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เราต้องฉีดวัคซีนใจ

ต้านภัยโควิด-19

สร้างครอบครัว ชุมชน

ที่รู้สึกสงบ ปลอดภัย

มีความหวัง เข้าใจและ

ให้โอกาส เพื่อก้าวข้าม

สถานการณ์ยากลำาบาก

ไปได้ในที่สุด” นพ.	เกียรติภูมิ	วงศ์รจิต	

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

สารจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต
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 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19 ปี 2563 

เล่มนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตได้เล็งเห็นถึงความ

สำาเร็จในการเสริมสร้างวัคซีนใจให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามแบบ

วิถีชุมชน ซ่ึงเกิดเป็นต้นแบบและตัวอย่างการดำาเนินงาน 

ทีเ่ห็นควรไดร้บัการเผยแพรเ่พือ่เปน็แบบอยา่งใหแ้กพ่ืน้ทีอ่ืน่ ๆ  

ต่อไป  โดยในแต่ละชุมชนและองค์กรมีความโดดเด่นน่าสนใจ  

มปีระโยชน ์สามารถนำาไปใชไ้ดจ้รงิ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพ 

ในการจดัการปอ้งกันโรคทางกายและการบรูณาการการทำางาน

เพื่อดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติที่มีความยั่งยืนในชุมชน 

 ทัง้นี ้ขอขอบคณุทุกทา่นทีม่สีว่นเกีย่วข้อง ท้ังประชาชน 

อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้คิดค้นแนวทางการดำาเนิน

งานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรม 

ในชุมชน ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ทกุระดบัทีส่นบัสนนุการเสรมิสรา้งวคัซนีใจในชมุชนจนประสบ

ความสำาเร็จ 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือฉบับน้ี นอกจากจะเป็น 

แหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

การดำาเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป  

 ตามที่อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  

ได้มอบนโยบายแก่บุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้าง 

วัคซีนใจในชุมชุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนสามารถ 

ปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสถานการณ์วิกฤตินี้ 

 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต 

ที่ 1-13 และเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ 

ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เกิดข้ึนจริงในชุมชน 

และผลจากการทำางานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำาให้เกิด

ชุมชนและองค์กรต้นแบบที่ได้นำานโยบายการเสริมสร้าง

วัคซีนใจไปปฏิบัติ ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชนต้นแบบ

และ 1 องค์กรต้นแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ในชุมชนและองค์กร ท้ังในด้านของการควบคุมป้องกันโรค  

และช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว  

ตามแนวทางของการช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจและการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยวิกฤติ ซ่ึงมุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย  

ความรู้สึกสงบ ความหวัง และความเข้าใจ ให้โอกาสแก่ผู้ป่วย

หรือผู้ที่ถูกกักตัวในชุมชน โดยใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ 

ที่มีในชุมชน

บทบรรณาธิการ

Editor’s Note

ขอแสดงความนับถือ

ดร.สุดา		วงศ์สวัสดิ์	

ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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คำ�นำ� ถอดรหัสคุณค่� 

ในชุมชนนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน 

สู้ภัย COVID-19

 การขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานการเสรมิสรา้งวคัซนีใจในชมุชนภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวคิดจากการดำาเนินงานในระดับ “บุคคล” ไปสู่ “ชุมชน” 

เพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และความยัง่ยนื โดยผา่นการทำางานทีมุ่ง่มัน่ของศนูยส์ขุภาพจติท้ัง 13 แหง่ทัว่ประเทศ 

โรงพยาบาลจิตเวช เจ้าหน้าท่ีสาธาณสุขทุกระดับ รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน ภาคท้องถิ่น ซึ่งเริ่มจากการสร้างต้นแบบใน 86 ชุมชน และ 78 องค์กรต้นแบบในทุกจังหวัด  

พบว่ากลไกดงักลา่ว สามารถสนบัสนนุการทำางานใหเ้กดิขึน้จรงิในพืน้ที ่ทำาใหแ้ตล่ะชมุชนและองคก์รต้นแบบมี 

ความสำาเร็จและเกิดการเรียนรู้พร้อมขยายผลในปีต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและชุมชนมีมาตรการ 

ในชุมชนที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ คือ คนในชุมชนเกิดความรู้สึกปลอดภัย ความรู้สึกสงบ มีความหวัง 

และเข้าใจให้โอกาสกันและกัน ตลอดจนสามารถก้าวข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน  

รวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชนเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างมาตรการวัคซีนใจในชุมชน 

 ผลจากการถอดบทเรียนสำาคัญและคุณค่าท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 

2563 พบว่า 24 ต้นแบบของชุมชนและองค์กรที่ถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้ มีความโดดเด่น ทั้งกระบวนการทำางาน  

การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างสรรค์มาตรการการเสริมสร้างวัคซีนใจ รวมถึงผลลัพธ์ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนและองค์กร กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนจาก 24 ต้นแบบนี้

จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลคนในชุมชนและองค์กรของตนเองในเหตุการณ์

วิกฤติอื่น ๆ ต่อไป      

    

        

คณะทำางาน

บทบรรณาธิการ
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ในเล่มมีอะไร...

บทนำา...การสร้างวัคซีนใจในชุมชน 

POLICY IMPLEMENTATION: 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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สารจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
 
บทบรรณาธิการ 

คำานำา   

สารบัญ 

12
14
16
18
20

บ้านดงพัฒนา ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกล COVID-19 
ชุมชนบ้านดง	ตำาบลหลวงใต้	อำาเภองาว	จังหวัดลำาปาง

เพราะสุขภาพจิตของคนในองค์กรสำาคัญ...การส่งเสริมสุขภาพจิต
ของบุคลากรในเทศบาล ตำาบลหลวงใต้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
เทศบาลตำาบลหลวงใต้	ตำาบลหลวงใต้	อำาเภองาว	จังหวัดลำาปาง

สแกนใจผู้สูงวัย ต้านภัยโควิด – 19
ชุมชนชมพู	ตำาบลชมพู	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

โรงงานสายธารนำ้าใจสู้ภัยโควิด – 19
วัดเนินมะปราง	อำาเภอเนินมะปราง	จังหวัดพิษณุโลก

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ต้านโควิด-19 
“หน้ากากผ้าทอ กลอนสรภัญญะภูไท สร้างวัคซีนใจ สู้ภัยโควิด”
ชมุชนบ้านเกศกาสร	ตำาบลช่องลม	อำาเภอลานกระบอื	จังหวดักำาแพงเพชร

22
24
26
28
31

กำาแพงดิน องค์กรสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันทางใจ สู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ยั่งยืน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกำาแพงดิน	อำาเภอสามง่าม	จังหวัดพิจิตร

วัคซนีใจแห่งความสำาเร็จของชุมชนบางพูน ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ชุมชนบางพูน	ตำาบลบางพูน	อำาเภอเมือง	จังหวัดปทุมธาน	ี

ไทย มาลายา กลาส เสริมสร้างวัคซีนใจสู่องค์กรแห่งความสำาเร็จ
บริษัท	ไทย	มาลายา	กลาส	จำากัด	ตำาบลบัวลอย	อำาเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี

ชุมชน/องค์กรเข้มแข็ง ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
ชุมชนเขาสิงห์โต	ตำาบลบ่อพลอย	อำาเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี
และองค์กรต้นแบบ	บริษัทพรีแพค	ไทยแลนด์	จังหวัด	สมุทรสงคราม

KUD.OK Model (ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุ้มกันทางใจ ร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)
ชุมชนคลองอุดมชลจร	ตำาบลคลองอุดมชลจร	อำาเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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คนร่องคำา (กาฬสินธุ์) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
อำาเภอร่องคำา	จังหวัดกาฬสินธุ์

รอยยิม้แห่งความเอื้ออาทร ปราการคุ้มภัยโควิด-19 ของชาวตำาบลร่องคำา
เทศบาลตำาบลร่องคำา	อำาเภอร่องคำา	จังหวัดกาฬสินธุ์

พลังชุมชนยิ่งใหญ่ สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในสถานการณ์โควิด-19 บ้านเฮา
ชุมชนปลาโหล	ตำาบลปลาโหล	อำาเภอวาริชภูมิ	จังหวัดสกลนคร

ทมีป้องกนัโควิด จิตใจต้องเข้มแข็ง
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	จังหวัดอุดรธานี

สายสัมพันธ์ สร้างวัคซีนใจ ให้ชุมชนขามทะเลสอ
ตำาบลขามทะเลสอ	อำาเภอขามทะเลสอ	จังหวัดนครราชสีมา

วัคซีนใจในโรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดชัยภูมิ

พลงัชุมชนหนองค้า มีวัคซีนใจสู่ภัยโควิด - 19 ด้วย 4 สร้าง 2 ใช้
ชุมชนบ้านหนองค้า	ตำาบลหนองค้า	อำาเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ

33
35
57
39
40
43
45

47
49
52
55
59

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอลตาล...ร่วมสร้างวัคซีนใจ 
เป็นเกราะป้องกันภัยโควิด-19
โรงพยาบาลดอนตาล	อำาเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร

วัคซีนใจ...สู่พลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19
ชุมชนบ้านบางเทา	ตำาบลเชิงทะเล	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนสุขภาพจิตดี มีภูมิคุ้มกันทางใจ สู้ภัยโควิด-19
ชุมชนบ้านตะพ้อ	ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเกาะสมุย	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมชนลานข่อยร่วมใจ ลดเสี่ยง ปลอดโรค COVID-19
รพ.สต.ในนิคมฯ	บ้านลานข่อย	ตำาบลลานข่อย	
อำาเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง

คนคลองเตยสู้ภัยโควิด-19 เปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังสร้างสรรค์
ชุมชนคลองเตยล็อค	1-2-3	และมูลนิธิดวงประทีป	
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก: คณะผู้จัดทำา

ข้าวแลกปลา 
ฝ่าวิกฤตโควิด 19

สร้างความหวังจาก...
ความมั่นคงทางอาหาร
และความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองยามวิกฤต

66ตำาบลแม่วิน	อำาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
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Special section

ชุมชนหนองแสง	ตำาบลหนองแสง	
อำาเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก
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 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกาย

และสุขภาพจิต หากยังไม่สามารถหยุดการระบาดได้และยังไม่มียา

รักษาหรือวัคซีนป้องกัน  สิ่งท่ีน่ากังวลใจจะไม่ใช่แค่สุขภาพกายของ

ประชาชน แต่สุขภาพใจที่ต้องอยู่กับความเครียด ความกังวล ความ

โดดเดี่ยว และความสิ้นหวัง เป็นระยะเวลานานก็ควรได้รับการดูแล

เพื่อลดความเส่ียงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว ดังนั้น

การดำาเนินงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ณ เวลานี้ จำาเป็นอย่างยิ่ง

ทีจ่ะตอ้งมีการบรูณาการมาตรการการป้องกนัปญัหาสขุภาพกายและ

สขุภาพจติเขา้ดว้ยกนั การดำาเนนิงานปอ้งกนัโรคจำาเปน็ต้องใชก้ลยทุธ์

ที่ทำาให้ชุมชนมีความเข้าใจการป้องกันโรค มีวิธีรับข้อมูลข่าวสารที่ถูก

ตอ้ง ทีส่ำาคัญคือการดแูลใจชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในชมุชน เพือ่ใหเ้กดิ

ความม่ันใจในดา้นความปลอดภยัในชมุชน ลดความตืน่ตระหนก และ

คอ่ยๆฟืน้ฟใูหค้นในชมุชนสามารถกลับมาดำาเนนิชีวติไดต้ามปกต ิ ด้วย

หลกัการดงักลา่วจงึเกดิเปน็แนวคดิของการสรา้งวคัซนีใจในชมุชนเพือ่

สร้างภูมิคุ้มกันทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 กรอบแนวคิดการสร้างวัคซีนใจในชุมชน (Community vaccines) จัดทำาขึ้นโดยประยุกต์ใช้หลักการของการเตรียม

บริการด้านสังคมจิตใจเพื่อรับมือการระบาดไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 โดย Missouri Department of Health and Senior 

Services รว่มกบัแนวคดิทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่ือสารในภาวะวกิฤต (Crisis communication), การสร้างความยดืหยุน่

ของชุมชน (Community Resilience), การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในภาวะวิกฤต (Psychosocial support), 

และลำาดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโ์ลว ์(Maslow's hierarchy of needs Theory) โดยเปล่ียนแนวคดิจากการดำาเนนิงาน

ในระดับ “บุคคล” ไปสู่ “ชุมชน” เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืน

ที่ม�และแนวคิดสำ�คัญของนโยบ�ยก�รสร้�งวัคซีนใจในชุมชน 

บทนำ�...ก�รสร้�งวัคซีนใจในชุมชน

COMMUNITY MENTAL HEALTH VACCINE

คว�มรู้สึก

สงบ

Calm

คว�มเข้�ใจ
De-stigmatization

คว�มหวัง

Hope

แผนภาพที่	1.	องค์ประกอบสำาคัญของภูมิคุ้มกันทางใจ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

คว�มรู้สึก

ปลอดภัย

Safe
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ความ
รูสึกสงบ

ความเขาใจ ใหโอกาสความหวัง

ความรูสึกปลอดภัย
ศักยภาพชุมชน

สายสัมพันธ

ในชุมชน
ภูมิคุมกันทางใจ

 วัคซีนใจในชุมชุน (Community Vaccines) หมายถึง 
มาตรการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันใน
การเผชิญกบัปญัหาหรอืวกิฤตตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ร่วมใจ
กนัจัดการปอ้งกนั แกไ้ขปญัหาจนสามารถกา้วขา้มปญัหาไปได้ 
อีกทั้งยังสามารถทำาให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติในเวลา
อันรวดเร็ว 
 วัคซีนใจนี้เป็นสิ่งท่ีเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดได้ในทุก
ชุมชน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถนำาบทเรียนจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาของชุมชนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ชุมชนใด
ทีม่วีคัซนีใจเกิดขึน้ ยอ่มถอืวา่ชมุชนนัน้มภีมูคิุม้กนัในชมุชน ที่
เขม้แขง็จะไมห่วัน่ไหวกบัวิกฤตตา่งๆท่ีเข้ามา สามารถสรปุเปน็
หลักการง่ายๆ คือหลัก “4 สร้าง 2 ใช้” 4 สร้าง ประกอบด้วย 
1. การสรา้งชมุชนทีรู่ส้กึปลอดภยั (Safety) 2. การสร้างชมุชน
ที่รู้สึกสงบ (Calm) 3. การสร้างชุมชนที่มีความหวัง (Hope) 
และ 4. การสร้างชุมชนเข้าใจ ให้โอกาส (Destigmatization) 
3 องค์ประกอบแรกนั้น คือหลักการสร้างความเข้มแข็งทาง
ใจ (Resilience) เพื่อให้บุคคลนั้นพร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เปล่ียนแปลง และฟื้นคืนกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเม่ือ
เผชิญเหตุการณ์ร้ายๆ หรือสถานการณ์ที่ยากลำาบากในชีวิต 
ซึ่งต้องอาศัยมาตรการการส่งเสริมและป้องกันโรคทางกาย
เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย และในขณะเดียวกันยังส่ง
ผลให้คนในชุมชนรู้สึกสงบได้เพราะสามารถลดความกังวลใจ
ของการติดเชื้อไวรัสนี้

 นอกจากนีต้อ้งอาศยัเทคนคิการดแูลจติใจ การจดัการ
อารมณ ์เพือ่ใหส้ามารถรับมือกับความกงัวลใจในแตล่ะวนัได ้
และอาศยัการสรา้งความหวงัเพือ่ใหค้นในชมุชนสามารถกลบั
มาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในช่วงสถานการณ์นี้ แต่ในบางครั้ง
ตัวบุคคลอาจไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลา
วกิฤตได้ดว้ยตนเอง จำาเปน็จะตอ้งอาศยัความชว่ยเหลอืจากผู้
อื่น ความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้านอาทิ 
การสร้างชุมชนที่ไม่รังเกียจผู้ป่วยและให้โอกาสผู้ท่ีหายป่วย
ได้กลับมาดำาเนินชีวิตอย่างปกติในชุมชนของตน ซึ่งแนวคิด
นี้ตรงกับแนวคิด “ความหยุ่นตัวของชุมชน” (Community 
resilience) เพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือ แก้ปัญหา และประ
คับประคองกันในยามวิกฤต โดยการทำางานร่วมกับชุมชนใน
การรับมือวิกฤตต้องตระหนักว่า ความสามารถของชุมชนใน
การรับมือวิกฤตการณ์คือหัวใจที่สำาคัญท่ีจะทำาให้คน ชุมชน 
เมือง และประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยในที่นี้
เราสรุปมาตรการท่ีจะชว่ยเสริมสร้างวคัซีนใจ โดยใช ้2 จดุแข็ง
ของการทำางานในระดับชุมชน คือ 1. ใช้ศักยภาพที่สำาคัญที่มี
อยูใ่นชมุชน (Community efficacy) และ 2. ใชส้ายสมัพนัธ์
ที่แน่นแฟ้นของคนในชุมชน (Community networks and 
relationships) เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือดูแลกันในยาม
วิกฤต โดยหลักการนี้เป็นหลักการที่ครอบคลุมสามารถนำาไป
ประยุกต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอื่นๆ ได้ในอนาคต
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POLICY IMPLEMENTATION: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ใช้กระบวนการสร้าง	
evidence-based	policy ในการสร้างนโยบายวัคซีนใจ 
ในชุมชน มี 3 ขั้นตอน คือ            
1.  ตั้ง policy objectives ว่านโยบายวัคซีนใจนี้
 จะทำาไปเพื่ออะไร
2. รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์และ Best practice
3. วาง framework ของนโยบายและการนำาไปปฏิบัติ

นโยบายการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนถูกบรรจุเป็นหนึ่ง 
ในตัวชี้วัดของแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Combat 4th Wave of COVID-19 
Plan: C4) โดยใช้กลยุทธ์ชุมชนและองค์กรต้นแบบเพื่อกระตุ้น
การนำานโนบายไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่                         
                          

ศูนย์สุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                 
เป็นหลักในการสนับสนุนการดำาเนินงานในชุมชน ร่วมกันออกแบบแผน
ดำาเนินงานในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนและองค์กร 
เพื่อให้การดำาเนินงานตามมาตรการต่างๆ ประสบความสำาเร็จ เริ่มจาก 
สื่อสารการสร้างความเข้าใจและความสำาคัญของการสร้างวัคซีนใจ 
ในชุมชน การสำารวจและเรียนรู้บริบทในชุมชน การวางแผนปฏิบัติการ 
ในชุมชน และการติดตั้งวัคซีนใจในชุมชน                        
                          

การถอดบทเรียนนวัตกรรมการสร้างวัคซีนใจในชุมชนถือ
เป็นหนึ่งในกระบวนการการประเมินผลนโยบาย ซ่ึงเป็นหัวใจ
สำาคัญในการพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้
ผู้วางนโยบายขยายผลต่อไปในวงกว้าง แก้ไขข้อบกพร่องของ
นโยบาย และตัดสินใจที่จะเลือกทำานโยบายเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

ระยะที่

ระยะที่

ระยะที่

ระยะที่

นโยบายที่ออกแบบ              

โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-based policy

การตัดสินใจเลือกนโยบาย

Policy adoption

การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ

Policy implementation

การประเมินผลนโยบาย

Policy evaluation

1

2

3

4
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Experiential Learning Cycles

Concrete Experience

Facts (What Happened?)

Theory of Action

Assess Behavior & Consequences

Feelings (What Did I Experience?)

Reflective Observation

Futures (What Will I Do?)

Implement Revised Theory

Active Experimentation

Abstract Conceptualization

Findings (Why Did This Happen?)

Revise Theory

Concrete Experience

Facts (What Happened?)

Theory of Action

ActAct

ReflectReflect

Assess Behavior & Consequences

Feelings (What Did I Experience?)

Reflective Observation

ApplyApply

ConcepturalizeConcepturalize

Futures (What Will I Do?)

Implement Revised Theory

Active Experimentation

Abstract Conceptualization

Findings (Why Did This Happen?)

Revise Theory
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ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน
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“บ้�นดงพัฒน� ก้�วสู่วิถีชีวิตใหม่ ห่�งไกล COVID-19”

บริบทในชุมชน

ชุมชนบ้านดง  ตำ�บลหลวงใต้  อำ�เภอง�ว  จังหวัดลำ�ป�ง

 ตำาบลหลวงใต ้ตัง้อยู่ทางทิศใต้ ของอำาเภองาว อยูห่่างจากอำาเภองาว ประมาณ 3 กโิลเมตร หา่งจากตัวจงัหวดั
ลำาปาง ประมาณ 80 กิโลเมตร ตำาบลหลวงใต้มีหมู่บ้าน จำานวน 8 หมู่บ้าน 1,672 หลังคาเรือน มีจำานวนประชากร 
ในเขตรับผิดชอบรวมทั้งหมดจำานวน 3,580 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชุมชนบ้านดงพบผู้ป่วยติดเชื้อจำานวน 4 รายซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยการแพร่กระจายของโรคเกิดขึ้นจาก 
บุตรสาวชาวอำาเภองาว เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ โดยไม่ทราบว่ามีเช้ือ ทำาให้แม่ผู้ใกล้ชิดและคนในบ้านติดเช้ือ 
ไปด้วย เมื่อมีการติดเชื้อในหมู่บ้านจึงมีการปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออก เป็นระยะเวลา 14 วัน จากผลการสำารวจพบ
ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจำานวน 138 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 414 คน ส่งผลถึงเศรษฐกิจ และผู้ที่ทำางานต่างจังหวัด  
หรือนอกชุมชน ไม่สามารถออกไปทำางานได้ ถูกเลิกจ้าง ทำาให้ขาดรายได้ รวมถึงด้านสุขภาพใจของคนในชุมชน  
พบว่า ร้อยละ 18.90 ของประชาชน มีความหวาดกลัว เครียด และวิตกกังกล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำาในชุมชน  
และ อสม. จึงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูให้ชุมชนกลับมาดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจ ในชุมชน 

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

•	 จัดมีมาตรการปิดหมู ่บ้าน	 ต้ังด่าน	
และตรวจคัดกรอง	 คนเข ้าออก
หมู่บ้าน	ทุกราย

•	 เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	และอสม.	ออก
วัดไข้คนถูกกักกันทุกวัน

•	 ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูเ้รือ่งโรคและ
การปฏิบัติตัว

•	 กิจกรรม	5	ส.ในบ้านของตนเอง	และ
บ้านผู้ป่วยโควิด	19	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมา 
ใน พ้ืน ท่ี เพื่ อสร ้ า งขวัญและ 
ก�าลังใจ

•	 เจ ้าหน ้าที่สาธารณสุข	 และ 
อสม.	ออกเยี่ยมบ้าน

•	 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ	
ให้แก่ประชาชน

•	 เทศบาลต�าบลหลวงใต้สนับสนุนงบประมาณ
•	 จัดท�าทะเบียนผู้รับผลกระทบเพ่ือรับการ 

ช่วยเหลือ
•	 ได้รบัการสนบัสนนุของใช้ยงัชพีจากกิง่กาชาด	

อบจ	และกลุ่มคน	หรือผู้ใจบุญ
•	 ระบบส่งผู้ป่วย	 ภายใต้มาตรการป้องกันที ่

เคร่งครัด	และ	อสม.	 จัดส่งยาให้ประชาชน
ถึงบ้าน

•	 เสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน	 คือ	 การเลี้ยง
ไส้เดือนดิน	

•	 สร้างความเข้าใจให้ประชาชน	และ
ประชาสัมพันธ์ให้ค�าแนะน�าแก่
ประชาชน

•	 ประชุมวางแผนร่วมกับผู้น�า
•	 เตรียมผู ้ป ่วยที่หายเพ่ือกลับเข้า 

สู่ชุมชน
•	 มีหนังสือรับรองเพ่ือสร้างความ

สบายใจท้ังตัวผู้กักและชุมชน	 และ
มอบใบรับรองส�าหรับผู้ที่ผ่านการ
กักตัวครบ	14	วัน

แนวทางการดำาเนินงานวัคซีนใจ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ และสรา้งความตระหนกัใหก้บั
ชุมชน 

 ปญัหา/ความตอ้งการของชมุชน โดยใช้แบบ 
 Checklist วัคซีนใจในชุมชน เพ่ือประเมิน 
 วา่ชมุชนมีวัคซีนใจในดา้นใดบ้าง และนำาผล
การประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาของการสร้าง
วัคซีนใจในชุมชนว่าขาดในด้านใดบ้าง เพื่อนำามาพัฒนาและ
ต่อยอดในการสร้างวัคซีนใจในชุมชนให้ทุกประเด็น

 การดำาเนินงาน โดยใช้กระบวนการสร้าง 
 การมีส่วนร่วม (Top Model) ซ่ึงประกอบด้วย  
 ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนได้ระดม 
 ความคิดเห็น และร่วมกันวางแผนแก้ไข 
 ปัญหาชุมชนร่วมกัน

 ตามแผนการดำาเนินงาน โดยใช้ศักยภาพของ 
 ชุมชน และสายสัมพันธ์ของคนในชุมชน  
 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ 
 เป้าหมายที่ตั้งไว้

การเลี้ยงไส้เดือนดินในชุมชน พบว่าชุมชน
ประสบผลสำาเร็จในการเลี้ยง ได้ผลผลิต 
คือปุ๋ยที่มาจากมูลไส้เดือน ซึ่งนำาไปใช้ใน
การเกษตรได้ และยังนำาปุ๋ยที่ได้ไปขาย เพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ลงมือปฏิบัติ

ติดตาม

ร่วมทำาแผน

สื่อสาร

สำารวจ

เขตสุขภ�พ

ที่ 1



 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19  13

ปัจจัยความสำาเร็จ

ปุ๋ยไส้เดือน...สร้างรายได้ยามวิกฤต

 ความหวังของชุมชน...เปรียบดังน้ำาท่ีหล่อเลี้ยงต้นไม้

ให้อุดมสมบูรณ์ มีความร่มเย็น หากชุมชนไม่มีความหวังก็

ยากท่ีจะทำาให้คนในชมุชนมชีวีติทีป่กตสิขุได ้การแพรร่ะบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างมาก  

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนต้องถูกปิดไป 14 วัน 

ทำาให้ประชาชนไม่สามารถไปทำางานได้ ตกงาน ขาดรายได้

 คนในชุมชนบ้านดงมีมาตรการหลายอย่างที่ ช่วย 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะ

มาตรการการสรา้งความหวงัของคนในชมุชน ชมุชนได้จัดทำา 

โครงการปุ๋ยไส้เดือน และเพ่ิมช่องทางหารายได้ให้กับคน 

ในชุมชน มีการแจกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไส้เดือน และอุปกรณ์ 

ในการเลี้ยง ให้แต่ละครอบครัวที่สนใจ ซึ่งในการเล้ียงปุ๋ย

ไส้เดือนใช้ต้นทุนไม่มาก สามารถเลี้ยงได้โดยใช้มูลสัตว์ และ

เศษผักผลไม้ที่เหลือใช้ในครัวเรือนและหาได้จากชุมชน  

เมื่อไส้เดือนอาศัยอยู่ในมูลสัตว์เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน           

มูลสัตว์จะเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ย ซึ่งสามารถนำาปุ๋ยเหล่านี้ไป

ใส่พืชผักสวนครัวแทนปุ๋ยเคมีได้ หรือนำาไปขาย ทำาให้ชุมชน

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และยังมีรายได้เพิ่มจากการ

ขายปุ๋ยอีกด้วย

	 “การประกอบอาชีพ	 เป็นพ้ืนฐานของดำารงชีวิตที่

มัน่คง” คนในชุมชนตอ้งเผชญิกบัความวติกกงัวลเรือ่งสขุภาพ

และการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ แต่คนในชุมชนยังต้อง 

เผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะบางคนยังตกงาน 

ขาดรายได้ ดังนั้น การสร้างอาชีพจึงกลายเป็นสิ่งที่ชุมชน

ต้องการสร้างให้เกิดข้ึน ซึ่งชุมชนบ้านดง ได้มีการส่งเสริม

อาชีพ โดยจัดทำาโครงการปุ๋ยไส้เดือน และมีการสอนการนำา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ การทำาเกษตรอินทรีย์ปลอด

สารเคมีโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่ได้จากการเลี้ยง และสร้างแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการช่วยเหลือพ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน

 การใชช้วีติแบบวิถีใหมข่องชมุชนบา้นดง		คอื การสรา้ง 

อาชีพและสร้างแหล่งอาหารในชุมชนทำาให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ แม้ว่าจะมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 อกีครัง้ ชมุชนกส็ามารถผา่นพน้ไปได ้เนือ่งจากมีตน้ทนุ

ในการสร้างอาชีพและการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในการ

ผลิตอาหารทางเองในชุมชน

	 ความร่วมมือ ความรักความสามัคคี การดูแล
เอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้งกันในครอบครัว และในชุมชน  โดย
บุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน พระ ผู้นำาชุมชน และ 
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ ทำาให้เกดิวคัซีนใจในชมุชน การยอมรบั	
เหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ มีตัวแทนผู้นำาชุมชนกล่าวไว้ว่า 
“เม่ือมเีหตุการณ์วกิฤตต้องอดทน	ต่อสูกั้บสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น” คนในชุมชนแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของ
จิตอาสาและนำ้าใจของคนในชุมชน คนในชุมชนยังได้
เรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการคน การใช้ศักยภาพ
ของชมุชน ชาวบ้านเชือ่ฟังให้ความร่วมมอื ได้เรยีนรูน้สิยั
ของแต่ละคน ได้เหน็ความร่วมมอืของหลายภาคส่วน และ
ส่ิงท่ีสำาคัญคือ “แต่ละคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองโดย
ธรรมชาต”ิ  มกีารประสานงานเรือ่งการรกัษาความสงบ 
ภายในชุมชน ได้รู้ถึงสภาพจิตใจ นำ้าใจของประชาชนใน
หมู่แต่ละคนเป็นอย่างไร การให้ความร่วมมือ นำ้าใจของ
ประชาชน แต่ละพื้นที่ภายในจังหวัด มีการแบ่งบทบาท
การทำางานที่ชัดเจน
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เทศบาลตำาบลหลวงใต้  อำ�เภอง�ว  จังหวัดลำ�ป�ง

“เพร�ะสุขภ�พจิตของคนในองค์กรสำ�คัญ”

