
สญัญาณเฉพาะของเยาวชน  
 

เด็ก ๆ อยูใ่นชว่งส ำคญัของกำรพัฒนำควำม 

คดิและสงัคมของตัวเอง 

สมองทีก่ ำลังเตบิโตตอ้งกำรกำรกระตุน้ใหมอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง 

อำจมกีำรใหห้ยดุอยู ่บำ้นและแยกจำกโรงเรยีน ครอบครัว 

และเพือ่น 

ซึง่อำจเป็นสำเหตขุองกำรเพิม่ควำมเครยีดและควำมวติกกงัวลม

ำกขึน้ส ำหรับเดก็  

ดว้ยควำมรูส้กึสญูเสยี เด็ก ๆ เริม่มองหำทำงทีจ่ะควบคมุสต ิ

พวกเขำอำจมสีว่นรว่มตอ่ตำ้นทำงอ ำนำจมำกขึน้หรอืหลกีเลีย่งสญั

ญำณตำ่ง ๆ ทีผู่ใ้หญแ่สดงออกมำดว้ยเชน่กนั  

สญัญาณเฉพาะของผูส้งูวยั  

ผูส้งูวัยตอ้งเผชญิกบักำรแยกตวัมำกกวำ่เมือ่กอ่นเนือ่งจำกตอ้ง 

"อยูบ่ำ้น" ตำมค ำสัง่  

ดกูำรเปลีย่นแปลงกระทันหันใน บคุลกิภำพ พฤตกิรรม 

หรอืกำรท ำงำน สภำพรำ่งกำยทีฟ้่อง กำรเปลีย่นแปลง 

ควำมเจ็บปวด หรอืรูส้กึไมส่บำยตัว พวกเขำอำจจะสบัสน 

รูส้กึแปลก "กระป้ีกระเปรำ่" หรอื ขีล้มืมำกกวำ่ปกต ิ 

ตรวจสอบวำ่ไมส่ำมำรถจัดกำรงำนอืน่ ๆ ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 

เชน่ จัดกำรเงนิ เตรยีมอำหำร แตง่ตัว อำบน ้ำ 

และควำมปลอดภัยของทีอ่ยูอ่ำศัยอำจเกดิขึน้ไดเ้นือ่งจำก

ควำมเครยีด  

ควำมคดิตำ่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัอดตีหรอืควำมกลัวอนำคตอำจจะเพิม่มำกขึน้  

เฉพาะทางวฒันธรรม  

ควำมรับผดิชอบทีม่ำกขึน้ตอ่สมำชกิในครอบครัวนอกครัวเรอืนอำจ

สง่ผลใหเ้กดิควำมกงัวลในเรือ่งของกำรสญูเสยีงำน 

และควำมยำกล ำบำกทำงกำรเงนิ  

ผูอ้พยพและผูล้ีภ้ัยอำจไมก่ลำ้ทีจ่ะใชท้รัพยำกร 

เนือ่งจำกกลัวมผีลกระทบตอ่สถำนะทำงกำรเขำ้เมอืง  

มกีำรเพิม่กำรแยกตัวเนือ่งจำกตอ้งลดกำรมปีฏสิมัพันธก์นัในครอ

บครัว กำรขำดกำรควบคมุ ควำม รูส้กึอำจ เป็นไปได ้เชน่ 

กลำ่วโทษพระเจำ้เนือ่งจำก ควำมเลนิเลอ่ของชำวเอเชยี 

เพิม่ควำม 

รูส้กึออ่นเพลยีจำกควำมกลวัทีม่ำกขึน้ของควำมอันตรำยจำกควำ

มกลัวชำวตำ่งชำต ิ 

เฉพาะของ LGBTQ )กลุม่เพศทางเลอืก)  

