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โควิด-19 ระบาด พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป 

(Misbehave in COVID-19 pandemic) 
      

  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

เม่ือโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ระบาดหนัก เปลีย่นแปลงวิถีความเป็นอยู่

ของผูค้นมากมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เด็กที่มีความเครียด วิตกกงัวล สบัสน และต่ืนกลวั จะมี

การแสดงออกแตกต่างกนัไปตามช่วงวยัของเด็กแต่ละคน  

การแสดงออกของเด็กที่พบไดบ้่อย คือ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะกา้วรา้ว อาละวาด เอาแต่ใจ 

และความไม่น่ารกัต่าง ๆ จนทําใหผู้ป้กครองหงุดหงิด หรือไม่สบายใจได ้ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีนับเป็นการตอบสนอง

ปกติในสภาวะที่เด็กเหน่ือย หวิ กลวั ตอ้งอยู่ตามลาํพงั หรือไม่ไดอ้อกไปเล่น  

ถา้ผูป้กครองสามารถจดัการพฤติกรรมเด็กไดอ้ย่างเหมาะสม สถานการณ์ก็จะดีข้ึน ไม่เป็นปัญหารุนแรง

ตามมา ในทางตรงกนัขา้ม ถา้จดัการไม่เหมาะสม ก็จะกลายเป็นความขดัแยง้ ความรุนแรงในครอบครวัตามมา 

สาเหตุที่ทําใหเ้ด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มกัเกิดจากกิจวตัรประจาํวนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่คงเสน้

คงวา คาดเดาไม่ได ้ทําใหเ้ด็กหิว กลวั หรือวิตกกงัวลไปต่าง ๆ นานา หรืออาจเกิดจากการเปลีย่นแปลงที่อยู่อาศยั มี

การเปลี่ยนแปลงคนในครอบครวั ซึง่บางคนอาจตอ้งแยกไปรกัษาหรือกกัตวั หรือเด็กถูกส่งไปอยู่กบัญาติพี่น้องที่อ่ืนที่

ไม่คุน้เคย และเหตุผลอ่ืนอีกมากมายซึ่งผูใ้หญ่อาจนึกไม่ถึง 

 

การจดัการพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 

คาํแนะนําสําหรบัผูป้กครอง ที่จะช่วยนําพาเด็ก ๆ ใหก้ลบัมามีพฤติกรรมที่ดี ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

และปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 

 

1) สงบน่ิง (Take a pause) 

 เป็นวิธีที่ช่วยผูป้กครองไดม้ากที่สุด เม่ือรูสึ้กสุดกลั้นหรือสุดทนกบัพฤติกรรมของเด็ก ใหพ้ยายามสงบสติ

อารมณ์ โดยหยุดน่ิงประมาณ 10 วินาที หายใจเขา้ชา้ ๆ ลกึ ๆ แลว้หายใจออกชา้ ๆ ประมาณ 5 รอบ และพยายาม

ตอบสนองเด็กอย่างใจเย็น สงบ ดว้ยวิธีที่นุ่มนวล ไม่ใชอ้ารมณ์  

 

2) ช้ีแนวทาง (Redirect) 

 ควรระบุใหช้ดัเจนตั้งแต่แรกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือแบบไหน แลว้พฤติกรรมที่เหมาะสมคืออะไร ช้ี

แนวทางใหเ้ด็กเปลีย่นแปลงไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวงั โดยบอกใหช้ดัเจน กระชบั และหนักแน่น 
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3) ลงโทษเมื่อทาํตวัไม่เหมาะสม (Punishment) 

 เป็นการจดัการกบัผลที่ตามมาหลงัเด็กทําตวัไม่น่ารกั หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แสดงใหเ้ด็กรูว้่าเขา

ตอ้งรบัผิดชอบต่อส่ิงที่ทํา วิธีการลงโทษที่ไดผ้ล ไม่ใช่การตีหรือการดุด่าดว้ยอารมณ์ แต่เป็นการว่ากล่าวตกัเตือน 

(verbal reprimand) การลดสิทธ์ิ งดกจิกรรมที่เด็กชอบ (response cost) การเขา้มุมหรือไทมเ์อ๊าท ์(time out) การให้