บริบทในองค์กร

 เทศบาลตำาบลหลวงใต้ได้รับการยกฐานะจากสภาตำาบลจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบลตาม 
พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำาเภองาวประมาณ  
5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลำาปางประมาณ 83 กิโลเมตร สำานักงานเทศบาลตำาบลหลวงใต้ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1  
บ้านนำ้าจำา ตำาบลหลวงใต้อำาเภองาวจังหวัดลำาปาง ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา 2019 ท่ีเกิดขึ้น  
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่บ้านดงมีผู้ติดเชื้อจำานวน 4 ราย และมีบุคลากรที่ออกต่างจังหวัดต้องถูกกักตัว 
ส่งผลกระทบในบุคลากรในเทศบาลต้องหยุดงาน พักงาน และบางคนต้อง Work For Home ทำาให้บุคลากรเกิด
ความเครียด และวิตกกังวล 

ก�รส่งเสริมสุขภ�พจิตของบุคล�กรในเทศบ�ลตำ�บลหลวงใต้ ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ COVID-19

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจในองค์กร

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

•	 ตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย	ก่อนเข้างาน
•	 บุคลากรต้องสวมหน้ากากอนามัย
•	 	แจกเจลแอลกอฮอล์	
•	 เว้นระยะห่าง	1-2	เมตร
•	 มาตรการ	Work	From	Home
•	 ท�าความสะอาดส�านักงานด้วยน�้ายา

ฆ่าเชื้อทุกวันเช้า-เย็น

•	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ 
ให้กับคนในองค์กร	ผ่านการประชมุ	และ	
Line	Group

•	 จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในองค์กร	 
เรือ่ง	การจดัการอารมณ์และความเครยีด 
ของตัวเอง	และกิจกรรมออก�าลังกาย

•	 การมอบสวัสดิการ/ของขวัญต่างๆ	
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่พนักงาน

•	 ชื่นชม	ให้ก�าลังใจ	ซึ่งกันและกัน
•	 ช่วยเหลือ/มอบของให้ก�าลังใจ
•	 บุคลากรที่พ้นจากการถูกกักตัว

สามารถกลับมาท�างานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ตามปกติ

ขั้นตอน

    ที่

สื่อสาร

แนวทางการดำาเนินงานวัคซีนใจ  
เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และสรา้งความ
ตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร 

1

ขั้นตอน

    ที่

3

ขั้นตอน

    ที่

ขั้นตอน

    ที่

ปญัหา/ความตอ้งการขององคก์ร โดยใช้แบบ Checklist  
วัคซีนใจในองค์กร เพื่อประเมินว่าองค์กรมีวัคซีนใจ
ในด้านใดบ้าง และนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุและปัญหาของการสร้างวัคซีนใจในองค์กร
ว่าขาดในด้านใดบ้าง เพื่อนำามาพัฒนาและต่อยอด 
ในการสร้างวัคซีนใจในองค์กรให้ทุกประเด็น

2

4

สำารวจ

ร่วมทำาแผน

การดำาเนินงาน โดยใช้ประบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม (Top Model)  
ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
ผอ.กองแผน และบคุลากร ในเทศบาล
หลวงใต้ ได้ระดมความคิดเห็น และ
วางแผนองค์กรร่วมกัน

ตามแผนการดำาเนินงาน โดยใช้ศักยภาพขององค์กร 
และสายสัมพันธ์ของคนในองค์กร ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลงมือปฏิบัติ

เขตสุขภ�พ

ที่ 1
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ถอดรหัสวัคซีนใจในองค์กร

ปัจจัยความสำาเร็จ

	 ความสงบ…เปรียบเสมือนนำ้าที่ราดรด
ในกองไฟให้ดับมอดลง เกิดความสงบร่มเย็นแก ่
ทกุสรรพชีวติ ทำาให้คนในองค์กรมีสตใินการดำาเนนิ
ชีวิต ลดการตื่นตระหนก สามารถใช้ชีวิตคืนสู ่
สมดุลย์เดิมได้มากขึ้น

 เทศบาลตำาบลหลวงใต้มมีาตรการทีช่่วยเพิม่ภูมคิุม้กนัให้
กับองค์กร คือการสร้างความสงบ ใช้สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 การจัดการอารมณ์
และความเครียดของตัวเอง การสร้างความเข้มแข็งทางใจและ
การปฐมพยาบาลทางใจ เพ่ือลดความตื่นตระหนก ความกลัว 
ความเครียด และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
รวมถึงการออกกำาลังกายเพื่อคลายเครียด เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต 
	 “การส่ือสาร	ด้วยความถกูต้อง	ชดัเจน	และสม�า่เสมอ”	 
เป็นการสร้างความสงบให้แก่องค์กรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหา และสามารถปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาด 
ของโรค ผ่านทางการประชุม และ Line Group นายกเทศมนตรี 
ผู้อำานวยการกองต่างๆ ให้กำาลังใจและความรู้ สร้างความเข้าใจ 
มีการชื่นชมให้กำาลังใจกันและกัน รวมท้ัง การมอบสวัสดิการ/
ของขวัญต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจแก่พนักงาน
	 “ตัวอยู่ไกล	 (Social	Distancing)	แต่หัวใจชิดใกล้” 
ด้วยการสื่อสารที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร แสดง
ความห่วงใยใส่ใจกัน การรักษาความสะอาดอนามัยส่วนบุคคล 
เพื่อลดการแพร่เชื้อแก่บุคคลใกล้ชิด และการติดตามข่าวสาร
สถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน Line 
Group เป็นประจำาทกุวัน เป็นวถิชีวีติแบบใหม่ (New normal)

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในองค์กร
 เทศบาลตำาบลหลวงใต้ได้นำาหลักการสร้าง 
วัคซีนใจไปปรับใช้ในองค์กร ได้ แก่การสร้างมาตรการ
ป้องกันและดูแลบุคลากร การสร้างความสงบโดย
การสื่อสารให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ 
ความเครียด การสร้างความเข้มแข็งทางใจ ส่ือสาร
สถานการณ์และการดูแลตนเอง การมอบสวัสดิการ/
ของขวัญต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความหวัง และ 
เป็นขวัญกำาลังใจแก่พนักงาน การสร้างความเข้าใจให้
โอกาสแก่บุคลากรที่ถูกกักตัวสามารถกลับมาทำางาน
ร่วมกบับคุคลอืน่ได้ตามปกติ ร่วมไปถงึการใช้ศกัยภาพ 
และสายสัมพันธ์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างให้สำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1. ผู้บริหารเห็นความสำาคัญของการจัดการปัญหา มีการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาขององค์กร
2. ความร่วมมือของบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฏและมาตรการขององค์กร
3. บุคลากรมีความรัก สามัคคี เอาใจใส่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดี
4. การมีสื่อ Social ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเฝ้าระวัง การสร้างความรอบรู้ให้กับ 
 บุคลากรในองค์กร
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ชุมชนชมพู ตำ�บลชมพู อำ�เภอเนินมะปร�ง จังหวัดพิษณุโลก

“สแกนใจผู้สูงวัย ต้�นภัยโควิด - 19”

บริบทในชุมชน

 ตำาบลชมพ ูอำาเภอเนนิมะปราง มพีืน้ทีเ่ป็นภเูขาและทีร่าบเชงิเขาซ่ึงพ้ืนทีส่่วนใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าลุ่มนำ้าวังทองฝั่งซ้ายและเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบภูเขา 4 หมู่บ้าน และ 
ราบเชิงเขา 11 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเกษตรกรรม ได้แก่ ทำานาข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำาปะหลัง สวนมะม่วง 
สวนลำาไย  สวนเงาะ สวนยางพารา เล้ียงสัตว์ จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำาให้คนในชุมชนได้รับ 
ผลกระทบเป็นอย่างมาก เกิดความกลัว ความเครียด วิตกกังวลและท้อแท้ รวมทั้งขาดรายได้จากการขายสินค้า 
ทางเกษตร แต่คนในตำาบลชมพูอดทนต่อสู้กับวิกฤตนี้เพราะเชื่อว่าชีวิตต้องดำาเนินต่อไป แม้จะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เชื้อโรคโควิด -19 แต่คนในชุมชนตำาบลชมพู อำาเภอเนินมะปรางมีวัคซีนใจที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ได้แก่ ปลัดอำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอ ทหาร องค์การบริหารส่วนตำาบลชมพู  
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลชมพ ูภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำาชมุชน อสม. พระสงฆ์เจ้าคณะอำาเภอ ครูและนกัเรยีน 
ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าในอำาเภอเนินมะปราง และ สื่อมวลชน ได้แก่ เพจคนรักเนินมะปราง ร่วมกัน
วางแผนในชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 ให้กับประชาชนตำาบลชมพู เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางกาย
และทางใจในการดูแลตนเองและมีแผนรับมือกับการระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อไป

นายธรรมรัตน์ เพชรี  สาธารณสุขอำาเภอเนินมะปราง
 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเนินมะปราง
นายภูวนัย แสวงบุญ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายณัฐพล พูลวิเชียร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่

การสร้างความเข้าใจในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน 

วางแผนการสร้างเสริมวัคซีนใจ 
รว่มกนัในชมุชน โดยประชาชน ผูน้ำา 
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบ Checklist วัคซีนใจประเมินวัคซีนในชุมชน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกปลอดภัย ด้านความ
รู้สึกสงบ ด้านความหวัง ด้านการเข้าใจ ให้โอกาส  
การใช้ศักยภาพชุมชน และสายสัมพันธ์ในชุมชน  
เพื่อวิเคราะห์ GAP

ปฏิบัติตามแผนท่ีชุมชนร่วมกันทำาและติดตามประเมินผล  
โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว้ 
กบัทีมต่างๆ เช่น ทีมนำา ทีมประชาสมัพนัธ ์ทีมเย่ียมบา้น 
และทีมสนับสนุน

1

3

2

4

เขตสุขภ�พ

ที่ 2
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การดำาเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจด้วย 4 สร้าง 2 ใช้ อำาเภอเนินมะปราง 

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

ทีมน�า ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร องค์การ
บริหารส่วนต�าบล สาธารณสุข หัวหน้า 
ส่วนราชการ ได้ประชมุวางแผนวางมาตรการ 
ป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งด่าน
คัดกรองประจ�าหมู่บ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคโควิด - 19 ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจล
แอลกอฮอล์ 

ทีมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สาธารณสุข
อ�าเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  ผู้น�าชุมชน 
อสม. ทหาร เพจคนรักเนินมะปราง 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรายงาน
สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ผ่านหอ 
กระจายข่าวหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ก�าลังใจและสร้างความมั่นใจให้
ประชาชนในชุมชน

ทีมเยี่ยมบ้านและทีมสนับสนุน ได้แก่ ผู้น�าชุมชน อสม. เยาวชน 
จนท.สาธารณสุข  อบต. พระ เยี่ยมบ้านให้ก�าลังใจ และให้ค�าปรึกษา  
ให้ความช่วยเหลอื สร้างความเชือ่ม่ันสร้างอาชพีให้กบัชมุชน ไม่รงัเกยีจ
คนติดเชื้อโรคโควิด – 19 และให้โอกาสผู้ป่วยท่ีหายแล้วกลับมาอยู่ 
ในชุมชน ให้ร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ตามปกติ

2 ใช้
ใช้ศักยภาพของชุมชน ที่มีผู้นำาชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน เอกชนที่เข้มแข็ง1

ใช้สายสัมพันธ์ของคนในชุมชนแบบเครือญาติ
ในการดูแลซึ่งกันและกัน2

นวัตกรรมเด่น

ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงที่มีความเครียด วิตกกังวล
ต่อสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 
คลายความเครียด ความวิตกกังวล

ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

บัดดี้ผู้นำาชุมชนจับคู่กับ	อสม.	หรือเยาวชนในชุมชน
• เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทุกวันช่วงเวลาเย็น
• วัดอุณหภูมิร่างกาย 
• วัดความดันโลหิต 
• นำาสิ่งของที่ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องใช้ไปมอบให้ 
 เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น
• พูดคุยให้กำาลังใจ

แนวคิดในการดำาเนินงาน

ปัจจัยความสำาเร็จ

	 จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบ 
ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้สูงอายุที ่
ติดบ้าน ติดเตียง มีความเครียด วิตกกังวล กลัวโรคจะติด 
ลูกหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักของตน และผู้สูงอายุบางคน 
ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองจากทางผู ้นำาชุมชน  
อสม. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ที่คอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็น 
ปัจจุบัน คนในชุมชนเห็นความสำาคัญดังกล่าวจึงเกิดแนวคิด
กิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ช่ือว่า	 “สแกนใจผู้สูงวัย		
ต้านภัยโควิด	–	19”	กิจกรรมดังกล่าว คือ  ให้ผู้นำาชุมชนจับคู่
กบั อสม. หรอืเยาวชนในชมุชน ออกเยีย่มบ้านผูส้งูอายทุกุวนัช่วง 
เวลาเย็น มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต นำาสิ่งของ
ที่ผู้สูงอายุจำาเป็นต้องใช้ไปมอบให้ รวมถึงพูดคุยให้กำาลังใจ ทำาให ้
ผู้สูงอายุคลายความเครียด ความวิตกกังวลต่อโรคโควิด – 19  
ส่งผลทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.	การมผีูน้ำาชมุชนทีเ่ข้มแขง็	: นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลชมพู
ผูใ้หญ่บ้าน อพปร. อสม. ผลกัดนัการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน 

2.	ชมุชนมลัีกษณะเป็นเครอืญาตผิกูพนักนั	:	พึง่พาอาศยั ช่วยเหลือ
ซึง่กันและกัน 

3.	ประชาชนมส่ีวนร่วม	 :	ประชาชนให้ความร่วมมอืในการปฏบิติั
ตามมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั

4.	การมีส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ	 : มีเจ้าคณะอำาเภอวัด
เนนิมะปราง ช่วยเป็นผูน้ำาในการทำากจิกรรม ช่วยเหลือสังคม

	5.	การใช้ศกัยภาพเครอืข่ายต่างๆในชมุชน	 :	องค์การบริหารส่วน
ตำาบล โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล ทหารและอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน

 ฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่าตำาบลชมพู อำาเภอเนนิมะปราง 
ได้มีการสร้างเสริมพลังชุมชน โดยยึดหลักแนวคิด  
4	สร้าง	2	ใช้	ในการขับเคลื่อนการทำางานอย่างจริงจัง 
ทำาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตได้เป็นอย่างดี ชุมชน 
เกิดความสามัคคี และมีแผนการรับมือกับวิกฤตการ
ระบาดในอนาคตต่อไป
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วัดเนินมะปราง อำ�เภอเนินมะปร�ง จังหวัดพิษณุโลก 

 “โรงง�นส�ยธ�รนำ้�ใจสู้ภัยโควิด - 19”

บริบทในชุมชน

 วดัเนนิมะปราง สงักดัคณะสงฆ์มหานกิาย ต้ังอยูห่มู ่2 ตำาบลเนนิมะปราง อำาเภอเนนิมะปราง  จังหวัดพิษณโุลก  
ประชาชนได้ร่วมใจกันจดัสร้างวดัน้ี โดยมพีระครูสภุทัรกจิวบิลูย์ (หลวงพ่อขวัญ) เป็นเจ้าอาวาส โดยอำาเภอเนนิมะปราง 
มีพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนำ้าวังทองฝั่งซ้ายและเขตอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 จากสถานการณ์ระบาดของ 
โรคโควิด – 19 ทำาให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เกิดความกลัว ความเครียด วิตกกังวลและท้อแท้ 
รวมทั้งขาดรายได้จากการขายสินค้าทางเกษตร และวัดเนินมะปรางถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว แต่ทางวัดได้มีการวางมาตรการป้องกันโรคและการปรับวิถีชีวิตพร้อมทั้งการประกอบพิธีทาง
ศาสนาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ แม้จะยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัเชือ้โรคโควดิ -19 วดัและคนอำาเภอเนนิมะปรางมวีคัซนี
ใจที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ภาครัฐ ได้แก่ ปลัดอำาเภอ สาธารณสุข
อำาเภอ ทหาร ภาคประชาชน ร่วมกันวางแผนป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 และการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางใจในการดูแลตนเองและมีแผนรับมือกับการระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อไป

นางหยกฟ้า  เพ็งเลีย นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
นายภูวนัย  แสวงบุญ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายณัฐพล  พูลวิเชียร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่

การสร้างความเข้าใจในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน 

วัดเนินมะปรางร่วมกับหน่วยงาน 
อื่นๆ ร่วมกันวางแผนการสร้างเสริม
วัคซีนใจร่วมกันในชุมชนและองค์กร 

ใช้แบบ Checklist วัคซีนใจประเมินวัคซีนในชุมชน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกปลอดภัย ด้านความ
รู้สึกสงบ ด้านความหวัง ด้านการให้โอกาส ไม่ตีตรา  
การใช้ศักยภาพชุมชน และสายสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อ
วิเคราะห์ GAP

ปฏิบัติตามแผนที่ทำาร่วมกันทำาและติดตามประเมินผล

1

3

2

4

เขตสุขภ�พ

ที่ 2
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 จึงกล่าวได้ว่าวดัเนนิมะปรางเป็นศูนย์รวมจติใจ และ
เป็นท่ียดึเหนีย่วของผูค้นในอำาเภอเนินมะปราง เป็นศูนย์กลาง
ร่วมการบูรณาการขับเคลือ่นงานในการสร้างเสรมิพลังทัง้ใน
องค์กรของวดัเนนิมะปรางและชุมชน ทำาให้สามารถผ่านพ้น
วกิฤตได้เป็นอย่างด ีชุมชนเกิดความสามคัค ีในการรบัมอืกบั
วกิฤตการระบาดในอนาคตต่อไป

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

•	 แจกหน้ากากอนามัยให้พระทุกรูปในอ�าเภอ
เนินมะปราง

•	 การออกบิณฑบาตรพระทุกรูปต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

•	 การฉนัภตัตาหาร	ตามหลกักนิร้อน	ช้อนกลาง	 
ล้างมือ

•	 การประกอบพธิทีางศาสนามกีารตัง้จุดวดัไข้	
เจลล้างมือ	จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง	1-2	เมตร		

•	 ญาติโยมที่มาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา
ไม่มีหน้ากากอนามัยมา	ทางวัดจัดเตรียมไว้

วดัเนนิมะปรางร่วมกบัสาธารณสขุ 
อ�า เภอ	 ผู ้น� า ชุมชน	 อสม.	
ทหาร	 เพจคนรักเนินมะปราง	
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
รายงานสถานการณ์การระบาด
ในพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าว
หมูบ้่าน	รถประชาสมัพนัธ์	เพ่ือ
ให้ก�าลงัใจและสร้างความมัน่ใจ
ให้ประชาชนในชุมชน

วัดเนินมะปรางร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน	อสม	
ครู	 เยาวชน	 จัดท�าหน้ากากอนามัย	 
โดยน�าจักรเย็บผ้ามาตัดเย็บท�าหน้ากาก
อนามัย	 และจัดตั้งโรงทาน	 ประกอบ
อาหารแจกประชาชนผู้ถูกกักตัว	 และ 
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานด่านหน้าทกุคน		และ
มีการระดมทรัพยกรต่างๆ	 เช่น	 ข้าวสาร	
อาหารแห้ง	 น�้าดื่ม	 เครื่องอุปโภคบริโภค	
เป็นต้น	 จากผู้มีจิตศรัทธาส�าหรับใช้ใน
การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอ�าเภอ
เนินมะปรางและอ�าเภอใกล้เคียง

ผู้น�าชุมชน	อสม.	 เยาวชน	จนท. 
สาธารณสุข	 อบต.	 พระ	 เยี่ยม
บ้านให้ก�าลังใจ	และให้ค�าปรึกษา	 
ให้ความช่วยเหลือ	 สร้างความ
เชื่อม่ันสร้างอาชีพให้กับชุมชน	 
ไ ม ่ รั ง เ กี ย จ ค น ติ ด เ ชื้ อ โ ร ค 
โควิด	–	19			และให้โอกาสผู้ป่วย
ท่ีหายแล้วกลบัมาอยูใ่นชมุชน	ให้
ร่วมกจิกรรมในชมุชนได้ตามปกติ

“โรงงานบุญสายธารน้ำาใจสู้ภัยโควิด -19”  แนวคิดในการดำาเนินงาน

	 วัดเนินมะปรางต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตของ
พระสงฆ์และการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ได้รับผลกระทบ 
ดังกล่าวเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เกิดความ 
เครียด วิตกกังวล และ วัดเนินมะปรางร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จึงเกิด 
แนวคิดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนใช้ชื่อว่า  
“โรงงานบุญสายธารนำา้ใจสูภ้ยัโควดิ	-19”	กจิกรรมดงักล่าว คอื พระ  
กลุ่มแม่บ้าน ครู เยาวชน อสม. จิตอาสา ผู้ประกอบการร้านค้านำาผ้า 
ที่ได้รับการบริจาค และนำาเครื่องจักรเย็บผ้ามาช่วยกันตัดเย็บทำาเป็น 
หน้ากากอนามัยและโรงงานบุญที่ 2 ผู ้มีจิตศรัทธา ลูกศิษย์วัด  
ระดมทนุจัดตัง้โรงทานประกอบอาหารแจกให้กบัประชาชน ผูถ้กูกกัตัว 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าทุกคน พร้อมทั้งเจ้าอาวาส

การดำาเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจด้วย 4 สร้าง 2 ใช้ อำาเภอเนินมะปราง 

2 ใช้
ใช้ศักยภาพของเจ้าอาวาส ผู้นำาชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน เอกชนที่เข้มแข็งและ
เครือข่ายภายนอกชุมชน

1
ใช้สายสัมพันธ์ของคนในชุมชนแบบเครือญาติ
ในการดูแลซึ่งกันและกัน2

ปัจจัยความสำาเร็จ

1.	การทำางานแบบบรูณาการ	: หน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน และ
เอกชน มกีารทำางานร่วมกันในทศิทางเดยีวกนั 

2.	การมสีิง่ยดึเหน่ียวทางจติวญิญาณ	: เจ้าคณะอำาเภอวดัเนนิมะปราง 
ระดมทนุและประชาชนทีม่จิีตศัทธาบริจาคผ้า เพ่ือจดัทำาโรงทานทุก
วนัในช่วงการระบาดของโรค

3.	 การมีผู ้นำาชุมชนที่เข้มแข็ง	 : ปลัดอำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอ  
ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ผลกัดันการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน

4.	 ประชาชนมส่ีวนร่วม	 :	ประชาชนมคีวามสามคัค ี ให้ความร่วมมอื 
ในการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั 

5.	 การใช้ศักยภาพเครือข่ายต่างๆท้ังภายในและภายนอกชุมชน	 :		
วัดเนินมะปราง ทีว่่าการอำาเภอเนนิมะปราง สำานกังานสาธารณสขุ
อำาเภอ ผูน้ำาชมุชน กลุม่แม่บ้าน เยาวชน อสม. ทหาร และเครอืข่าย
นอกชมุชน 

การบูรณาการการดำาเนินงานกับเครือข่ายในชุมชน

ประชาชน	/ผู้ถูกกักตัว	ได้รับ
การช่วยเหลือทั้งทางกายและทางใจ

ส่วนราชการ

เครือข่ายนอก
ชุมชน

วัดเนินมะปราง

บ้า
น/

ชุม
ชน เอกชน/
ผู้ประกอบการ
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สร้างความ
ปลอดภัย

หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และผู้น�าชุมชนท�าให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่นการสวมหน้ากากอนามัย 
การกกัตวัเองเมือ่กลบัมาจากพืน้ทีเ่สีย่ง (Home Quarantine) การกนิอาหารร้อน การใช้ช้อนกลาง การล้างมอื การเว้นระยะห่าง 
มีการตั้งจุดคัดกรองในชุมชน การงดจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยให้ประชาชนท�าบุญตักบาตรที่หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ อสม.ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโรค วิธีการป้องกัน/ดูแลตนเองจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สร้างความเข้าใจ
ไม่ตีตรา

โดยเฉพาะการปฏบิตัต่ิอกลุม่เสีย่งทีเ่ดนิทางกลบัมาจากต่างจงัหวดั ต่างประเทศ กลุ่มเสีย่งสามารถกลบัไปใช้ชวิีตในชมุชนได้ตาม
ปกต ิซ่ึงเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในพืน้ที ่อสม. และผูน้�าชมุชนได้มกีารสือ่สารให้เกดิความเชือ่มัน่ในชมุชน ด้วยการให้ข้อมลูความรู้ 
การดูแลและการป้องกันตนเอง สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน และเห็นใจกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาอยู่ในชุมชน

สร้างความหวัง

เป็นสร้างให้ชุมชนมีความหวังจากความร่วมมือความสามัคคีของทุกฝ่ายในชุมชน เช่น เทศบาลสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้ เช่น 
น�าผ้าทอมอืในชมุชนมาจดัท�าหน้ากากอนามยั และแจกจ่ายให้กบัประชาชนในชมุชน ท�า การให้ผูน้�าทางศาสนามาเป็นผูแ้นะน�า
และตวัอย่างในการดแูลตนเอง เพือ่ความเข้าใจง่าย รพ.สต.มบีรกิารรบัส่งยาจากรพ.ให้ถงึบ้าน ผ่านทางอสม. เพือ่ลดความแออดั
และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือเยียวยา เช่น กาชาดมอบถุงยังชีพ

สร้างความสงบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าให้ชุมชนสงบด้วยการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้น�าทางศาสนา หอกระจายข่าว 
เสียงไร้สาย แผ่นพับ ป้ายไวนิล เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสฯอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการรังเกียจ
กนัในชมุชน สือ่สารข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจน สม�า่เสมอ เช่น ผูน้�าชมุชนประชาสมัพนัธ์ผ่านหอกระจายข่าว การแต่งกลอนสรภญัญะ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนัก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม.
เคาะประตูบ้าน ไปเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่กลับมากักตัวที่บ้านพัก เพื่อให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ ในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

ชุมชนมีการใช้ศักยภาพชุมชน ด้วยการติดต่อประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อระดมวัสดุอุกรณ์ที่ต้องใช้ในการป้องกันตนเองจากภายนอก 
มีจิตอาสาช่วยกิจกรรม อาทิ ผลิตหน้ากากอนามัย แบ่งปันอาหาร และในชุมชนยังมีการใช้สายสัมพันธ์ของชุมชน 

เนื่องจากส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นชาวอีสานภูไท มีวัฒนาธรรมเดียวกันและอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นเครือญาติ ท�าให้คนในชุมชนดูแลกันอย่างดี

 ชมุชนบ้านเกศกาสร	หมู ่2 อยูใ่นเขตการปกครองของตำาบลช่องลม อำาเภอลานกระบอื จงัหวัดกำาแพงเพชร 
มีจำานวนหลังคาเรือน 226 หลังคา ประชากรรวมท้ังสิ้น 723 คน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
เช่น ทำานา ทำาไร่ เช่น อ้อย ยางพารา การนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการผสมผสานกัน 
แบบหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 เผ่า คือ ภูไท ไททรงดำา ไทยอีสาน ไทยภาคกลาง ถึงแม้จะมี 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ประชากรในหมู่บ้านเกศกาสร ยังมีคว�มเป็นอยู่ที่มีคว�มผูกพันแบบเครือญ�ติอยู่
ร่วมกันแบบพี่น้อง จังหวัดกำาแพงเพชรเป็นพื้นที่สีขาว ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ชุมชนบ้านเกศกาสร ยังได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเพราะประชาชนได้รับผลการทบทางด้านเศรษฐกิจ และการรับรู้ต่อ
สถานการณ์ในลักษณะของความกลัวและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาด ต่อโอกาสที่จะติดเชื้อจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง
ทีม่าจากต่างพืน้ทีห่รือต่างประเทศ วถีิชวีติเปลีย่นแปลงไป ต้องมกีารปรบัตัวปฏิบติัตัวตามมาตรการต่างๆ  ทำาให้คนใน
ชุมชนบ้านเกศกาสรต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน และการดูแล
ช่วยเหลือประชาชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการของชุมชน

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

การสำารวจ																										
และการศึกษาชุมชน

การจัดทำาแผนชุมชน							
การนำาหลัก	4	สร้าง	2	ใช้	
ให้สอดคล้องกับบริบท

ปฏิบัติตามแผนชุมชน
โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

การประเมินผล
ช่วงระยะสั้นและ

การติดตามในระยะยาว

1 2 3 4

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจ ในชุมชนบ้านเกศกาสร

วัฒนธรรมพื้นบ้�น ต้�นโควิด-19

“หน้�ก�กผ้�ทอ กลอนสรภัญญะภูไท สร้�งวัคซีนใจ สู้ภัยโควิด”

ชุมชนบ้านเกศกาสร ตำ�บลช่องลม อำ�เภอล�นกระบือ จังหวัดกำ�แพงเพชร

น�ยณัฐกิตติ์ อุดเป็งเครือ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 3

เขตสุขภ�พ

ที่ 3
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 ทักษะในการป้องกันโรค การดูแลจิตใจตนเองและ 
ครอบครัวและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในช่วงที่มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยประชาชนและชุมชน 
มีการปรับเปลี่ยนจากการพบปะกันเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการ 
สือ่สารมากขึน้ ทักษะดงักล่าวเสริมสร้างให้รูส้กึสงบทางด้านจติใจ 
เกิดความเชื่อม่ันที่จะผ่านวิกฤติไปได้ ชุมชนมีแกนนำาเครือข่าย
สุขภาพโดย อสม. มีการผสานวัฒนธรรม
 โดยนำา “กลอนสรภัญญะภไูท	บ้านเกศกาสร	สร้างวคัซนีใจ		
สู ้ภัยโควิด”	 มาประยุกต์กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
หอกระจายข่าว เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักความหวังและ 
ความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นำาไปสู่ความเข้มแข็ง 
ทางด้านจิตใจในประชาชนและชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ 
เครือข่ายควรสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะในการดูแลทาง 
ด้านจติใจให้กบัประชาชน โดยบรูณาการไปกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม 
 สำาหรับการใส่ “หน้ากากผ้าทอ” ในชุมชนบ้านเกศกาสร 
รณรงค์ทุกหลังคาเรือน จะมีคนทอผ้า ใช้ผ้าขาวม้ามาทำาหน้ากาก 
แล้วก็นำาไปแจกให้ชาวบ้าน โดยสนับสนุนในกลุ่มโอท็อป มอบผ้า 
ให้ชาวบ้านไปเย็บและให้แจกจ่ายให้สมาชิก และสนับสนุนโดย 
ให้กองทุนหมู่บ้าน ใช้ดอกเบี้ยจากส่วนกองทุน มาทำากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ จากกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  
และกลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทั้ง 3 กอง 
นำาดอกเบี้ยมาจัดสรร เย็บหน้ากากแจกชาวบ้าน

