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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  17 ธันวาคม 2563 

 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเทพฯ 

บา้นตน้ยาง 2,442 

 สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 

 สถติจิ านวนประชากร 

(จากข้อมูลสถิติของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 
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จ านวนประชากรทั้งหมด 91,806   คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ปี ต ่ากวา่ 5 ปี 

*การของบสนบัสนนุนีส้ าหรับ 9 เดือน ประเมินตามความจ าเป็น ณ ปัจจบุัน 

การจดัการผู้ป่วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผู้ป่วย 
และการรับมือกบัโรคระบาด อย่างเร่งด่วน  

การปอ้งกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุ้มครองและการให้ค าแนะน า 

การส่ือสารเร่ืองความเส่ียง 

ถ ้าหิน 5,735 

นุโพ 9,472 

อุม้เป้ียม 10,767 

แม่หละ 34,325 

แม่ละอูน 9,024 

แม่ลามาหลวง 9,912 

บา้นแม่สุริน, 1,948 

แม่ฮ่องสอน 

บา้นใหม่ในสอย 8,181 

กาญจนบุรี 

 
การสง่มอบบริการท่ีจ าเป็นใน

พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ 

การส่ือสารเร่ืองความเส่ียง               (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

การจดัการผู้ป่วย 
 

การเฝา้ระวงั  การสอบประวตัิผู้ป่วย และ  

การรับมือกบัโรคระบาดอย่างเร่งด่วน  

การปอ้งกนั และการควบคุมการติดเชือ้  

 

อาหาร 
 

การคุ้มครองและการให้ค าแนะน า (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

จ านวนผู้ป่วยที่ 

ได้รับรายงาน 1 

งบทีต้่องการ

งบทีไ่ด้รับสนับสนุน

งบทั้งหมด 

* การปฏิบติัการพิสูจน์ตวัตนจัดท าระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมกีารปรับเปลีย่นข้อมลูให้เป็นเป็นปัจจุบนั ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการพิสูจน์ตวัตนอีกรอบ 

บา้นตน้ยาง 

บา้นแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ละอูน 

แม่ลามาหลวง 

บา้นใหม่ในสอย 

นุโพ 

ถ ้าหิน 

อุม้เป้ียม 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  17 ธันวาคม 2563 

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

ประเด็นส าคัญ การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัผูห้นีภยัจากการสูร้บฯ ในบริบทของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัท่วงที แต่ยงัคงมีขอ้จ ากดัเร่ืองการส่ือสารทางโทรศพัท์ และการ

เขา้ถึงอินเตอร์เน็ต ยงัคงมีการเผา้ระวงัการปฎิบติัตามแนวทางการป้องกนัที่ส าคญั ไดแ้ก่ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การจ ากดัการเดินทาง การลา้งมือ การใสห่นา้กาก และ

การตอบดโตข้อ้มูลที่ผิดพลาด 
• ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการป้องกนัและการรับมือกบัโควิด 19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ อย่างต่อเนื่อง โดยแปลเป็นภาษากะเหร่ียงและภาษาพม่า  รวมถึงการให้ความส าคัญกบัการเฝา้ระวงัการติดเชือ้รอบใหม่ใน

ประเทศเมียนมา และการรายงานจ านวนผู้ ป่วยที่ได้รับการยืนยนัภายในประเทศในบางพืน้ที่ของประเทศไทย ผู้หนีภัยการสู้รบฯและกลุม่ผู้มีความต้องการพิเศษได้เข้าถึงข้อมลูด้วยการพูดคยุกลุ่มย่อย
ถงึ 7,000 กลุม่เล็กๆ มีการแจกโปสเตอร์ แผ่นพบั ประกาศผ่านระบบกระจายเสยีงชมุชน วิดีโอ และเว็บลงิค์ต่างๆ  สง่ต่อรายงานข่าวจากสือ่ต่างๆประจ าสปัดาห์ให้กบัคะะกรรมการผู้หนีภัยฯประจ า
พืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯและศนูย์ข้อมูลในพืน้ที่พกัพิงฯ 

• จดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่ชมุชนจ านวน 200 กว่าคน ในเร่ืองการสื่อสารเร่ืองความเสีย่งและการมีสว่นร่วมของชมุชน ให้พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถงึหลกัมาตราฐานและแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมเย่ียมบ้าน ตามแนวทางของกลุม่งานคุ้มครอง  

• คู่มือการจดัการความเครียดและความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้ความร่วมมือของคะะอนุกรรมการด้านสขุภาพและกลุม่งานจิตสงัคมจดัท าเสร็จเรียบร้อยและท าการแจกจ่ายแล้ว 
• ด าเนินการแจกหน้ากากผ้า 150,000 กว่าชิน้ให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน รวมถึงจดัซือ้หน้ากากผ้าจ านวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชมุชน และจากห้นากากให้กบัผู้หนีภัยการสู้รบเพิ่ม

อีกคนละ 2 ชิน้ มอบหน้ากากให้กบันกัเรียนจ านวน 18,000 กว่าชิน้ มอบหน้ากาก 800 ชิน้แก่หมู่บ้านไทย มอบชุดอปุกระ์สขุอนามัยให้แก่ครอบครัว 16,000 กว่าชดุ รวมถงึนกัเรียนตามหอพกัต่างๆ
ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง จดัท าแผ่นพบัเก่ียวกบัสขุอนามัย แนวทางการใช้หน้ากากผ้าและข้อมูลส าคญัต่างๆ โดยแจกไปพร้อมกบัอปุกระ์สขุอนามยัและหน้ากาก แนวทางการใช้อปุกระ์
สขุอนามยัได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศและการเย่ียมบ้าน  

• แจกจ่ายสบู่กว่า 13,000 ก้อน ให้กบักลุม่ผู้ เปราะบางที่สดุ 5,000 กว่าคนในพืน้ทีพักพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จดัซือ้ผ้าอนามยัให้แก่ผู้หญิงในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง จ านวน 28,000 กว่าคน ท า
การแจกจ่ายไปแล้ว 9 แห่ง ร่วมกบัการประเมินความต้องการ 

• เปลีย่นไปให้ความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผ่านกระบวนการสนทนาในครัวเรือนขนาดเลก็รวมทัง้การวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความหมาย 
รวมถึงการแข่งขนัทางผ่านวิดีโอและประกวดร้องเพลง 

• การแจกจ่ายชดุสขุอนามัยรอบที่สองรายไตรมาสเสร็จสมบรูะ์ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่งแล้ว ส าหรับการแจกรอบถดัไปอยู่ในขัน้ตอนการเตรียมการ โดยวางแผนไว้ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือน
มกราคม 

• เผยแพร่เนือ้หาเกี่ยวกบัการป้องกนัการแสวงผลประโยชน์และการลว่งละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพ ผ่านทางเคร่ืองขยายเสยีงชมุชน มีการผลติโปสเตอร์และใบปลวิส าหรับ
แจกจ่าย 

• จดัส่งชดุเคร่ืองมือในการสือ่สารข้อมูลความรู้ ให้กบัคะะกรรมการผู้หนีภัยฯประจ าพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯ ผู้น าทางศาสนา และผู้น าชมุชนในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง  
• พฒันาและแจกจ่ายข้อมูลด้านการศกึษาและเคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัเด็กเก่ียวกบัโควิด-19 รวมถงึสือ่การเรียนรู้ ชุดสขุอนามยั และคู่มือส าหรับผู้ปกครอง โดยได้แจกสมุดระบายสทีี่มีเนือ้หาส าคญั

เก่ียวกบัโควิด-19 จ านวน 7000 เลม่ ให้กบักลุม่เด็กเล็ก (อายรุะหว่าง 5-11 ปี) ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทัง้ 9 แห่ง โดยมีเด็กจ านวน 13,000 คนได้รับอปุกระ์นีแ้ล้ว   

