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               ปีที่ 17    ฉบบัท่ี 2     กนัยายน  2557 

 

 

 

พาลูกไปไหนดี 
 

 กิจกรรมอย่างหน่ึงที่พ่อแม่นิยมกนัคือ การพาครอบครวัไปเที่ยว

ทางไกล  ท ัง้ต่างจงัหวดั ท ัง้ต่างประเทศ  บางครอบครวัก็ท  าเพราะว่าพ่อแม่

ชอบเทีย่ว   บางครอบครวักเ็ชื่อว่าการใหลู้กมโีอกาสเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ จะ

เป็นการเปิดหูเปิดตา เพิม่พนูประสบการณค์วามรูแ้ก่ลูก   

 การท่องโลกกวา้งดูน่าสนุกตื่นเตน้ส าหรบัผูใ้หญ่  เราใส่มุมมองของ

เราเขา้ไปในเดก็  จงึคิดว่าเดก็ ๆ น่าจะสนุกตื่นเตน้ไปดว้ย  ไดเ้ปิดหูเปิดตาพบ

เหน็สิง่ใหม ่ๆ   ถา้พลาดไปจะเสยีโอกาส  

ลองทบทวนดูดี ๆ เวลาพาลูกไปเที่ยวลูกเป็นอย่างไรบา้ง  ถา้ใชเ้วลา

ไปกบัการเดินทางนาน  เด็กตอ้งนัง่อยู่ในรถในพื้นที่จ  ากดั  ไม่ว่าจะนัง่รถไฟ

หรอืเครื่องบนิกต็ามเป็นเวลานาน ๆ  ไม่น่าสงสยัว่าท าไมเด็กอยู่ในรถนาน ๆ 
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จงึงอแง ตกีนั  เขาไมส่ามารถเดิน คลาน ปีนป่าย เคลือ่นไหวไดส้ะดวกเหมอืน

อยู่ในหอ้งหรอืสนาม  ความสม า่เสมอของกจิวตัรประจ าวนัอาจเสยีไป  เวลากิน

เวลานอนอาจคลาดเคลื่อน  ซึ่งลว้นมผีลกระทบต่อพลงัชีวิตของเด็ก  ผูใ้หญ่

เราเวลาเดินทางนาน ๆ ก็เหน็ดเหน่ือยอยู่แลว้  ท ัง้ ๆ ที่ไดแ้ต่นัง่เฉย ๆ  ไม่ได ้

ท  าอะไร   เพราะพลงัชีวิตของเราสูญเสยีไป   เด็ก ๆ ก็เช่นกนัหรือยิ่งกว่าเสีย

ดว้ย  ยิง่ถา้เป็นการเดนิทางไปต่างประเทศ  มกีารเปลีย่นแปลงท ัง้เวลา สถานที ่

ภาษา วิถีปฏิบตัิ เด็กยิ่งตอ้งใชพ้ลงัชีวิตในการปรบัตวัมาก  แมผู้ใ้หญ่เอง

หลงัจากกลบัมาแลว้ยงัตอ้งใชเ้วลากว่าจะรูส้ึกว่าเรากลบัมาถึงที่น่ีแลว้เต็มตวั  

ส าหรบัเด็กยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมากกว่า  จึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อย

เหมาะกบัวยันกัโดยเฉพาะส าหรบัเดก็เลก็   

 ไม่ตอ้งแปลกใจถา้หากท่ามกลางการขึ้นรถลงเรือ เผชิญกบัสิ่งแปลก

ใหม่ที่ไม่คุน้ชิน  ลูกอาจจะอยากอยู่เล่นในหอ้งพกัหรือในสนามที่ไม่เห็นจะมี

อะไรน่าสนใจ  โดยที่ไม่ไดค้ิดเลยว่าเวลาน้ีก าลงัอยู่ในยุโรปหรือเชียงราย  

ขณะที่เราอยากจะออกไปตระเวณดูนัน่น่ีใหท้ ัว่  ถา้สงัเกตดูจะเห็นว่าเด็กเล็ก

เวลาออกไปขา้งนอกจะดูตวัเล็กลง ความม ัน่ใจนอ้ยลง ท าอะไรไดไ้ม่เต็มที่

เหมอืนเวลาอยู่บา้นทีคุ่น้เคย 

 พ่อแม่มกักลวัว่าลูกจะเบือ่กบัการอยู่บา้น  หรือเหน็ว่าปิดเทอมตอ้งมี

กิจกรรมพิเศษ  จึงสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาลูกไป  แต่การส ารวจของ 

