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คำ�นำ�
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ มีผตู้ ดิ เชือ้ และเสียชีวติ เป็นจ�ำนวน
มาก รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง (social
distancing) การเก็บตัวอยูบ่ า้ น การงดกิจกรรมหรือรวมกลุม่ ทางสังคม และการปิดเมือง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและสุขภาพจิต ถึงแม้จะมีการปลดล็อคมาตรการความปลอดภัยทีเ่ อือ้ ให้ประชาชน
สามารถกลับมาด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติภายใต้มาตรการความปลอดภัย แต่การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้
เปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิตของประชาชนโดยสิ้นเชิง ประชาชนต้องใช้ชีวิตในแบบ “ชีวิตวิถีใหม่” (New normal)
ซึ่งส่งผลกระทบกับโดยตรงกับสุขภาพจิตของประชาชน หากไม่สามารถปรับตัวได้สิ่งที่น่ากังวลใจจะไม่ใช่แค่สุขภาพ
กายของประชาชน แต่สุขภาพใจที่ต้องอยู่กับความเครียด ความกังวล ความโดดเดี่ยว และความสิ้นหวัง เป็นระยะ
เวลานานก็ควรได้รบั การดูแล เพือ่ ลดความเสีย่ งของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว การมีภมู คิ มุ้ กันทางร่างกาย
และจิตใจจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายการเสริมสร้างวัคซีนใจ (Community vaccines) เพื่อให้
เกิดภูมคิ มุ้ กันในชุมชน (Community immunity) เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว
ดังนัน้ การทีช่ มุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลคนในชุมชน ร่วมกันสร้างวัคซีนใจจนท�ำให้ชมุ ชนเกิดภูมคิ มุ้ กัน
ที่เข้มแข็ง จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ส�ำคัญที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นในชุมชน การจะสร้างวัคซีนใจในชุมชนนั้นจ�ำเป็น
ต้องใช้ศักยภาพร่วมกับสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นที่มีอยู่ในชุมชนเป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างวัคซีนใจให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยวัคซีนใจทีส่ ำ� คัญในการจะท�ำให้ชมุ ชนมีภมู คิ มุ้ กันคือ วัคซีนใจทีส่ ร้างให้ชมุ ชนรูส้ กึ ปลอดภัย (Safety) วัคซีน
ใจที่สร้างให้ชุมชนมีความสงบ (Calm) วัคซีนใจที่สร้างให้ชุมชนมีความหวัง (Hope) และวัคซีนใจที่สร้างให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันอย่างเข้าใจ และให้โอกาส (Destigmatization) กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย หรือผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 แล้ว หาก
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจก็จะส่งผลให้ประชาชนปรับตัวได้ในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ตลอดจนสามารถรับมือกับ
วิกฤตการแพร่ระบาดใหม่ในอนาคต และสามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆ ไปได้
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แนวคิดวัคซีนใจในชุมชน ด้วยหลัก “4 สร้าง 2 ใช้
กรอบแนวคิดการสร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) จัดท�ำขึ้นโดยประยุกต์ใช้หลักการ
ของการเตรียมบริการด้านสังคมจิตใจเพื่อรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ.2561 โดย Missouri
Department of Health and Senior Services ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต
(Crisis communication), การสร้างความหยุ่นตัวของชุมชน (Community resilience), การให้ความช่วยเหลือ
ด้านสังคมจิตใจในภาวะวิกฤต (Psychosocial support), และล�ำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s
hierarchy of needs Theory) โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการด�ำเนินงานในระดับ “บุคคล” ไปสู่ “ชุมชน” เพื่อ
เสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน จนท�ำให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน (Community immunity) มีความเข้มแข็ง และสามารถ
ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต หากยังไม่สามารถหยุดการระบาดได้และยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน สิ่งที่น่ากังวลใจจะไม่ใช่
แค่สุขภาพกายของประชาชน แต่สุขภาพใจที่ต้องอยู่กับความเครียด ความกังวล ความโดดเดี่ยว และความสิ้นหวัง
เป็ น ระยะเวลานานก็ ค วรได้ รั บ การดู แ ลเพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในระยะยาว ดั ง นั้ น
การด�ำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ ณ เวลานี้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการมาตรการ
การป้องกันปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้าด้วยกัน การด�ำเนินงานป้องกันโรคจ�ำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่ท�ำให้
ชุมชนมีความเข้าใจการป้องกันโรค มีวิธีรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ที่ส�ำคัญคือการดูแลใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในชุมชน ลดความตื่นตระหนก และค่อยๆฟื้นฟูให้คน
ในชุมชนสามารถกลับมาด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติ ด้วยหลักการดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดของการสร้างวัคซีนใจ
ในชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

