
 

 

ไวรัสโคโรนา – ขอ้มลูเพือ่สนับสนุนเด็ก ๆ และเยาวชน 

ค าแนะน าส าหรับบดิามารดา-ผูป้กครอง และผูด้แูล 
เมือ่เร็ว ๆ นี้ มรีายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับเชือ้ไวรัสโคโรนาแพร่หลายในสือ่ และเป็นเรือ่งปกตทิีเ่ดก็ ๆ และ
เยาวชนจะมคี าถามหรอืขอ้กงัวลตอ่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เชน่น้ี เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบบัน้ี มขีอ้มลูบางอยา่ง
ส าหรับบดิามารดา-ผูป้กครอง และผูด้แูลเพือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจขณะใหก้ารสนับสนุนบตุรหลานของตน   

ใสใ่จเป็นพเิศษตอ่ความตอ้งการของลกู 

เป็นเรือ่งปกตทิีเ่ดก็ ๆ จะมคี าถามเกีย่วกบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีส่ือ่กลา่วถงึ เชน่ ขอ้มลูทีเ่ผยแพรเ่มือ่
เร็ว ๆ น้ีเกีย่วกบัเชือ้ไวรัสโคโรนา 

ยังมคีวามเขา้ใจผดิอยู ่เมือ่พูดคยุกบัเดก็ ๆ และเยาวชนเกีย่วกบัหัวขอ้เรือ่งเชน่เชือ้ไวรัสโคโรนา ซึง่
อาจจะเป็นการเพิม่ความวติกกงัวลใหพ้วกเขา อยา่งไรก็ตาม มกีารวจิัยทีแ่สดงใหเ้ห็นว่า ทีจ่รงิแลว้ 
มักจะมผีลตรงกนัขา้ม ส าหรับเด็ก ๆ ซึง่การไมไ่ดร้บัทราบขอ้มลูมานัน้ เป็นสิง่น่ากลัว และเด็ก ๆ 
หลายคนอาจเตมิชอ่งวา่งใหส้ิง่ทีต่นเองไมรู่ด้ว้ยจนิตนาการของตัวเอง โดยมักจะจนิตนาการในสิง่ที่
เลวรา้ยยิง่กวา่ความเป็นจรงิ แตส่ าหรับเด็กทีโ่ตกวา่ พวกเขาอาจไปคน้หาค าตอบเองจาก
อนิเทอรเ์น็ต ซึง่บางครัง้อาจกลายเป็นเรือ่งทีเ่กนิกวา่ทีจ่ะรับไดห้รอืท าใหพ้วกเขาเขา้ใจผดิ 

การตอบค าถาม  

หากเด็กน าเรือ่งเชือ้ไวรัสโคโรนาขึน้มาพูดหรอืถามค าถาม เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตระหนักวา่ พวกเขา
อาจมคีวามรูส้กึอยา่งไร และผูใ้หญจ่ าตอ้งตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมาทีส่ดุ ซึง่จะเป็นชว่ยพวก
เขาใหรู้ส้กึวา่ไดร้บัรูข้อ้มลูและเขา้ใจในสิง่ทีก่ าลังเกดิขึน้ 

สิง่ส าคัญคอื ตอ้งเนน้วา่ ถงึแมว้่าในออสเตรเลยีมกีรณีผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรัสในจ านวนนอ้ยมาก และ
ยังมคีวามเป็นไปไดต้ ่ามากทีพ่วกเขาจะสมัผัสกบัเชือ้ไวรัสตัวนี้ แตก่็เป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ด็ก ๆ จะเขา้ใจ
วา่ พวกเขาโชคดทีีอ่าศัยอยูใ่นประเทศทีนั่กเรยีนจะไดร้ับการเขา้ถงึการรักษาพยาบาลทีท่ันทว่งที
และมคีณุภาพ นอกจากน้ี ยังเป็นสิง่ส าคัญทีเ่ด็ก ๆ จะเขา้ใจถงึความเสีย่งทีต่ ่าของการเจ็บป่วยที่
รนุแรง 