Sainsburg ทีอ่งักฤษเมือ่ปี 2512   ซึ่งสอบถามเด็กวยั  5-11 ปี 1,500 คนถงึ

กิจกรรมที่ชอบท ามากที่ สุด  ผลปรากฏว่าอ ันด ับ 1 คือการเล่นในสวน  

รองลงมาคือ  เลน่ฉีดน า้ใส่กนั  สรา้งถ า้  ขีจ่กัรยาน ปีนตน้ไม ้  เด็กเกือบครึ่ง

กล่าวว่าตนชอบเล่นในที่ ๆ คุน้เคย เช่น สวนหลงับา้น หรือสวนสาธารณะใกล ้

ๆ มากกว่าสถานทีท่ีไ่มเ่คยไปมาก่อน   เด็กบางคนบอกว่าชอบเล่นว่าวหรือเล่น
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น า้ในอ่างมากกว่าไปสวนสตัว ์ ที่น่าแปลกใจก็คือ การเล่นคอมพิวเตอรเ์ป็น

กจิกรรมทีเ่ดก็ชอบอนัดบัทา้ย ๆ   ไล ่ๆ กบัการเทีย่วสวนสนุก 

 พ่อแม ่7 ใน 10 คนกย็อมรบัว่าความทรงจ าที่ดีที่สุดในวยัเด็กของตน

คือตอนที่เล่นกบัเพื่อน  หรือเล่นสนุก “ง่าย ๆ ” ในสวน  แต่คร ัน้เป็นพ่อแม่

กลบัคิดว่าลูกจะมีความสุขต่อเมื่อไดไ้ปดูพิพิธภณัฑหุ่์นขี้ผึ้ ง หรือสวนสนุก

เครื่องเล่นอลงัการ  ซึ่งสิ่งที่เด็กท าที่น ัน่ก็ไดแ้ต่ดู  เป็นแต่ฝ่ายรบัเสพความ

บ ัน เทิ งที่ มี ผู จ้ ัด ให ้

โดยไม่ตอ้งท าอะไร

เอง  และใชเ้วลาไป

มากกบัการต่อคิวแต่

ละจุด  ผิดก ับการ

เล่นที่ เด็ก เ ป็นผู ท้  า 

ผูส้รา้งเอง 

นอกจากนัน้ เครื่องเล่นที่ผาดโผนหรือแมแ้ต่ธรรมดาก็อาจสรา้งความ

หว ัน่กลวัหรือหวาดเสยีวใหแ้ก่เด็กบางคน  หรือในทางตรงขา้ม ความพงึพอใจ

จากความตื่นเตน้เรา้ใจจากเครื่องเล่นเหล่าน้ีก็อาจท าใหเ้ด็กเบื่อ ไม่สนุก

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมอื่น ๆ ทีไ่มเ่รา้ระทกึระดบันัน้ เช่น การเรยีน   

เวลายอ้นร าลกึถงึวนัคืนทีผ่่านมาจะเหน็ว่าหว้งเวลาที่เรารูส้กึสุขใจ คือ

หว้งเวลาเลก็ ๆ ที่อยู่กบัคนที่เรารกั มีความหมายต่อเรา  หว้งเวลาที่ท  าสิ่ง

ธรรมดาสามญัดว้ยกนั เช่น กินขา้ว เดินเล่น รอ้งเพลง นัง่คุย  ไม่จ  าเป็นตอ้ง

เป็นช่วงเวลานอกเหนือจากปกติ หรือวาระพเิศษอะไรเลย  เมือ่ลูกโตขึ้น ความ

ทรงจ าที่ประทบัอยู่ในใจเขาอาจเป็นตอนที่แม่เล่านิทานใหฟ้งั หรือรอ้งเพลง



4 
 

กลอ่ม  อนัเป็นช่วงเวลาที่เขาสมัผสัไดถ้งึความรกัความอบอุ่นจากคนที่เขารกัก็

ได ้

ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรพาลูกไปเที่ยวไหนเลย  แต่ควรค านึงถึงความ

