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บทคัดย่อ
การระบาดของเชือ้ โรคโคโรน่าเป็นการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบอย่างมาก
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อชีวิต จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะสุขภาพกายเท่านั้น
ยังก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และส่งผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของประชาชน
ทุกกลุม่ มีการปรับการทำ�งาน ปรับตัวเพือ่ รักษาระยะห่างจากสังคม ปรับระบบการเรียน ทำ�ให้เกิดความเครียด
หากมีความเครียดสะสมในระดับที่มากไปจะส่งผลต่อสุขภาพกาย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
ปวดศีรษะ ปวดท้อง และส่งผลต่อสุขภาพจิต หงุดหงิด โกรธง่าย เบื่อหน่าย คิดมาก วิตกกังวล
เศร้าหมอง รวมทัง้ ส่งผลต่อพฤติกรรม เก็บตัว ชวนทะเลาะ มีเรือ่ งขัดแย้งกับผูอ้ น่ื และหากมีการจัดการ
ความเครียดที่ไม่เหมาะสม ความเครียดสะสมถึงขั้นรุนแรงอาจเกิดภาวะซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตาย วิธีการเผชิญกับความเครียดในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
ได้แก่ การเว้นระยะห่างจากสังคม ออกกำ�ลังกายง่าย ๆ ที่บ้าน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกสติและ
สมาธิ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ การตั้งสติเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
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กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมต่อตนเอง เฝ้าระวังความเครียดด้วยตนเอง เหล่านี้ช่วยให้บุคคลสามารถผ่าน
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Abstract
The spread of the Coronavirus, which is a pandemic, has greatly affected world.
The illness has impacted not only physical health but also caused stress and anxiety in
the lives of all groups of people. Workers have adjusted their duties to maintain distance
from society, thus creating a need for a new learning system. If stress accumulates at an
excessive level, it will also affect physical health causing insomnia, loss of appetite, fatigue,
headache, and stomachache, and mental health causing irritability, anger, boredom, anxiety,
and sadness, and could lead to introverted behavior, thus causing quarrels. Conflict and
stress, if not properly managed, can lead to depression and risk of suicide. There are ways
to cope with stress throughout the whole body, including socially distanced exercises at
home such as stretching muscles, mindfulness and meditation to help ensure enough sleep,
and mental health focusing on mindfulness to deal with sudden problems. It may be done
by breathing in and out and choosing to receive news from reliable sources, reducing
environmental stimulation to oneself, and self-monitoring of stress.
Keywords: coping with stress, stress, COVID-19

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในภาวะปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโรค
โคโรน่าซึง่ เป็นการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ประเทศไทย
และทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบอย่างมาก สถานการณ์
ของผูต้ ดิ เชือ้ ทัว่ โลก ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.
2564 พบว่ า มี ผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ ยื น ยั น แล้ ว ทั้ ง สิ้ น
203,881,516 ราย รักษาหาย 183,855,131 ราย เสียชีวติ
4,312,351 ราย (สถานการณ์ของโรค COVID-19
ในประเทศไทยพบว่า มีผตู้ ดิ เชือ้ ทีย่ นื ยันแล้วทัง้ สิน้
22,782 ราย รักษาหาย 23,649 ราย เสียชีวติ
147 ราย1 จะเห็นว่าการระบาดทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้
เกิดความเจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิต เพื่อเป็นการ
2...
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ป้องกันการแพร่กระจายของโรค จึงมีมาตรการให้
รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด บางพื้นที่มีการ
ระบาดมากจะใช้วิธีการจำ�กัดการเดินทาง จำ�กัด
เวลาในการออกจากบ้าน จัดระเบียบการขายสินค้า
รวมทั้งปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันการระบาด
ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
จากเหตุการณ์การสูญเสียที่ไม่คาดคิด การรับ
ข่าวสารทางสือ่ ต่าง ๆ รวมถึงสถานภาพทางการเงิน
ของครอบครัว และการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ประจำ�วัน
ล้วนเป็นสาเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาทางสุขภาพจิต2
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ความเครียดจากการระบาดของโรคโควิด-19
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบนั ทีอ่ ยูร่ อบตัวของมนุษย์ ทีท่ กุ คนสามารถพบ
ในชีวิตประจำ�วัน สามารถก่อให้เกิดความเครียด
ระดับมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของบุคคล3 จากภาวะปัจจุบนั ทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมากขึ้น ส่งผลให้ชีวิตประจำ�วัน
