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เคล็ดลับในการรกัษาสขุภาพจติที่ด ี

วิทยาลัยจิตแพทยฮองกง 

 

เน้ือหาของบทความน้ีเปนฉบับที่ไดรับการแปลความหมายแตจะใชฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก 

 

วิทยาลัยจิตแพทยแหงฮองกงแสดงความกังวลอยางลึกซึ้งตอความปนปวนทางอารมณที่เ

กิดขึ้นจากบางคน 

อันเปนผลจากเหตุการณทางสังคมท่ีเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆน้ีในบริบทของการแกไขรางกฎหมา

ยสงผูรายขามแดนทีม่ ีประสบการณอันนาเศราจากฉากความขดัแยง 

ไมวาจะเกดิขึ้นโดยตรงหรือผานส่ือ 

อาจทําใหเกิดอาการของปฏิกริิยาความเครียดเฉียบพลันได ทางวทิยาลยัฯ 

ขอเตือนประชาชนใหมีสติสัมปชัญญะควบคูไปกับการดําเนินกิจกรรมลาสุด 

โปรดระวังปฏกิิรยิาทางอารมณ ความคิด 

หรืออาการทางรางกายท่ีอาจบงบอกถึงปญหาสุขภาพจิต 

วิทยาลัยจิตแพทยแหงฮองกงอยากจะแนะนําเคล็ดลับตอไปน้ีที่จะชวยใหคุณมีสุขภาพจิต

ที่ดี การดแูลตัวเองทําใหเรามีอนาคตท่ีดขีึ้นได 

วิทยาลัยประสงคที่จะสงขอความสําคัญตอสาธารณะ: 

ในขณะที่เผชิญกบัสถานการณทางสังคมในปจจุบัน 
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บางคนอาจประสบกับปฏิกริิยาทางอารมณทีรุ่นแรง 

และบางคนอาจมีความรูสึกหมดหนทางและส้ินหวัง 

โปรดระมัดระวงัเปนพิเศษเมื่อมีความคิดฆาตวัตายหรือความคิดทําลายตนเองที่อาจเพ่ิมขึ้

นอยางรวดเร็ว ความวุนวายทางอารมณและความคิดเหลาน้ีมักจะบรรเทาลงตามกาลเวลา 

โปรดอยาปลอยใหมันเขาควบคุมการกระทําของคุณและนําไปสูความเสียหายที่แกไขไม

ไดตอตัวคุณเองและคนท่ีคุณรกั 

ไมตองพูดถึงการกีดกนัคุณจากโอกาสเพ่ิมเติมในการชวยเหลือสังคมอยางมีความหมาย 

ทางวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกคนใหรกัษาชีวติและดูแลทุกคนรอบตวัเรา 

 

เคลด็ลบัในการรกัษาสขุภาพจติทีด่ ี

1. สงัเกตความรูสกึและปฏกิริยิาของเราและคนรอบขาง 

เรากาํลงัมคีวามรูสกึเครยีดเฉยีบพลนัหรอืไม? 

การเห็นหรือเผชิญหนากับเหตุการณ 

(แมในบริบทของโซเชียลมีเดียหรือผานแพลตฟอรมอ่ืนๆ) 

อาจทําใหเราประสบกบัส่ิงท่ีเรียกวาปฏิกริิยาความเครยีดเฉียบพลนัภายในสองสา

มวัน 

อาการอาจรวมถึง: 

• นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีภาพในหัว 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

THAI- TIPS ON MAINTAINING MENTAL WELLBEING.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

• ฝนราย 

• รูสึกผอนคลายไดยากราวกับตื่นตัวอยูตลอดเวลา 

• นอนหลับยากและรูสึกกระสับกระสาย 

• หลกีเลี่ยงส่ิงใดหรือใครกต็ามที่อาจเตือนคุณถึงส่ิงที่เกิดขึ้น 

น่ีเปนปฏิกริิยาปกติทั้งหมด และคุณไมจําเปนตองกังวลมากเกินไป 

หากคณุสงสยัวาคณุกาํลงัประสบกบัปฏกิริยิาความเครยีดเฉยีบพลนัและสิง่นีท้าํใหคณุไม

พอใจ เราหวงัวาสิง่ทีค่วรทาํและไมควรทาํตอไปนีจ้ะสามารถชวยได: 

