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วธิดีแูลสุขภาพจติของบุตรหลานใหผ้่านพน้ชว่งของโรคระบาดไดอ้ย่างป

ลอดภยั 

ในชว่งของการเปลีย่นแปลงและทา้ทายเชน่นี ้

คุณอาจมคีวามกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพจติและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบุตรหลานของคุณ หรอืเด็กวยัรุน่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะทีก่ารแพรร่ะบาดคร ัง้ใหญ่นีย้งัคงด าเนินต่อไป 

เด็กและเยาวชนจ านวนมากประสบกบัความยากล าบาก 

ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในชว่งหลายเดอืนทีผ่่านมา ซึง่เป็นผลมาจากโควดิ-

19  ดงัน้ัน คุณอาจจะสงัเกตไดว้่าบางคร ัง้บุตรหลานของคุณหรอืเด็กวยัรุน่น้ัน อาจดูเหมอืนว่ามอีาการกงัวล 

เศรา้ เหงา หรอืมอีารมณท์ีไ่ม่มั่นคง 

พวกเขาอาจมอีาการสบัสนหรอืโกรธทีถู่กขดัขวางการท ากจิกรรมปกตอิย่างต่อเน่ือง 

หรอืพวกเขาอาจจะผดิหวงัทีพ่ลาดในสิง่ทีพ่วกเขารอคอยมาเป็นเวลานาน  

นักเรยีนหลายคนกงัวลว่าจะพลาดงานส าคญั ๆ ของโรงเรยีน และรูส้กึกงัวลว่าจะเกดิอะไรขึน้ในปีการศกึษานี ้ 

ความรูส้กึเหล่านีล้ว้นเป็นเร ือ่งทีส่ามารถเกดิขึน้ไดใ้นชว่งเวลาทีไ่ม่มคีวามแน่นอนเชน่นี ้  

และเราทราบว่านักเรยีนและครอบครวั/ผูป้กครองบางราย 

ประสบกบัความยากล าบากและความสูญเสยีทีใ่หญ่หลวงตลอดชว่งของการแพรร่ะบาด  

บางคร ัง้บุตรหลานของคุณหรอืเด็กวยัรุน่ อาจตอ้งแบกรบัภาระมากกว่าผูอ้ืน่ 

และคุณอาจสงสยัว่าพวกเขายงัรูส้กึดอียู่หรอืไม่ 

คุณจะชว่ยบุตรหลานของคุณหรอืเด็กวยัรุน่ใหม้สีุขภาพจติทีด่ ี

ในขณะทีย่งัคงมกีารแพรร่ะบาดคร ัง้ใหญ่ทีย่งัคงด าเนินต่อไปไดอ้ย่างไร  

คุณจะทราบไดอ้ย่างไรว่าบุตรหลานของคุณหรอืเด็กวยัรุน่น้ัน 

ก าลงัประสบปัญหาทางสุขภาพจติทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิหรอืไม่  

เราไดเ้ตรยีมค าตอบส าหรบัค าถามต่าง ๆ ไวต้ามดา้นล่างนีแ้ลว้ 

 ในกรณีฉุกเฉิน 

คุณอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืในบางคร ัง้  

หากคุณหรอืคนทีคุ่ณรูจ้กัก าลงัประสบกบัภาวะฉุกเฉินดา้นสุขภาพจติ หรอืพบการใชส้ารเสพตดิ 

โปรดตดิต่อสายด่วนฉุกเฉิน โทรเรยีกรถพยาบาล หรอืไปทีห่อ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพืน้ทีข่องคุณ  

ถงึแมว้่าเราจะอยู่ในชว่งเวลาทีไ่ม่ปกตเิชน่นีก็้ตาม 

แต่ก็เป็นเร ือ่งทีส่ าคญัทีคุ่ณควรไดร้บัความชว่ยเหลอืตามความตอ้งการอย่างทนัท ี โดยมผีูท้ีม่คีวามพรอ้ม 

และพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืเสมอ 

หมายเหตุ: หากคุณไปทีห่อ้งฉุกเฉิน คุณควรเตรยีมพรอ้มเพือ่ใหค้วามรว่มมอืในการ “ตรวจคดักรอง” โควดิ-

19 ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของมาตราการมาตรฐานในขณะนี ้ นอกจากนี ้

คุณจะถูกขอใหส้วมหนา้กากอนามยัอกีดว้ย  ขอใหพ้ยายามสงบสตอิารมณ ์

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
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โดยรบัทราบว่าน่ีเป็นเพยีงการปฏบิตัติามมาตรฐาน 

และเป็นตวัอย่างว่าผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดูแลนีจ้ะใหค้วามชว่ยเหลอืแกคุ่ณอย่างไร 

หากคุณไม่แน่ใจว่าภาวะทีเ่กดิขึน้น้ันเป็นเหตุฉุกเฉินหรอืไม่ 

หรอืเพยีงแค่ตอ้งการทีจ่ะพูดคุยถงึสถานการณด์งักล่าว ใหล้องตดิต่อ Telehealth Ontario ไดท้ีห่มายเลข 

1-866-797-0000 หรอืสายด่วนฉุกเฉิน หรอืทมีฉุกเฉินเคลือ่นทีใ่นพืน้ทีข่องคุณ  

โปรดดูหมายเลขตดิต่อเพิม่เตมิไดต้ามรายการดา้นล่างของเอกสารฉบบันี ้

 

ศูนยแ์หล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพจติเพือ่เยาวชน 

เรารว่มมอืกบั Jack.org และ Kids Help Phone เพือ่สรา้ง 

ศูนยแ์หล่งขอ้มูลออนไลนด์า้นสุขภาพจติเกีย่วกบัโควดิ-19 เพือ่เยาวชน 

เพือ่ชว่ยใหเ้ยาวชนสามารถดูแลตนเอง และใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัได ้

โปรดชว่ยกนัเผยแพรข่อ้มูลนีใ้หแ้ก่คนหนุ่มสาวในชวีติของคุณอย่างทั่วถงึ 

 

ค าถามและค าตอบ 

 ฉันจะชว่ยใหบุ้ตรหลานของฉันและเด็กในวยัรุ่ ุ นมสีุขภาพจติทีด่ใีนชว่งของการแพรร่ะบาดโควดิ-19 

นีไ้ดอ้ย่างไร 

ในฐานะของพ่อแม่/ผูป้กครองและสมาชกิในครอบครวั สิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ราจะสามารถท าได ้

คอืการรกัษาระดบัการสือ่สารกบับุตรหลานและเด็กวยัรุน่ของเรา ตลอดจนใชค้วามอดทน และมีความเขา้ใจ 

เราไดจ้ดัเตรยีมเคล็ดลบัต่าง ๆ ต่อไปนี ้เพือ่ใหคุ้ณไดแ้นวคดิทีค่วรจะระลกึไวเ้สมอ 

ซึง่แน่นอนว่าคุณคอืผูท้ีรู่จ้กับุตรหลานของคุณดทีีสุ่ด ดงัน้ัน 

จงึขอใหพ้จิารณาน าเคล็ดลบัเหล่านีไ้ปปรบัใชก้บัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ภายในครอบครวั/ครวัเรอืนของคุณเอ

ง 

ส าหรบัเด็กเล็ก 

• ขอใหอ้ยู่ในอาการสงบเสมอ เด็ก ๆ จะมองว่าเรารบัมอืกบัสถานการณต์งึเครยีดอย่างไร 

โปรดจ าไวว้า่การทีเ่ราอยู่ในอาการสงบจะชว่ยใหบุ้ตรหลานของคุณอยู่ในอาการสงบไปดว้ย  

คุณควรคดิหาวธิต่ีาง ๆ ในการจดัการกบัความเครยีดทีม่ ี(พูดคุยกบัเพือ่นหรอืผูอ้าวุโส 

ออกไปเดนิเล่น โฟกสัทีค่วามรูส้กึขอบคุณ ฯลฯ) 

