
แนวทางการสร้างวัคซีนใจ
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน

กรอบแนวคิด การสร้างวัคซีนใจ (4 สร้าง 2 ใช)้

วัคซีนใจในชุมชุน หมายถึง มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการ
เผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถ
ก้าวข้ามปัญหาไปได้ อีกทั้งยังสามารถท าให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว 

วัคซีนใจนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาให้เกิดได้ในทุกชุมชน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถน าบทเรียน
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชุมชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ชุมชนใดที่มีวัคซีนใจเกิดขึ้น 
ย่อมถือว่าชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันในชุมชน ที่เข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวกับวกิฤตต่างๆที่เข้ามา



1.1 สร้างมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชุมชน เช่น 
• การเว้นระยะห่าง
• จัดพื้นที่สาธารณะให้สะอาดและปลอดภัย
• การคัดกรองและกักตัว 14 วัน ส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง
• การงดจัดงานสรรสรรค์ รวมกลุ่ม หรือพิธีกรรมทางศาสนา
• การใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
• การบริการจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ หรือจุดตรวจวัดไข้ 

1.2 มีการสื่อสารให้ความรู้ในการดูแล/ป้องกันตัวเองและผู้อ่ืน  เช่น มีการส่ือสารเกี่ยวกับ
• วิธีการป้องกัน/การดูแลตนเองและครอบครัวจากโควิด 19
• พื้นที่เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเดินทาง
• ความรู้เกี่ยวกับโรค อาการ และการแพร่กระจาย 
• สถานบริการที่สามารถให้ค าปรึกษาเมื่อมีข้อสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

- 4 สรา้งวคัซนีใจ -

วคัซนีท่ี 1: สรา้งชมุชนท่ีรูส้กึปลอดภยั 



2.1 มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สม่่าเสมอ เช่น
•  สื่อสารข้อมูลการระบาดที่ถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
• มีความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูลแก่คนในชุมชน เช่น การส่ือสารผ่านวิทยุชุมชนเป็นเวลาเดิมใน

ทุกๆวัน 
• สื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการระบาดในเชิงของความเส่ียงและความปลอดภัยมากกว่าความร้ายแรง
ของโรค
• มีช่องทางส าหรับสื่อสารที่เหมาะสม เช่น สื่อสารผ่านผู้น า อสม. สื่อสารผ่านวิทยุชุมชน หอ

กระจายเสียง หรือเป็นเอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น

2.2 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด และความกังวล เช่น 
• รพ.สต. อสม. หรืออาสาสมัคร เยี่ยมบ้านเพื่อให้ค าแนะน าคนท่ีถูกกกัตัวหรือคนที่เป็นญาติของ

ผู้ป่วยจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด หรือความกังวล
• วิทยุชุมชนเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิคในการจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด หรือความ

กังวลในกลุ่มประชาชนทั่วไป
• เผยแพร่เอกสารความรู้เรื่อง การผ่อนคลายความเครียด (การฝึกหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) 

การฝึกสติ โดยการแจกตามบ้านหรือการติดประกาศในพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 
• การส่ือสารองค์ความรู้ เทคนิคในการจัดการอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด หรือความกังวลโดยใช้

เทคโนโลยีการส่ือสารของชุมชน เช่น Line, Facebook เป็นต้น

- 4 สรา้งวคัซนีใจ -

วคัซนีท่ี 2: สรา้งชมุชนท่ีรูส้กึสงบ 



3.1 ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการในชุมชนให้กลับมาตามปกติ ภายใต้ความปลอดภัย เช่น 
• จัดให้มีบริการสาธารณะ เช่น บริการสาธารณสุข หรือ ระบบขนส่งสาธารณะ ให้เป็นไปตามปกติ 

ภายใต้มาตรการความปลอดภัยในชุมชน
• ปรับบริการในชุมชนให้เหมาะกับความปลอดภัย แต่ยังคงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การ

จัดบริการรถขายอาหารเคล่ือนที่เมื่อตลาดสดถูกปิด  
3.2 จัดให้มีสวัสดิการ/สร้างรายได้ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น 
• มีกองทุนหมู่บ้านหรือขอความร่วมมือกับธนาคารอนุมัติกู้ยืมเงินส าหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือการ

พักช าระหนี้ 
• ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดท าหน้ากากอนามัยขายในชุมชนการ

ท าอาหารกล่อง เป็นต้น 
3.3 แบ่งปันประสบการณ์ สร้างความหวัง  เช่น 
• น าผู้ที่หายป่วยมาบอกเล่าประสบการณ์ และแสดงให้เห็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายและความเป็นอยู่ 
• ผู้น าชุมชน หรือผู้ที่ได้รับการนับถือ ไว้วางใจในชุมชน กระตุ้นให้คนตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว
• ผู้น าชุมชน หรือผู้ที่ได้รับการนับถือ ไว้วางใจในชุมชน แนะน าเทคนิคการหาจุดแข็งในตัวเองและ

