วันนี้... ของ “เกษรินทร์”

การเดินทางบนถนนลูกรังและเนินเขาสูงในอ�ำเภอบ้านไร่ คืออุปสรรคที่ท�ำให้เด็ก
ขาดโอกาสด้านการศึกษาและการพัฒนาสุขอนามัย กว่า 40 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่
โรงเรียนบ้านคลองเสลา ก็เต็มไปด้วยความยากล�ำบาก เมื่อการพัฒนาของมูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ เข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้ พบว่าสุขอนามัยของเด็กคือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้
ความช่วยเหลืออันดับแรก
ภาพของตุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้างที่ขึ้นอยู่ตามมือและเท้าของเด็กกว่า 10 คนใน
โรงเรียน คือสัญญาณบ่งชัดที่ปรากฏให้เห็น ไม่ต่างอะไรไปจากมือน้อยๆ ของ
“เกษรินทร์” เด็กหญิงวัย 9 ปี เสียงเล็กๆ จากเด็กน้อยเล่าว่า “หนูเป็นหูดค่ะ” ซึ่ง
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดอาการของโรคเหล่านี้ มาจากขาดการรักษาความสะอาดและ
การดูแลอนามัยของร่างกาย
จากนั้น การให้ความช่วยเหลือทางด้านอนามัยในเด็กๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
จึงได้เริ่มขึ้น
ฐานิตา สิงห์หา เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านอนามัยของโครงการบอกว่า “มูลนิธิ
ศุภนิมิตฯ ได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และโรง
พยาบาลในอ�ำเภอ เพื่อให้การรักษาแก่เด็กทันที ท�ำให้เกิดการรักษาที่ถูกต้อง
เด็กๆ และครอบครัวได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดของร่างกาย
เพื่อลดและป้องกันการเกิดโรคหูดในเด็ก เป็นการป้องกันและลดจ�ำนวนเด็กที่
เป็นโรคลงได้”
วันนี้ เกษรินทร์และเพื่อนๆ อีก 10 คนที่เคยมีอาการของโรคหูดได้รับการ
รักษาแล้ว อาการตุม่ ทีข่ นึ้ ตามมือและเท้าบรรเทาลงและได้รบั การรักษาให้หายขาด
ด้วยการรู้จักป้องกันตนเองและรักษาความสะอาด
“หนูเล่นกับเพื่อนๆ เป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะ เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครอยากเข้า
ใกล้เพราะเขากลัวตุม่ ทีม่ อื ของหนู” รอยยิม้ ปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของเกษรินทร์
อย่างมีความสุข
ความช่วยเหลือจากผู้อุปการะที่เกิดขึ้นในวันนี้ นอกจากจะช่วยให้เกษรินทร์
และเด็กอีก 900 คน ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆ ปลอดภัย
และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างอยู่ดีมีสุข

“ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้การพัฒนาแก่เด็ก ครอบครัว
และชุมชน โดย เด็กๆ มีความตระหนักและใส่ใจในการเรียนต่อ รวม
ถึงครอบครัวมีทัศนคติที่ดี ในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก มีการ
ติดตามความก้าวหน้าและทิศทางของกลุ่มอาชีพ สนับสนุนให้กลุ่ม
เข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นตามมาด้วย รวมถึง
การพัฒนาสุขอนามัยโดยส่งเสริมอาสาสมัครในชุมชนและเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้พวกเขาได้อยูด่ มี สี ขุ มากยิง่ ขึน้ ขอขอบคุณ
ผูอ้ ปุ การะที่ให้โอกาสเด็กๆ และช่วยสนับสนุนให้ชมุ ชนเกิดการพัฒนา
อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณมากค่ะ”
วนิดา ว่องเกษการณ์
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

บ้จังหวัานไร่
ดอุทัยธานี
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เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2555
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 1 ปี
ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน
ี
จ.อุทัยธาน
อ.บ้านไร่

ด�ำเนินงานใน 6 ต�ำบล
ได้แก่ บ้านไร่ บ้านบึง เจ้า
วัด ห้วยแห้ง คอกควาย
และแก่นมะกรูด อ�ำเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 4
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 900 คน

ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 819 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 91 คน
ประถม 681 คน
ม.ต้น 128 คน
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เด็ก
คน ได้รับปัจจัยการศึกษา
โรงเรี ย น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ได้แก่ จักรยาน ชุดวอร์ม กระเป๋านักเรียน หนังสือเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนหนังสือ
คน ร่ ว มวางแผนงานเพื่ อ
ครู
และสะดวกที่จะเดินทางมาเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมเรือ่ งสิทธิ
คน ได้รับความรู้การท�ำเทียน
เด็ก เพือ่ เป็นความรูส้ ำ� หรับผูป้ กครองเด็กใน เด็ก
การดูแลปกป้องเด็กให้ได้รับสิทธิตามที่พึงมี เจล เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริม
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ครอบครัวเด็ก ร่วมอบรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

ครอบครัว ได้รบั ทุนประกอบอาชีพเสริมรายได้ ในการเลีย้ งไก่
พันธุ์พื้นบ้าน ครอบครัวละ 20 ตัว ท�ำให้ครอบครัวเหล่านี้ มีรายได้
จากการขายไก่ เฉลี่ยวันละ 80-100 บาทต่อวัน

100

เยาวชน
คน ร่วมรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์และ
โรคติดต่อ และทัศนคติการอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้ออย่างถูกต้อง

พัฒนาการอ่าน เรียนรู้สู่โลกกว้าง

170

เด็ก
คน ทีโ่ รงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ได้รับการสนับสนุนห้องสมุด วนิดา ว่องเกษการณ์
ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า “ห้องสมุดแห่งนี้ได้รับ
บริ จ าคจากผู ้ มี จิ ต เมตตา ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์ห้องสมุด และหนังสือ ซึ่ง
จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน”

2

กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 24 คน และกลุ่ม
เกษตรผสมผสาน 22 คน ได้รับการพัฒนาอาชีพ ให้เข้าใจบทบาท
การท�ำงานเป็นกลุ่ม การออมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
พัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาผลิตภัณฑ์

65

คน อบรมพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)
ความรู้เรื่องการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อน�ำไปเผย
แพร่ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จักการป้องกันตัวเอง ปรับพฤติกรรม
การใช้ชีวิต และเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม

