การเยียวยาความกังวลใจจากวิกฤตโควิด-19
ความเป็ นมา
จุดประสงค์ของบทเรียนนีเ้ พื่อช่วยคุณให้ :
•

เข้าใจโควิด-19 มากขึน้

•

สารวจผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อผูค้ น

•

สะท้อนถึงความรักและความห่วงใยของพระเจ้าท่ามกลางวิกฤตนี ้

•

เรียนรูว้ ิธีการช่วยเหลือตนเองและผูอ้ นื่ ในการเยียวยาบาดแผลในจิตใจจากโควิด-19

บทเรียนนีส้ ามารถนาไปใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือ
1.

ใช้บทเรียนนีเ้ พียงบทเดียว โดยสามารถศึกษาต่อได้ในหนังสือ การฟื ้นตัวหลังจากภัยพิบตั ิ : คู่มือสาหรับการ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นด้านจิตวิญญาณหลังจากภัยพิบตั ิ

2.

ใช้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รักษ์ ใจ เพื่ อใช้ในกระบวนการเยียวยาโดยใช้บ ทเรียนนีก้ ับกลุ่มร่วมกับหนังสือ การ
เยียวยารักษาบาดแผลเจ็บปวดภายในจิตใจ คริสตจักรสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไร

บทเรียนนีเ้ หมาะที่สดุ สาหรับใช้ในกลุ่มเล็ก ที่คุณสามารถร่วมอภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรูแ้ ละทาแบบฝึ กหัดร่วมกัน
หากใช้บทเรียนนีก้ บั ตัวคุณเอง ให้จดบันทึกคาถามและแบบฝึ กหัดต่างๆ เอาไว้ดว้ ย
การอภิปรายคาถามสะท้อนการเรียนรูก้ ่อนอ่านข้อมูลของบทเรียนจะทาให้ได้ผลดีท่สี ดุ เพราะจะช่วยให้คณ
ุ หรือกลุ่มเข้าใจ
ความรู ส้ กึ ของตัวเอง โดยที่ไม่ตอ้ งรูส้ ึกกดดันว่าคุณจะตอบได้ “ถูกต้อง” หรือไม่ การเยียวยาจะเกิดขึน้ เมื่อคุณได้แบ่งปั น
ความคิดและความรูส้ กึ ของคุณกับผูอ้ ื่น หรือหากคุณใช้บทเรียนนีเ้ องตามลาพัง การจดบันทึกก็จะช่วยให้เกิดการเยียวยา
ในกลุ่ม คุณสามารถเรียนรูบ้ ทเรียนทัง้ บทร่วมกันโดยใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง หรือสามารถแบ่งบทเรียนออกเป็ นช่วงๆ เพื่อใช้
เวลาที่สนั้ ลง ในกรณีนี ้ ให้จบแต่ละตอนด้วยการนาความกังวลของคุณไปไว้ท่พี ระเจ้าโดยการอธิษฐาน และให้เริ่มการพบ
กันครัง้ ถัดไปด้วยการทบทวน : สิ่งที่ กลุ่ม จาได้จากบทเรียนที่ แล้วมี อะไรบ้าง? พวกเขามี การสะท้อ นการเรียนรู ห้ รือ มี
ประสบการณ์อะไรที่พวกเขาต้องการแบ่งปั นหรือไม่?
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ภาพรวมของบทเรียน
•

ตอนที่ 1: เรื่องราว

•

ตอนที่ 2: โควิด-19 คืออะไร?

•

ตอนที่ 3: ผูค้ นได้รบั ผลกระทบจากไวรัสตัวใหม่นอี ้ ย่างไรบ้าง?

•

ตอนที่ 4: การระลึกถึงความรักของพระเจ้าในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดนี ้

•

ตอนที่ 5: เราจะได้รบั การเยียวยาจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร?