เพือ่ทีคุ่ณจะไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกบุ่ตรหลานของคุณไดอ้ย่างเต็มที ่

หากคุณรูส้กึท่วมทน้ไปดว้ยความรูส้กึต่าง ๆ หรอืมคีวามวติกกงัวลเป็นอย่างยิง่ 

ใหพ้กัและสูดลมหายใจเขา้ก่อนทีจ่ะพูดคุยกบับุตรหลานของคุณ 

• ท าใหเ้ป็นเร ือ่งง่าย การแพรร่ะบาดนีม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัขอ้จ ากดัต่าง ๆ ดา้นสาธารณสุข 

และเกดิกรณีการเหยยีดเชือ้ชาต ิการกดขี ่

https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
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และความสูญเสยีทีอ่าจท าใหรู้ส้กึหนักใจและรูส้กึวุ่นวายใจ ทัง้ยงัมขีอ้มูลต่าง ๆ 

ถาโถมเขา้มาในคราวเดยีวกนั  

คุณสามารถชว่ยบุตรหลานของคุณไดโ้ดยการแยกแยะขอ้มูลออกเป็นส่วน ๆ 

เพือ่ใหส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลเหล่าน้ันไดม้ากขึน้ 

และมุ่งเนน้ไปทีเ่ร ือ่งทีส่ าคญัส าหรบัพวกเขามากทีสุ่ด  ตวัอย่างเชน่ 

คอยเตอืนใจพวกเขาว่าพวกเขาปลอดภยัด ีอธบิายใหท้ราบวา่การยกเลกิต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้น้ัน 

ก็เพยีงเพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาและผูอ้ืน่ในชมุชนปลอดภยัจากไวรสั 

แจง้ใหพ้วกเขาทราบวา่การลา้งมอืเป็นประจ า 

และการสวมหนา้กากอนามยัน้ันเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืแกทุ่กคน ฯลฯ 

ควรใชภ้าษาในการพูดคุยทีช่ว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจกบัสถานการณ ์ซึง่การพูดซ า้ ๆ 

อย่างใจเย็นอาจชว่ยใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดด้ขีึน้ 

• การรบัฟัง ควรปล่อยใหบุ้ตรหลานของคุณพูดว่าเขารูส้กึอย่างไร 

รบัรูแ้ละชว่ยระบุถงึอารมณท์ีเ่กดิขึน้กบัพวกเขา คุณสามารถพูดว่า “ใช ่

ฉันเห็นว่าหนูก าลงัรูส้กึกงัวล” หรอื “ไม่เป็นไรทีจ่ะรูส้กึโกรธทีต่อนนีห้นูไม่ไดเ้จอคุณยาย” 

อาจจะเป็นเร ือ่งยากทีเ่ด็กบางคนไม่สามารถพูดถงึความรูส้กึของตนเองได ้

หรอือาจจะมกีลุ่มค าทีส่ามารถบ่งชีแ้ละระบุไดถ้งึความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

หากคุณสงัเกตเห็นพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างออกไป คุณสามารถพูดไดว้่า 

“ฉันสงสยัว่าหนูรูส้กึกงัวลหรอืเศรา้หรอืเปลา่” และ "มอีะไรบา้งทีน่่าจะชว่ยใหห้นูรูส้กึดขีึน้ไดไ้หม"   

• ใชข้อ้มูลทีเ่หมาะสมกบัวยั ตอบค าถามบุตรหลานของคุณเกีย่วกบัการแพรร่ะบาด 

และขอ้จ ากดัดา้นสาธารณสุขทีใ่หข้อ้เท็จจรงิมากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

แต่ใหใ้ชข้อ้มูลทีเ่หมาะสมกบัวยั โดยสามารถดูขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัโควดิ-19 ไดท้ี ่

ส่วนแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิ ตามลงิกด์า้นล่างนี ้ ตรวจสอบการสือ่สารในกระดานสนทนาของโรงเรยีน 

เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัระเบยีบการและขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัของโรงเรยีน 

