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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  16 กรกฎาคม 2563 

 

         กลุ่มประสานงาน 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเพทฯ 

บา้นตน้ยาง  2,529 

 สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 

  สถติจิ านวนประชากร 

* *จากขอ้มูลสถติิของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 
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จ านวนประชากรทั้งหมด 93,412   คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ปี
บา้นตน้ยาง 

บา้นแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ลาอูน 

แม่ลามาหลวง 

บา้นใหม่ใสอย 

นุโพ 

ถ ้าหิน 

อุม้เป้ียม 

ต ่ากวา่ 5 ปี

*การของบสนบัสนนุนีส้  าหรับ 6 เดือน ประเมินตามความจ าเป็น ณ ปัจจบุัน 

การจดัการผูป่้วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผูป่้วย 
และการรบัมือกบัโรคระบาด อย่างเรง่ด่วน  

การปอ้งกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุม้ครองและการใหค้ าแนะน า 

การส่ือสารเรื่องความเส่ียง 

ถ ้าหิน 5,845 

นุโพ 9,672 

อุม้เป้ียม, 10,876 

แม่หละ 34,823 

แม่ลาอูน 9,161 

แม่ลามาหลวง 10,223 

บา้นแม่สุริน 2,009 

แม่ฮ่องสอน 

บา้นใหม่ในสอย 8,274 

กาญจนบุรี 

 
การสง่มอบบรกิารท่ีจ าเป็นใน

พืน้ท่ีพกัพงิชั่วคราวฯ 

การส่ือสารเรื่องความเส่ียง               (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

การจดัการผูป่้วย 
 

การเฝา้ระวงั  การสอบประวตัิผูป่้วย และ  

การรบัมือกบัโรคระบาดอย่างเรง่ด่วน  

การปอ้งกนั และการควบคุมการติดเชือ้  

 

อาหาร 
 

การคุม้ครองและการใหค้ าแนะน า (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

จ านวนผู้ป่วยที ่

ได้รับรายงาน 0 

งบทีต้่องการเพิ่ม 

งบทีไ่ด้รับการสนับสนุนแแล้ว 

งบทั้งหมด 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  16 กรกฎาคม 2563 

 การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

แอดร้า (แอคเทด็, โคเออร์, เจอาร์เอส, เอชไอ, ไออาร์ซี, องคก์ารช่วยเหลอืเดก็, ฟิลม์เอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ทบีีซี)* 

ประเดน็ส าคัญ การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัผูห้นภียัจากการสูร้บฯ ในบริบทของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัทว่งที แตย่งัคงมีขอ้จ ากดัเรื่องการสือ่สาร
ทางโทรศพัท ์และการเขา้ถึงอินเตอร์เนต็ ยงัคงมีการระมดัระวงัเรื่องเวน้ระยะห่างทางสงัคมและการจ ากดัการเดนิทาง   

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการป้องกนัและการรบัมือกบัโควิด 19 แก่ผูห้นีภยัการสูร้บ อย่างตอ่เน่ือง โดยแปลเป็นภาษากะเหรีย่งและภาษาพมา่ รวมถึงการเขา้ถึงกลุม่ผูม้ีความตอ้งการ
พิเศษดว้ยการพดูคยุกลุม่ย่อยถึง 7,000 กลุม่เลก็ๆ มีการแจกโปสเตอร ์แผน่พบั ประกาศผา่นระบบกระจายเสียงชมุชน วิดีโอ และเวบ็ลิงคต์า่งๆ  สง่ตอ่รายงานขา่วจากสื่อ
ตา่งๆประจ าสปัดาหใ์หก้บัคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯและศนูยข์อ้มลูในพืน้ท่ีพกัพิงฯ 

• จดัอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีชมุชนจ านวน 200 กวา่คน ในเรือ่งการส่ือสารเรื่องความเสี่ยงและการมีสว่นรว่มของชมุชน ใหพื้น้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึงเนือ้หาเก่ียวกบั
แนวทางการเย่ียมบา้น ตามแนวทางของกลุม่งานคุม้ครอง  

• จดัท าคูม่ือการจดัการความเครียดและความเป็นอยูท่ี่ดีภายใตค้วามรว่มมือของคณะอนกุรรมการดา้นสขุภาพและกลุม่งานจิตสงัคม 
• ด าเนินการแจกหนา้กากผา้ 147,000 กวา่ชิน้ใหแ้ก่ผูห้นีภยัการสูร้บ และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน รวมถึงจดัซือ้หนา้กากผา้จ  านวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชมุชน มอบหนา้กากใหก้บั