• จดัท ากลอ่งรับฟังเสียงสะท้อนและค าร้องเรียนต่างๆ ตรงจดุแจกชุดอปุกระ์สขุอนามยั แบบส ารวจความรู้ ทศันคติและการปฏิบติั ได้ด าเนินการเสร็จแล้วในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯ 9 แห่ง ก าลงัด าเนินการ
ติดตามประเมินผลหลงัจากการแจกสิง่ของ 

• ท าการแจกแผ่นพบัเก่ียวกบัโควิด 19 และชุดอปุกระ์สขุอนามยัให้แก่ผู้หนีภัยฯที่ก าลงัจะเดินทางโยกย้ายถ่ินฐานไปประเทศที่สาม  
• ปรึกษากบัคะะกรรมการผุ้หนีภัยฯ ในการวางแผนในการหาวิธีสนับสนนุและให้ความส าคญัในการใช้หน้ากากผ้า  
• ร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ไทยในการตอบรับปัญหาที่เกิดขึน้กบัชมุชนหมู่บ้านไทยโดยรอบ ที่ติดกบัพืน้ที่พักพิงชัว่คราวฯ 
                     การป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเด็นส าคัญ สร้างความมัน่ใจว่าประชากรปฏิบติัตวัสอดคลอ้งกบัหลกัการการปอ้งกนัและการควบคมุการติดเชือ้ในช่วงการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ในประเทศไทย และรับมือกบัการเพ่ิมข้ึนของผูป่้วยที่

ไดรั้บรายงานยืนยนัจากประเทศเมียนมาและรายงานจ านวนผูป่้วยภายในประเทศจ านวนเล็กนอ้ยในบางพืน้ทีข่องประเทศไทย  

• ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบติังานในสถานการะ์โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และปรับรวมเข้ากบัแผนการอบรม วางแผนในการจัดอบรมเพื่อทบทวนเร่ืองการป้องกนัและการควบคุมการติดเชือ้ใน
ทกุพืน้ที่ 

• จดัท าคู่มือแนวทางการป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ให้ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรนอกภาครัฐ(เอ็นจีโอ) จดัเตรียมสบู่และจุดล้างมือเพื่อสนบัสนนุการล้างมือตรงจดุเข้าออกพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯอย่าง
ต่อเนื่อง   

• ติดตัง้จดุล้างมือในพืน้ที่สาธาระะแล้ว โดยมุ่งเน้นพืน้ที่ที่คนใช้บริการบ่อยที่สดุ รวมถงึศาสนสถานและโรงเรียน จัดท าแผนผงัอปุกระ์สขุอนามยัของโรงเรียน ด าเนินการโดยองค์กรด้านการศึกษา 
• สง่เสริมสขุอนามัยของมือในระดบัครัวเรือน ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• มีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกสองรายในการบริจาคชุดอปุกระ์ป้องกนัตวัเอง (พีพีอี)ให้กบัสถานพยาบาลในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทุกแห่งโดยได้รับจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรางสาธาระสขุ และ 

องค์การอนามัยโลก คาดว่าเร็วๆนีจ้ะมีผู้ ร่วมบริจาคคหน้ากากอนามยัอีกสองราย จดัท าคลงัเก็บอปุกระ์ป้องกนัตวัเอง (พีพีอี)ในพืน้ที่พักพิงชัว่คราวฯบางแห่ง หากเกิดเหตจุ าเป็น 
      การจัดการผู้ป่วย 
           ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคติดตอ่ )* 

ประเด็นส าคัญ ไดรั้บอปุกรณ์ที่จ าเป็น และมีเจ้าหนา้ที่ทีมี่ความสามารถใหค้วามช่วยเหลือหากผูป่้วยลน้ ยงัคงมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงการรักษาหากมีผูป่้วยที่ไดร้ับการยืนยนั

ในพ้ืนที่พกัพิงชัว่คราวฯ เวชภณัฑ์ที่มีจ ากดัสามารถหาไดใ้นโรงพยาบาลบางแห่ง 
• สถานที่ส าหรับการกักโรคและดแูลผู้ ป่วยจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมส าหรับการปฏิบติัการหากมีการติดเชือ้ขึน้ในพืน้ที่ มีการพิจระาความเป็นไปได้ในการสร้างอาคารแยกผู้ ป่วยที่มีความ

