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ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ท่ี 8/2563 

เร่ือง ค าแนะน าในการดูแลจิตใจช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 
********************************* 

 อาศัยอ านาจตามความในหมวด 1 ข้อ 3 (10) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2538 และมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เผยแพร่ค าแนะน าในการดูแลจิตใจช่วง       
การระบาดของไวรัส Covid-19 
 จากสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่เกิดข้ึนในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบ     
ทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ที่ยังไม่เกี่ยวข้อง ในหลายด้านทั้งความเจ็บป่วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีการด ารงชีวิต                
ซึ่งจากผลกระทบเหล่าน้ี ได้สร้างความหว่ันวิตกและความเครียดแก่ประชาชนไทยเป็นอย่างมาก 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพจิตของประชาชนไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะในการดูแล
จิตใจช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 

 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 

                                               พันเอกหญงิ                         
(นวพร  หิรัญวิวัฒนก์ุล) 

ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ค าแนะน าในการดูแลจิตใจช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 

 

สิ่งท่ีควรท า 
1. การรับข้อมูล  
ควรรับข้อมลูจากแหล่งทีเ่ช่ือถือได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข มีการใคร่ครวญไตร่ตรองโดยไม่ใช้ความรู้สึก
ตัดสินจะช่วยลดความรูส้ึกวิตกกงัวลโดยใช่เหตุจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
2. ลดการเสพข้อมูล 
การเสพข้อมลูข่าวสารการระบาดของโรคทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ หากเสพข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีมากเกินไป จะยิ่ง
กระตุ้นให้คิดมาก เกิดความรูส้ึกเครียด วิตกกังวล หวาดกลัวตื่นตระหนกมากขึ้น โดยไม่เกิดประโยชน์ในการดูแลตนเอง 
ครอบครัวและสงัคม 
การเสพข้อมลูควรเป็นไปเพื่อทราบแนวทางในการป้องกันระมัดระวัง ดูแลตนเองตามหลักอนามัย และปฏิบัติตนกบัคนในสังคม
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
3.  ใช้ชีวิตให้สมดลุเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ เช่น การรับประทาน การนอน การออกก าลังกาย การปอ้งกันการรับเช้ือ/
การแพรเ่ช้ือ ช่วยให้มีพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรง ซึง่เป็นสว่นส าคัญมากในการลดความเสี่ยงตอ่การเกิดอาการรุนแรงจากเช้ือ
ไวรัสนี้  
4.  การดูแลอารมณ์ความรู้สึกในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด 
ในช่วงการแพรร่ะบาด การเกิดอารมณ์เชิงลบ ย่อมเกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น ความเศร้า ความเครียด ความสบัสน 
ความกลัว ความท้อแท้สิ้นหวัง และความโกรธ 

แนวทางที่เหมาะสมในการดูแลอารมณ์มีดงันี ้

      4.1 ตระหนกัและยอมรบัว่าเราก าลงัมีความรูส้ึกตงึเครยีด เศร้า กังวล กลัว หรือ โกรธ ทีเ่กิดข้ึนในใจ 

เป็นเรื่องธรรมดา  การตระหนัก รบัรู้และยอมรับอารมณท์ี่เกิดข้ึนเป็นจุดเริม่ต้นของการดูแลจิตใจที่ดี เพราะ เราได้รบัรูแ้ล้วว่า
ใจเราตอนนี้มีอาการอย่างไร และก าลังต้องการการดูแล 
       4.2 หาสาเหตุที่ท าให้เครียด และท าความเข้าใจความเครียดที่เกิดข้ึนในใจ เช่น การทบทวนตนเองว่า เครียดเพราะอะไร 
ก าลังกงัวลอะไรในเรื่องนี้ ห่วงอะไร แล้วเขียนสิ่งที่วิตกกังวลต่างๆ ลงในกระดาษ จะช่วยให้ทราบว่า เราวิตกกังวลอะไร ต่อมา
เขียนแนวทางในแก้ปัญหาน้ันๆ จะช่วยให้เราได้แนวทางที่เปน็รูปธรรมมากขึ้น ลดการคิดวนเวียน และได้แนวทางที่ดทีี่เปน็
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตต่อไป การทราบสาเหตุ และเข้าใจที่มาของปัญหาความเครียด ความกังวล จะช่วยให้สามารถ
หาทางแกป้ัญหาได้ดีข้ึน 
        4.3 การพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว เป็นการช่วยลดความตึงเครียดในใจที่ดีแบบหนึง่ และอาจ
ไดร้ับวิธีในการแก้ปญัหาหรือการดูแลใจที่ดมีากขึ้น 

