เช่น จานชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น า้ ผา้เช็ดตวั อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสต์า่ง ๆ 

เป็นตน้ 

5. ไมร่บัประทานอาหาร หรอืเครือ่งดื่มรว่มกนั ควรแยกชดุอาหาร ในขณะรบัประทานควรนั่งหา่งกนัอยา่งนอ้ย  1 เมตร  

6. ลา้งมือใหถ้กูวิธีดว้ยน า้และสบู ่นาน 20 วินาทีขึน้ไป หรอืใชแ้อลกอฮอลเ์จล 70% ถฝู่ามือใหแ้หง้กอ่นและหลงั

รบัประทานอาหาร หลงัใชห้อ้งน า้ หลงัไอจาม หรอืหลงัสมัผสัจดุเสีย่งตา่ง ๆ ในบา้น เช่น ลกูบิดประต ูราวบนัได  

เป็นตน้ 

7. หากไอ จาม ใหใ้ชก้ระดาษทิชชปิูดปาก หรอืใชข้อ้ศอกปิดปากและจมกู และลา้งมืออยา่งถกูวิธีทนัที  

8. สรา้งสขุลกัษณะในการใชห้อ้งน า้ ปิดฝาก่อนกดชกัโครกทกุครัง้ ลา้งมือใหถ้กูวิธีทกุครัง้ก่อนออกจากหอ้งน า้ 

9. ท าความสะอาดสิง่แวดลอ้มในหอ้ง หรอืในบา้นเป็นระยะ โดยใชแ้อลกอฮอล ์70% หรอืน า้ยาฟอกขาว (สารประกอบ

โซเดียมไฮโปคลอไรด ์0.1% ) ผสมน า้ในอตัราสว่น 2 ฝาตอ่น า้ 2 ลติร ขณะท าความสะอาดควรเปิดประต/ูหนา้ตา่ง 

เพื่อใหม้กีารระบายอากาศ  

10. แยกขยะที่ปนเป้ือนสารคดัหลั่ง เช่น หนา้กากอนามยั กระดาษทชิช ูโดยใสถ่งุขยะ 2 ชัน้ หากท าไดช้ัน้นอกควรเป็นถงุ

ขยะสแีดง ตดิปา้ย “ขยะติดเชือ้” ราดดว้ยน า้ยาฟอกขาว มดัปากถงุใหแ้นน่ก่อนน าไปทิง้ใสถ่งัขยะทีม่ีฝาปิดมดิชิด 

11. แยกท าความสะอาดเสือ้ผา้ ผา้เช็ดตวั และเครือ่งนอนของเดก็ ดว้ยสบู ่หรอืผงซกัฟอกธรรมดาและน า้ หรอืซกัผา้ดว้ย

น า้รอ้นท่ีอณุหภมูิ 60-90 องศาเซลเซียส 

12. เปิดหนา้ตา่ง หรอืประตเูพื่อใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พียงพอ 

13. สอนเด็กใหรู้จ้กัการลา้งมือที่ถกูตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยัตามวธีิขา้งตน้ (ในขอ้ 6) 

 



                                           

14. สอนใหเ้ด็กรูจ้กัการสวมหนา้กากที่ถกูตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีที่เด็กมีอาการของการตดิเชือ้ทางเดินหายใจ 

เช่น ไอ จาม อยา่งไรก็ตามไมแ่นะน าใหส้วมหนา้กากหรอืแผน่พลาสติกใสคลมุหนา้ (face shield) ใหเ้ดก็ที่มีอายนุอ้ย

กวา่ 2 ปี รวมถงึเดก็ที่ชว่ยเหลอืถอดหนา้กากเองไมไ่ดห้ากหายใจไมอ่อก เพราะเดก็กลุม่นีอ้าจมคีวามเสีย่งในการขาด

อากาศ หรอืมีคารบ์อนไดออกไซดค์ั่งจนเป็นอนัตรายได ้ 

15. รบัประทานอาหารที่มีประโยชน ์ปรุงสกุสะอาด นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ทัง้ผูด้แูละและผูป่้วย 

16. ดแูลสภาพจิตใจของตนเอง ไมใ่หเ้ครยีดจนเกินไป หาวิธีผอ่นคลายที่เหมาะสมกบัตวัเอง เช่น ฟังเพลง ปลกูตน้ไม้ 

17. ดแูลสภาพจิตใจของเดก็ สือ่สาร รบัฟังความกงัวล และตอบค าถามของเด็กดว้ยเนือ้หาทีเ่หมาะกบัวยั  

18. หากิจกรรมที่เหมาะสมกบัวยัใหเ้ด็กท า เช่น อา่นหนงัสอื เลน่เกมเสรมิความรู ้ 

19. หมั่นสงัเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู จมกูไมไ่ดก้ลิน่ ลิน้ไมร่บัรส ใหไ้ปรบัการตรวจรกัษาที่

