
 

1 

กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  17 กนัยายน 2563 

 

         กลุ่มประสานงาน 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเทพฯ 

บา้นตน้ยาง 2,457 

   สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 

 สถติจิ านวนประชากร 

(* *จากขอ้มูลสถติิของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563) 
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จ านวนประชากรทั้งหมด  91,940   คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ข้ึนไป 
บา้นตน้ยาง 

บา้นแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ละอูน 

แม่ลามาหลวง 

บา้นใหม่ในสอย 

นุโพ 

ถ ้าหิน 

อุม้เป้ียม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 

*การของบสนบัสนนุนีส้  าหรบั 6 เดอืน ประเมินตามความจ าเป็น

การจดัการผูป่้วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผูป่้วย 
และการรบัมือกบัโรคระบาด อย่างเรง่ดว่น  

การป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุม้ครองและการใหค้  าแนะน า 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง 

ถ ้าหิน 5,751 

นุโพ 9,482 

อุม้เป้ียม 10,732 

แม่หละ 34,379 

แม่ละอูน  9,019 

แม่ลามาหลวง 9,941 

บา้นแม่สุริน 1,961 

แม่ฮ่องสอน 

บา้นใหม่ในสอย 8,218 

กาญจนบุรี 

 
การสง่มอบบรกิารท่ีจ าเป็นใน

พืน้ท่ีพกัพงิชั่วคราวฯ 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง               (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

การจดัการผูป่้วย 
 การเฝา้ระวงั  การสอบประวตัิ

ผูป่้วย และ  

การรบัมือกบัโรคระบาดอย่าง
เรง่ดว่น  

การป้องกนั และการควบคมุการ
ติดเชือ้   
อาหาร 

 
การคุม้ครองและการใหค้  าแนะน า (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

จ านวนผู้ป่วยที ่

ได้รับรายงาน 0 

งบทีต้่องการเพิ่ม 

งบทีไ่ด้รับการสนับสนุน 

งบทั้งหมด 

* การปฏิบติัการพิสูจน์ตวัตนจัดท าระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมกีารปรับเปลีย่นข้อมลูให้เป็นเป็นปัจจุบนั ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการพิสูจน์ตวัตนอีกรอบ 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  17 กนัยายน 2563 

  การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

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

ประเด็นส าคัญ การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัผูห้นภียัจากการสูร้บฯ ในบรบิทของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัท่วงท ีแต่ยงัคงมขีอ้จ ากดัเรือ่งการสือ่สารทางโทรศพัท ์และ

การเขา้ถงึอนิเตอรเ์นต็ ยงัคงมเีฝา้ระวงัพฤตกิรรมเพือ่ป้องกนัโรค เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การจ ากดัการเดนิทาง การลา้งมอื และการใชห้นา้กาก การแกไ้ขขอ้มูลที่

ผดิพลาด 

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการป้องกนัและการรบัมือกบัโควิด 19 แก่ผูห้นีภยัการสูร้บ อย่างตอ่เน่ือง โดยแปลเป็นภาษากะเหรีย่งและภาษาพมา่  รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการเฝา้
ระวงัการติดเชือ้รอบใหมใ่นประเทศเมียนมา ผูห้นีภยัและกลุม่ผูม้ีความตอ้งการพิเศษไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูดว้ยการพดูคยุกลุม่ย่อยถึง 7,000 กลุม่เลก็ๆ มีการแจกโปสเตอร ์แผน่
พบั ประกาศผา่นระบบกระจายเสยีงชมุชน วิดีโอ และเวบ็ลิงคต์า่งๆ  สง่ตอ่รายงานขา่วจากสื่อตา่งๆประจ าสปัดาหใ์หก้บัคณะกรรมการผูห้นีภัยฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ
และศนูยข์อ้มลูในพืน้ท่ีพกัพิงฯ 

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

• จดัท าคูม่ือการจดัการความเครียดและความเป็นอยูท่ี่ดีภายใตค้วามรว่มมือของคณะอนกุรรมการดา้นสขุภาพและกลุม่งานจิตสงัคม 
• ด าเนินการแจกหนา้กากผา้ 150,000 กวา่ชิน้ใหแ้ก่ผูห้นีภยัการสูร้บ และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน รวมถึงจดัซือ้หนา้กากผา้จ  านวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชมุชน มอบหนา้กาก