สนับสนุนใหเ้ด็ก ๆ มสีว่นรว่มในสิง่ทีจ่ะท าใหพ้วกเขารูส้กึดขี ึน้  

ตอ่ไปน้ีเป็นค าแนะน าเกีย่วกบัวธิทีีบ่ดิามารดา-ผูป้กครอง และผูด้แูลสามารถสนทนากบัเด็ก ๆ และ
เยาวชนอยา่งไมต่ืน่ตระหนกเกีย่วกบัเชือ้ไวรัสโคโรนา และพยายามทีจ่ะใหค้วามมั่นใจพวกเขา
เกีย่วกบัสถานการณ์น้ี หากยังมขีอ้กงัวลอยู ่  

1. ระวงัพฤตกิรรมของตวัคณุเอง 

เป็นสิง่ส าคัญทีผู่ใ้หญต่อ้งเขา้ใจผลกระทบของพฤตกิรรมตัวเองทีจ่ะมตีอ่เด็ก ๆ หากคณุแสดง
ความรูส้กึหงดุหงดิหรอืไมพ่อใจแลว้แสดงออกใหพ้วกเขาเห็นวา่ คณุกลัว เด็ก ๆ จะยดึถอืค าพูด
และการแสดงออกของคณุ โปรดสงบสตอิารมณ์เมือ่สนทนากบัเด็ก ๆ และเยาวชน และคอยให ้
ความมั่นใจพวกเขาวา่ ไมม่สีาเหตอุะไรทีต่อ้งตืน่ตระหนก 

2. บอกความจรงิใหก้บัเด็ก ๆ  

หัวขอ้ขา่วทีน่่ากลัวนัน้ ดงึดดูความสนใจและชว่ยใหห้นังสอืพมิพข์ายได ้แตข่า่วเหลา่นัน้ อาจ
ไมเ่สนอความเป็นจรงิทัง้หมดก็ได ้ใหแ้น่ใจไดว้า่ คณุมคีวามจรงิอยูใ่นมอืทีจ่ะชว่ยท าใหก้าร
สนทนาเป็นไปไดอ้ยา่งสงบ อยา่งมกีารพจิารณาและสรา้งสรรค ์ขอ้เท็จจรงิบางอยา่งไดแ้ก ่



 

- ตัง้แตวั่นที ่1 กมุภาพันธ ์มผีูป่้วยทีย่นืยันไดว้า่ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาในออสเตรเลยีอยู ่12 
ราย กรณีสว่นใหญท่ีต่ดิเชือ้กนัอยา่งมากมายนัน้อยูใ่นประเทศจนี โดยสว่นใหญม่าจาก
มณฑลหเูป่ย ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการระบาด 

- กรณีของการป่วยรา้ยแรงเกดิขึน้ทีต่า่งประเทศ ไมใ่ชใ่นออสเตรเลยี 
 

การแจง้ขอ้มลูน้ีแกเ่ดก็ ๆ อาจชว่ยท าใหพ้วกเขามั่นใจไดว้า่ พวกเขา เพือ่น ๆ หรอืครอบครัว
ของพวกเขาไมไ่ดร้ับความเสีย่งโดยตรงทันท ี 

3. อธบิายใหพ้วกเขาฟงัวา่มกีารควบคมุเชือ้ไวรสันีอ้ยา่งไรบา้ง 

เจา้หนา้ทีก่ าลังด าเนนิการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว มกีารจ ากดัการเดนิทางเขา้และออกจากพืน้ที่
ทีไ่ดร้ับผลกระทบ และนักวทิยาศาสตรก์ าลังท างานเพือ่พัฒนาวัคซนีอยู ่ในออสเตรเลยี รัฐบาล
ก าลังตดิตามดว้ยความเฝ้าระวังและจัดการกบัสถานการณ์อยา่งขะมักเขมน้ ดังนัน้ ความเสีย่งที่
มตีอ่สาธารณชนของทีน่ี่ยังต ่าอยู ่เด็ก ๆ ควรจะมั่นใจวา่ กรณกีารป่วยทีม่กีารยนืยันแลว้นัน้ จะ
ไดร้ับการเยยีวยาอยา่งรวดเร็วในโรงพยาบาลระดับโลกของเรา 