สังคม และเศรษฐกิจต้องเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ตาม
ไปด้วย สิง่ เหล่านีย้ อ่ มส่งผลก่อให้เกิดความเครียด
แก่บคุ คลทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ4,5 ความเครียด
ที่เกิดขึ้นทำ�ให้บุคคลเสียสมดุลของร่างกาย และ
การที่บุคคลจะรักษาสมดุลดังกล่าวไว้ได้บุคคลนั้น
จะต้องหาวิธตี อบสนองต่อความเครียดของตนเอง
ให้เหมาะสมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ จึงจะสามารถ
ดำ�รงชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีอารมณ์ดี มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมและดำ�เนินชีวติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป
หากบุ คคลต้อ งเผชิญกับสถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนย่อมส่งผลให้มคี วามเครียดทีเ่ กิดขึน้ บุคคล
จะแปลสถานการณ์นน้ั ว่าเป็นอันตราย สิง่ ทีค่ กุ คาม
ชีวติ หรือความท้าทาย ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์
ของบุคคล3 จากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล
ให้บคุ คลต้องปรับเปลีย่ นชีวติ ประจำ�วันในทุกช่วงวัย
ภาครัฐมีการกำ�หนดและปรับการทำ�งานใหม่ โดย
ออกนโนบายให้ประชาชนรักษาระยะห่าง คนวัย
ทำ�งานที่เคยทำ�งานในสถานที่ทำ�งานต้องปรับมา
ทำ�งานทีบ่ า้ น (work from home) สถานศึกษา
ต้องปิดและปรับระบบจากการสอนในชั้นเรียน
เป็นการเรียนการสอน online การปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้กบั นักศึกษาด้วยเช่นกัน การปรับ
เปลี่ยนการดำ�เนินชีวิต เป็นผลกระทบที่เกิดจาก
การระบาดของโรค บางอาชีพทีไ่ ม่สามารถทำ�งาน

ที่บ้านได้ ต้องออกจากบ้านมาทำ�งานที่ทำ�งานส่ง
ผลให้เกิดความเครียด ความกังวลว่าตนเองจะ
สัมผัสเชื้อหรือไม่ ในกรณีผ้ตู ิดเชื้อเกิดความรู้สึก
โดดเดีย่ ว ต้องแยกตัวออกจากครอบครัว จากคน
ที่รัก บางคนเกิดความรู้สึกผิดที่นำ�เชื้อมาสู่คนใน
ครอบครัว บุคคลรอบข้างอาจจะรูส้ กึ โกรธ โทษว่า
ผูต้ ดิ เชือ้ เป็นผูน้ �ำ เชือ้ โรคมาสูค่ นในครอบครัว หรือ
ผูใ้ กล้ชดิ ทำ�ให้ตอ้ งกักตัว6,5 รวมทัง้ บุคลากรในทีม
สุขภาพปฏิบตั งิ านเป็นด่านหน้าในการดูแลผูต้ ดิ เชือ้
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีม่ กี ารติดเชือ้ เป็นจำ�นวนมาก
ที่ได้เข้ามารักษาในโรงพยาบาล และเข้ารับการ
รักษาทีบ่ า้ น (home isolation) ส่งผลให้ทมี สุขภาพ
ทำ�งานหนักมาก เพือ่ ดูแลผูต้ ดิ เชือ้ มีการศึกษาพบ
ว่า บุคลากรสุขภาพ มีอาการของภาวะเครียดภาย
หลังภยันตราย (post-traumatic stress) มีความ
เครียดและมีอาการนอนไม่หลับ รวมทั้งมีภาวะ
หมดไฟ (burn out)1,2 จะเห็นได้วา่ สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสิง่ คุกคามบุคคล
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ อาจส่งผลกระทบ
หากมีความเครียดสะสมในระดับทีม่ ากจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย นอนไม่หลับ เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย
ปวดศีรษะ ปวดท้อง และส่งผลต่อสุขภาพจิต
หงุดหงิด โกรธง่าย เบือ่ หน่าย คิดมาก วิตกกังวล
เศร้าหมอง รวมทัง้ อาจมีพฤติกรรมเก็บตัว ชวน
ทะเลาะ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้อ่ืน และหากมีการ
จัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม ความเครียด
สะสมถึงขัน้ รุนแรงอาจเกิดภาวะซึมเศร้า หรือเสีย่ ง
ต่อการฆ่าตัวตาย ซึง่ จะส่งผลกระทบทางจิตใจและ
สังคมในระยะยาว เช่น ความเครียดในการทำ�งาน7
เป็นต้น โดยผลกระทบเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้
แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่เคยมีประวัติการป่วยมาก่อน
ก็ตาม8,9
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แนวทางการดูแลตนเองในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
โควิด-19 จำ�เป็นต้องมีการดูแลตนเองทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ10

การดูแลตนเองด้านร่างกาย
ตามหลักการในการป้องกันโรคขององค์การ
อนามัยโลก10 ได้เสนอแนะแนวทางไว้ 3 ข้อ ได้แก่
1. การเว้นระยะห่างจากสังคม (social
distancing) การเว้นระยะห่างจากสังคม คือ การ
ไม่อยูร่ วมกันหนาแน่น หรือมีระยะห่างมากพอทีจ่ ะ
ป้องกันการติดเชือ้ งดกิจกรรมทีต่ อ้ งมีคนจำ�นวน
มากมารวมตัวกัน
2. การกักตัว (quarantine) การกักตัว คือ
การให้ผทู้ ย่ี งั ไม่ปว่ ย แต่มโี อกาสได้รบั เชือ้ “แยกตัว”
ออกจากชุมชน ทัง้ เพือ่ สังเกตอาการของตัวเองและ
ป้องกันคนอื่นติดเชื้อจากผู้ท่มี ีความเสี่ยง เพราะ
การแพร่เชือ้ ส่วนใหญ่เกิดจากผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ แม้
จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้
3. การแยกกัก (isolation) การแยกกัก คือ
การแยกผูป้ ว่ ยทีม่ เี ชือ้ แล้วนำ�เข้ามาแยกกักในห้องแยก
โรคความดันลบ หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตใจ
1. ทำ�ความเข้าใจกับตัวโรค เพื่อสามารถ
ประเมินว่าตนเองเข้าข่ายความเสีย่ งหรือไม่ ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถควบคุมความ
รูส้ กึ วิตกกังวลได้
2. คอยรับฟังติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ
อย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เฝ้ า ระวั ง และรู้ เ ท่ า ทั น
4...
