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กรอบแนวคิด การสรางวคัซนีใจ (4 สราง 2 ใช)

 วคัซนีใจในชมุชนุ หมายถึง มาตรการหรอืกิจกรรมทีส่งเสริมใหคนในชุมชนรวมมอืกนัในการเผชญิ
กับปญหาหรือวิกฤตตางๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน รวมใจกันจัดการปองกัน แกไขปญหาจนสามารถกาวขาม
ปญหาไปได อีกทั้งยังสามารถทําใหชุมชนฟนตัวกลับสูสภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว 
 วัคซีนใจนี้เปนสิ่งที่เรียนรูและพัฒนาใหเกิดไดในทุกชุมชน เพราะเปนส่ิงที่สามารถนําบทเรียน
จากประสบการณที่ผานมาของชุมชนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติได ชุมชนใดที่มีวัคซีนใจเกิดขึ้น 
ยอมถือวาชุมชนนั้นมีภูมิคุมกันในชุมชน ที่เขมแข็งจะไมหวั่นไหวกับวิกฤตตางๆ ที่เขามา

แนวทางการสรางวัคซีนใจ

เพือ่ใหเกดิภูมิคุมกนัในชุมชน

แนวทางการสรางวัคซีนใจ

เพือ่ใหเกดิภูมิคุมกนัในชุมชน
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1.1 สรางมาตรการปองกนัและสรางความปลอดภยัในชมุชน เชน 

  การเวนระยะหาง

  จัดพื้นที่สาธารณะใหสะอาดและปลอดภัย

  การคัดกรองและกักตัว 14 วัน สําหรับกลุมเสี่ยงที่มาจากตางประเทศ 

  หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง

  การงดจัดงานสังสรรค รวมกลุม หรือพิธีกรรมทางศาสนา

  การใสหนากากอนามัยกอนออกจากบาน

  การบริการจุดลางมือ เจลแอลกอฮอล หรือจุดตรวจวัดไข 

1.2 มกีารสือ่สารใหความรูในการดูแล/ปองกนัตัวเองและผูอ่ืน  

 เชน มีการสื่อสารเกี่ยวกับ

  วิธีการปองกัน/การดูแลตนเองและครอบครัวจากโควิด 19 

  พื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทาง

  ความรูเกี่ยวกับโรค อาการ และการแพรกระจาย 

  สถานบริการที่สามารถใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

MINIMUM 2M (6FT) MINIMUM 2M (6FT)

สรางชมุชนทีรู่สกึปลอดภยัวคัซนีที่ 1

สราง4 วัคซนีใจ
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2.1 มีการสือ่สารขอมลูทีถ่กูตอง ชัดเจน สมํา่เสมอ เชน

  สื่อสารขอมูลการระบาดที่ถูกตองและตรงกันกับขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข

  มีความสมํ่าเสมอในการใหขอมูลแกคนในชุมชน เชน การสื่อสารผานวิทยุชุมชน

  เปนเวลาเดิมในทุกๆ วัน 

  สื่อสารเกี่ยวกับขอมูลการระบาดในเชิงของความเสี่ยงและความปลอดภัยมากกวา

  ความรายแรงของโรค

  มีชองทางสําหรับสื่อสารที่เหมาะสม เชน สื่อสารผานผูนํา อสม. สื่อสารผาน

  วิทยุชุมชน หอกระจายเสียง หรือเปนเอกสาร แผนพับ เปนตน

2.2 มกีารใหความรูเกีย่วกบัการจัดการอารมณ ผอนคลาย
 ความเครยีด และความกงัวล เชน 

  รพ.สต. อสม. หรืออาสาสมัคร เยี่ยมบานเพื่อใหคําแนะนํา

  คนที่ถูกกักตัวหรือคนที่เปนญาติของผูปวยจัดการอารมณ 

  ผอนคลายความเครียด หรือความกังวล

  วิทยุชุมชนเผยแพรองคความรู เทคนิคในการจัดการอารมณ 

  ผอนคลายความเครียด หรือความกังวลในกลุมประชาชนทั่วไป

  เผยแพรเอกสารความรูเรื่อง การผอนคลายความเครียด (การฝกหายใจ การผอนคลาย

  กลามเนื้อ) การฝกสติ โดยการแจกตามบานหรือการติดประกาศในพื้นที่ที่คนในชุมชน

  สามารถเขาไปเรียนรูได 

  การสื่อสารองคความรู เทคนิคในการจัดการอารมณ ผอนคลายความเครียด หรือ

  ความกังวลโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารของชุมชน เชน Line, Facebook เปนตน

 

สรางชมุชนทีรู่สกึสงบวคัซนีที่ 2

สราง4 วัคซนีใจ
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3.1 ฟนฟโูครงสรางพ้ืนฐานและบริการในชุมชนใหกลบัมาตามปกติ 
 ภายใตความปลอดภยั เชน 