เสีย่งสงูในพืน้ที่พักพิงชัว่คราวฯบางแห่ง  

• จดัเตรียมความพร้อมด้านอปุกระ์ทางการแพทย์ต่างๆ และพฒันาแผนหากเกิดโรคระบาดในพืน้ที่พักพิงชัว่คราวฯอย่างฉบัพลนั ด าเนินการเฝา้ระวัง การสบืหาประวติัการการสมัผัสผู้ ป่วย และการ
ตรวจหาเชือ้ในผู้ ป่วยที่ได้รับการยืนยนัการติดเชือ้โควิด 19 ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯแห่งหนึง่ในจังหวดัตากเสร็จสิน้แล้ว  

• ท าการปรับแนวทางการจดัการผู้ ป่วยตามมาตรฐานโลก ให้เข้ากบับริบทของผู้หนีภัยฯในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯ และตามหลกัเกะฑ์ของกระทรวงสาธาระสขุ 
• จดัหาและส ารองยาและเวชภัะฑ์อย่างต่อเนื่อง 
• จดัตัง้คะะท างานในจังหวดัตากร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและสาธาระสขุเพื่อเสริมสร้างการท างานร่วมกบัภาครัฐอย่างเข้มแข้งในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯจงัหวัดตาก ด าเนินการในรูปแบบการท างานที่ี่

คล้ายคลงึกนัในจงัหวดัที่รับผู้หนีภัยฯ 
• ท าการวางแผนฝึกซ้อมสถานการะ์จ าลองเพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถรับมือกบัโควิด 19 ได้อย่างมีประสทิธิภาพหากมีผู้ ป่วยติดโรคนี ้ 
 

 
          การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผู้ ป่วยและการรับมือโรคระบาดอย่างเร่งด่วน 

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

ประเด็นส าคัญ ยงัคงเพ่ิมการเฝา้ระวงัรวมถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบการกกัตวัและการรายงานอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากประเทศไทยไดป้รับสู่การด าเนินชีวิต “วิถีใหม่”อย่าง

ต่อเนื่อง โดยค านึงถึงประเดน็การคุม้ครองในช่วงการป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือโรค 

• การจดัท าคูมื่อการปอ้งกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุข์โรคโควิด 19 ส าหรับผู้พลดัถ่ินในประเทศไทย ได้รับการอนมุติัจากกระทรวงสาธาระสขุ ท าการแปลเป็นภาษาไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งไปยงัส านกังานสาธาระสขุจงัหวดัทัง้ 4 แหง่ที่พืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯตัง้อยู่ 

• วางมาตรการส าหรับผู้หนภียัฯที่มีอาการป่วย เม่ืออยูน่อกพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯขะะรอกระบวนการโยกย้ายถ่ินฐานไปยงัประเทศที่สาม ให้ประยกุต์ใช้กบัแนวทางที่มีอยู ่ส าหรับผู้หนภียัฯทีมี่
อาการป่วยได้รับการตรวจคดักรองกอ่นกลบัเข้ามาในพืน้ที่พกัชัว่คราวฯ  

• สถานกกัตวัส าหรับผู้ เดินทางแล้วกลบัเข้ามาในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวฯ ได้รับการพจิาระาการน ากลบัมาใช้ใหมส่ าหรับบคุคลที่มีประวติัการเดินทางไปยงัพืน้ที่ที่มีความเส่ียงสูงคะะกรรมการผู้
หนีภยัฯในอ าเภอแมส่ะเรียงสนบัสนนุการจดัตัง้สถานกกัตวัแหง่ใหม ่ท าการปรับปรุงอาคารส าหรับกกัตวัในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวฯ 2 แหง่ ในจงัหวดัตาก 

