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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  29 ตุลาคม 2563 

 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเทพฯ 

บา้นตน้ยาง 2,447 

 สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 

สถติจิ านวนประชากร 

(*จากขอ้มูลสถติขิองยูเอน็เอชซีอาร ์ณ วนัที ่30  กนัยายน 2563) 
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จ านวนประชากรทั้งหมด  91,940   คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ปี 
บา้นตน้ยาง 

บา้นแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ละอูน 

แม่ลามาหลวง 

บา้นใหม่ในสอย 

นุโพ 

ถ ้าหิน 

อุม้เป้ียม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 

*การของบสนบัสนนุนีส้  าหรบั 9 เดอืน ประเมินตามความจ าเป็น

การจดัการผูป่้วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผูป่้วย 
และการรบัมือกบัโรคระบาด อย่างเรง่ดว่น  

การป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุม้ครองและการใหค้  าแนะน า 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง 

ถ ้าหิน  5,732 

นุโพ, 9,478 

อุม้เป้ียม, 10,766 

แม่หละ, 34,331 

แม่ละอูน , 8,997 

แม่ลามาหลวง 9,886 

บา้นแม่สุริน, 1,946 

Mae Hong Son 

บา้นใหม่ในสอย  8,194 

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 

งบทีต้่องการ

งบทีไ่ด้รับการ

งบทั้งหมด 

* การปฏิบติัการพิสูจน์ตวัตนจัดท าระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมกีารปรับเปลีย่นข้อมลูให้เป็นเป็นปัจจุบนั ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการพิสูจน์ตวัตนอีกรอบ 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  29 ตุลาคม 2563 

 การส่ือสารเร่ืองความเส่ียง 
แอดร้า (แอคเทด็, โคเออร,์ เจอารเ์อส, เอชไอ, ไออารซ์ี, องคก์ารช่วยเหลอืเดก็, ฟิลม์เอด, เอม็ไอ, ยูเอน็เอชซีอาร,์ ทบีซี)ี* 

ประเด็นส าคัญ การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัผูห้นภียัจากการสูร้บฯ ในบรบิทของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัท่วงท ีแต่ยงัคงมขีอ้จ ากดัเรือ่งการสือ่สารทางโทรศพัท ์และการ
เขา้ถงึอนิเตอรเ์นต็ ยงัคงมเีฝา้ระวงัพฤตกิรรมเพือ่ป้องกนัโรค เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การจ ากดัการเดนิทาง การลา้งมอื และการใชห้นา้กาก การแกไ้ขขอ้มูลที่
ผดิพลาด 

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการปอ้งกนัและการรบัมือกบัโควิด 19 แกผู่ห้นีภยัการสูร้บ อยา่งตอ่เนื่อง โดยแปลเป็นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพมา่  รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัการเฝา้ระวงัการติด
เชือ้รอบใหมใ่นประเทศเมียนมา ผูห้นีภยัและกลุ่มผูมี้ความตอ้งการพิเศษไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูดว้ยการพดูคยุกลุ่มยอ่ยถงึ 7,000 กลุ่มเล็กๆ มีการแจกโปสเตอร ์แผ่นพบั ประกาศผ่านระบบ
กระจายเสียงชมุชน วิดีโอ และเว็บลิงคต์า่งๆ  สง่ตอ่รายงานขา่วจากส่ือตา่งๆประจ าสปัดาหใ์หก้บัคณะกรรมการผูห้นภียัฯประจ าพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯและศนูยข์อ้มลูในพืน้ทีพ่กัพิงฯ 

• จดัอบรมใหก้บัเจา้หนา้ที่ชมุชนจ านวน 200 กวา่คน ในเรือ่งการส่ือสารเรือ่งความเส่ียงและการมสี่วนรว่มของชมุชน ใหพ้ืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่ รวมถงึเนือ้หาเก่ียวกบัแนวทางการ
เย่ียมบา้น ตามแนวทางของกลุ่มงานคุม้ครอง  

• จดัท าคูมื่อการจดัการความเครียดและความเป็นอยูท่ี่ดีภายใตค้วามรว่มมือของคณะอนกุรรมการดา้นสขุภาพและกลุ่มงานจติสงัคมเสร็จเรียบรอ้ยแลว้และท าการแจกจา่ยแลว้ 
• ด าเนินการแจกหนา้กากผา้ 150,000 กวา่ชิน้ใหแ้กผู่ห้นีภยัการสูร้บ และเจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีฯ่ รวมถงึจดัซือ้หนา้กากผา้จ านวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชมุชน มอบหนา้กากใหก้บันกัเรียน