5. การตั้งสติเพ่ือรับมือกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งกะทันหัน  
การแพรร่ะบาดของไวรัสท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการใช้ชีวิตปกติอย่างฉับพลันทัง้การท างาน การเรียน การด ารงชีพ 
การถูกจ ากัดพื้นที่ ปญัหาขาดแคลน อุปกรณ์ปอ้งกันความเจบ็ป่วย ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ถาโถม จนต้ังตัวไม่ติด 
เพื่อรบัมือให้ทันสถานการณ์ การตัง้สตจิึงเป็นส่วนส าคัญมากในการรบัมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
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การตั้งสติแบบง่ายๆ ที่ท าได้ทันทีเวลาเกิดความเครียด คือ การกลบัมารับรู้ลมหายใจเข้า-ออก สัก 10 ครั้ง การกลบัมารบัรูล้ม
หายใจเข้า-ออก ช้าๆต่อเนื่อง จะช่วยให้จิตใจเราสงบมั่นคงข้ึน และช่วยให้คิดแก้ไขปัญหาได้ดีข้ึน  
 
 6. หางานอดิเรกท่ีเหมาะสม  
งานอดิเรกทีเ่หมาะสม คือ งานอดิเรกที่ท าให้รูส้ึกมีความสุข ผ่อนคลาย และอาจช่วยเพิ่มปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับคนในบ้าน โดยควร
เป็นกจิกรรมที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแพรเ่ช้ือ   
7. การสื่อสารในสังคมออนไลน ์ 
การแชร์ การโพสต์ บทความหรอืข่าวสารที่ถูกตอ้งทางการแพทย์ รวมถึง แนวทางดีๆในการดูแลร่างกายและจิตใจ จะเปน็
ประโยชน์กบัคนในสงัคม 

8. เข้าใจความรูส้ึกทุกข์ของติดเชื้อไวรัส Covid-19 และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
การแพรก่ระจายของเช้ือไวรัสเป็นสิ่งที่คาดการณ์และหลีกเลีย่งไม่ได้ ทุกคนมีโอกาสทีจ่ะสมัผสั รบั และแพรก่ระจายเช้ือได้  ผู้ที่
ติดเช้ือก็มีความทุกข์ใจ กงัวลถึงความเจ็บป่วยที่ไม่ทราบว่าจะมีความรุนแรงถึงชีวิตหรือไม่ ควรสื่อความเห็นใจ เข้าใจ ให้
ก าลังใจแก่ผู้ติดเช้ือ การแสดงท่าทรีังเกียจ จะท าให้บรรยากาศในสังคมยิ่งเป็นทกุข์ หมดก าลังใจ จะส่งผลกลับมาทีจ่ิตใจของ
เราเองในทีสุ่ด  

9. การส่งความใส่ใจ ความปรารถนาดี และ การช่วยเหลอืดูแลกันในสังคม  
เป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจของเรา คนใกล้ตัว และคนในสงัคม มีความสุขมากขึ้น ซึง่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในยามที่สถานการณ์มีความ
ยากล าบาก และเป็นหนทางทีท่ าให้ทกุคนผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากไปด้วยกันได้อย่างมีพลัง  
 

สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. ไม่ควรแก้เครียดด้วยวิธีท่ีมีผลลบต่อรา่งกาย และ จิตใจ 
เช่น การใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดอื่นๆ มาเพื่อช่วยบรรเทาความรูส้ึกด้านลบ เพราะจะกลายเป็นการสร้างปญัหา
ให้กับตนเองมากขึ้น  
2. การหาคนผิด การด่าว่ากนัในสังคม เช่น ในสื่อสังคมออนไลน ์
จะกระตุ้นใหเ้ครียดโดยใช่เหตุ และ สร้างบรรยากาศทางสังคมให้ตึงเครียดยิ่งขึ้น 
แต่ควรน าสิ่งทีผ่ิดเหล่าน้ันมาเรียนรู้ เพือ่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรา และคนทีเ่รารัก  

3. การแสดงการรังเกยีจกันในสังคม โดยเฉพาะผูป้่วย หรอื ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเช้ือไวรัส Covid-19  

เพราะ การแสดงท่าทรีังเกียจ จะท าให้บรรยากาศในสังคมยิง่เป็นทุกข์ เพิ่มความรู้สกึย่ าแย่ในทุกฝ่ายรวมถึงตัวเราเองด้วย 

4. การแชร์ การโพสต์ ข้อมลูท่ีไม่ถูกต้อง  
เพราะจะยิง่เพิม่ความเข้าใจผิดให้กบัคนในสังคม ซึง่จะท าใหส้ังคมเกิดปญัหามากขึ้น  
 
 

********************************************** 
                                                                                                                                                                                          

 


