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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  

22 พฤษภาคม 2563 

         กลุ่มประสานงาน 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเทพฯ 

บ้านต้นยาง 2,529 

 สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัสฯ) 

 สถติจิ านวนประชากร 

* จากข้อมูลสถิติของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 
 

อายุ         เพศ 
 หญิง 

51% 
50% 
51% 
50% 
50% 
49% 
51% 
52% 
50% 

ชาย 
49% 
50% 
49% 
50% 
50% 
51% 
49% 
48% 
50% 

จ านวนประชากรทัง้หมด 93,298       คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ปี ขึน้ไป 

บ้านต้นยาง 

บ้านแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ละอูน 

แม่ลามาหลวง 

บ้านใหม่ในสอย 

นุโพ 

ถ า้หนิ  

อุ้มเป้ียม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 

*การของบสนบัสนนุนี้ส าหรับ 6 เดือน ประเมินตามความจ าเป็น ณ ปัจจุบนั 

ได้รับงบสนับสนุนแล้ว  1.84 ล้าน 
ต้องการงบ 2.75 ล้าน 

งบรวมทัง้หมด 

การจดัการผู้ป่วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผู้ป่วย 
และการรับมือกบัโรคระบาด อย่างเร่งด่วน  

การปอ้งกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุ้มครองและการให้ค าแนะน า 

การส่ือสารเร่ืองความเส่ียง 

ถ า้หิน 5,845 

นโุพ 9,639 

อุ้มเปีย้ม 10,871 

แมห่ละ, 34,794 

แมล่ะอนู, 9,138 

แมล่ามาหลวง, 10,213 

บ้านแมส่ริุน, 2,009 

แม่ฮ่องสอน 

บ้านใหมใ่นสอย 8,260 

กาญจนบุรี 

 
การสง่มอบบริการท่ีจ าเป็นใน

พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ 

การส่ือสารเร่ืองความเส่ียง 
 

การจดัการผู้ป่วย 
 

การเฝา้ระวงั  การสอบประวตัิผู้ป่วย และ  

การรับมือกบัโรคระบาดอย่างเร่งด่วน  

การปอ้งกนั และการควบคุมการติดเชือ้  

 

อาหาร 
 

การคุ้มครองและการให้ค าแนะน า 
 

จ านวนผู้ป่วยที่ 

ได้รับรายงาน 0 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  

22 พฤษภาคม 2563 

 การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

แอดร้า (แอคเท็ด, โคเออร์, เจอาร์เอส, เอชไอ, ไออาร์ซี, องค์การช่วยเหลือเด็ก, ฟิล์มเอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ทีบีซี)* 

ประเดน็ส าคัญ การเผยแพร่ข้อมูลให้กบัผูห้นีภยัจากการสูร้บฯ ในบริบทของการเว้นระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัท่วงที แต่ยงัคงมีข้อจ ากดัเร่ือง
การสือ่สารทางโทรศพัท์ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต    

• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการป้องกนัและการรับมือกบัโควิด 19 ให้กบัผู้หนีภยัการสู้รบฯ อย่างตอ่เน่ือง โดยแปลเป็นภาษากะเหร่ียงและภาษาพมา่ รวมถึงการเข้าถึงกลุม่ผู้
มีความต้องการพิเศษด้วยการพดูคยุกลุม่ย่อยถึง 7,000 กลุม่เลก็ๆ มีการแจกโปสเตอร์ แผน่พบั ประกาศผา่นระบบกระจายเสยีงชมุชน วิดีโอ และเวบ็ลิงคต์า่งๆ  
ตลอดจนเผยแพร่รายงานขา่วจากสื่อตา่งๆประจ าสปัดาห์ 

• จดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีชมุชนจ านวน 200 กวา่คน ในเร่ืองการส่ือสารเร่ืองความเสี่ยงและการมีสว่นร่วมของชมุชน ให้พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึง
เนือ้หาเก่ียวกบัแนวทางการเย่ียมบ้าน ตามแนวทางของกลุม่งานคุ้มครอง  

• ด าเนินการพฒันาแนวทางด้านสขุภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดีส าหรับครอบครัวท่ีเปราะบางภายใต้ความร่วมมือกบัคณะอนกุรรมการด้านสขุภาพและกลุม่งานจิต
สงัคม  

• ด าเนินการแจกหน้ากากผ้า 40,000 กวา่ชิน้ และชดุอปุกรณ์สขุอนามยั จ านวน 1,700 ชดุ ให้กบัผู้หนีการสู้รบฯ และด าเนินการจดัซือ้หน้ากากเพ่ิมเติมอีก จ านวน 
94,000 ชิน้ และ ชดุอปุกรณ์สขุอนามยัอีก 15,000 ชดุ  จดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์สขุอนามยัและหน้ากากผ้าโดยแจกไปพร้อมกบัการมอบชดุอปุกรณ์
สขุอนามยัและการแจกหน้ากาก ทัง้นีห้น้ากากผ้าเป็นการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์จากศนูย์วิชาชีพในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯแมห่ละและอุ้มเปีย้ม  การแจกจ่ายสบู่ (สอง
ก้อนตอ่คน) ให้กบักลุม่ผู้สงูวยัเปราะบางจ านวน 5,103 รายด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย แจกสบูท่ัง้หมดไป 10,346 ก้อน 