ทํางานชดเชย หรือแกไ้ขส่ิงที่ทําผิดซํ้า ๆ จนเข็ดหลาบ ไม่กลา้ทําอีก (overcorrection) 

 การลงโทษ ตอ้งทําดว้ยท่าทีที่สงบ ไม่ใชอ้ารมณ์ มีการเตือนหรือใหท้างเลือกก่อน ใหโ้อกาสทําตามที่บอก

ก่อนที่จะลงโทษ และตอ้งมัน่ใจวา่ผูป้กครองสามารถลงโทษเด็กตามทีพู่ดไดด้ว้ย เช่น การบอกว่างดโทรศพัท์มือถือ 1 

วนั น่าจะเป็นไปไดม้ากกว่าการงด 1 สปัดาห ์และควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้ําความดีเพื่อใหไ้ดร้บัคาํช่ืนชมบา้ง 

 

4) ใชเ้วลาร่วมกัน (One-on-one time) 

  เม่ือโรงเรียนหยุด ผูป้กครองก็ทํางานอยู่บา้น นับเป็นโอกาสดีทีผู่ป้กครองจะไดใ้ชเ้วลาร่วมกนักบัเด็กมากข้ึน 

ควรใชเ้วลาร่วมกนัอย่างอิสระและสนุกสนาน ใหเ้ด็กไดร้บัความรกัและเกิดความรูสึ้กมัน่คงปลอดภยั แสดงใหเ้ด็กรูว้่า

เขาเป็นคนสาํคญั  

 การใชเ้วลาร่วมกนั ถา้จะใหดี้ควรปลอดจากโทรทัศน์และโทรศพัท์มือถือ กิจกรรมที่สามารถทําร่วมกนัไดมี้

มากมาย ไดแ้ก่ เล่นหมากกระดาน บิงโก โดมิโน อ่านนิทานหรือการ์ตูน วาดรูประบายสี รอ้งเพลง เล่นดนตรี เตน้ 

เล่นกีฬา ทํางานประดิษฐ์ ทําอาหารหรือของหวานที่ชอบ เป็นตน้ ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัช่วงวยั และความสนใจของเด็กดว้ย 

 ควรใชเ้วลาร่วมกนัอย่างน้อย วนัละ 20 นาที ในช่วงเวลาเดิมทุกวนัไดย้ิ่งดี เพราะจะเกิดความแน่นอน และ

คาดเดาได ้จะเป็นเวลาที่เด็กรอคอย 

 

5) มอบหมายความรบัผิดชอบ (Responsibility) 

 ควรมอบหมายความรบัผิดชอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบา้น แต่ตอ้งมัน่ใจว่าเป็นส่ิงที่เด็กสามารถทําได ้เช่น 

ช่วยเหลืองานบา้น ช่วยจดัของ เป็นตน้ เพื่อใหเ้ด็กเรียนรูว้่ามีส่ิงดี ๆ ที่เด็กสามารถทําได ้สามารถช่วยเหลือครอบครวั

ได ้เม่ือเด็กทํางานที่มอบหมายใหแ้ลว้ ควรช่ืนชมเด็กเสมอ 

 

6) คงกิจวัตรประจาํวันใหค้งเสน้คงวา คาดเดาได ้(Consistent routines) 

กิจวตัรประจาํวนัหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรบัประทานอาหาร การนอน การออกกาํลงักาย การเล่น การ

เรียนรู ้ควรจดัใหค้งเสน้คงวา คาดเดาได ้ว่าจะตอ้งทําอะไรบา้ง ซึ่งเป็นพื้ นฐานสาํคญัต่อการปรบัตวัของเด็ก โดยเฉพาะ

ในสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน  

เม่ือเกิดสถานการณ์ที่ขดัขวางการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั เช่น เด็กตอ้งยา้ยที่อยู ่ผูป้กครองบางคนตอ้งแยก

ไปรกัษา หรือแยกกกัตวัเพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือ ผูป้กครองยงัจาํเป็นตอ้งช่วยใหเ้ด็กดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัใหเ้ป็นไป

ตามปกติ คงเสน้คงวามากเท่าที่จะเป็นไปได ้เพื่อลดผลกระทบดา้นอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก 
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