แนวทางการดูแลช่ วยเหลือเด็กและวัยรุ่ น
ที;มีความวิตกกังวลเกี;ยวกับ COVID-19

คําแนะนําสําหรับพ่ อแม่ ,
ผู้ปกครอง, และผู้ท;ที าํ งาน
กับเด็กและวัยรุ่น

ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไปหลายประเทศทัวB โลก
มีเ ด็ก และวัยรุ่ นจํานวนไม่น้ อยทีBวิตกและกังวลกับ สถานการณ์ทีB
เกิดขึนQ ซึBงอาการเหล่านี Qเป็ นเรืB องปกติทีBเกิดขึ Qนได้ เมืBอเราต้ องเผชิญ
กับ สถานการณ์ ดัง กล่าว บทความนี จQ ะนําวิธีก ารและเสนอแนะ
แนวทางให้ แก่ผ้ ูใ หญ่ ใ นการดูแลช่ วยเหลื อเด็ก และวัย รุ่ น ในการ
จัดการกับความวิตกกังวลทีBเกิดขึ Qน
ปัจจุบนั นี Qมีข้อมูลมากมายทีBท่านสามารถหาอ่านได้ จากแหล่งข้ อมูล
ต่างๆ ซึBง ถือเป็ นเรืB องทีBดี แต่บ างครังQ อาจนํามาซึBง ความสับสนใน
ข้ อมูลทีBได้ รับ ดังนันทางผู
Q
้ จดั ทําจึงได้ รวบรวมข้ อมูลทีสB ําคัญมาไว้ใน
บทความนี Q หวั ง เป็ นอย่ า งยิB ง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ อ่ า น
นอกจากนี สQ ถานการณ์ COVID-19 นันQ มีก ารเปลีBย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ ว ดัง นันQ ผู้จัด ทํ าจึ ง ได้ ทํ าการอัพเดทข้ อมูลโดยตลอด โดย
ผู้อ่านสามารถทีBเข้ าอ่านเพิBมเติมได้ ทีB
https://emergingminds.org.uk/resources/

การดูแลตนเอง (Look after yourself)
การทีBบุคคลมีความรู้สึกวิตกกังวลต่อสถานการณ์
ทีBเกิดขึนQ ในปั จจุบันนันเป็
Q นเรืB องทีBสามารถเกิดขึ Qน
ได้ ท่านอาจจะพบว่าในช่วงเวลานีนQ อกจากจะมี
ความลําบากในการจัดการกับสิBงรอบตัวท่านเอง
แล้ ว อาจรวมไปถึงการพูดคุยเรืBองราวทีBเกิดขึ Qนกับ
เด็กและวัยรุ่นในความดูแลของท่าน เพราะฉะนันQ
การหาแนวทาง เทคนิค หรื อวิธีการในการพูดคุย
กับเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์แบบนี Qนันจะช่
Q วย
ให้ ทําให้ การพูดคุยง่ายขึ Qน
แหล่ งข้ อมูลที;เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ใหญ่
https://www.psy.ox.ac.uk/covid-19-ourmental-health
https://www.rethink.org/news-andstories/blogs/2020/03/managing-yourmental-health-during-the-coronavirusoutbreak/
https://www.mind.org.uk/informationsupport/coronavirus-and-your-wellbeing/

สร้ างนิสัยการมีสุขภาพดี
พยายามให้ เด็กและวัยรุ่นใช้ ชีวิตประจําวันให้เป็น
ปกติให้ มากทีBสดุ ถ้ าเป็ นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
กิน การนอน การเรี ยน การเล่น และการพักผ่อน
การใช้ ชีวิตประจําวันอย่างปกติจะช่วยทําให้ พวก
เขารู้ สึ ก ปลอดภัย การได้ อ อกไปเล่น นอกบ้ าน
ใกล้ ชิด กับ ธรรมชาติจ ะทําให้ เ กิด ประโยชน์กับ
พัฒนาการของเด็ก มีงานวิจยั พบว่าการให้ เด็กอยู่
กับ ธรรมชาติ นันQ จะช่ ว ยทํ า ให้ อ ารมณ์ ดี ขึ นQ ได้
ดังนันQ ผู้ใหญ่ควรจะใช้ เวลานอกบ้ านทํากิจกรรม
กับ เด็ก และวัย รุ่ น มากขึนQ ในกรณีทีBพวกเขาไม่
อยากหรือไม่สามารถทีBจะออกบ้ านได้ ผู้ใหญ่ควร
จะชักชวนให้ออกกําลังกายในบ้านแทน ซึBงอาจจะ
ลองหาคลิปออกกําลังกายจาก application หรือ
Youtube แล้ วทําตาม

