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พาลูกไปไหนดี
กิจ กรรมอย่า งหนึ่ ง ที่พ่ อ แม่นิย มกันคื อ การพาครอบครัว ไปเที่ย ว
ทางไกล ทัง้ ต่างจังหวัด ทัง้ ต่างประเทศ บางครอบครัวก็ทาเพราะว่าพ่อแม่
ชอบเทีย่ ว บางครอบครัวก็เชื่อว่าการให้ลูกมีโอกาสเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ จะ
เป็ นการเปิ ดหูเปิ ดตา เพิม่ พูนประสบการณ์ความรูแ้ ก่ลูก
การท่องโลกกว้างดู น่าสนุ กตื่นเต้นสาหรับผูใ้ หญ่ เราใส่มุมมองของ
เราเข้าไปในเด็ก จึงคิดว่าเด็ก ๆ น่าจะสนุ กตื่นเต้นไปด้วย ได้เปิ ดหูเปิ ดตาพบ
เห็นสิง่ ใหม่ ๆ ถ้าพลาดไปจะเสียโอกาส
ลองทบทวนดูดี ๆ เวลาพาลูกไปเที่ยวลูกเป็ นอย่างไรบ้าง ถ้าใช้เวลา
ไปกับการเดินทางนาน เด็กต้องนัง่ อยู่ในรถในพื้นที่จากัด ไม่ว่าจะนัง่ รถไฟ
หรือเครื่องบินก็ตามเป็ นเวลานาน ๆ ไม่น่าสงสัยว่าทาไมเด็กอยู่ในรถนาน ๆ
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จึงงอแง ตีกนั เขาไม่สามารถเดิน คลาน ปี นป่ าย เคลือ่ นไหวได้สะดวกเหมือน
อยู่ในห้องหรือสนาม ความสมา่ เสมอของกิจวัตรประจาวันอาจเสียไป เวลากิน
เวลานอนอาจคลาดเคลื่อน ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อพลังชีวิตของเด็ก ผูใ้ หญ่
เราเวลาเดินทางนาน ๆ ก็เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้ว ทัง้ ๆ ที่ได้แต่นงั ่ เฉย ๆ ไม่ได้
ทาอะไร เพราะพลังชีวิตของเราสูญเสียไป เด็ก ๆ ก็เช่นกันหรือยิ่งกว่าเสีย
ด้วย ยิง่ ถ้าเป็ นการเดินทางไปต่างประเทศ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ เวลา สถานที่
ภาษา วิถีป ฏิบตั ิ เด็ก ยิ่ง ต้อ งใช้พ ลัง ชีวิตในการปรับตัว มาก แม้ผู ใ้ หญ่ เอง
หลังจากกลับมาแล้วยังต้องใช้เ วลากว่าจะรู ส้ ึกว่าเรากลับมาถึงที่น่ีแล้วเต็มตัว
สาหรับเด็กยิ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมากกว่า จึงเป็ นกิจกรรมที่ไม่ค่อย
เหมาะกับวัยนักโดยเฉพาะสาหรับเด็กเล็ก
ไม่ตอ้ งแปลกใจถ้าหากท่ามกลางการขึ้นรถลงเรือ เผชิญกับสิ่งแปลก
ใหม่ท่ไี ม่คุน้ ชิน ลูกอาจจะอยากอยู่เ ล่นในห้องพักหรือในสนามที่ไม่เห็นจะมี
อะไรน่ า สนใจ โดยที่ไม่ได้คิด เลยว่ าเวลานี้ กาลัง อยู่ ในยุ โ รปหรือเชีย งราย
ขณะที่เราอยากจะออกไปตระเวณดูนนั ่ นี่ให้ทวั ่ ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเด็กเล็ก
เวลาออกไปข้างนอกจะดู ตวั เล็กลง ความมัน่ ใจน้อยลง ทาอะไรได้ไม่เต็มที่
เหมือนเวลาอยู่บา้ นทีค่ ุน้ เคย