สิง่ทีไ่มควรทาํ: ตดิตามขาวรายนาทตีอนาท ีวนิาทตีอวนิาท ี

การรายงานภาพและเสียง เชน 

พอดแคสตหรือสตรีมมิงแบบสดอาจทําใหความทุกขและความวติกกังวลของเราแยลง 

ใหพิจารณาเพียงแคอานเกี่ยวกับเรื่องน้ีหากคุณตองการอัปเดตตัวเอง 

หรือหากคุณรูสึกไมสบายใจจริงๆใหพักจากขาวสักพักหน่ึงจนกวาความรูสึกจะหายไป 

 

สิง่ทีค่วรทาํ: สิง่ทีค่ณุชอบหรอืทาํใหคณุรูสกึผอนคลาย 

ใหเวลาและพ้ืนที่กบัตวัเองเพ่ือสงบสติอารมณ หากเพ่ือนหรือคนทีคุ่ณรกัมีอารมณ โกรธ 

ทอแท หรือทอแทและเศราหมอง ใหชวยพวกเขาหาคนที่ไวใจไดเพ่ือพูดคุยดวย 

การปลอยความรูสึกหนักอ้ึงออกจากอกจะทาํใหพวกเขารูสึกดขีึ้นมาก 

 

หากคุณหรือเพ่ือนๆมอีาการเครียดเฉียบพลนัอยางตอเน่ืองเปนเวลานานกวา 4 
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สัปดาหและกลายเปนส่ิงกีดขวางการทํางานของคุณ หรือแมแตชีวติประจาํวันของคุณ 

คุณอาจมีโรคเครยีดหลังเกิดบาดแผล (PTSD) 

ในกรณดีังกลาวใหขอความชวยเหลือและการสนับสนุนจากผูเชีย่วชาญโดยเร็วที่สุด 

 

2. ระวงัเมือ่มอีาการซมึเศรา 

ในทางกลับกัน บางคนรูสึกเศราหรือหดหูหลังจากดูขาวท่ีทําใหไมสบายใจ 

อะไรคอืความแตกตางระหวางความรูสกึเศรากบัการมภีาวะซมึเศรา? 

ความเศราเปนอารมณปกต ิ

ความรูสึกสามารถอยูไดนานหลายชั่วโมงถงึสองสามวันแตมันจะผานไปในที่สุด 

อยางไรก็ตามอาการซมึเศราคงอยูนานกวามาก ความรูสึกเศราโศก โกรธเคือง 

หรือทุกขใจอาจคงอยูเปนเวลา 2 สัปดาหขึน้ไป คุณอาจรูสึกเปลีย่นแปลงในรางกาย 

เชน เบ่ืออาหาร นํ้าหนักลด และนอนไมหลบั ขณะทีรู่สึกเหน่ือยตลอดทั้งวัน 

ความคิดของคุณอาจถูกครอบงําดวยการปฏิเสธ และคุณอาจรูสึกไรประโยชน 

หมดหนทาง และส้ินหวัง ในกรณทีี่รุนแรง อาการซึมเศราอาจสงผลตอโรงเรยีน 

การงาน ชวีิตทางสังคม และอาจนําไปสูการคิดฆาตวัตายได 

หากคุณมีอาการดังกลาว โปรดขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญโดยเรว็ที่สุด 

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดวูิดีโอผานไฮเปอรลิงกที่สวนทายของเอกสารฉบับน้ี 

 

3. สายดวนและแหลงขอความชวยเหลอื 
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หากคุณกงัวลวาคุณหรือเพ่ือนของคุณมีเง่ือนไขดังตอไปน้ี: 

1) 