ใหก้บันกัเรียนจ านวน 18,000 กวา่ชิน้ มอบชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ครอบครวั 16,000 กวา่ชดุ รวมถึงนกัเรียนตามหอพกัตา่งๆในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จดัท า
แผน่พบัเก่ียวกบัสขุอนามยั แนวทางการใชห้นา้กากผา้และขอ้มลูส  าคญัตา่งๆ โดยแจกไปพรอ้มกบัอปุกรณส์ขุอนามยัและหนา้กาก แนวทางการใชอุ้ปกรณส์ขุอนามยัไดร้บั
การเผยแพรผ่า่นระบบสารสนเทศและการเย่ียมบา้น แจกจ่ายสบู่กวา่ 13,000 กอ้น ใหก้บักลุม่ผูเ้ปราะบางท่ีสดุ 5,000 กวา่คนในพืน้ทีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จดัซือ้
ผา้อนามยัใหแ้ก่ผูห้ญิงในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จ  านวน 28,000 กวา่ชิน้ ท าการแจกจ่ายไปแลว้ 2 แห่ง และไดด้  าเนินการแจกในพืน้ท่ีอ่ืนอีกตอ่ไป 

• เผยแพรเ่นือ้หาเก่ียวกบัการคุม้ครองการแสวงผลประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและเพศวิถี ผา่นทางเครื่องขยายเสียงชมุชน  
• จดัสง่ชดุเครื่องมือในการสื่อสารขอ้มลูความรู ้ใหก้บัคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯและผูน้  าชมุชนในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง  
• จดัท าและแจกจ่ายขอ้มลูดา้นการศกึษาและเครื่องมือท่ีเหมาะสมกบัเดก็เก่ียวกบัโควิด-19 รวมถึงสื่อการเรียนรู ้ชดุสขุอนามยั และคูม่ือส  าหรบัผูป้กครอง โดยไดแ้จกสมดุ

ระบายสีท่ีมีเนือ้หาส  าคญัเก่ียวกบัโควิด-19 จ านวน 7000 เลม่ ใหก้บักลุม่เดก็เลก็ (อายรุะหวา่ง 5-11 ปี) พืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง โดยมเีดก็จ  านวน 13,000 คนไดร้บั
อปุกรณนี์แ้ลว้   

• พฒันากลไกการรบัฟังเสียงสะทอ้นและค ารอ้งเรยีนตา่งๆ สปัดาหล์ะสองครัง้ โดยรวมเขา้กบักิจกรรมท่ีทางพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯไดด้  าเนินการอยู่แลว้ ขณะนีไ้ดท้  าการ
สมัภาษณผ์ูห้นีภยัการสูร้บไปแลว้ 9,000 กวา่ราย เครื่องมือส  ารวจความรู ้ทศันคติและการปฏิบตัิ ก  าลงัด  าเนินการอยู่ในขณะนี ้และด าเนินการเสรจ็แลว้ในพืน้ท่ีพกัพิง
ชั่วคราวฯ 7 แห่ง ส  าหรบัการติดตามประเมินผลหลงัจากการแจกจ่ายก าลงัจะเร่ิมในเรว็ๆนี ้

• ท าการแจกแผน่พบัเก่ียวกบัโควิด 19 และชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ผูห้นีภยัฯท่ีก  าลงัจะเดินทางโยกยา้ยถ่ินฐานไปประเทศท่ีสาม  
• ปรกึษากบัคณะกรรมการผุห้นีภยัฯ ในการวางแผนในการหาวิธีเพ่ือเนน้ย า้ถึงความส าคญัในการใชห้นา้กากผา้ จะมกีารท าแบบประเมินการส ารวจในระหวา่งการแจก

ผา้อนามยัท่ีจะเริ่มปลายเดือนกนัยายนนี ้
 
       การจัดการผู้ป่วย 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่ )* 

ประเดน็ส าคัญ ไดร้บัอปุกรณ์และเจา้หนา้ทีท่ีจ่ าเป็นเพือ่รองรบัผูป่้วยหากมผูีป่้วยเพิ่มขึน้กว่าปัจจุบนั ยงัคงมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึการรกัษาหากมผูีป่้วยทีไ่ดร้บัการ
ยนืยนัในพืน้ทีพ่กัพงิชั่วคราวฯ เวชภณัฑท์ีม่จี ากดัสามารถหาไดใ้นโรงพยาบาลบางแห่ง 