จ านวน 18,000 กวา่ชิน้ จดัซือ้และวางแผนแจกหนา้กากเพิ่มเติมคนละ 2 ชิน้ใหแ้กผู่ห้นภียัการสูร้บกอ่นสิน้เดือนตลุาคมนี ้มอบชดุอปุกรณส์ุขอนามยัใหแ้กค่รอบครวั 16,000 กวา่ชดุ 
รวมถงึนกัเรียนตามหอพกัตา่งๆในพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่ จดัท าแผ่นพบัเก่ียวกบัสุขอนามยั แนวทางการใชห้นา้กากผา้และขอ้มลูส าคญัตา่งๆ โดยแจกไปพรอ้มกบัอปุกรณ์
สุขอนามยัและหนา้กาก แนวทางการใชอ้ปุกรณส์ุขอนามยัไดร้บัการเผยแพรผ่่านระบบสารสนเทศและการเย่ียมบา้น  

• แจกจา่ยสบูก่วา่ 13,000 กอ้น ใหก้บักลุ่มผูเ้ปราะบางทีสุ่ด 5,000 กวา่คนในพืน้ทีพกัพงิชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่ จดัซือ้ผา้อนามยัใหแ้กผู่ห้ญิงในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่ จ  านวน 28,000 
กวา่คน ท าการแจกจา่ยไปแลว้ 7 แหง่ และไดด้ าเนินการส ารวจการประเมินความตอ้งการอยา่งตอ่เนื่อง 

• เปล่ียนไปใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผ่านกระบวนการสนทนาในครวัเรอืนขนาดเล็กรวมทัง้การวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมเพือ่น  ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่มี
ความหมาย 

• การจดัเตรียมชดุสุขอนามยัรอบที่สองรายไตรมาสเสร็จสมบรูณใ์นพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่แลว้ ส าหรบัการแจกรอบถดัไปอยูใ่นขัน้ตอ้นการเตรียมการ โดยวางแผนไวใ้นชว่งตน้เดือน
พฤศจิกายน 

• เผยแพรเ่นือ้หาเก่ียวกบัการคุม้ครองการแสวงประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ รวมถงึความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพ ผ่านทางเครื่องขยายเสียงชุมชน มีการผลิตโปสเตอรแ์ละใบปลิว
ส าหรบัแจกจา่ย 

• จดัส่งชดุเครื่องมือในการส่ือสารขอ้มลูความรู ้ใหก้บัคณะกรรมการผูห้นภียัฯประจ าพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯและผูน้  าชมุชนในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่  
• จดัท าและแจกจา่ยขอ้มลูดา้นการศกึษาและเครื่องมือที่เหมาะสมกบัเด็กเก่ียวกบัโควิด-19 รวมถงึส่ือการเรียนรู ้ชดุสุขอนามยั และคูมื่อส าหรบัผูป้กครอง โดยไดแ้จกสมดุระบายสีที่มีเนือ้หา

ส าคญัเก่ียวกบัโควิด-19 จ านวน 7000 เล่ม ใหก้บักลุ่มเด็กเล็ก (อายรุะหวา่ง 5-11 ปี) พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แหง่ โดยมีเด็กจ านวน 13,000 คนไดร้บัอปุกรณน์ีแ้ลว้   
• จดัท ากลอ่งรบัฟังเสียงสะทอ้นและค ารอ้งเรียนตา่งๆ ตรงจดุแจกชดุอปุกรณส์ุขอนามยั แบบส ารวจความรู ้ทศันคติและการปฏิบติั ไดด้  าเนินการเสร็จแลว้ในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯ 7 แหง่ 

ก าลงัด าเนินการติดตามประเมินผลหลงัจากการแจกส่ิงของ 
• ท าการแจกแผ่นพบัเก่ียวกบัโควิด 19 และชดุอปุกรณส์ุขอนามยัใหแ้กผู่ห้นภียัฯที่ก  าลงัจะเดินทางโยกยา้ยถ่ินฐานไปประเทศที่สาม  
• ปรกึษากบัคณะกรรมการผูห้นภียัฯ ในการวางแผนในการหาวธีิเพื่อสนบัสนนุและใหค้วามส าคญัในการใชห้นา้กากผา้  
• รว่มมือกบัเจา้หนา้ที่ไทยในการตอบรบัปัญหาทีเ่กิดขึน้กบัชมุชนไทยโดยรอบที่ติดกบัพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯ 

