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เตรียมเฝ้าระวังการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม
ที่กาลังจะมาถึง ด้วยการส่งความช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร
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โครงการเพื่ อช่วยเหลือโรงเรียนเตรียมรองรับและ
ป้องกันโรคระบาดในช่วงเปิดเทอม
สถานการณ์การโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จาเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่ อป้องกันการกลับมาระบาด
ของโรค แต่จากการสารวจเบื้องต้นโดย InfoAid และเครือข่ายพบว่าหลายโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์
ต่ า งๆ เช่ น เจลล้ า งมื อ แอลกอฮอล์ , หน้ า กากผ้ า ส าหรั บ เด็ ก และที่ วั ด ไข้ เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู่
นอกเหนือไปจากงบประมาณประจาปีของโรงเรียน โดยเฉพาะเจลแอลกอฮอล์ซ่ง
ึ เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป
หลายโรงเรียนต่างพยายามเตรียมการเพื่ อรองรับการเปิดเทอมอย่างสุดความสามารถตามกาลังและ
ทรัพยากรของโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาสิ่งที่จาเป็นในการป้องกันการติดต่อ
ได้อย่างเพี ยงพอ ซึ่งอาจนาไปสู่การระบาดครั้งใหม่ของเชื้อโควิด-19 ได้ InfoAid และ เครือข่าย จึงได้
พั ฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่ อช่วยโรงเรียนต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้านี้
ประเภทโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทางานของโครงการ
กลุ่มโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายของโครงการคิอ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในเขตชนบทหรื อ
พื้ นที่ขาดแคลน เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวมีข้อจากัดในการเข้าถึงทรัพยากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
โรงเรียนในพื้ นที่ห่างไกลที่หน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ยิ่งไปกว่านั้น InfoAid ยังแบ่งประเภทของโรงเรียน
เป็นกลุ่มย่อยตามจานวนนักเรียนและช่วงอายุของนักเรียนได้อีก 6 กลุ่ม เพื่ อตอบสนองความต้องการ
การสนับสนุนที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้