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เหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
3. การตั้งสติเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างกะทันหัน การแพร่ระบาดของไวรัสทำ�ให้ตอ้ ง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตปกติอย่าง
ฉับพลันทั้งการทำ�งาน การเรียน การดำ�รงชีพ
การถูกจำ�กัดพื้นที่ ปัญหาขาดแคลน อุปกรณ์
ป้องกันความเจ็บป่วย ซึง่ ปัญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ถาโถมจนตั้งตัวไม่ติด เพื่อรับมือให้ทัน
สถานการณ์ การตั้งสติจึงเป็นส่วนสำ�คัญมากใน
การรับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การตัง้ สติแบบง่าย ๆ
ทีท่ �ำ ได้ทนั ทีเวลาเกิดความเครียด คือ การกลับมา
รับรูล้ มหายใจเข้า-ออก สัก 10 ครัง้ การกลับมา
รับรูล้ มหายใจเข้า-ออก ช้า ๆ ต่อเนือ่ ง จะช่วยให้
จิตใจเราสงบมัน่ คงขึน้ และช่วยให้คดิ แก้ไขปัญหา
ได้ดขี น้ึ
4. เลือกรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
เพื่อลดความเครียดจากข่าวสารที่มาจากหลาย
ทิศทาง ลดการกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อมต่อตนเอง
บุคคลควรรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น
ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข มีการ
ใคร่ครวญไตร่ตรองโดยไม่ใช้ความรู้สกึ ตัดสิน จะ
ช่วยลดความรู้สึกวิตกกังวลจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ลดการเสพข้อมูล การเสพข้อมูลข่าวสาร การ
ระบาดของโรคทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
หากเสพข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มากเกินไป จะยิ่ง
กระตุน้ ให้คดิ มาก เกิดความรูส้ กึ เครียด วิตกกังวล
หวาดกลัวตืน่ ตระหนกมากขึน้ โดยไม่เกิดประโยชน์
ในการดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคม การเสพ
ข้อมูล ควรเป็นไปเพือ่ ทราบแนวทางในการป้องกัน
ระมัดระวัง ดูแลตนเองตามหลักอนามัย และ
ปฏิบตั ติ นกับคนในสังคมได้ถกู ต้องเหมาะสม การ
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สื่อสารในสังคมออนไลน์ การแชร์ การโพสต์
บทความหรื อ ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งทางการแพทย์
รวมถึงแนวทางดี ๆ ในการดูแลร่างกายและจิตใจ
จะเป็นประโยชน์กบั คนในสังคม
5. ดูแลสุขภาพกาย และจิตใจของตนเองให้
แข็งแรง อาจใช้วธิ กี ารออกกำ�ลังกายง่าย ๆ ทีบ่ า้ น
การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การฝึกสติและสมาธิ หรือ
หาวิธีการผ่อนคลายเครียดด้วยตนเอง ใช้ชีวิตให้
สมดุลเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ เช่น การ
รับประทาน การนอน การออกกำ�ลังกาย การป้องกัน
การรับเชื้อ/การแพร่เชื้อ ช่วยให้มีพ้ืนฐานของ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญมาก ในการลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดอาการรุนแรงจากเชือ้ ไวรัสนี้
หางานอดิเรกทีเ่ หมาะสม งานอดิเรกทีเ่ หมาะสม
คือ งานอดิเรกที่ทำ�ให้รู้สึกมีความสุขผ่อนคลาย
และอาจช่วยเพิม่ ปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั คนในบ้าน โดย
ควรเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ ความเสีย่ งในการแพร่เชือ้
6. เฝ้าระวังระดับความเครียดด้วยตนเอง
หากมีความเครียดมากเกินไปจนรับมือไม่ไหว ควร
เข้ารับการรักษากับผูเ้ ชีย่ วชาญหรือจิตแพทย์ เพือ่
ปรึกษาปัญหาความเครียดต่าง ๆ ทีม่ ี ซึง่ ทางทีมจะ
ประเมินความรุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ้น
ภาวะร่วมทางจิตเวชที่อาจเป็นได้ พิจารณาเรื่อง
การให้ยาช่วยเหลือ รวมถึงรับฟังและให้ค�ำ แนะนำ�
ทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง ปรับตัวชีวติ ประจำ�วัน
นัน่ คือความสำ�คัญในการดูแลตนเองทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ตามมา แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาได้ ควรมีวธิ กี ารเผชิญปัญหาที่