• จ ากดัการเปิดรบัขอ้มูล หลกีเลีย่งการรบัฟังหรอืดูข่าวสารทีค่รอบคลุมเร ือ่งราวของการแพรร่ะบาด 

ขณะทีเ่ด็กเล็กอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

หลกีเลีย่งการสนทนาระหว่างผูใ้หญ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัความกงัวลของตนเองต่อหนา้เด็ก 

ส่งเสรมิใหเ้ด็กโตตระหนักถงึการใชโ้ซเชยีลมเีดยี และหยุดพกัการใชง้านน้ันบา้งเป็นคร ัง้คราว  

ชว่ยใหพ้วกเขาใชว้จิารณญาณในการอ่านขอ้ความทางออนไลน ์

โดยสามารถแยกแยะเร ือ่งเล่าออกจากขอ้เท็จจรงิได ้

• พยายามท าใหก้จิวตัรประจ าวนัของบุตรหลานของคุณมคีวามยดืหยุ่น 

ขณะเรยีนหนังสอืจากทีบ่า้น หลายครอบครวัด าเนินกจิวตัรตามปกต ิแต่ผ่อนคลายชว่งเวลาต่าง ๆ 

เชน่ เวลาตืน่นอนและเขา้นอน และบางทอีาจจะเป็นมือ้อาหารและของว่าง 

คุณอาจจะจบัจงัหวะของชว่งต่าง ๆ และใหพ้จิารณาว่าอะไรทีไ่ดผ้ล 

หรอืไม่ไดผ้ลกบัครอบครวัหรอืครวัเรอืนของคุณ  ปีการศกึษานี ้คุณสามารถดงึเอาสิง่ต่าง ๆ 

ทีค่น้พบเหล่านีม้าใชใ้หเ้กดิประโยชนส์ูงสุดกบัทุกสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตได ้  

• ใหใ้ชค้วามอดทนและท าความเขา้ใจ 

คุณอาจสงัเกตเห็นถงึพฤตกิรรมของบุตรหลานทีเ่ปลีย่นแปลงมากขึน้ในระหว่างชว่งเวลาทีต่งึเครยีด 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการแพรร่ะบาดหรอืสิง่อืน่ ๆ เด็ก ๆ 

อาจมปีฏกิริยิาแตกต่างกนัไปต่อการเปลีย่นแปลงของกจิวตัรและความเครยีด 

พวกเขาอาจจะหงุดหงดิง่ายขึน้ หรอืมอีารมณท์ีอ่่อนไหวมากขึน้ 

หรอืมสี่วนรว่มกบัสิง่ทีพ่วกเขาเคยท าเมือ่คร ัง้อายุนอ้ยกว่านีน้อ้ยลง 

ขอใหพ้ยายามท าความเขา้ใจกบับุตรหลานของคุณ เน่ืองจากพวกเขาอาจแค่ตอ้งการความมั่นใจ 

และความสงบมากขึน้ในชว่งเวลานี ้

ส าหรบัวยัรุน่ นอกเหนือจากเคล็ดลบัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ เคล็ดลบัต่อไปนีอ้าจมปีระโยชนส์ าหรบัคุณ 

• ใหใ้ชค้วามอดทนและท าความเขา้ใจ ขอใหนึ้กยอ้นกลบัไปขณะทีคุ่ณยงัเป็นวยัรุน่ 

และความสมัพนัธท์างสงัคมน้ันมคีวามส าคญัต่อคุณเพยีงใด 

(และมแีนวโนม้ว่ายงัคงมีความส าคญัอยู่เชน่เดมิดว้ย!) วยัรุน่ก าลงัรบัมอืการตดิต่อทางสงัคมนอ้ยลง 