•

ตอนที่ 6: จบบทเรียน

1. เมื่อไหร่เรื่องนีจ้ ะจบลง?
“คุณจะบอกว่าทุกอย่างที่โบสถ์ถูกยกเลิกอย่างนัน้ หรือ เป็ นไปได้อย่างไร?” จอห์น เพิ่งเดินทางกลับมาจากการทาธุระเรื่อง
ธุรกิจของเขา และกาลังนั่งทานอาหารเย็นกับแอน ผูเ้ ป็ นภรรยา
แอนตอบกลับไปว่า “ อืม คุณได้ดขู ่าวในช่วงที่คณ
ุ เดินทางไหม?”
“แน่นอน ผมได้ดู แล้วเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจของเรา แต่ผมไม่คิดว่ามัน จะหนัก
หนาขนาดนี ้ สิ่งที่พวกเรากังวลมากก็คือ เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบที่กาลังเกิดขึน้ กับคนที่ทางานรับจ้างเป็ นรายชั่วโมงน่ะ”
“ใช่” แอนกล่าว “คุณรูจ้ กั โจ คนที่เล่นกีตาร์ท่ีโบสถ์ไหม? ฉันเจอเขาวันนีแ้ ละเขาก็พูดว่า เขากังวลมากเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
เพราะคอนเสิรต์ ทัง้ หมดถูกยกเลิก แล้วเขาจะจ่ายค่าเช่าได้อย่างไร อีกทัง้ การแยกตัวก็เป็ นเรื่องยากสาหรับเขา เพราะเขาไม่
มีเงินพอที่จะซือ้ อาหารเพิ่ม เขาดูเหมือนไม่ค่อยสบายและไอด้วย แต่เขาไม่ยอมกลับบ้าน เพราะหวังว่าจะสามารถหาเงิน
ได้จากการสอนเด็ก”
วันต่อมาจอห์นและแอนต่างก็ตกใจที่ได้ยินว่าคุณป้าของจอห์นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะติดเชือ้ ไวรัส พวกเขา
ไม่สามารถไปเยี่ยมคุณป้าได้ เพราะทางโรงพยาบาลไม่ให้เยี่ยม วันถัดมาเขาได้ยินว่าคุณป้าเสียชีวิตแล้วด้วยอาการแทรก
ซ้อ นจากโรคหืด หอบ ต่อจากนั้น ไม่กี่วัน จอห์นก็ช่วยวางแผนจัด พิ ธีฝังศพให้กับคุณ ป้ าของเขา เขาเห็ นว่านี่ น่าจะเป็ น
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติอีกต่อไป มีญาติเพียงไม่กี่คนเท่านัน้ ที่สามารถมาร่วมพิธีฝังศพของคุณป้าได้เพราะอยู่ในช่วงกักตัว
จากนัน้ เขาก็ได้รูว้ ่าพิธีตอ้ งถูกเลื่อนออกไปเพราะก่อนหน้านีม้ ีหลายคนที่ลงชื่อรอใช้สถานที่ในการทาพิธีฝังศพเอาไว้ ดังนัน้
เขาจึงต้องชะลอพิธีฝังศพคุณป้าไว้ก่อน จอห์นสนิทกับป้าของเขามาก และตอนนีม้ ีหลายเรื่องที่เขาต้องคิด เขาจึงรูส้ กึ ว่าไม่
สามารถที่จะโศกเศร้ากับการสูญเสียคุณป้าของเขาได้
แอนก็ได้รบั แจ้งว่าไม่ตอ้ งไปทางาน เพราะมีคนในที่ทางานของเธอได้รบั การวินิจฉัยว่าติดเชือ้ ไวรัส ช่วง 2-3 วันแรก แอนมี
ความสุขกับอิสระในการได้ทางานบ้านที่เธอต้องการจะทามามานานหลายเดือนแล้ว แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รูส้ ึก
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กระสับกระส่ายและเศร้า “เมื่อไหร่ชีวิตจะกลับมาเป็ นปกติเสียที?” เธอคร่าครวญกับจอห์น หลายสัปดาห์ผ่านไปเธอรูส้ ึก
เป็ นทุกข์มากขึน้ หลายครัง้ เธอเหม่อลอย เธอสงสัยว่าพระเจ้าปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านีข้ ึน้ ได้อย่างไร เธอถามกับตัวเองว่าเธอ
จะยังคงเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและห่วงใยเราได้อย่างไร
ที่โบสถ์ของจอห์นและแอนมีการติดตามสมาชิกในโบสถ์อย่างดีท่ีสุด พวกเขาให้หวั หน้ากลุ่มเซลล์ช่วยติดตามสมาชิกใน
กลุ่มเซลล์ว่าเป็ นอย่างไร ไม่ชา้ ผูน้ ากลุ่มเซลล์ของจอห์นและแอนก็ได้ทราบถึงสภาพจิตใจของแอนและหาทางที่จะช่วยเธอ
และคนอื่นๆ กลุ่มเซลล์มีกลุ่มออนไลน์อยู่ก่อนหน้านัน้ แล้ว เดี๋ยวนีพ้ วกเขาได้จดั ให้มีการพูดคุยกันทางออนไลน์สปั ดาห์ละ
ครัง้ และเรียนพระคัมภีรด์ ว้ ยกัน สมาชิกคนอื่นๆ บอกกับแอนว่าสิ่งที่ช่วยพวกเขาได้คือการออกไปเดินออกกาลังกายในแต่
ละวัน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็ นอย่างไรก็ตาม! ที่โบสถ์ของพวกเขามีการถ่ายทอดสดการนมัสการในวันอาทิตย์ หลังจาก
นัน้ แอนเริ่มชินกับสภาพความเป็ นจริงแบบใหม่ เธอรูส้ ึกอีกครัง้ ว่าพระเจ้า ห่วงใยในสิ่งที่เกิดขึน้ แล้วเธอก็พบวิธีในการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คาถามสะท้อนการเรียนรู้
1.

