
 
WEEKLY NEWSLETTER  15/06/63 

15 มิถุนายน 2563 ในเดือนมิถุนายนน.ี InfoAid ได้เพิ�มช่องทางการติดต่อสื�อสารและอัพเดทความ
เคลื�อนไหว ทางเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/InfoAidPlatform/ เพื�อให้ผู้ที�ประสงค์จะบริจาค
สามารถติดต่อเราได้สะดวกรวดเร็วมากขึ�น 

ความต้องการสิ.งของจําเป�น และเวชภัณฑ ์ 

InfoAid และพันธมิตรรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลและเครือข่ายที�ทํางานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั�ว
ประเทศเพื�ออัพเดทความต้องการเร่งด่วน และประสานงานกับผู้รับบริจาคโดยตรง เพื�อให้การบริจาคเป�นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที�สุด 
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สรุปความต้องการล่าสุดของพื.นที�    +  +  

กลุ่มเป.าหมาย มูลนิธ ิ
จํานวนคน

โดยประมาณ 
ข้าวสาร 

(ถุง 5 กก.)  ปลากระป�อง 
บะหมี�กึ�ง
สําเร็จรูป ไข่ไก ่ นม UHT นมผง 

ยาสามัญประจํา
บ้าน 

เจล
แอลกอฮอล ์ สบู ่ ยาสระผม เบอร์ติดต่อ 

เด็ก, เด็กอ่อน  มูลนิธิไทยอาทร  70  70  300  700  700  200  18  70    70  70  0879489519 

เด็ก, ผู้สูงอาย ุ เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัด
มหาสารคาม 

77    50    300  50  10  10    20  20  0800548081 

เด็ก, ผู้สูงอาย ุ บ้านอุ่นไอรักเพื.อเด็กกําพร้าและผู้ด้อย
โอกาส 

401  300  1,500  3,000  6,000  200  52  300  300  600  600  0810969653 

เด็ก, ประชากรข้ามชาต ิ มูลนิธิเพื�อเยาวชนชนบท  3,545  3,000  10,000  16,000  21,270  21,270    3,545  299  3,000  2,545  0891103812 

เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, 
หญิงตั.งครรภ ์

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป�นธรรม
ทางเพศ (ต.ป�ามะม่วง) 

70  70  280  350  700  420  10  70    70  70  0931574154 

เด็ก, ผู้สูงอายุ, คนพิการ 
ผู้หญิง  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  200  400  800    6,000  800  800      400  400  0995540454 

ผู้สูงอายุ, คนพิการ,  
ผู้หญิงตั�งครรภ์, เด็กอ่อน 

โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา 
(โรงเรียนนอกกะลา) 

120  100  600  3,000  3,000  100  50  100  200  400  200  0655032522 

เด็ก, ผู้สูงอายุ, คนพิการ  มูลนิธิขวัญชุมชน  600  100  100    100  100  100    100  100  100  0817905876 

เด็ก, ผู้สูงอายุ, คนพิการ  มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื�อเด็กกําพร้า 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

720  50  200  200  500  200  1  50  100  50  50  0909831983 

ผู้สูงอายุ, คนพิการ  ศูนย์บริการคนพิการตําบลชมภ ู 1,988  500  500      500    500  500  500  500  0829019781 

เด็ก, คนไร้บ้าน, ผู้หญิง  สมาคมเด็กและเยาวชนเพื�อสันติภาพ
ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 

4,508  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  0814332495 

คนไร้บ้าน  กลุ่มเพื�อนตะวันออก/ทีมทํางานคนไร้บ้าน
ภาคตะวันออก 

150  50  151  302  600  302  50  151    151  151  0861525410 

พนักงานบริการ  มูลนิธิเพื�อนพนักงานบริการ (SWING)  490  500  500  500  500  500    500  500  500  500  0816266538 

เด็ก, แรงงานข้ามชาต ิ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน 

17,200  1,000  1,000  3,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  0855341595 

แรงงานข้ามชาต ิ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  3,000  1,500  15,000  15,000  15,000  15,000  1,000  1,500    15,000    0812731830 

แรงงานข้ามชาต ิ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ระนอง)  3,000  1,500  15,000  15,000  15,000  15,000  1,000  1,500    15,000    0992462365 