วัคซีนใจในชุมชุน (Community vaccines) คืออะไร

วัคซีนใจในชุมชุน (Community vaccines) หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถ
ก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถท�ำให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว
วัคซีนใจนี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในทุกชุมชน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถน�ำบทเรียน
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ชุมชนใดที่มีวัคซีนใจเกิดขึ้น ย่อมถือว่า
ชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่เข้ามา
การสร้ า งวั ค ซี น ใจในชุ ม ชนสามารถสรุ ป เป็ น หลั ก การง่ า ยๆ ด้ ว ยหลั ก “4 สร้ า ง 2 ใช้ ” 4 สร้ า ง
ประกอบด้วย สร้างที่ 1 คือการสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย (Safety) สร้างที่ 2 คือการสร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ
(Calm) สร้างที่ 3 คือการสร้างชุมชนที่มีความหวัง (Hope) และสร้างที่ 4 คือการสร้างชุมชนที่เข้าใจ ให้โอกาส
(Destigmatization) โดย 3 สร้างแรกนั้นเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)
เพื่อให้บุคคลนั้นพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และฟื้นคืนกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเมื่อต้องเผชิญ
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เหตุการณ์ร้ายๆ หรือสถานการณ์ที่ยากล�ำบากในชีวิต ซึ่งต้องอาศัยมาตรการการส่งเสริมและป้องกันโรค เพื่อให้
คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย และในขณะเดียวกันยังส่งผลให้คนในชุมชนรู้สึกสงบได้เพราะสามารถลดความกังวลใจ
ของการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้ต้องอาศัยเทคนิคการดูแลจิตใจ การจัดการอารมณ์ เพื่อให้สามารถรับมือกับ
ความกังวลใจในแต่ละวันได้ และอาศัยการสร้างความหวังเพื่อให้คนในชุมชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
แต่ในบางครั้งตัวบุคคลอาจไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลาวิกฤตได้ด้วยตนเอง จ�ำเป็นจะต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น รวมทั้งจากคนในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน อาทิ การสร้างชุมชนที่ไม่รังเกียจ
ผู้ป่วยและให้โอกาสผู้ที่หายป่วยได้กลับมาด�ำเนินชีวิตอย่างปกติในชุมชนของตน ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับแนวคิด
“ความหยุ่นตัวของชุมชน” (Community resilience) เพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือ แก้ปัญหา และประคับประคอง
กันในยามวิกฤตได้ โดยการท�ำงานร่วมกับชุมชนต้องตระหนักว่า ความสามารถของชุมชนคือหัวใจที่ส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยการจะท�ำให้เกิดวัคซีนใจทั้ง 4 สร้างข้างต้นได้นั้น ชุมชนจ�ำเป็นต้องใช้
“หลัก 2 ใช้” เป็นพื้นฐานได้แก่ การใช้ศักยภาพชุมชน (Community efﬁcacy) และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน
(Community networks and relationships)
การใช้ศักยภาพชมชุน (Community efﬁcacy) คือการดึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคน
เงิน ของ มาใช้ เช่น ชุมชนร่วมกันจัดทําแผนหรือช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น, ระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สําคัญต่อการช่วยเหลือคนในชุมชน หรือการจัดระบบจิต
อาสาในชุมชน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน เช่น การทําเจลล้างมือ, การทําหน้ากากอนามัย เป็นต้น
การใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน (Community networks and relationships) คือการที่ชุมชนมีความรัก
ความผูกพันระหว่างคนในชุมชน การใช้ความสัมพันธ์ทดี่ ี วัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนเป็นฐานในการสร้างความร่วมมือ
ของชุมชนร่วมกัน เช่น การมีผู้นําที่เข้มแข็งสื่อสารและให้กําลังใจคนในชุมชน, มีปราชญ์ชาวบ้าน แกนนํา หรือ
จิตอาสา ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน, การส่งเสริมให้เพื่อนบ้านและครอบครัวช่วยดูแลเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
โดยหลัก “4 สร้าง 2 ใช้” นี้เป็นหลักการที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอื่นๆ
และดูแลจิตใจคนในชุมชนได้หากเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้งในอนาคต

ศักยภาพชุมชน
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ชุมชมรวมกันจัดทําแผนหรือชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น
ระดมทรัพยากร และสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรที่สําคัญตอการชวยเหลือคนในชุมชน
จัดระบบจิตอาสาในชุมชน เพื่อชวยเหลือคนในชุมชน เชน
ทําเจลลางมือ ทําหนากากอนามัย เปนตน
ความเปนผูนํา เปนศูนยรวมของคนในชุมชน

ฟนฟูโครงสรางพื้นฐานและบริการ
ในชุมชนใหกลับมาเปนปกติ ภายใต
ความปลอดภัย
จัดใหมีสวัสดิการ/สรางรายได ใหกับ
ผูไดรับผลกระทบ
แบงปนประสบการณ สรางความหวัง

ชุมชนที่มีความหวัง
(Hope)

ใหขอมูลที่ถูกตอง เห็นใจกลุมเสี่ยง
ไมมีอคติ ไมรังเกียจ
ใหโอกาสผูที่หายปวยกลับมา
ดําเนินชีวิตตามปกติ

ชุมชนที่เขาใจ ใหโอกาส
(Destigmatization)

ผูนําที่เขมแข็งสื่อสารและใหกําลังใจคนในชุมชน
มีปราชญชาวบาน แกนนํา หรือ จิตอาสา ใหความรูที่ถูกตองแกคนในชุมชน
สงเสริมใหเพื่อนบานชวยดูแลกันและกันในชุมชน และไมแสดงความรังเกียจ
ผูปวย กลุมเสี่ยงและผูที่หายปวย
ดูแลครอบครัวใหเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
มีความรัก ความสามัคคีและผูกพันเหมือนพี่นองของคนในชุมชน
ใชตนทุนเดิม เชน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนเปนฐาน

สายสัมพันธในชุมชน (Community networks and relationships)

สื่อสารขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน
สมํ่าเสมอ
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ
อารมณ การผอนคลายความเครียด
และความกังวล

ชุมชนที่รูสึกสงบ
(Calm)

ศักยภาพชุมชน (Community efﬁcacy)

มีมาตรการปองกันและสราง
ความปลอดภัยในชุมชน
มีการใหความรูในการดูแล/ปองกัน
ตัวเองและผูอื่น

ชุมชนที่รูสึกปลอดภัย
(Safety)
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การสรางชุมชนที่รูสึกปลอดภัยตองอาศัย 2 องคประกอบที่สําคัญคือ สิ่งแวดลอมในชุมชน
ที่เอื้อใหเกิดความปลอดภัย และการมีความรูในการดูแลใหตนเองและคนในครอบครัวปลอดภัย
จากการติดเชื้อ รวมถึง เทคนิคหรือความรูในการใชชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม (New normal) ดังนั้น
ในการสรางความรูสึกปลอดภัยในชุมชนจึงประกอบดวย 2 มาตรการสําคัญ ดังนี้

1.1 สรางมาตรการปองกันและสรางความปลอดภัยในชุมชน เชน

 การเวนระยะหางทางสังคม (เชน การเวนระยะหางขณะรอคิวซื้อสินคา,






การนั่งเวนระยะหางในที่สาธารณะ)
จัดพื้นที่สาธารณะใหสะอาดและปลอดภัย (เชน ตลาด หองนํา้ สาธารณะ ระบบขนสงสาธารณะ)
การคัดกรองและกักตัว 14 วันของผูที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผูปวย
จัดงานสังสรรค รวมกลุม หรือพิธีกรรมทางศาสนา ภายใตมาตรการดานความสะอาด
และปลอดภัย
รณรงค ประชาสัมพันธการใสหนากากอนามัยกอนออกจากบาน
การบริการจุดลางมือ เจลแอลกอฮอล หรือจุดตรวจวัดไข

1.2 มีการสือ่ สารใหความรูใ นการดูแล/ปองกันตัวเองและผูอ นื่ เชน มีการสือ่ สารเกีย่ วกับ






วิธีการปองกัน/การดูแลตนเองและครอบครัวจากโควิด-19
พื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทาง
ความรูเกี่ยวกับโรค อาการ และการแพรกระจายของโรค
สถานบริการที่สามารถใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เทคนิคหรือความรูในการใชชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม

สาธารณะ)

าด

รเกีย่ วกับ
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การสรางชุมชนที่รูสึกสงบจําเปนตองอาศัยเทคนิคการสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนก
ซึง่ มีหลักการสําคัญ คือ การสือ่ สารทีร่ วดเร็วทันเหตุการณ ใหขอ มูลทีถ่ กู ตองนาเชือ่ ถือ มีความชัดเจน
เขาใจงาย และสือ่ สารอยางสมํา่ เสมอ นอกจากนีป้ ระชาชนควรมีความรูแ ละเทคนิคในการจัดการ
อารมณ ความเครียด ความกังวลของตนเอง เพื่อใหพรอมกับการใชชีวิตในภาวะวิกฤต ดังนั้น
ในการสรางความรูสึกสงบในชุมชนจึงประกอบดวย 2 มาตรการสําคัญ ดังนี้
2.1 มีการสือ่ สารขอมูลทีถ่ กู ตอง ชัดเจน สมํา่ เสมอ เชน
 สื่อสารขอมูลการระบาดที่ถูกตองและตรงกันกับขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข
 มีความสมํ่าเสมอในการใหขอมูลแกคนในชุมชน เชน การสื่อสารผานวิทยุชุมชน
เปนเวลาเดิมในทุกๆวัน
 สื่อสารเกี่ยวกับขอมูลการระบาดในเชิงของความเสี่ยงและความปลอดภัย
มากกวาความรายแรงของโรค
 มีชองทางสําหรับสื่อสารที่เหมาะสม เชน สื่อสารผานผูนํา อสม.
สื่อสารผานวิทยุชุมชน หอกระจายเสียง หรือเปนเอกสาร แผนพับ เปนตน

2.2 มีการใหความรูเ กีย่ วกับการจัดการอารมณ การผอนคลาย
ความเครียดและความกังวล เชน

 รพ.สต. อสม. หรืออาสาสมัคร เยี่ยมบานเพื่อใหคําแนะนําคนที่ถูกกักตัวหรือคนที่เปน





ญาติของผูปวยในการจัดการอารมณการผอนคลายความเครียด หรือความกังวล
วิทยุชุมชนเผยแพรองคความรู เทคนิคในการจัดการอารมณ การผอนคลาย
ความเครียด หรือความกังวลในกลุมประชาชนทั่วไป
เผยแพรเอกสารความรูเรื่อง การผอนคลายความเครียด (เชน การฝกหายใจ การผอนคลาย
กลามเนื้อ) การฝกสติ โดยการแจกตามบานหรือการติดประกาศในพื้นที่ที่คนในชุมชน
สามารถเขาไปเรียนรูได
การสื่อสารองคความรู เทคนิคในการจัดการอารมณ การผอนคลายความเครียด หรือ
ความกังวลโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารของชุมชน เชน Line, Facebook เปนตน
คัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในชุมชนดวยแบบประเมินความเครียด (ST5) และ
แบบคัดกรองซึมเศรา (2Q) และใหการปฐมพยาบาลทางใจ (PFA) ดวยหลัก 3 ส.
เมื่อพบผูที่มีความตองการการชวยเหลือทางจิตใจ
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การสรางความหวังใหกับคนในชุมชน ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองรวมมือกันสรางขึ้นโดยเฉพาะ
ในสถานการณ วิกฤตที่สงผลใหคนตกงาน ขาดรายได หรือเกิดความสูญเสีย เพื่อปองกันปญหา
สุขภาพจิตซึ่งอาจนําไปสูการฆาตัวตายได การสรางความหวังจึงเปรียบเสมือนการเติมนํ้ามัน
ใหไฟ เติมแรงใจใหคนในชุมชนตอสูก บั ปญหา และผาฝนวิกฤตไปได การสรางความหวังในชุมชน
ประกอบดวย 3 มาตรการสําคัญ ดังนี้

3.1 ฟน ฟูโครงสรางพืน้ ฐานและบริการในชุมชนใหกลับมาใชไดตามปกติ
ภายใตความปลอดภัย เชน

 จัดใหมีบริการสาธารณะ เชน บริการสาธารณสุข หรือ ระบบขนสงสาธารณะ ใหเปนไป

ตามปกติ ภายใตมาตรการความปลอดภัยในชุมชน
 ปรับรูปแบบบริการในชุมชนใหเหมาะกับความปลอดภัย แตยังคงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เชน การจัดบริการรถขายอาหารเคลื่อนที่เมื่อตลาดสดถูกปด
3.2 จัดใหมสี วัสดิการ/สรางรายได ใหกบั ผูไ ดรบั ผลกระทบ เชน
 มีกองทุนหมูบานหรือขอความรวมมือกับธนาคารอนุมัติกูยืมเงินสําหรับผูไดรับผลกระทบ
หรือการพักชําระหนี้
 สงเสริมการสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ เชน การรวมกลุมสรางอาชีพ สงเสริม
การประกอบอาชีพในชุมชน การทําอาหารกลอง รวมถึงการหาตลาด ชองทางการขาย
สินคาใหกับคนในชุมชน เปนตน
3.3 แบงปนประสบการณ สรางความหวัง เชน
 ใหโอกาสผูที่หายปวยมาบอกเลาประสบการณ และแสดงใหเห็นการฟนฟูทั้งรางกาย
และความเปนอยู
 ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน กระตุนใหคนตั้งเปาหมาย
ในการใชชีวิตอะไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 ผูนําชุมชน หรือผูที่ไดรับการนับถือ ไววางใจในชุมชน
แนะนําเทคนิคการหาจุดแข็งในตัวเองและ
ใชประโยชนเพื่อฝาฟนวิกฤติโควิด 19
 การจัดกิจกรรมชื่นชมฮีโรของครอบครัว และ
ของชุมชุน เชน แพทย พยาบาล หรือผูปวย
ที่หายแลว