ปัจจัยความสำาเร็จ

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

การมีส ่วนร ่วมของชุมชน เป ็นกระบวนการที่มี 
ความสำาคัญในการดูแลจิตใจประชาชนและกลุ่มเส่ียง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หน่วยงานท่ีมีความสำาคัญ ประกอบไปด้วย  
หน่วยงานภาครฐั  ภาคประชาชน และภาคเอกชน
การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดำาเนินมาตรการต่างๆใน
ชมุชน

• ชมุชนมพีลังความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ
• ประชาชนมีความหวังจากการเห็นความร่วมมือของ

ชมุชน
• การสื่อสารท่ีชัดเจน และถูกต้อง จากแหล่งข้อมูล 

ทีเ่ชือ่ถือได้ ทำาให้ลดความตืน่กลัว	รูส้กึปลอดภยั
• มีทักษะในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

เช่น การปลกูผกักนิเอง เลีย้งไก่ไข่ ซือ้ของออนไลน์
• ชุมชนเข้มแข็งมีความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น วัด  

หน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน 
• ผูน้ำาเข้มแขง็	มทีกัษะการสือ่สารและบงัคบัใช้ข้อบงัคับ

มาตรการทีด่ี
• อสม.มีใจรกัทีจ่ะทำางาน มคีวามสขุในการทำางาน เช่น 

บางคนแก่แล้วกไ็ปฝึกเล่นไลน์ เพือ่จะได้ถ่ายรปูงานท่ีทำา
ส่งเข้ากลุม่ ตดิตามการทำางานในชมุชน

• ชุมชนมีอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน (รักบ้านเกิด/ 
ความเป็นชุมชนอสีานภไูท)

• ความสัมพันธ์ในครอบครัวรักใคร่สามัคคีมากขึ้น ได้มี
โอกาสอยูร่่วมกนัในบ้านมากขึน้

• เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เช่น อสม. มีพลังใจทางบวก	
ในการช่วยเหลือผู้ติดเช้ือโควิด-19 ให้สามารถผ่าน 
พ้นไปได้

 การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในในชุมชนบ้านเกศกาสร หมายถึง การสร้างความร่วมมือร่วมใจ ดูแลเอาใจใส่  
ไม่ทอดทิ้งกัน มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งมีการวางแผนและดำาเนินงานร่วมกันในชุมชน
กับประชาชน แกนนำาชุมชน ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ทำาให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน

“การดูแลจิตใจตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ในช่วงการระบาดของโรค เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง 

เพราะจะเป็นการช่วยให้ทุกคนคลายวิตกกังวลได้และทำาให้มีแนวทางในการดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัยจากการเสี่ยงติดโรค และสร้างกำาลังใจในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม”

รูป : การสวดมนต์สรภัญญะ ภูไท บ้านเกศกาสร สร้างวัคซีนใจ สู้ภัยโควิด
โดย อสม.บ้านเกศกาสร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำาแพงเพชร



22  นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกำาแพงดิน	ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำาบลกำาแพงดิน อำาเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  มีอัตราเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข จำานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จำานวน 1 คน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำานวน 1 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำานวน 1 คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำานวน 
1 คน ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูด้านสุขภาพปฐมภูมิ และบริการทันตกรรม มีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จำานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,117 ครัวเรือน 

1

2

3

4

กำ�แพงดิน องค์กรสุขภ�พดี

มีภูมิคุ้มกันท�งใจ สู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ยั่งยืน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำ�บลกำ�แพงดิน อำ�เภอส�มง่�ม จังหวัดพิจิตร

น�ยณัฐกิตติ์ อุดเป็งเครือ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 3

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในองค์กร

วเิคราะห์สภาพปัญหาขององค์กร	เพือ่ให้ทราบถงึสภาพปัญหาของ
เจ้าหน้าที่ภายในรพ.สต. และสภาพปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ที่รับ
ผิดชอบ แล้วนำาสภาพปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึง
ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตขุองปัญหาในองค์กรและชมุชน เพ่ือนำาไปวางแผน
การดำาเนินงานแก้ไขปัญหา ต่อไป

วางแผนการสร้างวคัซนีใจในองค์กร ประชมุเจ้าหน้าทีภ่ายใน รพ.สต. เพ่ือร่วมกนัวเิคราะห์และสังเคราะห์
สภาพปัญหาขององค์กรและชุมชน รวมทั้งร่วมกันจัดทำาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมอบหมายผู้รับ
ผิดชอบในกิจกรรมต่างๆตามแผนการสร้างวัคซีนใจในองค์กร เพ่ือความชัดเจนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนดังกล่าว

ปฏิบัติงานตามแผนการดำาเนินงาน จัดกิจกรรมตามแผนการดำาเนินงานการสร้างวัคซีนใจในองค์กร  
โดยเจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต. และร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น อสม. อปท. ผู้นำาชุมชน  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นต้น 

ประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน	การประเมินผลการดำาเนินงาน แบ่งการประเมินผลการดำาเนินงาน 
ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ประเมินผลก่อนการดำาเนินงาน เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่
ภายใน รพ.สต. ประเมนิผลระหว่างการดำาเนนิงาน เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการ และประเมิน
ผลหลงัการดำาเนนิงาน เพือ่วดัประสิทธผิล ผลลพัธ์ ผลกระทบ ปัญหา/อปุสรรค และแนวทางการดำาเนนิงาน
ในปีถัดไป

เขตสุขภ�พ

ที่ 3
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 การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในในชุมชนบ้านเกศกาสร หมายถึง การสร้างความร่วมมือร่วมใจ ดูแลเอาใจใส่  
ไม่ทอดทิ้งกัน มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งมีการวางแผนและดำาเนินงานร่วมกันในชุมชน
กับประชาชน แกนนำาชุมชน ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ทำาให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจ ในองค์กร

องค์กรที่รู้สึกปลอดภัย การจัดบริการในรพ.สต.เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์/บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคและการป้องกันติดไว้ที่รพ.สต.
 • ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน/การดูแลตนเอง/ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
  ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เดินรณรงค์ 

องค์กรที่รู้สึกสงบ • ประชุมชี้แจงในหน่วยงานให้บุคลากรทุกคนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของ
โรคได้ทกุวนัผ่านเวปไซด์ของสสจ.พจิติร และหัวหน้าหน่วยงานจะมกีารแจ้งสถานการณ์ของโรคและ
แนวทางปฏิบัติที่รองรับสถานการณ์ของโรคทุกครั้งที่มีการอับเดตข้อมูล

 • บคุลากรทุกคนในหน่วยงานได้ทำาแบบประเมนิคดักรองสขุภาพใจผ่านเวบ็ไซด์ Mental health check 
up V.2 ของกรมสุขภาพจิต

 • อสม.และผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ST- 5,2Q , ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 9Q (ข้อ 9)  
หากพบผลผิดปกติ อสม.ส่งต่อรพ.สต.

 • ประชาสมัพนัธ์ในเวทปีระชมุอสม.และผ่านเสยีงตามสาย เรือ่ง มสีายด่วนสุขภาพจติเบอร์โทร: 1323 
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ที่รพ.สต.กำาแพงดิน

องค์กรที่มีความหวัง • ช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค องค์กรได้มีโครงการจัดส่งยาNCD ให้แก่ผู้ป่วยถึงที่บ้านเพื่อ
ป้องการแพร่กระจายของโรคและผู้ป่วยไม่ขาดยา

 • เมื่อสถานการณ์ของโรคคลี่คลาย องค์กรมีการจัดบริการคลินิคNCD ทุกวันจันทร์แต่ยังคงจัดระบบ
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 • มีการทำาประกันสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่
 • มีการให้กำาลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 โดยผู้บริหารภายในอำาเภอ

องค์กรทีเ่ข้าใจและให้โอกาส • มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจในชุมชนโดยการลงชุมชน เมื่อพบประชาชนในหมู่บ้านไม่เข้าใจกัน   
มีการสื่อสารและให้กำาลังใจประชาชนในหมู่บ้านและกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง     

 • ร่วมมือกับท้องถิ่น/ภาคีเครือข่ายในการจัดบริการตลาดนัดเหมือนเดิมแต่ยังคงใช้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เหมือนเดิม

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

 ผลจากการสร้างวัคซีนใจในองค์กรพบว่า เจ้าหน้าท่ี
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกำาแพงดิน มีความ
สามารถในการจดัการความเครียด	 ความวติกกังวลได้ดขีึน้	
รวมทั้งสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานต่อไปได้ในช่วง
การระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจำาหมูบ้่าน(อสม.) ได้รบัการพฒันาศกัยภาพด้านการป้องกัน 
ควบคมุ เฝ้าระวงัโรค และการคดักรองด้านสขุภาพจติเพือ่ใช้ใน
การเฝ้าระวังปัญหาสขุภาพจิตทีอ่าจเกดิขึน้ในชมุชน ช่วงการ
ระบาดของโรคตดิเช้ือ COVID-19 รวมทัง้เกิดภาคีเครอืข่ายท่ี
เข้มแขง็ ในการดำาเนนิงานในองค์กรและพืน้ทีที่ร่บัผดิชอบ

ปัจจัยความสำาเร็จ

 องค์กรภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดูแล
ประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน 
ทีด่ภีายในชมุชน ในช่วงแรกของสถานการณ์ทีม่กีารระบาด 
ของโรคประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในโรค การป้องกนั 
ตวัเอง การปฏบัิตงิานจงึค่อนข้างลำาบาก แนวทางแก้ไข คอื 
ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์  
แจ้งสถานการณ์ วิธีการป้องกัน การดูแลตนเองให้ความรู้ 
เกี่ยวกับอาการของโรค ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารได้แก่  
เวทปีระชมุประธานอสม. เสยีงตามสายในหมูบ้่าน การเดนิ
รณรงค์ในหมู่บ้าน Facebook ชมรม อสม. และการเป็น
บคุลากรตวัอย่าง

“สร้างในองค์กรและขยายครอบคลุมสู่ชุมชน”

เขตสุขภ�พ

ที่ 3
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“วัคซีนใจแห่งคว�มสำ�เร็จของชุมชนบ�งพูน

ภ�ยใต้คว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ  

ในก�รดูแลและป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน� 2019”

ชุมชนบางพูน  ตำ�บลบ�งพูน  อำ�เภอเมือง  จังหวัดปทุมธ�นี

น�งส�วจุฑ�ม�ศ  จ้อยจุมพจน์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 4

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปทุมธานีมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค	
จำานวน	1,287คน	ผู้ป่วยยืนยันสะสม	จำานวน	43	คน	กลับบ้านจำานวน	41	คน เสียชีวิตจำานวน 2 คน ในส่วนของ
ตำาบลบางพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต แต่มีผู้กักตัวท่ีเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยกักตัว
ในบ้านพักของตนเองจำานวน 14 วัน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่คอยตรวจวัดอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ันสถานการณ์การฆ่าตัวตายในพื้นที่อำาเภอเมืองปทุมธานี พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จคิดเป็น 5.93 
แบ่งเป็นในภูมิลำาเนา 6 คน นอกภูมิลำาเนา 6 คน รวม 12 คน ประชาชนในพื้นมีความเครียด วิตกกังวล และหวาดกลัว
กับสถานการณ์การแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเมืองที่พบการแพร่ระบาดอยู่เป็นจำานวนมากและมีผู้กักตัวอยู ่
ในพื้นที่ รวมไปถึงความเครียดจากการได้รับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ถูกให้ออกจากงาน หรือสมาชิกในครอบครัวถูกพักงาน นอกจากนั้นยังมีความกังวลของ 
ชาวบ้านในพื้นที่ต่อการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ/การไม่ดูแลตนเองของแรงงานต่างชาติที่แฝงเข้ามาอยู่ในพื้นที่

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชน 

 กระบวนการดำาเนินงานของพื้นที่มีจุดแข็งที่สำาคัญคือ 
การดำาเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องใน 
ทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
ทำาหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์ ออกคำาสั่ง มาตรการแนวทาง
ป้องกันการติดเชื้อ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ องค์ความรู้ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขลงพื้นท่ีติดตามกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  
นายอำาเภอเมอืงปทมุธาน	ีออกคำาสัง่ มาตรการการตดิตามควบคมุ
กลุ่มเสี่ยง รับแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง สำานักงาน
สาธารณสุขอำาเภอเมืองปทุมธานีสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้  
ติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งในสถานกักตัวและในชุมชน สอบสวนโรค  
ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โรงพยาบาล
ปทุมธานี ทำาหน้าที่คัดกรอง รักษาเตรียมพร้อมในการเป็น 
โรงพยาบาลสนาม สนับสนุนอุปกรณ์ องค์ความรู้ ติดตามกลุ่มเสี่ยง 
ท้ังในสถานกกัตวัและในชมุชน ให้คำาปรกึษา แนะนำาและคำาปรกึษา 
ผู ้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ตำาบล	
บางพูน	 1	 และ	 2 ลงพื้นที่คัดกรอง รณรงค์มาตรการป้องกัน 
การตดิเชือ้ในพ้ืนท่ี สอบสวนโรค ติดตามกลุม่เสีย่งทัง้ในสถานกกัตวั
และในชมุชน ทัง้คนในพ้ืนทีแ่ละแรงงานต่างชาติทีแ่ฝงตัวอยูใ่นพ้ืนท่ี 
ให้คำาปรึกษา แนะนำาและคำาปรึกษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผลิต 

เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน เทศบาลตำาบล
บางพูน พ่นนำ้ายาฆ่าเช้ือในสถานท่ีสาธารณะและหน่วยงาน
ราชการ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน 
วัด เทศนาธรรมให้กำาลังใจและจัดทำาอาหารแจกแก่ผู้กักตัว 
ทหาร	 ตำารวจ	 อพปร.ตั้งด่านคัดกรองและออกตรวจพื้นที่ 
ในช่วงเคอร์ฟิว แพทย์ตำาบล ดแูลสุขภาพให้คำาแนะนำา ช่วยเหลอื 
ประชาชนในหมูบ้่าน ตดิตามกลุ่มเสีย่งกกัตวัทีบ้่าน อาสาสมคัร
สาธารณสุข	คัดกรอง ให้ความรู้ แนะนำา ให้คำาปรึกษา และ 
ดูแลสุขภาพเบื้องต ้น รวมทั้งการเฝ ้าระวังและแจ้งทาง
สาธารณสุขเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงกลับมาในพื้นที่ ติดตามกลุ่มเส่ียง
กกัตวัท่ีบ้าน ผูน้ำาชมุชน เฝ้าระวงั รบัแจ้งเหตใุนชุมชน สนบัสนนุ
อุปกรณ์ของชุมชน และอำานวยความสะดวก นิติบุคคลหมู่บ้าน 
ดูแลและเฝ้าระวังหมู่บ้าน แจกอาหารผู้กักตัวที่บ้าน ผู้ถูกกักตัว
กักตวั 14 วนั เว้นระยะห่างจากคนในครอบครวัและชุมชน ปฏบิตัิ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด ติดตามข่าวจาก 
แหล่งที่เชื่อถือได้ จิตอาสาร่วมทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 
ในชุมชน ผลิตหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ อาหารแจกจ่าย

เขตสุขภ�พ

ที่ 4
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สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย • มีการคัดกรองในพื้นที่โดยละเอียดหลายจุด ทั้งตลาด โรงเรียน สถานบันเทิง และมีการตั้งด่านตรวจ
ร่วมกันระหว่างสาธารณสุข  อสม. ตำารวจ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลในพื้นที่

 • ให้ความรู้ด้านโควิด-19 แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาและกระตุ้นให้สมาชิก
ในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

 • ลงพื้นที่ดูแล ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองแก่แรงงานต่างชาติ ซึ่งมีเป็นจำานวนมากในพื้นที่
 • การงดการสังสรรค์รวมกลุ่ม และเว้นระยะห่างทางสังคม
 • อสม.ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้กักตัว ตลอด 14 วัน
 • ผู้ป่วยงดเดินทางมารับยาที่รพ.สต. โดย    อสม.จะทำาหน้าที่รับยาไปมอบให้ที่บ้าน พร้อมทั้งแผ่นพับ

ความรู้ด้านสุขภาพจิต ไปให้ข้อมูลร่วมด้วย

สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ • ให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางบุคลากรสาธารณสุข อสม. และหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันข่าวปลอมในพื้นที่

 •  มกีารคดักรองและเน้นเฝ้าระวงักลุม่เสีย่งทีม่ปัีญหาสขุภาพจติในพืน้ที ่ซึง่ถอืเป็นกลุม่เปราะบาง เพือ่
ลดความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

 • มีการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ รพ.สต. และเทศบาล ลงพื้นที่เฝ้าระวังและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่

อสม.ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สร้างชุมชนที่รู้สึก	 • กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันทำาอาชีพเสริมในชุมชน ได้แก่ ทำากระเป๋า กระถางต้นไม้จากขวด
มีความหวัง	 	 พลาสตกิ สานตะกร้า ดอกไม้จนัทน์ เป็นต้น ซึง่เป็นอาชพีทีด่ำาเนนิการต่อเน่ือง ตัง้แต่ยงัไม่มกีารแพร่

ระบาด พอช่วงแพร่ระบาดก็เปลี่ยนเป็นเย็บหน้ากากและทำาเจลล้างมือแจกคนในชุมชน ภายหลัง
มาตรการผ่อนปรน ก็มีการรวมกลุ่มอีกครั้ง และดึงผู้ที่ได้รับผลกระทบมาฝึกอาชีพร่วมด้วย

 • ปรบัรปูแบบการให้บริการท่ีเหมาะสม เช่น ร้านอาหารเป็นระบบสัง่ออนไลน์มากข้ึน ตลาดสดมบีรกิาร
ส่งผักถึงบ้าน เป็นต้น

 •  ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด และประชาชนไม่สามารถออกไปนอกพื้นที่ได้ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะ
พระลูกวัดมีการจัดทำาอาหารเป็นถุง และนำาไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

สร้างชุมชนที่เข้าใจ	 • เจ้าหน้าทีร่พ.สต. กองสาธารณสขุจากเทศบาล นติหิมูบ้่าน และอสม.ลงพืน้ทีใ่นการสร้างความเข้าใจ
ให้โอกาส	 	 แก่คนในชุมชนไม่ให้รังเกียจ หรือหวาดกลัวผู้กักตัว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้กักตัวในการดูแล

ตนเอง และปฏิบัติตามาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ใช้ศักยภาพของชุมชน	:  มีกลุ่มอาสาฯ ซึ่งประกอบด้วยอสม. แม่บ้าน และผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือชุมชน มีการ
 ระดมทรัพยากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแล

ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน	
	  นายอำาเภอมีความเป็นผู้นำา โดยทุกข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้นายอำาเภอทราบ และนายอำาเภอ
  จะเป็นผู้ที่ลงมาดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด
	  เจ้าหน้าทีร่พ.สต. กองสาธารณสขุจากเทศบาล นติหิมูบ้่าน และอสม. คอยดแูลและให้ความรูก้บัประชาชนอย่างต่อเนือ่ง
	  กลุ่มจิตอาสาในชุมชนทำาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คอยดูแลและเฝ้าระวังคนในชุมชน

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน 

 ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการป้องกันและ 
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้ทำาให้พ้ืนทีไ่ม่พบจำานวนผูต้ดิเชือ้
หรอืเสียชวีติ โดยเฉพาะความร่วมมอืในทมีภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง
จากทกุภาคส่วน ซึง่ต่างกเ็ข้ามามบีทบาทสำาคญัในการขบัเคลือ่น 
จนทำาให้การดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ ซึ่งผลการดำาเนินงาน
ของภาคประชาชน พบว่า ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ตาม 
คำาแนะนำาของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ร่วมสงัเกตและเฝ้าระวงับุคคล
ภายนอกพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการป้องกัน 
ทีก่ำาหนดขึน้ร่วมกนัได้เป็นอย่างดี ยงัมกีจิกรรมจากกลุม่จติอาสา

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ นอกจากนั้นใน
กลุม่แรงงานต่างชาต ิ ซึง่เดมิได้สร้างความวติกกงัวลและความ 
หวาดกลัวให้แก่ประชาชนในชุมชน ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเส่ียง 
ในการแพร่ระบาดของไวรัส ก็ได้รับความรู้และความเข้าใจ 
ในการดแูลตนเองผ่านเอกสารและล่ามทีเ่จ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 
และทมีสหวชิาชีพได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม และให้คำาแนะนำาอย่าง 
ใกล้ชิด ซ่ึงผลการดำาเนนิงานเหล่านีไ้ด้ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความตืน่ตัว และเข้มแข็งจากรากฐานความรู้สกึเป็นเจ้าของ
พื้นท่ีร่วมกัน เกิดความสามัคคีและนำาไปสู่การพัฒนาชุมชน 
ในด้านอืน่ๆ ต่อไป
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 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 ต้ังอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เหมราช ตำาบลบัวลอยอำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) 
ดำาเนินกิจการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว สำาหรับบรรจุ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 
1,200 คน
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด ไม่พบผู้ติด
เชื้อ COVID-19 และผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่พนักงานยังมีความเครียด วิตกกังวล และหวาดกลัว กับสถานการณ ์
การแพร่ระบาด เนือ่งจากได้รบัผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ มีเพ่ือนพนกังานทีถ่กูให้ออกจากงาน หรอืสมาชกิในครอบครวั
ถูกพักงาน

“ไทย ม�ล�ย� กล�ส

เสริมสร้�งวัคซีนใจสู่องค์กรแห่งคว�มสำ�เร็จ” 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด ตำ�บลบัวลอย อำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

น�งส�วทิพวรรณ อังศิริ บริษัท ไทย ม�ล�ย� กล�ส จำ�กัด

วัคซีนใจในองค์กร บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด
ใช้การสร้างความร่วมมือของพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจในการ
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มแข็ง

สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย • แผนรับมือกรณีฉุกเฉิน เรื่องโรคระบาด และประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกันการระบาด
 • มาตรการการคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอก (วัดอุณหภูมิ สเปรย์แอลกอฮอล์) บุคคลภายนอกต้อง

ผ่านการทำาแบบประเมินเพื่อคัดกรอง มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่
 • บริษัทฯเว้นระยะห่างทุกพื้นที่ในโรงงาน (โรงอาหาร ห้องทำางาน ) พนักงานบางส่วนทำางานที่บ้าน 
 • มาตรการทำาคามสะอาดฆ่าเชื้อ เพิ่มความถี่ในการทำาความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ลดการใช้พื้นที่สัมผัสร่วม

เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ตามพื้นที่เข้าโรงงานและพื้นที่ที่จุดสัมผัสร่วม
 • การติดตามการลาป่วย/รักษาพยาบาล
 • ให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ มีการรับส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 บริหารสถานการณ์
ต่างๆรวมทั้งการสื่อสาร ใช้ Social Media เช่น Line ในการสื่อสาร มี admin สำาหรับตอบคำาถามต่างๆ ให้
กับพนักงาน มีบอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์

สร้างชุมชนที่รู้สึกมีความหวัง • จัดสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานทุกระดับ แจกหน้ากาก จัดหาแอลกอฮอล์มาจำาหน่ายในราคาถูก
 • องค์กรเข้มแข็ง ต้องสร้างความหวงั สร้างโอกาสในการปรบัตวัขององค์กร โดยมกีารนำาเทคโนโลยต่ีางๆมาใช้

ให้ความช่วยเหลอืแก่ชมุชน สงัคมโดยให้การสนบัสนนุช่วยเหลือชมุชนโดยการมอบผลติภณัฑ์/ เงนิสนบัสนนุ

สร้างชุมชนที่เข้าใจให้โอกาส • พยาบาล/หัวหน้างานติดตามสอบถามอาการระหว่างการกักตัวอย่างต่อเนื่อง
 • หลังจากกักตัวมีมาตรการด้านความปลอดภัยและอนุญาตให้ทำางานได้ปกติ 
 • ให้ความรู้ COVID-19 ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่กักตัว สามารถกลับมาทำางานได้อย่างปกติ
 • เพื่อนให้กำาลังใจกัน

ใช้ศักยภาพของชุมชน	
 • องค์กรมหีน่วยงานอาชวีอนามยัทีม่หีน้าทีด่แูลสขุภาพพนกังาน ทำาหน้าทีด่แูล ให้ความรู ้ให้คำาแนะนำา ตดิตามปัญหาสขุภาพอย่างใกล้ชดิ 
 • ในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร
  ทุกหน่วยงาน เพื่อดำาเนินการป้องกันการเกิดโรคระบาด และมีการติดตามการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน

ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน	
 • สร้างเป้าหมายร่วมกัน  “โรงงานต้องปลอด COVID-19”
 • ความมุ่งมั่นในการดำาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มแข็งของทีมผู้บริหารผ่านมาตรการที่ควบคุมอย่างเข้มงวด 
 • ความร่วมมือของพนักงานทุกคนในการดูแลกันและกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลกัน
 • มาตรการการสื่อสาร อย่างเข้าถึงเข้าใจ

เขตสุขภ�พ

ที่ 4
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มาตรการของบริษัทฯ โดดเด่นในการสร้างวัคซีนใจ

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในองค์กร

• ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง 
• พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 จากผลการ 
 ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19
  - พนักงานทำาแบบทดสอบผ่าน 81%  
  - พนกังานมส่ีวนร่วมในการทำากจิกรรม 248 คน คดิเป็น  
   86% จากกลุ่มเป้าหมาย 289 คน และส่วนใหญ ่
   ตอบถูกตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 80% คิดเป็นจำานวน  
   202 คน 
• พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดำาเนินการมาก 
 ที่สุดคิดเป็น 54.2 % และรองลงมามากคิดเป็น 34.8%
• พนักงานส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้มาตรการ 
 ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทุกช่องทางจาก 
 บริษัท TMG คิดเป็น 87% และรองลงมาคือ Facebook  
 บริษัทคิดเป็น 5%

ปัจจัยความสำาเร็จ

• ผู้บริหารเห็นความสำาคัญของสุขภาพกาย และจิต ให้การ 
 สนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการดำาเนินกิจกรรม
• บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินงานด้านสุขภาพชัดเจน 
• พนักงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ในการดำาเนิน 
 กิจกรรม
• การให้ความช่วยเหลือของภาคีเครือข่าย เสริมสร้าง 
 ความรู้ ความเข้าใจในการทำางานอย่างถูกต้อง

มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ที่แข็งแกร่ง	

ป้องกันในทุกด้าน

การสื่อสารข้อมูลให้ทั่วถึง
เพื่อสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจ

การขอความร่วมมือ
จากพนักงาน
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 หมู่บ้านเขาสิงห์โต ตั้งอยู่ในตำาบลบ่อพลอย อำาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากโรงพยาบาล
บ่อพลอย 11 กิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 172 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ได้ประกอบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์  
และรับจ้าง โดยปลูกพืชตามฤดูกาล มีฟาร์มหมู 3 แห่ง ฟาร์มไก่ 1 แห่ง ไม่มีโรงเรียน ไม่มีวัดประจำาหมู่บ้าน แต่จะ
เรยีนหนังสอืทีโ่รงเรยีนบ้านหนองเตยีน และประกอบศาสนกจิทีว่ดัหนองเตียน ซึง่เป็นหมูบ้่านต้นทาง เส้นทางคมนาคม
หลักมีทางเข้าออกหมู่บ้านเส้นทางเดียว 
 ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตอำาเภอบ่อพลอย ไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่อำาเภอข้างเคียง
คืออำาเภอห้วยกระเจาพบผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศจำานวน 2 ราย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ
วติกกงัวล เนือ่งจากหมูบ้่านเขาสงิโตมบีคุคลภายนอกเขามาประกอบอาชพีรับจ้างภาคเกษตรกรรม ท้ังจากต่างหมูบ้่าน 
และแรงงานต่างด้าว ร่วมท้ังมีผู้มารับซื้อพืชผลทางการเกษตรในหมู่บ้าน และมีผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดและเข้าสู่
มาตรการการกกัตวัจำานวน 1 รายแต่ผูน้ำาชมุชนและภาคีเครอืข่าย ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ โรงพยาบาลบ่อพลอย 
องค์การบริหารส่วนตำาบลได้ร่วมมือกันดำาเนินงานรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือทำาความเข้าใจและลดความวิตกกังวลให้กับ
ประชาชนในชุมชน มีระบบคัดกรอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน
	 บรษิทัพรแีพค	ไทยแลนด์	เป็นหนึง่ในองค์กรเอกชนทีอ่ยูใ่นชุมชนน้ี	มผู้ีนำาขององค์กรทีใ่ห้ความสำาคญักับ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึเลง็เหน็ผลกระทบทีจ่ะตามมา จงึได้ดำาเนนิการสร้างมาตรการ และแผนรองรบัเหตกุารณ์ 
เพือ่ให้พนกังานมคีวามปลอดภยั อกีทัง้ยงัจดัสวสัดกิาร สิง่จำาเป็นให้แก่พนกังานทกุคนอกีด้วย และพนกังานเองกป็ฏบิตัิ
ตัวตามมาตรการ และแผนที่วางไว้อย่างเคร่งคัด 
 การดำาเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชนและในองค์กรจึงใช้หลักการเดียวกันและเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน

“ชุมชนและองค์กรเข้มแข็ง

ร่วมกันก้�วผ่�นวิกฤตโควิด-19”

ชุมชนเขาสิงห์โต ตำ�บลบ่อพลอย อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี
และองค์กรต้นแบบ บริษัทพรีแพค ไทยแลนด์ จังหวัด สมุทรสงคร�ม

น�งส�วไอลด� จ�นแก้ว ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 5

  กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชนและองค์กร 

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการสร้างวัคซีนใจในชุมชม/องค์กร  
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง
วัคซีนใจในชุมชน/องค์กร โดยใช้ศักยภาพ
และสายสัมพันธ์ในชุมชน

ใช้แบบ Checklist วัคซีนใจในชุมชน  
เพ่ือสำารวจชุมชน/องค์กรของตนเองว่ามี
การดำาเนินงานตามวัคซีนข้อไหนแล้วบ้าง 
และควรจะเพิ่มเติมในด้านใด เพื่อให้เกิด
วัคซีนใจสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน

ใช้กระบวนการการสร้างการมส่ีวนร่วม เพือ่
ให้ตวัแทน และผูน้ำาชุมชน/องค์กร ได้แสดง
ความคิดเห็นและวางแผน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน/องค์กรร่วมกัน

อาศัยความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน/องค์กร ในการแบ่งหน้าที ่
รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตามแผน และ 
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

1 2

3 4

สร้างความเข้าใจ เก่ียวกับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนและองค์กร   