  จัดใหมีบริการสาธารณะ เชน บริการสาธารณสุข หรือ ระบบขนสงสาธารณะ ใหเปนไป

  ตามปกติ ภายใตมาตรการความปลอดภัยในชุมชน

  ปรับบริการในชุมชนใหเหมาะกับความปลอดภัย แตยังคงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน 

  การจัดบริการรถขายอาหารเคลื่อนที่เมื่อตลาดสดถูกปด  

3.2  จดัใหมสีวสัดกิาร/สรางรายได ใหกบัผูไดรบัผลกระทบ เชน 

  มีกองทุนหมูบานหรือขอความรวมมือกับธนาคารอนุมัติกูยืมเงินสําหรับผูไดรับผลกระทบ

  หรือการพักชําระหนี้ 

  สงเสริมการสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ เชน การจัดทําหนากากอนามัยขาย

  ในชุมชนการทําอาหารกลอง เปนตน 

3.3 แบงปนประสบการณ สรางความหวัง  เชน 

  นําผูที่หายปวยมาบอกเลาประสบการณ และแสดงใหเห็นการฟนฟูทั้งรางกายและ

  ความเปนอยู 

  ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน กระตุนใหคนตั้งเปาหมายทั้ง

  ระยะสั้นและระยะยาว

  ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน แนะนําเทคนิคการหาจุดแข็ง

  ในตัวเองและใชประโยชนเพื่อฝาฟนวิกฤตโควิด-19 

  การจัดกิจกรรมชื่นชมฮีโรของครอบครัว และ

  ของชุมชุน เชน แพทย พยาบาล หรือ

  ผูปวยที่หายแลว

 

สรางชมุชนทีรู่สกึมคีวามหวงัวคัซนีที่ 3

สราง4 วัคซนีใจ
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ใชศกัยภาพชมุชน1 ใชสายสมัพนัธในชมุชน2
 ชุมชมรวมกันจัดทําแผนหรือชวยแกปญหา
 ที่เกิดขึ้น
 ระดมทรัพยากร และสรางเครือขายทั้ง
 ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อบริหาร
 จัดการทรัพยากรที่สําคัญตอการชวยเหลือ
 คนในชุมชน
 จัดระบบจิตอาสาในชุมชน เพื่อชวยเหลือ
 ประชาชนในชุมชน เชน ทําเจลลางมือ 
 ทําหนากากอนามัย เปนตน

 ผูนําที่เขมแข็งสื่อสารและใหกําลังใจคน
 ในชุมชน
 มีปราชญชาวบาน แกนนํา หรือ จิตอาสา 
 ใหความรูที่ถูกตองแกคนในชุมชน
 สงเสริมใหเพื่อนบานชวยดูแล และไมแสดง
 ความรังเกียจ
 ดูแลครอบครัวใหเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

4.1 สรางความเขาใจและเห็นใจ ไมมีอคต ิไมรังเกยีจ  
  ชุมชนสื่อสารใหความเชื่อมั่น ใหขอมูลความรู การดูแล การปองกัน สรางความเขาใจ
  กับคนในชุมชน และเห็นใจผูปวยที่หายแลวใหกลับมาดําเนินชีวิตไดปกติ
  ชุมชนใหกําลังใจกลุมเสี่ยง ผูปวยและครอบครัวใหมีกําลังใจในการดูแลตัวเองใหผาน
  พนวิกฤตไปได

สราง4 วัคซนีใจ

สรางชมุชนทีเ่ขาใจ ใหโอกาสวคัซนีที่ 4

ใชในชมุชน2

4.2  ใหโอกาสผูท่ีหายปวยกลบัมาดําเนนิชีวติตามปกติ  
  ชุมชนใหโอกาสผูที่หายปวยหรือพนจากระยะกักตัวแลวมามี
  บทบาทในการชวยเหลือชุมชน 
  ชุมชนใหโอกาสผูที่หายปวยหรือพนจากระยะกักตัวแลว 
  มารวมในการสื่อสาร บอกตอความรูที่ถูกตองแกคนในชุมชน

3.1 ฟนฟโูครงสรางพ้ืนฐานและบริการในชุมชนใหกลับมาตามปกติ 
 ภายใตความปลอดภยั เชน 

  จัดใหมีบริการสาธารณะ เชน บริการสาธารณสุข หรือ ระบบขนสงสาธารณะ ใหเปนไป

  ตามปกติ ภายใตมาตรการความปลอดภัยในชุมชน

  ปรับบริการในชุมชนใหเหมาะกับความปลอดภัย แตยังคงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน 