เฝ้ า ระวั ง การติ ด อยู่ ใ นวงจรของความวิต ก
กังวล (Watch out for getting caught in vicious
cycles)
พฤติกรรมบางอย่างทีBเกิดขึนQ ได้ ในช่วงนี QทีBอาจทํา
ให้ ความวิตกกังวลแย่ลงในระยะยาวเช่น
• หลีก เลีBย งการทําบางอย่าง เช่น พ่อแม่
เปลีBยนมานอนกับลูกแทนทีBจะให้ ลกู นอน
ด้ วยตัวเอง
• หลีกเลีBยงการพบเจอคนอืBน
• ค้ นหาข้ อมูลใน google อย่างต่อเนืBอง
• ใช้ เวลาอย่างมากในการพูดคุยถึงความ
กังวล
• เฝ้าระวังอันตรายตลอดเวลา
• ติดตามข่าวสารค่อนข้ างมาก
• วนเวี ย นอยู่ กั บ ความคิ ด ของตนเอง
มากกว่าทีBจะลงมือทํา
• ล้ างมื อบ่ อยครังQ เกิ นกว่ าคําแนะนําทาง
การแพทย์
ผู้ใหญ่ควรเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมทีBกล่าว
มาข้ างต้ นและพฤติ ก รรมอืB น ๆทีB เ กีB ย วข้ อง
พยายามชักชวนให้ เด็กและวัยรุ่นสังเกตว่าสิBงไหน
ทีBพอจะช่วยบรรเทาความกัง วลของพวกเขาได้
และสิBงไหนทีBยิBงทําให้ เกิดความกังวลมากขึ Qน

เนือQ หาต่อจากนีไQ ปจะเป็ นแนวทางให้ แก่
ท่านในการช่วยเหลือจัดการกับพฤติกรรมทีBกล่าว
มาข้ างต้ นทีBเพืBอหยุดวงจรของความวิตกกังวลใน
เด็กและวัยรุ่น

การพูดคุยเกี;ยวกับความวิตกกังวล (Talking
about worries)
การพูดคุยและการรับฟังเกีBยวกับความวิตกกัง วล
ของเด็ ก และวัย รุ่ น เป็ น เรืB องทีBดี ผู้ ป กครองควร
พยายามหาเวลาและพื QนทีBทีBเหมาะสมในการพูด
กับเด็ก ปกติแล้ วเด็กมักจะไม่ค่อยอยากพูดเรืBองนี Q
กับ ผู้ใ หญ่และมัก ทําตัวตามปกติ แต่ผ้ ูใ หญ่ควร
สังเกตอาการของความกังวลทีBเกิดขึ Qน โดยอาจจะ
ใช้ เวลาช่วงนี Qอยู่ใกล้ ชิดกับเด็กให้ มากขึ Qน
ควรเริ;มพูดตอนไหนดี?(When to talk?)

แนว ทา ง ก า รป ฏิ บั ติ ต่ อ เด็ กและ วั ย รุ่ น
(Responding to children and young people)
เด็กและวัยรุ่นจะดูท่าทีของผู้ใหญ่รอบๆตัวว่าควร
จะตอบสนองต่อสถานการณ์ นีอQ ย่างไร และควร
จะเป็ น กังวลหรื อไม่ ผู้ใ หญ่ สามารถตรวจสอบ
ความกังวลของเด็ก ในระหว่างการพูดคุยได้ ไม่
ควรให้ เด็กปกปิ ดความกังวลของตนเอง สิงB สําคัญ
คือการช่วยให้ เด็กได้ รับรู้ถึงความกังวลของตนเอง
ทําให้ เ ขาได้ ท ราบว่ าการมีความวิต กกัง วลและ
ความเครียดสูงในช่วงนี Qเป็ นเรืBองทีBสามารถเกิดขึ Qน
ได้ อาจสอบถามว่ า ถ้ า เขามี ค วามรู้ สึ ก เหล่านี Q
เกิดขึนQ เขาจะมีวิธีการจัดการกับตัวเองอย่างไร?
(เช่น “เวลาแม่กังวลเกีBยวกับเรืB องนี Q แม่จะโทรหา
เพืBอน เราลองโทรหาเพืBอนลูก กัน ดีไหม?” หรื อ
“เวลาทีBแม่กังวล แม่ช อบทีBจะดูรายการทีวีตลก
เพืBอให้ ไม่คิดถึงเรืB องนีอQ ีก ลูกมีรายการทีวีอะไรทีB
อยากดูไหม? เป็ นต้ น) การทําให้ เด็กรับรู้ว่าผู้ใหญ่
ก็มีความกังวลด้ วยเช่นกันเป็ นเรืB องทีBสามารถทํา
ได้ แต่การทีBผ้ ูใหญ่มีความกังวลทีBมากผิดปกติก็
อาจจะทํ า ให้ เ ด็ก รู้ สึ ก กลัว และไม่ ก ล้ า เล่ าสิBง ทีB
ตนเองกังวลออกมา