และกจิกรรมต่าง ๆ ทีถู่กยกเลกิไป ซึง่น่ีอาจท าใหรู้ส้กึอารมณเ์สยีได ้

ขอใหใ้ชค้วามอดทนและท าความเขา้ใจ แทนทีจ่ะบั่นทอนความรูส้กึของพวกเขา ขอใหร้บัฟัง 

ตรวจสอบความรูส้กึ และแสดงความเห็นอกเห็นใจแกว่ยัรุ่ ุ น 

• ส่งเสรมิใหส้รา้งความสมดุลทางจติใจ วยัรุน่บางรายอาจหนัไปใชแ้พลตฟอรม์สตรมีมิง่ 

โซเชยีลมเีดยี หรอืเล่นเกม 

เพือ่เบีย่งเบนความสนใจจากความเป็นจรงิของการแพรร่ะบาดทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 

ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ได ้

และคุณอาจจะพบว่าคุณเองก็ก าลงัมองหาสิง่ทีส่ามารถเบีย่งเบนความสนใจของตวัเองอยู่เหมอืนกนั  

วยัรุน่อาจรูส้กึวติกกงัวลมากเกีย่วกบัผลการเรยีน และอาจใชเ้วลากบัคอมพวิเตอรเ์พือ่เรยีนออนไลน ์

หรอืใชเ้วลาท างานใหเ้สรจ็นานขึน้  อย่างไรก็ตาม การใชเ้วลามากเกนิไปกบัหนา้จอ 

อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสุขภาพจติได ้การหยุดพกัการใชง้านบา้งจะเป็นประโยชนต่์อวยัรุน่ผูน้ั้น 

พยายามส่งเสรมินิสยัการนอนใหเ้ป็นเวลา โภชนาการทีด่ ี

และใชเ้วลานอกบา้นบา้งในกรณีทีส่ามารถท าได ้

คุณอาจชวนใหเ้ด็กวยัรุน่ออกไปเดนิเล่นกบัคุณทุกวนั เล่นเกมกระดาน 

หรอืท าอาหารดว้ยกนับา้งในบางคร ัง้  การรกัษาสมดุลระหว่างการใชเ้วลากบัหนา้จอกบักจิกรรมอืน่ ๆ 

จะชว่ยเสรมิสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ไีด ้ โปรดดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสารขอ้มูล ไดท้ี ่

ใหค้วามชว่ยเหลอืแกบุ่ตรหลานของคุณในการจดัการกบัเทคโนโลยดีิจทิลั 

• หยุดก่อนพูด ดว้ยการรายงานข่าวสารมากมาย การพดูคุยเกีย่วกบัโควดิ-19 

และเหตุการณท์ีส่รา้งความป่ันป่วนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเหยยีดเชือ้ชาต ิ

และการกดขีท่ีก่อ่ใหเ้กดิความยากล าบากทางอารมณ ์

เป็นไปไดท้ีเ่หตุการณเ์หล่านีม้าจากการเปิดรบัขอ้มูลมากเกนิไปน่ันเอง 

คุณควรละเวน้การหารอืเกีย่วกบัสถานการณต่์อหนา้พวกเขา  ในขณะเดยีวกนั 

ก็เป็นเร ือ่งทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งสรา้งโอกาสในการพนิิจพเิคราะห ์

และประมวลผลเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้รอบตวัพวกเขา ตวัอย่างเชน่ 

ครอบครวั/ครวัเรอืนจ านวนมากใชเ้วลาในการพนิิจพเิคราะหห์ลุมศพทีไ่ม่มเีคร ือ่งหมายของเด็กนักเร ี

ยนทีอ่ยู่นอกเขตทีอ่ยู่อาศยัในแคนาดา 

ตลอดจนความบอบช า้และความเศรา้โศกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งนี ้ 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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เมือ่เด็กวยัรุน่ของคุณหยบิยกประเด็นทีพ่วกเขารูส้กึกงัวลขึน้มา ใหเ้ปิดพืน้ทีใ่หแ้กพ่วกเขา 

เพือ่ส ารวจความคดิและความรูส้กึของพวกเขา 

และใชค้ าพูดเพือ่สนับสนุนจากผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบความรูส้กึน้ัน ๆ  

• รบัฟังและใหค้วามมัน่ใจทุกคร ัง้ทีคุ่ณสามารถท าได ้

วยัรุน่บางรายอาจรูส้กึกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพของเพือ่น ๆ และสมาชกิในครอบครวั 