การป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ 
ไออาร์ซี (เอม็ไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเด็นส าคัญ สรา้งความมั่นใจว่าประชากรปฏบิตัติวัสอดคลอ้งกบัหลกัการการป้องกนัและการควบคมุการตดิเชือ้ในช่วงการด าเนนิชีวติวถิใีหม่ในประเทศไทย และรบัมอืกบั
การเพิ่มขึน้ของผูป่้วยทีไ่ดร้บัรายงานยนืยนัจากประเทศเมยีนมา 

• ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบติังานในสถานการณโ์ควดิ 19 อยา่งตอ่เนื่อง และปรบัรวมเขา้กบัแผนการอบรม วางแผนในการจดัอบรมเพื่อทบทวนเรือ่งการปอ้งกนัและการควบคมุ
การติดเชือ้ในทกุพืน้ที ่

• จดัท าคูมื่อแนวทางการปอ้งกนัและการควบคมุการติดเชือ้ใหส้ าหรบัเจา้หนา้ทีอ่งคก์รนอกภาครฐั(เอ็นจีโอ) จดัเตรียมสบูแ่ละจดุลา้งมือเพื่อสนบัสนนุการลา้งมือตรงจดุเขา้ออกพืน้ที่พกัพิง
ชั่วคราวฯอยา่งตอ่เนื่อง   

• ติดตัง้จดุลา้งมือในพืน้ทีส่าธารณะแลว้ โดยมุง่เนน้พืน้ที่ที่คนใชบ้ริการบอ่ยที่สุด รวมถงึศาสนสถานและโรงเรียน 
• ส่งเสริมสุขอนามยัของมือในระดบัครวัเรอืน ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• มีผูบ้ริจาคเพิ่มเติมอีกสองรายในการบริจาคชดุอปุกรณป์อ้งกนัตวัเอง (พีพีอี)ใหก้บัสถานพยาบาลในพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯทกุแหง่โดยได้รบัจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรางสาธารณสขุ 

และ องคก์ารอนามยัโลก 
       
การจัดการผู้ป่วย 
           ไออาร์ซี (เอม็ไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่ )* 

ประเด็นส าคัญ ไดร้บัอปุกรณท์ีจ่ าเป็น และมเีจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามสามารถใหค้วามช่วยเหลอืหากผูป่้วยลน้ ยงัคงมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึการรกัษาหากมผูีป่้วยทีไ่ดร้บัการยนืยนั

ในพืน้ทีพ่กัพงิชั่วคราวฯ เวชภณัฑ์ทีม่จี ากดัสามารถหาไดใ้นโรงพยาบาลบางแห่ง 

• สถานทีส่  าหรบัการกกัโรคและดแูลผูป่้วยจดัสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  และพรอ้มส าหรบัการปฏิบติัการหากมีการติดเชือ้ขึน้ในพืน้ที่  
• จดัเตรียมความพรอ้มดา้นอปุกรณท์างการแพทยต์า่งๆ และพฒันาแผนหากเกิดโรคระบาดในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯอยา่งฉบัพลนั  
• ท าการปรบัแนวทางการจดัการผูป่้วยตามมาตรฐานโลก ใหเ้ขา้กบับริบทของผูห้นภียัฯในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯ และตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข 
• จดัหาและกกัตนุยาและเวชภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
• จดัตัง้คณะท างานในจงัหวดัตากรว่มกบักระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อเสริมสรา้งการสนบัสนนุจากรฐับาลในการท างานรว่มกบัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯจงัหวดัตาก สนบัสนนุการ

ด าเนินการที่คลา้ยคลงึกนัในจงัหวดัที่รบัผูห้นภียัฯ 
• ท าการวางแผนฝึกซอ้มสถานการณจ์ าลองเพื่อใหม้ั่นใจวา่สามารถรบัมือกบัโควิด 19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหากมีผูป่้วยติดโรคนี ้ 

 
การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผู้ป่วยและการรับมือโรคระบาดอย่างเร่งด่วน 

ไออาร์ซี(เอม็ไอ, คณะกรรมการโรคตดิต่อ, องคก์ารอนามยัโลก, กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย)* 

ประเด็นส าคัญ เพิ่มการเฝา้ระวงัรวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบการกกัตวัและการรายงานอย่างสม ่าเสมอ เนือ่งจากประเทศไทยไดป้รบัสู่การด าเนนิชีวติ “วถิใีหม่”อย่าง