แรงงานข้ามชาต ิ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (เชียงราย)  1,000  1,000  10,000  10,000  10,000  10,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  0903256206 

แรงงานข้ามชาต ิ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
(สุราษฎร์ธานี) 

3,000  1,500  15,000  15,000  15,000  15,000  1,000  1,500    15,000  1,000  0657162050 

 
ข้อมูลรายละเอียดในเชิงพื�นที� สถานการณ์ป�ญหา และการดําเนินงานขององค์กรช่วยเหลือในพื�นที�  
โปรดเข้าดูในเว็บไซต์  infoaid.org/vulnerable 
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น.ําใจแห่งการแบ่งป�น  ♡ 
กรมป.าไม้บริจาคเจลแอลกอฮอล์สําหรับ 
ล้างมือ หน้ากากผ้า และเงินสด ให้กับมูลนิธิและสํานักงาน 
สาธารณสุข เพื�อส่งกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน 
 
เมื�อต้นเดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา กรมป�าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (ทส.) ได้ติดต่อ 
InfoAid เพื�อประสานงานมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจํานวน 800 หลอด และเงินสดมูลค่า 5,000 บาทให้
แก่มูลนิธิและสํานักงานสาธารณสุขหลายแห่ง อีกทั�ง คุณศศิธร ตัวแทนผู้ประสานงานยังได้รวบรวมหน้ากาก
ผ้าจํานวนกว่า 200 ชิ�น มาบริจาคในนามบุคคลอีกด้วย โดยของทั�งหมดนี�ได้กระจายไปถึงมือผู้รับเรียบร้อย
แล้ว ได้แก ่

- เจลแอลกอฮอล์ 300 หลอดพร้อมเงิน 5,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  ในพระอุปถัมภ์ ฯ 

- เจลแอลกอฮอล์ 100 หลอด ให้แก่มูลนิธิเครือข่ายเพื�อนกะเทยเพื�อสิทธิมนุษยชน 

- เจลแอลกอฮอล์ 400 หลอด ให้แก่มูลนิธิเพื�อเยาวชนชนบท  

- หน้ากากผ้าจํานวน 100 ชิ�น ให้แก่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป�นธรรมทางเพศ ต.ป�ามะม่วง จ.ตาก 

- หน้ากากผ้าจํานวน 24 ชิ�น ให้แก่ศูนย์บริการคนพิการ ต.ชมภู จ.เชียงใหม ่

- หน้ากากผ้าจํานวน 50 ชิ�น ให้แก่สํานักงานสาธารณสุข อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี
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นํ�าใจแห่งการแบ่งป�น  ♡ (ต่อ) 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื�อความยั�งยืน (RISC) โดย MQDC และ  กลุ่ม 
Perfect Market ประสานงานผ่าน InfoAid เพื�อบริจาคถุงขยะสําหรับ
ขยะติดเชื�อ (ถุงแดง) ให้แก่ โรงพยาบาลและเครือข่ายที�ทํางานกับกลุ่ม 
ผู้เปราะบางกว่า 42 หน่วยงานทั�วประเทศ   
 
จากสถานการณ์โรคระบาด ทําให้ปริมาณขยะติดเชื�อเพิ�มสูงขึ�นเป�นอย่างมาก จึงจําเป�นต้องมีการกําจัดอย่าง
ถูกวิธี เพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั�งเจ้าหน้าที�ที�มีหน้าที�เก็บขยะ ต่อชุมชน และต่อสิ�งแวดล้อมโดยรอบ ถุงคัด
แยกขยะจึงมีความจําเป�นเพิ�มมากขึ�น เพื�อรองรับกับการเก็บและทิ�งขยะประเภทนี�อย่างปลอดภัยที�สุด 

เมื�อเดือนพฤษภาคมที�ผ่านมา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื�อความยั�งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี� 
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (MQDC) ได้ประสานงานผ่าน InfoAid เพื�อบริจาค “ถุงแดงซิปล็อคจํากัด
เชื�อ” เพื�อคัดแยกขยะติดเชื�อ กว่า 6,000 ถุง ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลเครือข่ายของ InfoAid 14 แห่ง 
ทั�วประเทศ  