ทบทวนชุมชนและองค์กร

สร้างแผนปฏบัิตกิารในชุมชนและองค์กร
นำาแผนลงไปปฏิบัติ

เขตสุขภ�พ
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สร้างชุมชน
ที่รู้สึกปลอดภัย 

(Safety)

•	 กิจกรรมการคัดกรอง	
•	 มีการก�าหนดจุดทิ้งหน้ากากอนามัย
•	 มีการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ	 จัดท�าอุปกรณ์ป้องกัน	 น�ามาวางให้บริการประชาชน/พนักงาน	 ตามสถานท่ี

สาธารณะ	เช่น	ตลาดสด	ตลาดนัดในชุมชน	จุดสแกนนิ้วพนักงาน	ประตูเข้าออก	และเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อที่มือ

•	 มีมาตรการของการเว้นระยะห่างในชุมชน/องค์กร	รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
•	 มาตรการควบคุมและป้องกัน	ด้านการขนส่ง
•	 ใช้	Call Tree หรือ	การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	ในการตรวจสอบข่าวพนักงาน	เช่น	เมื่อเกิดเหตุ	Case		ผู้ป่วยจากเพชรบุรี	

ม	ีTime	Line	เข้ามาเกีย่วข้องกบัสมทุรสงครามที	่Big	C		มกีารใช้	Call	Tree		ส่งออกจาก	ผจฝ.	HRD	ตรวจสอบว่าพนกังาน
ทกุคนว่ามปีฏสิมัพนัธ์กบัผูป่้วยรายดงักล่าวหรอืไม่	เพือ่จดัการต่อไป	(ซึง่พบว่าม	ีและมมีาตรการตอบสนองโดยให้	กกัตนเอง	
14	วัน)

สร้างชุมชน
ที่รู้สึกสงบ 
(Calm)

	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอสม.	 แกนน�าชุมชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 สม�่าเสมอ	 
และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของโรค	 การป้องโรค	 การจัดการอารมณ์	 ผ่อนคลาย	 ความเครียด	 และความกังวล 
โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินการในชุมชน	ดังนี้
•	 กิจกรรม	อสม.	เคาะประตูบ้าน
•	 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน
•	 กิจกรรมให้ความรู้ที่ตลาดนัด	ร่วมกับเครือข่ายในต�าบล
 ส�าหรับองค์กร	 มีการให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการระบาดของโรค	 COVID–19	 ในช่องทางต่างๆ	 มีการก�าหนดทีม
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	 และส่งต่อข่าวสารให้สาขาอื่นรับทราบในช่องทางต่างๆ	และก�าหนดการประชุม
ติดตามสถานการณ์	 ระดับหัวหน้างาน	 คณะท�างานร่วมกันทุกแผนกเป็นระยะๆ	 เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข	
เตรียมความพร้อมส�าหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า

สร้างชุมชน
ที่มีความหวัง 

(Hope)

	 ชมุชนจดัให้มสีวสัดกิาร/สร้างรายได้	ให้กบัผูไ้ด้รบัผลกระทบ	และสถานบรกิารสาธารณสขุจดัระบบบรกิารแบบใหม่  
(New	 normal)	 ในการป้องกันโควิด-19	 ได้แก่	 ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์	 หรือล้างด้วยน�้ากับสบู่	 จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างส�าหรับผู้ป่วยท่ีนั่งรอคิว	 เจ้าหน้าที่สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกัน	
สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน	 ในส่วนขององค์กร	บริษัทฯ	 จัดซื้อกรมธรรม์ภัย	 คุ้มครองการรักษาพยาบาล	และคุ้มครอง 
ชีวิต	จากการป่วยโรคโควิด-19	มอบให้แก่พนักงานทุกคน	มีผลตั่งแต่	24	มีนาคม	2563	ถึง	23	มีนาคม	2564	ทุนประกัน	
100,000	บาท	มีการจัดท�าตู้ปันสุขให้พนักงานน�าสิ่งของที่จ�าเป็น	เช่น	อาหารสด	อาหารแห้ง	ขนม	นม	ฯลฯ	มาแบ่งปัน

สร้างชุมชน
ที่เข้าใจ ให้โอกาส 

(Destigmatization)
	 คนในชุมชน/องค์กร	 อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ	 เห็นใจ	 ไม่อคติ	 ไม่ตีตรา	 เนื่องจากได้รับการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง 
อย่างสม�่าเสมอ	จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อสม.	แกนน�าชุมชน	และผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจ ในชุมชนและองค์กร 
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 เมือ่เกดิสถานการณ์ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ข้ึน 
ทางบริษัทตื่นตัว โดยออกประกาศบริษัทฯ เพื่อรับมือการ
แพร่ของเชื้อ COVID–19 ประกาศฉบับที่	1 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID–19) ประกาศฉบับพิเศษ	2 เรื่อง มาตรการ
ควบคมุ ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรน่า 2019  
(COVID–19) สำาหรับบุคคลภายนอก, พนักงาน และคู่ธุรกิจ 
อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง มีการกำาหนด 
ขั้นตอนการคัดกรองบุคคลภายนอก มีการสื่อสารข้อมูลท่ี
ถูกต้องสมำ่าเสมอ รวมไปถึงมีการเยียวยาทางด้านจิตใจ/
เศรษฐกิจ/สงัคมของพนกังานด้วยวธิกีารต่างๆ ทำาให้พนกังาน
สามารถปรับตัวได้อย่างดี

เรื่องเล่าจากชุมชนและบริษัทพรีแพค ไทยแลนด์ 

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ

o คนในชุมชน/องค์กร มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

o มีการปฏิบัติตัวตามมาตรการ และแผนท่ีวางอย่าง
เข้มแข็ง 

o แกนนำาชมุชน เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชนร่วมมือกันสร้าง
มาตรการ กิจกรรม ให้เกิดขึ้นในชุมชนและองค์กร
ของตนเอง 

o ทำาให้ชุมชน/องค์กร มีภูมิคุ ้มกันทางใจ มีความ
ปลอดภัย (Safety) มีความสงบ (Calm) มีความ
หวัง (Hope) อยู่ร่วมกันโดยมีความเข้าใจให้โอกาส 
(Destigmatization) 

o สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
o อยูร่่วมกนัได้อย่างเข้าใจ เหน็ใจ ไม่อคติ ไม่ตีตรา และ 

ไม่พบปัญหาสุขภาพจิตทั้งความเครียดและซึมเศร้า

• ผูบ้รหิารของศนูย์สขุภาพจติที ่5 เครอืข่าย องค์กร ให้ความสำาคัญ
กับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

• เครือข่าย ตระหนัก ถึงปัญหาของสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
และองค์กร จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

• ชุมชนและองค์กร มีมาตรการในการรบัมอืกบัสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดี 

• ชุมชนและองค์กร มีการดำาเนินการตามมาตรการของชุมชนเอง
และมาตรการของรัฐ 

• การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข 
โรงพยาบาล องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ในรูปแบบองค์ความรู ้
การเยี่ยมบ้านให้กำาลังใจ การเยียวยาเบื้องต้น

• ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน/พนักงานในองค์กร ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชน/องค์กร

• ชุมชนได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากกองทุนหมูบ้่านในการจดัซือ้ 
อุปกรณ์คัดกรอง เบี้ยเลี้ยงผู้ที่ปฏิบัติงานตั้งด่านคัดกรอง

 หมู่บ้านเขาสิงห์โตเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยความพิเศษ 
ของหมู ่บ ้านนี้ คืออยู ่ภายใต้อำาเภอที่มีความเข้มแข็งของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ ด้วยการนำา 
ของท่านวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำาเภอบ่อพลอย ทำาให้การ
ดำาเนินการมาตรการต่างๆ ในชุมชน สอดประสานกันอย่างเป็น
ระบบทุกภาคส่วน แกนนำาชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน  
ร่วมดำาเนินการตามมาตรการ และแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี  
ประชาชนเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่จะตามมา  
และมีความตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตัวตาม
มาตรการ และแผน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเขาสิงโต 
ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ 
เห็นใจ ไม่อคติ ไม่ตีตรา และสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
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 ตำาบลคลองอดุมชลจรลกัษณะภมูปิระเทศ เป็นทีร่าบลุม่เหมาะกบัการจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรม และโกดงั
เก็บสินค้า และมีระบบคมนาคมขนส่งสะดวกสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำาบลคลองอุดมชลจร จำานวน 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำานวน 2 แห่ง วัด จำานวน 4 แห่ง 
ประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงปลา กุ้ง และรับจ้างตามโรงงานต่างๆ มีการรวมกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มประมงสัตว์นำ้า และกลุ่มสาธิตการเกษตร 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ19 จากสนามมวยลุมพิน ีซ่ึงจังหวดัฉะเชงิเทราได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์นี้ โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี และ 
ได้ใกล้ชิดและสัมผัสกลุ่มคนจำานวนมากโดยไม่มีการป้องกันและไม่ทันระวังตัว ทำาให้ในระยะเวลาการฟักตัวของ 
โรคโควิด19 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังปฏิบัติงานและเดินทางไปร่วมงานในพิธีต่าง ๆ ที่ได้รับ
เชิญตามปกติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาผลการตรวจพบว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราติดเชื้อ 
โควิด 19 จริง จึงทำาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นจำานวนมาก รวมถึงในเขตพ้ืนที่ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้มาร่วมงานในชุมชน ถึง 2 งาน และมีปฏิสัมพันธ ์
ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ทำาให้เกิดกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นวงกว้าง ในเขต ต.คลองอุดมชลจร ต่อมาเมื่อข่าวเปิดเผยและ 
ออกข่าวตามส่ือต่าง ๆ จึงส่งผลให้ประชาชนที่ใกล้ชิดท่านนายก ตื่นตระหนก วิตกกังวล จึงเดินทางไปตรวจ และ 
พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 ในเขตพื้นที่ ต.คลองอุดมชลจร ถึง 4 ราย นำามาซึ่งผลกระทบด้านจิตใจแก่ประชาชนที่อาศัย
ในพืน้ทีช่มุชนคลองอดุมชลจรเป็นวงกว้าง ทำาให้ประชาชนเกดิอาการต่ืนตระหนก หวาดกลวั วติกกงัวลต่อสถานการณ์ 
ไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหน

KUD.OK Model

 ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุ้มกันท�งใจ ร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง

คลองอุดมชลจร ตำ�บลคลองอุดมชลจร อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร�
น�ยธนะศักดิ์  โกยท� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 6

ภาพที่	1	 KUD.OK Model (ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุ้มกันทางใจ ร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

ทีมเฝาระวัง ทีมเยี่ยมบาน ทีมสนับสนุน ทีมสื่อสาร

KUD.OK
ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุมกันทางใจ

รวมมือรวมใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง)

สรางชุมชนที่รูสึกปลอดภัย
(Safety)

สรางชุมชนสงบ
(Calm)

สรางชุมชนใหมีความหวัง
(Hope)

สรางชุมชนไมตีตรา
(Destigmatization)

1. มีมาตรการปองกันและ
 สรางความปลอดภัย
 ในชุมชน
2. มีการสื่อสารใหความรู
 เรื่องการดูแลและ
 ปองกันตัวเองและผูอื่น

1. มีการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง 
 ชัดเจน และสมํ่าเสมอ
2. ใหความรูเกี่ยวกับ
 การจัดการอารมณ 
 ลดความเครียดและ
 คลายความกังวล

1. ฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน
 และบริการในชุมชน
2. จัดใหมีสวัสดิการ 
 สรางรายได
3. การแบงปนประสบการณ 
 และสรางความหวัง

1. สรางความเขาใจ เห็นใจ 
 ไมอคติและไมรังเกียจ
2. ใหโอกาสผูที่หายปวย
 กลับมาดําเนินชีวิตได
 ตามปกติ

วัคซีนระดับบุคคล (RQ : หลังอึด ฮึด สู)
วัคซีนครอบครัว (พลังบวก พลังยืดหยุน พลังรวมมือ)

ใชสายสัมพันธชุมชนใชศักยภาพชุมชน

เขตสุขภ�พ

ที่ 6
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“...คำาว่า KUD.OK Model นี้มาจากคำาว่า คุณอยู่ดี OK หรือ คลองอุดมชลจร Ok”

	 การสร้างความรู้สึกปลอดภัย…เปรียบได้กับการสร้าง
กำาแพงบ้านที่มีความมั่นคง	แข็งแรง	ปลอดภัย ทำาให้คนในบ้าน
รู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่อาศัย ใช้ชีวิตในบริเวณบ้านได้อย่างปกติสุข 
เช่นเดียวกบัชมุชนทีม่กีารสร้างความรูส้กึปลอดภยั มมีาตรการสร้าง
ความปลอดภัยต่าง ๆ มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลป้องกัน
โรคแก่ประชาชนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในและ
นอกชุมชนทุกภาคส่วน ประชาชนในชุมชนก็จะรู้สึกไม่หวาดกลัว  
มคีวามสุขในการดำาเนินชีวติ สามารถดำารงชวิีตแบบ New Normal 
ได้อย่างเป็นปกติสุข สอดคล้องกับทฤษฎีลำาดับขั้นความต้องการ 
ของ Maslow (Maslow's Hierarchy of Need) โดยเราต้องสร้าง
รากฐาน Basic needs ให้ดีก่อน ซึ่งค�าว่า	KUD.OK	Model	นี้ 
มาจากค�าว่า	คุณอยู่ดี	OK	หรือ	คลองอุดมชลจร	Ok นั่นเอง
 ชุมชนคลองอุดมชลจรมีการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้
แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 อย่างเข้มแข็งด้วย 
ความร่วมมอืร่วมใจจากเครอืข่ายทกุภาคส่วนทัง้ในและนอกชมุชน 
โดยมีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชุมชน อาทิเช่น 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมคัดกรองประชาชนที่เข้ามาในชุมชนตาม
ด่านชุมชนทุกจุด รวมไปถึงผู้ที่มารับบริการรักษา มีการให้บริการ
เชิงรุกในชุมชนแก่ผู้ป่วย และคัดกรองตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน 
เช่น งานศพ งานแต่ง ตลาดนดั พร้อมให้คำาแนะนำาในการปฏบิตัติวั 

ท่ีถูกต้องในการป้องกันโรค รวมท้ังมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง
สังเกตุอาการผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดเสี่ยง และให้กักตัวอยู่
ท่ีบ้าน ซ่ึงมี อสม. เป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมคัดกรอง เฝ้าระวัง
โรค รวมทั้งแจ้งข่าวสาร ความรู้ในการปฏิบัติตัว และแจกหน้ากาก
อนามัยให้คนในชุมชน นอกจากนี้ฝ่ายปกครอง ตำารวจ ทหาร  
มกีารตรวจความเรยีบร้อย ตดิตามสถานการณ์ในชมุชน เพ่ือบงัคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการในชมุชน เพือ่ให้เกดิความเรยีบร้อย
ปลอดภัยตลอด 24 ชม. ครูในโรงเรียนมีการดำาเนินการคัดกรอง
เด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน มีการให้ความรู้และคำาแนะนำากับ 
ผู้ปกครอง รถขนส่งนักเรียน และจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ 
New Normal ในส่วนของสถานประกอบการ โรงงาน ตลาด ร้านค้า  
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม มีจุดคัดกรอง วัดไข้ แอลกอฮอล์เจลไว้
ให้ลูกค้า หรือพนักงาน ผู้มาติดต่อทำาความสะอาด ซึ่งการดำาเนิน
การด้านความปลอดภัยที่กล่าวมานี้ ทำาให้ชุมชนคลองอุดมชลจร
มีความปลอดภัย นำามาซึ่งคนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยในการดำาเนิน
ชวีติ สามารถออกมาประกอบอาชพี ใช้ชวีติแบบวถิใีหม่ทีเ่ป็นปกติ
สขุมากขึน้ ภายใต้ความร่วมมอืร่วมใจของคนในชมุชนและเครอืข่าย
ทุกภาคส่วนท่ียังคงมาตรการในการสร้างความปลอดภัยในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ดังคำาพูดของคนในชุมชนที่ว่า “ไม่ประมาท	การ์ด
อย่าตก	ต้องตระหนัก	แต่ไม่ตระหนก”

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน ปัจจัยความสำาเร็จ 

 ศนูย์สุขภาพจติที ่6 ร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุ ได้แก่ 
สสจ.เชิงเทรา สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา รพ.สต.คลองอุดมชลจร 
อสม. แกนนำาชมุชน และเครอืข่ายนอกระบบสาธารณสขุ ได้แก่ 
นายอำาเภอและปลดัอำาเภอเมอืงเชงิเทรา นายก อบต.คลองอดุม
ชลจร กำานัน ผู้ใหญบ่้าน ตำารวจ อปพร. กู้ชพี ผูจ้ัดการตลาดสด 
ครู ผู้ช่วย สส.  ได้ร่วมมือกันในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
	 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการถอดบทเรียน	 พบว่า ชุมชน 
มกีารสร้างวัคซีนใจในชมุชนด้วยหลกั 4 สร้าง 2 ใช้ โดยใช้วคัซนี
ใจระดับบุคคล (ด้าน RQ) และวัคซีนใจครอบครัวเป็นรากฐาน 
สำาคัญในการดำาเนินงาน ผ่านการร่วมมือร ่วมใจของคน 
ในชุมชนและภาคีเครอืข่ายทกุภาคส่วนโดยมคีวามเข้มแขง็และ 
โดดเด่นในการคัดกรองเฝ้าระวังโรคเพื่อสร้างความรู ้สึก 
ปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงการมีมาตรการให้ความรู้ในการ 
ป้องกันโรคที่ถูกต้อง การสื่อสารอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวัง
และดูแลสุขภาพจิตของประชาชน การสร้างอาชีพและระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
และสุดท้ายประชาชนในชุมชนเข้าใจให้โอกาสผู้ที่เคยติดเช้ือ 
Covid-19 ได้อาศยัอยูใ่นชมุชนได้อย่างมคีวามสขุ เหน็อกเห็นใจ 
ไม่ตีตราผู้ป่วย สามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
ให้กับผู้อื่นต่อไป

• เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในระดับ สสจ. สสอ. และ รพ.สต.             
มีความรู ้ ความสามารถในการดำาเนินงานป้องกันและ 
ควบคุมโรค ตลอดจนมีความเสียสละ และมีความเข้มแข็ง 
ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

• เครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ นอกระบบ
สาธารณสุข และภาคเอกชน มีความร่วมมือร่วมใจในการแก้
ปัญหา และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำาเป็นในการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

• ชุมชนมีรากฐานที่ดี เข้มแข็ง มีความรักสามัคคีและเอื้ออาทร
ต่อกนั ประชาชนในชุมชนมพีลงัใจท่ีดี สามารถปรับตวั ปรับใจ 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต 

• ผูบ้รหิารของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ความร่วมมอืและกระตอืรอืร้น 
ต่อการแก้ไขปัญหา ไม่นิ่งนอนใจ ใส่ใจประชาชน

• การมีสื่อ Social ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน ทั้งเพื่อ
การสื่อสาร การเฝ้าระวัง การสร้างความรอบรู้
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	 อำาเภอร่องคำา เป็นหนึง่ในอำาเภอของจงัหวัดกาฬสนิธุ ์แบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็น 3 ตำาบล ได้แก่ เทศบาล
ตำาบลร่องคำา ตำาบลสามคัค ีและตำาบลเหล่าอ้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และบางส่วนไปทำางาน
อยู่ต่างถิ่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงแม้ว่าอำาเภอร่องคำาจะ
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีการดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด 
ตามมาตรการของชุมชน ซึ่ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	(พชอ.)	ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน
ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ในพ้ืนทีอ่ำาเภอร่องคำา ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเสริมสร้างวคัซีนใจให้
ชุมชนและให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 ใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ การจัดการเรียน
เพือ่เสรมิสมรรถนะการบรหิารจัดการระบบสขุภาพอำาเภอ	
(District	Health	System	Management	Learning:		
DHML) ทั้งนี้ เน ้นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริงด ้วย
ยุทธศาสตร์ “การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน	และแนวคิด	
“ร่วมคิด	 -	ร่วมทำา	–	ร่วมเรียนรู้” แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ดำาเนินการ และได้มีการบูรณาการทรัพยากร เช่น กำาลัง
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการและ                
แก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ทันท่วงที

การคืนและสะท้อนข้อมูล/
สถานการณ์สู่พื้นที่เป้าหมาย

ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้
กระบวนการ	Top	model	/จัดทำาแผน																													

นำาเสนอแผน
สู่การปฏิบัติ	

 “คนร่องคำ� (ก�ฬสินธุ์) ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง”

เรื่องเล่าโดย	: คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับอำ�เภอร่องคำ� (พชอ.ร่องคำ�) จังหวัดก�ฬสินธุ์

บริบทในชุมชน

ไขความลับการสร้างวัคซีนใจในอำาเภอร่องคำา

แนวคิดการดำาเนินงานของพชอ.ร่องคำา

1

2

3

4

แนวคิด
การดำาเนิน	(พชอ.)

ร่องคำา

เพิ่มคุณภาพชีวิต

สร้างการมส่ีวนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

ลดปัญหาหรือภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การบูรณาทรัพยากร
จากทุกภาคส่วน

เขตสุขภ�พ

ที่ 7
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“4 สร้าง” วัคซีนใจ ในอำาเภอร่องคำา

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจให้โอกาส

• คัดกรองคนที่เข้าออกในพื้นที่
ตามมาตรการป้องกันโรค

• เตรียมสถานที่กักตัว Home 
& Local Quarantine ให้ม ี
มาตรฐานและเหมาะสม สำาหรบั 
กลุ ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาใน
พื้นที่

• สร้างความรู้ ความเข้าใจ       
ในการเฝ้าระวัง ป้องกนั และ
ควบคมุโรคโควดิ-19 อย่างมี
เหตผุล เพือ่ประชาชนจะได้
ลดความตื่นตระหนก และ
สามารถใช้ชวีติได้ตามปกติ

• ส่งเสรมิอาชพีจากหน่วยงาน
ภาครฐั และเอกชนในพืน้ที่ 
สำาหรบัผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ                          

• ลงเยี่ยมบ้านเพ่ือประเมิน 
ผลกระทบด้านต่างๆ

• นายอำาเภอมอบใบรบัรองผ่าน
การกกัตวัครบและปฏิบตัติาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด                 

• มกีารเยีย่มตดิตามตลอดระยะ
เวลาทีม่กีารกกัตวั        

• เปิดโอกาสให้ทกุคนในชมุชนได้
แสดงความคดิเหน็ถงึแนวทาง
การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ผลลัพธ์ดีๆที่เกิดขึ้น

ปัจจัยความสำาเร็จ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

	 อำาเภอร่องคำา	จงัหวดักาฬสนิธุ ์มกีารบรหิารจัดการสถานการณ์
โควิด-19 ในชุมชน ด้วยหลัก	“1	ทีมบัญชาการ	5	ทีมปฏิบัติการ”	
ทั้งในระดับอำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน ผ่านกลไก การพัฒนาคุณภาพ
ชวีติระดับอำาเภอและระดับตำาบล (พชอ./พชต.) ซึง่เป็นปฏิบติัการดูแล
ประชาชนในพื้นที่แบบเครือข่ายในชุมชน

	 หน่วยงานรัฐ	องค์กรเอกชน	และเครือข่ายในชุมชนในพื้นที่ใหค้วามสำาคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยอาศัยการบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ ทำาให้เกิดระบบหรือมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมการระบาดของโรคในรูปแบบต่างๆ ด้วยหลักการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู้ และร่วมรับผลประโยชน์ ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามบริบทของชุมชนและเกิดความยั่งยืนที่แท้จริง ดั่งคำาว่าที่ 

“คนร่องคำ� (ก�ฬสินธุ์) ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง”

เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน 

คือ “คนร่องค�าจะต้อง

ปลอดภัยจากโรคโควิด19”

ทีมวางแผน ทีมจัดการสิ่งแวดล้อมทีมคัดกรอง ทีมสร้างสุขทีมสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ	พชอ.
และ	พชต.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,	
อสม.,	รพ.สต.

กองสาธารณสุข												
ของเทศบาล ผู้นำา/แกนนำาชุมชน

ตำารวจ,
ชมรมจิตอาสากิ่งกาชาด

วางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
คน เงิน และวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ดำาเนินงาน

คัดกรอง ค้นหา / 
สำารวจและรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่
เดินทางเข้าในพื้นที่

การจัดการสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้านต่างๆ 
Home Quarantine และ 
Local Quarantine

สื่อสารความเสี่ยง หรือ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ตามช่องสื่อต่างๆ 
รวมถึงเฝ้าระวังข่าวสาร
ที่ไม่เป็นจริง

จัดระเบียบความสงบ
เรียบร้อย ประเมินคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า เยียวยา 
เจรจาต่อรอง พิทักษ์สิทธิ 
หรือให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ
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สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจให้โอกาส

• ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรค           
โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

 ตามมาตรการในพื้นที่เพื่อ
 ลดความตื่นตระหนก และให้

ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ

• ส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ 
สำาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ                          

• ลงเยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน 
 ผลกระทบด้านต่างๆ
• สนับสนุนถุงยังชีพแก่                

ผู้ยากไร้/กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

• นายอำาเภอมอบใบรับรองผ่าน
การกักตัวครบและปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด                   

• สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
และเยี่ยมติดตามตลอดระยะ
เวลาที่มีการกักตัว

• เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน 
ได้แสดงความคิดเห็นถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น

	 เทศบาลตำาบลร่องคำา มปีระชากรทัง้หมด 6,138 คน แบ่งเป็น 1,881 ครวัเรอืน มพีืน้ทีท่ัง้หมด 21.27 ตาราง
กโิลเมตร และมเีขตการปกครอง 13 ชมุชน ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ร่องคำามลีกัษณะสงัคม
แบบก่ึงเมือง เน่ืองมาจากมทีางหลวงแผ่นดนิสายหลกัตดัผ่านกลางชมุชน ดงันัน้จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นหลากหลายเข้ามา
ในพืน้ทีผ่่านการเดนิทางเชือ่มต่อระหว่างเขตอำาเภอร่องคำา จังหวดักาฬสินธุไ์ปสู่จังหวดัร้อยเอด็  แต่นัน่กไ็ม่เป็นปัญหา
อุปสรรคในการทำางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในชุมชนและส่วนราชการ  โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดของโรคโค
วิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว 
 จากสโลแกนที่ว่า “ร่องคำาเมืองแห่งความสุข	วิถีแห่งความพอเพียงเราจะไม่ทิ้งกัน” จึงนำาสู่กระบวนการ
สร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคมด้วยการทำางานเป็นทมีโดยคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติระดับอำาเภอ (พชอ.) ขบัเคลือ่น
การแก้ไขปัญหาสูค่ณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดับตำาบล(พชต.)ในมติิทีเ่ล็กลงเพ่ือขบัเคล่ือนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเชงิพืน้ทีโ่ดยการทำางานประสานกนัระหว่างภาคเีครอืข่ายซึง่ประกอบด้วย ส่วนราชการ อสม. ผูน้ำาท้องทีใ่นตำาบล
ร่องคำา และจิตอาสาตำาบลร่องคำา เป็นต้น 

  เทศบาลตำาบลร่องคำามุง่เน้นการนำาหลกัการสร้างวคัซีนใจไปใช้กบัชมุชน โดยยดึตามแนวปฏบิติัของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ โดยเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าต่างๆ และประชาชนในพืน้ที ่ร่วมกันวางแผนและบรูณาการการใช้ทรพัยากร เช่น กำาลงัคน งบประมาณ วัสดอุุปกรณ์  
ให้สอดคล้องกับหลกั “การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน” และ แนวคดิ	“ร่วมคดิ	ร่วมทำา	ร่วมเรยีนรู้”	ทำาให้สามารถจดัการ
กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม 

รอยย้ิมแห่งคว�มเอ้ืออ�ทร                                        

ปร�ก�รคุ้มภัยโควิด-19 ของช�วตำ�บลร่องคำ�

เทศบาลตำาบลร่องคำา อำาเภอร่องคำา จังหวัดกาฬสินธุ์

บริบทในชุมชน

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในองค์กร

“4 สร้าง” วัคซีนใจ ในเทศบาลตำาบลร่องคำา

สร้างความรู้สึกปลอดภัย

• คัดกรองคนที่จะเข้าออกพื้นที่ 
รวมถึงติดตามอาการคนที่ถูก
กักตัว

• เตรียมสถานที่กักตัวให้มี
มาตรฐาน

• แจกเจลแอลกอฮอล์และ
หน้ากากผ้า ทุกหลังคาเรือน

เขตสุขภ�พ

ที่ 7
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  เทศบาลตำาบลร่องคำา ได้มีการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ในชุมชน ด้วยหลัก “1	 ทีมบัญชาการ		
5	ทีมปฏิบัติการ”	 ในตำาบลและหมู่บ้าน ผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำาบล (พชต.) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการดูแล
ประชาชนในพื้นที่แบบบูรณาการตั้งแต่ก่อนเกิดโรค ระหว่างการเกิดโรค หรือแม้แต่หลังจากที่โรคสงบแล้ว โดยอาศัย 
ความร่วมมือจากภาคเีครือข่ายในชมุชน ซึง่สอดคล้องกับการดำาเนนิงานของคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวิีตระดบัอำาเภอ 
(พชอ.) ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ 
 ประกอบกับกระบวนการ “ส่ือสาร	
เข้าถึง	 ร่วมใจ	 เสริมพลัง” ทำาให้เกิด 
ภาพความสวยงามและรอยยิ้ม 
ในทุกความมุ ่งมั่นตั้งใจของ 
ภาคเีครอืข่ายในการทำางาน 
เฝ้าระวงั ควบคมุ ป้องกนั 
โรคโควิด-19 ด ้วย 
ความเอื้ออาทรเกิด 
ความอบอุ่นภายใน 
ชุมชนแม้จะอยู ่ใน
สภาวะวิกฤตก็ตาม

 1.  มีนโยบายการดำาเนินงานที่ครอบคลุมและชัดเจนเป็นรูปธรรม
 2.  มีผู้นำาที่เข้มแข็ง(นายกเทศมนตรี)
 3.  มีเครือข่ายการดำาเนินงานที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นฟันเฟือง
  ที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานในพื้นที่ 
 4.  มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพยึดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 5.  มีต้นทุนทางสังคมที่ดี (สายสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่ดี) 
 6.  มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 7.  มกีารจดัระบบงานอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ระดับอำาเภอมาถงึตำาบล
  ทำาให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์การดำาเนินงานองค์กร

ปัจจัยความสำาเร็จ

คลิปวิดีโอสรุปการถอดบทเรียนวัคซีนใจ

 
 
 