• เผยแพร่เนือ้หาเก่ียวกบัการคุ้มครองการแสวงผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ ผา่นทางเคร่ืองขยายเสยีงชมุชน  
• พฒันากลไกการรับฟังเสียงสะท้อนและค าร้องเรียนตา่งๆ อาทิตย์ละสองครัง้ โดยรวมเข้ากบักิจกรรมท่ีทางพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯได้ด าเนินการอยู่แล้ว ขณะนีไ้ด้ท า

การส ารวจไปแล้ว 600 กวา่ราย   

การจัดการผู้ป่วย 
ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคติดต่อ )* 

ประเดน็ส าคัญ ขณะนีย้งัไม่มีสถานทีต่รวจเชือ้และการส่งต่อทีป่ลอดภยัส าหรับพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯทัง้ 4 แห่ง ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
(ประมาณ 32,000 คน)  

• ขณะนีม้ีการจดัพืน้ท่ีและเตรียมเคร่ืองมือส าหรับกกัโรคและดแูลผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว   
• ร่วมมือกบัศนูย์วิจยัมาลาเรียโซโกลในการจดัอบรมและหาข้อสรุปกระบวนการตรวจหาเชือ้ส าหรบัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯในจงัหวดัแมฮ่่องสอนหากมีการร้องขอ  
• ริเร่ิมพฒันาหลกัการจดัการผู้ป่วย รวมถึงการขนย้ายตวัเชือ้ท่ีท าการทดสอบ  
• ด าเนินการจดัซือ้ยาและเคร่ืองมือตา่งๆ 
• ออกมาตรการเพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

การเฝ้าระวัง การสอบประวัตผู้ิป่วยและการรับมือโรคระบาดอย่างเร่งด่วน 
ไออาร์ซี(เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติดต่อ, องค์การอนามยัโลก, กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย)* 

ประเดน็ส าคัญ มาตรการในการคดักรองก่อนเข้าพืน้ทีแ่ละการกกัตวัแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯ มีความเป็นไปไดว่้าจะขาดการ
รายงาน  

• การจดัท าคูม่ือการป้องกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุข์โรคโควิด 19 ส าหรับผู้พลดัถ่ินในประเทศไทย อยู่ระหวา่งการตรวจทานจากกระทรวง
สาธารณสขุ  

• พฒันาจดัท าบทความเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตักิารกกัตวัให้กบัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านอาหารและการคุ้มครอง 
• เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเฝา้ระวงัโรคทกุคนได้รับการอบรมและสามารถใช้หลกัเกณฑ์โรคท่ีทางกระทรวงสาธารณสขุก าหนดให้ในปัจจบุนัได้  
• มีการคดัแยกผู้ป่วยในสถานพยาบาลของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทกุแห่ง เพ่ือแยกกลุม่และคดักรองผู้ป่วยตามอาการ   
• จดัตัง้ระบบการเฝา้ระวงัโรคโดยชมุชน และการกกัตวั ณ สถานท่ีท่ีจดัตัง้ขึน้ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง   
• ด าเนินการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีไทยในการตดักรองจดุผา่นเข้าออกอย่างตอ่เน่ือง    
• จดัอบรมการติดตามเส้นทางการติดเชือ้ให้กบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุชมุชน ซึ่งแล้วเสร็จในบางพืน้ท่ี และยงัคงจดัอบรมอยู่ในพืน้ท่ีอ่ืน 
• จดัเตรียมห้องเฉพาะส าหรับกกัผู้ป่วย เพ่ือรอการสง่ตอ่ผู้ป่วย เพ่ิมจ านวนเตียงส าหรับผู้ป่วยต้องสงสยัและผู้ป่วยท่ีได้รับการยืนยนั รวมถึงหากมีจ านวนผู้ป่วยล้น

ทะลกั 

การป้องกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเดน็ส าคัญ การจดัหาชดุอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (พีพีอี) ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
• จดัเตรียมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี) ไว้ในคลงัเกบ็ของส าหรับ 6 สปัดาห์ และจดัหาหน้ากากอนามยัให้กบัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง ทกุเดือน โดยได้รับการ

สนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสขุ  
• ด าเนินการพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานในสถานการณ์โควิด 19 และจดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสขุในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง  
• ด าเนินการพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับการกกัตวัและดแูลรักษาในสถานการณ์โควิด 19  จดัเตรียมสถานท่ีและซกัซ้อมรวมถึงมีการจดัฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง 
• ด าเนินการพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานการปนเปือ้นเชือ้ และเร่ิมอบรมในพืน้ท่ีพงัพิงชัว่คราวฯบางแห่งแล้ว  
• จดัอบรมทบทวนความรู้เร่ืองการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ให้กบัเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ  
• จดัเตรียมสบู่และจดุล้างมือเพ่ือสนบัสนนุการล้างมือตรงจดุเข้าออกพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯอย่างตอ่เน่ือง   
• ติดตัง้จดุล้างมือในพืน้ท่ีสาธารณะแล้ว โดยมุง่เน้นพืน้ท่ีท่ีคนใช้บริการบ่อยท่ีสดุ และบริเวณโรงเรียน 
• สง่เสริมสขุอนามยัของมือในระดบัครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• ด าเนินการผลิตเคร่ืองป้องกนัส าหรับใบหน้า และอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี)ท่ีใช้ซ า้ รวมถึงแปรงขดั และถงุมอือนามยั  
 
