การรับรู้ ถึงบาดแผลทางใจและการส่ งเสริมการฟื้ นตัวในช่ วงโควิด-19
บาดแผลทางใจอาจสัมผัสได้ในหลากหลายรู ปแบบและเป็ นวิกฤตทางสาธารณสุ ขที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ เมืองและประเทศของเรา
การระบาดของโควิด-19 ได้นาพามาซึ่งการสูญเสียชีวิต ความยากลาบากทางการเงิน และความโดดเดี่ยวทางสังคม
ซึ่งทาให้ความรู้สึกของบาดแผลทางใจที่หลายคนประสบยิ่งแย่ลง นอกจากนี้ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นนครนิวยอร์ก (NYC)
ยังคงตกใจกับเหตุการณ์การใช้ความรุ นแรงของตารวจ ความไม่ยตุ ิธรรมและความไม่เท่าเทียมของเชื้อชาติ
อีกทั้งพยายามเผชิญหน้ากับบาดแผลทางใจที่สะสมมาในประวัติศาสตร์นานหลายศตวรรษของชุมชนคนผิวดาและคนผิวน้ าตาล
รวมถึงชุมชนคนผิวสีอื่น ๆ
วิกฤตทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้เป็ นปั จจัยกระตุน้ ความเครี ยดที่สาคัญและอาจส่ งผลทาให้เกิดบาดแผลทางใจและความรู ้สึกสู ญเสี ยอย่างที่หล
ายคนกาลังประสบ
การจากัดความบาดแผลทางใจและการทาความเข้าใจในผลกระทบ
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) หรื อสานักงานการใช้สารเสพติดและบริ การสุขภาพจิต
ให้คาจากัดความของบาดแผลทางใจว่าเกิดจากเหตุการณ์ ชุดเหตุการณ์ หรื อชุดสถานการณ์ที่เป็ นการทาร้ายบุคคลที่ประสบ
ไม่ว่าจะทางร่ างกายหรื อจิตใจ1 เหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดบาดแผลทางใจอย่างการระบาดของโควิด-19 อาจทาให้ยากต่อการรับมือและเยียวยา
การตอบรับต่อบาดแผลทางใจเป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล เราอาจมีประสบการณ์กบั เหตุการณ์เดียวกันต่างกันและมีปฏิกิริยาตอบรับที่ต่างกัน
โดยขึ้นอยูก่ บั แหล่งทรัพยากรสาหรับการรับมือที่เรามี (เช่น ความสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน การรองรับทางการเงิน
และทักษะการบริ หารความเครี ยด) ทรัพยากรเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์และวิธีการรับมือกับบาดแผลทางใจตลอดชีวิตของเรา
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดบาดแผลทางใจ (รวมถึงการสูญเสี ยคนที่เป็ นที่รักหรื อการสูญเสียงาน) แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน
ชาวนิวยอร์กที่เป็ นคนผิวดาและคนผิวน้ าตาลได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อและการเสี ยชีวิตจากโควิด-19 สูงกว่าอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้
กลุ่มแรงงานคนผิวดาและคนละตินที่สูญเสียงานมีแนวโน้มน้อยกว่ากลุ่มแรงงานคนผิวขาวที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล2
ดังนั้นบาดแผลทางใจที่คนผิวดาและคนละตินประสบจะแตกต่างจากบาดแผลทางใจที่คนผิวขาวประสบ
โดยคนผิวขาวอาจต้องพบเจอกับเหตุการณ์เดียวกัน แต่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการรับมือได้มากกว่า
บาดแผลทางใจจากการดูแลช่วยเหลือผูอ้ ื่น (secondary traumatic stress)
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งสัมผัสกับประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจของบุคคลอื่นโดยตรง
บาดแผลทางใจจากการดูแลช่วยเหลือผูอ้ ื่นมักเกิดกับคนที่ตอ้ งสัมผัสกับบาดแผลทางใจของผูอ้ ื่น เช่น ที่ปรึ กษา นักบาบัด
แนวหน้าในการตอบรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผูใ้ ห้บริ การสุขภาพ และบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอาชีพ (เช่น
1

SAMSHA’S Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach (แนวคิดของบาดแผลทางใจและคาแนะนาสาหรับแนวทางการเยียวยารักษาบาดแผลทางใจของ
SAMSHA).เว็บไซต์ของ Substance Abuse and Mental Health Services Administration (สานักงานการใช้สารเสพติดและบริ การสุขภาพจิต).
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf. ตีพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014. เข้าใช้เมื่อ 27 กรกฎาคม 2020.