เหมาะสม

แนวทางในการเผชิญความเครียดในช่วงทีม่ ี
การแพร่ระบาด

ในการเผชิญกับความเครียดต้องมีวิธีการ
จัดการทีเ่ หมาะสม ตามแนวคิดของลาซาลัสและ
โฟร์คแมนได้เสนอวิธีการเผชิญความเครียด 2
ลั ก ษณะคื อ การมุ่ ง แก้ ปั ญ หาเป็ น การเผชิ ญ
ความเครียดโดยการจัดการกับสาเหตุของสถานการณ์
ความเครียดที่เกิดขึ้น และการจัดการกับอารมณ์
เป็นวิธีการที่บุคคลตอบสนองต่อความเครียดด้วย
การจัดการกับอารมณ์และความรู้สึก โดยบุคคล
อาจใช้การเผชิญความเครียดทัง้ สองลักษณะร่วมกัน3
ในช่วงการแพร่ระบาดการเกิดอารมณ์เชิงลบย่อม
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า
ความเครียด ความสับสน ความกลัว ความท้อแท้
สิน้ หวังและความโกรธ โดยแนวทางทีเ่ หมาะสมใน
การเผชิญความเครียด สามารถทำ�ได้ดงั นี้
1. ตระหนักและยอมรับว่ากำ�ลังมีความรูส้ กึ
ตึงเครียด เศร้า กังวล กลัว หรือโกรธทีเ่ กิดขึน้
ในใจเป็นเรื่องธรรมดา การตระหนัก รับรู้และ
ยอมรับอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นจุดเริม่ ต้นของการดูแล
จิตใจที่ดี เพราะได้รับรู้แล้วว่าใจตอนนี้มีอาการ
อย่างไรและกำ�ลังต้องการการดูแล
2. หาสาเหตุท่ีทำ�ให้เครียด และทำ�ความ
เข้าใจความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในใจ เช่น การทบทวน
ตนเองว่า เครียดเพราะอะไร กำ�ลังกังวลอะไรใน
เรือ่ งนี้ ห่วงอะไร แล้วเขียนสิง่ ทีว่ ติ กกังวลต่าง ๆ
ลงในกระดาษ จะช่วยให้ทราบว่าวิตกกังวลอะไร
ต่อมาเขียนแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วย
ให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ลดการคิด
วนเวียน และได้แนวทางทีด่ ที เ่ี ป็นประโยชน์ในการ
ดำ�เนินชีวติ ต่อไป การทราบสาเหตุและเข้าใจทีม่ า
ของปัญหาความเครียด ความกังวล จะช่วยให้
สามารถหาทางแก้ปญ
ั หาได้ดขี น้ึ
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3. การพูดคุยกับคนทีไ่ ว้ใจ เช่น เพือ่ น คนใน
ครอบครัว เป็นการช่วยลดความตึงเครียดในใจทีด่ ี
แบบหนึ่ง และอาจได้รับวิธีในการแก้ปัญหาหรือ
การดูแลใจทีด่ มี ากขึน้
4. ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
5. ค้นหาวิธกี ารผ่อนคลายความเครียดของ
ตนเอง
6. เข้าใจความรูส้ กึ ทุกข์ของการติดเชือ้ ไวรัส
COVID-19 และผู้ท่เี กี่ยวข้อง การแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสเป็นสิ่งที่คาดการณ์และหลีกเลี่ยงไม่
ได้ ทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะสัมผัส รับและแพร่กระจาย
เชือ้ ได้ ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ก็มคี วามทุกข์ใจ กังวลถึงความ
เจ็บป่วยทีไ่ ม่ทราบว่าจะมีความรุนแรงถึงชีวติ หรือไม่
ควรสือ่ ความเห็นใจ เข้าใจ ให้ก�ำ ลังใจแก่ผตู้ ดิ เชือ้
การแสดงท่าทีรงั เกียจจะทำ�ให้บรรยากาศในสังคม
ยิง่ เป็นทุกข์ หมดกำ�ลังใจ จะส่งผลกลับมาทีจ่ ติ ใจ
ของเราเองในทีส่ ดุ
ในทีน่ ค้ี วามเครียดและการเผชิญความเครียด
ในกลุม่ คนต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันจากปัญหา
ที่เผชิญอาจะมาจากสาเหตุท่ีแตกต่างกัน ขอนำ�
เสนอแนวทางการเผชิญปัญหาของกลุม่ บุคคล ตาม
หลักการในการดูแลด้านจิตใจขององค์การอนามัย
โลก10 ดังต่อไปนี้

1. กลุม่ คนทัว่ ไป
1. โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผูค้ นจากหลาย
ประเทศในหลายพื้นที่โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือ
สัญชาติ ขอให้ทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ต่อผู้ท่ไี ด้รับ
ผลกระทบทัง้ ในและนอกประเทศ (ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ทางเชือ้ ชาติหรือสัญชาติ) พึงระลึกไว้เสมอว่าผูป้ ว่ ย
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ได้ท�ำ อะไร
ผิด พวกเขาสมควรได้รบั การสนับสนุน ความเห็น
6...