ซึง่เกีย่วเน่ืองมาจากการแพรก่ระจายของโรคระบาดในพืน้ทีแ่ละทั่วโลก 

หรอืเกีย่วกบัเวลาเรยีนทีห่ายไป และความสามารถในการเรยีนใหจ้บหลกัสูตร 

หากพวกเขาแสดงความรูส้กึกงัวลต่อคุณ ใหร้บัฟังความกงัวลน้ัน 

และพยายามสรา้งความมั่นใจใหแ้กพ่วกเขา 

คุณสามารถพูดคุยเกีย่วกบัมาตรการในการดูแลผูค้นใหป้ลอดภยั 

วธิทีีคุ่ณไดจ้ดัเตรยีมใหก้บัครอบครวั/ครวัเรอืน และวธิทีีช่วีติจะกลบัเขา้สู่ความปกตใิหม่ 

ส าหรบัวยัรุน่ทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัเวลาเรยีนทีห่ายไปและการเรยีนใหจ้บหลกัสูตร 

โปรดใหค้วามมั่นใจว่าเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจ 

และจะรูส้กึช ืน่ชมในความห่วงใยของพวกเขา บอกพวกเขาว่ายงัมขีอ้มูลอกีมาก 

และคุณจะหาวธิกีารใหผ้่านพน้เร ือ่งนีไ้ปดว้ยกนัได ้

• เห็นพอ้งกบัความรูส้กึของบุตรหลาน  แทนทีจ่ะพยายามแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็ 

ควรใหเ้วลาในการรบัฟัง เพือ่ใหบุ้ตรหลานสามารถแสดงความรูส้กึไดอ้ย่างเต็มที ่

รบัฟังและใหค้วามชว่ยเหลอืแกพ่วกเขา ดว้ยการใชค้ าพูดทีเ่ขา้ใจความรูส้กึของพวกเขา  

ตวัอย่างเชน่ หากเด็กวยัรุน่ของคุณพบกบัค าพูดทีท่ าใหพ้วกเขารูส้กึเศรา้ 

และสามารถพูดถงึสิง่ทีร่บกวนจติใจน้ันไดเ้พยีงเล็กนอ้ย 

คุณอาจจะสะทอ้นความรูส้กึบางอย่างน้ันกลบั เชน่ “ใช ่นัน่เป็นเร ือ่งทีส่มเหตุสมผล 

แน่นอนว่าตอนนีห้นูรูส้กึเศรา้ เพราะหนูไม่สามารถใชเ้วลากบัเพือ่น ๆ ไดเ้หมอืนเมือ่กอ่น 

และเพราะวา่หนูรูส้กึเหมอืนถูกคุมขงัใหอ้ยู่แต่ในบา้น และเพราะหนูพลาดสิง่ทีต่ ัง้ตารอต่าง ๆ ไป” 

การแสดงออกใหเ้ขาเห็นว่าคุณเขา้ใจในความรูส้กึน้ันอย่างจรงิจงั 

จะชว่ยใหคุ้ณเดนิหนา้ต่อไปเป็นทมีได ้

อะไรคอืสญัญาณทีบ่่งช ีไ้ดว้่าบุตรหลานของคุณและเด็กในวยัรุ่ ุ นอาจก าลงัประสบปัญหาทางสุขภาพจติ 

บางคร ัง้การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมและอารมณ ์

คอืสญัญาณทีบ่่งช ีไ้ดว้่านักเรยีนตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติมากขึน้ 

น่ีคอืสญัญาณทีค่วรระวงับางประการ 

• การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมหรอือารมณท์ีดู่ไม่ปกต ิแมจ้ะอยู่ในสถานการณปั์จจบุนั (เชน่ 

การระเบดิความโกรธ อารมณซ์มึเศรา้ ความตืน่ตระหนก) 