ต่อเนือ่งในบางจงัหวดั ขณะทีบ่างจงัหวดัยงัพบการแพร่เชือ้ในทอ้งถิ่น 

• การจดัท าคูมื่อการปอ้งกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุขโ์รคโควิด 19 ส าหรบัผูพ้ลดัถ่ินในประเทศไทย ไดร้บัการอนมุติัจากกระทรวงสาธารณสขุ ท าการแปลเป็นภาษาไทย
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และส่งไปยงัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แหง่ที่พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯตัง้อยู่ 

• วางมาตรการส าหรบัผูห้นภียัฯที่มีอาการป่วย เม่ืออยูน่อกพืน้ทีพ่กัพิงชั่วคราวฯขณะรอกระบวนการโยกยา้ยถ่ินฐานไปยงัประเทศที่สาม ใหป้ระยกุตใ์ชก้บัแนวทางที่มีอยู ่ส าหรบัผูห้นภียัฯทีมี่
อาการป่วยไดร้บัการตรวจคดักรองกอ่นกลบัเขา้มาในพืน้ที่พกัชั่วคราวฯ  

• สถานกกัตวัส าหรบัผูเ้ดินทางแลว้กลบัเขา้มาในพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯ ไดร้บัการพจิารณาการน ากลบัมาใชใ้หมส่ าหรบับคุคลที่มีประวติัการเดินทางไปยงัเขตที่มีความเส่ียงสูง คณะกรรมการผู้
หนีภยัฯในแมส่ะเรียงสนบัสนนุการจดัตัง้สถานกกัตวัแหง่ใหม ่

• เพิ่มการเฝา้ระวงัผูป่้วยที่มีอาการไมส่บายคลา้ยไขห้วดัใหญ่และผูป่้วยติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั ก าลงัด าเนินการในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 8 แหง่ มีแผนในการเก็บตวัอยา่งเชือ้เพื่อ
ส่งไปตรวจยงัหอ้งปฏิบติัการสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรุี  มีการเพิ่มการตรวจผูป่้วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายในเฉียบพลนัจาก 10% เป็น 20% ในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯบางแหง่ 

• เพิ่มการเฝา้ระวงัในการตรวจหาเชือ้ส าหรบับคุคลในพืน้ที่กกัตวัส าหรบัผูเ้ดินทางกลบัมา ที่มีประวติัการเดินทางไปยงัประเทศเมียนมา 
• เตรียมความพรอ้มดา้นเครือ่งมือทางการแพทยแ์ละระบบการเฝา้ระวงัโรคในระดบัชมุชนและพรอ้มใชง้าน  
• จดัท าแผนการอบรมรอบใหมเ่ก่ียวกบัตามมาตรฐานการปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯ และการควบคมุป้องกนัการติดเชือ้ตรงจดุทางเขา้พืน้ที ่
• ด าเนินการสนบัสนนุเจา้หนา้ที่ไทยในการคดักรองจดุผ่านเขา้ออกอยา่งตอ่เนือ่งและมีประสิทธิภาพ และการติดตามการตรวจจดุตรวจตา่งๆอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

อาหาร 
ทีบีซี 

ประเด็นส าคัญ การเพิ่มขึน้ของผูเ้ปราะบางและผูม้ภีาวะพึ่งพงิทีต่อ้งการความช่วยเหลอืระยะยาว ความเพยีงพอดา้นอาหารทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุในช่วงการเพิ่มความเขม้งวด

ช่วงโควดิ 19 ซึ่งมผีลต่อความสามารถในการหารายได ้ 

• วางแนวทางการลดการแพรเ่ชือ้โควิด 19 ใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร ผูจ้ดัหาสินคา้ และเจา้หนา้ที่โกดงั  
• มอบสบู ่แอลกอฮอล ์และผงฟอกขาวใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร เพื่อฆ่าเชือ้ในรา้นคา้   
• ติดตัง้จดุลา้งมือที่รา้นคา้และโกดงัเก็บของ วางมาตรการบงัคบัใหส้วมหนา้กากในรา้นคา้ที่เป็นเครือข่ายฟดูการด์ 
• พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานส าหรบัการกกัตวัและกกัโรค โดยไดร้บัความรว่มมือจากทีมโภชนาการ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ และคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯ จดั

อบรมเจา้หนา้ที่ทีป่ฏิบติังานในครวัในพืน้ที่ฯ เพือ่สนบัสนนุการท างานของหนว่ยงานทางการแพทยใ์นการกกัตวั และกกัโรค  
• พฒันายทุธศาสตรเ์พือ่ใหแ้นใ่จวา่ผูห้นีภยัฯสามารถเขา้ถงึอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มระดับความชว่ยเหลือดา้นอาหารใหแ้ตล่ะครวัเรือน เพื่อ