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

เลียโชโกล  
• ท าการปรบัแนวทางการจดัการผูป่้วยตามมาตรฐานโลก ใหเ้ขา้กบับริบทของผูห้นีภยัฯในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ และตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ 
• อยู่ในขัน้ตอนวางแผนฝึกซอ้มสถานการณจ์  าลองและอบรมทบทวนหลกัปฏิบตัิใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
• ด าเนินการซือ้ยาและอปุกรณต์า่งๆ  
 
           อาหาร 
                 ทีบีซี 

ประเดน็ส าคัญ การเพิ่มขึน้ของผูเ้ปราะบางและผูม้ีภาวะพึ่งพงิทีต่อ้งการความช่วยเหลอืระยะยาว ความช่วยเหลอืดา้นอาหารมีเพยีงพอในช่วงการเพิ่ม
ความเขม้งวดช่วงโควิด 19 

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

ชั่วคราวฯ จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงานในครวัในพืน้ท่ีฯ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานทางการแพทยใ์นการกกัตวั และกกัโรคให้ปฏิบตัิงานตอ่ไปได ้โดยไดท้  าการ
อบรมแลว้เสรจ็ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง 

• พฒันายทุธศาสตรเ์พ่ือใหแ้นใ่จวา่ผูห้นีภยัฯสามารถเขา้ถงึอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
• ก าลงัจดัท าแผนส ารวจความมั่นคงดา้นอาหารและการประกอบอาชีพ 
 

การป้องกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเดน็ส าคัญ สร้างความมัน่ใจว่าประชากรปฏิบัติตัวสอดคล้องกับหลักการการป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ในช่วงการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ใน
ประเทศไทย และรับมือกับการเพ่ิมขึน้ของผู้ป่วยท่ีได้รับรายงานยืนยันจากประเทศเมยีนมา 

• ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิงานในสถานการณโ์ควิด 19 อย่างตอ่เน่ือง และปรบัรวมเขา้กบัแผนการอบรม วางแผนในการจดัอบรมเพ่ือทบทวนเรื่องการป้องกนัและ
การควบคมุการติดเชือ้ในทกุพืน้ท่ี 

• จดัท าคูม่ือแนวทางการป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ใหส้  าหรบัเจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) จดัเตรยีมสบู่และจดุลา้งมือเพ่ือสนบัสนนุการลา้งมือตรงจดุเขา้
ออกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างตอ่เน่ือง   

• ติดตัง้จดุลา้งมือในพืน้ท่ีสาธารณะแลว้ โดยมุง่เนน้พืน้ท่ีท่ีคนใชบ้ริการบ่อยท่ีสดุ รวมถึงศาสนสถานและโรงเรยีน 
• สง่เสริมสขุอนามยัของมือในระดบัครวัเรือน ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• ด าเนินการผลิตเครื่องป้องกนัส  าหรบัใบหนา้ และอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี)ท่ีใชซ้  า้ รวมถึงแปรงขดั และถงุมืออนามยั ไดร้บัหนา้กากอนามยัจากรฐับาลไทยจ านวน 

14,000 ชิน้ในการจดัสง่รอบท่ีสองแลว้  
• สถานพยาบาลในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทกุแห่งไดร้บับรจิาคชดุอปุกรณป์้องกนัตวัเอง (พีพีอี) เพ่ิมเติมจากองคก์ารอนามยัโลกแลว้ 
        การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผู้ป่วยและการรับมือโรคระบาดอยา่งเร่งดว่น 

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

ประเดน็ส าคัญ ยงัคงใหค้วามส าคญัอย่างสูงในการเฝา้ระวงัรวมถึงการปฏิบตัติามกฎระเบียบการกกัตวัและการรายงานแมว่้าประเทศไทยจะมีการผอ่น
ปรนและประเทศปรบัสูก่ารด าเนินชีวิต “วิถีใหม่” 

• การจดัท าคูม่ือการป้องกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุขโ์รคโควิด 19 ส าหรบัผูพ้ลดัถ่ินในประเทศไทย ไดร้บัการอนมุตัิจากกระทรวงสาธารณสขุ ท าการ
แปลเป็นภาษาไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และสง่ไปยงัส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แห่งท่ีพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯตัง้อยู่ 