ขำ้งนอกบำ้นอำจจะมสีถำนทีข่องเหลำ่ LGBTQ ผูค้น 

ทีอ่ำจจะเป็นตัวตนจรงิ ๆ ของพวกเขำ แตต่อนนีไ้มใ่ชท่ำงเลอืก  

บำ้นอำจไมใ่ชท่ีป่ลอดภัยของเหลำ่ LGBTQ หลำย ๆ คน 

พวกเขำอำจตอ้งแยกตัวมำกกวำ่กำร 

แยกตัวทำงกำยภำพตอ้งตัดปฏสิมัพันธก์บัทำงสงัสมทีด่ ี 

บำงคนรอทีจ่ะออกจำกบำ้นกอ่นทีจ่ะถกูเปิดเผย 

แตค่วำมไมแ่น่นอนทำงกำรเงนิใหมอ่ำจท ำใหแ้ผนชะงัก 

ควำมโดดเดีย่ว ควำมกงัวล ซมึเศรำ้ 

ควำมคดิอยำกตำยและท ำรำ้ยตัวเองเพิม่มำกขึน้เนือ่งจำกควำมตงึ

เครยีดของกำรอยูแ่บบเงยีบ ๆ เพรำะควำมกลวั  

ควำมสบัสนของกำรปฏเิสธระบบภำยในจติใจสำมำรถท ำใหผู้ค้นหยุ

ดแสวงหำกำรรกัษำ  

สุขภาพจติ  
กำรระบำดใหญ่ของโคว ิด- 19 ได เ้พ ิ ่มควำมต ึงเคร ียดใหก้ ับช ีว ิตเรำอย่ำงมำก 

กำรรับม ือกับควำมเคร ียดเพื ่อใหม้ ีส ุขภำพที ่ด ีจะท ำใหค้ ุณ  คนท ี ่ค ุณใส ่ใจ 

และช ุมชนของคุณแข็งแกร ่งข ึ ้น  

 

สญัญำณทั่วไปของควำมทกุข ์ 
 

ควำมรูส้กึมนึงง ไม่อยากเชือ่ ควำมกังวลหรือกลัว 

กำรเปลีย่นแปลงในกำรอยำกอำหำร พลังงำน และระดับกจิกรรม 

ยากต่อการมุ่งความสนใจ 

นอนยำกหรอืฝันรำ้ย อำรมณ์เสยี คดิมาก และจนิตนาการ  

ปฏกิริยิาทาง กายภาพ เชน่ ปวดหัว ปวดตามรา่งกาย ปวดทอ้ง และผวิหนังเป็นผืน่  

รูส้กึโกรธ หรอือำรมณ์เปลีย่นแปลงงำ่ย  

ดืม่แอลกอฮอล ์บหุรี ่หรอืสำรอืน่ ๆ มากขึน้ 
 

 

 



สุขภาพจติ  
กำรระบำดใหญข่องโควดิ- 19 ไดเ้พิม่ควำมตงึเครยีดใหก้ับชวีติเรำอยำ่งมำก 

กำรรับมอืกบัควำมเครยีดเพือ่ใหม้สีขุภำพทีด่จีะท ำใหค้ณุ คนทีค่ณุใสใ่จ 

และชมุชนของคณุแข็งแกรง่ขึน้   

 

วธิกีำรชว่ยเหลอืตัวเอง  
 

ตรวจสอบควำมจรงิแตห่ยดุดขูำ่วสกั พัก ขอ้มลูทีไ่ดร้ับจำกครอบครัวและเพือ่นอำจเพิม่ควำมกงัวลและควำมวติกได ้ 
 

ดแูลรำ่งกำย เชน่ อำหำรมักเป็นวธิทีีผู่ค้นใชจ้ัดกำรกบัสิง่เหลำ่นี ้

อำหำรทีท่ ำใหค้ณุรูส้กึดบีำงอยำ่งอำจเพือ่สขุภำพและบำงอยำ่งอำจท ำลำยสขุภำพ ซึง่ไม ่ใชปั่ญหำ  