  การจัดบริการรถขายอาหารเคลื่อนที่เมื่อตลาดสดถูกปด  

3.2  จดัใหมีสวสัดิการ/สรางรายได ใหกบัผูไดรบัผลกระทบ เชน 

  มีกองทุนหมูบานหรือขอความรวมมือกับธนาคารอนุมัติกูยืมเงินสําหรับผูไดรับผลกระทบ

  หรือการพักชําระหนี้ 

  สงเสริมการสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ เชน การจัดทําหนากากอนามัยขาย

  ในชุมชนการทําอาหารกลอง เปนตน 

3.3 แบงปนประสบการณ สรางความหวัง  เชน 

  นําผูที่หายปวยมาบอกเลาประสบการณ และแสดงใหเห็นการฟนฟูทั้งรางกายและ

  ความเปนอยู 

  ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน กระตุนใหคนตั้งเปาหมายทั้ง

  ระยะสั้นและระยะยาว

  ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน แนะนําเทคนิคการหาจุดแข็ง

  ในตัวเองและใชประโยชนเพื่อฝาฟนวิกฤตโควิด-19 

  การจัดกิจกรรมชื่นชมฮีโรของครอบครัว และ

  ของชุมชุน เชน แพทย พยาบาล หรือ

  ผูปวยที่หายแลว

 

สรางชมุชนทีรู่สกึมคีวามหวงัวคัซนีที่ 3

สราง4 วัคซนีใจ
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 สื่อสารใหขอมูลที่ถูกตอง ไมรังเกียจ
 กลุมเสี่ยงหรือผูปวย ผูที่หายปวย 
 เปลี่ยนความคิดจากผูที่หายปวยเปน 
 Hero ในการชวยสังคมได

การสรางวัคซนีใจใหชุมชน

ใหมีความเขาใจและใหโอกาสV4

 ชุมชนสื่อสารความรูการดูแลตนเอง และ
 ครอบครัวจาก COVID-19 โดยผานชองทาง
 ที่เหมาะสมในชุมชน
 ชมุชนกาํหนดหรอืตัง้กฎความปลอดภัย เนนยํา้
 ใหมีการเวนระยะหางทางสังคม การลางมือ 
 และสวมหนากากเมื่อไปในที่ชุมชน
 ชุมชนเฝาระวังคนหากลุมเสี่ยง โดยคัดกรอง
 และกักตัว 14 วัน ของผูที่กลับมาจากพื้นที่
 เสี่ยงหรือสัมผัสผูปวย
 ชุมชนรวมกันดูแลพื้นที่สภาพแวดลอม
 ใหสะอาด ปลอดภัย เชน ตลาด/หองนํ้า

การสรางวัคซนีใจ

เพือ่ความปลอดภัยV1
 ชุมชนมีการรับสงขาวสารที่ถูกตอง 
 ชัดเจน สมํ่าเสมอ
 สงเสริมใหคนในชุมชนฝกจิตรับรู 
 การผอนคลายความเครียด การลด
 ความกังวล 

การสรางวัคซนีใจ

ใหชุมชนรูสึกสงบ V2

 ชุมชนสื่อสารเนนยํ้าวา 
 “เราปองกนัได”

 ชุมชนจัดสวัสดิการ 
 ดูแลชวยเหลือกันในชุมชน
 ชุมชนสงเสริมการสรางรายได

การสรางวัคซนีใจ

ใหชุมชนมีความหวังV3

การสรางวัคซีนใจในชุมชนจําเปนตองใชจุดแข็งที่มีอยู

ในชุมชนคือศักยภาพที่มีในชุมชน คือผูนําที่มีความเขมแข็ง 

คนในชุมชนที่มีความสามารถพรอมที่จะรวมแรงรวมใจกันทํา

เพื่อชุมชน และตองมีสายสัมพันธที่แนนแฟนของคนในชุมชน

เปนตวัเช่ือมใหเกดิการชวยเหลอืเกื้อกูลกันในยามวิกฤต

ตัวอยางการสรางวัคซีนใจในชุมชน
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ชุมชนประเมินตนเอง

วิเคราะหจุดที่ตองพัฒนา

- ทีมเฝาระวัง (อพปร., รพ.สต.)
- ทีมเยี่ยมบาน (อสม., รพ.สต., แกนนํา)
- ทีมสนับสนุน (ผูใหญบาน, อบต., กลุม ชมรมตางๆ, สมาชิกสภาหมูบาน)
- ทีมสื่อสาร (ผูใหญบาน, วิทยุชุมชน, อสม.)