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

ความเขาใจความทุกขยากลําบากของกลุมเสี่ยง กลุมกักตัว ผูปวยและครอบครัว และ
ความรูที่ถูกตอง เกี่ยวกับการแพรระบาดและธรรมชาติของการเกิดโรคเปนสิ่งที่ควรสงเสริม
ใหเกิดขึ้นเพื่อลดการตีตราและให โอกาสบุคคลเหลานั้นไดกลับมามีชีวิตปกติในชุมชน การสราง
ความเขาใจและใหโอกาส ประกอบดวย 2 มาตรการสําคัญ ดังนี้

4.1 สรางความเขาใจเห็นใจ ไมอคติ และไมรงั เกียจ

 ชุมชนสื่อสารใหความเชื่อมั่น ใหขอมูลความรู การดูแล การปองกัน สรางความเขาใจ

กับคนในชุมชน และเห็นใจที่หายปวยแลวใหกลับมาดําเนินชีวิตไดตามปกติ
 ชุมชนใหกําลังใจกลุมเสี่ยง ผูปวยและครอบครัวใหมีกําลังใจในการดูแลตัวเอง
ใหผานพนวิกฤตไปได
 แกนนําชุมชนสื่อสารใหคนในชุมชนรับทราบวาผูปวยไดหายปวยแลวหรือ
ผูที่กักตัวไดกักตัวครบตามมาตรการและมีการตรวจโรคยืนยันแลว
 ชุมชนมีสวนรวมกันดูแลกลุมเสี่ยงที่ตองกักตัวในชุมชน

4.2 ใหโอกาสผูท หี่ ายปวยกลับมาดําเนินชีวติ ตามปกติ

 ชุมชนใหโอกาสผูที่หายปวยหรือพนจากระยะกักตัวแลวมามีบทบาทในการชวยเหลือ

ชุมชน
 ชุมชนใหโอกาสผูที่หายปวยหรือพนจากระยะกักตัวแลว ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ที่มีในชุมชน เชน งานในวันพระ งานในวันสําคัญตาง ๆ
 ชุมชนใหโอกาสผูที่หายปวยหรือพนจากระยะกักตัวแลว มารวมในการสื่อสาร
บอกตอความรูที่ถูกตองแกคนในชุมชน
 สงเสริมอาชีพและรายไดใหกับกลุมเสี่ยง
กลุมที่หายปวยที่กลับมาอยูในชุมชน
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 ชุมชมรวมกันจัดทําแผนหรือชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น
 ระดมทรัพยากร และสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สําคัญตอการชวยเหลือคนในชุมชน
 จัดระบบจิตอาสาในชุมชน เพื่อชวยเหลือคนในชุมชน เชน
ทําเจลลางมือ ทําหนากากอนามัย เปนตน

 ผูนําที่เขมแข็งสื่อสารและใหกําลังใจคนในชุมชน
 มีปราชญชาวบาน แกนนํา หรือ จิตอาสา ใหความรูที่ถูกตอง





แกคนในชุมชน
ความรัก สามัคคีในชุมชน ความเปนพี่เปนนองของคนในชุมชน
บริบท วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบเกื้อหนุน ชวยเหลือกัน
สงเสริมใหเพื่อนบานชวยดูแล และไมแสดงความรังเกียจ
ดูแลครอบครัวใหเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

แนวทางการสร้
แนวทางการสร้
างวัางวั
คซีคนซีใจในชุ
นใจในชุ
มชน
มชน

4
หลักการเสริมสร้างวัคซีนใจ
ให้ชุมชุนมีภูมิคุ้มกัน
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หลักการเสริมสร้างวัคซีนใจให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน

1

ส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมพลังกัน
โดยใช้ต้นทุนทรัพยากรที่ส�ำคัญในชุมชน

2

ส่งเสริมให้เครือข่าย กลุ่มต่างๆ
ท�ำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
และช่วยเหลือสนับสนุนทั้งในและระหว่างกลุ่ม

3

ส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19
เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ
และชุมชนต้นแบบก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
มีการขยายเครือข่ายต่อไป

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

5
ระดับชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน

15

เปนพี่เลี้ยง รวมมอืดาํเนนิการ รับสงตอ
กลุมเสี่ยงหรือกลุมปวย และสนับสนุน
การดําเนินงานทั้งในระดับตําบล
และระดับหมูบาน

อบต./เทศบาล
ผูใหญบาน
สื่อสารใหความรู รวมมือดําเนินการ
มีการติดตาม เฝาระวังดูแล ชวยเหลือในชุมชน
รพ.สต.
ควบคุมกํากับ และประเมินผล
อสม.
การดําเนินงานในชุมชน
สมาชิกสภาหมูบาน
แกนนําในชุมชน/กลุมตางๆ

อบต./เทศบาล
กํานัน
รพช.
รพ.สต.

กาํกบัตดิตาม เปนพเ่ีลย้ีง และสนบัสนนุ
การดาํเนนิงานในพน้ืท่ี (ระดบัตาํบลและหมบูาน)

ระดับชุมชนในการสรางภูมิคุมกัน 3 ระดับ

16
แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน
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6
แนวทางการดำ�เนินงานระดับหมู่บ้าน