ใช้ประโยชน์เพื่อฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19
• การจัดกิจกรรมชื่นชมฮีโร่ของครอบครัว และของชุมชุน เช่น แพทย์ พยาบาล หรือผู้ป่วยที่หาย

แล้ว

- 4 สรา้งวคัซนีใจ -

วคัซนีท่ี 3: สรา้งชมุชนท่ีรูส้กึมีความหวงั 



4.1 สร้างความเข้าใจและเห็นใจ ไม่มีอคติ ไม่รังเกียจ  
• ชุมชนสื่อสารให้ความเชื่อมั่น ให้ข้อมูลความรู้ การดูแล การป้องกัน สร้างความเข้าใจกับคนใน
ชุมชน และเห็นใจผู้ป่วยที่หายแล้วให้กลับมาด าเนินชีวิตได้ปกติ

• ชุมชนให้ก าลังใจกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยและครอบครัวให้มีก าลังใจในการดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้
4.2 ให้โอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมาด่าเนินชีวิตตามปกติ  
• ชุมชนให้โอกาสผู้ที่หายป่วยหรือพ้นจากระยะกักตัวแล้วมามีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
• ชุมชนให้โอกาสผู้ที่หายป่วยหรือพ้นจากระยะกักตัวแล้ว มาร่วมในการสื่อสาร บอกต่อความรู้ที่
ถูกต้องแก่คนในชุมชน

- 2 ใชใ้นชมุชน -

1. ใช้ศักยภาพชุมชน

• ชุมชมร่วมกันจัดท าแผนหรือช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น

• ระดมทรัพยากร และสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ส าคัญต่อการช่วยเหลือ
คนในชุมชน

• จัดระบบจิตอาสาในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชน เช่น ท าเจลล้างมือ ท า
หน้ากากอนามัย เป็นต้น

• ผู้น าที่เข้มแข็งสื่อสารและให้ก าลังใจคนใน
ชุมชน

• มีปราชญ์ชาวบ้าน แกนน า หรือ จิตอาสา ให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน

• ส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยดูแล และไม่แสดง
ความรังเกียจ

• ดูแลครอบครัวให้เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน 

2. ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน

- 4 สรา้งวคัซนีใจ -

วคัซนีท่ี 4: สรา้งชมุชนท่ีเขา้ใจ ใหโ้อกาส 



V1 การสร้างวัคซีนใจเพื่อความปลอดภัย 
•ชุมชนสื่อสารความรู้การดูแลตนเอง และ
ครอบครัวจาก COVID-19 โดยผ่านช่องทางที่
เหมาะสมในชุมชน
•ชุมชนก าหนดหรือตั้งกฎความปลอดภัย เน้น
ย้ าให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ 
และสวมหน้ากากเมื่อไปในที่ชุมชน
•ชุมชนเฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยคัดกรอง
และกักตัว 14 วัน ของผู้ที่กลับมาจากพื้นที่
เส่ียงหรือสัมผัสผู้ป่วย
•ชุมชนร่วมกันดูแลพื้นที่สภาพแวดล้อมให้
สะอาด ปลอดภัย เช่น ตลาด/ห้องน้ า

V3 การสร้างวัคซีนใจให้ชุมชนมีความหวัง 
•ชุมชนสื่อสารเน้นย้ าว่า “เราป้องกันได้”
•ชุมชนจัดสวัสดิการ ดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
•ชุมชนส่งเสริมการสร้างรายได้

V2 การสร้างวัคซีนใจให้ชุมชนรู้สึกสงบ 
•ชุมชนมีการรับส่งข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน 
สม่ าเสมอ
•ส่งเสริมให้คนในชุมชนฝึกจิตรับรู้ การผ่อน
คลายความเครียด การลดความกังวล 

V4 การสร้างวัคซีนใจให้ชุมชน
ให้มีความเข้าใจและใหโ้อกาส

•สื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่รังเกียจกลุ่มเสี่ยง
หรือผู้ป่วย ผู้ที่หายป่วย 
•เปลี่ยนความคิดจากผู้ที่หายป่วยเป็น Hero ใน
การช่วยสังคมได้

การสร้างวัคซีนใจในชุมชนจ าเป็นต้องใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในชุมชนคือศักยภาพที่มีในชุมชน คือ
ผู้น าที่มีความเข้มแข็ง คนในชุมชนที่มีความสามารถพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันท าเพื่อชุมชน และ
ต้องมสีายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคนในชุมชน เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยาม
วิกฤต

ตัวอย่างการสร้างวัคซีนใจในชุมชน



แนวปฏิบัติการสร้างวัคซีนใจในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช)้