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อกเห็นใจและความเมตตาจากเราผู้ซ่งึ เป็นมนุษย์
เหมือนกัน ไม่ควรโทษกัน ไม่มใี ครตัง้ ใจทีจ่ ะพาเชือ้
โรคมาติด
2. อย่าตีตราหรือเรียกคนที่ป่วยเป็นโรคว่า
เป็น “ไอ้/อี/นัง โควิด” “ครอบครัวโควิด” หรือ
“ตัวเชือ้ โรค” เพราะพวกเขาเป็นเพียง “คนทีป่ ว่ ย
ด้วยโควิด-19” เท่านัน้ ซึง่ หลังจากหายป่วยจาก
โควิด-19 แล้ว พวกเขาก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
สามารถไปทำ�งาน และอยูก่ บั ครอบครัวรวมถึงคน
ทีร่ กั ได้ สิง่ สำ�คัญคือเราไม่ควรสร้างตราบาปให้คน
ทีป่ ว่ ยด้วยโรคนี้
3. ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าวทีท่ �ำ ให้
คุณรูส้ กึ วิตกกังวลเกินไป ควรอ่านข้อมูลจากแหล่ง
ทีเ่ ชือ่ ถือได้เท่านัน้ ไม่ควรเชือ่ ถือข่าวลือ โดยควร
ทำ�ตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่
คุณรักต่อไป (เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เอามือแตะหน้า
ไอจามปิดปาก เว้นระยะห่างจากคนอืน่ และสวม
หน้ากากอนามัยรวมทั้งกักตัวเมื่อเจ็บป่วย) การ
ค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับโรค ควรค้นตามเวลาทีก่ �ำ หนด
เพียงหนึง่ หรือสองครัง้ ต่อวันเท่านัน้ เพราะกระแส
ข่าวต่าง ๆ ที่หลั่งไหลมาเร็วตลอดเวลาสามารถ
ทำ�ให้ทุกคนรู้สึกกลัวกังวลได้ง่าย ๆ การอ่านข้อมูล
จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงาน
ด้ า นสุ ข ภาพในท้ อ งถิ่ น ของคุ ณ จะช่ ว ยให้ คุ ณ
แยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวลือ ซึ่งข้อเท็จจริงจะ
สามารถช่วยลดความกลัวกังวลได้
4. ปกป้องตนเองและอย่าลืมช่วยเหลือผูอ้ น่ื
การช่วยเหลือผูอ้ น่ื ในเวลาทีพ่ วกเขาต้องการจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ เขาเช่นเดียวกับเรา ตัวอย่างเช่น ลอง
เช็คดูสิว่าเพื่อนบ้านหรือคนบางคนในชุมชนของ
คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่อง
ใดหรือเปล่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุหรือ
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ผูพ้ กิ าร คนไร้บา้ น ผูบ้ กพร่องทางสติปญ
ั ญา) การ
ทำ�งานร่วมกันเป็นกลุม่ จะสามารถช่วยสร้างความ
เป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกันในการจัดการกับโควิด-19 ได้
5. หาโอกาสในการพูดถึงเรือ่ งราวในเชิงบวก
ของคนทีเ่ คยป่วยเป็นโควิด-19 ตัวอย่างเช่น การ
แชร์เรือ่ งราวของผูท้ ห่ี ายป่วย หรือเรือ่ งราวของผู้
ทีเ่ คยดูแลผูป้ ว่ ยจนหายดีแล้ว เป็นต้น
6. ให้ เ กี ย รติ ผู้ ดู แ ลและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทาง
สาธารณสุขที่กำ�ลังรักษาผู้ป่วยและผู้ท่ีได้รับผล
กระทบจากโควิด-19 เพือ่ ให้พวกเขาช่วยชีวติ และ
รักษาคนทีค่ ณ
ุ รักให้ปลอดภัย

2. กลุม่ บุคลากรทางสุขภาพ
1. สำ�หรับคนทำ�งานด้านสุขภาพ มีเป็นไป
ได้มากทีจ่ ะรูส้ กึ ถึงความกดดันในช่วงเวลานี้ เป็น
ความรูส้ กึ ทีป่ กติในสถานการณ์ปจั จุบนั ความเครียด
และความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่เกิดขึ้น ไม่ได้หมาย
ความว่าคุณอ่อนแอหรือจะไม่สามารถทำ�งานต่อไปได้
การจัดการกับความเครียดและดูแลสุขภาพจิต ใน
ช่วงเวลานีม้ คี วามสำ�คัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกาย
2. ดูแลตัวเองในเวลานี้ ลองใช้วธิ กี ารจัดการ
อารมณ์ทเ่ี หมาะสม เช่น การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ทัง้ ทีบ่ า้ นและระหว่างพักจากทำ�งาน รับประทาน
อาหารให้เพียงพอและถูกสุขอนามัย ออกกำ�ลังกาย
สม่ำ�เสมอ และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
อย่างต่อเนือ่ ง พยายามหลีกเลีย่ งวิธจี ดั การอารมณ์
ที่ไ ม่ ดีต่อ ตนเอง เช่ น สู บ บุ ห รี่ ดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด เพราะในระยะยาว
สิ่งเหล่านี้อาจทำ�ให้สุขภาพกายและใจแย่ลงได้
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นสถานการณ์ทไ่ี ม่เคยเจอ
มาก่อน และไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า ดังนัน้ ควร
จะใช้วิธีจัดการกับความเครียดที่เคยได้ผลในอดีต

และไม่ควรลังเลในการดูแลรักษาตัวเองทางด้าน
จิตใจ สถานการณ์นไ้ี ม่ใช่การวิง่ ในระยะสัน้ แต่มนั
เป็นการวิง่ มาราธอนระยะยาว
3. บุคลากรทางสาธารณสุข บางคนอาจถูก
กีดกันจากครอบครัวหรือชุมชน เนื่องจากการ
รังเกียจหรือความกลัว ซึ่งทำ�ให้สถานการณ์ท่ี