พ่อแม่มกั กลัวว่าลูกจะเบือ่ กับการอยู่บา้ น หรือเห็นว่าปิ ดเทอมต้องมี
กิจกรรมพิเศษ จึงสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาลูกไป แต่การสารวจของ
Sainsburg ทีอ่ งั กฤษเมือ่ ปี 2512 ซึ่งสอบถามเด็กวัย 5-11 ปี 1,500 คนถึง
กิ จ กรรมที่ช อบท ามากที่ สุ ด ผลปรากฏว่ า อัน ดับ 1 คื อ การเล่ น ในสวน
รองลงมาคือ เล่นฉีดนา้ ใส่กนั สร้างถา้ ขีจ่ กั รยาน ปี นต้นไม้ เด็กเกือบครึ่ง
กล่าวว่าตนชอบเล่นในที่ ๆ คุน้ เคย เช่น สวนหลังบ้าน หรือสวนสาธารณะใกล้
ๆ มากกว่าสถานทีท่ ไ่ี ม่เคยไปมาก่อน เด็กบางคนบอกว่าชอบเล่นว่าวหรือเล่น
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นา้ ในอ่างมากกว่าไปสวนสัตว์ ที่น่าแปลกใจก็คือ การเล่นคอมพิวเตอร์เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ด็กชอบอันดับท้าย ๆ ไล่ ๆ กับการเทีย่ วสวนสนุก
พ่อแม่ 7 ใน 10 คนก็ยอมรับว่าความทรงจาที่ดีท่สี ุดในวัยเด็กของตน
คือตอนที่เล่นกับเพื่อน หรือเล่นสนุ ก “ง่าย ๆ ” ในสวน แต่ครัน้ เป็ นพ่อแม่
กลับคิดว่ าลู กจะมีความสุ ขต่ อ เมื่อ ได้ไปดู พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึง หรือสวนสนุ ก
เครื่อ งเล่นอลังการ ซึ่งสิ่ง ที่เด็กทาที่นนั ่ ก็ได้แต่ ดู เป็ นแต่ฝ่ายรับเสพความ
บัน เทิ ง ที่ มี ผู จ้ ั ด ให้
โดยไม่ ต อ้ งท าอะไร
เอง และใช้เ วลาไป
มากกับการต่อคิวแต่
ละจุ ด ผิ ด กับ การ
เล่ น ที่ เ ด็ ก เป็ นผู ท้ า
ผูส้ ร้างเอง
นอกจากนัน้ เครื่องเล่นที่ผาดโผนหรือแม้แต่ธรรมดาก็อาจสร้างความ
หวัน่ กลัวหรือหวาดเสียวให้แก่เด็กบางคน หรือในทางตรงข้าม ความพึงพอใจ
จากความตื่น เต้น เร้า ใจจากเครื่อ งเล่น เหล่ า นี้ ก็ อ าจท าให้เ ด็ ก เบื่อ ไม่ส นุ ก
เพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่น ๆ ทีไ่ ม่เร้าระทึกระดับนัน้ เช่น การเรียน
เวลาย้อนราลึกถึงวันคืนทีผ่ ่านมาจะเห็นว่าห้วงเวลาที่เรารูส้ กึ สุขใจ คือ
ห้วงเวลาเล็ก ๆ ที่อยู่กบั คนที่เรารัก มีความหมายต่อเรา ห้วงเวลาที่ทาสิ่ง
ธรรมดาสามัญด้วยกัน เช่น กินข้าว เดินเล่น ร้องเพลง นัง่ คุย ไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นช่วงเวลานอกเหนือจากปกติ หรือวาระพิเศษอะไรเลย เมือ่ ลูกโตขึ้น ความ
ทรงจาที่ประทับอยู่ในใจเขาอาจเป็ นตอนที่แม่เล่านิทานให้ฟงั หรือร้องเพลง
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กล่อม อันเป็ นช่วงเวลาที่เขาสัมผัสได้ถงึ ความรักความอบอุ่นจากคนที่เขารักก็
ได้
ไม่ใ ช่ ว่ าเราไม่ควรพาลู กไปเที่ย วไหนเลย แต่ ค วรค านึ ง ถึง ความ