นกัเรยีนจ านวน 18,000 กวา่ชิน้ มอบชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ 16,000 กวา่ครอบครวั รวมถึงนกัเรียนตามหอพกัตา่งๆ  ก าลงัด  าเนินการจดัซือ้ชดุอปุกรณส์ขุอนามยัอกี 
16,000 ชดุ ใหก้บัพืน้ท่ีพกัพิงฯทัง้ 9 แห่ง จดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัการใชอ้ปุกรณส์ขุอนามยัและหนา้กากผา้โดยแจกไปพรอ้มกบัการมอบชดุอปุกรณส์ขุอนามยัและการแจก
หนา้กาก ทัง้นีห้นา้กากผา้ถือเป็นการสนบัสนนุผลิตภณัฑจ์ากศนูยวิ์ชาชีพในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯแมห่ละและอุม้เป้ียม  แจกจ่ายสบู่กวา่ 13,000 กอ้น ใหก้บักลุม่ผูเ้ปราะบาง
ท่ีสดุ 5,000 กวา่คนในพืน้ทีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง  

• เผยแพรเ่นือ้หาเก่ียวกบัการคุม้ครองการแสวงผลประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ ผา่นทางเครื่องขยายเสยีงชมุชน  
• จดัสง่ชดุเครื่องมือในการสื่อสารขอ้มลูความรู ้ใหก้บัคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯและผูน้  าชมุชนในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง  
• พฒันาขอ้มลูดา้นการศกึษาใหก้บัผูป้กครอง นกัเรียน และประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาสดุทา้ยแลว้ และก าลงัด  าเนินการพฒันาหนงัสือการต์นู

และเครื่องมือท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 
• สมดุระบายสีพรอ้มเนือ้หาส  าคญัจ านวน 7,857 เลม่ไดจ้ดัสง่ไปใหก้ลุม่เดก็เลก็ (อายรุะหวา่ง 5-11 ปี) ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง โดยตัง้เป้าหมายใหส้ง่ถึงมือเดก็จ  านวน 

13,000 คน ภายในสิน้เดือนสิงหาคมนี ้ 
• พฒันากลไกการรบัฟังเสียงสะทอ้นและค ารอ้งเรยีนตา่งๆ สปัดาหล์ะสองครัง้ โดยรวมเขา้กบักิจกรรมท่ีทางพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯไดด้  าเนินการอยู่แลว้ ขณะนีไ้ดท้  าการ

สมัภาษณผ์ูห้นีภยัการสูร้บไปแลว้ 9,000 กวา่ราย การส  ารวจความรู ้ทศันคติและการปฏิบตัจิะยงัด  าเนินการอยู่ และด  าเนินการเสรจ็แลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 7 แห่ง ส  าหรบั
การติดตามประเมินผลหลงัจากการแจกจ่ายหนา้กากแลว้ ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนสดุทา้ย 

• ท าการแจกแผน่พบัเก่ียวกบัโควิด 19 และชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ผูห้นีภยัฯท่ีก  าลงัจะเดินทางโยกยา้ยถ่ินฐานไปประเทศท่ีสาม  
• ปรกึษากบัปลดัประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ ในการวางแผนในการหาวิธีเพ่ือเนน้ย า้ถึงความส าคญัในการใชห้นา้การผา้  

การจัดการผู้ป่วย 
ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่ )* 

ประเดน็ส าคัญ  ได้รับอุปกรณ์และพนักงานท่ีจ าเป็นเพ่ือรองรับผู้ป่วยหากมผีู้ป่วยเพ่ิมขึน้กว่าปัจจุบนั หากมกีารยืนยนัการติดเชือ้ของผู้ป่วยในพืน้ท่ีพักพิงช่ัวคราวฯยงัคงมี

ข้อจ ากัดการเข้าถึงยาบางประเภท 

• สถานท่ีส  าหรบัการกกัโรคและดแูลผูป่้วยจดัสรา้งเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  และพรอ้มส าหรบัการรบัมือเหตกุารณห์ากมีการติดเชือ้ขึน้ในพืน้ท่ี  
• จดัเตรยีมความพรอ้มดา้นอปุกรณท์างการแพทยต์า่งๆ และพฒันาแผนหากเกิดโรคระบาดในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างฉบัพลนั  
• พืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 4 แห่งในจงัหวดัแมฮ่่องสอนมเีครือ่งมือพรอ้มในการเกบ็ตวัอย่างเชือ้หากพบผูป่้วยตอ้งสงสยั และท าการขนส่งอย่างปลอดภยัไปยงัศนูยวิ์จยัมาลา

