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เตรียมเฝ้าระวงัการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม 

ท่ีก าลังจะมาถึง ด้วยการส่งความช่วยเหลือให้โรงเรียนท่ีขาดแคลนทรัพยากร 
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โครงการเพ่ือชว่ยเหลอืโรงเรยีนเตรยีมรองรบัและ 

ปอ้งกันโรคระบาดในชว่งเปดิเทอม 

 

สถานการณ์การโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 ซ่ึงแต่ละโรงเรียนก็จ าเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการกลับมาระบาด

ของโรค แต่จากการส ารวจเบ้ืองต้นโดย InfoAid และเครือข่ายพบว่าหลายโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์

ต่างๆ เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ , หน้ากากผ้าส าหรับเด็ก และที่วัดไข้ เพราะเป็นส่ิงที่อ ยู่

นอกเหนือไปจากงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน โดยเฉพาะเจลแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นส่ิงที่ใช้แล้วหมดไป 

หลายโรงเรียนต่างพยายามเตรียมการเพ่ือรองรับการเปิดเทอมอย่างสุดความสามารถตามก าลังและ

ทรัพยากรของโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังมีโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาส่ิงที่จ าเป็นในการป้องกันการติดต่อ

ได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจน าไปสู่การระบาดคร้ังใหม่ของเชื้อโควิด-19 ได ้InfoAid และ เครือข่าย จึงได้

พัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพ่ือช่วยโรงเรียนต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ 

 

ประเภทโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการท างานของโครงการ  

กลุ่มโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายของโครงการคิอ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในเขตชนบทหรือ

พ้ืนที่ขาดแคลน เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่หน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ย่ิงไปกว่านั้น InfoAid ยังแบ่งประเภทของโรงเรียน

เป็นกลุ่มย่อยตามจ านวนนักเรียนและช่วงอายุของนักเรียนได้อีก 6 กลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการ

การสนับสนุนที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนี้  

 

กลุ่ม ช่วงอายุนักเรียน จ านวนนักเรียน 

กลุ่มท่ี 1 3 – 12 ปี ไม่เกิน 120 คน 

กลุ่มท่ี 2 3 – 12 ปี 121 – 600 คน 

กลุ่มท่ี 3 มากกว่า 12 ปี ไม่เกิน 120 คน 

กลุ่มท่ี 4 มากกว่า 12 ปี 121 – 600 คน 

 

การใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกลุ่มย่อยของโรงเรียนนั้น เนื่องจากความแตกต่างของร่างกาย

และพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย อาทิ เด็กเล็กจ าเป็นต้องใช้หน้ากากขนาดเล็กที่ท าจากวัสดุที่

ระคายเคืองผิวน้อย หรือ ความปลอดภัยของเจลแอลกอฮอล์และน ้ายาท าความสะอาดที่น ามาใช้กับ

โรงเรียนที่รองรับเด็กเล็ก เนื่องจากอาจมีการเอาเข้าปากและเป็นอันตรายได้ เป็นต้น 
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจ าสัปดาห ์

มูลนิธิไทยอาทร 

 

เก่ียวกับมูลนิธิ 

มูลนิธิไทยอาทรไม่แสวงหาผลก าไร (non-profit organization) ก่อต้ังเมื่อปี 2541 ด าเนินงานเร่ือง

เอชไอวีกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี เร่ืองสุขภาวะทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงด าเนินงานเร่ืองสุขภาวะ

เด็กปฐมวัยและครอบครัวในชุมชน นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังท างานร่วมกับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกสถาน

พินิจและโรงเรียนขยายโอกาส อ.พระยืน 6 โรงเรียน โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ความเหลือเด็กปฐมวัยทั้งหมด 

401 คน มีครอบครัวจ านวนหนึ่งที่เผชิญปัญหาความยากจน  และมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาวะยากล าบาก

แต่ยังสามารถพอดูแลตัวเองได้บ้าง แต่หลังจากวิกฤตโควิดก็ด ารงชีวิตอย่างยากล าบากขึ้น 

ผลกระทบจากโควิด-19 

เมื่อเด็กปฐมวัยไม่ได้ไปโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องอยู่บ้าน ในขณะที่พ่อแม่และผู้ปกครองขาดทักษะ

ในการเลี้ยงดู บ่อยคร้ังที่ปล่อยให้เด็กเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ ประกอบกับการที่ผู้หาเลี้ยงครอบครัวต้อง

ตกงาน ท าให้บางครอบครัวขาดรายได้ ไม่มีเงินซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ท าให้เด็กได้รับสารอาหารไม่

เพียงพอ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีก็ต้องขาดรายได้เนื่องจากโรงงานปิดชั่วคราว 

