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จากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 หรือโรค COVID-19 ซึ่ง

น าความกงัวลใจใหก้บัผูค้นทั่วโลก และแมว้า่รายงานผูป่้วยโรค COVID-19 ส่วนใหญ่จะพบในผูใ้หญ่และ

ผูส้งูอาย ุแตมี่รายงานการติดเชือ้ในเดก็รวมทัง้ทารกแรกเกิด ผูป้กครองหลายทา่นคงจะมีความกงัวลใจ

เก่ียวกบัสขุภาพของลกูนอ้ย บทความนีข้อแนะน าถึงวิธีการดแูลสขุภาพของลกูนอ้ยใหป้ลอดภยัจากการตดิ

โรค COVID-19  

รู้จักเชือ้ไวรัสทีก่่อโรค COVID-19 

  เชือ้ไวรสัท่ีก่อโรค COVID-19 คือ เชือ้ไวรสัโคโรนาชนิดหนึ่ง ซึ่งไวรสัโคโรนานีค้น้พบและเป็นสาเหตุ

ท่ีท าใหเ้กิดไขห้วดัในเด็ก ๆ มานานแลว้ แตใ่นชว่งไมก่ี่ทศวรรษท่ีผา่นมานี ้เริ่มมีการรายงานของการติดเชือ้

ไวรสัโคโรนาอบุตัใิหม่ ซึ่งเป็นการติดตอ่จากสตัวส์ู่คน ส าหรบัเชือ้ไวรสัโคโรนาท่ีรายงานตดิตอ่จากสตัวส์ูค่น

ตวัแรก คือ เชือ้ไวรสัโคโรนาท่ีท าใหเ้กิดโรคซารส์  ซึ่งเป็นการติดมาจากตวัชะมดมาสู่คนและมีการระบาดใน

ประเทศจีน ตอ่มาเกิดการอบุตัขิองเชือ้ไวรสัโคโรนาตวัท่ีสองท่ีท าใหเ้กิดโรคเมอรส์ ซึ่งพบจดุก าเนิดท่ี

ประเทศแถบตะวนัออกกลางซึ่งมีอฐูเป็นพาหะ 

  และเม่ือเดือนธนัวาคม 2562 มีการระบาดของโรคปอดอกัเสบเมืองอูฮ่ั่น ประเทศจีน ซึ่งคน้พบว่า

เกิดจากเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 หรือโรค COVID-19 สาเหตท่ีุชดัเจนว่าเชือ้ไวรสัชนิดนีต้ิดตอ่

มาจากสตัวช์นิดใดอาจไมเ่ป็นท่ีทราบแนช่ดั แตจ่ากการตรวจทางพนัธุกรรมพบว่า เชือ้นีมี้ความใกลเ้คียง

กบัไวรสัโคโรนาในคา้งคาวท่ีสดุ ซึ่งตอ่มาพบว่ามีการแพรเ่ชือ้จากคนไปสู่คน 

แผลงฤทธิ์แพร่เชือ้อย่างไร 

  โรค COVID-19 แพรเ่ชือ้จากคนไปสู่คนผา่นทางละอองฝอยจากการไอและจามเป็นหลกั พบวา่เชือ้

สามารถคงทนอยู่ในสิ่งแวดลอ้มและวตัถตุา่ง ๆ เชน่ อยู่บนพลาสตกิและเสตนเลสไดถ้ึง 3 วนั เป็นตน้ 

รวมทัง้มีการตรวจพบเชือ้ในอจุจาระของผูท่ี้มีการตดิเชือ้ไดเ้ป็นเวลาหลายวนั หากเราไปสมัผสักบัวตัถุหรือ

สิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ ท่ีมีเชือ้ไวรสัชนิดนี ้และเอามาปา้ยตาจมกูปากก็อาจท าใหต้ดิเชือ้ไดเ้ชน่กนั โรค COVID-