พอเหมาะตามวยัของลูก  หลายบา้นพ่อแม่อุตส่าหใ์ชจ่้ายเงนิจ านวนมากไปกบั

การสรรหาสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ะพาลูกไป  แต่จรงิ ๆ แลว้ความพงึพอใจของลูก

กลบัอยู่ที่การเล่นดว้ยตนเอง  กิจกรรมง่าย ๆ ที่ไม่ตอ้งใชเ้งินมากกว่า  เรา

สามารถเรียนรูจ้ากเด็กและประเมนิคุณค่าของความธรรมดาสามญัเสยีใหม่ได ้

ถา้เราสงัเกตดูจรงิ ๆ 

 

 

 

ไข้ไม่ใช่โรค 
 

ประเมนิกนัว่าการมไีขเ้ป็นสาเหตุ 1 ใน 3 ของอาการป่วยที่พ่อแม่พา

ลูกไปหาหมอ  เด็กแทบทุกคนลว้นเคยผ่านการเป็นไขม้าท ัง้นัน้  ไขเ้ป็นอาการ

อย่างหน่ึงของโรคหลายโรคดว้ยกนั  ประกอบกบัเป็นไดง้่าย โดยเฉพาะในเด็ก  

จึงมกัเป็นที่วิตกกงัวลของพ่อแม่  ความกงัวลบางส่วนก็มาจากแพทยแ์ละ

พยาบาลเองดว้ยตามผลการวจิยัส ารวจทศันคตชิองบคุลากรทางการแพทย ์ วธิี

ปฏิบตัิที่ท  ากนัท ัว่ไป คือ พยายามลดไขล้งโดยเร็ว  เพราะคิดว่าจะตอ้งรกัษา
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อุณหภูมใิหเ้ท่า “ปกติ” ไว ้ คนจ านวนมากใหย้าลดไขเ้มือ่เด็กอุณหภูมสูิงกว่า

ปกตเิพยีงเลก็นอ้ย  หรอืยงัไมเ่กนิปกตเิสยีดว้ยซ า้  แต่กลวัว่าอาจจะมไีข ้

 ในเดก็ทีสุ่ขภาพดปีกตแิลว้การตวัรอ้นไม่ไดบ้่งบอกว่ามปีญัหารา้ยแรง

อะไร  แมว้่าการทีร่่างกายมอีณุหภมูสูิงจะเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนก  แต่ตวัไขเ้อง

ไม่ไดม้ีอนัตรายใด ๆ   อนัที่จริงการมไีขเ้ป็นการกระตุน้ระบบภูมคุิม้กนัของ

ร่างกายและสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ไม่เอื้อต่อจุลนิทรีย ์ที่มาโจมตีเรา  โดยการ