17

18

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

แนวทางการดำ�เนินงานระดับหมู่บ้าน
แกนน�ำชุมชน = ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่
อสม. สมาชิกสภาหมู่บ้าน รพ.สต. ตัวแทนชุมชน ได้แก่ กลุ่ม ชมรมต่างๆ
1. ร่วมกันจัดท�ำแผนการสร้างวัคซีนใจ ร่วมกันก�ำหนดมาตรการชุมชน
หรือ ธรรมนูญหมู่บ้านในภาวะวิกฤตโควิด-19
2. จัดตั้งทีมที่จ�ำเป็นเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในชุมชน
ให้ชัดเจน เช่น
- ทีมเฝ้าระวัง (อพปร., รพ.สต.)
- ทีมเยี่ยมบ้าน (อสม., รพ.สต., แกนน�ำ)
- ทีมสนับสนุน (ผู้ใหญ่บ้าน, อบต., กลุ่ม ชมรมต่างๆ,
สมาชิกสภาหมู่บ้าน)
- ทีมสื่อสาร (ผู้ใหญ่บ้าน, วิทยุชุมชน, อสม.)
และก�ำหนดบุคคลหลักในแต่ละทีม
3. ปฏิบัติตามมาตรการ  ดูแลครอบคลุมทุกกลุ่ม
4. ติดตาม ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละทีม พบปัญหา
ร่วมกันแก้ไข ดูแลครอบคลุมทุกกลุ่ม

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

7
ผังตัวอย่างขั้นตอนการดำ�เนินงาน
การสร้างวัคซีนใจในชุมชน
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¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í (H) ¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹
ÃÒÂä´Œ (H)
-µÃÇ¨àÂÕ่ÂÁ´ÙáÅ
-¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
¢Í§»ÃÐªÒª¹ (H)
ªØÁª¹/ËÁÙ‹ºŒÒ¹
-¨Ñ´ËÒ/Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ ªØÁª¹ (H,D)
(S,H)
·Ò§ÊÑ§¤ÁãËŒ»ÃÐªÒª¹ (H)
-»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ (H,D)
·ŒÍ§¶Ô่¹/ÈÙ¹Â´ÓÃ§¸ÃÃÁ/¾Ñ²¹ÒªØÁª¹/à¡ÉµÃµÓºÅ/È»¡.Í/

á¹Ç»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑ¤«Õ¹ã¨ã¹ªØÁª¹ÃÐ´ÑºËÁÙ‹ºŒÒ¹

20
แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

8
บทบาทหน้าที่ของ
ทีมเครือข่ายในชุมชน
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แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

ส่วนที่ 1 บทบาทหน้าที่ของทีมเครือข่ายในชุมชน
ทีมเครือข่าย

ทีมน�ำ

บทบาทหน้าที่
• ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในภาพรวมของ
อ�ำเภอ
• ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในต�ำบล
• รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้กบั นายอ�ำเภอ หรือทีมน�ำใน
ระดับอ�ำเภอ
• ร่วมออกแบบกรอบการด�ำเนินงาน ก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และสร้างความปลอดภัยในชุมชน
• ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในหมูบ่ า้ น
• รายงานผลการปฏิบตั งิ านในหมูบ่ า้ น
• ติดตามเยีย่ มบ้านดูแลประชาชนในชุมชน กรณีทมี่ คี วาม
เจ็บป่วยทางจิตทีย่ งุ่ ยาก ซับซ้อน
• เป็นพีเ่ ลีย้ งแนะน�ำให้กบั ทีมเยีย่ มบ้านระดับต�ำบล/หมูบ่ า้ น

• คัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน
ทีมเยีย่ มบ้าน • ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ ภายใต้หลักการปฐมพยาบาล
ทางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19, การจัดการ
ความเครียด ฯลฯ
• ให้ความรูส้ ขุ ภาพจิตศึกษากับประชาชนในชุมชน

• คัดกรอง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
• สอบสวนโรค
• สังเกตอาการและอาการเบือ้ งต้นของประชาชนในชุมชน
• ส่งต่อให้ประชาชนเข้าสูร่ ะบบการตรวจวินจิ ฉัย
ทีมเฝ้าระวัง • ให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ติ วั เบือ้ งต้น

ทีมประกอบด้วย
ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย
• นายอ�ำเภอ
• สสอ.
ระดับต�ำบล ประกอบด้วย
• ก�ำนัน
• นายก อบต./เทศบาล
ระดับหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
• ผูใ้ หญ่บา้ น
• สมาชิกสภาหมูบ่ า้ น
• แกนน�ำต่างๆ
ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย
• รพช.
• สสอ.
• ทีม MCATT
ระดับต�ำบล ประกอบด้วย
• อบต./เทศบาล
• รพ.สต.
• ทีมหมอครอบครัว (FCT)
ระดับหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
• อสม.
• แกนน�ำชุมชน
ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย
• รพช.(ทีม SRRT)
ระดับต�ำบล ประกอบด้วย
• อบต./เทศบาล
• รพ.สต.
ระดับหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
• อสม.
• อพปร.
• อาสาสมัคร/จิตอาสา

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

ทีมเครือข่าย

บทบาทหน้าที่
• ช่วยรวบรวมความรู้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั รพ.สต.
น�ำไปใช้ตอ่
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ทีมประกอบด้วย
ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย
• สสอ.
• รพช.
• สือ่ สารความรู้ แนวทางการปฏิบตั ติ วั สถานการณ์การแพร่
ระดับต�ำบล ประกอบด้วย
ระบาดของโรค มาตรการทีร่ ฐั ประกาศ ฯลฯ ให้กบั ประชาชน • ก�ำนัน
ทีมสือ่ สาร
• ท�ำหน้าทีส่ อื่ สารข้อมูลความรูใ้ ห้ประชาชนและก�ำหนด
• รพ.สต.
ช่องทางการสือ่ สาร เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชมุ ชน
ระดับหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
การเยีย่ มบ้าน การติดประกาศ แจกแผ่นพับ ฯลฯ
• อสม.
• ผูใ้ หญ่บา้ น
• วิทยุชมุ ชน
• ให้การช่วยเหลือทีมเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินงานได้ ระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย
ตามบทบาทหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
• สสอ.
• สนับสนุนบริการและจัดหาทรัพยากรเพือ่ ให้ประชาชน
• พชอ.
สามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติ
ระดับต�ำบล ประกอบด้วย
• บริหารจัดการให้มกี ารอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นแก่ทมี
• อบต./เทศบาล
อื
น
่
ๆ
หรื
อ
อ�
ำ
นวยความสะดวกแก่
ป
ระชาชนที
ต
่
อ
้
งการ
ทีมสนับสนุน
• สภาต�ำบล
ความช่วยเหลือ
• หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
พัฒนากร, เกษตรต�ำบล เป็นต้น
ระดับหมูบ่ า้ น ประกอบด้วย
• ผูใ้ หญ่บา้ น
• กลุม่ /ชมรมต่างๆในหมูบ่ า้ น