ลำ�บากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีก หากเป็นไปได้ควร
ติดต่อกับคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดอย่าง
สม่�ำ เสมอ ซึง่ วิธกี ารสือ่ สารทางดิจติ อลเป็นวิธหี นึง่
ทีจ่ ะช่วยได้ หรือลองหันไปคุยกับเพือ่ นร่วมงานหรือ
บุคคลทีไ่ ว้ใจได้ สำ�หรับการให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน
เแชร์ความรูส้ กึ และเรือ่ งราวแก่กนั ได้
4. หาวิธีในการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้
ง่ายกับผู้ท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาด้าน
ความจำ�หรือระบบรูค้ ดิ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส
กลุ่มต่าง ๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นข้อมูลในรูปแบบ
งานเขียนอย่างเดียว (อาจเป็นรูปภาพ คลิป หรือ
มีการใช้ภาษามือประกอบ)
5. ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 โดยช่วยให้เข้าถึงทรัพยากร
ทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างสะดวกและครอบคลุม (ระบบรักษา
ส่งต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ข้อมูล ฯลฯ) ซึง่ เป็นสิง่
สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ท่ตี ้องการความช่วยเหลือ
ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ตราบาปทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคทางจิตเวชอาจทำ�ให้เกิด
ความลังเลทีจ่ ะขอความช่วยเหลือได้
6. การรักษาคนทำ�งานทุกคนให้ปลอดภัย
จากความเครียดเรือ้ รัง และปัญหาทางสุขภาพจิต
จะช่วยให้มีความสามารถที่ดีข้นึ ในการปฏิบัติงาน
โปรดระลึกไว้เสมอว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะไม่หาย
ไปในชัว่ ข้ามคืน และควรมุง่ เน้นไปทีค่ วามสามารถ
ในการทำ�งานระยะยาวมากกว่าระยะสัน้
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7. สื่อ สารอย่ า งมั่นใจ และหมั่น อั พ เดท
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องให้แก่คนทำ�งานทุกคน หมุนเวียนคน
ทำ�งานในระดับที่เครียดสูงสลับกับงานที่มีความ
เครียดต่�ำ บ้าง ให้คนทำ�งานทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์จบั
คูก่ บั เพือ่ นร่วมงานทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่าในการ
ทำ�งาน ระบบการจับคู่ทำ�งานจะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการให้ก�ำ ลังใจ เฝ้าสังเกตและเพิม่ ความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน ควรมีช่วงพักการทำ�งาน
ใช้ตารางเวลาที่ยืดหยุ่นสำ�หรับคนทำ�งานที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง หรือมีสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความเครียด และต้องอย่าลืมให้
กำ�ลังใจและให้การสนับสนุนทางสังคมซึง่ กันและกัน
8. หั ว หน้ า ที ม ควรแจ้ ง คนทำ � งานให้ รู้ ว่ า
พวกเขาสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต
(นักจิตวิทยาและจิตแพทย์) และการสนับสนุนทาง
สังคม (เช่น ฝากลูกให้เลีย้ งขณะทำ�งาน) ได้ทไ่ี หน
ซึง่ เป็นสิง่ ทีห่ วั หน้าทีมทีก่ �ำ ลังเผชิญกับแรงกดดันที่
คล้ายกันก็ควรจะทราบไว้ดว้ ย โดยหัวหน้าทีมควร
จะเป็นแบบอย่างให้แก่ลกู ทีมในการดูแลตนเองเพือ่
บรรเทาความเครียดจากการทำ�งาน
9. ควรให้ความรู้แก่ผ้ปู ฏิบัติหน้างาน เช่น
พยาบาล ผูข้ บั ขีร่ ถพยาบาล อาสาสมัคร ครู ผูน้ �ำ
ชุมชนและคนทีท่ �ำ งานในสถานทีก่ กั กันว่าจะทำ�การ
ปฐมพยาบาลทางจิ ต วิ ท ยา (psychological
first aid) ได้อย่างไร
10.		ควรมีการจัดการปัญหาทางจิตฉุกเฉิน
(เช่น อาการเพ้อสับสน อาการโรคจิต ความวิตก
กั ง วลหรื อ ภาวะซึ ม เศร้ า ขั้น รุ น แรง) ในสถาน
พยาบาลอาจต้องจัดเจ้าหน้าที่ท่ผี ่านการฝึกอบรม
และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมไปยังสถานที่เหล่านี้
ควรเพิม่ บริการในด้านสุขภาพจิตในช่วงเวลานี้
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11.		ตรวจสอบความพร้อมของยาจิตเวชที่
จำ�เป็นในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับ ผู้ท่ีป่วยด้วย
โรคจิตเวชเรือ้ รังหรือโรคลมชักควรจะต้องเข้าถึงยา
ของพวกเขาได้อย่างต่อเนือ่ งและควรหลีกเลีย่ งการ
หยุดยาฉับพลัน

3. ผูต้ ดิ เชือ้ ทีถ่ กู แยกกัก
1. เชื่อมต่อและรักษาเครือข่ายทางสังคม
(Social media) แม้จะอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว พยายาม