เพิม่อณุหภมูใิหสู้งขึ้นจนจุลนิทรียอ์ยู่ไม่ได ้ ไขจ้ึงเป็นปฎกิริยาปกติของร่างกาย

ต่อการติดเชื้อ  การลดไขด้ว้ยวิธีเทียมโดยการใชย้าแกไ้ข ้ กลบัเป็นการปรบั

สภาวะในร่างกายใหเ้อื้ อต่อจุลินทรียม์ากขึ้น  บางคร ัง้อาการตวัรอ้นก็เป็น

ปฎกิริยาปกติของร่างกายต่อภาวะทางอารมณ์ ผลจากยา หรือการโดนแดดจดั 

ขาดน า้ วคัซีน รวมท ัง้ฟนัขึ้นไดด้ว้ย  จากความจริงขอ้น้ีเราจึงตอ้งพิจารณา

ความจ าเป็นในการรกัษาอาการตวัรอ้นเสยีใหม ่  

 สถาบนักุมารเวชศาสตรแ์ห่งอเมริกา (AAP) ไดป้ระกาศแนวทางใหม่

ในการรกัษาไขอ้อกมาเมื่อปี 2011  โดยแนะน าว่า  แพทยค์วรช่วยใหพ้่อแม่

เขา้ใจว่า ไขไ้ม่ใช่โรคภยั  โดยตวัมนัเองแลว้ไขไ้ม่ไดเ้ป็นอนัตรายต่อเด็กที่มี

สุขภาพด ี การเพิม่อณุหภมูเิป็นวธิทีีร่่างกายใชต่้อสูก้บัการติดเชื้อ  การใชย้าลด

ไขจ้ึงไม่เพียง แต่ไม่จ  าเป็นเท่านัน้  ยงัไปขดัขวางกลไกบ าบดัของร่างกายอีก

ดว้ย  ยิ่งท าใหอ้าการป่วยยดืเวลานานออกไปแทนที่จะย่นใหส้ ัน้ลง  พรอ้มท ัง้

เตอืนว่าการใชย้ามผีลขา้งเคียง  ซึง่ตอ้งพจิารณาความเสีย่งอย่างจรงิจงั 

 แนวทางใหม่ที่ AAP แนะน าน้ีเป็นการกลบัล  าจากความคิดเดิมที่

วงการแพทยย์ึดถือปฏิบตัิกนัมาโดยสิ้นเชิง  แต่สอดคลอ้งกบัแนวทางที่

การแพทยแ์ผนมนุษยปรชัญาคิดและปฏิบตัิกนัมาร่วมรอ้ยปีแลว้  การแพทย์

แผนปจัจุบนัค่อย ๆ เริ่มยอมรบัผลดา้นบวกของไขท้ีละนอ้ย  เช่นเดียวกบัที่
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ความคิดดา้นการศึกษา ศิลปะ การเกษตร และอื่น ๆ ของมนุษยปรชัญาก็ค่อย 

ๆ ไดร้บัการพสูิจนแ์ละเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง 

 สิง่ทีพ่่อแมส่่วนใหญ่กลวัเวลาลูกมไีขค้ือ กลวัลูกจะชกั  แต่ AAP ไม่

เหน็ว่ามหีลกัฐานชี้ว่าการลดไขจ้ะช่วยป้องกนัการชกัได ้  ปกติการชกัมสีาเหตุ

มาจากการทีอ่ณุหภมูร่ิางกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะตน้ของการติดเชื้อ  มกั

เกดิขึ้นก่อนทีพ่่อแม่จะรูด้ว้ยซ า้ว่าลูกมไีข ้ แต่ร่างกายเด็กทนทานต่ออุณหภูมทิี่

เพิม่สูงไดด้ีกว่าผูใ้หญ่  และ

ถึงแมจ้ะ น่ ากล ัว เพียงไร  

แต่การชกัเพราะไขก้ลบัไม่มี

อ ั น ต ร า ย ใ ด  ๆ  ด ั ง ที่

หวาดหว ัน่กนั 

 AAP กล่าวว่า  

“ไม่มหีลกัฐานว่าไขจ้ะท าให ้

อ าการ ป่วยท รุดหนักลง  

หรือเป็นอนัตรายต่อสมอง

ในระยะยาว   ดงันัน้ เป้าหมายอนัดบัแรกในการดูแลเด็กที่เป็นไขจ้ึงไม่ควรเนน้

ทีก่ารลดอณุหภมูร่ิางกายลงเท่าปกติ   แต่ใหเ้นน้ที่การช่วยใหเ้ด็กรูส้กึสบายตวั

ขึ้น  ควบคุมกจิกรรมทีเ่ดก็ท า  และสงัเกตอาการของความเจบ็ป่วยจรงิ ๆ ” 

เวลาเดก็มไีขห้รอืป่วยควรใหพ้กัผ่อนมาก ๆ  ไม่ใช่ปล่อยใหไ้ปวิ่ง

เล่นหรือพาไปที่น ัน่ที่น่ี  ถึงแมเ้ด็กจะดูไม่ไดเ้ป็นอะไรมากหรือไม่ตอ้งการพกัก็

ตาม  ควรใหเ้ด็กสงวนพลงัชีวติไวด้ีกว่า  อย่าเพิ่งใชไ้ปกบักิจกรรมที่ไม่จ  าเป็น  

และไม่ใช่พกัดว้ยการดูทีวี คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ  
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นอกจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไปบ ัน่ทอนพลงัชีวิตเด็กแลว้  เน้ือหาที่ดูยงั