• เพิ่มการเฝา้ระวงัผู้ ป่วยที่มีอาการไมส่บายคล้ายไข้หวดัใหญ่และผู้ ป่วยติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั ด าเนนิแล้วในพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯทัง้ 8 แหง่ มีการวางแผนการสนบัสนนุในการเก็บ
ตวัอยา่งเชือ้เพื่อส่งไปตรวจยงัห้องปฏิบติัการสาธาระสุขจงัหวดักาญจนบรีุ  มีการเพิ่มการตรวจผู้ ป่วยโรคติดเชือ้ทางเดินหายในเฉียบพลันจาก 10% เป็น 20% ในพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวฯบาง
แหง่ 

• เพิ่มการเฝา้ระวงัในการตรวจหาเชือ้ส าหรับบคุคลในพืน้ที่กกัตวัส าหรับผู้ เดินทางกลบัมา ที่มีประวติัการเดินทางไปยงัประเทศเมียนมา 
• เตรียมความพร้อมด้านเคร่ืองมือทางการแพทย์และระบบการเฝา้ระวงัโรคในระดบัชมุชนและพร้อมใช้งาน  
• จดัท าแผนการอบรมรอบใหมเ่ก่ียวกบัตามมาตรฐานการปฏิบติังานให้กบัเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภยัในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯ และการควบคมุปอ้งกนัการติดเชือ้ตรงจดุทางเข้าพืน้ที ่
• ด าเนินการสนบัสนนุเจ้าหน้าที่ไทยในการคดักรองจดุผ่านเข้าออกอยา่งตอ่เนือ่งและมีประสิทธิภาพ และติดตามการตรวจจดุตรวจเข้า-ออกที่ไมเ่ป็นทางการจดุตา่งๆ 
• กลุ่มประสานงานในจงัหวดัตากมุง่เน้นเร่ืองเตรียมความพร้อมและการรบัสถานการะ์โควิด 19 ได้ผา่นการรบัรองแล้ว  

อาหาร 
ทีบีซี 

ประเด็นส าคัญ การเพ่ิมข้ึนของผูเ้ปราะบางและผูมี้ภาวะพ่ึงพิงที่ตอ้งการความช่วยเหลือระยะยาว ความเพียงพอดา้นอาหารที่ไดรั้บการสนบัสนนุในช่วงการเพ่ิมความเขม้งวด

ช่วงโควิด 19 ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการหารายได ้ 

• วางแนวทางการลดความเส่ืยงในการแพร่เชือ้โควิด 19 ให้กบัผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร ผู้จดัหาสินค้า และเจ้าหน้าที่โกดงั  
• จดัหาสบู ่แอลกอฮอล์ และผงฟอกขาวให้กบัผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร เพื่อฆ่าเชือ้ในร้านค้า   
• ติดตัง้จดุล้างมือที่ร้านค้าและโกดงัเก็บของ วางมาตรการบงัคบัให้สวมหน้ากากในร้านค้าที่เป็นเครือข่ายฟดูการ์ด 
• พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานส าหรับการกกัตวัและกกัโรค โดยได้รับความร่วมมือจากทีมโภชนาการ เจ้าหน้าทีส่าธาระสขุ และคะะกรรมการผู้หนีภยัฯประจ าพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวฯ จดั

อบรมเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบติังานในครัวในพืน้ที่ฯ เพือ่สนบัสนนุการท างานของหนว่ยงานทางการแพทย์ในการกกัตวั และกกัโรค  
• พฒันายทุธศาสตร์เพือ่ให้แนใ่จวา่ผู้หนีภยัฯสามารถเข้าถงึอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารได้อยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มระดับความชว่ยเหลือด้านอาหารให้แตล่ะครัวเรือนในปี 

พ.ศ. 2564 อยา่งน้อยเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการชดเชยการขาดโอกาสการหารายได้นอกพืน้ที่พกัพงิชัว่คราวฯ 
• เพิ่มแผนติดตามความมัน่คงด้านอาหารและผู้ ค้าในร้านฟดูการ์ด รวมถงึการควบคมุการปอ้กนัการติดเชือ้ ท าการประเมินผลหลงัการแจกส่ิงของเสร็จแล้วในเดือนสิงหาคม แตย่งัคงรอผลการ