4. ในตอนทา้ย ใหค้ าแนะน าทีน่ าไปใชไ้ดจ้รงิแกพ่วกเขา 

ณ เวลานี้ วธิทีีง่่ายทีส่ดุทีจ่ะลดความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไวรัสไมว่า่จะเป็นตัวไหนก็ตาม  
(ซึง่รวมถงึโรคหวัดธรรมดา) ก็คอื การปิดจมกูและปากเมือ่คณุไอหรอืจาม (การจามดว้ยการยก
ขอ้ศอกขึน้มาปิดเป็นกลยทุธท์ีม่ปีระโยชน)์ ท าความสะอาดมอืดว้ยการลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยน ้า
และสบู ่หรอืใชเ้จลแอลกอฮอลถ์มูอื และหลกีเลีย่งการสมัผัสตา จมกู และปาก เด็ก ๆ สามารถ
ท าสิง่เหลา่น้ีไดอ้ยา่งงา่ย ๆ และควรชว่ยพวกเขารูส้กึราวกบัวา่ พวกเขาสามารถมสีว่นชว่ยดแูล
ตัวพวกเขาเองไดเ้ชน่กนั 

การสือ่สารเป็นเรือ่งส าคญั 

สิง่ส าคัญ คอื ตอ้งเปิดโอกาสในการสือ่สารใหก้บัเด็ก ๆ ไดต้ลอดเวลา เด็ก ๆ และเยาวชน
จ าเป็นตอ้งรูส้กึวา่ปลอดภัยและไดร้ับขอ้มลู โดยเฉพาะเมือ่พวกเขาไดย้นิขอ้มลูมากมายจากในสือ่ 

สนทนาเกีย่วกบัสถานการณ์เชือ้ไวรัสโคโรนาอยา่งเปิดเผยกบัเด็ก ๆ เพือ่ใหโ้อกาสพวกเขามั่นใจได ้
วา่พวกเขาปลอดภัย และจ ากดัขอ้มลูขา่วเท็จใด ๆ ทีพ่วกเขาอาจไดย้นิมาจากสือ่หรอืจากขา่วลอื
ตา่ง ๆ 

ความชว่ยเหลอืทีม่ใีห ้

ทางโรงเรยีนมเีจา้หนา้ทีจ่ านวนหนึง่คอยใหค้วามชว่ยเหลอืเพิม่เตมิเป็นพเิศษใหก้บันักเรยีนทีอ่าจ
เป็นกงัวล และเพือ่ใหข้อ้มลูอกีทัง้ค าแนะน าแกบ่ดิามารดา-ผูป้กครอง และผูด้แูล หากคณุกงัวล
เกีย่วกบัคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องบตุรหลาน คณุสามารถตดิตอ่กบัโรงเรยีนของพวกเขาเพือ่ขอ
ความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิได ้

คณุยังสามารถขอความชว่ยเหลอืผา่นหน่วยงานรัฐบาลรัฐควนีสแ์ลนดแ์ละองคก์รในชมุชนได ้ 
บดิามารดา-ผูป้กครองสามารถ 

• โทรหา 13Health (13 43 25 84) ไดท้กุเวลาเพือ่ขอค าแนะน าและความชว่ยเหลอืทาง
การแพทย ์

• ทบทวนหัวขอ้จาก headspace ที ่tips for a healthy headspace for friends and family หรอื 
ตดิตอ่ headspace เพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 

• ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารใหค้ าปรกึษาของ Lifeline Australia โทร 13 11 14 ส าหรับขอ้มลูการสง่ตอ่
ผูเ้ชีย่วชาญและค าแนะน าตา่ง ๆ  

• ขอรับความชว่ยเหลอืและขอ้มลูจากแพทยท์ั่วไปใกลบ้า้น หรอืศนูยส์ขุภาพชมุชน 
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