เลียโชโกล  
• ท าการปรบัแนวทางการจดัการผูป่้วยตามมาตรฐานโลก ใหเ้ขา้กบับริบทของผูห้นีภยัฯในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ และตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ 
• ด าเนินการซือ้ยาและอปุกรณต์า่งๆ  

การเฝ้าระวัง การสอบประวตัผู้ิป่วยและการรับมือโรคระบาดอยา่งเร่งดว่น 
ไออาร์ซี(เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคตดิตอ่, องคก์ารอนามยัโลก, กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย)* 

ประเดน็ส าคัญ ยงัคงใหค้วามส าคญัในการเฝา้ระวงัแมว่้าประเทศไทยจะมีการผอ่นปรนและประเทศปรบัสูก่ารด าเนนิชีวิต “วิถีใหม่” 

• การจดัท าคูม่ือการป้องกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุขโ์รคโควิด 19 ส าหรบัผูพ้ลดัถ่ินในประเทศไทย ไดร้บัการอนมุตัิจากกระทรวงสาธารณสขุ ท าการแปล
เป็นภาษาไทยเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ และสง่ไปยงัส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แห่งท่ีพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯตัง้อยู่ 

• เพ่ิมการทดสอบการเฝา้ระวงัผูป่้วยไขห้วดัใหญ่ เช่น อาการป่วยและการติดเชือ้ทางเดินหายใจ ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากรฐับาลไทยแลว้ โดยตวัอย่างเชือ้ท่ีเก็บมาไดจ้ะถกูสง่ไป
ตรวจยงัศนูยม์าลาเลยีโซโกล 

• ติดตัง้เครื่องมือทางการแพทยแ์ละระบบการเฝา้ระวงัโรคในระดบัชมุชนแลว้ และพรอ้มใชง้าน  
• ด าเนินการสนบัสนนุเจา้หนา้ท่ีไทยในการคดักรองจดุผา่นเขา้ออกอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
• ด าเนินการฝึกจ าลองสถานการณเ์พ่ือจะไดม้ั่นใจวา่สามารถรบัมือกบัผูป่้วยติดเชือ้โควิด 19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การป้องกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเดน็ส าคัญ สรา้งความมั่นใจว่าประชากรปฏิบตัติวัสอดคลอ้งกบัหลกัการการปอ้งกนัและการควบคมุการตดิเชือ้ในช่วงการด าเนนิชีวิตวิถีใหม่  

• จดัหาอปุกรณใ์นการป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ใหก้บัโรงเรียนในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่งส  าหรบัสองเดือน 
• ด าเนินการทบทวนและแกไ้ขมาตรฐานการปฏิบตัิงานในสถานการณโ์ควิด 19 และวางแผนในการจดัอบรม 
• จดัเตรยีมสบู่และจดุลา้งมือเพ่ือสนบัสนนุการลา้งมือตรงจดุเขา้ออกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างตอ่เน่ือง   
• ติดตัง้จดุลา้งมือในพืน้ท่ีสาธารณะแลว้ โดยมุง่เนน้พืน้ท่ีท่ีคนใชบ้ริการบ่อยท่ีสดุ และบริเวณโรงเรียน 
• สง่เสริมสขุอนามยัของมือในระดบัครวัเรือน ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• ด าเนินการผลิตเคร่ืองป้องกนัส  าหรบัใบหนา้ และอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี)ท่ีใชซ้  า้ รวมถึงแปรงขดั และถงุมืออนามยั ซ่ืงพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่งไดร้บัหนา้กากอนามยั

แลว้จ  านวน 15,000 ชิน้ และจะท าการจดัสง่รอบสองจ านวน 14,000 ชิน้ 

อาหาร 
ทีบีซี 

ประเดน็ส าคัญ การเพิ่มขึน้ของผูเ้ปราะบางและผูม้ีภาวะพึ่งพงิทีต่อ้งการความช่วยเหลอืระยะยาว 

• วางแนวทางการลดการแพรเ่ชือ้โควิด 19 ใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร ผูจ้ดัหาสินคา้ และเจา้หนา้ท่ีโกดงั  
• มอบสบู่ แอลกอฮอล ์และผงฟอกขาวใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร เพ่ือฆ่าเชือ้ในรา้นคา้   
• สรา้งจดุลา้งมือท่ีรา้นคา้และโกดงัเกบ็ของ วางมาตราการใหส้วมหนา้กากในรา้นคา้ท่ีเป็นเครือขา่ยฟดูการด์ 
• พฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานส  าหรบัการกกัตวัและกกัโรค โดยไดร้บัความรว่มมือจากทีมโภชนาการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ และคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิง

ชั่วคราวฯ จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงานในครวัในพืน้ท่ีฯ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานทางการแพทยใ์นการกกัตวั และกกัโรคให้ปฏิบตัิงานตอ่ไปได ้โดยไดท้  าการอบรม
แลว้เสรจ็ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง 

• พฒันายทุธศาสตรเ์พ่ือใหแ้นใ่จวา่ผูห้นีภยัฯสามารถเขา้ถงึอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
• ทกุครวัเรือนไดร้บัการสนบัสนนุดา้นอาหารในเกณฑข์องผูเ้ปราะบางท่ีสดุ ในช่วงสี่เดือนนี ้(เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฏาคม) เพ่ือช่วยบรรเทาการสญูเสียโอกาสการหารายได้

ประจ า  
• ก าลงัจดัท าแผนส ารวจความมั่นคงดา้นอาหารและการประกอบอาชีพ 
            
            
         การคุ้มครองและการแนะน าต่างๆ  

ยเูอ็นเอ็นซีอาร์ (หนว่ยงานในเครือข่าย CCSDPT , องคก์รผูห้ญิงกะเหรี่ยง , องคก์รผูห้ญิงคะเรนนี, คณะกรรมการผูห้นภียักะเหรี่ยง 
คณะกรรมการผูห้นภียัคะเรนน)ี* 

ประเดน็ส าคัญ การน าประเดน็ผูห้นภียัการสูร้บฯ เขา้ไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลอืของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมือและแผนด าเนนิการตา่งๆ 
ตลอดจนบูรณาการงานคุม้ครอง  

• รณรงคอ์ย่างตอ่เน่ืองใหม้กีารน าประเดน็ผูห้นีการสูร้บฯเขา้ไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมือ และแผนด าเนินการตา่งๆ ในช่วงวิกฤตโควิด 19  
• สนบัสนนุการบรูณาการงานคุม้ครอง เขา้ไปสูก่ารท างานในดา้นอ่ืนๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ รวมถึงการคุม้ครองการแสวงหา

ผลประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ    
• สรา้งความเช่ือมั่นวา่ไดใ้หบ้ริการงานคุม้ครองอย่างตอ่เน่ืองใหก้บัผูเ้ปราะบางท่ีสดุ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูและทบทวนขอ้มลูของกลุม่เปราะบาง 
• สรา้งความมั่นใจวา่มกีารติดตามงานคุม้ครองอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้ถึงช่องทางการรายงานของผูเ้สียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ 

และคดีดา้นความคุม้ครองรา้ยแรงอ่ืนๆ ไดม้ีการปรบัระบบการสง่ตอ่คดีความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะใหมแ่ลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทกุแห่ง ตลอดจนสนบัสนนุอปุกรณท่ี์
จ าเป็น 

• สนบัสนนุดา้นเทคนิคส  าหรบัการจดัการคดีทางไกลแกเ่จา้หนา้ท่ีในพืน้ท่ี และเจา้หนา้ท่ีองคก์รในพืน้ท่ีฯ เพ่ือจะไดม้ั่นใจวา่มีการใหบ้ริการดา้นการคุม้ครองอย่างตอ่เน่ือง  
• พฒันาเครื่องมือเก่ียวกบัโควิด 19 ท่ีเหมาะส าหรบัเดก็และไดส้ง่มอบไปยงัพืน้ท่ี รวมถงึสื่อการเรียนรูต้า่งๆ ชดุสขุอนามยั และคูม่ือส  าหรบัผูป้กครอง  
• แปลแนวทางการกลบัมาเปิดโรงเรียนอีกครัง้ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ สว่นแนวทางความปลอดภยัก าลงัอยู่ในชัน้ตอนการพิจารณาขัน้สดุทา้ย 
• ด าเนินการพฒันายทุธศาสตรเ์พ่ือสนบัสนนุการพยายามเปิดโรงเรียนอีกครัง้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างปลอดภยั รวมถึง การรณรงคภ์ายใตห้วัขอ้ “กลบัสูก่ารเรยีนรู”้ ทัง้นีไ้ดม้ี

การวางแผนท ากิจกรรมเตรยีมความพรอ้มส าหรบัหกสปัดาหแ์ลว้ 
• ก าลงัพฒันาการวิเคราะหก์ารป้องกนัความเสีย่งในระดบัจงัหวดั 

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรับมือกบัถานการณ์โควิด 19 