โรงพยาบาลใกลบ้า้นทนัที 

ค ำแนะน ำในกรณีที่ผู้ปกครองติดเชือ้ แต่เดก็ไม่ตดิเชือ้ 

พิจารณาฝากเด็กกบัใหญ้าติ หรอืผูอ้ื่นท่ีพอจะใหก้ารดแูลเด็กได ้อยา่งไรก็ตามผูท้ีจ่ะดแูลเด็กไมค่วรเป็นผูท้ี่มีความ

เสีย่งที่จะเกิดโรคที่รุนแรงถา้ติดเชือ้ เนื่องจากเดก็คนดงักลา่วถือเป็นผูส้มัผสัความเสีย่งสงู เด็กควรอยูใ่นความดแูลเป็น

ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยที่เด็กสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป้กครองที่ติดเชือ้ (อยูร่ว่มกนัในระยะนอ้ยกวา่ 2 เมตรเป็นระยะ

เวลานานมากกวา่ 15 นาท)ี 

ค ำแนะน ำในกรณีที่เด็กต้องไปอยูก่ับผู้ดูแลชั่วครำว 

ถา้เด็กมคีวามจ าเป็นตอ้งไปอยูท่ีอ่ื่นกบัผูด้แูลชั่วคราว ควรปฏิบตัดิงันี ้

1. เด็กควรอยูใ่นความดแูลของผูด้แูลชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยที่เดก็สมัผสัใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้ 

(อยูร่ว่มกนัในระยะนอ้ยกวา่ 2 เมตรเป็นระยะเวลานานมากกวา่ 15 นาที) 

2. วดัอณุหภมูิเด็กวนัละ 2 ครัง้ หมั่นสงัเกตอาการของเด็ก เช่น ไข ้ไอ หายใจเรว็ หอบเหน่ือย ถา้เดก็มีอาการดงักลา่ว 

ควรติดตอ่สถานพยาบาลเพื่อน าเด็กเขา้รบัการตรวจรกัษา  

3. ผูด้แูลควรหมั่นสงัเกตอาการตนเอง หากมีอาการของการตดิเชือ้ เช่น ไข ้ไอ ควรติดตอ่สถานพยาบาลเพื่อเขา้รบัการ

ตรวจ 

4. ในระหวา่งนีเ้ด็กควรอยูใ่หห้า่งจากผูใ้หญ่คนอื่นในบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้หญ่ที่มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรครุนแรง

ถา้ตดิเชือ้ 



       
 

5. ผูด้แูลชั่วคราวตอ้งกกัตวัตอ่อีก 14 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยที่สมัผสักบัเด็ก  

 

ค ำแนะน ำกรณีที่ไม่สำมำรถหำผู้ดูแลคนอื่นได้ และเดก็มีควำมจ ำเป็นต้องอยูร่่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทีต่ิดเชือ้  

ในกรณีเด็กเลก็ เนื่องจากเดก็เลก็ยงัควรตอ้งไดร้บัการดแูลอยา่งใกลชิ้ด ถา้ไมส่ามารถหาผูด้แูลอื่นได ้ผูป้กครองทีต่ดิเชือ้ที่

ตอ้งใหก้ารดแูลเด็กเลก็ที่ไมต่ดิเชือ้ ถา้เดก็โตพอสมควร หรอืพอที่จะดแูลตวัเองได ้เด็กควรหลกีเลีย่งการมีปฏิสมัพนัธ ์หรอืมี

กิจกรรมรว่มกบัผูใ้หญ่ที่ติดเชือ้ในบา้น จนกวา่ทกุคนในบา้นท่ีติดเชือ้จะกกัตวัครบตามก าหนด ถา้ผูใ้หญ่ที่ติดเชือ้มคีวาม

จ าเป็นตอ้งอยูด่แูลเด็กที่ไมต่ดิเชือ้ ควรปฏิบตัิดงันี ้ 

1. ผูใ้หญ่ติดเชือ้ที่ดแูลเด็กตอ้งสวมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลา  

2. เด็กควรสวมหนา้กากอนามยั หรอืหนา้กากผา้ตลอดเวลาเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ รวมถึงสอนใหเ้ดก็รูจ้กัการสวมหนา้กาก 

และลา้งมือที่ถกูตอ้งดงัวิธีขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม ไมแ่นะน าใหส้วมหนา้กากหรอืแผน่พลาสติกใสคลมุหนา้ (face 

shield) ใหเ้ด็กที่มีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี รวมถึงเด็กทีช่่วยเหลอืถอดหนา้กากเองไมไ่ดห้ากหายใจไมอ่อก เพราะเด็กกลุม่นี ้

อาจมคีวามเสีย่งในการขาดอากาศ หรอืมีคารบ์อนไดออกไซดค์ั่งจนเป็นอนัตรายได ้ 

3. ไมใ่ชส้ิง่ของรว่มกนั เช่น จานชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น า้ ผา้เช็ดตวั อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสต์า่ง ๆ เป็นตน้ 

4. ไมร่บัประทานอาหาร หรอืเครือ่งดื่มรว่มกนั ควรแยกชดุอาหาร ในขณะรบัประทานควรนั่งหา่งกนัอยา่งนอ้ย  1 เมตร  