ถึงแม้สถานการณ์ของโรคระบาดโดยภาพรวมจะดีขึ้น แต่ส าหรับคนกลุ่มนี้ก็ยังมีปัญหาเร่ืองงาน  

ค่าครองชีพ การประกอบอาชีพ เคร่ืองอุปโภคบริโภค สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย นมและอาหารส าหรับ

เด็กเล็ก นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังดูแลครอบครัวเด็กพิการทีต้่องการความชว่ยเหลือ ขาดแคลนผ้าออ้ม

และอาหารที่เหมาะส าหรับเด็ก 

การท างานของมูลนิธิช่วงโควิด 

บทบาทหน้าที่หลักของมูลนิธิฯ คือ การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานเอกชน

อ่ืนๆ รวมถึงจัดหาทรัพยากรบางส่วน พร้อมให้ความรู้แก่ชุมชนเร่ืองการดูแลตัวเอง 
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจ าสัปดาห ์(ต่อ) 

มูลนิธิพัฒนาชมุชนและเขตภูเขา 
 

 

เก่ียวกับมูลนิธิ 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาท างานกับชุมชนชาวเขาเขตชายแดนไทยพม่า มีส านักงานอยู่ที่จังหวัด

เชียงราย โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการต้ังถิ่นฐานถาวร การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

การอนุรักษ์ป่าต้นน ้าล าธาร และการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ประชาชนที่ดี อีกทั้งยังท างานกับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 4 พ้ืนที่  ได้แก่ อ.แม่ฟ้าหลวง , อ.แม่จันทร์ , อ.เวียงแก่น 

และอ.แม่สรวย  

ผลกระทบจากโควิด-19 

สถานการณ์โรคระบาดมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด ส่วนในชุมชน  ชาวบ้านมีความหวาดระแวงการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากผู้ที่

กลับจากต่างจังหวัดในช่วงแรกของการระบาด ไม่ได้มีมาตรการการกักตัว 14 วัน  ท าให้ชุมชนต้อง

ป้องกันโดยการปิดหมู่บ้าน 

การท างานช่วงโควิด 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด เนื่องจากโรงเรียนปิด ทางมูลนิธิจึงได้จัดท าโครงการเด็กดอย

ใจดี โดยท างานกับชุมชน โรงเรียน และส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกผักและให้ความรู้ในเวลาที่เด็ก

นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน มีการท าใบความรู้เร่ืองของโรคระบาดโควิดและใบส่งเสริมในเร่ืองการปลูกผัก

ปลอดภัย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาท ากิจกรรมนอกบ้าน ห่างจากหน้าจอ และเคลื่อนไหวร่างกายโดยการ

ปลูกผักสวนครัวในบ้าน 
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น ้ำใจแห่งกำรแบง่ปัน ♡ 

ขอขอบคุณ สถาบันอาศรมศิลป์ แปลนทอยส์ และบราวน์บ็อกซ์  

ร่วมบริจาค กล่องป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่งขณะใส่ท่อ

ช่วยหายใจ กว่า 31 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการเร่งด่วน  

 

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ แปลนทอยส์ และบราวน์บ็อกซ์ ได้ติดต่อผ่าน InfoAid 

เพ่ือทราบถึงความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาลในภาคใต้และภาคตะวันออก และด าเนินการผลิต

กล่องป้องกันการกระจายของสารคัดหลั่งขณะใส่ท่อช่วยหายใจโดยทีมงานและพนักงานอาสา ส่งตรง

แก่โรงพยาบาลแล้ว 4 แห่ง จ านวน 31 กล่อง  
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น ้ำใจแห่งกำรแบง่ปัน ♡ (ต่อ) 

ขอขอบคุณ คุณบ๊ิบและคุณนก ร่วมแบ่งปันอาหารกลางวัน  

กว่า 200 ชุด ในชุมชนเครือข่ายมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 

 

คุณบ๊ิบและคุณนก ติดต่อผ่าน InfoAid เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพ่ือร่วมแบ่งปันชุดอาหาร

กลางวัน แก่ผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด-19 กลุ่มเปราะบาง ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิเพ่ือเยาวชน

ชนบท ในกรุงเทพฯ กว่า 200 ชุด 
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น ้าใจ ♡ แห่งการแบ่งปันคือก าลังใจหน่ึงท่ีส าคญั 

แด่กลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์ 

ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยพิบัติอ่ืนๆ 

 

หากคุณสนใจร่วมสนบัสนุน สามารถติดต่อ InfoAid ได้ท่ี 

www.infoaid.org หรือโทร 095-464-5669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoaid.org/