 เทศบำลต ำบลร่องค ำ ได ้มีกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โรค โควิด-19 ในชมุชน ด้วยหลัก                      
“1 ทีมบัญชำกำร 5 ทีมปฏิบัติกำร” ในต ำบลและหมู่บำ้น ผ่ำนกลไกกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตระดับต ำบล 
(พชต.) ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัตกิำรดแูลประชำชนในพื้นที่แบบบรูณำกำรตัง้แตก่่อนเกิดโรค ระหว่ำงกำรเกิดโรค หรือ
แมแ้ตห่ลงัจำกที่โรคสงบแลว้ โดยอำศัยควำมร่วมมอืจำกภำคีเครือขำ่ยในชมุชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรด ำเนนิงำน
ของคณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ (พชอ.) ดงัที่กลำ่วไปกอ่นหนำ้นี ้ 

 ประกอบกับกระบวนกำร “สื่อสำร 
เขำ้ถึง ร่วมใจ เสริมพลงั” ท ำให้

เกิดภำพควำมสวยงำมและ
รอยยิ้มในทุกควำมมุ่งมัน่

ตั้งใจของภำคีเครือข่ำย
ในกำรท ำงำนเฝ้ำระวัง 
ค ว บ คุม  ป้ อ ง กั น         
โรคโควิด-19 ดว้ย
ค ว ำ ม เ อ้ื อ อ ำ ท ร         
เ กิ ด ค ว ำ ม อบอุ่ น
ภำยในชุมชนแม้จะ
อยู่ ในสภำวะวิกฤต 
ก็ตำม 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ผลลพัธก์ำรด ำเนินงำนองคก์ร 

คลิปวิดีโอสรปุกำรถอดบทเรียนวคัซีนใจ 

1. มีนโยบำยกำรด ำเนนิงำนที่ครอบคลมุและชดัเจนเป็นรปูธรรม 
2. มีผูน้ ำที่เขม้แข็ง(นำยกเทศมนตรี) 
3. มเีครือขำ่ยกำรด ำเนนิงำนที่เขม้แข็ง ซ่ึงถือเป็นฟันเฟือง 
ที่ส ำคัญในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนในพื้นที่  
4. มีกำรสื่อสำรขอ้มลูทีม่คีณุภำพยึดจำกแหลง่ขอ้มลูที่เชื่อถือได ้ 
5. มีตน้ทนุทำงสงัคมที่ด ี(สำยสมัพนัธข์องคนในองคก์รที่ด)ี  
6. มกีำรบริหำรจดักำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
7. มกีำรจดัระบบงำนอย่ำงเป็นระบบ ตัง้แตร่ะดบัอ ำเภอมำถึง
ต ำบลท ำใหม้คีวำมชดัเจนเป็นรปูธรรม 

 

ปัจจยัควำมส ำเรจ็ 
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“พลังชุมชนยิ่งใหญ่ สร้�งภูมิคุ้มกันท�งใจ

ในสถ�นก�รณ์โควิด-19 บ้�นเฮ�”

ชุมชนปลาโหล ตำ�บลปล�โหล อำ�เภอว�ริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  							ผู้เขียน	: น�งรุจิเรศ ฤาไกรศรี พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร รพสต.บ้�นปล�โหล 

                                    น�ยสุพัฒชัย ปร�บศัตรู นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8

	 ชุมชนปลาโหล เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในตำาบลปลาโหล อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เดิมบริเวณ
บ้านปลาโหล จะมีถนนโค้งหักศอก เวลารถผ่านมาจะโผล่เป็นลักษณะที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “ปะโหล” ต่อมาจึงเพี้ยน
เป็นคำาว่า “ปลาโหล” ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพทำาไร่ และเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพรอง 
 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แม้ในตำาบลปลาโหลจะไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ลูกหลานของชาวชุมชนปลาโหลที่ไปทำางานหาเลี้ยงครอบครัวในต่างถิ่นต้องทยอยกลับมายัง
ภูมิลำาเนากันจำานวนมาก จึงต้องมีการกักตัวตามมาตรการความปลอดภัยที่ทางรัฐบาลได้ตั้งไว้ ส่งผลให้คนในพื้นที่
ต่างหวาดกลัว และตื่นตระหนก โดยเริ่มมีภาวะเครียดและมีความกังวล ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต
ประจำาวัน ทำาให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ผู้นำาชุมชน	และอสม.	ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานของภาครัฐในรูปแบบ	
ภาคีเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนการทำางานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางใจ ด้วยการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยและสร้างมาตรการร่วมกันในชุมชนให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย สงบ มีความหวัง และ
สร้างสังคมที่เข้าใจ ให้โอกาส โดยใช้ศักยภาพของชุมชนร่วมกับ สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคนในชุมชนและภาครัฐ 
ร่วมกันต่อสู้ในสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ 
	 การใช้ศักยภาพชุมชน เป็นพื้นฐานการขับเคล่ือนการดำาเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของ 
ตำาบลปลาโหล โดยดึงศักยภาพของชุมชนออกมาในรูปแบบของ 4 M ดังนี้  

บริบทในชุมชน

1. Man กำาลังคน

ในการเผชิญกับภาวะวิกฤต ได้มีการรวบรวม
กำาลังคนโดยความสมัครใจ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีทั้ง อปท. ฝ่ายปกครอง ตำารวจ  
อสม. ผู้นำาชุมชน จิตอาสา กิ่งกาชาด พระ ครู เป็นต้น

2. Money กำาลังเงิน

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เช่น อบจ.
สกลนคร และเทศบาลตำาบลปลาโหล สนับสนุนแอลกอฮอล ์
เจลให้มใีช้ทกุหมูบ้่าน ก่ิงกาชาดสนบัสนนุถงุยงัชพีเคร่ืองนอน 
และนำ้าด่ืมแก่กลุ่มเปราะบางและผู้กักตัว เงินบริจาคจาก 
พี่น้องประชาชนในพื้นที่นำามาผลิตเฟสชิลด์ (Face Shield)  
ใช้เอง และแจก อสม. ทุกคน มีใช้เพียงพอ ตลอด 4 เดือน

3. Material วัสดุอุปกรณ์

เทศบาลตำาบลปลาโหลได้สนับสนุนแอลกอฮอล์
เจล ผ้าปิดปากให้ประชาชนทุกคน จำานวน 11,800 ชิ้น 
เจลแอลกอฮอล์ 300 ขวด เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกหมู่บ้าน 
ได้รับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเช่น ชุด PPE หน้ากากผ้า 
หน้ากากอนามัย เสื้อกันฝน แอลกอฮอล์เจล เส้ือ และ
หมวก จากทุกภาคส่วน 

 4. Management การบริหารจัดการ

ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ/
ตำาบล (พชอ./พชต.) กำากบัตดิตาม เป็นพีเ่ลีย้ง และสนบัสนนุ 
การดำาเนินงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานการสร้างวคัซนีใจ เพือ่ดูแลสุขภาพกายและใจ
ของคนในชุมชนแห่งนี้

เขตสุขภ�พ

ที่ 8
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“เพราะทุกคนคือญาติพี่น้องของเรา

เราต้องดูแลและช่วยเหลือเขาให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ”

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านท่านหนึ่ง ได้กล่าว
กับทีมวัคซีนใจของศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมด้วยแววตาที่มีพลัง
ในการพร้อมที่จะสู้ เพ่ือคนในชุมชนให้ผ่านสถานการณ์วิกฤต
ในคร้ังนี้ไปด้วยกัน อย่างมีความหวัง ถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นจะ
เหน็ดเหน่ือยเพียงใด ก็ไม่ละทิ้งหน้าที่ในการดูแลคนในชุมชน 
ทุกกลุ่ม ทั้งออกส่งยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงหน้าประตูบ้าน  
โดยใช้ “ไม้ส้าว” เป็นอุปกรณ์ที่ประยุกต์ใช้จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น 
มาเป็นตวัช่วยในการส่งยาเพือ่ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตัิ
งานและตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีความรู้สึก
ปลอดภัยและมีความหวังที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ

ภาพ การส่งยารักษาโรค ด้วย “ไม้ส้าว” แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง

ภาพ การเดินทางเพื่อเยี่ยมบ้านและส่งยารักษาโรค

1.	 เกิดการรวมพลังชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันทางใจใน
สถานการณ์โควิด-19 ชุมชนปลาโหลแสดงให้เห็นถึง 
บทบาทของชุมชนที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการ เป็น
เกราะป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั เพราะหาก
จะรอบุคลากรสาธารณสุข ลงไปตรวจหาบุคคลเสีย่งเพยีง
คนเดียวคงไม่ทันการณ์ 

2.		จากความได้เปรียบของสังคมชนบท ที่มีความรู้จัก 
มักคุ้นกัน มีความเอื้ออาทร ให้คนในชุมชนเป็นหูเป็น
ตา เฝ้าระวังซึ่งกันและกัน ไม่กล่าวร้ายกัน ไม่ตระหนก 
จนเกนิเหต ุมีการรบัส่งข้อมลูข่าวสารอย่างชดัเจนต่อเนือ่ง 
ทำาให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจ	 สามารถช่วย
คนอื่นได้ในภาวะวิกฤต	

3. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายลง คนในชุมชนปลาโหลต่างก็
เชื่อมั่นว่าจะยังคง มีพลังใจ	อึด	ฮึด	สู้	การ์ดไม่ตก	อีกทั้ง 
คนในชมุชนยังอยูด่มีสุีข	และต่างช่วยกนัสร้างโอกาสให้
ทุกชีวิตในวันที่เจอภาวะวิกฤต	 เพื่อช่วยให้ทุกคนรอด
ปลอดภัยไปได้อย่างยั่งยืน

 การทำาให้ชุมชนเกิดพลังในการทำางาน	
เป็นจดุสำาคญัทีจ่ะช่วยแบ่งเบาภาระของบคุลากร
สาธารณสุข โดยใช้บทบาทของชุมชนในการวาง
กติการ่วมกัน เพื่อบูรณาการ ภารกิจ เครื่องมือ 
ทรัพยากร สนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ ให้ร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับการรับรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจ ด้วยวัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ 
เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นตระหนกเป็นคนที่
ต่ืนรู้และตระหนักในการดูแลตนเอง	ครอบครวั	
และสังคม เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสุด ที่จะช่วยให้ชุมชนรอด
ปลอดภัยจากสงครามโควิด-19 นี้ไปได้
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“ทีมป้องกันโควิด จิตใจต้องเข้มแข็ง”

สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธ�นี

	ผู้เขียน	: น�งส�วมรรคณ�วี รุ่งแสง นักทรัพย�กรบุคคล สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธ�นี   
             น�ยวีระพงษ์ เรียบพร นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8

	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 8	 จังหวัดอุดรธานี	 หรือ สคร.8 อุดรธานี เป็นส่วนราชการ ที่ตั้งอยู ่ใน 
ส่วนภูมิภาค ภายใต้สงักดักรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข มบีททาทและอำานาจหน้าทีต่ามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 เช่น

บริบทในชุมชน

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในองค์กร

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจของสคร.8

• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรครวมท้ังภยัทีค่กุคาม
สุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ 

• ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สคร.8 ได้มี
บทบาทสำาคัญในการป้องกันการระบาดและยังเป็นทีมท่ีมี 
หน้าทีเ่ฝ้าระวงัสอบสวนโรค ทัง้เชงิรกุและเชงิรบั จงึมีผลกระทบ	
ต่อเวลาการทำางานที่ล่วงเลยหรือเวลาส่วนตัว	 และด้วย	
ความเร่งรัดต่อความทันเวลา	 ส่งผลให้บุคลากรเกิดความ	
เหน่ือยล้าและความเครียดสะสม แต่ด้วยองค์กรมีค่านิยม 
ที่ เน ้นใส่ใจผู ้ปฏิบัติงาน จึงช่วยเสริมพลังใจให้คนในทีม  
มีความเข็มแข็งได้

 สคร.8 มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างสุข และจัดการความเครียดของคนในองค์กร โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลทางด้านจิตใจ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวปฏิบัติร่วมกัน  
รวมทั้งใช้สายสัมพันธ์ของคนในองค์กรที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนำาไปสู่การก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน

1.		สร้างความรู้สึกปลอดภัย	
 -  มีแนวทางการป้องกันการติดเชื้อต่อ
บุคลากรในหน่วยงาน
 - มกีารสนบัสนนุวสัดปุ้องกนั เช่น ชุด PPE 
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย พร้อมท้ังประกัน 
ภัยโควิดให้ทุกคนในองค์กร
 - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ความรู ้  
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และให้ทันต่อเหตุการณ์ 

3.		สร้างความรู้สึกมีความหวัง	
 - เน้นกิจกรรมเชิงรุก เช่น การสร้างบรรยากาศองค์กร การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการประชุม War room ของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกัน
ตนเอง และการจัดการความเครียด/วิตกกังวล ต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ

4.		สร้างความเข้าใจให้โอกาส	
 - เน้นการสร้างความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อธรรมชาติการเกิดโรค และการป้องกันโรค

2.		สร้างความรู้สึกสงบ	
 - มีการประสานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ในการประเมินคัดกรอง
ความเครียด ซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และภาวะหมดไฟ
ในการทำางาน รวมไปถงึการขอรบัการให้คำาปรกึษาด้านสุขภาพจติด้วย

เขตสุขภ�พ

ที่ 8
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กิจกรรม Team Building

 สคร.8 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต ในชื่อ “กิจกรรมพัฒนาตน	 พัฒนาทีม	 สู่สังคมย่ังยืน” ณ อาคาร
เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร ด้านทักษะการทำางานเป็นทีม ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ไปขับเคลื่อนกระบวนการ มีการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต และให้คำาปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตแก่
คนในองค์กร เพ่ือท่ีจะนำาไปปรบัใช้ต่อการทำางานในภาวะเครยีดและกดดนัอย่างเช่น การทำางานในสถานการณ์โควดิ-19 เป็นต้น

“พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่สังคมยั่งยืน”

ภาพ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตโดยสคร.8 ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในองค์กร ปัจจัยความสำาเร็จ 

	 1.	 บุคลากรได้รบัความรู	้ข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง
ในการป้องกันโรค	รวมถึงการจัดการความเครียด และ 
มีช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงการดูแลจิตใจ 
 2. นโยบายการดแูลบคุลากรท่ีมคีวามครอบคลุมท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจ ทำาให้บุคลากรได้รับการคัดกรอง
ความเครียด	ซึมเศร้า	ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	และ
ภาวะหมดไฟในการทำางาน	ครบทุกคน	
 โดยในกลุ่มที่พบว่าต้องได้รับการดูแล จะมีการ 
คัดกรองซำ้า และได้รับคำาปรึกษาทางสุขภาพจิต รวมถึง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพจิตที่
พึงประสงค์ และองค์กรเองได้มีแผนขยายการดูแลด้าน
สุขภาพจิตในปีต่อไป ในเชิงนโยบายขององค์กรด้วย

	 1.	 ผูบ้รหิารให้ความสำาคญั	และตระหนกัต่อ
สุขภาพจิตของคนในองค์กร 
 2.	 การสร้างค่านยิมให้ตะหนักถึงการป้องกัน	
การติดเชื้อ และบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือทั้ง
การดูแลสุขภาพกายและการดูแลจิตใจตนเอง 
 3.	 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์	 ข้อมูล
ข่าวสาร	องค์ความรู	้ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากภาคี
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทำาให้การดำาเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
	 4.	ความสมัพนัธ์ทีดี่และการทำางานร่วมกนั
ระหว่าง	สคร.8	และศนูย์สขุภาพจติที	่8 ทำาให้เกิด                 
การบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกันของการดูแล
สุขภาพกายและการดูแลจิตใจ
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“ส�ยสัมพันธ์ สร้�งวัคซีนใจ ให้ชุมชนข�มทะเลสอ”

 ตำ�บลข�มทะเลสอ อำ�เภอข�มทะเลสอ จังหวัดนครร�ชสีม�

	 “ขามทะเลสอ” เป็นตำาบลในเขตอำาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นกึ่งเมือง มีโรงงาน 
ขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ การคมนาคมสะดวกสบาย ทำาให้การเข้าออกของคนต่างพื้นที่ทำาได้ง่าย ซึ่งมีผลต่อ 
การออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงเวลานั้น 
ตำาบลขามทะเลสอพบผู้ป่วยโควิด 1 ราย แต่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
 ในช่วงที่พบผู้ติดเชื้อ คนในชุมชนต่างพากันตื่นตระหนก หวาดกลัว จากการเห็นภาพรถโรงพยาบาลมารับ 
ผู้ติดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลผู้ติดเชื้อลงในโซเซียลมีเดียเป็นจำานวนมาก จึงเกิดความต่ืนตระหนก 
ไปทั่วอำาเภอและจังหวัด คนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความรู้สึกต่อต้านและไม่ยอมรับคนที่มาจากตำาบลขามทะเลสอ ส่งผลให้
คนในชุมชนยิ่งเกิดความเครียด กังวล ท้อแท้ และเสียกำาลังใจ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคโควิด-19 ซึ่งนำาโดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จึงได้ออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์และมาตรการ
รับมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นท่ีและเพื่อคลายความกังวลลง ประกอบกับแกนนำาชุมชนร่วมกับสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่ร่วมกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ติดเชื้อและครอบครัวที่ถูกกักตัว มีการประเมิน 
ผ่านการพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย มีการจัดกิจกรรมรับผู้ป่วยติดเชื้อที่หายดีรวมถึงครอบครัวที่พ้นระยะ 
กักตัว กลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติด้วยมิตรไมตรี โดยพระสงฆ์มีส่วนร่วมทำาวามเข้าใจกับคนในชุมชน เพื่อให้คนใน
ชุมชนเกิดความรู้สึกมั่นคง สบายใจ และตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนขามทะเลสอจึงผ่านช่วงเวลา
ที่ยากลำาบากนี้มาได้ด้วยการให้โอกาสและความเข้าใจกัน    

บริบทในชุมชน

ไขความลับ : การสร้างวัคซีนใจในชุมชนขามทะเลสอ

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจในชุมชนขามทะเลสอ

1.		วิเคราะห์สถานการณ ์

ต้ังสติก่อนสตาร์ท โดยการประชุม

ศึกษาหาข ้อเท็จจริง เพื่อให ้ เกิด

ความเข ้ า ใจป ัญหา มีสติและมี

พลังพร้อมก้าวต่อไป โดยใช้ชุมชน 

เป็นฐาน

2.		วิเคราะห์ระบบ
รวมถึงแผนป้องกันโควิด/ผล 

กระทบทางใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้วิธีคิดเชิงระบบ เพื่อให้

เห็นปัญหา และเหตุปัจจัยรอบ

ด้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

3.		สร้างแผนปฏิบัติการเชิงรุก	
เพือ่ให้แกนนำา/เครอืข่ายในชมุชนได้ตระหนกัถงึปัญหา และ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยใช้วัคซีนใจในชุมชน

4.	 	ปฏิบัติการเชิงรุก
ตามแผน	
โดยอาศัยเครือข่ายความ

สัมพันธ์ในชุมชน

5.		ทบทวน	ติดตาม	
ประเมนิโดยการวิเคราะห์

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ซำ้ า แ ล ะ

ปรับปรุง แก้ไข

สร้างความรู้สึกสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจให้โอกาส

-  จัดทีมอสม. เคาะประตูบ้าน 
รับฟังทุกข์สุขของคนในชุมชน

-  ให้ข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้อง
-  ผู้นำาสื่อสารสถานการณ์ผ่าน 

หอกระจายข่าวลดตืน่ตระหนก
- แก้ข่าวลือที่ไม่ถูกต้องทาง  

โซเชียลมีเดีย โดยผู้นำาชุมชน

-  เยี่ยมบ้านเสริมพลังใจผู้ที่ถูก 
กักตัว

- จัดช่องทางรับฟังปัญหาและ
ช่วยเหลือคนในชุมชนผ่านไลน์ 
(Line)

- ส่งเสริมการคิดบวก

- สำารวจความคิดเห็นในกลุ่ม 
ผู้ติดเชื้อและครอบครัว

- สำารวจความคิดเห็นของชุมชน
ต่อผู้ติดเชื้อและครอบครัว 
เพื่อให้เกิดการฟังเสียงในใจ 
นำาไปสู่ความเข้าใจ ยอมรับ 
และให้โอกาส

สร้างความรู้สึกปลอดภัย

- ให้ข้อมูลการป้องกันโควิด
-  มาตรการดูแลตลาดสด 
-  รณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อ
-  มาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคมและสวมหน้ากาก
-  มาตรการคัดกรองผู้กลับมา

จากต่างจังหวัด

เขตสุขภ�พ
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 1. ผู้ติดเชื้อและครอบครัวสามารถกลับสู่ชุมชนได้ด้วยความมั่นใจ
 2. คนในชุมชนที่อยู่รอบบ้านผู้ติดเชื้อหรือผู้ใกล้ชิด รู้สึกปลอดภัย และไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อและครอบครัว
 3. อสม. และผู้นำาชุมชนรู้สึกสุขใจที่ได้ทำาหน้าที่ดูแลช่วยเหลือคนในชุมชน
 4. คนในชุมชน เอื้ออาทรใส่ใจให้โอกาส ช่วยเหลือกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 5. มีระบบการสื่อสารกับทีมหมอครอบครัวที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 6. ชุมชนตระหนักในการการดูแลตนเอง และยอมรับรับมาตรการในการดำาเนินงานโดยชุมชน 

 ชุมชนตำาบลขามทะเลสอเป็นชุมชนกึ่งเมืองท่ีมีความรัก ความสามัคคี มีขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ียังยึดวิถี
ชนบทที่มีความเกื้อกูลกัน อยู่รวมกันแบบญาติพี่น้อง ดังนั้นคนในชุมชนจึงมีสายสัมพันธ์ที่เหนี่ยวแน่น ประกอบกับเครือข่าย
องค์กรในชุมชน เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังแห่งจิตอาสา รักชุมชน และมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางความเชื่อท่ีชุมชนศรัทธา 
ชว่ยใหเ้กดิความรว่มมอืในการดำาเนนิงานเปน็อยา่งด ีโดยมเีปา้หมายร่วมกนั คอื ความเปน็อยูท่ี่ดีของชมุชน จึงมกีารชว่ยเหลือ 
เกื้อกูลกัน และการมีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค มีความใส่ใจเรื่องสุขทุกข์ของชุมชน และ 
มีจิตอาสา จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสำาเร็จในการสร้างวัคซีนใจ

“สายสัมพันธ์” เป็นสายใยของความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ทำาให้เกิดเอกภาพ มีพลังยึดโยง 

สนับสนุนเกื้อกูลกันในชุมชน 
 

 ชุมชนขามทะเลสอ มีกระบวนการท่ีช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนในชุมชน ทั้งมิติทางจิตวิญญาณ 

เศรษฐกิจ และสังคม เครือข่ายชุมชนจึงร่วมกันสร้างพลังในการอยู่ร่วมกันด้วยความมั่นคง ปลอดภัย โดยใช้ความสัมพันธ์ที่

แนน่แฟน้ของคนในชมุชน และความรว่มมอืจากภาครัฐ ประชาชน และท้องถ่ิน  ในการดูแลผู้ติดเชือ้ กลุ่มเส่ียง และครอบครวั 

โดยสือ่สารรบัฟงัทกุขส์ขุของพวกเขาเหล่านีร้วมถงึคนอ่ืนๆ ในชุมชนผ่านทางไลน ์(Line) เพ่ือประเมนิปญัหาและหาทางออก

ร่วมกัน เช่น การลงเยี่ยมบ้าน การให้คำาปรึกษา การเป็นเพื่อนรับฟัง เป็นต้น 

 จากเหตุการณ์ท่ีพบผูต้ดิเชือ้ในพืน้ท่ี ผูน้ำาระดับทอ้งถิน่และระดับอำาเภอ รวมถงึเครอืข่ายสขุภาพตำาบลขามทะเลสอ 

ได้รวมพลังกันสร้างแนวทางการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าใจและยอมรับ 

ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติในชุมชน ผ่านการทำากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม

จิตอาสา เป็นต้น

 นอกจากนี้แกนนำาชุมชนและอสม. ยังมีส่วนช่วยในการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม เคาะประตูบ้าน 

แจกสื่อ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และเสริมพลังให้คนในชุมชนได้มั่นใจว่าจะอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ ์และแจง้สถานการณผ์า่นหอกระจายขา่ว หรือทางโซเชยีลมเีดีย และสำารวจผู้ได้รับผลกระทบทัง้ทางกายและ

จิตใจเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป 

 “ชุมชนอยู่รอด	อยู่ร่วม	อยู่อย่างมีความสุข	ด้วยสายสัมพันธ์	และพลังเกื้อกูลกันของชุมชน”

 ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย ชุมชนตำาบลขามทะเลสอมีการใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ และ 

รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ รวมถึงมีการดูแลช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้นอีก ชุมชนก็จะมีวัคซีนใจ 

ในการผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ
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	 	 ผู้เขียน	:	น�ยศิลป์ชัย  เหล�ภ� นักจิตวิทย�ปฏิบัติก�ร
  กลุ่มง�นจิตเวชและย�เสพติด โรงพย�บ�ลชัยภูมิ

	 โรงพยาบาลชัยภูม ิเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 600 เตียง  
มีบุคลากรทั้งหมด 1,581 คน มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละประมาณ 
1,847 คน ปัญหาทีพ่บคอืความแออัดของผูป่้วยในระหว่างรอรบับรกิาร 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	นี	้จงึจำาเป็นต้องมมีาตรการในการลดการไปโรงพยาบาล
ในผู้ป่วยท่ีไม่มีความเร่งด่วน	 เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล		
ลดการรับและแพร่เชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล	และเป็นการเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ	ให้พร้อมรับสถานการณ์การระบาด
ที่อาจรุนแรงขึ้น		

บริบทองค์กร

วัคซีนใจในโรงพย�บ�ลชัยภูมิ

โรงพย�บ�ลชัยภูมิ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 โรงพยาบาลชยัภมู ิได้ตระหนกัในเรือ่งดงักล่าวมาโดยตลอด จึงได้มีการวางมาตรการสำาคัญต่างๆ ร่วมกับประชาชน
ผู้มารับบริการ บุคลากรทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข ทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง
อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลชยัภมู ิได้ให้การดแูลรกัษา
ผู้ป่วยติดเชื้อจำานวน 1 ราย จนกระทั่งรักษาหายและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ  
	 แต่	 ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค อาจจะมีผลทำาให้คนในสังคมที่ร่วมกันต่อสู้
กับภาวะวิกฤตนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีโอกาสเกิดความกดดัน ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผลต่อปัญหา 
สุขภาพจิตอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย และเฝ้าระวัง 
กลุม่เสีย่งต่างๆ นัน้อาจจะเกดิความเครยีด  ความกงัวลจากการทำางานซ่ึงจะมแีนวโน้มทำาให้เกิดความเหน่ือยล้าทางอารมณ์		
รู้สึก	 หมดพลัง	 หมดหวัง	 สูญเสียพลังใจ	 และนำาไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ	 (Burnout)	 ได้	 จึงต้องมีการดำาเนินงาน 
ด้านสขุภาพจิตอยา่งเรง่ด่วนโดยอาศัยความรว่มมอืของทกุภาคสว่นในองค์กร เพือ่มุง่เน้นใหบ้คุลากรในองค์กรปลอดภยัจาก
ผลกระทบด้านสขุภาพจติในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 และมคีวามเข้มแขง็ทางจติใจเต็มเป่ียมด้วยพลงัสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้

เราจะสร้างวัคซีนใจให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้อย่างไร???