19 มีระยะฟักตวั 1 - 14 วนั โดยท่ีรอ้ยละ 99 ของผูป่้วยจะแสดงอาการใน 14 วนัหลงัจากสมัผสัโรค 

อยา่งไรก็ตามมีรายงานผูป่้วยสว่นนอ้ยอาจมีระยะฟักตวัถึงเกือบ 1 เดือน และผูต้ดิเชือ้ไวรสั COVID-19 



บางสว่นอาจจะไมมี่อาการ ซึ่งพบมีรายงานเดก็ท่ีสมัผสัเชือ้และตดิเชือ้โดยไมแ่สดงอาการถึงรอ้ยละ 4-15 

แตส่ามารถแพรเ่ชือ้ใหก้บัผูอ่ื้นได ้

  อาการแสดงของการตดิเชือ้ COVID-19 มีความหลากหลายตัง้แตเ่ป็นไขห้วดัเล็กนอ้ย หรือมีอาการ

คลา้ยไขห้วดัใหญ่ มีไขส้งู เจ็บคอ ไอ มีน า้มกู ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเนือ้ และในจ านวนนีมี้รายงานถึงรอ้ย

ละ 10 ท่ีมีอาการของระบบทางเดนิอาหารรว่มดว้ย เชน่ คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย และหากผูท่ี้ตดิเชือ้มี

อาการมากขึน้ก็อาจมีอาการแสดงของปอดอกัเสบ ปอดอกัเสบอยา่งรุนแรง บางรายอาจมีอาการเหมือนติด

เชือ้ในกระแสเลือด ช็อก หรือการท างานของอวยัวะตา่ง ๆ ในรา่งกายลม้เหลว บางรายอาจถึงแก่ชีวิตได ้

รายงานอตัราการเสียชีวิตโดยภาพรวมประมาณรอ้ยละ 2 แตอ่าจจะสงูขึน้ในผูส้งูอายแุละผูท่ี้มีโรค

ประจ าตวั เชน่ เบาหวาน โรคอว้น โรคหวัใจ ภมูิคุม้กนับกพรอ่ง เป็นตน้ 

ส าหรับเดก็ ๆ COVID-19 อันตรายอย่างไร 

  ส าหรบัเดก็ ๆ สว่นใหญ่แลว้เม่ือมีการตดิโรค COVID-19 จะมีอาการนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่มาก และกว่า

รอ้ยละ 90 จะมีประวตัสิมัผสักบับคุคลในครอบครวัท่ีมีการตดิเชือ้ เดก็ ๆ อาจจะตดิเชือ้โดยไมมี่อาการ และ

สว่นใหญ่ก็จะมีอาการเหมือนเป็นไขห้วดัทั่วไป ซึ่งมกัจะหายไดเ้องภายใน 1-2 สปัดาห ์มีรายงานผูป่้วยท่ี

เป็นโรค COVID-19 ท่ีมีอาการหนกัและวิกฤตรอ้ยละ 6 ในขณะท่ีผูใ้หญ่ท่ีมีอาการหนกัและวิกฤตพบมากภึ

งรอ้ยละ 19 โดยกลุม่เส่ียงท่ีอาจจะมีอาการรุนแรงในเดก็ ไดแ้ก่ ทารกและเดก็เล็กอายนุอ้ยกวา่ 5 ปี  

เมื่อไรจะสงสัยว่าเดก็ ๆ เข้าข่ายตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 

  โดยทั่วไป หากแพทยจ์ะสงสยัวา่เด็ก ๆ เขา้ขา่ยติดเชือ้ไวรสั COVID-19 หากตรวจพบว่าเดก็ ๆ มี

อณุหภมูิรา่งกายสงูกวา่ 37.5 °C (เดก็ส่วนหนึ่งอาจไมมี่ไข ้รายงานผูป่้วยเดก็โรค COVID-19 มีไขร้อ้ยละ 