โรคหรืออาการผิดปกติทางจิตใจหลังจากประสบสถานการณรุนแรงหรือภาวะใดๆท่ีวิ

วัฒนาการมาจากปฏกิริิยาความเครยีดเฉียบพลัน 

2) อาการซึมเศรา 

3) ความคิดฆาตัวตาย 

รับความชวยเหลือจากผูเชีย่วชาญ (จากนักสังคมสงเคราะห ท่ีปรึกษา 

นักจิตวทิยาคลินิก ผูปฏิบัติงานทัว่ไป หรือจิตแพทย) โดยเรว็ท่ีสุด 

 

คณุสามารถโทรตดิตอสายดวนตอไปนีเ้พื่อขอความชวยเหลือหรอืขอคําแ

นะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

ช่ือสายดวน / สายดวนองคกร รายละเอียดการติ

ดตอ 

ช่ัวโมงการใหบริการ 

Open Up (บริการสนับสนุนอารมณฉุกเฉิน) 

The Hong Kong Jockey Club Charities 

Trust 

9121 2012 

 

FB / IG: 

hkopenup 

24 ชัว่โมง 

บริการปองกนัการฆาตัวตาย 2382 0000 24 ชัว่โมง 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

THAI- TIPS ON MAINTAINING MENTAL WELLBEING.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

The Samaritan Befrienders Hong 

Kong 

2389 2222 24 ชัว่โมง 

หนวยงานสุขภาพจิตโดยตรง 2466 7350 24 ชัว่โมง 

สายดวนกรมสวัสดิการสังคม 2343 2255 24 ชัว่โมง 

Tung Wah Group of Hospitals CEASE 

Crisis Centre 

18281 24 ชัว่โมง 

Baptist Oi Kwan Service 

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 

3413 1543 09:00-18:00 น. 

(จันทรถึงศุกร) 

Youthline 

สหพันธเยาวชนฮองกง 

2777 8899 14:00-02:00 

(จันทรถึงเสาร) 

การสนับสนุนทางจิตวิทยาของสภากาชาด

ฮองกง (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

3628 1180 - 

Stewards 2635 7709 10:00-17:00 

(จันทรถึงศุกร) 

สมาคมคริสเตียนเยาวชนหญิงฮองกง 2711 6622 วันจันทรถึงวนัศุกร 

14:00-16:00 

(สายดวนผูหญิง) 

The Boy's & Girls' Club Association of 2866 6388 19:00-21:30 น. 
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Hong Kong - สายดวนผูปกครอง (สายดวนใหคําปรึก

ษา) 

Tung Wah Cares Hotline Tung Wah 

Group of Hospitals 

2548 0010 14:00-16:00 

(จันทรถึงพุธ) 

 

 

เราจะรกัษาตวัเองและคนทีเ่รารักใหมีสขุภาพจิตทีด่ไีดอยางไร? 

1. สิง่ทีค่วรทาํและไมควรทาํเมือ่แชรขาวการฆาตวัตาย: 

ในยุคของสมารทโฟนและโซเชยีลมีเดีย 

ทุกคนยอมกลายเปนนักขาวสมัครเลนไมมากก็นอย 

อยางไรก็ตามโปรดคิดใหรอบคอบกอนที่คุณจะสงหรือแชรขาวเกี่ยวกับการฆาตวัตายว

ามันจําเปนหรือไม หากคุณตองแชรขาวสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการฆาตัวตาย 

โปรดทราบถึงส่ิงตอไปน้ี: 

สิง่ทีไ่มควรทาํ： 

 สงตอหรือแชรรูปภาพและเน้ือหาของบันทกึการฆาตวัตายของผูตาย 

 เชิดช ูทําใหดูดีเกินความเปนจริงหรือยกยอการฆาตวัตาย 

 ทําใหสาเหตุของการฆาตัวตายดูไมซับซอน 

 ใชประโยชนจากการฆาตัวตายเพ่ือวิพากษวิจารณหรือตําหนิผูอ่ืน 
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สิง่ทีค่วรทาํ： 

