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วธิใีหก้ารสนบัสนุนดา้นสุขภาพจติของ

กลบัเขา้เรยีนในโรงเรยีน 
ใหแ้ก่ลูกของคุณ 
ในปีทีผ่่านมานีม้ทีุกอย่างนอกจากความปรกต!ิ เราทราบดวี่าขณะทีม่นัีกเรยีนจ านวนมาก 
และหลายครอบครวัอยากใหบุ้ตรหลานกลบัเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนตามปกต ิแต่ก็มบีางส่วนทีก่งัวลกบัการเร ิม่ตน้กลบัเขา้สู่ปกตใิหม่อกีคร ัง้ 
และปีการศกึษาใหม่นีจ้ะเป็นอย่างไรส าหรบัพวกเขา โปรดจ าไวว้่าพ่อแม่/ผูป้กครองจะรูจ้กับุตรหลานของตวัเองดทีีสุ่ด! 

 
ท าความเขา้ใจกบัความเครยีด 

ปีทีแ่ลว้ทุกคนไดร้บัผลกระทบมากมายในรูปแบบทีไ่ม่เหมอืนกนั หลาย ๆ ครอบครวัตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายทางการเงิน การจา้งงาน สงัคม 
และสุขภาพ บางครอบครวัประสบปัญหา และไดร้บัความสูญเสยีคร ัง้ยิง่ใหญ่ ในชว่งเวลานี ้เราทุกคนยงัไดเ้ห็นถงึความอยุตธิรรม 
ความอคตใินเชงิระบบ และผลกระทบจากการเหยยีดเชือ้ชาตใินสงัคมของเราอกีดว้ย 
แมว้่าสงัคมจะยอ้นกลบัไปมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมตามปกตมิากขึน้ โดยมขีอ้จ ากดัต่าง ๆ นอ้ยลงก็ตาม เราต่างตระหนักดวี่าเด็ก ๆ 
จะเขา้สู่ปีการศกึษาใหม่ดว้ยความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากมาย เด็กบางคนอาจรูส้กึตืน่เตน้ เด็กบางคนอาจรูส้กึประหม่า 
และเด็กบางคนยงัคงค่อนขา้งวติกกงัวล ความรูส้กึและอารมณท์ัง้หมดน้ัน 
คอือาการตอบสนองตามธรรมชาตติ่อสิง่ทีบุ่ตรหลานของเราไดป้ระสบมาในชว่ง 1½ ปีทีผ่่านมา 

 
ความวติกกงัวลสามารถแสดงออกไดห้ลายรูปแบบ ลูกของคุณอาจจะบอกใหคุ้ณรูว้่าเขารูส้กึกลวัหรอืท่วมทน้ไปดว้ยความรูส้กึต่าง ๆ 
หรอืคุณอาจจะสงัเกตไดจ้าก อาการปวดศรีษะบ่อยคร ัง้ ปัญหาดา้นการนอน อาการหงุดหงดิง่าย หรอืการระเบดิอารมณ ์ลูกของคุณอาจดูเพลยี 
เหน่ือย หรอืกระสบักระส่าย การเฝ้าสงัเกตอาการวติกกงัวลนี ้จะชว่ยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขสถานการณไ์ดแ้ต่เน่ิน ๆ กอ่นทีจ่ะสายเกนิแก ้

 
มวีธิกีารหลกัสองวธิทีีเ่ราสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ด็กทีก่ าลงัประสบกบัความเครยีด ดงันี ้

• ชว่ยใหพ้วกเขาหาวธิรีบัมอืกบัความรูส้กึวติกกงัวล 

• หาวธิชีว่ยลดความเครยีดลงดว้ยตวัเอง 
 
ไม่ใชว่่าจะสามารถหลกีเลีย่งทุกความเครยีดได ้แต่บางคร ัง้ก็สามารถลดความเครยีดลงได ้
การมพีรอ้มทัง้เคร ือ่งมอืและกลวธิใีนการลดความเครยีดเป็นเร ือ่งทีส่ าคญั เพือ่ทีเ่ราและบุตรหลานของเราจะไดร้บัผลกระทบในดา้นลบนอ้ยลง 