พอเหมาะตามวัยของลูก หลายบ้านพ่อแม่อุตส่าห์ใช้จ่ายเงินจานวนมากไปกับ
การสรรหาสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีจ่ ะพาลูกไป แต่จริง ๆ แล้วความพึงพอใจของลูก
กลับอยู่ท่ีการเล่นด้วยตนเอง กิจกรรมง่าย ๆ ที่ไม่ตอ้ งใช้เงินมากกว่า เรา
สามารถเรียนรูจ้ ากเด็กและประเมินคุ ณค่าของความธรรมดาสามัญเสียใหม่ได้
ถ้าเราสังเกตดูจริง ๆ

ไข้ไม่ใช่โรค
ประเมินกันว่าการมีไข้เป็ นสาเหตุ 1 ใน 3 ของอาการป่ วยที่พ่อแม่พา
ลูกไปหาหมอ เด็กแทบทุกคนล้วนเคยผ่านการเป็ นไข้มาทัง้ นัน้ ไข้เป็ นอาการ
อย่างหนึ่งของโรคหลายโรคด้วยกัน ประกอบกับเป็ นได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็ก
จึง มักเป็ นที่วิต กกัง วลของพ่ อ แม่ ความกัง วลบางส่ว นก็ม าจากแพทย์และ
พยาบาลเองด้วยตามผลการวิจยั สารวจทัศนคติชองบุคลากรทางการแพทย์ วิธี
ปฏิบตั ิท่ที ากันทัว่ ไป คือ พยายามลดไข้ลงโดยเร็ว เพราะคิดว่าจะต้องรักษา
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อุณหภูมใิ ห้เท่า “ปกติ” ไว้ คนจานวนมากให้ยาลดไข้เมือ่ เด็กอุณหภูมสิ ูงกว่า
ปกติเพียงเล็กน้อย หรือยังไม่เกินปกติเสียด้วยซา้ แต่กลัวว่าอาจจะมีไข้
ในเด็กทีส่ ุขภาพดีปกติแล้วการตัวร้อนไม่ได้บ่งบอกว่ามีปญั หาร้ายแรง
อะไร แม้ว่าการทีร่ ่างกายมีอณ
ุ หภูมสิ ูงจะเป็ นเรื่องน่าตื่นตระหนก แต่ตวั ไข้เอง
ไม่ได้มีอนั ตรายใด ๆ อันที่จริงการมีไข้เป็ นการกระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันของ
ร่างกายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อจุลนิ ทรีย ์ท่มี าโจมตีเรา โดยการ
เพิม่ อุณหภูมใิ ห้สูงขึ้นจนจุลนิ ทรียอ์ ยู่ไม่ได้ ไข้จึงเป็ นปฎิกริยาปกติของร่างกาย
ต่อการติดเชื้อ การลดไข้ดว้ ยวิธีเทียมโดยการใช้ยาแก้ไข้ กลับเป็ นการปรับ
สภาวะในร่ างกายให้เอื้อ ต่ อ จุลิน ทรีย ม์ ากขึ้น บางครัง้ อาการตัว ร้อนก็เป็ น
ปฎิกริยาปกติของร่างกายต่อภาวะทางอารมณ์ ผลจากยา หรือการโดนแดดจัด
ขาดนา้ วัคซีน รวมทัง้ ฟันขึ้นได้ดว้ ย จากความจริงข้อนี้เราจึงต้องพิจารณา
ความจาเป็ นในการรักษาอาการตัวร้อนเสียใหม่
สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ได้ประกาศแนวทางใหม่
ในการรักษาไข้ออกมาเมื่อปี 2011 โดยแนะนาว่า แพทย์ควรช่วยให้พ่อแม่
เข้าใจว่า ไข้ไม่ใช่โรคภัย โดยตัวมันเองแล้วไข้ไม่ได้เป็ นอันตรายต่อเด็กที่มี
สุขภาพดี การเพิม่ อุณหภูมเิ ป็ นวิธที ร่ี ่างกายใช้ต่อสูก้ บั การติดเชื้อ การใช้ยาลด