จอห์น แอน และโจ ได้รบั ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างไรบ้าง?

2.

ที่โบสถ์ของจอห์นและแอนมีการช่วยกลุ่มเซลล์อย่างไรบ้าง?

3.

อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณมากที่สดุ จากเรื่องราวนี?้

มีขอ้ มูลมากมายที่ออกมาเกี่ยวกับโควิด-19 ในเวลานีใ้ ห้คุณลองมาดูว่าโควิด-19 คืออะไร? และคุณรูจ้ กั โควิด-19 มาก
น้อยแค่ไหน?

2. โควิด-19 คืออะไร?
โควิด-19 คือโรคที่มีสาเหตุมาจากเชือ้ ไวรัส SAR-CoV-2 เป็ นไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ บางสายพันธุข์ องไวรัสโคโรนาที่เราอาจ
รูจ้ ักคือไข้หวัด และโรคทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง (SARS) กลุ่มของไวรัสเหล่านีม้ ักเกี่ยวเนื่องกับไวรัสจากสัตว์สู่
มนุษย์ ไวรัสตัวใหม่นีท้ าให้เกิดโรคระบาด ไม่ใช่เป็ นเพียงปั ญหาของบางพืน้ ที่เท่านั้น แต่กาลังกระจายไปทั่วโลก ทั้งยัง
แพร่กระจายได้ง่ายมากและนามาซึ่งการเสียชีวิต
โรคนีแ้ พร่กระจายจากคนหนึ่งสู่คนหนึง่ โดยไวรัสที่อยู่ในละอองฝอยที่ตกลงมา ไวรัสแพร่จากคนที่ติดเชือ้ ผ่านการจาม การ
ไอ การหัวเราะ ร้องเพลง หรือ การพูดคุยกันตามปกติ เชือ้ เข้าสู่คนอื่นผ่ านทางตา จมูก หรือปากของพวกเขา ไวรัสยัง
สามารถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ผิ วต่างๆ ได้หลายวัน ดังนั้นคุณ สามารถได้รบั เชือ้ โดยการสัมผัสกับพืน้ ผิวที่มีเชือ้ ตกอยู่แล้วไป
สัมผัสตา จมูก หรือปากได้อีกด้วย
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คาถาม
อ่านข้อมูลด้านล่าง และให้เขียนว่าข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่จริงในความคิดของคุณ จากนั้นให้ดูคาตอบที่ถูกต้องที่อยู่
ตอนท้ายของบทเรียน ดูว่าคุณถูกกี่ขอ้
1.

อาการหลักของโรคโควิด-19 คือ มีไข้ ไอแห้งๆ และมีปัญหาด้านการหายใจ

2.

คุณสามารถติดโควิด-19 ได้จากบางคนที่ไม่มีการแสดงอาการใดๆ

3.

คนที่อายุนอ้ ยไม่จาเป็ นต้องกังวลเกี่ยวกับการติดโรคจากไวรัส

4.