 
วธิใีหก้ารสนบัสนุนแก่ลูกของคุณในการกลบัเขา้เรยีน 

ดูแลตวัเองเพือ่ใหคุ้ณสามารถใหก้ารสนบัสนุนทีด่ทีีสุ่ดแก่ลูกของคุณได ้
หว้งเวลาเชน่นีเ้ป็นเร ือ่งทีย่ากล าบากส าหรบัทุกคน เป็นเร ือ่งทีย่ากเย็นมาก 
โดยเฉพาะกบัครอบครวัทีต่อ้งจดัการกบัหลายสิง่หลายอย่างในชว่งหลายเดอืนทีผ่่านมานี ้ซึง่รวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืลูก ๆ 
กบัการเรยีนทีบ่า้น โดยทีบ่่อยคร ัง้ก็ยงัตอ้งท างานตามค าสั่งไปดว้ย ตลอดจนรบัผดิชอบงานบา้นอกีทัง้ใหก้ารดูแลญาตผิูใ้หญ่ เป็นตน้ 
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ในแต่ละวนั ใหพ้ยายามหาเวลาท าบางสิง่ทีช่ว่ยใหคุ้ณรูส้กึดแีละมคีวามสุขกบัมนับา้ง ซึง่คุณน่ันเองทีรู่ด้ทีีสุ่ดว่าคอือะไร 
การดูแลสุขภาพของตวัเองในหว้งเวลาทีไ่ม่ปรกตแิละยากล าบากนี ้จะเป็นเคร ือ่งมอืทีท่รงพลงัในการดูแลลูก ๆ ของคุณ 

 
เพือ่ชว่ยใหคุ้ณเร ิม่ตน้กระท าสิง่ต่าง ๆ น้ันได ้แนวคดิบางประการต่อไปนีเ้ป็นแนวคดิทีพ่่อแม่และผูป้กครองบอกเราว่าสามารถชว่ยได ้

 
• พยายามหาเวลาใหก้บัเร ือ่งทั่ว ๆไป เชน่ การเลอืกอาหารทีใ่หพ้ลงังานทีด่แีกคุ่ณ 

จดัการการนอนหลบัใหเ้ป็นกจิวตัรทีใ่หรู้ส้กึสดชืน่และดืม่ด ่าไปกบัสูดอากาศและการออกก าลงักาย 
 

• ใส่ใจกบัระดบัความเครยีดของตวัเอง และสงัเกตเมือ่เกดิอาการท่วมทน้ไปดว้ยความรูส้กึต่าง ๆ ใหใ้ชค้วามรูส้กึนีเ้ป็นสญัญาณเตอืนใหพ้กัผ่อน 
หาเวลาหยุดพกัระหว่างวนั เพียงเพือ่ “เป็น” หรอืเพือ่รว่มท าในสิง่ทีคุ่ณชอบ 

 
• ลองสูดลมหายใจเขา้ออกลกึ ๆ ชา้ ๆ เมือ่คุณเร ิม่รูส้กึกงัวลหรอือารมณเ์สยี 

 
• ลองฟังเสยีงในความคดิของคุณ และฝึกสงัเกตอาการน้ันโดยไม่ตดัสนิหรอืปฏเิสธความคดิน้ัน ๆ 

แมว้่าจะเป็นเวลาเพียงหา้นาททีีใ่ชส้ะทอ้นความคดิในความเงียบสงบ ก็อาจจะชว่ยใหเ้กดิผลในดา้นบวกได ้
 

• จงเป็นผูท้ีม่คีวามเห็นอกเห็นใจในตวัเอง ผ่อนปรนใหต้วัเองบา้ง คุณไดท้ าในสิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีคุ่ณจะสามารถท าไดแ้ลว้ 

พูดคุยกบับุตรหลานของคุณเกีย่วกบัการกลบัเขา้เรยีน 
ใชเ้วลาคดิทบทวนว่าการกลบัเขา้เรยีนจะเป็นอย่างไรส าหรบัลูกของคุณ และพูดคุยกบัพวกเขาเกีย่วกบัสิง่ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เด็ก ๆ 
อาจรูส้กึประหม่าเมือ่ตอ้งกลบัเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนดว้ยเหตุผลนานาประการ สิง่ส าคญัคอืตอ้งใหพ้ืน้ทีใ่นการแสดงออกถงึความกงัวล 
และชว่ยพวกเขาร ือ้ฟ้ืนความทรงจ าส่วนต่าง ๆ ของโรงเรยีนทีพ่วกเขาชอบ และตัง้ตารอคอยวนัทีม่าถงึมากทีสุ่ด 