การพูด คุย กับ เด็ ก ควรจะทํ า เมืB อ เด็ ก เริB ม มีก าร
พูด คุย ถึง ความกัง วลของตนเองและตังQ คําถาม
เกีBยวกับสถานการณ์ทีBเกิดขึนQ นัBนแสดงให้ เห็นว่า
เด็ ก มี ค วามพร้ อมทีB จ ะพูด ถึ ง เรืB อ งนี แQ ล้ ว สิB ง ทีB
สําคัญคือต้ องคุยกันในเวลาทีBผ้ ูใหญ่และเด็ ก ไม่
เครี ยด, ไม่ยุ่งหรื อเหนืBอยจนเกินไป และพึงระวัง
ว่าไม่ค วรทีBจ ะพูด คุยเรืB องนีใQ นช่วงก่อนเข้ านอน
เพราะจะยิBงทําให้ อาการวิตกกังวลของเด็กเพิBม
มากขึ นQ ผู้ ใ หญ่ควรจะบอกว่าเราเข้ าใจในความ
กังวลของเขาทีBเกิดขึนQ ในขณะนี Q และตกลงว่าจะ
พูดคุยกันในเรืB องนีใQ นเวลาทีBเราเห็นว่าเหมาะสม
และควรจะทําตามทีBได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ง ครัด
ยกตัว อย่ า งเช่ น “แม่ เ ข้ า ใจว่ า ลูก กังวลใจมาก
เกีBยวกับไวรัสนี Q และแม่ก็อยากทีBจะพูดเรืB องนี Qกับ
ลูกเช่นกัน แต่ตอนนี Qเป็ นเวลานอนของลูกแล้ ว เรา
มาคุยเรืBองนี Qกันตอนเช้าดีไหมจ้ ะ คืนนี Qแม่อยากให้
ลูก นอนหลับได้ เต็มอิBม พรุ่ ง นีเQ ราจะได้ ตืBนมาคุย
กัน” หลังจากนันอาจจะเบนความสนใจไปที
Q
BเรืBอง
อืBนแทน แล้ วค่อยพูดคุยถึงเรืBองนี QอีกครังQ ในเช้ าวัน
ถัดไป
พูดอย่ างไร? (How to talk?)
ลัก ษณะสําคัญทีBสร้ างความความวิตกกังวลคือ
ความรู้สึกของความไม่แน่นอนหรื อภัยคุกคามทีB
อาจเกิดขึ Qน ซึBงก่อให้ เกิดความรับผิดชอบและการ
ควบคุมทีBลดน้ อยลง ดังนันQ การพูดคุยกับเด็กเป็ น

สิBงทีBสําคัญทีBจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ โดย
การทําดังต่อไปนี Q
•
ยอมรับว่าความวิตกกังวลของเด็กเป็ น
เรืBองทีเB กิดขึ Qนได้
•
ทําความเข้ าใจในสถานการณ์ทเีB กิดขึ Qน
อย่างถูกต้ องและตามความเป็นจริง
•
ยอมรับในสิงB ทีเB ด็กสามารถทําได้ และระบุ
ขอบเขตความรับผิดชอบของเด็กทีB
สามารถทําได้ในสถานการณ์นี Q
ขันx ตอนที;เป็ นประโยชน์ ในการดูแลช่ วยเหลือ
(Here are some steps that may be helpful)
1. ใส่ ใ จสอบถามและยอมรั บ ความกลั ว
และความกังวลของเด็ก

2. ช่ วยให้เด็กเข้ าใจว่าความกังวลที;เกิดขึนx
เป็ นเรื;องปกติ
ยอมรับว่าภาวะวิกฤตินี Qสามารถทําให้ ทกุ คนเกิด
ความกังวลได้ และเป็ นเรืBองปกติทเีB ราจะมีความ
กังวลต่อเหตุการณ์ทเีB กิดขึ Qน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ า
เด็กมีความกังวลเกียB วกับปู่ ย่าตายาย ผู้ปกครอง
อาจจะบอกว่า “แม่ร้ ูว่าลูกเป็ นกังวลต่อปู่ ย่า แม่ก็
มีความกังวลต่อพวกเขาเช่นกัน” แล้ วปฏิบตั ิตาม
ขันตอนข้
Q
อทีB 3,4 และ 5 ด้ านล่าง
การทําให้ เด็กยอมรับว่าสิBงต่างๆทีเB กิดขึ Qนนันจะทํ
Q า
ให้ เ กิด ความเปลีBยนแปลงในช่ วงเวลาหนึBง และ
อาจทําให้ เด็กผิดหวังเนืBองจากพวกเขาอาจจะตั Qง
ตารอคอยในการทํ า สิB ง ใดสิB ง หนึB ง แต่ ก ลับ ถู ก
ยกเลิ ก กระทัน หัน ซึB ง ความผิ ด หวัง นี เQ ป็ น สิB ง ทีB
เข้ าใจได้ และเป็ นเรืBองปกติทีBจะเกิดรู้สึกแบบนันQ