ทุกคนที่ติดโควิด-19 จะเสียชีวิตจากโรคนี ้

5.

โควิด-19 ถูกสร้างขึน้ มาโดยนักการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเอง

6.

การได้รบั การรักษาที่โรงพยาบาลเป็ นเพียงหนทางเดียวในการรักษาจากโรคนี ้

7.

การสวมหน้ากากอนามัยเป็ นหนทางที่ดีท่สี ดุ ในการช่วยให้คณ
ุ ปลอดภัยจากการติดเชือ้ ไวรัส

8.

วิธีเดียวที่คณ
ุ สามารถฆ่าเชือ้ ไวรัสบนพืน้ ผิวต่างๆ ได้ คือ การใช้แอลกอฮอล์

9.

หากถูกกักตัว คริสเตียนที่เข้มแข็งจะชื่นชมยินดีและจะพอใจในสภาพของตนเองเสมอ

คาถามสะท้อนการเรียนรู้
1. ผูค้ นในชุมชนของคุณพูดเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างไรบ้าง?
2. สิง่ ที่คณ
ุ เพิ่งได้เรียนรูเ้ ปลี่ยนความรูส้ กึ ของคุณต่อสถานการณ์นนั้ อย่างไรบ้าง?
ที่ผ่านมาเราเห็นถึงผลกระทบด้านกายภาพของโควิด-19 แล้ว ตอนนีใ้ ห้เราคิดถึงผลกระทบด้านอารมณ์

3. ผู้คนได้รับผลกระทบจากไวรัสตัวใหม่นีอ้ ย่างไรบ้าง?
คาถามสะท้อนการเรียนรู้
1.

วิกฤตที่เกิดขึน้ โดยไวรัสนีส้ ่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรบ้าง?

2.

คุณรูส้ กึ :
ก. หมดหนทางหรือไม่? โปรดอธิบาย
ข. โกรธหรือไม่? โปรดอธิบาย
ค. กลัวหรือไม่? โปรดอธิบาย
4
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3.

คุณสูญเสียอะไรไปบ้างจากสถานการณ์โควิด-19?

4.

หากคุณเคยถูกแยกตัวจากผูอ้ ื่น คุณได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้าง?

หลังจากอภิปรายหรือบันทึกคาตอบของคุณแล้ว ให้ดรู ายการด้านล่างว่ามีสิ่งใดบ้างที่คณ
ุ ยังไม่ได้นึกถึง
•

ความรู้สึกหมดหนทาง: คุณอาจรูส้ ึกเหมือนไม่มีใครรับฟั งความคิดเห็นของคุณ หรือสูญเสียการควบคุมสิ่งที่
เกิดขึน้ ในชีวิต คุณอาจรูส้ กึ ว่าคุณเป็ นเหยื่อของบางอย่างที่คาดไม่ถึงและอยู่เหนือการควบคุม ดูเหมือนโลกนีไ้ ม่มี
ความสมเหตุสมผล ไม่มีทางรูว้ ่าใครหรืออะไรที่เชื่อถือได้

•

ความโกรธ: คุณอาจโกรธผูน้ าซึ่งไม่มีการตัดสินใจดีพอ คุณอาจรู ส้ กึ โกรธคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผนู้ าที่คณ
ุ ให้การ
สนับสนุน คุณอาจโกรธคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือคนที่ไม่มีการตัดสินใจที่ดี คุณอาจโกรธในสิ่งที่คนอื่น
กาลังปฏิบัติต่อคุณ หรือคุณอาจโกรธแม้กระทั่งตัวเองสาหรับความผิดพลาดที่คุณได้ทาลงไป บางครัง้ เมื่อเรา
สารวจความโกรธของเรา เราพบว่าภายใต้นนั้ เรากาลังแสดงออกถึงความกลัวของเรา