คอยตรวจสอบลูกของคุณเป็นประจ า เพราะพวกเขาอาจเปลีย่นอารมณแ์ละความรูส้กึในแต่ละวนั หรอืแต่ละสปัดาหไ์ด ้
คุณสามารถปรบัความกลวัใหเ้ป็นเร ือ่งปกตเิพือ่ตอบสนองต่อความไม่แน่นอน และชว่ยใหพ้วกเขามคีวามรูส้กึมั่นใจ แมว้่าสิง่ต่าง ๆ จะแตกต่างไป 
แต่พวกเขาก็จะสามารถจดัการได ้และจะมผีูใ้หญ่ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอือยู่ 

 
การเตอืนความจ าใหลู้กนึกถงึขอ้ดขีองการกลบัเขา้เรยีนในโรงเรยีนอาจชว่ยได ้เชน่ การไดเ้จอเพือ่นอกีคร ัง้ 
อาจจะเขยีนสิง่ทีท่ าใหพ้วกเขาตืน่เตน้เป็นขอ้ ๆ คอยเตอืนความจ าลูกของคุณว่าเมือ่เปิดเทอม พวกเขาจะไดร้บัการสนับสนุนและมคีวามปลอดภยั 
ไม่ว่าจะกลบัมาเป็นแบบเดมิเต็มเวลา แบบเสมอืนหรอืแบบผสมผสานก็ตาม 
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ใส่ใจเป็นพเิศษกบัช่วงของการเปลีย่นแปลง 
การกลบัเขา้เรยีนมคีวามหมายและความทา้ทายเป็นพิเศษ ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่ในปีการศกึษาทีจ่ะมาถงึนี ้

ตวัอย่างเชน่ ผูเ้รยีนทีอ่ายุนอ้ยทีสุ่ดทีเ่ร ิม่เรยีนช ัน้อนุบาลเมือ่ปีทีแ่ลว้ จะมปีระสบการณท์ีแ่ตกต่างออกไปในปีนี ้
เมือ่พวกเขากลบัมาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใหพู้ดคุยกบัพวกเขาเกีย่วกบัสิง่ทีอ่าจจะแตกต่างออกไป เชน่ โอกาสทีจ่ะไดเ้ล่นกบัเพือ่น ๆ มากขึน้ 
และโอกาสต่าง ๆ ทีจ่ะไดถ้ามค าถามเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องพวกเขา 

 
ในท านองเดยีวกนั นักเรยีนทีเ่ร ิม่เรยีนในช ัน้มธัยมปลาย หรอืยา้ยเขา้เรยีนในโรงเรยีนใหม่ อาจมคีวามประหม่ามากกว่าปกต ิ
เพราะพวกเขาพลาดประสบการณใ์นชว่งการเปลีย่นแปลงปกต ิเชน่ การไดเ้ทีย่วชมโรงเรยีนเป็นการล่วงหนา้ ควรใชทุ้กโอกาสจากสิง่ทีคุ่ณมอียู่ 
เพือ่เยีย่มชมโรงเรยีนทัง้แบบเสมอืนจรงิ หรอืการไปเยีย่มชมดว้ยตนเอง ส าหรบัเด็กโต สามารถดูผา่นเว็บไซตข์องโรงเรยีน 
หรอืกระดานสนทนารว่มกนั หรอืตรวจสอบขอ้มูลทีส่่งกลบับา้นเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
สรา้งความมั่นใจใหแ้กลู่กของคุณว่าจะมผีูใ้หญ่ทีค่อยเอาใจใส่มากมายรออยู่ทีโ่รงเรยีนเพือ่ชว่ยน าทางโรงเรยีนใหม่ใหแ้กพ่วกเขา 

 
ในทา้ยทีสุ่ด นักเรยีนบางคนจะกลบัเขา้เรยีนต่ออกีปีหน่ึง เน่ืองจากการเรยีนในเกรด 12 ของพวกเขาถูกขดัจงัหวะดว้ยโรคระบาด 
หากคุณมลีูกทีอ่ยู่ในกลุ่มนี ้คุณจะทราบถงึประสบการณค์วามสูญเสยีทีพ่วกเขาไดร้บั และการเปลีย่นแปลงแผนการของพวกเขา 
ลูกของคุณอาจตอ้งการความมั่นใจและการสนับสนุนเพิม่เตมิอกีเล็กนอ้ย เน่ืองจากพวกเขาอาจไม่ไดว้างแผนทีจ่ะกลบัเขา้เรยีนอกี 
และอาจมคีวามรูส้กึหลายอย่างทีเ่กีย่วกบัการกลบัเขา้เรยีนทีไ่ม่ไดค้าดคดิเชน่นี ้