อาจเริB มด้ วยคําถามปลายเปิ ด เช่น “อะไรทีBทําให้
หนู คิ ด อย่ า งนั นQ ?” “หนู ไ ด้ ยิ น ว่ า โรคไวรัสนี เQ ป็ น
อย่ า งไรบ้ า ง?” “อะไรทีB ทํ า ให้ ห นู กัง วลเกีBย วกับ
ไวรัสนี Q”
เด็กวัยรุ่นอาจจะสามารถหาข้ อมูลเกีBยวกับไวรัสนี Q
ผ่านทางสืBอออนไลน์หรื อสอบถามจากเพืBอน การ
สอบถามถึงแหล่งทีBมาของข้ อมูลจึงสามารถช่วย
ให้ เข้ าใจความกลัวหรือความกังวลทีBเด็กมีได้
ควรทําให้ เด็กรับรู้ว่าเราเข้ าใจในความคิดของเขา
อย่าพยายามลดความกังวลของเด็กหรื อเพิกเฉย
โดยการพูดว่า “เดีvยวมันก็ดีขึ Qน” “อย่าทําตัวโง่น่า”
ซึBงคําพูดเหล่านี Qจะทําให้เด็กคิดว่าความกังวลของ
เขาไม่ได้ รับการใส่ใจและอาจทําให้ เด็กไม่อยาก
พูด ถึง ความรู้ สึก นี หQ รื อไม่อยากถามคําถามอี ก
ต่อไป นอกจากนี QการควบคุมความคิดทีโB ผล่ขึ Qนมา
นันเป็
Q นสิBงทีBยาก ดังนันแทนที
Q
Bจะพูดคําว่า “ไม่ต้อง
ไปคิด เรืB องนันQ ” แต่ ค วรจะชวนให้ เ ด็ก ได้ สัง เกต
ความคิ ด ของตนเองแต่ พ ยายามไม่ ส นใจกับ
ความคิดเหล่านันQ เช่น “เวลาทีBหนูมีความกังวลทีB
มัน ก่อให้ เ กิด ความรํ าคาญเกิด ขึ นQ หนูสามารถ
คิดถึงอย่างอืBนแทนได้ ไหม?” เป็ นต้ น

3. ค่ อยๆให้ความรู้ท;ถี ูกต้องแก่เด็ก
หลังจากทีBเราแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจในความ
กัง วลของเด็ ก แล้ ว ผู้ ใ หญ่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ทีB
ถูกต้ องแก่เด็ก ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะคิดว่า
ไวรัสนีจQ ะทําให้ ทุกคนต้ องตาย ผู้ใหญ่อาจจะให้
ข้ อมูลด้ วยการพูดว่า “แม่ร้ ูว่าลูกกลัวว่าคนทีBอยูใ่ น
เมืองเราติดไวรัสและก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ทีBร้ ู ว่าคนทีBอาศัย อยู่แถวๆบ้ านเราป่ วย แต่นัBน ก็

ไม่ได้ ห มายความว่าพวกเขาจะต้ องตาย ความ
จริ งแล้ วคนส่วนใหญ่ทีBติดไวรัสอาจมีอาการเพียง
แค่มีไข้ กบั ไอเท่านัน”
Q เป็ นต้ น

การ์ตนู ทีBมีการอธิบายเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และสิBงทีBเราสามารถทําได้ เพืBอ
ลดการแพร่ระบาด สามารถดูได้ จาก