• วางมาตรการส  าหรบัผูห้นีภยัฯท่ีมีอาการป่วย เมื่ออยู่นอกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯขณะรอกระบวนการโยกยา้ยถ่ินฐานไปยงัประเทศท่ีสาม ใหป้ระยกุตใ์ชก้บัแนวทางท่ีมีอยู่ 
ส  าหรบัผูห้นีภยัฯท่ีมีอาการป่วยไดร้บัการตรวจคดักรองก่อนกลบัเขา้มาในพืน้ท่ีพกัชั่วคราวฯ สว่นพืน้ท่ีกกัตวันอกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนการด  าเนินการ  

• จดัท าขัน้ตอนส าหรบัผูป่้วยท่ีมีอาการคลา้ยไมส่บายและตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลนั อยู่ในช่วงการจดัเตรียมใหก้บัพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 7 แห่ง และปัจจบุนันีไ้ดม้กีาร
เก็บตวัอย่างเชือ้เป็นประจ า และสง่ไปตรวจยงัศนูยม์าลาเลียโซโกล มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีในการเก็บเชือ้แลว้ ยงัคงเหลือเหลือพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอีก 2 แห่งยงัไมไ่ดอ้บรม 
และก าหนดใหเ้ริ่มสง่เชือ้ไปยงัหอ้งปฏิบตัิการของคณะกรรมการโรคติดตอ่นนทบรุีภายใน 2 อาทิตยนี์ ้

• ติดตัง้เครื่องมือทางการแพทยแ์ละระบบการเฝา้ระวงัโรคในระดบัชมุชนแลว้ และพรอ้มใชง้าน  
• ด าเนินการสนบัสนนุเจา้หนา้ท่ีไทยในการคดักรองจดุผา่นเขา้ออกอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
• ด าเนินการฝึกจ าลองสถานการณเ์พ่ือใหม้ั่นใจวา่สามารถรบัมือตอ่กรณีโควิด 19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
         การคุ้มครองและการแนะน าต่างๆ  

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

ประเดน็ส าคัญ การน าประเด็นผูห้นภียัการสูร้บฯ เขา้ไปรวมอยูใ่นแผนช่วยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝ้าระวงั การรบัมือและแผน
ด าเนนิการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงานคุม้ครอง  

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

• สรา้งความเช่ือมั่นวา่ไดใ้หบ้ริการงานคุม้ครองอย่างตอ่เน่ืองใหก้บัผูเ้ปราะบางท่ีสดุ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูและทบทวนขอ้มลูของกลุม่เปราะบาง 
• สรา้งความมั่นใจวา่มกีารติดตามงานคุม้ครองอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้ถึงช่องทางการรายงานของผูเ้สียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศ

สภาวะ และคดีดา้นความคุม้ครองรา้ยแรงอ่ืนๆ ไดม้ีการปรบัระบบการสง่ตอ่คดคีวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะใหมแ่ลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทกุแห่ง ตลอดจน
สนบัสนนุอปุกรณท่ี์จ าเป็น 

• แปลแนวทางการกลบัมาเปิดโรงเรียนอีกครัง้ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ มาตรการความปลอดภยัไดร้บัพิจารณาขัน้ตอนสดุทา้ยแลว้ และมีการด  าเนินกิจกรรม
เตรียมความพรอ้มส าหรบัหกสปัดาห ์ไดร้วบรวมความตอ้งการอปุกรณส์ขุอนามยัเสริมส  าหรบัโรงเรียนเรียบรอ้ยแลว้ 

• วางแผนเตรียมความพรอ้มส าหรบัการกลบัสูรู่ปแบบการเรยีนรูท้างไกลทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีท่ีมีผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ระลอกสอง 
• ท าขอ้มลูการวิเคราะหก์ารป้องกนัความเสี่ยงในระดบัจงัหวดัส  าเรจ็แลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงฯทัง้ 9 แห่ง ก  าลงัด  าเนินการพฒันาการวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นการป้องกนัชายแดน

แบบรวม 
• วางแผนการประเมนิความตอ้งการหลายดา้นอย่างรวดเรว็เพ่ือท าความเขา้ใจผลกระทบเชิงลบของโควิด 19 ตอ่ผูห้นีภยัท่ีเปราะบางและระบกุลไกการรบัมือความเสี่ยงในการ

ป้องกนัใหม ่ๆ และช่องวา่งในการใหบ้ริการ 
 

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรับมือกบัถานการณ์โควิด 19 