1.		สร้างความตระหนักร่วมกัน
ทั้งผู้ให้และผูร้ับบริการ ต้องคำานึงถึงการป้องกัน
การติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

2.		สำารวจศักยภาพองค์กร
สำารวจว่าในองค์กรมีวัคซีนด้านใดแล้วบ้าง   

และควรจะปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติมด้านใด

4.		ปฏิบัติตามแผนการดำาเนินงาน
ออกแนวทางปฏบิตัหิรอืมาตรการทีเ่จ้าหน้าทีห่รอื

ผู้มารับบริการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.		วางแผนการดำาเนินงาน
โดยใช้ศักยภาพองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ

กระบวนการ

สร้างวัคซีนใจ

ในโรงพยาบาล

ชัยภูมิ

เขตสุขภ�พ

ที่ 9



44  นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19

กิจกรรมสำาคัญใน “4 สร้าง” วัคซีนใจโรงพยาบาลชัยภูมิ

สร้างความรู้สึกปลอดภัย

สร้างความหวัง

สร้างความรู้สึกสงบ

สร้างความเข้าใจให้โอกาส

- มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติขององค์กร
อย่างเคร่งครัด

- จัดเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ให้
พร้อมอยู่เสมอ

- มกีารคดักรองทัง้บคุลากรในองค์กรและผูม้ารับบริการอย่างเคร่งครดั

- เยี่ยมและให้กำาลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
- การประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และฟื้นฟูจิตใจบุคลากรที่ได้รับ
 ผลกระทบ โดยมุ่งเน้นการใช้ “วัคซีนใจ” พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal)

- การประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร/สถานการณ์อย่างชดัเจนและสมำา่เสมอ
- การให้ความรู้/แนวทางการป้องกันโรค/ป้องกันตนเอง
- การให้ความรู้เรื่องการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- การให้ความรู้เรื่องผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน

- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/สถานการณ์อย่างสมำ่าเสมอตาม
 ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
- จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร
- สร้างความเข้าใจ ลดอคติ ให้โอกาสกบัผู้ได้รบัผลกระทบ/กลุม่เสีย่ง

มาตรการความปลอดภัย โรงพยาบาลชัยภูมิ  
เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด  
มีมาตรการให้ผู้รับบริการทุกคนใส่หน้ากาก ล้างมือ 
ก่อนเข้าโรงพยาบาล และบุคลากรทุกคนต้องยึดหลัก	
Standard	 Precaution	 หรือวิธีป้องกันการแพร่
กระจายเชือ้โรคในผูร้บับรกิารทุกราย มแีนวทางปฏบิตั ิ
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เกิดจากรวบรวม 
ความรู้ของผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระบบสาธารณสุขทกุภาคสว่น รวมถงึจดัสรรอปุกรณ ์
ป้องกันตัวเองและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ให้มีสำารองพร้อมใช้อย่างเหมาะสม มีช่องทางส่ือสารให้ความรู้และสร้าง
ความมั่นใจรวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนและความต้องการ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความม่ันใจ  
และใช้สายสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่งเป็นต้นทุนดีอยู่แล้ว ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	มีความปลอดภัย”

 โรงพยาบาลชยัภูม ิดำาเนนิงานภายใตศ้กัยภาพองค์กร
ทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ที ่(ความเขม้แขง็ขององคก์ร) ประกอบกับ 
การมีความตระหนักร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ นำาไปสู่ 
ความรว่มมือรว่มแรง รว่มใจ กอ่ใหเ้กิดพลงัใจในการปฏบิตั	ิ
ตามแผนการดำาเนนิงานควบคมุโรค เฝา้ระวังตามมาตรการ 
ความปลอดภัยทุกอย่างร่วมกันอย่างเคร่งครัด	(ความเข้มแข็ง 
ทางใจของบคุลากร)	ทำาให้บคุลากรในองคก์รรูส้กึปลอดภัย 
รูส้กึสงบ มคีวามเขา้ใจและใหโ้อกาสกบัทกุภาคสว่นในการ
ได้ใช้ศักยภาพร่วมกัน มีความหวังในการท่ีจะช่วยกันฝ่า
วิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน ปัจจัยความสำาเร็จ 

 พลงับวก	คอื หวัใจสำาคญัในการทีท่ำาใหโ้รงพยาบาล 
ชัยภูมิผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปได้ โดยมองสถานการณ์ให้
เปน็เชงิบวก	เตรยีมความพร้อมทกุดา้นในการทีจ่ะรบัมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วหาทางแก้ไขสถานการณ์
ร่วมกัน	 มีการใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ในองค์กร
กำาหนดเป้าหมายร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนาเครือข่าย
ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในการชว่ยเหลอืกนั ส่ือสาร สง่ตอ่ 
เชื่อมโยงข้อมูล และใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ให้กำาลังใจกัน พลังเหล่านี้คือ วัคซีนใจ สาคัญที่ทำาให้ 
โรงพยาบาลชัยภูมิสามารถผ่านสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งนี้ได้ด้วยความเข้มแข็ง
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ชุมชนบ้านหนองค้า ต�าบลหนองค้า	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ

บริบทในชุมชน

พลังชุมชนหนองค้� มีวัคซีนใจสู้ภัยโควิด - 19

 ตำาบลหนองค้า เป็นตำาบลที่แยกออกมาจากตำาบลโนนเพ็ก อำาเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.2536 ที่ได ้
ชื่อว่า “หนองค้า” มาจากชื่อของหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด โดยที่ต้ังของหมู่บ้านอยู่ใกล้บริเวณ 
หนองนำ้าที่มีต้นค้าเกิดข้ึนรอบโดยรอบบริเวณหนองนำ้า ประชากรในตำาบลหนองค้ามีทั้งสิ้น 1,914 คน แบ่งเป็น 418  
หลังคาเรือน 
 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีเนื้อที่ประมาณ 14,915 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำาการเกษตร 10,547 ไร่ มีลำาห้วยที่สำาคัญ 
ไหลผ่านคือ ห้วยแฮด ประชาชนประกอบอาชีพทำานาเป็นหลัก และบางส่วนมีอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ เครื่องจักรสาน ข้าวซ้อมมือ และปุ๋ยชีวภาพ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19	 ในพ้ืนที่ตำาบลหนองค้า	 มีผู้ติดเช้ือ	 2	 ราย	 แต่รักษาหายเป็น	
ปกติแล้ว	 ซึ่งจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้ คนในชุมชนได้เห็นถึงความสำาคัญของสุขภาพจิต นั่นคือ การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ และสิ่งสำาคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือความสามารถในการดูแลใจ
ตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้น 

การติดตั้งวัคซีนใจ

ในชุมชนบ้านหนองค้า

ความปลอดภัย
-  มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการควบคุมโรคติดต่อระดับตำาบล 

ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเช่ือถือ และสร้างความเข้าใจ
เรื่องมาตรการการป้องกันโรค ห่างไกลโควิด-19

ความปลอดภัย
-  คนในชมุชนร่วมกนัเยบ็หน้ากากผ้า เพือ่แจกให้คนในชมุชน 

โดยมี อสม.เป็นแกนนำา
- มีการตั้งตู้ปันสุขตามจุดสำาคัญชุมชน 
- มีสวนผักปันสุข ให้คนนำาชุมชนเก็บและนำาไปทำาอาหารได้ 

และให้การดูแลช่วยเหลือเร่ืองอาหาร โดยส่งอาหารไว้ที ่
หน้าบ้านในช่วงกักตัว

ความสงบ
-  ให้ข้อมูลเชงิประจักษ์เก่ียวกับผูติ้ดเชือ้และกลุม่เสีย่ง เพือ่ลด

ความตื่นตระหนกในพื้นที่
- ส่งเสริมการจัดการอารมณ์ตามความถนัด เช่น การปลูกผัก 

ฟังธรรม ทำางานอดิเรกที่ชอบ ฯลฯ

ความเข้าใจ	ให้โอกาส
-  ผู้นำาสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนให้โอกาสผู้ติดเชื้อกลับ

ใช้ได้ตามปกติ
- คนในชุมชนไม่แสดงท่าทีรังเกียจผู้ติดเช้ือและกลุ่มเสี่ยง 

พร้อมทั้งให้กำาลังใจให้กลับมาเป็นปกติ
-  มทีมี อสม. คอยต้อนรบั ผูท้ีห่ายป่วยกลบัมาจากโรงพยาบาล

กิจกรรมสำาคัญภายใต้วัคซีนใจ “4 สร้าง 2 ใช้”

ใช้กลไกพลังชุมชน ขับเคลื่อนการดำาเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ1

ใช้ศักยภาพชุมชนและสายสัมพันธ์ของคนในชุมชน ในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันท้ังในส่วนของผู้นำา
ชุมชน จิตอาสา หน่วยงานราชการ และคนในชุมชน 

ใช้ทรพัยากรทีม่ีอยู่อย่างจำากัดใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด	จากทั้งภายในและภายนอกชุมชน  โดยเฉพาะในเรื่อง
การแก้ปัญหารายได้ ไม่ให้คนในชุมชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือโดดเดี่ยว

2

3

เขตสุขภ�พ

ที่ 10
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ภาพ(ซ้ายบน) การให้คำาปรึกษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
ภาพ(ขวาบน) การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะใน
               ชุมชนต้นแบบ
ภาพ(ขวาล่าง)	 การอบรมแกนนำา อสม.ในการดูแล
         สุขภาพจิตคนในชุมชน

 คนในชมุชนสามารถปรบัตวั ปรบัใจ ตามสถานการณว์กิฤตทีเ่กดิขึน้ได ้ดว้ยความเอือ้อาทร ความรกั และความหว่งใยกัน 
มีการให้กำาลังใจซึ่งกันและกันให้ร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ นอกจากนี้คนในชุมชนยังเกิดทักษะการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ดังนี้ 
	 ทักษะการดูแลตนเองด้านร่างกาย มีการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ได้แก่ การใส่หน้ากาก 
การหมั่นล้างมือ การใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารส่วนตัว การใช้น้ำายาฆ่าเชื้อผสมน้ำาสำาหรับทำาความสะอาดเสื้อผ้า สิ่งของ 
ธนบัตร และทำาความสะอาดบ้าน อีกทั้งยังมีการใช้สมุนไพรในการป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ในชุมชนยังงดกิจกรรมต่างๆ  
ที่ต้องรวมกลุ่มของประชาชน เช่น งานบุญเผวด ผ้าป่า งานศพ กิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ มีการแนะนำา
ญาติโยมให้ยกของที่ถวายขึ้นเหนือปาก เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองน้ำาลายกระเด็นติดของที่ถวาย 
 ทักษะการดูแลตนเองด้านจิตใจ คนในชุมชนมีการปรับวิธีคิดในการใช้ชีวิตเข้ากับคนอื่นๆในชุมชน โดยเน้นการคิดบวก 
ไม่คิดมาก หรือถ้าเครียดมากจะหาคนรับฟัง รวมไปถึงการฟังธรรมะ ทำางานอดิเรกที่ชอบ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารสร้างพลังใจ
ในครอบครัวและชุมชน โดยไม่กล่าวโทษกัน พูดให้กำาลังใจ ถามไถ่ ไม่ทอดทิ้งกัน

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ 

 1.	 คนในชุมชนให้การดูแลช่วยเหลือกันและกัน	 ตามสโลแกน “งานจะสำาเร็จได้ต้องเกิดจากคนในชุมชน 
โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน”
 2.	 มีหน่วยงานภายในและภายนอกสนับสนุนการทำากิจกรรม	โดยบุคลากรมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ทัง้ต้ังอยูใ่นพืน้ที ่รวมไปถงึการมคีณะกรรมการควบคมุโรคติดต่อระดบั
จังหวัด อำาเภอ และระดับตำาบลเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านเทคนิคต่าง ๆ   
 3.	 การเรยีนรูข้องคนในชมุชน	จากประสบการณ์ทีเ่ผชญิกบัสถานการณ์ภยัพบิตัต่ิางๆ ท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น
นำ้าท่วมหรือภัยแล้ง ทำาให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์วิกฤตได้ไม่ยาก 
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 โรงพยาบาลดอนตาล  อ�าเภอดอนตาล		จังหวัดมุกดาหาร
ผู้เรียบเรียง: ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 10 

	 โรงพยาบาลดอนตาล ตัง้อยูใ่นอำาเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร เป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตียง มบีคุลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวม 98 คน (ข้อมูลบุคลากรในองค์กร ปี 2563) เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม 
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากนี้ยังให้ความ
สำาคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน (Well-being) ทั้งด้านสุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพใจ  
(Mental Health) ทีต้่องดแูลควบคูกั่นไป ดงัทีว่่า “ผูม้สุีขภาพจติด	ีย่อมมผีลมาจากสขุภาพกายดด้ีวย” และ “จติใจท่ีแจ่มใส	
ย่อมอยูใ่นร่างกายทีส่มบูรณ์	(A	Sound	mind	is	in	a	sound	body)”	นอกจากนีย้งัดเูรือ่งสขุภาพสงัคม (Social Health)  
ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทำาให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน 

บริบทในองค์กร

  “เจ้�หน้�ที่โรงพย�บ�ลดอลต�ล.... 

ร่วมสร้�งวัคซีนใจ เป็นเกร�ะป้องกันภัยโควิด-19”

 แม้ว่าในองค์กรจะไม่มีผู้ท่ีติดเชื้อโควิด–19 และไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยง แต่โรงพยาบาลก็ได้มีมาตรการเพื่อการส่ง
เสริมและป้องกันปัญหา ตลอดจนมีทีมดูแลจิตใจ MCATT ที่ออกหน่วยดูแลจิตใจประชาชนในพื้นที่และยังดูแลคนในองค์กร 
รวมถึงคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำาเภอ(คปสอ.) และสาธารณสุขในระดับอำาเภออีกด้วย

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 โรงพยาบาลดอนตาล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดน ไทย - ลาว  
มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางมา
จากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหารเป็นจำานวนมาก จำาเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมรับมือ การระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นให้เป็น
ไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์

	 1.	 มีมาตรการระดับจังหวัด โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ออกมาตรการร่วมกับทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจน
ผู้รับบริการสาธารณสุข 

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในองค์กร

 2.	 รับมาปฏิบัติและออกตามมาตรการที่สอดคล้องกับบริบท	
องค์กร โดยผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลดอลตาลร่วมกันวางแผน 
และออกมาตราการรับมือกับโรควิด-19 อย่างเข้มงวด สอดคล้องตาม 
มาตรการ “4 สร้าง 2 ใช้” และการดำาเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้
ศกัยภาพและใช้สายสัมพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นในองค์กร ทำาให้การดำาเนนิโครงการ
ต่างๆ ภายใต้วัคซีนใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

ภาพการส่งยาแบบลดการสัมผัส

เขตสุขภ�พ

ที่ 10
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ความปลอดภัย

ความสงบ

ความเข้าใจ

ให้โอกาส

ความหวัง

กิจกรรมสำาคัญภายใต้ “4 สร้าง” วัคซีนใจ

- สร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยให้แก่บุคลากร ผู ้มาติดต่อราชการ และผู้มารับบริการ 
ในโรงพยาบาล โดยขอความร่วมมอืในการใส่หน้ากากอนามยัและล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้า
โรงพยาบาลทกุครัง้ มเีจ้าหน้าทีป่ระจำาจดุคดักรอง คอยวดัไข้ หากพบว่ามีไข้ (อณุหภมิูร่างกายเกนิ 37.5 
องศา) ร่วมกับมีอาการไอ เจ็บคอ และมีนำ้ามูก จะได้รับการส่งต่อดูแลตามระบบ 

-  ตามจุด/แผนกต่างๆ รวมถึงจุดนั่งพักของผู้ป่วย แต่ละตึกจะมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้ใช้บริการล้างมือ
ก่อนเดินเข้าตัวอาคารหรือก่อนเข้าใช้บริการยังแผนกต่างๆ 

- เก้าอี้นั่งพักผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่ทำาความสะอาดอย่างสมำ่าเสมอ

- เจ้าหน้าทีท่มีนำาในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลจะเป็นผูส้ือ่สารให้คนในองค์กรและประชาชนได้รบัรู ้
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ชัดเจน อย่างสมำ่าเสมอ ควบคู่ไปกับ  

-  การส่งเสริมให้มีความรู้ในการจัดการความเครียด ลดความกังวล ผู้รับผิดงานงานสุขภาพจิตจะเป็น 
ผู้ดำาเนินการสอดส่องมองหา ดูแลคัดกรองด้านสุขภาพจิตอยู่เสมอ

- มีการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจของทีมสหวิชาชีพ ของ รพ.ดอนตาล ซ่ึงทุกคนมีมุมมองที่ดี เสียสละ             
ไม่รังเกียจกับการลงไปสัมผัสหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ส่วนหน่ึงด้วยเพราะในพื้นที่
สถานการณ์ไม่รุนแรง ไม่มีผู้ติดเชื้อใน รพ. 

- ในรายที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงมีการกักตัวเองอยู่กับบ้าน เมื่อพ้น 14 วัน ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตาม
ปกติในสังคม เพราะทางโรงพยาบาลและผู้นำาชุมชนได้มีการสื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจ

-  มีการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสุขภาพ คลินิกต่างๆ เมื่อสถานการณ์ทุเลา คลี่คลาย 
ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกันหลายวัน บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็กลับมาเปิดบริการตามปกติ 
ภายใต้ความปลอดภัยและมาตรการฯ ที่กำาหนด

สร้าง

 จากความรว่มมอืของบคุลากรโรงพยาบาลดอนตาลและคนในชมุชน ทำาใหใ้นพืน้ทีไ่มพ่บผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 และไมพ่บ
การเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพจิตที่รุนแรง 

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ 

 1.	ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เครือข่าย	 คปสอ.ดอนตาล	 มีความเข้มแข็ง	 เห็นภาพการทำางานเป็นทีม ทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพระหว่างการประสานงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
 2.	การทำางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ในการร่วมกันกำาหนดแผนหรือช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในส่วนที่หน่วยงานตนเกี่ยวข้อง และยังมีการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ส่งผลให้ 
โรงพยาบาลทำางานได้ง่ายขึ้นและคนในชุมชนก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 3.	คนในองค์กรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่	 มีสายสัมพันธ์ท่ีรู้จักกันเป็นทุนเดิม ทำาให้เกิดความถ้อยทีถ้อยอาศัย  
ทัง้ในสว่นของผูบ้รหิารกม็กีารทำางานทีเ่ชือ่มโยงกบัผูป้ฏิบติั อยูร่ว่มกนัดว้ยความรกัและความสามคัคใีนองคก์ร สะทอ้นไดจ้าก
การมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนพร้อมอาสาร่วมมือกันให้องค์กรและชุมชนฝ่าวิกฤตไปได้ 

 จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เสมือนเป็น “เกราะป้องกันภัยโควิด–19” ที่มีพลังและยั่งยืน
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	 ชุมชนบ้านบางเทา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สุด 
แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีประชากรและที่พักอาศัยค่อนข้าง
หนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และอยู่
กันเป็นครอบครัวใหญ่ แบบเครือญาติ ชุมชนบ้านบางเทา
เป็นพื้นที่ที่มีคนต่างจังหวัด นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มาพัก
อาศัย หรือต้ังถิ่นฐานเป็นจำานวนมาก ซึ่งชาวบางเทาต่างก็
ไม่เคยกีดกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายพ้ืนที่
เข้ามาประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ ไม่ก้าวก่ายกันและกัน 
เนื่องจากมีประชากรจำานวนมากทำาให้ท่ีพักอาศัยหนาแน่น
และอยู่ติดๆ กัน เรียงรายเป็นแนวยาวไปตามถนนทุกสาย  

แม้กระทั่ง ซอยเล็กๆ ก็ยังคงมีที่พักอาศัยมากพอสมควร ซึ่งรวมไปถึงโรงแรม บ้านพัก ห้องเช่าต่างๆ พอเกิดการระบาดของ
โรคโควดิ-19 ชุมชนบางเทาจงึเกดิการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ ซึง่ทำาให้มผีูต้ดิเชือ้ สงูถงึ 67 ราย (ข้อมลู ณ วันที ่31 สงิหาคม 
2563) ชุมชนบ้านบางเทาโดนโจมตีอย่างหนักว่าเป็นแหล่ง แพร่เชื้อโควิด ถ้าใครบอกว่ามาจากบ้านบางเทาจะโดนแสดง 
ท่าทีรังเกียจ กลัวว่าจะนำาเช้ือมาติด ความหวาดกลัวที่จากทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ รวมไปถึงข่าวลวงที่โจมตีผ่านโซเชียล 
มีเดีย ได้สร้างความต่ืนตระหนก ความเครียดแผ่ปกคลุมในใจของคนบางเทาดังเมฆดำาที่ลอยเหนือมัสยิดที่เป็นแหล่ง 
รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สิ่งที่จะทำาได้ดีที่สุดคือทำาให้ชุมชนลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมจะ
ต่อสู้กับคำาดูถูกเหยียดหยาม ดังนั้นวัคซีนใจที่สำาคัญคือการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน และการสร้างความเข้าใจกับคน 
ในชุมชนเพื่อให้โอกาสกลุ่มผู้ติดเช้ือและกลุ่มเสี่ยงได้มีกำาลังใจในการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมีผู้นำาชุมชน จิตอาสา  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือกันอย่างสุดกำาลัง เพ่ือ
ต่อสู้จนชนะวิกฤตโควิด-19 และสามารถควบคุมโรคให้สงบ
ได้ในระยะเวลาสองเดือน ชุมชนบ้านบางเทาจึงกลับมาพร้อม
ภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง

ชุมชนบ้านบางเทา ต�าบลเชิงทะเล	อ�าเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต
เรียบเรียงโดย: น�ยจิรวัฒน์  ชิ้นสุวรรณ

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบ้�นบ�งเท�
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบ้�นบ�งเท�

และศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11 
บริบทในชุมชน

 “วัคซีนใจ...สู่พลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19”

1. กำาหนดกรอบในการดำาเนินการในพื้นที่
2.  แกนนำาชุมชนประเมินชุมชนตนเองด้วย Checklist วัคซีนในในชุมชน
3.  ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินว่าชุมชนของตนยังขาดวัคซีนใจในด้านใด
4.  ใช้หลักวัคซีนใจ “4 สร้าง 2 ใช้ ไปปฏิบัติโดยร่วมกับเครือข่ายและแกนนำาในชุมชนแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
 วัคซีนใจในชุมชนในด้านที่ยังขาดหรือยังไม่สมบูรณ์
5.  ประเมินผลการดำาเนนิงานการสรา้งวคัซนีใจในชมุชน โดยใช้ศกัยภาพและสายสมัพนัธใ์นชมุชน และประเมนิความเครยีด 
 ก่อนและหลังดำาเนินการ

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชนบ้านบางเทา

เขตสุขภ�พ

ที่ 11
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1.	สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน
 การควบคุมโรคให้สงบและหมดไปจากชุมชนคือวัคซีนแรกที่ต้องทำาอย่างเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข อสม. จิตอาสา ทหาร ตำารวจ และที่สำาคัญคือคนในชุมชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับมาตรการต่างๆ ที่นำามาใช้อย่างเข้มข้นในชุมชน ดังนี้ 

กิจกรรมสำาคัญภายใต้ “4 สร้าง” วัคซีนใจในบางเทา

ศูนย์ควบคุมโรคส่วนหน้า นำาโดยทีมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขอำาเภอ
ถลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านบางเทาและตำาบลเชิงทะเล ในการตั้ง
ศนูย์ควบคมุโรคในพ้ืนท่ีเพ่ือความรวดเร็วในการสอบสวนโรค โดยมกีำาลังตำารวจและ
ทหารให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยเมื่อลงไปในชุมชน

DOUBLE	 LOCK	 หรือ	 การปิดตำาบลและปิดชุมชนที่พบผู้ป่วย เพิ่มเติมจาก 
การปิดจังหวัด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และกำาลังสำาคัญคือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือจิตอาสาด้านป้องกัน
ความปลอดภัยในชมุชน คอยดแูลให้เป็นไปตามมาตการ ซ่ึงชมุชนบ้านบางเทายอม 
เสียสละต้องปิดมากกว่าตำาบลอื่นเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ เนื่องจากต้องการ 
ให้แน่ใจว่าไม่พบผู้ป่วยในชุมชนแล้ว

การค้นหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยเชิงรุก	(ACTIVE	CASE	FINDING)
• ค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บางเทา เน้นกลุ่มเครือญาติ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใกล้ชิด 

ผู้ป่วยโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. อปพร. และ อปท. 
•  ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากคลินิกไข้หวัด (Fever and ARI clinic) ในรพ.สต.
•  ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากคลินิกแพทย์เอกชนและร้านขายยาในพื้นที่ 
• นำากลุ่มเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อ ที่มัสยิดมูการ์ร่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถ

รองรบัคนจำานวนมากได้ โดยได้รบัการสนบัสนุนจาก อบต.เชงิทะเล โรงพยาบาล
ถลางและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดมาร่วมตรวจ

บางเทา	 Quarantine	 บางเทาเป็นชุมชนแบบเครือญาติและค่อนข้างมีความ
เป็นอยู่ที่แออัด ดังนั้นเมื่อมีผู้ติดเช้ือในบ้านจึงทำาให้คนในครอบครัวเป็นผู้สัมผัส 
เสี่ยงสูง ซึ่งต้องได้รับการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน จากความร่วมมือ
ของภาคเอกชนในพืน้ท่ีซึง่ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ยนิดีเสยีสละให้เป็น
ที่กักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำานวน 3 โรงแรม มีผู้ได้รับการกักตัว 220 ราย มีการ
ดูแลสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และอบต.เชิงทะเลให้การสนับสนุน
ด้านอาหาร และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดี และมีทีมเยียวยาจิตใจ
จาก สสจ.ภูเก็ต และ รพ.ถลางดูแลอย่างใกล้ชิด

บางเทาเข้มแข็ง	 • การใช้มาตรการ Social distancing/Physical distancing  • การสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
       • จัดระเบียบและความสะอาดห้าง ร้านค้า ตลาดนัด และแผงลอย  
       • การมีส่วนร่วมประชาชนในมาตรการทางสังคมช่วงเดือนรอมฎอน
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2.	สร้างความรู้สึกสงบให้เกิดขึ้นในชุมชน	
 โดยลดความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์หรือข่าวลือเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ ด้วยการเน้นการสื่อสารเชิงรุกที่สามารถเข้าถึง
คนในชุมชนได้ง่ายและท่ัวถึง เช่น การลงเยี่ยมชุมชนเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพ้ืนที่และวิธีการป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามมาตรการของพ้ืนที่ โดยมีแกนนำาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ลงเยี่ยม 
นอกจากนีย้งัมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านเสยีงตามสายของหมูบ้่าน การสือ่สารในเวทปีระชมุหมูบ้่าน การสือ่สารผ่านไลน์ (Line)/ 
Facebook การเดนิรณรงค์ตามจดุสำาคญัของชมุชน เช่น ตลาด มสัยดิ เป็นต้น และยงัมกีารให้ความรู้เรือ่งการจัดการอารมณ์
และความเครียด ผ่านการติดตามเยี่ยมบ้านของอสมและผู้นำาชุมชน 

3.	สร้างความหวังให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 โดยเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานการบริการต่าง ๆ ในชุมชนให้กลับมาเป็นปกติภายใต้ข้อกำาหนดให้ม ี
ความปลอดภัยในทุกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำานวนมาก เช่น งานรื่นเริง งานประเพณี การค้าขาย หรือการท่องเที่ยว 
เป็นต้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก เพราะการค้าขายและ 
การท่องเที่ยวซบเซาลง ภาครัฐจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วย เช่น การจัดงานสินค้าลดราคาเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในการซื้อสินค้า
อุปโภคและบริโภคของประชาชน และจัดให้มีรัฐสวัสดิการในการสร้างอาชีพให้เหมาะกับความถนัดของคนชุมชน เช่น  
การทำาขนมประจำาพื้นถิ่นเพื่อส่งขาย เป็นต้น 

4.	สร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาสกลุ่มป่วย	
 กลุ่มเสี่ยงและญาติ ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในชุมชน เนื่องจากชุมชนบางเทาถูกจัดเป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีมีความ
เสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้โดนโจมตี จากคนพื้นที่ใกล้เคียงว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อ และโดนแสดงท่าที
รังเกียจ ดังนั้นฝ่ายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงนำาโดยผู้นำาชุมชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้ออกทำาความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่ ว่าเป็น 
โรคนี้แล้วสามารถป้องกันและรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ รวมทั้งให้โอกาสผู้ท่ีหายป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมี 
การจัดงนต้อนรับผู้ท่ีหายป่วยกลับบ้าน และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ขณะรักษาตัวให้กับคน 
ในชุมชน 

 จากการสอบถามคนในชุมชน 
บ้านบางเทา จำานวน 100 คน หลัง 
ดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ พบว่า 
ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย สงบ  
มีความหวัง มีความเข้าใจและให้
โอกาสกันและกันเพิ่มมากขึ้น ในด้าน
การประเมินความเครียดของผู้ท่ีได้
รับผลกระทบในชุมชนบ้านบางเทา 
พบว่าหลงัจากมกีารจดักจิกรรมวคัซนี
ใจคนในชุมชนมีความเครียดลดลง  
เพราะสามารถควบคมุการแพร่ระบาด
ในพื้นที่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน
ปัจจัยความสำาเร็จ 

	 1)	 ผู้นำาชุมชนทำาให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยด้วยมาตรการต่างๆ	 เช่น 
การค้นหาผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก การห้ามเดินทางระหว่างหมู่บ้าน ตำาบล 
อำาเภอ และจังหวัด (Lock down) เป็นต้น
	 2)	 ความเข้มแข็งของภาคเีครอืข่ายในการทำางาน	ประกอบด้วยผูน้ำาชมุชน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำาศาสนา จิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่ ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
	 3)		ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน	 เช่น การระดมทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอกในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีจิตอาสาช่วยขับเคลื่อนการทำากิจกรรม
ในพื้นที่ให้ประสบผลสำาเร็จ 
	 4)		สายสัมพันธ์ในชุมชน ส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นญาติพี่น้องกัน และ
นบัถอืศาสนาอสิลาม จงึศรัทธาผูน้ำาศาสนา ผูน้ำาชมุชน และเชือ่ตามหลกัศาสนา ที่
เช่ือว่าเป็นบททดสอบของพระผูเ้ป็นเจ้าในการก้าวข้ามวกิฤตในชวีติ แต่สิง่ท่ีสำาคัญ
ทีส่ดุคอืความสามคัคขีองคนในชมุชน ยอมรบัในมาตรการและการดำาเนนิงานต่างๆ 
ที่นำามาใช้ จนในที่สุดชุมชนบ้านบางเทาจึงมีภูมิคุ้มกันทางใจท่ีเข้มแข็งอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป
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 ตำาบลหน้าเมือง อยู่ในเขตการปกครองของอำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 
5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวเวียงเขาขวาง บ้านสวนทุเรียน บ้านทะเล บ้านแหลมสอ และบ้านตะพ้อ พื้นที่ทั้งหมดอยู่ใน
เขตเทศบาลนครเกาะสมุย มีประชากรทั้งหมดจำานวน 5,090 คน   ใน 2,750 หลังคาเรือน ชุมชนบ้านตะพ้อ เป็นพื้นที ่
ราบลุ่มและที่ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร ธุรกิจการท่องเท่ียว ร้านอาหาร หรือรับจ้าง 
เป็นพนักงานตามร้านอาหารและโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปิดสถานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 
ในช่วงการระบาดของโควิด-19
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อำาเภอเกาะสมยุมผีูต้ดิเชือ้ท้ังหมด 7 ราย  ในส่วนของตำาบล
หน้าเมืองยังไม่พบผู้ท่ีติดเชื้อ แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว วิตกกังวล กิจการ
ต่างๆ ทยอยปิดตัวลง การขนส่งสาธารณะถูกระงับ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของประชาชนลด
ลง ประชาชนต่างจังหวัดที่มาทำางานในพื้นที่ต่างขนของกลับบ้านเกิด คนในชุมชนเกิดความเครียด และท้อถอยกับภาวะ
เศรษฐกิจทีซ่บเซา และยิง่มผู้ีทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งเข้ามาในพืน้ที ่กย็ิง่ทำาให้ชมุชนเร่ิมมคีวามตงึเครยีดมากขึน้ จงึเกดิ
การรวมพลังของคนในชุมชน ในการขับเคลื่อน “ชุมชนสุขภาพจิตดี	มีภูมิคุ้มกันทางใจ	สู้ภัยโควิด-19”	
 มีการส่งเสริมสุขภาพจิต การเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาในพื้นที่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำางาน ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้นำาชุมชน จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ และ 
การสร้างความหวงัจากการส่งเสรมิอาชพีตามศกัยภาพเพือ่เป็นช่องทางในการหารายได้เสรมิในช่วงท่ีธรุกิจท่องเท่ียวซบเซา 
และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ โดยอาศัยศักยภาพและสายสัมพันธ์ในชุมชนเป็น 
พื้นฐานในการก่อเกิดกิจกรรมต่างๆ ให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจดี มีการให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน มีความหวังใน 
การกลับมาใช้ชีวิต และให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปได้ 

บริบทในชุมชน

“ชุมชนสุขภ�พจิตดี มีภูมิคุ้มกันท�งใจ สู้ภัยโควิด-19”