การเร ิม่ตน้แนะน ากจิวตัรทีคุ่น้เคย 
เมือ่ชว่งฤดูรอ้นใกลจ้ะสิน้สุดลง คุณอาจจะอยากใหก้ารเปลีย่นแปลงค่อย ๆ เปลีย่นกลบัเขา้สู่ตารางเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบัชว่งเวลาเรยีน 
ซึง่อาจหมายถงึการเขา้นอนเรว็ขึน้เล็กนอ้ย ตืน่เชา้ขึน้กว่าเดมิ หรอืรบัประทานอาหารตามเวลาปกตมิากขึน้ 
คุณสามารถเร ิม่รวบรวมอุปกรณก์ารเรยีนไดต้ามปกตทิีคุ่ณเคยท า 

ส าหรบัเด็กเล็ก การฝึกไปเรยีนอาจจะชว่ยไดม้าก เชน่ การเดนิไปโรงเรยีนดว้ยกนั การจดัใหม้กีารพบปะเพือ่นในกลุ่มเล็ก ๆ 
เพือ่สรา้งความคุน้เคยกนัเอง 

 
ส าหรบัเด็กโต คุณสามารถชว่ยพวกเขาในการก าหนดกจิวตัรประจ าวนั และวางแผนเพือ่ใหก้ลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกต ิ

 
บทสนทนาทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการกลบัเขา้เรยีน 

ในบทสนทนากบัลูกของคุณ ใหล้องพจิารณาถามดว้ยค าถามต่อไปนี ้

• ปีการศกึษานีลู้กเฝ้าคอยเวลาทีจ่ะเจอใครบา้ง 
• อะไรคอืหน่ึงสิง่ทีลู่กหวงัจะว่าท าระหว่างปีการศกึษานี ้
• กลยุทธใ์ดทีไ่ดผ้ลจรงิจงัส าหรบัลูกระหว่างการเรยีนในระบบออนไลน ์มอีะไรบา้งทีเ่ราสามารถสรา้งความต่อเน่ืองต่อไปได ้
• ลูกรูส้กึอย่างไรกบัปีการศกึษานี ้
• อะไรคอืหน่ึงสิง่ทีท่ าใหลู้กรูส้กึตืน่เตน้ 
• มอีะไรทีท่ าใหลู้กรูส้กึกงัวลบา้งหรอืไม่ 
• มอีะไรทีพ่่อแม่จะสามารถชว่ยใหลู้กรูส้กึสบายใจเกีย่วกบัโรงเรยีนไดบ้า้ง 
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www.smho-smso.ca 

ชุดการสนบัสนุนดา้นสุขภาพจติของกลบัเขา้เรยีนในโรงเรยีน 

 

 

 

ฉนัจะหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดอ้ย่างไร 

• ตรวจสอบขอ้มูลปัจจบุนัจากกระดานเผยแพรข่อ้มูลในเว็บไซตข์องโรงเรยีน ถงึสิง่ทีค่าดว่าจะพบ และขอ้มูล/การเปลีย่นแปลงล่าสุดต่าง ๆ 
• ตดิตามข่าวสาร ประกาศและแนวทางดา้นสาธารณสุข 
• รบัแนวคดิเกีย่วกบัการดูแลตวัเองไดจ้าก เอกสารเคล็ดลบัเพือ่การดูแลตนเอง.ของเรา 
• ลองเขา้มาดู กจิกรรมเพือ่สุขภาพจติประจ าวนั 

 

เขา้ชมเว็บไซต ์โควดิ-19 / ส่วนการกลบัเขา้เรยีน ของเราเพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพจติและโควดิ-19 
 
 
เขา้ชมเว็บไซตเ์พือ่หาดูขอ้มูลด ีๆ ดงันี ้ 

Children’s Mental Health Ontario 

Psychology Foundation of Canada 

Anxiety Canada 
 

Wellness Together Canada 
 

COVID-19 Youth Mental Health Resource 

Hub Kids Help Phone 

Parents For Diversity 
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https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-take-care-of-yourself/
https://smho-smso.ca/blog/12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home/
https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?%5C=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/

