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เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาทอย่างต่อเนื่องของท่าน ได้
ช่วยน�ำการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขสู่เด็ก ครอบครัว ชุมชน
พวกเขาขอส่งค�ำขอบคุณจากใจมาถึงท่านผ่านรายงาน
ความก้าวหน้าปีที่ 4 ท่านจะได้ทราบถึงการด�ำเนินงาน
พัฒนาด้านการศึกษา ที่ช่วยให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้
สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารมีประโยชน์ มีสิทธิ์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กโดยตรง ครอบครัว
ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อ
น�ำเด็ก ครอบครัว และชุมชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข
“เข้าหน้าฝนทีไร เพื่อนๆ ในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออกเยอะเลยค่ะ หนูเลยอยากมีความรู้เพื่อป้องกันตัว และเป็นกระบอกเสียงบอก
ให้พวกเขารู้จักป้องกันตัวเองจากโรคมาลาเรียและไข้เลือดออก” สุชาดานักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 พูดถึงแรงจูงใจในการมาร่วมค่าย
อบรม “อาสาสมัครสาธารณสุขน้อย” กับเพื่อนต่างโรงเรียนอีก 30 กว่าคน
สุชาดา เป็นเด็กในความอุปการะ ที่หมู่บ้านประจ�ำไม้ หนึ่งใน เธอ เพือ่ เด็กๆ และคนในชุมชนจะได้รจู้ กั การแพร่ระบาด การท�ำลาย
7 พืน้ ทีท่ มี่ ผี ปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียจ�ำนวนมาก ข้อมูล แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลคนในครอบครัว เพื่อป้องกันโรคไข้
จากสาธารณสุขอ�ำเภอทองผาภูมิ ในปี 2557 มีรายงานตัวเลขผูป้ ว่ ย เลือดออกและไข้มาลาเรีย
เธอและเพือ่ นๆ ยังร่วมท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลุม่ เฝ้าระวังและป้องกัน
223 คน ใน 7 ต�ำบล เนื่องจากเป็นอ�ำเภอที่มีพื้นที่อยู่ติดชายแดน
คนในชุมชนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีการใช้ภาษาหลากหลาย โรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนของ
พวกเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ การเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัยยัง เธอ “เราแบ่งกันเป็นกลุ่ม มีแบบฟอร์มไว้จดบันทึกการก�ำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มของหนูจดบันทึกการค้นพบและก�ำจัดลูกน�้ำ
มีไม่เพียงพอ
สุชาดาและเพื่อนๆ ได้รับคัดเลือกให้ท�ำหน้าที่เป็น อสม.น้อย ยุงลายได้มากที่สุด เวลาเจอแต่ละทีดีใจกันใหญ่ ช่วยกันกับเพื่อนๆ
หลังเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 3 วันในค่าย เธอได้น�ำความรู้และทักษะ สนุกดี ครูคอยเป็นที่ปรึกษา และพี่ อสม.ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือพวก
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ท�ำกัน ออกเดินรณรงค์ในหมู่บ้านของ หนูค่ะ”

ความอยู่ดีมีสุขของเด็กในความอุปการะของท่านที่...
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โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

เติมความพร้อมด้านการศึกษา

สนุกกับการเรียนรู้

ครอบครัวได้รบ
ั การส่งเสริมอาชีพ

เด็ก 111 คน ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้
เรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมือง มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม โดยผ่านการเข้า
“ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน” เรียนรู้การเป็นผู้น�ำ ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ใี น 50 ครอบครัวเด็กจากการจัด “ค่ายครอบครัว” สานรักสาน
ความอบอุ่น เด็กเรียนรู้การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ขณะ
ที่ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดและใช้เวลากับลูกมากขึ้น
สุขภาพดี

โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ แ บบพึ่ ง
ตนเองและยั่งยืน ทองผาภูมิ เริ่มดำ�เนินงาน
พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว
และชุมชนในปี พ.ศ. 2553
ใน 7 ตำ�บลของอำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่
• ตำ�บลชะแล
วยเขย่ง
• ตำ�บลห้
ตำ�บลปิ
็อค
• ตำ�บลท่ลาขนุ
• ตำ�บลหินดาดน
• ตำ�บลสหกรณ์นิคม
• ตำ�บลลิ่นถิ่น
•
โดยมีโครงการหลัก 4 ด้านคือ
กษา
• การศึ
ปการะเด็ก
• การอุ
ขภาพอนามัย
• สุเศรษฐกิ
จ
•
ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 1,500 คน

เด็กในความอุปการะได้รับปัจจัยการศึกษา เพื่อช่วยให้มีความพร้อมในการ
เรียน และมีโอกาสเรียนต่อในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ขณะเดียวกัน ช่วยพัฒนาครู 2
 3 คน
ให้ได้รบั การฝึกทักษะทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ครูผดู้ แู ลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ไปศึกษาดูงานการดูแลเด็ก
มอบสือ่ การเรียนการสอนให้เด็กชัน้ อนุบาล 1
 5 โรงเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การ
ท�ำสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชา
สังคมศึกษา ให้แก่เด็กชั้นประถม 1 – 6 โรงเรียนบ้านจันเดย์ ช่วยให้เด็กนักเรียน
มีคะแนนการเรียนดีขนึ้ ส่วนทีโ่ รงเรียนบ้านหินดาด สนับสนุนจัดกิจกรรม “เพือ่ น
ช่วยเพือ่ น” ให้แก่เด็กชัน้ ประถม 98 คน ซึง่ มีผลการเรียนอ่อน โดยให้เพือ่ นทีเ่ รียน
เก่งมาช่วยติวและสอนเพื่อน เด็กๆ ได้เรียนรู้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ 81 ครอบครัว โดยการสร้างความตระหนักถึง
อันตรายจากการใช้สารเคมี และเข้าโครงการลดการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ คุณภาพดินและน�้ำดีขึ้น เกษตรกรมี
สุขภาพแข็งแรง และได้ผลผลิตมีคุณภาพ
จัดอบรมความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เรื่องอนามัยแม่
และเด็ก ให้น�ำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่คนในชุมชน การดูแลหญิงวัย
เจริญพันธุ์ และหญิงมีครรภ์ และโภชนาการส�ำหรับแม่และเด็ก ตลอด
จนรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
ติดตามเก็บข้อมูลสุขภาพ รวมไปถึงจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็กในด้าน
โภชนาการอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กวัย 0 – 5 ปี เพื่อลดจ�ำนวนเด็ก
ที่มีภาวะทุพโภชนาการ
พัฒนาให้เกิดการจัดตัง้ กลุม่ เฝ้าระวังป้องกันโรคขึน้ โดยมีเด็กๆ ร่วม
เป็นอาสาสมัคร หรือ อสม. น้อย ทัง้ นีม้ กี ารจัดค่ายให้ความรูเ้ รือ่ งไข้เลือด
ออกและการป้องกัน การควบคุมโรคในชุมชนและโรงเรียน และฝึกการส่ง
ข่าวสือ่ สารเพือ่ ความแม่นย�ำของการเฝ้าระวังป้องกันชุมชนให้หา่ งไกลโรค
ภัยไข้เจ็บมากขึ้น ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั้งผู้ใหญ่และเด็กในกลุ่มเฝ้าระวัง
โรค 160 คน และสนับสนุนการท�ำงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่

ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ท�ำอาชีพ ให้ความรู้การออมทรัพย์ และพาไปศึกษาดู
งานการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้กลุ่มต่างๆ
ปัจจุบันมี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ กลุ่ม
ปุย๋ กลุม่ ท�ำอาหาร กลุม่ ท�ำขนม และกลุม่ เกษตรผสมผสาน
นอกจากนี้ ยังพาไปศึกษาด้านวิชาการและเทคโนโลยี
การปลูกมันส�ำปะหลัง การเลีย้ งสัตว์ การเกษตรผสมผสาน
และการปรับปรุงดินในการเพาะปลูกพืชไร่