ส่วนกลุ่ม Perfect Market กลุ่มตลาดออนไลน์หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสรามคําแหง/ลาดกระบัง ได้ติดต่อกับ
โรงงานโดยตรงเพื�อผลิตถุงแดงสําหรับขยะติดเชื�อ และประสานงานผ่าน InfoAid เพื�อบริจาคถุงสําหรับขยะ
ติดเชื�อจํานวน 8,000 ถุง แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 29 แห่ง ทั�วประเทศ  
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจําสัปดาห ์  
เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม 
เกี�ยวกับมูลนิธ ิ

องค์กรเพื�อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ด้านต่างๆ  อาทิ คุณธรรม จริยธรรม,  
สุขอนามัยทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การคุมกําเนิด ทํางานกับเด็กและเยาวชนในพื�นที�สร้างสรรค์
สําหรับเด็กทั�วทั�งจังหวัดมหาสารคาม  

ผลกระทบจากโควิด-19 

จากการสํารวจของมูลนิธิ พบว่ามีครอบครัวที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดประมาณ 380 ครัว
เรือน ส่วนใหญ่เป�นผลกระทบทางอ้อมจากการที�ผู้ปกครองของเด็กกลับมาอยู่ที�บ้านเนื�องจากไม่มีงานทําและ
ไม่มีรายได้ ทําให้เกิดป�ญหาความขัดแย้งในครอบครัวเพิ�มขึ�น ส่วนเด็กปฐมวัยพบว่าใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์
มากขึ�นหรือมากเกินไป ป�จจุบันกลุ่มเป�าหมายมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และปฏิบัติตัวเพื�อรับมือกับ
สถานการณ์มากขึ�น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการ ทําให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ�นแต่ยังต้อง 
เฝ�าระวัง และดูแลต่อไป 

การทํางานช่วงโควิด 

มีการติดต่อกับเครือข่ายในชุมชนผ่านช่องทางสื�อสารออนไลน์ต่างๆเพื�อเป�นการดําเนินการตามมาตรการการ
เว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี� มูลนิธิยังช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชน โดยจ้างคนในชุมชนทํา
หน้ากากผ้าเพื�อเสริมสร้างรายได้ การทํางานของมูลนิธิเน้นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และได้ช่วยเหลือ
ครอบครัวที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไปแล้ว เป�นการมอบถุงยังชีพให้แก่ 35 ครอบครัว/  หน้ากากผ้า
สําหรับเด็ก  149  คน/ เจลแอลกอฮอล์ (150 มก.) 382 หลอด โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเทใจ 

 

ยอดความต้องการ ณ ป�จจุบัน 

มูลนิธ ิ ไข่ไก ่ ปลากระ
ป�อง 

นมผง  นม UHT 
ยาสามัญ
ประจํา
บ้าน 

แมสค์ผ้า
ผู้ใหญ ่ 

แมสค์ผ้า
เด็ก 

สบู ่ ยาสระผม  ผู้ประสานงาน  เบอร์
ติดต่อ 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม 

300  50  10  50  10  50  50  20  20  นายเสาศิลป� 
เพ็งสุวรรณ 

08005
48081 
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ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจําสัปดาห์  (ต่อ) 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
เกี�ยวกับมูลนิธิ 

มูลนิธิก่อตั�งเมื�อพ.ศ.2542 จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองที�ร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้ชื�อว่า “ชมรมพ่อแม่” และพัฒนามาเป�นองค์กรสาธารณกุศลที�มีเป�าหมายชัดเจน คือ  
“เพื�อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย” 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ทําหน้าที�ประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม โดยนําเสนอกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื�อกูลกัน และเรียก
ร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว  พันธกิจที�สําคัญของมูลนิธิ คือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ในระดับชนชั�นกลาง
ได้ใช้โอกาสในการเป�นพ่อแม่อย่างมีคุณค่า และทําหน้าที�พ่อแม่ให้ประสบความสําเร็จ โดยมีแกนนําในพื�นที�ร่วม
กับหลายเครือข่ายที�สนับสนุน คอยสํารวจการใช้ชีวิตของคนในชุมชน และป�ญหาต่างๆ ทั�งด้านเศรษฐกิจและ
สุขภาพร่างกาย ป�จจุบันมีพื�นที�เป�าหมายครอบคลุม 200 ครอบครัว ในจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี� ยังมี
โครงการที�ทํางานกับแกนนํากลุ่มผู้พิการ / ชุมชนร่มเกล้า ประมาณ 100 ครอบครัว และโครงการอื�นๆ  