 ชี้ใหเห็นวามีวิธีการในการแกปญหาแบบอ่ืนๆที่ดีกวา 

 ใหขอมูลเกีย่วกับวิธีการขอความชวยเหลือ เชน บรกิารปองกันการฆาตวัตาย 

แหลงขอมลูชมุชน และสายดวน 

 

2.  ชวยเหลอืคนทีม่คีวามคดิทีจ่ะฆาตวัตาย 

กอนอ่ืนตองจัดการใหดี ถามีคนรูสึกอยากฆาตัวตายและขอความชวยเหลือ 

ใหถามพวกเขาวาอยูที่ไหน กําลังทําอะไร 

บอกใหพวกเขารูวาคุณอยูขางพวกเขาและพยายามไปเจอกับพวกเขาในสถานท่ีที่คุ

ณทั้งคูรูสึกปลอดภยั 

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีเวลาพอและพรอมที่จะรับฟง 

การที่เขารูวาคุณกําลงัฟงและใสใจอาจชวยปลอบโยนใหกับคนท่ีส้ินหวังแลว 

ใจเย็นๆ เปดเผย ใหเกยีรต ิและไมตัดสิน 

จงแสดงความจริงใจในขณะที่คุณประเมินระดับอันตรายของบุคคลน้ัน 

อยาใหคํามั่นสัญญาทีไ่มเปนจริง 

คุณไมสามารถสัญญาวาจะเก็บความลับของพวกเขาไวได 

หากคุณตองการแจงใหผูอ่ืนทราบเกีย่วกับปญหาของพวกเขาและทําใหพวกเขาปลอ

ดภัย อยากลัวที่จะถามพวกเขาตรงๆวาพวกเขามีโอกาสทํารายตวัเองมากนอยแคไหน 

ตัวอยางเชน วิธีการทาํรายตัวเองสามารถทําไดงายหรือไม? 
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ขอความชวยเหลือไดงายหรือไม? 

 

หากบคุคลทีต่องการความชวยเหลอืไมตกอยูในอนัตรายทนัท ีใหทาํดงันี ้

 แนะนําใหพวกเขาจําวิธีตอสูกับความคิดฆาตัวตาย (ตัวอยางเชน 

การพูดคุยกับเพ่ือน ทกัษะการผอนคลาย) 

 แจงใหพวกเขาทราบถึงความชวยเหลือท่ีมอียู เชน 

บริการปองกันการฆาตัวตายและสายดวน  

 บอกใหพวกเขารูวาคุณจะชวยใหพวกเขาขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ 

(ผานนักสังคมสงเคราะห นักจติวิทยา และเจาหนาที่ดานสุขภาพจิต) 

 แจงเตือนครอบครัวของพวกเขาถึงความกังวลของคุณ 

หากบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือดูเหมือนจะตกอยูในอันตรายทันที ใหโทร 999 

ทนัท ีจากน้ัน: 

 ใหเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครวัอยูดวยจนกวาบริการฉุกเฉินจะมาถึง 

 หากผูท่ีตองการความชวยเหลืออยูคนเดียว 

ใหส่ือสารกับพวกเขาอยางสม่ําเสมอจนกวาความชวยเหลือจะมาถงึ 

เมื่อชวยเหลือผูตกอยูในอันตราย พึงระลกึไวเสมอวาคุณมีขอจํากดั 

แมวาคุณจะพยายามอยางเต็มท่ีในการสนับสนุนและใหความหวังกับพวกเขาแตก็อา

จไมสามารถ "แกปญหา" ของพวกเขาไดเสมอไป 

อยาเผชิญสถานการณที่ยากลําบากดวยตวัคุณเอง ขอความชวยเหลือจากครอบครัว 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

THAI- TIPS ON MAINTAINING MENTAL WELLBEING.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

เพ่ือน และผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจติ 

 

 