การพยายามให้ ข้อมูลทีBเป็ นข้ อเท็จจริ งเสมอ เช่น
คนทีBมีอาการเล็กน้ อยสามารถฟื Qนฟูและหายดีได้
ภายในไม่ กีB อ าทิ ต ย์ จากนั นQ จึ ง ให้ ข้ อมู ล ทีB
น่าเชืBอถือได้ ทีBเหมาะสมกับวัยของเขาเพืBออธิบาย
ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจมากยิB ง ขึ นQ อาจจะเป็ น สืB อ
การ์ตนู วีดีโอ หรือภาพวาด เป็ นต้ น
แต่ ถ้ าผู้ ใ หญ่ ไม่ ท ราบว่ าจะตอบคําถามอย่างไร
การตอบว่าไม่ร้ ู เป็ นเรืBองทีBเข้ าใจได้ เพราะภายใต้
สถานการณ์ทีBไม่แน่นอนนี Qอาจจะมีช่วงเวลาทีBเรา
ไม่สามารถทีBจะหาคําตอบทีBถูกต้ องได้ ผู้ใหญ่ควร
จะอธิ บ ายว่ า ยั ง มี อี ก หลายเรืB อ งทีB เ รายั ง ไม่ ร้ ู
เกีBยวกับไวรัสนี Q แต่พ่อกับแม่จะดูแลและปกป้อง
ลูก เอง นอกจากนีนQ ักวิทยาศาสตร์ และคุณหมอ
ต่างก็ทํางานกันอย่างหนักเพืBอทีBจะหาวิธีทีBดีทีBสดุ
ในการปกป้องและช่วยเหลือพวกเรา

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/
2020/02/28/809580453/just-for-kids-acomic-exploring-the-newcoronavirus?t=1584457518291

สําหรับเด็กเล็ก (For young children)

ใน website มีการรายงานข่าวและวีดีโอทีB
เกียB วข้ องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19

Nanogiri Live ได้ สร้ างวีดีโอจํานวนหนึBงทีBอธิบาย
เกียB วกับ COVID-19 เช่น เหตุผลทีBต้องล้ างมือ
บ่อยๆหรือการไอ จาม ใส่ข้อศอก

สําหรับเด็กวัยเข้าโรงเรียน
BBC’s Newsround

https://www.bbc.co.uk/newsround/51204456
รวมถึง
t
Facts and Myth-busting
https://www.bbc.co.uk/newsround/51387017
t
Newsround คําแนะนําในการจัดการความ
กังวลเกี;ยวกับ COVID-19
https://www.bbc.co.uk/newsround/51911025

https://www.nanogirllive.co.nz/coronavirussoap-experiment

สําหรับวัยรุ่น (For older young people)

6. มองในสิ;งที;ดีๆที;เกิดขึนx

The World Health Organisation ได้ มีวีดีโอทีB
เกียB วข้ องกับข้ อมูลของ COVID-19 รวมไปถึงการ
แพร่ระบาดและการป้องกัน

ในช่วงเวลาทีBยากลําบากนี Q ผู้ใหญ่ควรช่วยเด็กให้
คิด ถึง สิBง ดีๆทีBเ กิด ขึนQ เช่น “มีค นมากมายเลยทีB
ทํางานอย่างหนัก เพืBอช่วยให้ เราปลอดภัย เช่น
คุ ณ ห ม อ คุ ณ พ ย า บ า ล ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล
นัก วิท ยาศาสตร์ ทีBพยายามหาวัค ซีน หรื อแม้ แต่
เราทีBล้างมือเพืBอป้องกันการแพร่ กระจายไวรัส”
ชีใQ ห้ เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนหรือ
องค์กร ร้ านค้ าทีBร่วมด้ วยช่วยกันท่ามกลางวิกฤติ
ทีBเกิดขึ Qน

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aB
VYKGA&t=216s
The Centre for Disease Control ได้ รวบรวม
ข้ อเท็จจริ งลงใน 1 หน้ ากระดาษ เกียB วกับ
COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/share-facts-h.pdf
4. ช่ วยให้ เด็กรู้ สึกว่ าตนเองสามารถควบคุม
ได้ และให้ รับรู้ ว่าเขาสามารถทําสิ;งดีๆให้กับ
ผู้อ;นื ได้ เช่ นกัน
เช่ น “มี ห ลายอย่ า งเลยทีB เ ราสามารถทํ า เพืB อ
ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือคนอืBน เช่น การล้ าง
มือบ่อยๆ การช่วยคนอืBน ในการซื QอของเมืBอเขา
ต้ อ งกัก ตนเอง” เป็ น ต้ น ซึB ง แหล่ ง ข้ อมูลทีBใ ห้ ไป
เบือQ งต้ น มีข้อมูลทีBเ หมาะสมกับเด็ก ในการดูแล
ตัวเองและช่วยเหลือคนอืBนให้ ปลอดภัย
5. ชีใx ห้ เห็นถึงความรั บผิดชอบของเด็ก ที;พึง
กระทําได้
แจ้ งให้ กั บ เด็ ก รู้ ว่ า หน้ าทีB ข องรั ฐ บาล หมอ
พ ย า บ า ล แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ทีB ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล
นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลผู้เกีBยวข้ องคนอืBนๆทีB
ทํางานอย่างหนัก เพืBอทีBจะรักษาชีวิตของทุกคน
ทุกคนมีหน้ าทีBรับผิดชอบ เราในฐานะประชาชนก็
มีความรับผิดชอบทีBจะต้ องไม่แพร่กระจายไวรัส
ให้ กบั คนอืBนๆ ด้ วยวิธีทีBผ้ เู ชีBยวชาญแนะนํา