เป็นการชดเชยการขาดการหารายไดน้อกพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯ 
• จดัท าแผนติดตามความมั่นคงดา้นอาหารและผูค้า้ในรา้นฟดูการด์ รวมถงึการควบคมุการปอ้งกนัการติดเชือ้ ท  าการประเมินผลหลงัการแจกส่ิงของเสรจ็แลว้ในเดือนสิงหาคม แตย่งัคงรอผล

การวิเคราะห ์ส่วนการส ารวจความมั่งคงดา้นอาหารและการประกอบอาชีพเก่ียวกบัความอดอยากในครวัเรอืนและการบริโภคอาหาร วางแผนไวใ้นเดือนพฤศจิกายน 
• ขอ้มลูส าคญัไดถ้กูส่งเผยแพรโ่ดยการผลิตของชมุชนผ่านวิดีโอไดแ้ก ่ละครตลก เพลง(โดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน) และผลงานศปิละตา่งๆ/โปสเตอร ์ 
 
การคุ้มครองและการรณรงคต์่างๆ 

ยูเอน็เอน็ซีอาร์ (หน่วยงานในเครอืข่าย CCSDPT , องคก์รผูห้ญิงกะเหรีย่ง , องคก์รผูห้ญิงคะเรนน,ี คณะกรรมการผูห้นภียักะเหรีย่ง คณะกรรมการผูห้นภียั
คะเรนน)ี* 

ประเด็นส าคัญ การน าประเดน็ผูห้นภียัการสูร้บฯ เขา้ไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลอืของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมอืและแผนด าเนนิการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงาน

คุม้ครอง  

• รณรงคอ์ยา่งตอ่เนื่องใหมี้การน าประเด็นผูห้นีการสูร้บฯเขา้ไปรวมอยูใ่นแผนชว่ยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมือ และแผนด าเนินการตา่งๆ ในชว่งวิกฤตโควิด 19  
• สนบัสนนุการบรูณาการงานคุม้ครอง เขา้ไปสู่การท างานในดา้นอื่นๆ รวมถงึสามารถลดความเส่ียงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ รวมถงึการคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชนแ์ละ

การละเมิดทางเพศ    
• สรา้งความเชื่อมั่นวา่ไดใ้หบ้ริการงานคุม้ครองอยา่งตอ่เนื่องใหก้บัผูเ้ปราะบางทีสุ่ด รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูและทบทวนขอ้มลูของกลุ่มเปราะบาง 
• สรา้งความมั่นใจวา่มีการติดตามงานคุม้ครองอยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถงึการเขา้ถงึชอ่งทางการรายงานของผูเ้สียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ และคดี

ดา้นความคุม้ครองรา้ยแรงอื่นๆ ไดมี้การปรบัระบบการส่งตอ่คดีความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะใหมแ่ลว้ในพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวฯทกุแหง่ ตลอดจนสนบัสนนุอปุกรณท์ี่จ  าเป็น 
• แปลแนวทางการกลบัมาเปิดโรงเรียนอีกครัง้ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ มาตรการความปลอดภยัไดร้บัพิจารณาขัน้ตอนสุดทา้ยแลว้ และมีการด าเนินกิจกรรมเตรียมความ

พรอ้มส าหรบัหกสปัดาห ์ไดร้วบรวมความตอ้งการอปุกรณส์ุขอนามยัเสริมส าหรบัโรงเรียนเรียบรอ้ยแลว้ 
• วางแผนเตรียมความพรอ้มส าหรบัการกลบัสู่รูปแบบการเรียนรูท้างไกลทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีที่มีผูติ้ดเชือ้ COVID-19 ระลอกสอง 
• ท าขอ้มลูการวิเคราะหก์ารปอ้งกนัความเส่ียงในระดบัจงัหวดัส าเร็จแลว้ในพืน้ที่พกัพิงฯทัง้ 9 แหง่ ก าลงัด าเนินการพฒันาการวิเคราะหค์วามเส่ียงดา้นการปอ้งกนัชายแดนแบบองคร์วม 
• วางแผนการประเมินความตอ้งการหลายดา้นอยา่งรวดเร็วเพือ่ท าความเขา้ใจผลกระทบเชิงลบของโควิด 19 ตอ่ผูห้นภียัที่เปราะบางและระบกุลไกการรบัมือความเส่ียงในการปอ้งกนัใหม ่ๆ 

และชอ่งวา่งในการใหบ้ริการ 
 

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรบัมือกบัถานการณโ์ควิด 19 