•

ความกลั ว : คุ ณ อาจกลัว ความตาย หรือ การเปลี่ ย นแปลง หรื อ สูญ เสี ย งาน บ้า น วิ ถี ชี วิ ต หรื อ การรับ รู ถ้ ึ ง
เป้าหมาย หากผลตรวจไวรัสของคุณเป็ นบวก หรือคุณมาจากกลุ่มคนที่มโี อกาสติดเชือ้ สูง อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่
มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ สูง คุณอาจรูส้ กึ กลัวที่จะถูกคนอื่นรังเกียจ คุณอาจกลัวว่าจะไม่สามารถได้รบั การรักษา
สาหรับตัวคุณเองหรือคนที่คณ
ุ รักได้ คุณอาจกลัวว่าจะมีปฏิกิรยิ าต่อความกลัวมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

•

การสูญเสีย: คุณอาจสูญเสียหน้าที่การงาน รายได้ บ้าน หรือการติดต่อกับคนที่คุณรัก ผูค้ นที่คุณรูจ้ กั และรัก
อาจเสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสบอกลาหรือร่วมงานศพ งานอีเวนท์ต่างๆ ที่คุณรอคอยให้เกิดขึน้ อาจถูกยกเลิก คุณ
อาจสูญเสียจังหวะของชีวิตที่คาดหมายเอาไว้

•

การแยกตัว: คุณอาจรูส้ ึกเศร้า โดดเดี่ยว กังวล คิดสัน้ ถูกกักขัง หรือเบื่อ หากคุณ ต้องอยู่บา้ นกับสมาชิ กใน
ครอบครัวในพืน้ ที่จากัด คุณอาจรูส้ กึ วุ่นวายหรือรูส้ กึ ว่าถูกรบกวน อารมณ์เหล่านีอ้ าจดึงพลังงานของคุณออกไป
ทัง้ หมดและทาให้คณ
ุ มีความรูส้ กึ เหนื่อยตลอดเวลา บางส่วนของความรูส้ กึ เหล่านีอ้ าจมีต่อเนื่องไปนานหลังจาก
การกักตัวสิน้ สุดลง

ทุกคนจะรูส้ กึ เครียดในช่วงเวลานี ้ ผูค้ นเต็มไปด้วยความรูส้ กึ หมดหนทาง กลัว และสูญเสีย ผลกระทบจากการแยกตัวอาจ
ทาให้รูส้ ึกว่าได้รบั บาดแผลในจิตใจ ไม่ตอ้ งแปลกใจหากความเจ็บปวดจากสิ่งอื่นที่คุณเคยมีในอดีตจะหวนกลับมาใน
ช่วงเวลานี ้
คาถามสะท้อนการเรียนรู้
อะไรคือสิ่งที่ยากที่สดุ สาหรับคุณในสถานการณ์นี?้
คุณได้ใคร่ครวญถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่อาจมีต่อคุณเองและผูอ้ ื่น และได้พิจารณาถึงสิ่งที่ยากที่สดุ สาหรับตัวคุณเอง
ในสถานการณ์นี ้ ขอให้คณ
ุ ใช้เวลาเพื่อใคร่ครวญถึงความรักของพระเจ้าในช่วงวิกฤตนี ้
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4. การระลึกถึงความรักของพระเจ้าในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดนี้
คุณสามารถเลือกแบบฝึ กหัดที่คณ
ุ ต้องการทา หรือทาทัง้ สองอย่างก็ได้
แบบฝึ กหัด: วาดภาพความรู้สึกของคุณ
ให้เตรียมกระดาษเปล่าและปากกา สีเทียน หรือดินสอสี
1.

ใช้เวลาเงียบๆ เพื่อใคร่ครวญว่าคุณกาลังรูส้ กึ อย่างไรในตอนนี ้ มีภาพอะไรบ้างที่เข้ามาในความคิดของคุณ?

2.

วาดภาพอะไรก็ได้ท่ีเข้ามาในความคิดของคุณ ให้วาดภาพโดยไม่ตอ้ งคิ ดอะไรมาก นี่เป็ นเพียงการแสดงออก
ความรูส้ กึ ของคุณ ไม่ใช่การทดสอบความสามารถในการวาดภาพ

3.

อ่านหรือฟั งพระคัมภีร ์ โรม 8:38-39 และใช้เวลาเงียบๆ เพื่อใคร่ครวญข้อพระคานี ้
เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ใน
ปั จจุบนั นี ้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทัง้ หลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้
ทรงสร้างแล้วนัน้ จะไม่สามารถทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้

4.