7. หาวิธีจัดการกับความกังวล
ควบคุม การติ ด ตามข่ า วของเด็ ก ให้ อ ยู่ ภ ายใต้
ความดูแล เช่น ผู้ใหญ่ชวนให้ เด็กอ่านข่าวหรือฟั ง
ข่าวด้ วยกันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อข่าว
สําหรับเด็กทีBโตแล้ ว ถ้ าพวกเขาได้ รับข้ อมูลทีBไม่มี
ประโยชน์ผ่านทาง social media ผู้ ใ หญ่ค วรจะ
จํากัดเวลาในการใช้ สืBอเหล่านันให้
Q น้อยลง หรือถ้ า
เด็ ก มี ก ารพูด คุย เรืB อ งนี กQ ับ เพืB อ นค่ อ นข้ า งมาก
ผู้ใหญ่ควรจะมีการสอบถามและจํากัดการพูดคุย
เรืB องนีแQ ละพยายามชักชวนให้ พูดหรื อเบนความ
สนใจไปในเรืBองอืBนๆแทน
นอกจากนี กQ ารช่วยให้ เ ด็ก และวัย รุ่ น ลองคิด ว่ า
พวกเขาสามารถจัดการความกังวลทีBเ กิด ขึนQ ได้
ด้ วยตนเองหรื อไม่ หากสิBงเหล่านันเด็
Q กพบว่าเป็ น
เรืBองทีBไม่สามารถควบคุมได้ การทีBทําให้ เด็กค่อยๆ

เรียนรู้ทีBจะอดทนกับความกังวลนันและโฟกั
Q
สไปทีB
อย่างอืBนแทนเป็ นสิBงทีBสําคัญ วิธีหนึBงทีBจะช่วยให้
เด็กรู้สึกมัBนใจว่าความกังวลจะได้ รับการจัดการ
และยัง ได้ ฝึ ก การควบคุม ตนเองอี ก ด้ ว ย เรี ย ก
เทคนิคนีวQ ่า “Worry time” โดยในช่วงเวลานีเQ ด็ก
จะสามารถอยู่กับตัวเองเป็ นระยะเวลาหนึBง เช่น
30 นาที ให้ เขาได้ พดู ถึงความกังวลใจทีเB กิดขึ Qน สิBง
ทีBผ้ ูใ หญ่ค วรทําคือรับ ฟั ง และทําความเข้ าใจใน
ความกังวลทีBเด็กพยายามจะสืBอออกมา
นอกเหนือจากช่วง Worry time แล้ ว ถ้ าเด็กเริBมมี
ความกังวลเกิดขึ Qน ผู้ใหญ่ควรจะแนะนําให้ เด็กจด
บัน ทึ กความกังวลนันQ ไว้ และแจ้ งให้ เด็กทราบว่า
เราจะพูดคุยกันเรืBองนี Qในช่วง Worry time สิBงนี Qจะ
ทําให้ เด็กได้ เห็นว่าบางอย่างทีBเขากังวลใจอย่าง
มากในขณะเวลาหนึงB อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อกี
ต่อไปในเวลาต่อมา

8. ลงมือปฏิบัติเพื;อลงความกังวล
ก่อนหน้ านีเQ ราได้ พูดถึงวงจรของความวิตกกังวล
และพฤติ ก รรมบางอย่ า งดู เ หมื อ นจะเป็ น
ประโยชน์ แ ต่ ส ามารถกลายมาเป็ น ปั ญ หาได้
นอกจากนีเQ รายังได้ พดู ถึงวิธีการจัดการกับความ
กังวล การเฝ้าดูพฤติกรรมของตนเอง เช่น การเช็ค
ข่าวสาร การเฝ้าระวังอันตราย หรื อการล้ างมือทีB
เกินกว่าคําแนะนําทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ควรชวน
ให้ เด็กและวัยรุ่นได้ ทดลองลดพฤติกรรมเหล่ านี Q
เช่ น อาจชวนให้ คิ ด ว่ า เพืB อ นทีB เ ขาไว้ ใ จจะทํ า
อย่ า งไรบ้ า งในสถานการณ์ นี Q เพืB อ นจะแนะนํา
อย่ า งไรในแง่ ข องการล้ า งมื อ หรื อ ระยะเวลาทีB
เพืB อ นใช้ ในการคิ ด ถึ ง เรืB อ งนี Q ซึB ง บางครั งQ เด็ ก
สามารถนํ า เอาข้ อ ปฏิ บัติ เ หล่ า นี มQ าลองใช้ กับ