- อุปกรณ์ตามทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
- องค์ ค วามรู ้ ก ารดู แ ล
ตั ว เองของกระทรวง
สาธารณสุข

-

-

เครือ่ งมือทีใ่ ช้

- ข้อมูลสถานการณ์การ
แพร่ระบาดอ้างอิงจาก
ศบค. (ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19)
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ 6.สือ่ สารให้ความรูท้ างด้านสุขภาพจิต เกีย่ วกับวิธกี ารจัดการอารมณ์ - องค์ความรูส้ ขุ ภาพจิต
การจัดการอารมณ์ ลดความเครียด คลายความกังวลให้กบั ประชาชน
ส�ำหรับใช้เผยแพร่
ลดความเครียด และ 7.คัดกรองผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งจะมีปญ
ั หาสุขภาพจิต หรือผูท้ มี่ ภี าวะ - แบบคัดกรองความ
คลายความกังวล
อารมณ์รนุ แรง ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
กังวลต่อโควิด-19
- แบบประเมิน
ความเครียด (ST5)

ด้าน
องค์ประกอบ
แนวทางการจัดกิจกรรม (ในระดับหมูบ่ า้ น)
1.สร้างชุมชนทีร่ สู้ กึ 1.มีมาตรการป้องกัน 1.ร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยใน
ปลอดภัย
และสร้างความ
ชุมชน เช่น มาตรการไม่ขายสินค้าให้คนทีไ่ ม่สวมหน้ากาก,
(Safety)
ปลอดภัยในชุมชน มาตรการบริการเจลล้างมือหน้าร้านขายของช�ำทุกร้าน ฯลฯ
2.ควบคุม ก�ำกับให้ประชาชนในชุมชนปฏิบตั ติ ามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด เช่น การสุม่ ตรวจ การตัง้ ด่าน เป็นต้น
3.จัดให้มกี ารคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน
เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ปลอดภัยให้กบั คนในชุมชน
2.มีการสือ่ สารให้
4.สือ่ สารความรูเ้ รือ่ งการดูแลและป้องกันตัวเองให้กบั ประชาชน
ความรูเ้ รือ่ ง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ชุมชนมี เช่น ให้ความรู้เมื่อประชาชน
การดูแลและป้องกัน มารับบริการด้านสุขภาพ ให้ความรูผ้ า่ นการเยีย่ มบ้าน หรือผ่าน
ตัวเองและผูอ้ นื่
หอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ น
2.สร้างชุมชนทีร่ สู้ กึ 1.มีการสื่อสารข้อมูล 5.สื่อสารข้อมูล สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ถูกต้อง ชัดเจน
สงบ (Calm)
ที่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน และมีความสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกวัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
และสม�ำ่ เสมอ
โดยขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละชุมชน

ส่วนที่ 2 แนวทางปฏิบัติการสร้างวัคซีนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

ทีมเยี่ยมบ้าน เช่น
อสม., ทีมหมอ
ครอบครัว (FCT),
ผูใ้ หญ่บา้ น หรือท้องถิน่

ทีมเฝ้าระวัง
เช่น รพ.สต., อสม.
ทีมสือ่ สาร เช่น
อสม., รพ.สต. หรือ
ผูใ้ หญ่บา้ น

ผูร้ บั ผิดชอบ
ทีมน�ำ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น
หัวหน้าคุม้ ผูแ้ ทน
ประชาชน
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3.สร้างชุมชน
ทีม่ คี วามหวัง
(Hope)

ด้าน

แนวทางการจัดกิจกรรม (ในระดับหมูบ่ า้ น)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้
8.ดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ หรือให้การปฐมพยาบาลทางใจ - หลักสูตร PFA:
(PFA COVID-19) แก่ประชาชนที่มีความเครียด หรือความ COVID-19 (online)
กังวลสูง
- องค์ความรู้ เทคนิคการ
ผ่อนคลายความเครียด
ฯลฯ

3.การแบ่งปัน
11.การให้โอกาสผู้ที่หายป่วย ผู้น�ำชุมชน หรือทีมเจ้าหน้าที่
ประสบการณ์ และ สาธารณสุขมาบอกเล่าประสบการณ์ และแนะน�ำเทคนิควิธกี าร
สร้างความหวัง
ดูแลตัวเอง เพื่อสร้างความหวังและให้ก�ำลังใจแก่ประชาชน

2.จัดให้มีสวัสดิการ/ 10.หน่วยงาน/กลุม่ ต่างๆ ในชุมชน จัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือ สร้างรายได้ ให้กับ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเช่น จัดสวัสดิการการรับส่งผูป้ ว่ ย,
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
มาตรการการกู้ยืมเงินและการพักช�ำระหนี้ในชุมชน หรือ
การรวมกลุม่ ของคนในชุมชนเพือ่ ฝึกอาชีพและสร้างรายได้ ฯลฯ

1.ฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ 9.ร่วมกันฟื้นฟูระบบบริการและโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ชุมชน ฐานและบริการใน มีให้กลับมาด�ำเนินการได้ตามปกติ เช่น บริการด้านสาธารณสุข,
ชุมชนให้กลับมาใช้ การขนส่งสาธารณะ, การเปิดร้านค้าต่างๆ การเปิดให้บริการ
ได้ตามปกติ ภายใต้ ของหน่วยงานภาครัฐ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่
ความปลอดภัย
ให้กบั ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติ

องค์ประกอบ

ทีมสนับสนุน เช่น
ท้องถิน่ , สมาชิก
สภาต�ำบล/หมูบ่ า้ น,
หน่วยงานภาครัฐ
ในพืน้ ที,่ กลุม่ /ชมรม
ต่างๆ ในชุมชน

ผูร้ บั ผิดชอบ

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน
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องค์ประกอบ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้