สร้างความรู้สึกปลอดภัย

ทีมเฝ้าระวัง ทีมเยี่ยมบ้าน ทีมสนับสนุน ทีมสื่อสาร

สร้างความหวังสร้างความรู้สึกสงบ สร้างความเข้าใจ	ให้โอกาส

- อสม.ผู้นำาชุมชน ลงพื้นที่ให้ความรู้ 
และสาธิตวิธีการป้องกันตนเอง

- ให้ความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์
- มีข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
 ในการป้องกันโรค
- จัดตั้งทีมเฝ้าระวังในการคัดกรอง

และติดตามกลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรม Big cleaning Day 
- สายด่วนสุขภาพจิตของชุมชนเพ
- ปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและใจ

- การจัดบริการต่างๆ ในชุมชนตาม
ปกติ

- อบรมความรู้การสร้างอาชีพ
- การจัดตั้งตลาดชุมชนพรุหน้าเมือง

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- การส่งเสริมการปลูกผักปลอด
 สารพิษ
- ให้คนในชุมชนยึดหลักเศรษฐกิจ
 พอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้

- มาตรการที่สำาคัญคือห้ามคนใน
ชุมชนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ

- มีการแจ้งข่าวผ่านทางผู้นำาชุมชน 
ทางวิทยุชุมชน ทางไลน์กลุ่มของ
ตำาบลหน้าเมือง

- แนะนำาการผ่อนคลายความเครียด
ผ่านทางสื่อต่างๆ 

- เยี่ยมบ ้านให ้กำาลังใจผู ้ประสบ
ปัญหา กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ถูกกักตัว

- คนในชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้กำาลังใจ ไม่อคติกับ

 กลุม่เสีย่งหรอืผูป่้วย ทกุคนสามารถ
กลับมาดำาเนินชีวิตได้ตามปกติ

- กจิกรรมกำาลงัใจ ชืน่ชมผูป้ฏบิตังิาน

กิจกรรมสำาคัญภายใต้ “4 สร้าง” วัคซีนใจในบ้านตะพ้อ

สร้�งเกร�ะป้องกันจิตใจ ด้วยพลังของคนในชุมชน จับมือและเดินไปด้วยกัน

เพื่อก้�วผ่�นวิกฤต สู่ก�รใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่

เรียบเรียงโดย: น�งส�วจุฑ�ทิพย์ หีตแก้ว
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลหน้�เมือง

และศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11

เขตสุขภ�พ

ที่ 11

ชุมชนบ้านตะพ้อ ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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	 “ชุมชนของเราปลอดภัย”	 เป็นคำาพูดที่คนในชุมชนพูดได้อย่างม่ันใจ เพราะได้มีการสร้างเกราะป้องกันให้กับคนใน
ชุมชน โดยจัดทีมเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน อสม. จิตอาสา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลและ
ป้องกันตนเอง ผ่านทางสื่อออนไลน์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ สาธิตวิธีการล้างมือ การสวมและถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง  

การเว้นระยะห่างทางสังคม และให้คนในชุมชนสอนกลับเพื่อเป็นการทดสอบความรู้  
และเป็นการติดอาวุธทางปัญญาในการดูแลตนเอง	 คนในครอบครัว	 และชุมชน 
ทั้งนี้ คนในชุมชนได้กำาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคร่วมกัน ซึ่งทุกคน 
ที่เข้ามาในพื้นท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีการคัดกรองและติดตาม 
กลุ่มเสี่ยง โดยคัดกรองในพื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชนตามงานประเพณีต่างๆ การจัด 
กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ให้ทุกบ้านมีการทำาความสะอาดบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการกำาหนดสายด่วนสุขภาพจิตของชุมชนเพื่อปรึกษาปัญหา 
ด้านจิตใจอีกด้วย 

 นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่คนในชุมชนให้ความสำาคัญนั่นก็คือ การสร้างความหวังให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน	
 เนื่องจากร้านค้า โรงแรม และกิจการต่างๆ ทยอยปิดตัวลง จาก
การปิดพื้นท่ีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลกระทบอย่าง
ยิ่งต่อรายได้ของคนในชุมชน ดังนั้นแกนนำาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการสร้างความหวังจาก การสร้างรายได้ภาคใต	้
การดำาเนินชีวิตแบบวิถีใหม่	 เช่น การตั้งตลาดชุมชนพรุหน้าเมือง เพื่อเป็น 
การกระตุ ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน นอกจากน้ี 
แกนนำาชุมชนยังมีการรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัว โดยทางอำาเภอเกาะสมุย 
และเทศบาลนครเกาะสมุยสนับสนุนเมล็ดผัก มีบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นปราชญ ์

“ใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข”

ชาวบ้านในการสอนให้คนในชุมชนทำาเกษตรอินทรีย์ และให้ประชาชนในหมู่บ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน  
พอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด นอกจากน้ีกองทุนหมู่บ้านมีการงดชำาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิกทุกคน และมีจิตอาสา 
มาสอนเรื่องการสร้างอาชีพเสริมตามความถนัดของคนในชุมชนอีกด้วย ทำาให้ความเครียด ความวิตกกังวลเรื่องรายได้ของคน 
ในชุมชนเบาบางลง รอวันที่การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง 
 เย่ียมบ้านด้วยใจ ทีมเยี่ยมบ้านลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง และผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
เพื่อเยียวยาจิตใจและให้ความช่วยเหลือ ให้กำาลังใจผู้ที่ต้องกักตัว และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนไม่รังเกียจ ไม่อคติ  
ไม่ตีตรา และให้โอกาสกลุ่มเส่ียงหลังจากกักตัวครบ 14 วัน กลับมาใช้ชีวิตตามปกติในชุมชน มีการแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในชุมชนเข้มแข็ง 
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 จากกระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชนบ้านตะพ้อ ซึ่งได้ใช้ศักยภาพที่มีในชุมชน ได้แก่ ความเข้มแข็งของผู้นำา

ชุมชน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน และใช้สายสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึง  

อัตลกัษณ์ของความเป็นไทย	คอื ทกุคนเปรยีบเสมอืนญาติพ่ีน้องของตน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน มนีำา้ใจ มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  

ไม่ทอดทิ้งกัน การสร้างวัคซีนใจให้คนในชุมชนบ้านตะพ้อสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในยุคของการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ 

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ 

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 11 สสจ.สุราษฎร์ธานี สสอ.เกาะสมุย  
เทศบาลนครเกาะสมุย ที่ว่าการอำาเภอเกาะสมุย เป็นทีมเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในพ้ืนที่ อบรมความรู้  
และเป็นทีมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ สื่อความรู้ บุคลากร และการรณรงค์ในพื้นที่ การเยี่ยมบ้านเยียวยา
จิตใจ มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ด้วยความมุ่งมันและเสียสละ

ผู ้นำาชุมชนท่ีเข้มแข็ง จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นท่ี  

ให้ความร่วมมือในการทำางาน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำาให้คนในชุมชนผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง  
และเป็นกำาลังสำาคัญในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน มีการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่และ
มีการสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็นในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การทำางานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกองค์กรหันหน้าเข้าหากันช่วยในการวางแผนการทำางานให้ครอบคลุม
ทุกระบบ เป็นการดูแลคนในชุมชนแบบองค์รวม 

ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่มีอยู่เป็นทุนเดิม ทุกคนพร้อมใจ  
จับมือ เดินหน้า ฝ่าฝันวิกฤตในครั้งนี้  

มีการส่ือสารข่าวสารท่ีชัดเจน และสื่อสารความรู้ใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ โดยผ่านทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยเกาะสมยุ ไลน์ตำาบลหน้าเมอืง Facebook เทศบาล
นครเกาะสมุย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกัน ไม่เชื่อข่าวลือ และไม่ตื่นตระหนก 
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	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านลานข่อย ตำาบลลานข่อย อำาเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำาเภอป่าพะยอม 9 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 
1,076  หลังคาเรือน ประชากรในเขตรับผิดชอบ รวม 3,213 คน โดยลักษณะพื้นที่ทั่วไปของตำาบลลานข่อยนั้น เป็นที่ราบ
เหมาะแก่การทำาสวนยางพารา ทำาให้ประชากรประกอบอาชีพ กรีดยางพาราเป็นอาชีพหลัก และยังทำาสวนผลไม้ เช่น มังคุด 
ทเุรยีน ลองกอง ด้วยความทีต่ำาบลลานข่อยเป็นสงัคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ ทำาให้คนในพืน้ทีอ่ยู่อาศยั
กนัแบบเครอืญาต	ิมกีารพึง่พาอาศยั	ช่วยเหลอืซึง่กนัและกันอย่างเสมอมา นอกจากนีต้ำาบลลานข่อยมสีถานท่ีท่องเทีย่วทีม่ ี
ชื่อเสียง นั่นคือ ล่องแก่ง	ทำาให้มีประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดมาท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องประชาชนในตำาบลลานข่อย 
ที่ประกอบอาชีพหลักคือการกรีดยางทำาสวน และอาชีพรองคือการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการในสถานที่ล่องแก่ง  
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวลง ทำาให้เกิดการว่างงาน คนในพ้ืนท่ีจึงเกิดภาวะเครียด  
เช่นเดียวกับพี่น้องชาวตำาบลลานข่อยคนอื่นๆ ที่ไปทำางานต่างถ่ิน ต้องตกงานเพราะสถานประกอบการปิด และพวกเขา 
ต่างพากันกลับบ้านเกิด ส่งผลให้คนในพื้นที่เกิดความตระหนก กลัวจะมีการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะคนที่ 
กลับมาจากจังหวัดภูเก็ตที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อสูง ก็ยิ่งกลัวจะติดเชื้อตามไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม อสม. ที่เป็นด่านแรก 
ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เริ่มตั้งแต่เฝ้าระวัง คัดกรองท่ีด่านตรวจ คัดกรองผู้มากักตัวที่บ้าน เมื่อประเมินความเครียด 
พบว่ากลุ่ม อสม. มีภาวะเครียดสูง เจ้าหน้าที่ และ อสม.จึงช่วยกันคิดวิธีลดภาวะเครียด เพื่อให้ทำางานต่อไปได้ด้วยใจ 
ที่เป็นสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในนิคมฯ

บ้านลานข่อย	ต�าบลลานข่อย	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง
เรียบเรียงโดย: ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 12

บริบทในชุมชน

 “ชุมชนล�นข่อยร่วมใจ ลดเสี่ยง ปลอดโรค COVID-19”

กิจกรรมสำาคัญภายใต้ “4 สร้าง” วัคซีนใจในลานข่อย

เขตสุขภ�พ

ที่ 12
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 การสร้างความปลอดภัย โดยเริ่มแรกทาง รพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย มีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัย
ในชุมชน โดยจัดตั้งทีมเฝ้าระวังบริเวณด่านตรวจในเขตรอยต่อของจังหวัดพัทลุงและ นครศรีธรรมราช ซึ่งในทีมประกอบ 
ไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ตำารวจ ผู้ใหญ่บ้าน และทีม อปพร. จากเทศบาลตำาบลลานข่อยในการตรวจตรวจคัดกรอง 
วัดอุณหภูมิ ซักประวัติการเดินทาง การเจ็บป่วย เพื่อคัดกรองทุกคนก่อนเข้ามาในพื้นที่ตำาบลลานข่อยและคัดกรองตาม	
สถานที่ต่างๆ	ในชุมชน	เช่น งานศพ งานแต่ง ตลาดนัด ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ไปตรวจคัดกรองบริเวณก่อน
เข้างาน พร้อมให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ในส่วนของ รพ.สต. ก็ได้มีการจัดพื้นที่ในการให้บริการ
ที่ปลอดภัย มีการให้บริการเชิงรุกในชุมชน

	 การสร้างชุมชนสงบ	 ทาง	 รพ.สต. ได้มีการจัดทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบ 
ไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ประจำาหมู ่ ในการติดตามเฝ้าระวัง  
สังเกตอาการผู ้ที่ เดินทางมาจากจังหวัดเส่ียง จำานวน 14 วัน โดยจะมีการ 
ติดตามวัดอุณหภูมิทุกวัน มีการโทรติดตามอาการกลุ่มเสี่ยง และทาง รพ.สต. ได้รับ 
การสนับสนุนจากเทศบาลในการแจกหน้ากากอนามยัและเจลล้างมอืให้กับกลุม่เสีย่ง 
และประชาชนทุกคนในชุมชน ซึ่งมี อสม.เป็นกำาลังสำาคัญในการคัดกรอง เฝ้าระวัง  
ให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตัว และ รพ.สต. ยังมี กิจกรรม	“อสม.	Grab	Drug” 
โดยให้ทีม	อสม.	ไปแจกยาผู้ป่วยเรื้อรังถึงหน้าบ้านเพื่อลดการเดินทางในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ	
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ซึ่งเป็นด่านแรกที่มีบทบาทสำาคัญ
ในการคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดทำาให้ไม่มีเวลาออกกำาลังกายและเกิดความเครียด ดังนั้น ทาง รพ.สต. จึงหารูปแบบ 
ในการลดการแพร่ระบาดของโรค ภายใต้นโยบาย หยุดแพร่เชื้อเพื่อชาติ และได้มี นวัตกรรม	 “ก้าวท้าใจต้านภัยโควิด19”		
เพื่อกระตุ้นการออกกำาลังกายของเจ้าหน้าที่และอสม. และลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานควบคุมโรคระบาด สามารถสร้าง 
ภูมิต้านทานโรคให้เจ้าหน้าที่และ อสม. มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจสามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวให้ผู้อื่นได้
	 การสร้างชุมชนให้มีความหวัง ทาง รพ.สต. ได้มีการติดตามให้กำาลังใจ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบ
การล่องแก่งต่างๆ ในพื้นที่เพื่อลดภาวะเครียดจากภาวะเศรษฐกิจที่ลดลง และมีการร่วมมือกับเทศบาลให้ความรู้ในเร่ือง 
การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักตามบ้าน	 เพื่อให้คนในชุมชนนำาไปปลูกและบริโภคใน
ครัวเรือน
	 การสร้างชุมชนที่เข้าใจให้โอกาส มีการให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกต้องตามหมู่บ้าน โดยไม่ตีตราผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง
ที่มาจากสถานที่ระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไม่เกิดความตระหนก แต่มีความตระหนักมากขึ้น 

 1. ทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในนิคมฯบ้านลานข่อย 
และเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่ นายอำาเภอ 
ป่าพะยอม กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำาบลลานข่อย 
อป.พร. ตำารวจ ครู ผู้ประกอบการสถานท่องเที่ยวต่างๆ  
ได้ร่วมมือกันเพื่อลดการระบาดของโรค
 2. เกิดครอบครัวเข้มแข็ง เพราะได้อยู ่ร ่วมกัน 
มากขึ้น
 3. ได้มีการนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากขึ้น
 4. ไม่เกิดการระบาดของโรคภายในชุมชนตำาบล 
ลานข่อย

 จากการได้นำา หลัก	 4	 สร้าง	 2	 ใช้	 มาใช้ในการดำาเนินงาน  
ผลการวิเคราะห์ชุมชน พบว่า ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. 
ในนิคมฯบ้านลานข่อย มีจุดแข็งที่ดี คือ ชุมชนมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง
ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข	
ทุกภาคส่วน ที่ได้มีมาตรการในการควบคุมโรคที่ดี เริ่มตั้งแต่ทีมเฝ้า
ระวงัทีไ่ด้คดักรองโรคเพือ่สร้างความปลอดภยัให้ชุมชน ทมีตดิตามเยีย่ม
บ้านที่ได้ไปให้กำาลังใจให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดภาวะ
เครียดมีการประสานร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลตำาบลลานข่อย
เพื่อของบสนับสนุนบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้ความรู้
เรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ให้ประชาชนอยูไ่ด้ในช่วงโรคระบาด และให้
ความรูเ้กีย่วกบัโรคท่ีถูกต้องเพือ่ลดการตตีราเมือ่โดนกักตวั และทีส่ำาคญั	
ชาวลานข่อยให้ความร่วมมือ	 ช่วยกันสอดส่องดูแล	 ตระหนักแต่	
ไม่ตระหนกจนทำาให้ชุมชนลานข่อยสามารถผ่านวิกฤตมาได้

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน ปัจจัยความสำาเร็จ 



 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19  57

ขั้นตอนการดำาเนินงานที่สำาคัญ ???

ผลการจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจต้านภัยโควิดลานข่อย” 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ซ่ึงเป็นด่านแรกที่มีบทบาท
สำาคัญในการคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทำาให้ไม่มีเวลาออกกำาลังกายและเกิดความเครียด ดังนั้น ทาง รพ.สต.จึงได้
คดิ นวตักรรม “ก้าวท้าใจต้านภยัโควดิ-19”	เพ่ือกระตุน้การออกกำาลงักายของเจ้าหน้าทีแ่ละ อสม. และลดภาวะเครยีดจาก 
การปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคให้เจ้าหน้าที่และ อสม. มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตัวให้ผู้อื่นได้ 

 นวัตกรรม : “ก้�วท้�ใจ ต้�นภัยโควิดล�นข่อย”

 1. จัดประชุมช้ีแจงรายละเอียด นวัตกรรม “ก้าวท้าใจ
ต้านภัยโควิดลานข่อย” แจ้งวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน
 2. เปิดรบัสมคัรเจ้าหน้าทีแ่ละ อสม. ใน รพ.สต.ในนคิมฯ
บ้านลานข่อย ที่สนใจ
 3.  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดแอปนับก้าวฟรี
 4.  สมคัรเป็นสมาชกิไลน์กลุม่ ก้าวท้าใจลานข่อย เพ่ือใช้
ในการส่งผลนับก้าวการวิ่งการเดิน

 5.  ให้ป้อนข้อมูลผลการออกกำาลังกายในแต่ละวันผ่านลิงค์ Google ฟอร์ม ที่อยู่ในกลุ่มไลน์
 6.  เม่ือป้อนข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว อสม.แต่ละคนสามารถดูผลการออกกำาลังกายของตนเองได้ในไลน์กลุ่มก้าวท้าใจลาน
ข่อย โดยผลจะสรุปชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้ส่ง วันที่ออกกำาลังกาย และระยะที่ได้ในแต่ละวัน
 7.  เพือ่เป็นการยนืยนัว่ามกีารออกกำาลงักายจรงิ ให้แคปหน้าจอผลการออกกำาลงักายในวนันัน้ ส่งรปูผ่านไลน์กลุม่ก้าว
ท้าใจ ลานข่อย
 8. ผลการออกกำาลังกาย จะถูกส่งไปยัง Google ฟอร์ม ที่ผู้ดูระบบแลสามารถดูได้
 9.  รพ.สต.ในนิคมฯบ้านลานข่อย จะสรุปผลพฤติกรรมการออกกำาลังกาย ประเมินความพึงพอใจ และประเมิน
ความเครียดในทุกเดือนที่มีการประชุมประจำาเดือน
       10.  ในทุกเดือนจะมีการมอบของที่ระลึกให้สำาหรับคนที่ออกกำาลังกายมากกว่าร้อยละ 90 ของจำานวนวันที่ส่ง

กับพฤติกรรมการออกกำาลังกายที่เปลี่ยนแปลงไป 

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย
ก่อนดำาเนินการ หลังดำาเนินการ

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

พฤติกรรมการออกกำาลังกายน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 36 75.0 0 0

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย 3- 5 วันต่อสัปดาห์ 10 20.83 16 33.33

พฤติกรรมการออกกำาลังกาย 5 -7 วันสัปดาห์ 2 4.1 32 66.66

เขตสุขภ�พ

ที่ 12
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แบบประเมินความเครียด ST5

 ผลการประเมินความเครียด ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมก้าวท้าใจของเจ้าหน้าที่และอสม. จำานวน 48 คน  
พบระดับความเครียดที่ลดลงหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความเครียด

ก่อนการใช้นวัตกรรม
ก้าวท้าใจ

หลังการใช้นวัตกรรม
ก้าวท้าใจ

จำานวน จำานวน

คน ร้อยละ คน ร้อยละ

คะแนน     0-4    เครียดน้อย 6 12.50 31 64.58

คะแนน     5-7    เครียดปานกลาง 26 54.17 13 27.08

คะแนน     8-9    เครียดมาก 14 29.17 4 8.34

คะแนน    10-15  เครียดมากที่สุด 2 4.16 0 0

ภาพกิจกรรมต้านภัยโควิด-19
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	 ชุมชนคลองเตยล็อค	 1-2-3	 เป็นชุมชนแออัด

ขนาดใหญ่ มีพืน้ทีจ่ำานวน 41 ไร่ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2481 -2490  

มีประชาชนจากที่อื่นได้อพยพเข้ามาอยู ่อาศัย เพื่อมา

เป็นแรงงานขนถ่ายสินค้าและกรรมกรให้กับการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย ต่อมาการท่าเรือเร่ิมมีปัญหากับแรงงาน 

ที่นำามาก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ยอมกลับ ยึดแค้มป์คนงาน

เป็นที่พักอาศัยและประกอบอาชีพ การท่าเรือพยายาม 

แก้ปัญหาด้วยการรับคนงานเข้ามาทำางานเป็นพนักงาน

และสร ้างบ ้านพักเป ็นห้องแถวแบ่งออกเป็นล็อคๆ  

จึงเรียกชุมชนเหล่านี้ว่า “ล็อค”	ตามเหตุผลดังกล่าว 

 ปัจจบุนัคนในชมุชนส่วนใหญ่ล้วนประกอบอาชพี

รบัจ้าง กรรมกร แม่บ้าน พนกังานบรษิทั และลกูจ้างโรงงาน  

ซึ่ งมีรายได ้พอหล ่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆเท ่านั้น เมื่อมี

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำาให้หลายหน่วยงานเลิกจ้างคนชั่วคราว ส่งผลให้

คนในชุมชนส่วนใหญ่ตกงาน ไม่มีรายได้ นอกจากนี้  

พ้ืนท่ีคลองเตย	ยงัมคีวามเปราะบางสูงต่อการแพร่ระบาด	

เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ	

ทำาให้ประชาชนมีความรูก้ลวั เครยีด และวติกกงัวลเกดิขึน้ 

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการคดักรองสุขภาพจติเชงิรกุประชาชน

ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 และมูลนิธิดวงประทีป 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริบทในชุมชน

“คนคลองเตยสู้ภัยโควิด-19

เปลี่ยนวิกฤตเป็นพลังสร้�งสรรค์”

ผู้เขียน	:	นางสาวกนกพร	สุทธิสัณหกุล	นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 13
											นางสาวเพ็ญวดี		แสงจันทร์		ผู้จัดก�รมูลนิธิดวงประทีป

ในชุมชนคลองเตย จำานวน 354 คน ณ เดือนพฤษภาคม 

2563 พบว่า ประชาชนมีความเครียดมากถึงมากสุด  

จำานวน 16 คน (ร้อยละ 4.52) และพบความเส่ียงภาวะ 

ซึมเศร ้า จำานวน 48 คน (ร ้อยละ 13.56) มูลนิธ	ิ

ดวงประทีป	 ซ่ึงเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่อยู ่ใน

พื้นที่ ก่อต้ังโดยอาจารย์ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  

ด้วยคุณลักษณะความเป็นผู้นำาที่เข้มแข็ง มีอุดมการณ์

ชัดเจนในการขับเคล่ือนงาน เพ่ือช่วยเหลือเด็กยากจน

และคนยากไร้ในชุมชน จึงรวมพลังประสานความร่วมมือ

กับผู้นำาชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 หน่วยงานสาธารณสุข  

เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ศูนย์สุขภาพจิต 

ที่ 13 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หน่วยงาน 

นอกระบบสาธารณสุข เช่น คลองเตยดีจัง วัด อปพร.  

ผู ้นำ าท ้อง ถ่ิน ครู  อาสาสมัครชุมชน และองค ์กร 

ภาคสังคมในพื้นที่ มาร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมแก้ไขปัญหา	

ของชุมชน	 โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม	

เพ่ือสร้างวัคซีนใจให้เกิดข้ึนในชุมชน	 ดังแผนภาพ 1		

และ เ กิด กิจกรรม เส ริมสร ้ า งวั คซีน ใจในชุมชน		

ดังแผนภาพ 2 

เขตสุขภ�พ

ที่ 13
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แผนภาพ	1 กระบวนการสร้างวัคซีนใจในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3

แผนภาพ	2	กิจกรรมเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3

“4 สร้าง” วัคซีนใจ ในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3

 มลูนธิดิวงประทปีและชมุชนคลองเตยลอ็ค 1-2-3  ได้ดำาเนนิ

หลายมาตรการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันจัดการ ป้องกัน  

และแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

สุข และ สิ่งที่คนในชุมชนคลองเตยล็อค	1-2-3	ให้ความสำาคัญ	

มากที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	2019	

คือ	การประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตครั้งนี้		

การสร้างความปลอดภัยและความหวงัจงึเป็นวคัซนีใจทีท่ำาให้คนใน

ชุมชนพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและฟื้นคืนกลับมามี

ความสุขได้อีกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำาบาก



 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19  61

เขตสุขภ�พ

ที่ 13

“โมเดลคลองเตยรอรัฐ”

แผนป้องกันก�รระบ�ดของ COVID-19 บนข้อจำ�กัดท�งเศรษฐกิจของคนเมือง

	 การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคและ
การตอบสนองความจำาเป็นขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิต
ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน	 จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ควรทำา
เป็นลำาดับแรก แต่จะทำาอย่างไรให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับ 
ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ซ่ึงปัญหาสำาคัญของชุมชน
แออัด คือ การไม่มีฐานข้อมูลจำานวนประชากรท่ีแท้จริง  
เม่ือมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ประชาชนท่ีม ี
ทะเบียนบ้านเท่านั้นที่จะได้รับความช่วยเหลือ แต่ชุมชนแห่ง
นี้ มีทั้งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ห้องเช่า
ที่ถึงแม้จะมีเลขที่บ้าน แต่ในหน่ึงบ้านเลขท่ีกลับถูกแบ่งย่อย
เป็นหลายๆ ห้อง ซึง่ถกูนบัการช่วยเหลอืเป็นหนึง่สทิธิเ์ท่านัน้ 
นอกจากนี้ยังมีแรงงาน  ข้ามชาติและกลุ่มคนเร่ร่อนในชุมชน
ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลด้วยเช่นกัน 
 มูลนิธิดวงประทีป จึงได้ จัดทำาฐานข้อมูลครัวเรือน
และผู้ได้รับผลกระทบจาก	 COVID-19	 เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการที่แท้จริง  
โดยดึงผู ้นำาชุมชนมามีส่วนร่วม ในการจัดทำาฐานข้อมูล  
เนือ่งด้วยทางเดนิในชมุชนมคีวามสลบัซบัซ้อนอย่างมากและ
คนในชุมชนมักปฏิเสธการเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั จงึต้องอาศยั
ผู้นำาชุมชนที่ประชาชนไว้วางใจและรู้จักทางเดินในชุมชน
เป็นอย่างดี พร้อมกับการนำาถุงยังชีพติดมือไปแลกกับข้อมูล 
ฐานข้อมูลครัวเรือนดังกล่าวทำาให้เห็นสถานภาพท่ีอยู่อาศัย 
จำานวนสมาชิก   ในครอบครวั โรคประจำาตวั ผลกระทบทีเ่กดิ
ขึ้นเกี่ยวอาชีพ รายได้ สิทธิจากรัฐ หนี้สิน รวมถึงผลกระทบ
จากการ   ปิดเรียนของบุตรหลาน จากนั้นมูลนิธิดวงประทีป
และผูน้ำาชมุชน ได้ระดมทุนสนบัสนนุจากหน่วยงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพื่อนำามาจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนว่างงาน
 อย่างไรก็ตาม การรอรบัความช่วยเหลอืจากหน่วยงาน 
ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะทำาให้การแก้ปัญหา
เกดิความยัง่ยนืได้ มลูนธิดิวงประทปีจงึ นำา	“โมเดลคลองเตย
รอรัฐ” ที่พัฒนาโดยกลุ่มคลองเตยดีจัง ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน
และคนรุน่ใหม่ในพืน้ทีช่มุชนคลองเตย มาขยายผลในชมุชน
คลองเตยล็อค	 1-2-3	 เพ่ือปิดช่องว่างที่มาตรการภาครัฐ

เยียวยาไม่ถึง โดยดึงผู้นำาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการ
และใช้ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในการ
บริหารจัดการ ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 

ประกอบด้วย 3 โมเดล ดังนี้

“ปันกันอิ่ม”

“ควบคุมโรค”

“สร้างรายได้”

Model

Model

Model

ใช้ในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในชมุชนและช่วยเหลอื 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการดึงผู้นำาชุมชน
1

2

3

มามีส่วนร่วมในฐานะที่รู ้จักศักยภาพคนในชุมชนของตน

เป็นอย่างดี ประสานงานกับร้านอาหารในชุมชน และนำา

เงินที่ได้รับบริจาคมาแปลงเป็นค่าอาหารมื้อละ 35 บาท 

เพื่อจ้างร้านทำาอาหารไปส่งให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ  

ซึง่ทำาให้ร้านค้ามรีายได้ ผูป่้วยติดเตยีง ผูส้งูอายไุด้รบัประทาน

อาหารสะอาด สดใหม่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุม

ปริมาณ รสชาติอาหาร และความเหมาะสมกับโรคของ 

ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพการมอบอาหารส่งให้แก่ 

ผู้อุปการะคุณครบตามจำานวนมื้อที่บริจาคอีกด้วย

ค ้นหาอาสาสมัครในชุมชน เพื่อทำาหน้าที่

ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก โดยมีหน่วยงาน

สาธารณสุขมาจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

โควดิ-19 ให้อปุกรณ์ป้องกนัโรค และสร้างความเข้าใจ ไม่ตตีรา

ผูป่้วย พร้อมทัง้จัดสถานท่ีรองรบัการกักตวัในพืน้ทีป่ลอดภัย 

นอกจากนี ้ยงัมีระบบคดักรอง เฝ้าระวงัในชมุชนด้วย

สำารวจความสามารถ ความถนัดของคนใน

ชุมชนที่ตกงาน ขาดรายได้ และสร้างระบบ 

การจ้างงานที่สามารถทำาได้ในชุมชน เช่น เย็บหน้ากากผ้า  

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เฝ้าระวังประจำาจุดคัดกรอง สำารวจข้อมูล 

ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน บรรจุถุงยังชีพ เป็นต้น
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ภาพการนำาอาหาร
ไปให้ผู้สูงอายุ

ภาพการตรวจ	COVID-19	
เชิงรุก

ภาพการแจกถุงยังชีพให้
ประชาชนในชุมชน

 ถงึแมส้ถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 จะสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่องคร์วมทางเศรษฐกจิของประเทศ 

แต่ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ไม่เคยท้อถอย ต่อสู้ ผนึกกำาลังร่วมกันคิด ร่วมทำา โดยมีผู้นำามูลนิธิดวงประทีปที่เข้มแข็ง 