ตนเองได้ ในกรณี ทีB ค วามกั ง วลของเด็ ก นั นQ
เกีBยวข้ องกับบุคคลอืBน เช่น ญาติผ้ ใู หญ่หรือเพืBอน
ทีBมีปัญหาด้ านสุขภาพ ผู้ใหญ่อาจจะลองชวนให้
เด็ ก ส่ ง ข้ อความหา โทรหา ใช้ วี ดี โ อคอล เขีย น
การ์ ด หรื อส่งของบางอย่างให้ กับคนเหล่านันQ สิBง
เหล่ า นี กQ ็จ ะทํา ให้ เ ด็ ก รู้ สึก ว่า ได้ ใ กล้ ชิ ด และลด
ความกังวลทีBเกิดขึ Qนด้ วย
เมื;อความวิตกกังวลคงอยู่ต่อเนื;องและเข้ ามา
เป็ นส่ วนหนึ; งของชี วิ ต (Where anxiety is
persistent and getting in the way of life)

ในเด็กและวัยรุ่นบางคนจะมีความยากลําบากใน
การจัดการกับความวิตกกังวลมากกว่าคนอืBน เด็ก
บางคนอาจจะเผชิญกับความวิตกกังวลมาก่อน
หน้ านีแQ ละในสถานการณ์วิกฤติทีBเกิดขึนQ อาจทํา
ให้ เกิดความรุนแรงของอาการเพิBมขึนQ ถ้ าท่านมี
ความกังวลว่าอาการเหล่านีจQ ะก่อให้ เกิด ความ
วิตกกังวลเรื อQ รังและเข้ ามากระทบกับชีวิตกับเด็ก
ในความดูแลของท่าน เช่น การหลับ นอน การ
เรี ยน ความสัมพันธ์กับเพืBอนหรื อชีวิตครอบครัว
ท่านควรจะติดต่อผู้เชีBยวชาญในการขอคําแนะนํา
เพิBมเติม

แหล่ งข้ อมูลที;เป็ นประโยชน์ ( Other helpful
resources)
สําหรับอ่าน
UNICEF’s 8 เทคนิคสําหรับคุยกับเด็กเกีBยวกับ
COVID-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talkyour-child-about-coronavirus-covid-19

สําหรับรั บชม (To watch)
BBC Radio 4’s Women’s hour
ได้ แนะนําวิธีการพูดคุยกับเด็กเกียB วกับ COVID19
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p085rjkm
นอกจากนี Qจะมีแหล่งข้ อมูลสําหรับบุคคลทีBมี
Vimeo

NHS Trust ได้ แชร์เทคนิคและคําแนะนําในการ
พูดคุยกับเด็กทีBมีความกังวลเกียB วกับ COVID-19

ให้ คําแนะนําและเทคนิคเกียB วกับการพูดคุยกับ
ลูกเกียB วกับภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ต่างๆ

https://www.flourishingfamiliesclinic.nhs.uk/
How%20to%20Talk%20to%20Children%20a
bout%20COVID.pdf
The
National Association of School
Psychologists
ได้ จดั ทําข้ อมูลให้ กบั ผู้ปกครองในการพูดคุยกับ
เด็กทีBมีความกังวลเกีBยวกับ COVID-19
https://www.nasponline.org/resources-andpublications/resources-andpodcasts/school-climate-safety-andWandering
Minds of a Psychologist
ได้crisis/health-crisis-resources/talking-toอธิบายว่าเพราะอะไรการพูดคุยกับเด็ก
เกีchildren-about-covid-19-(coronavirus)-aยB วกับ COVID-19 จึงเป็นเรืBองสําคัญ และ
นําparent-resource
เสนอตัวอย่างวิธีพดู /การถามคําถาม
https://wanderingmindofapsychologist.com/
2020/03/06/how-to-talk-to-kids-aboutcoronavirus/amp/?__twitter_impression=true
The Guardian
ได้ แนะนําวิธีการพูดคุยกับเด็กเกียB วกับ COVID19
https://www.theguardian.com/commentisfre
e/2020/mar/02/stop-a-worry-becomingcatastrophic-how-to-talk-to-your-kids-aboutthe-coronavirus

https://vimeo.com/394049129
Dr. Ehrenreich-May
นักจิตวิทยาเด็กทีBสร้ าง Vimeo เพืBอบอก 3
เทคนิคของการพูดคุยกับลูกเกียB วกับ COVID-19
https://vimeo.com/398065042?ref=tw-share

The Child’s Mind Institute
ได้ จดั ทํา video เสนอวิธีพดู คุยกับเด็กเกีBยวกับ
COVID-19