ผลกระทบจากโควิด-19 

หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ เนื�องจากผลกระทบของโรคระบาด เช่น การขายอาหาร
ในโรงเรียน เพราะโรงเรียนป�ดทําการ ทําให้ครอบครัวเหล่านี�ขาดรายได้  ส่วนในด้านสุขภาพนั�น หากครอบครัว
มีสมาชิกที�สุขภาพไม่แข็งแรง ในขณะที�หัวหน้าครอบครัวยังต้องไปทํางานข้างนอก จะทําให้เกิดป�ญหาเรื�อง
ความเสี�ยงในการติดเชื�อเป�นอย่างมากและต้องระมัดระวังกว่าปกติ หรือบางครั�งไม่สามารถดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวได้ ณ ป�จจุบัน มีบางครอบครัวที�สามารถกลับมาทํางานตามปกติได้แล้วตามคําสั�งของรัฐ แต่ก็ยัง
ไม่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที�มีรายได้เป�นปกต ิ 

การทํางานช่วงโควิด 

ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้ปรับเปลี�ยนการทํางานจากการทําโครงการเกี�ยวกับการพัฒนาเด็กและการให้
ความรู้แก่พ่อแม่ ในช่วงเวลาปกติ เป�นการทําโครงการกับครอบครัวที�มีป�ญหาด้านการเงินหรือสุขภาพในช่วง
วิกฤต โดยสนับสนุนอาชีพและการหารายได้ของกลุ่มเป�าหมาย ป�จจุบันได้รับความช่วยเหลือจาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเทใจ และ InfoAid  

 

ยอดความต้องการ ณ ป�จจุบัน 

มูลนิธ ิ ข้าวสาร  ปลากระ
ป�อง 

ไข่ไก ่ นม UHT  นมผง  นํ�ามันพืช  ยาสีฟ �น  สบู ่ ยาสระผม  ผู้ประสานงาน  เบอร์
ติดต่อ 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  400  800  6000  800  800  800  400  400  400  คุณศภัสสร 
ทรงลักษณ ์

099554
0454 
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โครงการความช่วยเหลือเด่น 
ที�ต้องการเงินทุนสนับสนุน    +  + 

โครงการพัฒนาฝ�มือช่างชุมชนในการปรับปรุงที�อยู่อาศัยสําหรับ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื�อสร้างอาชีพ 
ป�ญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานรายวันจํานวนมากต้องตกงานและกลับบ้านเกิดที�ต่าง
จังหวัด ดังนั�น เพื�อให้เกิดการจ้างงาน การอบรมแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน 
มูลนิธิขวัญชุมชนจึงริเริ�มโครงการปรับปรุงที�อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการตามหลัก อารยสถาป�ตย์ (universal 
design) อาทิ การปรับปรุง ห้องนํ�า ทางลาด ราวจับสําหรับผู้พิการ, ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้เหมาะกับ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี� ยังดําเนินการวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงว่าสามารถช่วยให้ผู้พิการใช้ชีวิต
ด้วยตัวเองได้มากขึ�นหรือไม่อีกด้วย  โดบมีเป�าหมาย คือ ให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ�นแลฟ ��นฟู
สุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ดียิ�งขึ�น รวมถึงช่วยให้ผู้ที�ต้องดูแลมีเวลาออกไปทํางานข้างนอกได้เพิ�มขึ�น 

ป�จจุบัน มูลนิธิขวัญชุมชน ได้ปรับปรุงที�พักอาศัยที�มีผู้พิการสูงอายุไปแล้วกว่า 30 หลัง โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร ์ 

เพื�อเป�นการขยายผลการทํางาน มูลนิธิจึงตั�งเป�าปรับปรุงที�พักอาศัยอีก 50 หลัง และมีแผนจะดําเนินโครงการ
ในจังหวัดอื�นต่อไปในอนาคต โดยมีแผนการดําเนินงานเบื�องต้น ดังนี ั