ไข้จึงไม่เพียง แต่ไม่จาเป็ นเท่านัน้ ยังไปขัดขวางกลไกบาบัดของร่างกายอีก
ด้วย ยิ่งทาให้อาการป่ วยยืดเวลานานออกไปแทนที่จะย่นให้สนั้ ลง พร้อมทัง้
เตือนว่าการใช้ยามีผลข้างเคียง ซึง่ ต้องพิจารณาความเสีย่ งอย่างจริงจัง
แนวทางใหม่ท่ี AAP แนะนานี้เป็ นการกลับลาจากความคิดเดิมที่
วงการแพทย์ยึด ถือ ปฏิบ ตั ิก นั มาโดยสิ้น เชิ ง แต่ ส อดคล้อ งกับ แนวทางที่
การแพทย์แผนมนุ ษยปรัชญาคิดและปฏิบตั ิกนั มาร่วมร้อยปี แล้ว การแพทย์
แผนปัจจุบนั ค่ อย ๆ เริ่มยอมรับผลด้านบวกของไข้ทีละน้อย เช่นเดียวกับที่
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ความคิดด้านการศึกษา ศิลปะ การเกษตร และอื่น ๆ ของมนุ ษยปรัชญาก็ค่อย
ๆ ได้รบั การพิสูจน์และเป็ นทีย่ อมรับในวงกว้าง
สิง่ ทีพ่ ่อแม่ส่วนใหญ่กลัวเวลาลูกมีไข้คือ กลัวลูกจะชัก แต่ AAP ไม่
เห็นว่ามีหลักฐานชี้ว่าการลดไข้จะช่วยป้ องกันการชักได้ ปกติการชักมีสาเหตุ
มาจากการทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะต้นของการติดเชื้อ มัก
เกิดขึ้นก่อนทีพ่ ่อแม่จะรูด้ ว้ ยซา้ ว่าลูกมีไข้ แต่ร่างกายเด็กทนทานต่ออุณหภูมทิ ่ี
เพิม่ สูงได้ดีกว่าผูใ้ หญ่ และ
ถึ ง แม้จ ะน่ า กลัว เพี ย งไร
แต่การชักเพราะไข้กลับไม่มี
อั น ต ร า ย ใ ด ๆ ดั ง ที่
หวาดหวัน่ กัน
AAP กล่าวว่ า
“ไม่มหี ลักฐานว่าไข้จะทาให้
อาการป่ วยทรุ ด หนั ก ลง
หรือเป็ นอันตรายต่ อสมอง
ในระยะยาว ดังนัน้ เป้ าหมายอันดับแรกในการดูแลเด็กที่เป็ นไข้จึงไม่ควรเน้น
ทีก่ ารลดอุณหภูมริ ่างกายลงเท่าปกติ แต่ให้เน้นที่การช่วยให้เด็กรูส้ กึ สบายตัว
ขึ้น ควบคุมกิจกรรมทีเ่ ด็กทา และสังเกตอาการของความเจ็บป่ วยจริง ๆ ”
เวลาเด็กมีไข้หรือป่ วยควรให้พกั ผ่อนมาก ๆ
ไม่ใ ช่ ป ล่อ ยให้ไ ปวิ่ง
เล่นหรือพาไปที่นนั ่ ที่น่ี ถึงแม้เด็กจะดูไม่ได้เป็ นอะไรมากหรือไม่ตอ้ งการพักก็
ตาม ควรให้เด็กสงวนพลังชีวติ ไว้ดีกว่า อย่าเพิ่งใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่จาเป็ น
และไม่ ใ ช่ พ กั ด้ว ยการดู ทีวี คอมพิว เตอร์ แทบเล็ต หรื อ โทรศัพ ท์มือ ถื อ

6

นอกจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะไปบัน่ ทอนพลัง ชีวิตเด็กแล้ว เนื้ อหาที่ดูยงั
รบกวนข้างในของเด็กให้ไม่สงบอีกต่างหาก
เวลาตัวร้อนเกิดกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยกัน
แบคทีเรียหรือไว้รสั ที่มารุกรานออกไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหลายประการ เช่น