The Centre for Disease Control’
หลักการทัวB ไปสําหรับผู้ปกครอง ครูและ
ผู้เชีBยวชาญทีBทํางานกับร่วมกับเด็ก
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools-childcare/talkingwith-children.html
The British Psychological Society

https://childmind.org/article/talking-to-kidsabout-the-coronavirus/

แหล่ งข้ อมูลสําหรับคุณครูและ
ผู้เชี;ยวชาญที;ทาํ งานกับเด็ก
The National Association of School
Psychologists
ข้ อมูลการเตรียมตัวสําหรับผู้เชีBยวชาญทางด้ าน
สุขภาพจิตในโรงเรียนสําหรับการรับมือกับ
โรคติดต่อและการแพร่ระบาด
https://www.nasponline.org/resources-andpublications/resources-andpodcasts/school-climate-safety-andcrisis/health-crisis-resources/preparing-forinfectious-disease-epidemics-brief-tips-forschool-mental-health-professionals

ได้ เผยแพร่เทคนิคการพูดคุยกับเด็กทีBเกีBยวกับ
ความกังวลทีBมีต่อCOVID-19 โดยเทคนิคได้ ระบุ
ถึง “ลูกของคุณ” แต่เทคนิคและกลยุทธ์เหล่านี Q
สามารถใช้ ได้ กบั บุคคลทัวB ไปทีBทํางานกับเด็ก
https://www.bps.org.uk/news-andpolicy/bps-highlights-importance-talkingchildren-about-coronavirus

แหล่ งข้ อมูลสําหรับเด็กและวัยรุ่ นที;มี
ความต้ องการพิเศษ
เทคนิคทีเB ป็ นประโยชน์ในการจัดการอาการยํ Qาคิด
ยํ Qาทํา (OCD) และวิธจี ดั การกับการล้ างมือใน
ระหว่างการแพร่ระบาดจาก OCD-UK (เหมาะ
สําหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น)

UNICEF
คําแนะนําสําหรับคุณครู
https://www.unicef.org/coronavirus/howteachers-can-talk-children-aboutcoronavirus-disease-covid-19
https://www.ocduk.org/ocd-andcoronavirus-survival-tips/

The international OCD foundation

Social story about COVID-19

ข้ อแนะนําสําหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยรุ่น
ทีBมีอาการยํ Qาคิดยํ Qาทํา
https://iocdf.org/covid19/talking-to-kidsabout-covid-19/
Additude
ข้ อแนะนําสําหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กทีBมี
อาการสมาธิสั Qน (ADHD)
https://www.additudemag.com/explaincoronavirus-covid-19-anxiety-adhd-child/
Anna Kennedy Online
ข้ อแนะนําสําหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กทีเB ป็ น
ออทิสติก
https://www.annakennedyonline.com/autism
-and-coronavirus-advice-for-parents-byrosie-weldon/
ข้ อแนะนําในการช่วยลดผลกระทบจากการ
ถูกขัดขวางการทํากิจกรรมประจําวันในเด็กทีB
เป็ นออทิสติก
https://themighty.com/2020/03/covid-19autism-routine-disruption/

https://theautismeducator.ie/wpcontent/uploads/2020/03/The-Corona-VirusFree-Printable-.pdf
Mencap easy-read
https://www.mencap.org.uk/sites/default/file
s/202003/Information%20about%20Coronavirus%2
0ER%20UPDATED%20130320%20SD%20e
ditsAH.pdf

ข้ อมูลทั;วไปเกี;ยวกับการช่ วยเหลือเด็กและ
วัยรุ่นที;มีความวิตกกังวล (General
information about helping children manage
anxiety)
Creswell, C. & Willetts, L. (2019). Helping
Your Child with Fears and Worries, 2nd
Edition. London: LittleBrown.
หนังสือเล่มนี Qเหมาะสําหรับผู้ปกครองทีBสนใจ
เกีBยวกับวิธีการช่วยเหลือเด็กทีBมีความวิตกกังวล
การกักตัว (Self-isolating)
Dr. Ehrenreich-May
ได้ จดั ทํา Vimeo ในการจัดการกับอารมณ์ทีB
รุนแรงเมืBอต้ องอยู่กบั ลูกในช่วงเวลากักตัว
https://vimeo.com/398401539

BBC Bitesize
ข้ อแนะนําในการเรียนรู้ทีBบ้าน
https://www.bbc.co.uk/teach/five-ways-tokeep-your-kids-learning-at-home/z4966v4

BBC Bitesize
กิจกรรมมากมายในการทําศูนย์การเรียนรู้ทีBบ้าน
https://www.bbc.co.uk/teach

10 indoor activities
กิจกรรม 10 อย่าง สําหรับเด็กระหว่างการกักตัว
https://www.babygaga.com/coronavirusself-isolation-quarantine-activities-forkids/
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