           
                         อาหาร 

ทบีีซ ี
ประเดน็ส าคัญ การเพ่ิมข้ึนของผูเ้ปราะบางและผู้มีภาวะพึ่งพิงทีต่อ้งการความช่วยเหลือระยะยาว 

• วางแนวทางการลดการแพร่เชือ้โควิด 19 ให้กบัผู้ขายสนิค้าประเภทอาหาร ผู้จดัหาสนิค้า และเจ้าหน้าท่ีโกดงั  
• มอบสบู่ แอลกอฮอล์ และผงฟอกขาวให้กบัผู้ขายสนิค้าประเภทอาหาร เพ่ือฆ่าเชือ้ในร้านค้า   
• สร้างจดุล้างมือท่ีร้านค้าและโกดงัเก็บของ  
• พฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับการกกัตวัและกกัโรค โดยได้รับความร่วมมือจากทีมโภชนาการ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และคณะกรรมการผู้หนีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิง

ชัว่คราวฯ จดัอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานในครัวในพืน้ท่ีฯ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานทางการแพทย์ในการกกัตวั และกกัโรคให้ปฏิบตัิงานตอ่ไปได้  
• พฒันายทุธศาสตร์เพ่ือให้แน่ใจวา่ผู้หนีภยัฯสามารถเข้าถึงอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารได้อย่างตอ่เน่ือง 
• ทกุครัวเรือนได้รับการสนบัสนนุด้านอาหารในเกณฑ์ของผู้เปราะบางท่ีสดุ ในช่วงสามเดือนนี ้(เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุายน) เป็นอย่างน้อย เพ่ือช่วยบรรเทาการสญูเสียโอกาส

การหารายได้ประจ า ส าหรับการช่วยเหลือนบัจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ขึน้อยู่กบังบสนบัสนนุเพ่ิมเติม 
 
           การคุ้มครองและการแนะน าต่างๆ  

ยเูอ็นเอ็นซีอาร์ (หน่วยงานในเครือข่าย CCSDPT , องค์กรผูห้ญิงกะเหร่ียง , องค์กรผูห้ญิงคะเรนนี, คณะกรรมการผูห้นีภยักะเหร่ียง 
คณะกรรมการผูห้นีภยัคะเรนนี)* 

ประเดน็ส าคัญ การน าประเด็นผูห้นีภยัการสูร้บฯ เข้าไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้การเฝ้าระวงั การรับมือและแผน
ด าเนินการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงานคุ้มครอง  

• รณรงค์ให้มีการน าประเดน็ผู้หนีการสู้รบฯเข้าไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรับมือ และแผนด าเนินการตา่งๆ ในช่วงวิกฤตโควิด 19  
• สนบัสนนุการบรูณาการงานคุ้มครอง เข้าไปสูก่ารท างานในด้านอ่ืนๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ รวมถึงการคุ้มครองการแสวงหา

ผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศ    
• สร้างความเช่ือมัน่วา่ได้ให้บริการงานคุ้มครองอย่างตอ่เน่ืองให้กบัผู้ เปราะบางท่ีสดุ รวมถึงการรวบรวมข้อมลูและทบทวนข้อมลูของกลุม่เปราะบาง 
• ต้องมัน่ใจวา่มกีารติดตามงานคุ้มครองอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการรายงานของผู้เสียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ และ

คดีด้านความคุ้มครองร้ายแรงอ่ืนๆ ได้มีการปรับระบบการสง่ตอ่คดีความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะใหมแ่ล้วในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทกุแห่ง ตลอดจนสนบัสนนุอปุกรณ์ท่ี
จ าเป็น 

• สนบัสนนุด้านเทคนิคส าหรับการจดัการคดทีางไกลแก่เจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี และเจ้าหน้าท่ีองค์กรท้องถ่ิน เพ่ือจะได้มัน่ใจวา่มีการให้บริการด้านการคุ้มครองอย่างตอ่เน่ือง  
• พฒันาเคร่ืองมือเก่ียวกบัโควิด 19 ท่ีเหมาะส าหรับเดก็และได้สง่มอบไปยงัพืน้ท่ี รวมถึงสื่อการเรียนรู้ตา่งๆ ชดุสขุอนามยั และคูม่ือส าหรับผู้ปกครอง  
• ด าเนินการพฒันายทุธศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุการพยายามเปิดโรงเรียนอีกครัง้ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯอย่างปลอดภยั รวมถึง การรณรงค์ภายใต้หวัข้อ “กลบัสูก่ารเรียนรู้” 

  

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรับมือกบัถานการณ์โควิด 19 