• การเปลีย่นแปลงทีค่งอยู่เกอืบตลอดวนั หรอืทุกวนั 

• การเปลีย่นแปลงทีค่งอยู่เป็นระยะเวลานาน (เชน่ หน่ึงสปัดาหข์ึน้ไป) 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
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• การเปลีย่นแปลงทีดู่เหมอืนจะรบกวนความคดิ อารมณ ์และการใชช้วีติประจ าวนัของบุตรหลานคุณ 

ตวัอย่างเชน่ พวกเขาไม่ท ากจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ดมิเคยสนุกสนานกบักจิกรรมน้ัน ๆ รอ้งไหบ้่อยกว่าปกต ิ

หรอืไม่มปีฏสิมัพนัธก์บัคุณเหมอืนทีเ่คย 

• บุตรหลานหรอืเด็กวยัรุน่บอกคุณว่าเขามคีวามรูส้กึเศรา้ หรอืกงัวลบ่อยคร ัง้ 

• หากบุตรหลานของคุณแสดงออกถงึการท ารา้ยตวัเอง หรอืมพีฤตกิรรมทีจ่ะฆ่าตวัตาย 

ใหข้อความชว่ยเหลอืจากผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสุขภาพจติทนัท ี

(ดูมาตราการฉุกเฉินดา้นบนและดา้นล่าง) 

• คุณสามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเอกสารขอ้มูล 

การสงัเกตปัญหาดา้นสุขภาพจติส าหรบับุตรหลานของคุณ หรอื ดว้ยความห่วงใย – 

คุณจะทราบไดอ้ย่างไรว่าคุณควรจะกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพจติและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบุตรหลาน/เด็ก

วยัรุน่หรอืไม่  

 

ฉันจะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติแกบุ่ตรหลานของฉันไดอ้ย่างไร 

หากคุณกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพจติของบุตรหลาน 

ขัน้ตอนแรกคอืการพูดคุยกบับุตรหลานของคุณและเด็กวยัรุน่ น่ีคอืเคล็ดลบับางประการเกีย่วกบั 

วธิพีูดคุยกบับุตรหลานของคุณและเด็กวยัรุน่ 

เมือ่คุณรูส้กึกงัวลว่าพวกเขาอาจจะก าลงัต่อสูก้บัปัญหาดา้นสุขภาพจติ 

หากพวกเขาแจง้ใหคุ้ณทราบถงึสิง่ทีท่ าใหคุ้ณรูส้กึกงัวล (เชน่ ความคดิฆ่าตวัตาย 

ความวติกกงัวลทีเ่กนิกว่าจะรบัมอืได ้พฤตกิรรมท ารา้ยรา่งกายตนเอง เชน่ การกรดีรา่งกาย) 

ใหคุ้ณสรา้งความมั่นใจแกพ่วกเขาวา่คุณยนิดทีีจ่ะรบัฟัง และจะหาผูเ้ช ีย่วชาญทีเ่หมาะสมมาใหพู้ดคุยดว้ย 

และคุณจะอยู่ขา้ง ๆ พวกเขาตลอดการแกไ้ขปัญหาน้ัน 

Children’s Mental Health Ontario ไดจ้ดัเตรยีม เคล็ดลบัในการพูดคุยกบัเด็ก ๆ 

ทีรู่ส้กึกงัวลเกีย่วกบัโควดิ-19 

 

 

ฉันจะเขา้รบัความชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติใหแ้กบุ่ตรหลานของฉันและเด็กวยัรุน่ไดอ้ย่างไร 

หากคุณหรอืบุตรหลานของคุณหรอืเด็กวยัรุน่ก าลงัประสบปัญหาฉุกเฉินดา้นสุขภาพจติ 

ใหโ้ทรเรยีกรถพยาบาล หรอืไปทีห่อ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพืน้ทีข่องคุณ 

กระดานสนทนาของทุกโรงเรยีนใน Ontario มหีวัหนา้แผนกสุขภาพจติ 

ซึง่จะเป็นผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบัการบรกิารในพืน้ทีท่ีส่ามารถขอรบับรกิารได ้โดยทีคุ่ณสามารถ 