40-56 ) รว่มกบัมีอาการของระบบทางเดนิหายใจ เชน่ เจ็บคอ ไอ มีน า้มกู หายใจเรว็ หรือหายใจหอบ

เหน่ือย รว่มกบัในชว่ง 14 วนัท่ีผา่นมามีประวตัเิดนิทางไปหรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของเชือ้นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง หรือเด็ก ๆ อาจจะมีประวตัสิมัผสักบัผูท่ี้เขา้ขา่ยสงสยัหรือยืนยนัว่ามีการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 

โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัในบา้นเดียวกนั หรือมีประวตัไิปในท่ีชมุชน เชน่ ตลาดนดั ท่ีขนสง่สาธารณะ 

หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

  นอกจากนีถ้า้เดก็มีอาการปอดอกัเสบท่ีหาสาเหตไุมพ่บ หรือเป็นปอดอกัเสบท่ีไดร้บัการรกัษาแลว้

ไมดี่ขึน้ แพทยจ์ะท าการตรวจเพื่อหาการติดเชือ้ COVID-19 เช่นกนั 

เมื่อสงสัยว่าเดก็ ๆ เข้าข่ายตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 สามารถท าได ้2 ชอ่งทาง คือ 

  1. โทรสายดว่น 1422 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ (24 ชั่วโมง) ซึ่งหากเดก็ เขา้เกณฑจ์ะ

มีการประสานรถพยาบาลไปรบัถึงท่ีพกั เพ่ือไปท าการตรวจยืนยนั 



  2. ควรเดนิทางไปท่ีสถานพยาบาลดว้ยยานพาหนะสว่นตวั เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดในชมุชน 

และสิ่งท่ีส  าคญัอยา่งยิ่งท่ีคณุพอ่คณุแม ่ผูป้กครองตอ้งแจง้ใหก้บับคุลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี

ทราบว่าเดก็มีความเส่ียงหรือสมัผสักบัผูท่ี้เป็นโรค COVID-19 

ป้องกันการตดิเชือ้ได้อย่างไร 

  มาตรการป้องกันที่ส าคัญก็คือ “การล้างมือ” ซึ่งอาจท าได ้2 วิธีคือ 

   - ลา้งมือดว้ยน า้และสบู ่ก็สามารถฆา่เชือ้ไวรสัตวันีไ้ด ้แตจ่ะตอ้งลา้งเป็นเวลานานอย่าง

นอ้ย 20 วินาทีหรือใหเ้ด็ก ๆ รอ้งเพลง happy birthday 2 รอบก็จะครบ 20 วินาทีพอดี 

   - ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล ซึ่งจากค าแนะน าของศนูยป์อ้งกนัและควบคมุโรค ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาแนะน าว่าแอลกอฮอลเ์จลควรมีความเขม้ขน้อยา่งนอ้ย 60 % โดยเนน้การลา้งมือบอ่ย ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายหลงัจากท่ีมีการไอ จาม ก่อนการรบัประทานอาหาร หลงัจากการเขา้หอ้งน า้ 

หลงัจากท่ีมีการสมัผสักบัผูเ้จ็บป่วย หรือผูท่ี้มีอาการของระบบทางเดนิหายใจ ภายหลงัจากการสมัผสัสตัว์

หรือซากสตัว ์และท่ีส าคญัภายหลงัท่ีกลบัมาจากท่ีสาธารณะหรือท่ีชมุชนรวมเม่ือถึงท่ีบา้น ควรจะรีบลา้ง

มือทนัที 

ส าหรับมาตรการอื่น ๆ ไดแ้ก่ 

  - หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ โดยเฉพาะการขยีต้า จมกู ปาก 

  - ไมค่วรใชข้องใชส้ว่นตวัรว่มกบัผูอ่ื้น เชน่  แกว้น า้ จาน ชอ้นสอ้ม เป็นตน้ 

  - หลีกเล่ียงการอยูใ่กลช้ิดกบัผูท่ี้ไมส่บาย หรือผูท่ี้มีอาการของระบบทางเดนิหายใจ ควรอยูห่า่ง

อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 

  - หลีกเล่ียงการเดนิทางไปยงัประเทศหรือพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง 

  - พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะเขา้สูช่มุชนท่ีมีคนอยูห่นาแนน่ 

  - ไมค่วรพาเด็ก ๆ ไปท่ีตลาดหรือท่ีท่ีมีการขายซากสตัวห์รือสตัวป่์า 

  - หากเดก็ ๆ ท่ีเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีเส่ียง จะตอ้งหยดุเรียนหรือหยดุไปเนอสเซอรี่ และไมพ่าไป

ในท่ีสาธารณะหรือท่ีชมุชนเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั 

เดก็ ๆ กับการใส่หน้ากากอนามัย 

  ในปัจจบุนัแนะน าใหท้กุคนสวมใสห่นา้กาก หากตอ้งเดนิทางไปในท่ีสาธารณะหรือชมุชนท่ีมีคน

หนาแนน่ โดยในเดก็ท่ีแข็งแรงดี อาจใชห้นา้กากผา้ได ้โดยตอ้งมีขนาดพอดี คลมุจมกู ปากและคาง รวมทัง้

กระชบัใบหนา้ อยา่งไรก็ตามไมแ่นะน าใหค้ณุพอ่คณุแมส่วมหนา้กากหรือแผน่พลาสติกใสคลมุหนา้ (face 

shield) ใหก้บัเดก็ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี รวมทัง้เดก็ท่ีช่วยเหลือถอดหนา้กากเองไมไ่ดห้ากหายใจไมอ่อก 



เพราะเดก็กลุม่นีอ้าจมีความเส่ียงในการขาดอากาศหรือมีคารบ์อนไดออกไซดค์ั่งจนเป็นอนัตรายได ้และ 

face shield อาจบาดใบหนา้ ซึ่งในกลุม่เดก็เล็กอาจใชผ้า้คลมุรถเข็น หรือตระกรา้ใสเ่ดก็เพ่ือกนัละอองฝอย

ท่ีอาจมีเชือ้โรคแทน ในกรณีท่ีเดก็ท่ีเดก็ๆทีอาการของการตดิเชือ้ทางเดินหายใจ เชน่ มีอาการไอหรือจาม 

อาจพิจารณาใสห่นา้กากอนามยั  

ข้อควรระวังในการใส่หน้ากากอนามัย 

  เดก็ ๆ ควรไดร้บัการสอนวิธีใชห้นา้กากใหถ้กูตอ้ง นั่นคือตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดก่อนใส่และหลงัถอด

หนา้กาก ไมจ่บั สมัผสับรเิวณพืน้ผิวดา้นหนา้ของหนา้กากอนามยัในขณะท่ีใส่ เวลาถอดจะตอ้งจบัท่ีหู

หนา้กากทัง้สองขา้ง ในกรณีใชห้นา้กากผา้ควรซกัท าความสะอาดดว้ยผงซกัฟอก น า้ยาซกัผา้ หรือน า้ยา

ฟอกขาวทกุวนั หรือเม่ือเปียกชืน้ เป้ือน ในกรณีใสห่นา้กากอนามยั เม่ือถอดควรน าไปทิง้ในภาชนะท่ีปิด

มิดชิดเพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ ท่ีส  าคญั ทัง้เด็ก ๆ และผูป้กครองจะตอ้งลา้งมือทนัทีท่ีสมัผสักบั

หนา้กากท่ีใชแ้ลว้ 

  ทกุคนควรจะรว่มมือกนัปฏิบตัติามค าแนะน า เพ่ือความปลอดภยัของเดก็ ๆ และทกุคนจากการติด

โรค COVID-19  

************************ 