5. ลา้งมือใหถ้กูวิธีดว้ยน า้และสบู ่นาน 20 วินาทีขึน้ไป หรอืใชแ้อลกอฮอลเ์จล 70% ถฝู่ามือใหแ้หง้กอ่นและหลงั

รบัประทานอาหาร หลงัใชห้อ้งน า้ หลงัไอจาม หรอืหลงัสมัผสัจดุเสีย่งตา่ง ๆ ในบา้น เช่น ลกูบิดประต ูราวบนัได เป็น

ตน้ 

6. หากไอ จาม ใหใ้ชก้ระดาษทิชชปิูดปาก หรอืใชข้อ้ศอกปิดปากและจมกู และลา้งมืออยา่งถกูวิธีทนัที  

7. สรา้งสขุลกัษณะในการใชห้อ้งน า้ ปิดฝาก่อนกดชกัโครกทกุครัง้ ลา้งมือใหถ้กูวิธีทกุครัง้ก่อนออกจากหอ้งน า้ 

8. ท าความสะอาดสิง่แวดลอ้มในหอ้ง หรอืในบา้นเป็นระยะ โดยใชแ้อลกอฮอล ์70% หรอืน า้ยาฟอกขาว (สารประกอบ

โซเดียมไฮโปคลอไรด ์0.1% ) ผสมน า้ในอตัราสว่น 2 ฝาตอ่น า้ 2 ลติร ขณะท าความสะอาดควรเปิดประต/ูหนา้ตา่ง 

เพื่อใหม้กีารระบายอากาศ  

9. แยกขยะที่ปนเป้ือนสารคดัหลั่ง เช่น หนา้กากอนามยั กระดาษทชิช ูโดยใสถ่งุขยะ 2 ชัน้ หากท าไดช้ัน้นอกควรเป็นถงุ

ขยะสแีดง ตดิปา้ย “ขยะติดเชือ้” ราดดว้ยน า้ยาฟอกขาว มดัปากถงุใหแ้นน่ก่อนน าไปทิง้ใสถงัขยะทีม่ีฝาปิดมดิชิด 

 



       

10. แยกท าความสะอาดเสือ้ผา้ ผา้เช็ดตวั และเครือ่งนอน ดว้ยสบู ่หรอืผงซกัฟอกธรรมดาและน า้ หรอืซกัผา้ดว้ยน า้รอ้นท่ี

อณุหภมูิ 60-90 องศาเซลเซียส 

11. สอนเด็กใหรู้จ้กัการลา้งมือที่ถกูตอ้งตามวิธีขา้งตน้ 

12. รบัประทานอาหารที่มีประโยชน ์ปรุงสกุสะอาด นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ  

13. ดแูลสภาพจิตใจของตนเอง ไมใ่หเ้ครยีดจนเกินไป หาวิธีผอ่นคลายที่เหมาะสมกบัตวัเอง เช่น ฟังเพลง อา่นหนงัสอื 

14. หากิจกรรมที่เหมาะสมกบัวยัใหเ้ด็กท า เช่น อา่นหนงัสอื เลน่เกมเสรมิความรู ้ 

15. เปิดหนา้ตา่ง และหรอืประตเูพื่อใหม้ีการระบายอากาศที่เพียงพอ 

16. หมั่นสงัเกตอาการตนเอง ถา้ผูป้กครอง หรอืผูด้แูลที่ติดเชือ้รูส้กึป่วยเกินกวา่จะดแูลเด็กเองได ้หรอืมีการหอบเหนื่อย 

หายใจล าบาก ควรรบีติดตอ่โรงพยาบาลเพื่อเขา้รบัการรกัษา 

17. วดัอณุหภมูิของเดก็วนัละ 2 ครัง้ หมั่นสงัเกตอาการของเดก็ เช่น ไข ้ไอ หายใจเรว็ หรอืหอบเหนื่อย ถา้มีอาการ

ดงักลา่วควรรบีติดตอ่สถานพยาบาลเพื่อเขา้รบัการตรวจ  

18. ในระหวา่งนี ้เดก็ควรอยูใ่หห้า่งจากผูใ้หญ่คนอื่นในบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้หญ่ที่มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรค 

 

หมำยเหตุ 

1. ค าแนะน านีใ้หใ้ชป้ฏิบตัิในระหวา่งการรอเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลท่ีรฐัจดัให ้ 

2. ในกรณีที่เด็กเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลที่รฐัจดัใหจ้นครบตามเวลาทีก่  าหนดแลว้ แตย่งัไมส่ามารถหาญาติ

หรอืผูด้แูลเด็กได ้อาจพิจารณาสง่เดก็ไปยงัสถานสงเคราะหห์รอืบา้นพกัในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนษุยเ์ป็นผูด้แูลตอ่ไป โดยชอ่งทางการติดตอ่มีดงันี ้ 

- ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม สายดว่น พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง  

- บา้นพกัเด็กและครอบครวั ทัง้ 77 จงัหวดัทั่วประเทศ 

- Mobile Application “คุม้ครองเด็ก”  
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