คน้หาหวัหนา้แผนกสุขภาพจติไดใ้นเว็บไซตข์องเรา และน่ีคอืสถานทีต่ดิต่อทีแ่นะน าอืน่ ๆ บางส่วน 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
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• เด็ก ๆ และวยัรุน่สามารถพูดคุยกบัทีป่รกึษาไดทุ้กวนัตลอด 24 ช ัว่โมงทุกๆ วนั โดยโทรตดิต่อกบั 

Kids Help Phone ไดท้ี ่1-800-668-6868 หรอืสง่ขอ้ความ CONNECT ถงึ 686868 

• ตรวจสอบกระดานเผยแพรข่อ้มูลในเว็บไซตข์องโรงเรยีนในพืน้ทีข่องคุณ 

ว่าใหบ้รกิารดา้นสุขภาพจติผ่านทางกระดานสนทนาของโรงเรยีนในชว่งเวลานีห้รอืไม่ 

• ตดิต่อแพทยป์ระจ าครอบครวั 

เพือ่สอบถามเกีย่วกบัการบรกิารในพืน้ทีท่ีคุ่ณสามารถขอรบัขอความชว่ยเหลอืได ้

• หน่วยงาน Children’s Mental Health Ontario 

เปิดใหบ้รกิารขอ้มูลแกเ่ด็กและเยาวชนดว้ยการพูดคุยทางออนไลน ์และทางโทรศพัท ์

โดยไม่จ าเป็นตอ้งมใีบส่งตวัจากแพทย ์และไม่จ าเป็นตอ้งใชบ้ตัร OHIP เพือ่ขอรบับรกิาร 

คน้หาศูนยบ์รกิารสุขภาพจติเด็กในชมุชนของคุณ 

• The Hope for Wellness Help Line (1-855-242-3310) 

ใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาดา้นสุขภาพจติ 

และการปรบัตวัในภาวะวกิฤตแิก่ประชาชนทุกรายทั่วประเทศแคนาดา 

• Métis Nation of Ontario (MNO) ใหบ้รกิาร 

สายด่วนสุขภาพจติและภาวะวกิฤตอินัเน่ืองมาจากอาการเสพตดิตลอด 24 ช ัว่โมง 

พรอ้มใหก้ารชว่ยเหลอืเฉพาะดา้นวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพจติและภาวะอาการเสพตดิแกผู่ใ้ห

ญ่ เยาวชน และครอบครวัใน Ontario ซึง่ใหบ้รกิารทัง้ภาษาองักฤษและภาษาฝร ัง่เศส 

โปรดโทรตดิต่อไดท้ี:่ 1-877-767-7572 

• The Indian Residential Schools Resolution Health Support Program 

ใหบ้รกิารสายด่วนผ่านทาง National Indian Residential Schools Crisis Line (1-866-

925-4419) ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางอารมณไ์ดใ้นทนัท ีโดยศษิยเ์กา่ของโรงเรยีน Indian 

Residential  พรอ้มใหบ้รกิาร 24 ช ัว่โมงทุกวนั 7 วนัต่อสปัดาห ์

• The Black Youth Helpline (416-285-9944 หรอืโทรฟรไีดท้ี ่1-833-294-8650) 

• LGBT YouthLine (ส่งขอ้ความถงึ 647-694-4275) บรกิารใหค้ าปรกึษาผ่านทางโทรศพัท ์

ขอ้ความ หรอืการแชท โดยจะเก็บขอ้มูลการสนทนาไวเ้ป็นความลบั และไม่มกีารตดัสนิใด ๆ ทัง้สิน้ 

• Trans Lifeline (877-330-6366) 

• คน้หาบรกิารทีม่ใีนพืน้ทีข่องคุณไดท้ี ่Ontario 211 

• ลองใชบ้รกิารของ Kids’ Help Phone Resources Around Me 

• ดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่Mental Health Supports for Indigenous Students 

 

https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/welcome.html?_ga=2.6371446.599043182.1565812984-1640137749.1565812984
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