ให้วาดภาพอะไรก็ได้ท่ีคณ
ุ อาจรูส้ กึ หลังจากใคร่ครวญพระคาข้อนี ้ คุณอาจวาดเพิ่มเข้าไปในภาพที่คณ
ุ ได้วาดไป
ก่อนหน้า หรือคุณอาจวาดภาพใหม่ลงไปอีกด้านของกระดาษ

5.

ใคร่ครวญภาพวาดที่คณ
ุ วาด แบ่งปั นกับคนอื่นหากคุณรูส้ กึ สะดวกใจที่จะแบ่งปั น หรือบันทึกประสบการณ์ท่คี ุณ
ได้รบั

แบบฝึ กหัด: การสร้างภาพทีม่ ีชีวิต
1.

อ่านหรือฟั งพระคัมภีร ์ โรม 8:38-39 และใช้เวลาเงียบๆ ส่วนตัว อยู่กบั ข้อพระคานี ้
เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ใน
ปั จจุบนั นี ้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทัง้ หลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้
ทรงสร้างแล้วนัน้ จะไม่สามารถทาให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้

2.

หากคุณอยู่กับคนอื่น ให้แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ หรือจับคู่กนั และเลือกว่าข้อพระคาตอนไหนที่มีความหมาย
มากที่สดุ สาหรับคุณ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการแสดงข้อพระคาตอนนัน้ โดยใช้ท่าทางของคุณ
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หากคุณอยู่ลาพัง ให้แสดงท่าทางถึงข้อพระคาตอนที่มีความหมายมากที่สดุ สาหรับคุณ (ยกตัวอย่างเช่น แสดง
ท่าทางชีม้ ือขึน้ ด้านบนและลงด้านล่าง จากนัน้ ใช้แขนทัง้ สองข้างของคุณไขว้กนั ในท่าทางที่บอกว่า “ไม่” เป็ นการ
แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทงั้ โลกซึ่งอยู่เบือ้ งบนหรือโลกซึ่งอยู่เบือ้ งล่าง)
3.

หากคุณอยู่กับคนอื่น ให้แสดงภาพชีวิตของคุณให้พวกเขาดู โดยทาท่านัน้ ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที หากคุณ
กาลังใช้สื่อออนไลน์ ให้แต่ละคนผลัดกันแสดง คุณยังสามารถถ่ายรูปตัวคุณเองด้วยโทรศัพท์

4.

อภิปรายคาถามต่อไปนี ้
ก. มีสิ่งไหนในพระคาที่คณ
ุ เห็นภาพได้ชดั เจนมากขึน้ ผ่านแบบฝึ กหัดนี?้ โปรดอธิบาย
ข. มีสิ่งไหนในพระคาที่ให้การปลอบประโลม หรือให้ความหวังแก่คณ
ุ ? โปรดอธิบาย
ค. คุณรูส้ กึ อย่างไรที่ได้ทาแบบฝึ กหัดนี?้

5. เราจะได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร?
คาถามสะท้อนการเรียนรู้
1.

อะไรที่กาลังช่วยคุณให้รบั มือกับสถานการณ์นไี ้ ด้?

2.

อะไรคือสิ่งที่กาลังเป็ นอุปสรรคสาหรับคุณในการรับมือกับสถานการณ์นี?้

แบ่งปันสิ่งทีไ่ ด้รบั และเพิ่มเติมสิ่งทีเ่ กีย่ วข้องจากหัวข้อด้านล่างทีย่ งั ไม่ได้กล่าวถึง
อารมณ์ต่างๆ
•

ยอมรับว่านี่คือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบาดแผลในจิตใจ และยอมรับความรูส้ ึกต่างๆ ของคุณว่าเป็ นเรื่องปกติ
ซึ่งการมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่พวกเขากาลังบอกคุณ คุณก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึน้

•

บันทึกรายการสิ่งที่คณ
ุ สูญเสีย การที่เรารูส้ กึ เศร้าใจเมื่อสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ

•

เรียนรูว้ ิธีการสงบลงเมื่อคุณอยู่ในภาวะอารมณ์ท่ีรุนแรง ผ่านการหายใจอย่างช้าๆ ลึกๆ นึกถึงภาพที่ช่วยให้คุณ
รูส้ กึ สงบ