รบกวนขา้งในของเดก็ใหไ้มส่งบอกีต่างหาก 

เวลาตวัรอ้นเกิดกระบวนการที่เป็นประโยชนต่์อร่างกายในการช่วยกนั

แบคทเีรยีหรอืไวร้สัที่มารุกรานออกไปไม่ทางตรงกท็างออ้มหลายประการ เช่น 

• เพิม่แอนตี้บอดี้ ซึง่เป็นเซลส าหรบัต่อสูก้บัศตัรูที่รุกล  า้เขา้มาในร่างกาย 

• ผลติเซลเมด็เลอืดขาวเพิม่ขึ้นมาช่วยต่อสูผู้รุ้กราน 

• เพิ่มการผลติ interferon ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ตา้นไวรสัตา้นมะเร็ง  

จะช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของไวรสัไปสู่เซลดี ๆ 

• ปกป้องธาตเุหลก็ในร่างกายไวไ้มใ่หเ้ป็นอาหารของแบคทเีรีย 

• เพิ่มอุณหภูมร่ิางกายใหสู้งขึ้น  ท าใหแ้บคทีเรียและไวรสัเจริญเติบโต

และขยายพนัธุไ์มไ่ด ้

การวิจยัพบว่าผูใหญ่ที่เป็นหวดั  แอสไพรินและacetaminophen (พารา

เซตามอล) จะไประงบัการผลติแอนตี้บอดี้และเพิม่อาการหวดั  มแีนวโนม้ที่การ

ติดเชื้ อจะกินระยะเวลานานขึ้ น   การวิจ ัยข องคณะแพทย์และเภส ัช 

มหาวทิยาลยัแมรี่แลนดพ์บว่า  อาการหวดัจะกินเวลาเฉลีย่ 5.3 วนัในผูท้ี่ไม่ใช ้

ยาแกไ้ข ้ เทียบกบั 8.8 วนัในผูท้ี่ใชย้า  ส่วนในเด็กที่ป่วยเป็นอีสุกอีใส  พารา

เซตามอลจะท าใหอ้าการคนันานขึ้น  และใชเ้วลานานขึ้นกว่าแผลจะตกสะเก็ด  

นอกจากนัน้ การวิจยัในหลอดทดลองยงัพบว่าแอสไพรินจะยบัย ัง้สมรรถภาพ

ของเซลเมด็เลอืดขาวในการฆ่าเชื้อโรค  ขณะทีก่ารวจิยัอกีชิ้นหน่ึงพบว่ายาแกไ้ข

แกป้วดท ัง้หลายจะระงบัการผลติแอนตี้บอดี้ในร่างกายลงถงึ 50%  ยาแกไ้ขจ้ะ

ไปท าใหอ้าการป่วยหลบใน  เด็กอาจดูเหมอืนอาการดีขึ้น ตวัไม่รอ้น  แต่อนัที่

จรงิยงัไมห่าย 
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 การใชย้าจงึตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั  เด็กอายุต า่กว่า  18 ไม่ควร

กินแอสไพริน  เพราะอาจท าใหเ้ป็น Reye’s syndrome ได ้ กุมารแพทย์

อเมรกิาพบว่าพ่อแม่ประมาณครึ่งหน่ึงใหย้าลดไขลู้กผดิปริมาณ  ซึ่งมกัจะมาก

เกินไป  คงตอ้งใชค้วามกลา้หาญไม่นอ้ยส าหรบัพ่อแม่ที่จะปล่อยใหอ้าการไข ้

ด าเนินไปตามกระบวนการ  และเรียนรูว้ธิีดูแลเด็กเวลาเป็นไขโ้ดยไม่ตอ้งใชย้า  

พรอ้มท ัง้เขา้ใจถงึประโยชนต่์อพฒันาการและการเปลีย่นแปลงของเด็กซึ่งแฝง

เรน้อยู่ลกึๆ   

  

 

 

จัดท ำโดย 

โรงเรียนปญัโญทยั 

199 หมู่ 6 ถนนสขุาภิบาล 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 

 

 

 

 
ขอเชญิตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 

facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 

anthrothailand.wordpress.com 

mailto:waldorfthai@hotmail.com
http://www.panyotai.com/