ตั้งทีมทํางานแบงหนาที่ใหชัดเจน เชน

ชุมชนมีภูมิคุมกัน

ใชศักยภาพชุมชน ใชสายสัมพันธในชุมชน

สรางความรูสึก
ปลอดภัย

สรางความรูสึกสงบ สรางความหวัง สรางความเขาใจ
ใหโอกาส

แนวปฏิบัติการสรางวัคซีนใจในชุมชน (4 สราง 2 ใช)
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มี ไมมี

มี ไมมี

2.1 ชุมชนของทานมีการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน สมํ่าเสมอ
การสื่อสารขอมูลการระบาดที่ถูกตองและตรงกันกับขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข

มีความสมํ่าเสมอในการใหขอมูลแกคนในชุมชน เชน การสื่อสารผานวิทยุชุมชนเปนเวลาเดิมในทุกๆวัน

2.2 ชุมชนของทานมีการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเอง 
เพื่อลดความเครียด ความกังวล

2. ชุมชนที่รูสึกสงบ  

มี ไมมี

มี ไมมี

มี ไมมี

3.1 ชุมชนของทานมีการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานและบริการในชุมชน
ใหกลับมาตามปกติ ภายใตความปลอดภัย เชน การจัดใหมีบริการสาธารณะ บริการ

สาธารณสุข หรือ ระบบขนสงสาธารณะใหเปนไปตามปกติ ภายใตมาตรการความปลอดภัยในชุมชน

3.2 ชุมชนของทานมีจัดใหมีสวัสดิการ/สรางรายได ใหกับผูไดรับผลกระทบ
เชน มีกองทุนหมูบานหรือขอความรวมมือกับธนาคารอนุมัติกูยืมเงินสําหรับผูไดรับผลกระทบ 
หรือการพักชําระหนี้ หรือสงเสริมการสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ

3.3 ชุมชนของทานมีกิจกรรมแบงปนประสบการณ สรางความหวังใหกับคนในชุมชน
เชน การนําผูที่หายปวยมาบอกเลาประสบการณ และแสดงใหเห็นการฟนฟูทั้งรางกายและความเปนอยู,  
การจัดกิจกรรมชื่นชมฮีโรของครอบครัว และของชุมชุน เชน แพทย พยาบาล หรือผูปวยที่หายแลว

3. ชุมชนที่มีความหวัง  

มี ไมมี

มี ไมมี

4.1 ชุมชนของทานมีการสรางความเขาใจและเห็นใจ ไมมีอคติ ไมรังเกียจ
เชน สื่อสารใหความเชื่อมั่น สรางความเขาใจกับคนในชุมชน และเห็นใจ ใหกําลังใจผูปวยที่
หายแลวใหกลับมาดําเนินชีวิตไดปกติ

4.2 ชุมชนของทานใหโอกาสผูที่หายปวยกลับมาดําเนินชีวิตไดตามปกติ
เชน ดึงผูที่หายปวยมารวมในการชวยเหลือหรือสื่อสารบอกตอความรูแกคนในชุมชน

4. ชุมชนที่เขาใจ ใหโอกาส 

กับแบบสํารวจภูมิคุมกันทางใจในชุมชน สูภัย COVID-19

มาสํารวจกัน...ชุมชนเรามีหรือยัง?

คําแนะนํากอนสํารวจ...

มี ไมมี

มี ไมมี

1.1 ชุมชนของทานมีมาตรการปองกันและสรางความปลอดภัยในชุมชน
เชน การเวนระยะหาง, จัดพื้นที่สาธารณะใหสะอาดและปลอดภัย, การคัดกรองและกักตัว 

14 วัน, การงดจัดงานสังสรรค รวมกลุม เจลแอลกอฮอล หรือจุดตรวจวัดไข

1.2 ชุมชนของทานมีการสื่อสารใหความรูในการดูแล/ปองกันตัวเองและผูอื่น
เชน มีการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการปองกัน/การดูแลตนเองและครอบครัวจากเชื้อไวรัสโควิด 19,
พื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทาง, ความรูเกี่ยวกับโรค อาการ และการแพรกระจาย, สถานบริการที่
สามารถใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

1. ชุมชนที่รูสึกปลอดภัย 

 แบบสาํรวจนีทํ้าข้ึนเพือ่เปนเครือ่งมือชวยใหทานไดทบทวนสิง่ท่ีชมุชนของตนเองมหีรอืไมม ีเพือ่นาํไปพฒันาของชมุชน
ตนเอง ทัง้นีห้ากพบวาในชมุชนของทานยงัไมมีการดําเนินการขอใดขอหนึง่ ขอใหทานหรือผูทีเ่กีย่วของ เชน ผูนาํชุมชน บคุลากร
ภาครัฐหรอืเอกชน รวมกนักําหนดและดําเนนิการในดานนัน้ๆ เพือ่ใหชุมชนของทานมภูีมิคุมกันทางใจ คนในชมุชนมีสขุภาพจติทีด่ี 
สามารถรวมกนัผานพนวกิฤตของโรคระบาดในครัง้นีไ้ปไดอยางเขมแข็งตอไป