1. ทําการฝ�กอบรมช่างชุมชนเกี�ยวกับอารยสถาป�ตย์ (ไม่เกิน 100 คน / จังหวัด) 
2. ทําการปรับปรุงที�พักอาศัยสําหรับผู้พิการ 50 หลัง (งบประมาณ 40,000 บาท / หลัง)   

การสนับสนุนที�ต้องการ  

1. งบประมาณในการดําเนินโครงการ (เงินให้เปล่า / เงินกู้) 
2. วัสดุก่อสร้างที�ใช้ในการปรับปรุง 

ตัวอย่างการปรับปรุง 

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลรัตนบุรี พยาบาลเวชศาสตร์ฟ ��นฟู ร.พ.ส.ต.กุดขาคีม อสม. และอ.กตัญ�ู หอ
สูติสิมา คุณชูนันท์ วะมะขันธุ์ จากศูนย์อยู่ดีมีสุข คณะสถาป�ตย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื�นที�และคุยกับ
ผู้อยู่อาศัย เพื�อประเมินการปรับปรุงบ้านของผู้พิการ จากการประเมินเบื�องต้น ได้ข้อสรุปว่าต้องทําการ
ปรับปรุงห้องนํ�า ทางลาด และราวจับสําหรับเดินจากเตียงไปห้องนํ�า เพื�อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 

ชมวิดีโอการปรับปรุงพื�นที�  https://www.facebook.com/143036222410389/videos/628527211228997 
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ความต้องการเร่งด่วนประจําสัปดาห์ : 
 
โรงพยาบาล และเครือข่ายองค์กรที�ทํางานกับ 
กลุ่มผู้เปราะบาง ขอรับบริจาคยากันยุง 
 

เมื �อเริ �มเข้าฤดูฝน ทําให้หลายๆ พื�นที�มียุงชุกชุมมากขึ�น ซึ�งถือเป�น
พาหะนําโรคร้ายหลายชนิด เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และ 
มาลาเรีย ดังนั �น จึงมีหลายหน่วยงานประสานงานผ่าน InfoAid เพื�อ
ขอรับบริจาคโลชั �นกันยุงหรือสเปรย์ไล่ยุง สําหรับโรงพยาบาล และ 
เครือข่ายพื�นที�ที�หน่วยงานของตนดูแลอยู่ ดังนี � 

 

ลําดับ  รายชื�อองค์รที�ต้องการยากันยุง  จํานวน  (ชิ�น)  หมายเหต ุ

1  กลุ่มเพื�อนตะวันออก/ทีมทํางานคนไร้บ้านภาคตะวันออก  100   

2  เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม  50   

3  เครือข่ายลูกจ้างทํางานบ้านในประเทศไทย  200   

4  บ้านอุ่นไอรักเพื�อเด็กกําพร้าและผู้ด้อยโอกาส  1,000   

5  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  700   

6  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  ในพระอุปถัมภ์ ฯ  350   

7  มูลนิธิไทยอาทร  250  ยากันยุงแบบทา, แบบจุด 
หรือสเปรย์สําหรับฉีดพ่น 

8  มูลนิธิเพื�อการพัฒนาเด็ก  400   

9  มูลนิธิเพื�อนพนักงานบริการ (SWING)  1,000   

10  มูลนิธิเพื�อเยาวชนชนบท  1,000  ยาจุดกันยุงแบบกล่อง หรือ
แบบใดก็ได ้

11  มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื�อเด็กกําพร้า 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 400   

12  โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา 
(โรงเรียนนอกกะลา)  250  ยากันยุงแบบทา, แบบจุด 

หรือสเปรย์สําหรับฉีดพ่น 

13  ศูนย์บริการคนพิการตําบลชมภ ู 100   

 14*  โรงพยาบาลสมุทรปราการ วอร์ดผู้ป�วยโควิด  100  ต้องการเร่งด่วน 

15  โรงพยาบาลอื�นๆ  2,805   

รวม  8,705   
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นํ�าใจ  ♡ แห่งการแบ่งป�นคือกําลังใจหนึ�งที�สําคัญ 
แด่กลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์ 

ที�ได้รับผลกระทบจาก  COVID-19 และภัยพิบัติอื�นๆ 
 

หากคุณสนใจร่วมสนับสนุน สามารถติดต่อ InfoAid ได้ที� 
www.infoaid.org หรือโทร 095-464-5669 
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