2
โคลแมน พี, แคสเซิลแมน บี. Minority Workers Who Lagged in a Boom Are Hit Hard in a Bust
(แรงงานชนกลุ่มน้อยที่ลา้ หลังในยุคที่เศรษฐกิจรุ่ งเรื องกาลังได้รับผลกระทบหนักในยุคที่เศรฐกิจตกต่า). เว็บไซต์ The New York Times (เดอะนิวยอร์กไทมส์).
https://www.nytimes.com/2020/06/06/business/economy/jobs-report-minorities.html. ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2020. เข้าใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2020.
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ครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เห็นผลกระทบที่บาดแผลทางใจมีต่อคนที่เป็ นที่รักหรื อชุมชน)
บาดแผลทางใจจากการดูแลช่วยเหลือผูอ้ ื่นอาจส่งผลต่อความเหนื่อยล้าทางร่ างกายและจิตใจ ความโกรธ และความสิ้นหวัง
การรับรู ้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรื อผูอ้ ื่นที่ใกล้ชิดกับคุณเป็ นขั้นตอนแรกในการรับมือ
การเยียวยาบาดแผลทางใจเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้
การฟื้ นตัวเป็ นความสามารถในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากสถานการณ์ที่ลาบาก การส่ งเสริ มความปลอดภัย ความโปร่ งใส
และความร่ วมมือภายในความสัมพันธ์ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถลดความเครี ยดและส่ งเสริ มการฟื้ นตัว
ในขณะที่การสร้างเสริ มการฟื้ นตัวเป็ นกลยุทธ์การรับมือที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่คาตอบอย่างแน่นอนสาหรับปัญหาเชิงระบบ เช่น การเหยียดผิว
ซึ่งยังคงทาให้ชุมชนคนผิวสี เสี ยเปรี ยบและเกิดบาดแผลทางใจ ปั ญหาเชิงระบบเหล่านี้ตอ้ งอาศัยการแก้ไขเชิงระบบ ชุมชนต่าง ๆ
มีการรวมตัวกันจานวนมากเพื่อยืนหยัดต่อต้านการเหยียดผิวเชิงระบบและความไม่เท่าเทียมของเชื้อชาติ
การรับรู ้และสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เราผงาดขึ้นเป็ นสังคมที่แข็งแกร่ งและเป็ นปึ กแผ่นมากกว่าเดิม
ระหว่างที่ชาวนิวยอร์กฟื้ นตัวและรับมือกับโรคระเบิดที่เกิดขึ้นอยู่ มีโอกาสที่จะสร้างเสริ มการฟื้ นตัวและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ข้อแนะนาสาหรับการสร้ างเสริมการฟื้ นตัว
การรับรู้ว่าความรู้สึกของความโศกเศร้ า การสู ญเสี ย และความเสี ยใจเป็ นเรื่ องธรรมชาติจะช่ วยส่ งเสริมให้ เกิดการฟื้ นตัว: ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง
ใช้เวลาเยียวยาตามที่คุณต้องการด้วยวิธีที่เหมาะกับตัวเอง ใจเย็นกับตัวเอง
สร้ างเสริมความเชื่ อมโยงที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน: มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมที่มกั แสวงหาการยอมรับ การรวมกลุ่ม และความปลอดภัยจากผูอ้ ื่น
การสร้างเสริ มความเชื่อมโยงผ่านความสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกันจะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและชุมชนที่สนับสนุนการเยียวยา
การสานสัมพันธ์อีกครั้งกับครอบครัวและเพื่อนฝูงอาจเป็ นแหล่งสนับสนุนที่มีพลังแหล่งหนึ่ง
ค้นพบและใช้ จุดแข็งของคุณ วิกฤตชุมชนอาจเปิ ดโอกาสให้ได้คน้ พบจุดแข็งและคุณลักษณะส่วนบุคคล (เช่น ความกล้าหาญ อารมณ์ขนั
และความเห็นอกเห็นใจ) ซึ่งสามารถนามาใช้เพื่อบริ หารจัดการความเครี ยดที่เกิดจากความทุกข์ยาก
ใช้ทกั ษะของคุณเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อช่วยคุณในการรับมือ หากต้องการค้นหากิจกรรมอาสาสมัคร
โปรดเข้าดู “Help Now NYC” (เฮลป์ นาวเอ็นวายซี) หรื อ “NYC Service” (เอ็นวายซีเซอร์วิส)
จดจ่อกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้: ระบุความท้าทายและมุ่งมัน่ กับสิ่ งที่อยู่ภายในการควบคุมของคุณ
ฝึ กการเจริ ญสติและเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพ ตอบรับผูอ้ ื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจ
และตระหนักว่าผูค้ นได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ให้เกียรติผอู ้ ื่น ทักทายผูค้ น
และบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณพร้อมรับฟังประสบการณ์ที่อาจแตกต่างจากประสบการณ์ของคุณเอง
อารมณ์ขันและการเบี่ยงเบนความสนใจ: อารมณ์ขนั เป็ นกลยุทธ์การรับมือที่มีพลังมาก และการค้นหาโอกาสที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมสนุก ๆ
สามารถต้านข้อความลบ ๆ และความเจ็บปวดที่คุณประสบและได้ยินผ่านสื่ อ
แต่โปรดตระหนักว่าทั้งสองวิธีน้ ีอาจเป็ นกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการรับมือกับบาดแผลทางใจได้เช่นเดียวกัน
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การใช้สองวิธีน้ ีเป็ นวิธีหลักหรื อกลยุทธ์ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดการหลีกเลีย่ งหรื อการเก็บกดความรู ้สึกเจ็บปวดที่อาจปรากฏขึ้นอีกครั้งในรู ปแบบที่อ
าจเป็ นอันตรายและสร้างบาดแผลทางใจมากกว่าเดิม
รับรู้ ถึงความเจ็บปวดของบาดแผลทางใจทางเชื้ อชาติ3: ประสบการณ์บาดแผลทางใจทางเชื้อชาติมกั ถูกมองข้ามหรื อลดค่า
เปิ ดโอกาสให้มีการพูดคุยถึงประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับเชื้อชาติและแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่คุณไว้ใจ
การทาเช่นนี้อาจสร้างเสริ มพลังและการเยียวยา นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เสี ยงของคุณผ่านการรณรงค์เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับความเจ็บปวด
สร้ างความหวัง: คิด วางแผน และรอคอยผลลัพธ์ที่ดี มองไปที่ชุมชนและเครื อข่ายสังคมที่ช่วยเหลือคุณ และรู้ว่ามีชุมชนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่
แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นก็ตาม ชุมชนต่าง ๆ มีการรวมตัวกันเป็ นจานวนมาก
ซึ่งรวมถึงการยืนหยัดเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวและความไม่เท่าเทียมของเชื้อชาติ
การรับรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เราผงาดขึ้นเป็ นสังคมที่แข็งแกร่ งและเป็ นปึ กแผ่นมากกว่าเดิม
แหล่ งข้อมูล
•
•
•
•
•

เจ้าหน้าที่ของ NYC WELL ทางานตลอด 24 ชัว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยสามารถให้คาปรึ กษาอย่างสั้นในมากกว่า 200
ภาษาและสามารถส่งต่อการรักษาได้ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรติดต่อ 888-692-9355 หรื อแชทออนไลน์ได้ที่ nyc.gov/nycwell
โปรดเข้าดู หน้าเว็บการรับมือและสุขภาพจิตที่ดีในช่วงโควิด-19 ของกรมอนามัยแห่งนครนิวยอร์ก
เพื่อเข้าถึงแหล่งทรัพยาการที่หลากหลาย
สาหรับทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน อาหาร บริ การสุ ขภาพ สิ ทธิประกันภัย และอีกมากมาย
โปรดเข้าดูคู่มือทรัพยากรอย่างละเอียด
สาหรับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ โควิด-19 รวมถึงวิธีการปกป้องตนเองจากการถูกตีตราจากสังคม โปรดเข้าดูที่ nyc.gov/coronavirus หรื อ
cdc.gov/covid19
หากต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยารักษาบาดแผลทางใจ โปรดเข้าดู “New York
State Trauma-Informed Network” (เครื อข่ายการเยียวยารักษาบาดแผลทางใจแห่งรัฐนิวยอร์ก)

กรมอนามัยแห่ งนครนิวยอร์ กอาจเปลี่ยนแปลงคาแนะนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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เจอร์นิแกน เอ็มเอ็ม, กรี น ซีอี, เปเรซ กวาวดรอน และอื่น ๆ. Racial Trauma Toolkit (ชุดเครื่ องมือบาดแผลทางใจทางเชื้อชาติ). มหาวิทยาลัยบอสตัน –
สถาบันเพื่อการศึกษาและส่งเสริ มเชื้อชาติและวัฒนธรรม. https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/sites/isprc/isprc-advisory-board.html. ตีพิมพ์เมื่อปี 2015 เข้าใช้เมื่อ 27
กรกฎาคม 2020
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