12.ชุมชนสือ่ สารให้ความเชือ่ มัน่ ให้ขอ้ มูลความรู้ การดูแล
- องค์ความรูเ้ รือ่ งโรค
การป้องกัน สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน และเห็นใจผูป้ ว่ ย การปฏิบตั ติ วั จาก
ทีห่ ายแล้วให้กลับมาด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติ
กระทรวงสาธารณสุข
13.ชุมชนให้กำ� ลังใจกลุม่ เสีย่ ง ผูป้ ว่ ยและครอบครัวให้มกี ำ� ลังใจ
ในการดูแลตัวเองให้ผา่ นพ้นวิกฤตไปได้

แนวทางการจัดกิจกรรม (ในระดับหมูบ่ า้ น)
ทีมสื่อสาร เช่น
อสม., รพ.สต. หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน

ผูร้ บั ผิดชอบ

2. ใช้สายสัมพันธ์
ในชุมชน
(Community
networks and
relationships)

• ผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็งสือ่ สารและให้กำ� ลังใจคนในชุมชน
• มีปราชญ์ชาวบ้าน แกนน�ำ หรือ จิตอาสา ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่คนในชุมชน
• ส่งเสริมให้เพือ่ นบ้านช่วยดูแล และไม่แสดงความรังเกียจ
• ดูแลครอบครัวให้เกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน
• ใช้บริบท วัฒนธรรม วิถชี วี ติ เดิมเป็นฐานในการด�ำเนินงาน

1.ใช้ศกั ยภาพชุมชน • ชุมชมร่วมกันจัดท�ำแผนหรือช่วยแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
(Community • ระดมทรัพยากร และสร้างเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรทีส่ ำ� คัญต่อการช่วยเหลือคนในชุมชน
efficacy)
• จัดระบบจิตอาสาในชุมชน เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน เช่น ท�ำเจลล้างมือ ท�ำหน้ากากอนามัย เป็นต้น

การสร้างให้เกิดวัคซีนใจทัง้ 4 ด้านนีไ้ ด้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีช่ มุ ชนจะต้องใช้หลัก “2ใช้” ดังนี้

2.ให้โอกาสผูท้ หี่ าย 14.ชุมชนให้โอกาสผูท้ หี่ ายป่วยหรือพ้นจากระยะกักตัวแล้วมามี ป่วยกลับมาด�ำเนิน บทบาทในการช่วยเหลือชุมชน
ชีวติ ได้ตามปกติ 15.ชุมชนให้โอกาสผูท้ หี่ ายป่วยหรือพ้นจากระยะกักตัวแล้ว
มาร่วมในการสือ่ สาร บอกต่อความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่คนในชุมชน

4.สร้างชุมชนที่
1.สร้างความเข้าใจ
เข้าใจ ให้โอกาส เห็นใจ ไม่อคติ
(Destigmatization) และไม่รงั เกียจ

ด้าน
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หมูบ่ า้ น

ต�ำบล

แนวทางการจัดกิจกรรมในแตะละระดับ
อ�ำเภอ

1.ร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยใน - รวบรวมข้อมูลจากหมูบ่ า้ น ก�ำกับติดตาม
ชุมชน เช่น มาตรการไม่ขายสินค้าให้คนทีไ่ ม่สวมหน้ากาก, - รายงานผลให้ทมี น�ำ
การด�ำเนินงาน
มาตรการบริการเจลล้างมือหน้าร้านขายของช�ำทุกร้าน ฯลฯ ระดับอ�ำเภอ
ในภาพรวมของอ�ำเภอ
2.ควบคุม ก�ำกับให้ประชาชนในชุมชนปฏิบตั ติ ามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด เช่น การสุม่ ตรวจ, การตัง้ ด่าน เป็นต้น
3.จัดให้มกี ารคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ปลอดภัยให้กบั คนในชุมชน
4.สือ่ สารความรูเ้ รือ่ งการดูแลและป้องกันตัวเองให้กบั ประชาชน ด้วยวิธกี ารต่างๆ ทีช่ มุ ชนมี - รวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
เช่น ให้ความรูเ้ มือ่ ประชาชนมารับบริการด้านสุขภาพ, ให้ความรูผ้ า่ นการเยีย่ มบ้าน
- ส่งต่อให้ทมี ในระดับ
หรือผ่านหอกระจายข่าวของหมูบ่ า้ น
ต�ำบลและหมูบ่ า้ น
2.สร้างชุมชนทีร่ สู้ กึ 5.สือ่ สารข้อมูล สถานการณ์การแพร่ระบาดทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน - รวบรวมข้อมูลจากหมู่บ้าน
สงบ (Calm)
และมีความสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกวัน ในช่วงเวลาเดียวกัน - รายงานผลให้ทีมน�ำระดับ
ขึน้ กับความเหมาะสมของแต่ละชุมชน
อ�ำเภอ
6.สือ่ สารให้ความรูท้ างด้านสุขภาพจิต วิธกี ารจัดการอารมณ์
ลดความเครียด คลายความกังวลให้กบั ประชาชน
ก�ำกับติดตาม
7.คัดกรองผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งจะมีปญ
ั หาสุขภาพจิต หรือผูท้ มี่ ี
การด�ำเนินงาน
ภาวะอารมณ์รนุ แรง ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
ในภาพรวมของอ�ำเภอ
8.ดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ หรือให้การปฐมพยาบาลทางใจ
(PFA COVID-19) แก่ประชาชนทีม่ คี วามเครียด หรือ
ความกังวลสูง

1.สร้างชุมชนที่
รูส้ กึ ปลอดภัย
(Safety)

ด้าน

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างการแบ่งบทบาทหน้าที่ในแต่ละกิจกรรม

ทีมเยีย่ มบ้าน

ทีมเฝ้าระวัง
ทีมสือ่ สาร

ทีมน�ำ

ผูร้ บั ผิดชอบ
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ต�ำบล

อ�ำเภอ

11.การน�ำผูท้ หี่ ายป่วย ผูน้ ำ� ชุมชน หรือทีมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
มาบอกเล่าประสบการณ์ และแนะน�ำเทคนิควิธกี ารดูแลตัวเอง
เพือ่ สร้างความหวังและให้กำ� ลังใจแก่ประชาชน

-

-

14.ให้โอกาสผูท้ หี่ ายป่วยกลับมาช่วยเหลือชุมชน เป็นจิตอาสา หรือบอกเล่าความรู้
ประสบการณ์ให้กบั คนในชุมชน เช่น ประสบการณ์การรักษา การดูแลจิตใจตนเอง เป็นต้น