กลุ่ม

ช่วงอายุนักเรียน

จานวนนักเรียน

กลุ่มที่ 1

3 – 12 ปี

ไม่เกิน 120 คน

กลุ่มที่ 2

3 – 12 ปี

121 – 600 คน

กลุ่มที่ 3

มากกว่า 12 ปี

ไม่เกิน 120 คน

กลุ่มที่ 4

มากกว่า 12 ปี

121 – 600 คน

การใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกลุ่มย่อยของโรงเรียนนั้น เนื่องจากความแตกต่างของร่างกาย
และพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย อาทิ เด็กเล็กจาเป็นต้องใช้หน้ากากขนาดเล็กที่ทาจากวัสดุที่
ระคายเคื อ งผิว น้อ ย หรื อ ความปลอดภัย ของเจลแอลกอฮอล์แ ละน้ ายาทาความสะอาดที่ นามาใช้กับ
โรงเรียนที่รองรับเด็กเล็ก เนื่องจากอาจมีการเอาเข้าปากและเป็นอันตรายได้ เป็นต้น
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจาสัปดาห์
มูลนิธิไทยอาทร
เกี่ยวกับมูลนิธิ
มูลนิธิไทยอาทรไม่แสวงหาผลกาไร (non-profit organization) ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ดาเนินงานเรื่อง
เอชไอวีกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี เรื่องสุขภาวะทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงดาเนินงานเรื่องสุขภาวะ
เด็กปฐมวัยและครอบครัวในชุมชน นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังทางานร่วมกับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกสถาน
พิ นิจและโรงเรียนขยายโอกาส อ.พระยืน 6 โรงเรียน โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ความเหลือเด็กปฐมวัยทั้งหมด
401 คน มีครอบครัวจานวนหนึ่งที่เผชิญปัญหาความยากจน และมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาวะยากลาบาก
แต่ยังสามารถพอดูแลตัวเองได้บ้าง แต่หลังจากวิกฤตโควิดก็ดารงชีวิตอย่างยากลาบากขึ้น
ผลกระทบจากโควิด-19
เมื่อเด็กปฐมวัยไม่ได้ไปโรงเรียนจึงมีความจาเป็นต้องอยู่บ้าน ในขณะที่พ่อแม่และผู้ปกครองขาดทักษะ
้ งดู บ่อยครัง
่ ล่อยให้เด็กเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ ประกอบกับการที่ผู้หาเลี้ยงครอบครัวต้อง
ในการเลีย
้ ทีป
ตกงาน ทาให้บางครอบครัวขาดรายได้ ไม่มีเงินซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ทาให้เด็กได้รับสารอาหารไม่
้ เอชไอวีก็ต้องขาดรายได้เนื่องจากโรงงานปิดชั่วคราว
เพี ยงพอ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ติดเชือ
ถึ ง แม้ ส ถานการณ์ ข องโรคระบาดโดยภาพรวมจะดี ขึ้ น แต่ ส าหรั บ คนกลุ่ ม นี้ ก็ ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งงาน
ค่าครองชีพ การประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย นมและอาหารสาหรับ
่ ้องการความช่วยเหลือ ขาดแคลนผ้าอ้อม
เด็กเล็ก นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังดูแลครอบครัวเด็กพิ การทีต
และอาหารทีเ่ หมาะสาหรับเด็ก
การทางานของมูลนิธิช่วงโควิด
บทบาทหน้าที่หลักของมูลนิธิฯ คือ การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
อื่นๆ รวมถึงจัดหาทรัพยากรบางส่วน พร้อมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการดูแลตัวเอง
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจาสัปดาห์ (ต่อ)
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
เกี่ยวกับมูลนิธิ
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาทางานกับชุมชนชาวเขาเขตชายแดนไทยพม่า มีสานักงานอยู่ที่จังหวัด
เชียงราย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานถาวร การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
การอนุรักษ์ป่าต้นนา้ ลาธาร และการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ประชาชนที่ดี อีกทั้งยังทางานกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรี ย นในพื้ นที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย 4 พื้ นที่ ได้ แ ก่ อ.แม่ ฟ ้ า หลวง, อ.แม่ จั น ทร์ , อ.เวี ย งแก่ น
และอ.แม่สรวย
ผลกระทบจากโควิด-19
สถานการณ์โรคระบาดมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ทาให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด ส่วนในชุมชน ชาวบ้านมีความหวาดระแวงการแพร่ร ะบาดของโรค เนื่องจากผู้ ที่
กลับจากต่างจังหวัดในช่วงแรกของการระบาด ไม่ได้มีมาตรการการกักตัว 14 วัน ทาให้ชุมชนต้อง
ป้องกันโดยการปิดหมู่บ้าน
การทางานช่วงโควิด
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด เนื่องจากโรงเรียนปิด ทางมูลนิธิจึงได้จัดทาโครงการเด็กดอย
ใจดี โดยทางานกับชุมชน โรงเรียน และส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกผักและให้ความรู้ในเวลาที่เด็ก
นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน มีการทาใบความรู้เรื่องของโรคระบาดโควิดและใบส่งเสริมในเรื่องการปลูกผัก
ปลอดภัย เพื่ อให้เด็กได้ใช้เวลาทากิจกรรมนอกบ้าน ห่างจากหน้าจอ และเคลื่อนไหวร่างกายโดยการ
ปลูกผักสวนครัวในบ้าน
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น้ำใจแห่งกำรแบ่งปัน ♡
ขอขอบคุณ สถาบันอาศรมศิลป์ แปลนทอยส์ และบราวน์บ็อกซ์
ร่วมบริจาค กล่องป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่งขณะใส่ท่อ
ช่วยหายใจ กว่า 31 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการเร่งด่วน
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ แปลนทอยส์ และบราวน์บ็อกซ์ ได้ติดต่อผ่าน InfoAid
เพื่ อทราบถึงความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาลในภาคใต้และภาคตะวันออก และดาเนินการผลิต
กล่องป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่งขณะใส่ท่อช่วยหายใจโดยทีมงานและพนักงานอาสา ส่งตรง
แก่โรงพยาบาลแล้ว 4 แห่ง จานวน 31 กล่อง
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น้ำใจแห่งกำรแบ่งปัน ♡ (ต่อ)
ขอขอบคุณ คุณบิ๊บและคุณนก ร่วมแบ่งปันอาหารกลางวัน
กว่า 200 ชุด ในชุมชนเครือข่ายมูลนิธิเพื่ อเยาวชนชนบท
คุ ณ บิ๊ บ และคุ ณ นก ติ ด ต่ อ ผ่ า น InfoAid เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ่ า นมา เพื่ อร่ ว มแบ่ ง ปั น ชุ ด อาหาร
กลางวัน แก่ผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด -19 กลุ่มเปราะบาง ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิเพื่ อเยาวชน
ชนบท ในกรุงเทพฯ กว่า 200 ชุด
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น้าใจ ♡ แห่งการแบ่งปันคือกาลังใจหนึ่งที่สาคัญ
แด่กลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยพิ บัติอื่นๆ
หากคุณสนใจร่วมสนับสนุน สามารถติดต่อ InfoAid ได้ที่
www.infoaid.org หรือโทร 095-464-5669
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