อยำ่รูส้กึวำ่คณุตอ้งกดีกนัตัวเองจำกกำรกนิอำหำรอรอ่ย ๆ ทกุอยำ่ง  

พยำยำมกนิใหเ้ป็นประจ ำและรักษำสมดลุมือ้อำหำรตลอดสปัดำห ์ 
 

ใชเ้วลำในกำรตดิตอ่ เชน่ ตดิตอ่ผำ่นทำงโทรศัพท ์โทรหำเพือ่นเกำ่ 

หรอืสมำชกิครอบครัวทีอ่ยูไ่กลทีค่ณุอยำกจะพดูดว้ยแตก่็ไมม่เีวลำตดิตอ่เลย  
 

ออกไปขำ้งนอก ไปทีส่วนสำธำรณะหรอืพดูคยุกบัคนอืน่ ๆ  อยำ่ลมืสวมหนำ้กำกและเวน้ระยะหำ่งหำกคณุไม ่

ไดม้ำจำกครัวเรอืนเดยีวกนั  
 

ควำมเป็นสว่นตัวอำจเป็นเรือ่งยำกบำงครัง้  

ก ำหนดตำรำงทีท่กุคนในครัวเรอืนของคณุสำมำรถเขำ้รว่มในกจิกกรมของพวกเขำเองได ้ 
 

ท ำสิง่ทีด่ตีอ่ สขุภำพที ่คณุสนุกหรอืลองท ำกจิกรรมใหม ่ๆ ทีค่ณุอยำก จะลองท ำมำตลอด เชน่ วำดภำพ ระบำยส ีโยคะ 

เดนิเขำ ป่ันจักรยำน  
 

 สรำ้งกจิวัตรประจ ำวันหรอืตำรำงทีไ่ดผ้ลตอ่ตัวคณุและครอบครัว  

โครงสรำ้งและกจิวัตรประจ ำวันสำมำรถน ำควำมรูส้กึปลอดภัยและมั่นคงมำสูค่ณุ  

อยำ่ลมืทีจ่ะสนุกกบัตัวเองดังนัน้สลับกนัไประหวำ่งท ำงำนกบัเลน่   
 

 ปฏบัิตอิยำ่งเห็นอกเห็นใจและอดทนตอ่ตัวเองและครอบครัวของคณุ  ทกุอยำ่งมันยำกส ำหรับเรำทกุคนจรงิ ๆ ตอนนี ้

คดิบวกและใหอ้ภัยกนัและกนั  ผูค้นเรยีนรูจ้ำกตัวอยำ่ง  
 

ตัง้เป้ำหมำยเล็ก ๆ เพือ่ใหส้ ำเร็จในทกุวันและฉลองใหก้บักำรท ำสิง่เล็กๆ นัน้ส ำเร็จ เชน่ อำบ 

น ้ำและเตรยีมพรอ้มส ำหรับตอนเชำ้ เชด็โตะ๊ ไปหำ้ง โทรหำเพือ่น หรอืสมำชกิในครอบครัว เป็นตน้  
 

อยำ่ ลมืหัวเรำะ เพรำะ มันชว่ยบรหิำรกำรหำยใจทีส่ ำคัญตอ่ สขุภำพ ของ คน คนหนึง่ 

เป็นเรือ่งงำ่ยสำมำรถท ำไดค้นเดยีวหรอืกบัคนอืน่ ๆ และปลอดภัยโดยไมต่อ้งค ำนงึถงึศักยภำพทำงกำยภำพ  
 

ลองเอำสตัวม์ำเลีย้งไวเ้ป็นเพือ่นเพือ่ใหค้ณุไดร้ับควำมสบำยและควำมรัก  
 

ตดิตอ่กบัสถำนทีท่ำงจติวญิญำณและลองเขำ้รว่มกจิกรรมทำงศำสนำออนไลน ์

หำกเป็นสว่นหนึง่ของกจิวัตรประจ ำวันของคณุท่ัวไป  
 

ใชย้ำตำมใบสัง่แพทยแ์ละไปตรวจกบัหมอของคณุประจ ำ กำรรูส้กึถงึสขุภำพกำยและสขุภำพจติดเีป็นสิง่ส ำคัญอยำ่งมำก  
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