•

พิจารณาดูว่าคุณรูส้ กึ ตึงเครียดตรงส่วนไหนของร่างกายแล้วพยายามผ่อนคลายส่วนนัน้ พูดคุยเกี่ยวกับความรูส้ กึ
ของคุณกับคนที่คณ
ุ รูส้ กึ ปลอดภัยและเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี ลองรับฟั งเรื่องราวของพวกเขา

•

บอกพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณรูส้ กึ อย่างไร

•

พักสงบในการดูแลของพระเจ้าที่มีให้คณ
ุ
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•

หนุนใจเด็กและวัยรุน่ ให้ปลดปล่อยความรูส้ กึ ของพวกเขา ผ่านทางคาพูด ศิลปะหรือการเล่น และรับฟั งพวกเขา

•

หาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโรค อันตราย และการรับมืออย่างเหมาะสม

การแยกตัว
•

ติดต่อกับผูอ้ ื่นโดยไม่ตอ้ งอยู่ใกล้กนั โดยการใช้โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ หรือในรูปแบบที่สร้างสรรค์อื่นๆ

•

แบ่งปั นข้อพระคาที่หนุนใจหรือปลอบประโลมกับผูอ้ ื่น

•

กาหนดกิจวัตรประจาวัน

•

ออกกาลังกายและออกไปสูดอากาศบริสทุ ธิ์หากทาได้ และพักผ่อนอย่างสม่าเสมอโดยเข้านอนให้เป็ นเวลาทุกคืน

•

ทาบางสิ่งบางอย่างที่คณ
ุ ชื่นชอบ

•

ช่วยเหลือผูอ้ ื่น อาจเป็ นคนที่ได้รบั ผลกระทบจากไวรัสมากที่สดุ

•

หากิจกรรมต่างๆ ที่มีความหมายทา

คาถามสะท้อนการเรียนรู้
มีอะไรสักหนึ่งหรือสองอย่างที่คณ
ุ สามารถทาได้ และคุณคิดว่าสิ่งนัน้ สามารถช่วยคุณได้? บันทึกสิ่งเหล่านัน้ ไว้

6.จบบทเรียน
1.

ใช้เวลาเงียบๆ และจินตนาการถึงตัวคุณกับกระเป๋ าหรือกระเป๋ าเป้ใบหนึ่ง ดูว่ากระเป๋ าของคุณเป็ นแบบไหน?

2.

นึกถึงความกังวลที่คุณกาลังแบกไว้ คุณ กาลังกังวลเกี่ ยวกับอะไรบ้าง? ให้นาความกังวลแต่ละอย่างใส่ไว้ใน
กระเป๋ าใบนั้น คุณสามารถทาสิ่งนีไ้ ด้ดว้ ยการจินตนาการ การเขียนหรือการวาดภาพ แล้วนึก ถึงนา้ หนักของ
กระเป๋ าใบนัน้

3.

ใคร่ครวญถึงพระคาเหล่านี:้
อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและ
การวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสขุ องพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุม้ ครองจิตใจและ
ความคิดของท่านทัง้ หลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟิ ลิปปี 4:6-7)
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จงละความกั ง วลทุ ก อย่ า งของพวกท่ า นไว้กั บ พระองค์ เพราะว่ า พระองค์ท รงห่ ว งใยท่ า นทั้ ง หลาย
(1เปโตร 5:7)
4.

ลดความกังวลของคุณลง โดยมอบสิ่งที่อยู่ในกระเป๋ านัน้ ให้กับพระเจ้า ให้จินตนาการหรือวาดรูปกระบวนการนี ้
ตอนนีค้ ณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร?

5.

แบ่งปั นความรูส้ ึกของคุณเท่าที่คุณรูส้ ึกสบายใจในกลุ่มของคุณ หากคุณอยู่คนเดียวพยายายามหาใครบางคน
เพื่อแบ่งปั นกับเขา!

ร้องเพลงหรือฟั งเพลงที่ช่วยหนุนใจและจบบทเรียนด้วยการอธิษฐาน

คำตอบของคำถำม
1.

จริง

2.