รักษากิจวัตรประจำ�วันส่วนตัวให้มากทีส่ ดุ หรือสร้าง
กิจวัตรใหม่ หากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีแนะนำ�ให้
จำ�กัดการติดต่อทางสังคมหรือการกักตัว เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด สามารถเชือ่ มต่อผ่านอีเมล
โซเชียลมีเดีย การประชุมทางวิดโี อ และโทรศัพท์
2. ในช่วงเวลาเครียด ให้ความสนใจกับ
ความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง สุขภาพ
แข็งแรง กิจกรรมที่ช่ืนชอบ เพลิดเพลินและ
ผ่ อ นคลาย ออกกำ � ลั ง กายสม่ำ� เสมอ นอนให้
สม่�ำ เสมอ และกินอาหารสุขภาพปรับมุมมองความ
คิดของตนเองในแง่มุมของการรักษาทุกคนกำ�ลัง
ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตรอดจากภาวะวิกฤตหรือการ
เจ็บป่วยในครัง้ นีใ้ ห้ผา่ นไปให้ได้
3. กระแสรายงานข่าวเกีย่ วกับการระบาดที่
ใกล้เคียงตลอดเวลา อาจทำ�ให้รสู้ กึ วิตกกังวล การ
ขอข้อมูลอัปเดตและคำ�แนะนำ�ในทางปฏิบัติใน
ช่วงเวลา เฉพาะระหว่างวันจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพ และหลีกเลีย่ งการฟังหรือติดตามข่าวลือที่
ทำ�ให้คณ
ุ รูส้ กึ ไม่สบายใจ
แนวทางการดูแลด้านจิตใจ: กรณีศึกษา
ผูต้ ดิ เชือ้ ทีถ่ กู แยกกัก
ผูร้ บั บริการชายไทย อายุ 47 ปี ได้รบั การ
วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 1 วัน มีอาการไข้ตำ่� ๆ

การเผชิญความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 /
Coping with Stress During The COVID-19 Outbreak
		

ประมาณ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่มหี ายใจเหนือ่ ย
หอบ ผูร้ บั บริการติดเชือ้ จากภรรยา พยายามติดต่อ
โรงพยาบาลในวันแรกที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ
โดยผูร้ บั บริการ ภรรยา และสมาชิกในครอบครัว
พยายามค้นหาโรงพยาบาลเพือ่ ไปตรวจเชือ้ ซ้�ำ และ
เข้าพักรักษา เมื่อไปโรงพยาบาลได้ทำ� Chest
X-RAY พบว่าปอดมีรอยโรคเล็กน้อย ผูร้ บั บริการ
และภรรยาขอเข้า พักรักษาที่โรงพยาบาล แต่
โรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถรับได้เนือ่ งจากเตียง
เต็ม และอาการผูร้ บั บริการและภรรยาอยูใ่ นเกณฑ์
สีเขียว สามารถดูแลตนเองทีบ่ า้ นได้ พยาบาลได้
ให้ คำ� แนะนำ �ในการดู แ ลตนเองที่บ้า นเบื้อ งต้ น
ผู้รับบริการและภรรยายอมกลับมากักตัวที่บ้าน
และแยกพืน้ ทีจ่ ากบุตรสาว บิดา อายุ 75 ปี มารดา
อายุ 60 ปี ขณะพักรักษาตัวที่บ้านผู้รับบริการ
พยายามให้บตุ รและภรรยา ติดต่อหน่วยงานทีช่ ว่ ย
เหลือจากเพจต่าง ๆ ให้มารับตนเองและภรรยาไป
เข้ารักษาในโรงพยาบาล กลางคืนผู้รับบริการมี
อาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย กินได้นอ้ ยลง
อาการด้านร่างกายผู้รับบริการ เริ่มมีไข้สูงขึ้น
ประมาณ 37.8 องศาเซลเซียส ค่า O2 sat เท่ากับ
97 ให้บตุ รโทรติดต่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
ช่วยเหลือตลอดเวลา 3 วันหลังจากติดเชือ้ ผูร้ บั
บริการและภรรยาได้เข้ารับการรักษาใน hospitel
ขณะอยู่ท่ี hospital ผู้รับบริการยังมีความกังวล
และเครียดต่อตัวโรค ภรรยาให้ข้อมูลว่า ผู้รับ
บริการนอนน้อยลง ไม่กล้านอน กลัวไม่ตน่ื และ
ไม่ยอมรับประทานยาตามแผนการรักษา ผูเ้ ขียนได้
รับการติดต่อจากครอบครัวเพื่อขอรับคำ�ปรึกษา
ได้แนะนำ�วิธีการปฏิบัติตัวด้านร่างกาย อธิบาย
ความสำ�คัญของการรับประทานยาตามแผนการ

รักษา การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน รวมทัง้ การดุล
ตนเองด้านสุขภาพจิต ได้ให้ผู้รับบริการประเมิน
ความเครียดของตนเอง แนะนำ�วิธกี ารคลายเครียด
ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจ การสำ�รวจความ
เครียดทีเ่ กิดขึน้ ค้นหาต้นเหตุ และวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ที่เหมาะกับผู้รับบริการ รวมทั้งแนะนำ �วิธีการ
จัดการความเครียด ความกังวลวิธอี น่ื เช่น การฝึก
สติ สนใจเฉพาะปัจจุบนั ผูร้ บั บริการพยายามทำ�
ตาม ลดความกังวลลงได้บางส่วน ติดตามอาการ
เป็นระยะ
ภายหลังเข้ารักษาใน hospitel 7 วัน ผูร้ บั
บริการมีอาการเหนือ่ ยมากขึน้ ค่า O2 sat เท่ากับ 92
ต้องให้ oxygen cannula ตลอดเวลา ทำ�กิจวัตร
แล้วเหนื่อยเพิ่มขึ้น จึงได้ถูกนำ�ส่งไปเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ขณะอยู่โรงพยาบาล
ผูร้ บั บริการจะบ่นกับครอบครัวตลอดเวลาว่าไม่อยาก
นอนห้องรวมกับผูต้ ดิ เชือ้ คนอืน่ กลัวว่าจะติดเชือ้
เพิม่ มากขึน้ สิง่ แวดล้อมไม่คนุ้ เคย กลัวตัวเองจะ