• เพิม่ แอนตี้บอดี้ ซึง่ เป็ นเซลสาหรับต่อสูก้ บั ศัตรู ท่รี ุกลา้ เข้ามาในร่างกาย
• ผลิตเซลเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึ้นมาช่วยต่อสูผ้ ูร้ ุกราน
• เพิ่มการผลิต interferon ซึ่งเป็ นสารธรรมชาติท่ตี า้ นไวรัสต้านมะเร็ง
จะช่วยป้ องกันการแพร่กระจายของไวรัสไปสู่เซลดี ๆ
• ปกป้ องธาตุเหล็กในร่างกายไว้ไม่ให้เป็ นอาหารของแบคทีเรีย
• เพิ่มอุณหภูมริ ่างกายให้สูงขึ้น ทาให้แบคทีเรียและไวรัสเจริญเติบโต
และขยายพันธุไ์ ม่ได้
การวิจยั พบว่าผู ใหญ่ท่เี ป็ นหวัด แอสไพรินและ acetaminophen (พารา
เซตามอล) จะไประงับการผลิตแอนตี้บอดี้และเพิม่ อาการหวัด มีแนวโน้มที่การ
ติ ด เชื้ อจะกิ น ระยะเวลานานขึ้ น การวิ จ ัย ข องคณะแพทย์แ ละเภสัช
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์พบว่า อาการหวัดจะกินเวลาเฉลีย่ 5.3 วันในผูท้ ่ไี ม่ใช้
ยาแก้ไข้ เทียบกับ 8.8 วันในผูท้ ่ใี ช้ยา ส่วนในเด็กที่ป่วยเป็ นอีสุกอีใส พารา
เซตามอลจะทาให้อาการคันนานขึ้น และใช้เวลานานขึ้นกว่าแผลจะตกสะเก็ด
นอกจากนัน้ การวิจยั ในหลอดทดลองยังพบว่าแอสไพรินจะยับยัง้ สมรรถภาพ
ของเซลเม็ดเลือดขาวในการฆ่าเชื้อโรค ขณะทีก่ ารวิจยั อีกชิ้นหนึ่งพบว่ายาแก้ไข
แก้ปวดทัง้ หลายจะระงับการผลิตแอนตี้บอดี้ในร่างกายลงถึง 50% ยาแก้ไข้จะ
ไปทาให้อาการป่ วยหลบใน เด็กอาจดูเหมือนอาการดีข้นึ ตัวไม่รอ้ น แต่อนั ที่
จริงยังไม่หาย
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การใช้ยาจึงต้องทาด้วยความระมัดระวัง เด็กอายุตา่ กว่า 18 ไม่ควร
กินแอสไพริน เพราะอาจทาให้เป็ น Reye’s syndrome ได้ กุมารแพทย์
อเมริกาพบว่าพ่อแม่ประมาณครึ่งหนึ่งให้ยาลดไข้ลูกผิดปริมาณ ซึ่งมักจะมาก
เกินไป คงต้องใช้ความกล้าหาญไม่นอ้ ยสาหรับพ่อแม่ท่จี ะปล่อยให้อาการไข้
ดาเนินไปตามกระบวนการ และเรียนรูว้ ธิ ีดูแลเด็กเวลาเป็ นไข้โดยไม่ตอ้ งใช้ยา
พร้อมทัง้ เข้าใจถึงประโยชน์ต่อพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของเด็กซึ่งแฝง
เร้นอยู่ลกึ ๆ

จัดทำโดย

โรงเรียนปัญโญทัย
199 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. 02 792 0670, 02 792 0672 แฟกซ ์ 02 792 0672
E-mail: waldorfthai@hotmail.com
www.panyotai.com

ขอเชิญติดตามข่าวสารในแวดวงมนุษยปรัชญาได ้ทาง
facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand

และติดตามสาระของมนุษยปรัชญาได ้จาก
anthrothailand.wordpress.com
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