3. สนบัสนนุครอบครวัและเพือ่นฝงู รบัฟงและแสดงความหวงใยซึง่กนัและกนั 

มันเปนส่ิงที่เขาใจไดวาคนรุนกอนและรุนใหมอาจจะมีมุมมองและคานิยมที่แตกตางกั

นตามประสบการณชีวติของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกตาง ลองหยุดคิดสักนิด 

ใหพ้ืนท่ีในการรับฟง ยอมรับ และเขาใจซึ่งกันและกัน 

อยาใหการตัดสินและการตําหนิมาขัดขวางความสัมพันธของคุณ 

หลกีเลีย่งการโตเถยีงกบัครอบครวั: สิง่ทีค่วรทาํและไมควรทาํ: 

 

ส่ิงที่ไมควรทํา: 

 บังคับใหมีความเชื่อแบบเดียวกัน 

 ใชขอความบังคับ: ลองเปลี่ยนจากคําวา "คุณควร" และ "คุณไมควร" ไปเปน 

"ฉันขอแนะนํา" และ "คุณอยากจะลอง...?" ใหคนรูสึกเคารพนับถอื 

   

ส่ิงที่ควรทาํ: 

 ทําขอตกลงระหวางกนัวาจะพูดคุยเรื่องการเมืองภายในครอบครวัหรือไม 

 มีสวนรวมในกิจกรรมครอบครวัอ่ืนๆที่ไมเกีย่วของทีทุ่กคนสนุก 

 จําไววาแมวาคุณจะมมีุมมองที่แตกตางกันแตคุณก็ยังเปนครอบครวัเดียวกัน 
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ความเห็นที่ไมตรงกันไมไดแปลวาไมไดรักกัน 

แจงใหครอบครวัของคุณทราบถึงส่ิงน้ี 

 หากคุณพบวามุมมองของตนเองและครอบครัวมีความขดัแยงกัน 

อยายืนกรานที่จะเปลีย่นความเชื่อของพวกเขา ยอมรับพวกเขาในส่ิงที่เปน 

 

เคลด็ลบัเพื่อหลกีเลีย่งการเผชญิหนากบับคุคลอืน่ทีม่ีมมุมองทางการเมอืงแ

ตกตางกนั: 

ส่ิงที่ไมควรทํา: 

 หามไมใหพวกเขาแสดงออก 

 แชรหรือสงตอขาวทันทีโดยไมตองแยกแยะใหดีกอนและคนหาเพ่ือทําการตรวจ

สอบจากแหลงขอมลูทีเ่ชื่อถือได 

 

ส่ิงที่ควรทาํ: 

 ทิ้งความเชื่อทางการเมืองของคุณไวสักครูหน่ึงและลองเอาใจเขามาใสใจเรา 

ลองมองปญหาจากมุมมองของพวกเขา 

 เคารพความคิดเห็นของแตละคน 

เสรีภาพในการพูดท่ีแทจริงคือการที่ทุกคนมสิีทธ์ิแสดงความคิดเห็น 

แมวาจะความคิดเห็นน้ันจะแตกตางจากของคุณกต็าม 

 แพลตฟอรมโซเชยีลมเีดียมักจะกรองและแสดงโพสตและรายงานขาวตามความ
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ชอบของคุณ 

การรับขาวสารจากจุดยืนทางการเมืองเพียงแบบเดียวสามารถทําใหความคิดเห็

นของเรามีอคติได ลองดูขาวเดยีวกันจากแหลงที่มาอ่ืนๆเพ่ือใหไดมุมมองใหม 

 คิดใหรอบคอบกอน "เลิกเปนเพ่ือน" 

กับเพ่ือนและครอบครวัที่โพสตทําใหคุณรูสึกแย ลอง “เลิกติดตาม” 

แทนและรกัษาระยะหางใหสบายใจ 

 ใชโซเชยีลมีเดีย ฟอรมั และแชทกลุมดวยความระมัดระวัง 

ระวังเรื่องของการเมืองระหวางกลุมสมาชกิ 
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