วิเคราะห์ ส่วนการส ารวจความมัง่คงด้านอาหารและการประกอบอาชีพเก่ียวกบัความอดอยากในครัวเรือนและการบริโภคอาหารอยูใ่นชว่งการวางแผน 
• ข้อมลูส าคญัได้ถกูส่งเผยแพร่ ในรูปแบบวิดีโอทละครตลกที่จดัท าโดยคนในชมุชน เพลงภาษาท้องถ่ินและผลงานศิปละตา่งๆ/โปสเตอร์  
 
          การคุ้มครองและการแนะน าต่างๆ  

ยูเอน็เอน็ซีอาร์ (หน่วยงานในเครือข่าย CCSDPT , องค์กรผูห้ญิงกะเหร่ียง , องค์กรผูห้ญิงคะเรนนี, คณะกรรมการผูห้นีภยักะเหร่ียง คณะกรรมการผูห้นีภยั
คะเรนนี)* 

ประเด็นส าคัญ การน าประเด็นผูห้นีภยัการสูร้บฯ เขา้ไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรับมือและแผนด าเนินการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงาน

คุม้ครอง  

• ระรงค์อยา่งตอ่เนื่องให้มีการน าประเด็นผู้หนีการสู้ รบฯเข้าไปรวมอยูใ่นแผนชว่ยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมือ และแผนด าเนินการตา่งๆ ในชว่งวิกฤตโควิด 19  
• สนบัสนนุการบรูะาการงานคุ้มครอง เข้าไปสู่การท างานในด้านอื่นๆ รวมถงึสามารถลดความเส่ียงของความรุนแรงทางเพศและเพศวิถี รวมถงึการคุ้ มครองการแสวงหาผลประโยชนแ์ละการ

ละเมิดทางเพศ    
• สร้างความเชื่อมัน่วา่ได้ให้บริการงานคุ้มครองอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ เปราะบางทีสุ่ด รวมถงึการรวบรวมข้อมลูและทบทวนข้อมลูของกลุ่มเปราะบาง 
• สร้างความมัน่ใจวา่มีการติดตามงานคุ้มครองอยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถงึการเข้าถงึชอ่งทางการรายงานของผู้ เสียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาพ และคดีด้าน

ความคุ้มครองร้ายแรงอื่นๆ ได้มีการปรับระบบการสง่ตอ่คดีความรุนแรงทางเพศและเพศวิถใีหมแ่ล้วในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวฯทกุแหง่ ตลอดจนสนบัสนนุอปุกระ์ที่จ าเป็น 
• แปลแนวทางการกลบัมาเปิดโรงเรียนอีกครัง้ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ มาตรการความปลอดภยัได้รับพิจาระาขัน้ตอนสุดท้ายแล้ว และมีการด าเนินกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมส าหรับหกสปัดาห์ ได้รวบรวมความต้องการอปุกระ์สุขอนามยัเสริมส าหรับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
• วางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับการกลบัสู่รูปแบบการเรียนรู้ทางไกลเต็มรูปแบบหรือบางส่วนในกระีที่มีผู้ ติดเชือ้ COVID-19 ระลอกสอง 
• วิเคราะห์ข้อมลูการปอ้งกนัความเส่ียงในระดบัจงัหวดัส าเร็จแล้วในพืน้ที่พกัพงิฯทัง้ 9 แหง่ ท าข้อสรุปบทวเิคราะห์ความเส่ียงด้านการปอ้งกนัแนวชายแดน 
• วางแผนการประเมินความต้องการหลายด้านอยา่งรวดเร็วเพือ่ท าความเข้าใจผลกระทบเชิงลบของโควิด 19 ตอ่ผู้หนภียัที่เปราะบางและระบกุลไกการแก้ปัญหา ความเส่ียงใหมด้่านการ

คุ้มครองและชอ่งวา่งในการให้บริการ 
 

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรับมือกบัถานการะ์โควิด 19 