รวมผู้นำาชุมชน ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือกันจนพลิกฟื้นชุมชนให้กลับมาสู่การดำาเนินชีวิต

ปกติได้ ชุมชนแห่งนี้จึงนับเป็นพื้นที่ที่มีกลไกการขับเคลื่อนมาตรการสร้างวัคซีนใจได้อย่างเข้มแข็ง ใช้สายสัมพันธ์ใน

ชุมชน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

 พบว่าชมุชนได้มมีาตรการสร้างความปลอดภัย โดยการสร้างมาตรการป้องกนั ควบคมุโรคทีช่ดัเจนและเป็นระบบ ประชาชน
ได้รบัการสือ่สารความรู้ความเข้าใจการป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นจากโรค COVID-19 เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบิตัติามมาตรการได้อย่าง 
ถกูต้องและเหมาะสม รวมถงึการจดัทำาอปุกรณ์ป้องกนัโรคแจกจ่ายแก่ประชาชน ในขณะเดยีวกันยงัส่งผลให้เกิดความสงบได้ด้วย
การทีค่นในชมุชนดแูลจิตใจซึง่กันและกนั นอกเหนือไปจากการสร้างความปลอดภยั ความสงบให้เกดิขึน้ในชมุชนแล้ว ได้มกีาร
สร้างความหวงัของชมุชน โดยการนำาแนวคดิปันกนัอิม่มาช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร ร้านค้า ก่อให้เกดิสายสมัพนัธ์และสงัคมแห่ง 
การแบ่งปันขึน้ในชมุชน นำาไปสูผ่ลลพัธ์ “อิม่ใจผูใ้ห้ อิม่ท้องผูรั้บ แม่ค้าขายได้ เศรษฐกจิชมุชนหมนุเวยีน” และการสร้างความเข้าใจ 
ให้โอกาสประชาชนกลุม่เส่ียงและครอบครวั นบัเป็นสิง่สำาคญัทีน่ำามาซึง่การใช้ชวีติปกตสิขุในสงัคม

ปัจจัยความสำาเร็จ

	 1.		ผู้นำามูลนิธิดวงประทีป	 มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ให้แก่ ผูบ้รจิาคได้รบัทราบ พร้อมทัง้ลงพืน้ทีด่ำาเนนิการช่วยเหลอืประชาชน
อย่างเป็นรปูธรรม และสะท้อนผลการดำาเนนิงานให้แก่ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึทำาให้ผูบ้รจิาคเกดิความเชือ่ถอืและศรทัธาต่อผู้นำา  
อกีทัง้ยงัประสานพลงัเครอืข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืชมุชน
	 2.	 ผูน้ำาและคณะกรรมการชมุชนคลองเตยลอ็ค	1-2-3	มคีวามเข้มแขง็	เสยีสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	บรหิารจดัการ
ชมุชนอย่างเป็นระบบ	และเปิดใจยอมรบัแนวคดิใหม่ๆ	จากหน่วยงานภายนอก เพือ่นำามาพฒันาและต่อยอดการดำาเนนิงานให้มี
ประสิทธภิาพมากขึน้ 
 3.	 การดำาเนินงานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้	 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกันคิด		
ร่วมวางแผน	 เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนให้ครอบคลมุ ร่วมตดัสนิใจในการบรหิารจดัการทรพัยากร โดยใช้ฐานข้อมลู 
ทีจ่ดัทำาขึน้ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ร่วมกนัดำาเนนิการจดัสรรทรพัยากรให้แก่คนในชมุชน และตดิตามผลการดแูล 
ช่วยเหลือ รบัฟังเสยีงสะท้อนข้อมลูจากประชาชน เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
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ข้�วแลกปล� ฝ่�วิกฤตโควิด-19

        เรื่องเล่าโดย : ชาวต�าบลแม่วิน อำ�เภอแม่ว�ง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง:	น�งส�วชีว�นันท์ เก�ทัณฑ์ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต

	 “แม่วิน”	 เป็น 1 ในตำาบลที่ตั้งอยู่ในอำาเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน 
ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยหลักๆ  
จะแบ่งเป็นชาวเมืองพื้นราบและชาวเขาที่อาศัยอยู่บน
พื้นที่สูง ได้แก่ ปกาเกอะญอ และม้ง กระจายตัวอยู่ใน 19 
หมูบ่า้น แบง่เปน็หมูบ่า้นชาวเขาเผา่ปกาเกอะญอ 13 หมูบ่า้น  
ชาวเขาเผา่มง้ 2 หมูบ่า้น และหมูบ่า้นของชาวเมอืงพืน้ราบอกี 
4 หมูบ่า้น โดยส่วนใหญป่ระชากรประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ปลูกข้าว ข้าวโพด หรือผลไม้เมืองหนาว เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือนและแบ่งขาย บางส่วนยึดอาชีพหัตถกรรม เช่น  
ทอผ้ า  จั กสาน  ฯลฯ  
ชาวแม่ วินมี ความ เชื่ อ
และวัฒนธรรมท่ีหลาก
หลายตามกลุ่มชาติพันธุ์ 
เช่น  การนับ ถือ ผีของ 
ชาวปกาเกอะญอ การทำา 
พิธีกรรมตามความเชื่อที่
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน 

 วิกฤตโควิด-19 ทำาให้หลายเมืองต้องถูกปิดตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การห้ามเดิน
ทางเข้าออกพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งใน
ผลพวงที่น่าเป็นห่วงจากผลกระทบดังกล่าว คือ ธุรกิจ
ค้าขายหรอืส่งออกสนิค้าตอ้งหยดุชะงัก ผูค้นทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับอุตสาหกรรมนี้ต้องขาดรายได้ บางคนตกงาน ไม่มี
เงนิซ้ือข้าวกิน โดยเฉพาะชาวเลย ์ทีแ่ลกเปลีย่นปลาเปน็
เงิน เมื่อไม่สามารถขายปลาได้ ก็ไม่มีเงินซื้อข้าว แต่ ใน
ทุกๆ	วิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ เมื่อมี โครงการ	
“ข้าวแลกปลา” เกิดขึ้น จากความร่วมมือของภาค
ประชาสังคมหลายหน่วยงานมาช่วยกัน ในการนำาข้าว
จากดอยสูงไปแลกเปลี่ยนเป็นปลาจากชาวประมงใน
พื้นที่ภาคใต้	 โดยไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลก
เปลี่ยนสินค้า ซ่ึงโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำาคัญ
ภายใต้การสร้างวัคซีนใจในชุมชนของ “ตำาบลแม่วิน”	
ที่สร้างความหวังให้ทั้งคนในและนอกพื้นที่  

ส่อง สถานการณ์สุขภาพจิต ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

บริบทชุมชน

 ช่วงแรกๆ ท่ีมีการระบาดของโรค คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล กลัวว่าตนเอง 

คนในครอบครัวหรือชุมชนจะติดเชื้อ หรือสูญเสียรายได้จากการปิดเมืองหรือบริษัทถูกปิดตัวลง คนวัย 

หนุ่มสาวที่ไปทำางานอยู่ต่างเมืองต่างก็พากันกลับบ้านเกิด ซึ่งก็เท่ากับการขาดแคลนรายได้ของครอบครัว 

ในส่วนหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้หลายคนรู้สึกท้อถอย เพราะยังมองเห็นในมุมบวกที่คนในครอบครัวได้กลับ

มาอยู่พร้อมหน้ากันและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากกว่าแต่ก่อน และนอกจากนี้ยังทำาให้ คนในพื้นที่หันกลับมา

มองชมุชนของตนวา่มีตน้ทนุทางทรพัยากร	ภมูปิญัหาทอ้งถิน่	หรอืศกัยภาพในดา้นใดบา้ง เพือ่ทีจ่ะนำาไปสู ่

การขับเคลื่อนการสรา้งวัคซนีใจ ใหค้นในชมุชนมภีมูคิุ้มกนัทีด่ ีสามารถฟนัฝ่าวกิฤตโควดิ-19 ไปไดอ้ยา่งยัง่ยืน

Special Section
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ไขคว�มลับ ก�รติดตั้ง “วัคซีนใจ” ในตำ�บลแม่วิน

“4 สร้�งวัคซีนใจ” ใน ฉบับแม่วิน

1

2

3

ตั้ง ทีมทำางานในระดับหมู่บ้าน	ซึ่งมีทั้งภาคปกครอง	ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. 
ภาคสาธารณสุข ได้แก่ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. และภาคประชาชน ได้แก่ ล่ามชุมชน และตัวแทน
ครัวเรือน มาร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัคซีนใจในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม

สร้าง แผนปฏบิตักิารในชมุชน	โดยทบทวนทรัพยากรทีม่อียูเ่ดิมในชมุชนและส่ิงทีต้่องทำาภายใต้
แผนนี้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้คนในชุนชนได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน

ทำา ตามแผนและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง  โดยแกนนำาในชุมชนเป็นคนพาทำากิจกรรมต่างๆ 
ตามแผน รวมถึงเป็นที่ปรึกษา และคอยสำารวจสิ่งที่ขาดเหลือที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนในชุมชน
สามารถปฏิบัติตามแผนได้

 อย่างที่เราเกริ่นนำาไปตอนต้นว่าโครงการ “ข้าวแลก

ปลา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำาคัญภายใต้ การสร้างวัคซีน

ใจในตำาบลแม่วิน แต่ที่นี่ก็ยังมีอีก หลายกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ไม่แพ้กัน ดังนี้ 

วัคซีนใจเข็มท่ี 1	 สร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยตั้ง  

คณะกรรมการควบคุมโรคในระดับหมู่บ้าน	 เพื่อทำาหน้าที่ 

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามกลุ่มกักตัว รวมไปถึงการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับโรคและวิธีป้องกันตัว

เองไม่ให้ติดเชื้อ ด้วยการจัดทำา สื่อวิดิทัศน์	3	ภาษา ได้แก่  

ภาษาไทย ภาษาปกาเกอะญอ และภาษาอังกฤษ รวมถึง 

สือ่สิง่พมิพใ์นการเผยแพรผ่า่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ เวทปีระชุม

หมู่บ้าน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ (Line) 

ป้ายไวนิล และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ตามจุดสำาคัญ เช่น 

ศาลาหมู่บ้าน วัด ตลาด เป็นต้น

วคัซนีใจเข็มท่ี 2 สรา้งความสงบ เพือ่ลดความ ตืน่ตระหนก 

และความรูส้กึไมส่บายใจของคนในชมุชน โดยการทำาพธิกีรรม

ตามความเชื่อที่มีอยู่เดิมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาเป็น 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หนึ่งในพิธีกรรมสำาคัญคือ “พิธีเกร๊าะหยี่”  

ของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งเป็นพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เช่น  

โรคระบาด ฯลฯ ให้ออกไปจากชุมชน โดยจะมีการปิดเมือง 

ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้คนในออก คนนอกเข้า 

(lockdown เมือง) ตามระยะเวลาที่กำาหนด เช่น 1 วัน 7 วัน 

หรือ 14 วัน

 ในพิธีจะมีหมอผีหรือหมอเมืองทำาพิธีท่องบทสวด 

ฉบับป้องกันภัยเรียกขวัญกำาลังใจของคนในชุมชนให้กลับมา

เปน็ปรกติ และจะมกีารทำา เคร่ืองหมาย “ตาแหลว๋” ท่ีทำาจาก

ไมไ้ผ ่ติดไวท้ีห่นา้บ้านหรอืทางเขา้ออกหมูบ่า้น ตามความเชือ่

ที่ว่าจะช่วยห้ามสิ่งอัปมงคลเข้าหมู่บ้านได้ 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดคลินิกดูแลใจและให้คำาปรึกษา 

ในชุมชน ได้แก่ คลินิก	 “ร้องไห้” หรือที่ชาวปกาเกอะญอ 

เรียกว่า “ฮ่อโข่พึ่งรู้ตน” ซึ่งหมายถึง ในชีวิตของคนเราย่อม

มีเรื่องให้ดีใจ หรือเสียใจเป็นธรรมดา ให้เรารู้จักการปล่อย

ว่าง พึงรู้และจัดการอารมณ์ตนเอง โดยมี อสม. เป็นผู้รับฟัง

ปัญหา พูดคุยให้กำาลังใจ และให้คำาปรึกษาเวลาลงเยี่ยมบ้าน
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“ล่�มชุมชมกับบทบ�ทก�รสร้�งวัคซีนใจในตำ�บลแม่วิน”

วัคซีนใจเข็มท่ี 3 สร้างความหวัง ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน การผลิตยาสมุนไพรไว้ใช้ในชุมชน  
การรณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และมีการแลกเปลี่ยนอาหารในช่วงที่ปิดหมู่บ้านกับชาวเลย์ เช่น ชาวมอร์แกน  
ผ่านโครงการ “ข้าวแลกปลา” ซึ่งเป็นทางรอดของโลกยุคใหม่ท่ีไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียนสินค้า  
จากกิจกรรมนี้ทำาให้เห็นถึงวัฒนธรรมการสะสมอาหารของชาวเขาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยามวิกฤต โดยชาวเขานั้นจะ
ยึดถือตามคำาสอนของบรรพบุรุษ เช่น เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรืออาหารแห้งเอาไว้เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลน และสอนให้
มีน้ำาใจ รู้จักแบ่งปัน ดังบทกวีชาวปกาเกอะญอที่ว่า “ความอุดมครั้งแม่ยังมี	ความสมบูรณ์ครั้งพ่อยังอยู่	ดูแลพันธุ์เผือก
ไว้ให้เรา	รักษาเมล็ดข้าวไว้ให้เรา	หากรักษาจนครบสามสิบ	ถึงยามแร้นแค้นเราก็ไม่กลัว”	

วัคซีนใจเข็มที่ 4	 สร้างความเข้าใจและให้โอกาส	กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยที่หายดีแล้วและญาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
กับคนอื่นๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

 หนึง่ในตวัแทนของชาวแมวิ่นไดก้ลา่ววา่ “โควดินับ
วา่เปน็บทเรยีนทีด่ี	เปน็โจทยท์ีท่ำาใหเ้ราตอ้งหนักลบัมา
ถามตัวเองว่า	เราจะอยู่กันอย่างไรหรือช่วยเหลือกันได้
อย่างไรในยามวิกฤตเช่นนี้”	 จากวิกฤตครั้งนี้ทำาให้คน 
ในชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนและเริ่มกลับ
มาทบทวนเรื่องการพึ่งพาตนเอง เช่น การปลูกผักไว้ 
ทานเอง การเลีย้งสตัวเ์พือ่บรโิภค ฯลฯ และนอกเหนอืไป
กวา่นัน้คอืการได้ชว่ยเหลอืทัง้คนในชมุชนรวมถงึคนนอก
พื้นที่ เช่น การแบ่งปันอาหาร ทำาให้หลายคนเกิดความ
รูส้กึมีคุณค่าและภาคภมูใิจในตวัเอง ซึง่นำาไปสูก่ารตอ่ยอด 
อีกหลากหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน

ผลลัพธ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัจจัยความสำาเร็จ

•	 ชุมชนมีส่วนร่วม  ให้ความร่วมมือกับ 
เจ้าหน้าที่หรือแกนนำาชุมชน และสามารถ
ปรับตัวใหเ้ข้ากบัวกิฤตท่ีเกดิข้ึนได้เปน็อยา่งดี

•	 การทำางานเป็นทีม	ของภาคส่วนต่างๆ เช่น 
รพ.สต. พชอ. อสม. แกนนำาหมู่บ้าน ฯลฯ   
ในการประสานงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี

•	 ทรพัยากรทีม่อียูเ่ดมิ เชน่ ความอดุมสมบูรณ ์
ของพืชพรรณธัญญาหารท่ีหาได้จากธรรมชาติ  
วัฒนธรรมการสะสมอาหารที่ทำ า ให้ ไม่
ขาดแคลน 

•	 ล่ามชุมชน	 เป็นตัวกลางในการสื่อสาร และ
เชือ่มโยงกลุ่มชาติพันธุใ์หไ้ด้รับการชว่ยเหลอื
จากภาครัฐ

  นางหน่อแอะริ	ทุงเมืองทอง ผู้ใหญ่บ้านและล่ามชุมชน แห่งบ้านห้วยอีค่าง กล่าวว่า 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในตำาบลแม่วิน ไม่ว่าจะปกาเกอะญอ กระเหรี่ยง หรือม้ง ล้วนแต่ 

มปีญัหาทางการสือ่สาร เชน่ พดูหรอืเขยีนภาษาไทยไมไ่ด ้ทำาใหก้ารเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ
หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำาบาก 
ลา่มชุมชน จงึมบีทบาทสำาคญัและเปรยีบเสมือน สะพานเชือ่มทางภาษา ทีเ่ข้ามาชว่ย
ประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และคนในกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการช่วยให้ 
พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์จากภาครัฐได้  ซึ่งเห็นได้จาก

วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมานี้ ล่ามชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระบวนการสร้าง 
การรับรู้และทำาความเข้าใจเรื่องการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ทำาให้คนในกลุ่ม
ชาติพันธ์ุตระหนักถึงวิธีป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากจากโควิด-19 
รวมถึงทำาให้พวกเขาเหล่านี้ได้เข้าถึงประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้ยื่น
มือเข้ามาช่วยเหลือ เช่น การจัดหางาน เป็นต้น

“
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ถอดรหัส นวัตกรรมวัคซีนใจ

ผู้เขียน	:	น�งส�วน�วินี เครือหงษ์ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต

	 ตำาบลหนองแสง เป็นตำาบลท่ีมีชาวไทยพวน
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ตำ่ากว่า 160 ปี เป็นตำาบล
ในเขตการปกครองของอำาเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 
ซ่ึงประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองคล้า,  
บ้านโคกกระชาย, บ้านหนองหัวลิงใน, บ้านเนินหินแร่,  
บ้านหนองแสง,  บ้านสันป่าตั้ง, บ้านหนองหัวลิงนอก,  
บ้านบุ่งเข้ และบ้านเหล่าเดิ่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ประชาชนมอีาชพีหลกัคอื ทำานา ทำาสวน  
บางครอบครวัมอีาชพีเสรมิ คอื รบัจ้างท่ัวไป ถกัไม้กวาด 
ค้าขายหน่อไม้ เป็นต้น

บริบทชุมชน

Special Section

สร้�งคว�มหวังจ�ก...คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและ

คว�มส�ม�รถในก�รพึ่งพ�ตนเองย�มวิกฤต
“ “

ชุมชนหนองแสง ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอป�กพลี จังหวัดนครน�ยก

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
จังหวัดนครนายกมีผู ้ติดเชื้อฯ ทั้งส้ิน 2 ราย แม้ว่าในตำาบล 
หนองแสงจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่การกักตัวของผู้ท่ีกลับมาจาก
ต่างประเทศ การรับข่าวสารหรือส่ือตามช่องทางต่างๆ ในแต่ละวนั 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ทำาให้คนในชุมชนหนองแสง รู้สึก
เครียด กลัว วิตกกังวล และท้อถอย หากแต่คนในชุมชนไม่ยอม
แพ้ต่อวิกฤตนี้ เพราะชีวิตจำาเป็นจะต้องดำาเนินต่อไป และแม้จะ
ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่คนในชุมชนหนองแสงก็มี
วัคซีนใจท่ีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ซ่ึงเกิดจาก
ความร่วมมอืของรพ.สต. บ้านหนองหวัลิงใน ผู้นำาหมู่บ้าน แกนนำา 
อสม. และประชาชนในชุมชนร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการใน
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัคซีนใจ ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคทางกายและช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะยาวได้1

2

4

3

สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน 

ทบทวนชุมชนตนเอง

นาแผนของชุมชุนไปลงมือปฏิบัติ

นาแผนของชุมชุนไปลงมือปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญ
และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวัคซีนใจ 
ให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้ศักยภาพและ

สายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชน

ใช้แบบ Checklist วัคซีนใจ
ในชุมชน เพื่อสำารวจว่า 

ในชุมชนนี้มีวัคซีนใจด้านไหน
แล้วบ้างและควรจะเพิ่มเติมใน

ด้านใด เพื่อให้เกิดวัคซีนใจ
ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน

อาศัยความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลกิจกรรมตามแผนในหมู่บ้าน 
และสื่อสารเพื่อชักชวนให้คนในชุมชน

มาร่วมกันสร้างวัคซีนใจ

ใช้กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อให้ตัวแทนชุมชนและผู้นำาชุมชน

ได้แสดงความคิดเห็นและวางแผน
การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนร่วมกัน

กระบวนการ

เสริมสร้างวัคซีนใจ

ในชุมชนหนองแสง
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน

สร้างความรู้สึกปลอดภัย สร้างความหวังสร้างความรู้สึกสงบ สร้างความเข้าใจให้โอกาส

• การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
COVID-19 และการป้องกัน
ตนเอง

• จัดให้มีมาตรการในการดูแล
ชุมชน

• คัดกรองในหมู่บ้าน
• รณรงค์ อยู ่บ ้าน หยุดเชื้อ  

เพื่อชุมชน

• กจิกรรมสร้างอาชพี
• กิจกรรมส่งเสริมการนำาหลัก

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
• ทีมเยี่ยมบ้านลงเยี่ยมชาวบ้าน 

เตมิใจให้ความหวงั
• การดูแลสุขภาพในครวัเรือน
• สร้างความร่วมมือ/เครือข่าย

ด้านการท่องเท่ียง

• กจิกรรมอบรมให้ความรูเ้ร่ืองโรค
และการปฏิบตัตัิว

• กจิกรรมให้กำาลังใจ
• กจิกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจ
• กจิกรรมเปลีย่นผูป่้วยมาช่วยเหลือ 

สังคม

• การประชาสมัพันธ์สถานการณ์
ของโรคและมาตรการจาก 
ภาครฐั

• การให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ปฏบัิตติวัในชวิีตวถิใีหม่ 

• การดูแลสมาชิกในครอบครัว
และชมุชน

• การช่วยเหลือเยียวยาคนใน
ชมุชน

 ความหวัง...เปรียบเสมือนนำ้ามันของรถยนต์ที่ ทำาให้รถ
สามารถขับเคลื่อนไปต่อได้ เช่นเดียวกันกับชีวิตคน หากไม่มี
ความหวังแล้วก็ยากที่จะมีชีวิตอย่างปรกติสุข การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อทุกมิต ิ
ของคน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ประชาชนจำานวนมากต้อง
ออกจากงาน ขาดรายได้ คนที่เคยทำางานอยู่ในเมืองเมื่อถูกให้
ออกจากงานก็ต้องกลับมาอยู่ในชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของตน 
 คนในชุมชนหนองแสงมีมาตรการหลายอย่าง ที่ช่วย 
เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางใจให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะ
มาตรการในการเสริมสร้างความหวังให้กับคนในชุมชน  
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและกลุ่ม 
ผู้สงูอาย ุเช่น ทีมเยีย่มบ้านเตมิใจให้ความหวัง กจิกรรมส่งเสริม
การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ กิจกรรมสร้าง
อาชีพ การดูแลสุขภาพในครัวเรือน (เพราะถ้าหากสุขภาพดีก็
มีกำาลังไปทำางาน) รวมถึงการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว

 คนในชุมชนไม่เพียงต้องเผชิญความวิตกกังวลเร่ือง
สุขภาพและการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ แต่ยัง
ต้องพบกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร เพราะบางคนตกงาน
และขาดรายได้ ดังน้ัน “การสร้างแหล่งอาหารให้อยู่รอด	
ภายใต้สถานการณ์คับขัน”	 จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง	 “ทักษะ”	
สำาคัญที่ชุมชนต้องสร้างเสริมให้เกิดขึ้น ซึ่งชุมชนหนองแสง 
มีการทำางานชูประเดน็ความม่ันคงทางอาหาร มาอย่างต่อเนือ่ง  
มีโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่คนในชุมชนต้องมี 
พืชผักสวนครัวปลูกไว้ในพื้นที่บริเวณบ้านอย่างน้อย 5 ชนิด 
นอกจากนี้ยังมีการแจกไก่ไข่ และมีการสอนการนำาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ การทำาเกษตรอินทรีย์ปลอด
สารเคมี และสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชน 
มีภูมิคุ ้มกันและได้ตระหนักในการช่วยเหลือตนเองและ 
พึ่งพากัน

ถอดรหัส นวัตกรรมวัคซีนใจ

ภาพ:	ตัวอย่างแปลงผักสวนครัวในชุมชนหนองแสง

“ชีวิตมั่นคง มีคว�มหวัง

จ�กก�รสร้�งแหล่งอ�ห�รในชุมชน”
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 นับต้ังแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตำาบล
หนองแสง ได้ทำางานอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง  
การดูแลบรรเทาความเดือดร้อน ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่อง 
ความมั่นคงอาหารในชุมชน ส ่งเสริมให ้มีแหล่งอาหาร 
ท่ีปลอดภัยและสร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารโดยเฉพาะ  
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสโดยจะมี อสม. เข้าไป
เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือ นอกเหนือจากนั้นยังสนับสนุน
ด้านอาหารไปยังกลุ่มที่อยู่ในมาตรการกักตัว ในพื้นที่ 14 วัน
ด้วย

	 ทักษะชีวิตของคนในชุมชนหนองแสง	 ในการใช้ชีวิต	
แบบวิถีใหม่	(New	normal)	คือ	ต้องสร้างอาหารเป็นและ
พึง่พาตวัเองได้	เมือ่เกดิสถานการณ์วกิฤตกจ็ะสามารถผ่านพ้น
ไปได้ เพราะคนในชุมชนมีพื้นที่เกษตรเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว 
ฉะนั้นชุมชนหนองแสงจึงเป็นตัวอย่างที่ทำาให้เห็นภาพชัดเจน  
ในการผลิตอาหารกินเอง เน้นให้ชุมชนมีพื้นท่ีสร้างอาหาร 
เพื่อเติมส่วนที่ขาดในครอบครัว และตำาบลมีหน้าที่กระตุ้น  
มีการสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อที่จะทำาเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
ไปพร้อมกับการค้นหาความรู้จากการได้ปฏิบัติ แม้ว่ารายได้
จะไม่เท่าเดิมแต่ก็มีทางออกในการหารายได้ และพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างไม่ลำาบาก

ผลลัพธ์การดำาเนินงานในชุมชน

 ผลจากการสร้างวัคซีนใจในชุมชนหนองแสงพบว่า คนในชุมชนได้ปฏิบัติตามแผนและมีการดำาเนินงานควบคุมโรค
ตามมาตรการความปลอดภยัอยา่งเขม้แขง็ เชน่ กจิกรรมคดักรอง กจิกรรมประชาสมัพนัธค์วามรู ้กจิกรรมเยีย่มบา้น กจิกรรม
ส่งเสริมการนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยกศน.สนับสนุน เช่นเดียวกันกับกิจกรรมอบรมสร้างอาชีพ เป็นต้น ผลการสำารวจ
ชุมชนโดยใช้แบบสำารวจภูมิคุ้มกันทางใจก่อนการดำาเนินการสร้างแผนชุมชน พบว่าชุมชนมีต้นทุนภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง
อยูแ่ล้ว นอกจากนีย้งัพบวา่คนในชมุชนคน้พบความสามารถของตนเองในการจดัการกบัชมุชนในสภาวะวกิฤต เมือ่นำาผลลพัธ์
ที่สอบถามจากคนในชุมชน  มาจัดกลุ่มพบว่า หลังจากท่ีได้ทำากิจกรรมนี้ชุมชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชุมชน 
และคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของชุมชน คนในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ไดร้บัการดแูลทางสังคมจิตใจและได้รบัการเยยีวยาอยา่งทัว่ถงึ ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองไดต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

 คนในชมุชนหนองแสงมองวา่ เปน็เพราะชมุชนของตนมคีวามเขม้แขง็เปน็ต้นทนุเดมิ คนในชมุชนมคีวามรู	้	
ความเข้าใจในเรื่องของโรคและการดูแลตนเอง	 รวมถึงภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมในชุมชน มีการใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ผ่านพ้นวิกฤติ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ เคยมาช่วยสร้างให้ชุมชนและอีกมากมาย รวมถึง  
ขนบธรรมเนียบ	 วัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมให้คนในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำาให้เกิดการช่วยเหลือ
กันอย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีความเข้มแข็งของสายสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น ความเป็นห่วงเป็นใย  
ความสามัคคี ความร่วมมือของคนในชุมชน ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดความสำาเร็จในการสร้างวัคซีนใจ ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ว่า เพราะชุมชนหนองแสงรู้จักใช้ศักยภาพในชุมชนอย่างคุ้มค่าและมีสายสัมพันธ์ในชุมชนที่เข้มแข็ง	
จึงเอื้อให้เกิดความสำาเร็จในการสร้างวัคซีนใจทำาให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง	

ปัจจัยความสำาเร็จ
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คณะผู้จัดทำา

นางสาวชฎาธาร  ใจกว้าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
นายภูวนัย   แสวงบุญ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
นายณัฐพล   พูลวิเชียร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
นายณัฐกิตติ์  อุดเป็งเครือ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
นางสาวจุฑามาศ   จ้อยจุมพจน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
นางสาวไอลดา  จานแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
นายธนะศักดิ์   โกยทา นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
นางสาวกุลิสรา  พิศาลเอก   นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
นายวิษณุกร  นาชัยดูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
นางสาวพิศภัคตา  สียา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
นายสายชล  ทอนมาตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ว่าที่ ร.ต.หญิง.ปราณี  เนาวนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
นางสาวอรรินทร์  หลักกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
นายสุพัฒชัย     ปราบศัตรู    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
นายวีระพงษ์    เรียบพร       นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
นางพัชรีญา  ตังคโนภาส  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
นางสาวรจนา  บุญทวี  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
นางภัทรานิษฐ์  ทองตันไตรย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
นายพนัส  ศรีไชยบาล  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
นายกฤษณ์ ลำาพุทธา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
นางสาวปิยะนุช  สุวรรณกูฏ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
นางสาวอัธยา  ญาณหาร นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
นายซัมรี เจะแต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
นางสาวกนกพร    สุทธิสัณหกุล   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ผู้เรียบเรียง 

นางสาวนาวินี  เครือหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
นางสาวชีวานันท์   เกาทัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

กองบรรณาธิการ

ดร. สุดา   วงศ์สวัสดิ์  ผู้อำานวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
นายปองพล   ชุษณะโชติ  นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ภาคผนวก
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เพื่อแสวงหาความรู้

เราต้องศึกษา

แต่เพื่อให้ได้ปัญญา

เราต้องหมั่นสังเกต

marilyn vos savant