จริง ผูค้ นสามารถส่งต่อเชือ้ ไวรัสได้ในเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะแสดงอาการใดๆ การแยกตัวอย่างสิน้ เชิง
อาจไม่สามารถทาได้ การจากัดการสัมผัสกับผู้อื่นช่วยลดการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสได้ เหล่าผูเ้ ชี่ย วชาญ
แนะนาให้อยู่ห่างจากผูอ้ ื่น 1-2 เมตร

3.

ไม่จริง คนที่อายุนอ้ ยสามารถรับเชือ้ ไวรัสและส่งต่อสู่ผอู้ ื่นได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะไม่ได้ป่วยมาก พวกเขาต้อง
ระมัดระวังในเรื่องนี ้

4.

ไม่จริง ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น เป็ นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ หรืออาจไม่แสดงอาการเลย อย่างไรก็ดี
ผูส้ งู อายุ ( 65 ปี ขนึ ้ ไป) คนที่เป็ นโรคหัวใจ โรคปอด มีปัญหาด้านการหายใจ หรือเป็ นโรคเบาหวานมีความเสี่ยง

สูงที่ป่วยแล้วจะมีอาการรุ นแรง ดังนัน้ เหตุผลที่ผูค้ นมากมายเสียชีวิตจากโควิด-19 ก็มาจากการได้รบั เชือ้
ไวรัสนี ้
5.

ไม่จริง นี่เป็ นเรื่องที่เห็นได้ชดั ว่าไม่จริง และเป็ นสิ่งอันตรายที่เชื่อแบบนี ้

6.

ไม่จริง ผูค้ นส่วนใหญ่จะมีอาการดีขนึ ้ โดยไม่ตอ้ งมีการรักษา หรือการรักษาเล็กน้อย รายที่มีอาการรุนแรง
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาจากโรงพยาบาลหรือคลินิก

7.

ไม่จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ จากไวรัส ให้ลา้ งมือของคุณบ่อยๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที ในแต่ละ
ครัง้ หลี ก เลี่ ย งการสัมผัส ตา ปาก และจมูก ของคุณ และให้ตัวคุณ ห่ างจากผู้อ่ืน อย่ างน้อย 1-2 เมตร
หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันไม่ให้มือของคุณไปสัมผัสกับใบหน้า และจะช่วยลดความเสี่ยงของการติด
เชือ้ ได้ หากผลตรวจเช็คโควิด -19 ของคุณเป็ นบวก หน้ากากอนามัยจะช่ วยให้ป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรคสู่ผู้อ่ืน บุ คลากรทางการแพทย์ท่ี ต้องท างานกับ ผู้ป่ วยโควิด 19 ควรสวมหน้ากากอนามัย ที่ มี
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คุณ ภาพสูง และสวมใส่ชุดป้องกันเชือ้ โรค ให้ป ฏิบัติตามข้อแนะนาจากเจ้าหน้าที่ ในการใช้หน้ากาก
อนามัย
8.

ไม่จริง คุณสามารถฆ่าเชือ้ ไวรัสบนพืน้ ผิวต่างๆ ได้ โดยการล้างสิ่งเหล่านัน้ ด้วยสบู่และนา้

9.

ไม่จริง เพราะเราถูกออกแบบให้อยู่ในชุมชน และเราต้องการโลกที่เป็ นระบบระเบียบ จึงถือเป็ นเรื่องปกติ
สาหรับผู้คนที่จะมีประสบการณ์กับ ความรู ส้ ึกหลายอย่างต่อบาดแผลในจิตใจและการสูญเสีย นี่ไม่ใช่
สัญญาณว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือขาดความเชื่อ

หมายเหตุสาหรับ ผูใ้ ช้: บทเรียนพิ เศษฉบับ นี ้ได้รบั การจัดท าเพื่ อให้ใช้ได้กับ ทุกคนในช่วงเวลาการแพร่ระบาดนี ้ และ
เนื่องจากภาวะฉุกเฉินของวิกฤตโควิด-19 คุณสามารถใช้บทเรียนโดยไม่ตอ้ งผ่านการอบรมการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ
หากคุณต้องการรับการเยียวยาต่อไป คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มรักษ์ใจ หรือเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็ นกระบวนกรเยียวยา
บาดแผลในจิตใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.traumahealingthailand.org/ หรือเขียนอีเมลล์
ถึง tht@ccfthailand.org
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