เสียชีวิต ได้ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ผู้รับบริการ
เรื่องการเบี่ยงเบนความสนใจ การตั้งเป้าหมาย
ของชีวติ และการอยูก่ บั ปัจจุบนั ร่วมกับผูร้ บั บริการ
ให้สังเกตอาการเมื่อเครียดแล้วส่งผลด้านร่างกาย
อย่างไร ผูร้ บั บริการบอกว่าหากตนเองไม่นอนหรือ
นอนไม่หลับ วันนัน้ จะเหนือ่ ยมากขึน้ อ่อนเพลีย
มากขึน้ แนะนำ�ให้ผรู้ บั บริการหายใจเข้าออกยาว ๆ
เพื่อเป็นการผ่อนคลายและค้นหาวิธีท่ผี ้รู ับบริการ
ปฏิบตั ไิ ด้ นัน่ คือ การนับลมหายใจ การจัดระเบียบ
เวลาในการติดตามข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์
และให้เลือกดูเฉพาะในสิง่ ทีผ่ อ่ นคลาย ได้พดู คุยกับ
ผู้รับบริการอย่างสม่ำ�เสมอ ติดตามอาการด้าน
ร่างกายและจิตใจเป็นระยะ ผู้รับบริการนอนพัก
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รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล 5 วัน อาการดีขน้ึ เหนือ่ ย
น้อยลง ไม่มไี ข้ ค่า O2 sat ผูร้ บั บริการได้ออกจาก
โรงพยาบาลกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน ติดตามต่อ
ภายหลังกลับบ้าน เข้าสู่ส่งิ แวดล้อมเดิมที่ค้นุ เคย
ผูร้ บั บริการรับประทานอาหารได้มากขึน้ นอนหลับ
ได้ ดี และปฏิ บั ติ ตั ว ตามแผนการรั ก ษาอย่ า ง
เคร่งครัด จนอาการดีขน้ึ เป็นลำ�ดับ “ผูร้ บั บริการ
บอกว่ารู้แล้ว ว่าการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อต้อง
เคร่งครัดในการกินยา ต้องปฏิบตั ติ ามทีท่ มี แพทย์
และพยาบาลบอก อย่าเครียด อย่าวุน่ วายเพราะ
มันทำ�ให้เหนือ่ ยมาก” “ตอนนีย้ งั มีอาการเหนือ่ ยอยู่
บ้าง แต่พอรูต้ วั จะนัง่ นิง่ ๆ สนใจทีก่ ารหายใจ ไม่
คิดอะไร มันก็เหนือ่ ยน้อยลง สบายมากขึน้ ”
จะเห็นได้วา่ ผูต้ ดิ เชือ้ เกิดความกลัวหรือกังวล
ต่ออาการโรคอย่างมาก ความไม่แน่นอนจากอาการ
การเข้ารับการรักษาและการเสียชีวิต ทำ�ให้ผ้รู ับ
บริการเกิดความเครียด และส่งผลกระทบต่อ
อาการทางกาย ดังนั้นหากผู้รับบริการสามารถ
จัดการความเครียดหรือลดความวิตกกังวลได้ มี
ความมัน่ ใจในการควบคุมอาการ ควบคุมอารมณ์
จะช่วยให้ผรู้ บั บริการสามารถปฏิบตั ติ วั ในการดูแล
ตนเองทางด้านร่างกายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สรุป
จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลงในชีวติ ของประชาชนทุกกลุม่ มีการ
ปรับระบบการทำ�งานจากทีท่ �ำ งานมาทำ�งานทีบ่ า้ น
ต้องปรับตัวเพือ่ รักษาระยะห่างจากสังคม (Social
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distancing) นักเรียนนักศึกษาปรับระบบการเรียน
จากห้องเรียนเป็นระบบ online ทำ�ให้เกิดความ
ยุง่ ยาก ความไม่แน่นอน จากภาวะดังกล่าวจัดว่า
เป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต
หรือเป็นความเครียด อาจส่งผลกระทบหากมี
ความเครียดสะสมในระดับที่มากไปจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย นอนไม่หลับ เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย
ปวดศีรษะ ปวดท้อง และส่งผลต่อสุขภาพจิต
หงุดหงิด โกรธง่าย เบือ่ หน่าย คิดมาก วิตกกังวล
เศร้าหมอง รวมทัง้ อาจมีพฤติกรรม เก็บตัว ชวน
ทะเลาะ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้อ่ืน และหากมีการ
จัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม ความเครียด
สะสมถึงขัน้ รุนแรงอาจเกิดภาวะซึมเศร้า หรือเสีย่ ง
ต่อการฆ่าตัวตาย ซึง่ จะส่งผลกระทบทางจิตใจและ
สังคมในระยะยาว วิธกี ารเผชิญกับความเครียดใน
ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เหมาะสม
โดยครอบคลุมทัง้ ด้านร่างกายได้แก่ การเว้นระยะ
ห่างจากสังคม ออกกำ�ลังกายง่าย ๆ ทีบ่ า้ น การยืด
เหยียดกล้ามเนือ้ การฝึกสติและสมาธิ นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19
ได้แก่ การตัง้ สติเพือ่ รับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
กะทันหัน อาจทำ�ง่าย ๆ ด้วยการรับรู้ลมหายใจ
เข้า-ออก เลือกรับรูข้ า่ วสารจากแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ลดการกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อมต่อตนเอง เฝ้าระวัง
ระดับความเครียดด้วยตนเอง เหล่านีช้ ว่ ยให้บคุ คล
สามารถผ่านภาวะวิกฤตครัง้ นีไ้ ด้

การเผชิญความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 /
Coping with Stress During The COVID-19 Outbreak
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