15.สือ่ สารชืน่ ชมให้กำ� ลังใจผูท้ หี่ ายป่วยทีส่ ามารถดูแลตนเองจนหายป่วย รวมถึงให้กำ� ลังใจ
กลุม่ เสีย่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการกักตัวเพือ่ ให้มกี ำ� ลังใจในการกักตัวให้ครบตามเวลาทีก่ ำ� หนด

-

-

-

10.หน่วยงาน/กลุม่ ต่างๆ ในชุมชน จัดให้มสี วัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเช่น จัดสวัสดิการ
การรับส่งผูป้ ว่ ย, มาตรการการกูย้ มื เงินและการพักช�ำระหนีใ้ นชุมชน หรือการรวมกลุม่ ของคนในชุมชนเพือ่ ฝึกอาชีพ
และสร้างรายได้ ฯลฯ

9.ร่วมกันฟืน้ ฟูระบบบริการและโครงสร้างพืน้ ฐานเดิมทีช่ มุ ชนมีให้กลับมาด�ำเนินการได้ตามปกติ เช่น
บริการด้านสาธารณสุข, ขนส่งสาธารณะ, การเปิดร้านค้าต่างๆ การเปิดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
จะช่วยสร้างความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติ

หมูบ่ า้ น

4.สร้างชุมชน
12.สือ่ สารให้ขอ้ มูล ความรู้ และทักษะการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ 
ทีเ่ ข้าใจ ให้โอกาส เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการป้องกันตนเอง ลดความกลัว และความรูส้ กึ อคติทมี่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย/กลุม่ เสีย่ ง
(Destigmatization)
13.สื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจว่า กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยหรือญาติ ครอบครัวของเขาก็มีความ
ทุกข์ใจ มีความเครียด และความกังวล ดังนัน้ คนในชุมชนต้องให้ความเห็นใจ นึกถึงใจเขาใจเรา

3.สร้างชุมชน
ทีม่ คี วามหวัง
(Hope)

ด้าน

แนวทางการจัดกิจกรรมในแตะละระดับ

ทีมสือ่ สาร

ทีมสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ
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แบบสํารวจนีท้ าํ ขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือชวยใหทา นไดทบทวนสิง่ ทีช่ มุ ชน
ของทานมีหรือไมมี เพือ่ นําไปพัฒนาชุมชนของทาน ทัง้ นีห้ ากพบวาในชุมชน
ยังไมมกี ารดําเนินการขอใดขอหนึง่ ขอใหทา นหรือผูท เี่ กีย่ วของ เชน ผูน าํ ชุมชน
บุคลากรภาครัฐหรือเอกชน รวมกันกําหนดและดําเนินการในดานนัน้ ๆ เพือ่ ให
ชุมชนของทานมีภมู คิ มุ กันทางใจ คนในชุมชนมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี สามารถรวมกัน
ผานพนวิกฤตของโรคระบาดในครัง้ นีไ้ ปไดอยางเขมแข็งตอไป

ระดับคะแนน
0-2 แทบไมมีมาตรการในชุมชน ตองพัฒนาอีกมาก
3-5 ชุมชนมีมาตรการอยูบาง แตยังตองพัฒนาอีกมาก
6-7 คอนขางพอใจกับมาตรการที่มีในชุมชน แตยังมีบางประเด็น
ที่ตองปรับปรุงใหดีขึ้น
8-9 พอใจมากกับมาตรการที่มีในชุมชน แตคิดวายังมีบางประเด็น
ที่ตองปรับปรุงใหดีขึ้น
10 พอใจอยางมากกับมาตรการที่มีในชุมชน คิดวาไมตอง
ปรับปรุงอะไรอีกแลว

เชน การเวนระยะหาง, จัดพื้นที่สาธารณะใหสะอาดและปลอดภัย, การคัดกรองและกักตัว
14 วัน, การงดจัดงานสังสรรค รวมกลุม มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล หรือจุดตรวจวัดไข

• • • • • • • • • • •
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เชน มีการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการปองกัน/การดูแลตนเองและครอบครัวจาก COVID-19,
พื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทาง, ความรูเกี่ยวกับโรค อาการ และการแพรกระจาย, สถานบริการที่
สามารถใหคําปรึกษาเมื่อมีขอสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

• • • • • • • • • • •
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การสื่อสารขอมูลการระบาดที่ถูกตองและตรงกันกับขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข
มีความสมํ่าเสมอในการใหขอมูลแกคนในชุมชน เชน การสื่อสารผานวิทยุชุมชนเปนเวลาเดิมในทุกๆวัน 0•

• • • • • • • • • •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• • • • • • • • • • •
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ใหกลับมาใชไดตามปกติ ภายใตความปลอดภัย เชน การจัดใหมีบริการสาธารณะ เชน

บริการสาธารณสุข หรือ ระบบขนสงสาธารณะใหเปนไปตามปกติ ภายใตมาตรการความปลอดภัยในชุมชน •
0
เชน มีกองทุนหมูบานหรือขอความรวมมือกับธนาคารอนุมัติกูยืมเงินสําหรับผูไดรับผลกระทบ
หรือการพักชําระหนี้ หรือสงเสริมการสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ

• • • • • • • • • •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• • • • • • • • • • •
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เชน การใหโอกาสผูท หี่ ายปวยมาบอกเลาประสบการณ และแสดงใหเห็นการฟน ฟูทงั้ รางกายและความเปนอยู,
การจัดกิจกรรมชืน่ ชมฮีโรของครอบครัว และของชุมชน เชน แพทย พยาบาล หรือผูป ว ยทีห่ ายแลว
• •
0 1

• • • • • • • • •
2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.1 ชุมชนของทานมีการสรางความเขาใจ เห็นใจ ไมอคติ และไมรงั เกียจผูป ว ย/กลุม เสีย่ ง

เชน สื่อสารใหความเชื่อมั่น สรางความเขาใจกับคนในชุมชน และเห็นใจ ใหกําลังใจผูปวย
ที่หายแลวใหกลับมาดําเนินชีวิตไดปกติ
• • • • • • • • • • •

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• • • • • • • • • • •
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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