กระดานสรุปข้อมูล

8 พฤษภาคม 2563

กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

สถิติจานวนประชากร

กลุ่มประสานงาน

*จากข้อมูลสถิติของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

93,298 คน

จานวนประชากรทั้งหมด

1 ระดับประเทศ

อายุ

3 ระดับจังหวัด

บ้านใหม่ในสอย, 8,260
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แม่ฮ่องสอน
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Umpium
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แม่ละอูน, 9,138
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2,754,510

สถานการณ์งบประมาณสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 60%

*การของบสนับสนุนนีส้ าหรับ 6 เดือน ประเมินตามความจาเป็ น ณ ปัจจุบนั

แม่หละ 34,794

0

จานวนผู้ป่วยที่
ได้รับรายงาน

การส่งมอบบริการที่จาเป็ นเข้า
ไปยังพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
การสือ่ สารเรือ่ งความเสี่ยง

แม่สอด

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

อุม้ เปี ้ยม 10,871

บ้านต้นยาง 2,529

การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้

อาหาร

การป้องกัน
และการควบคุมการติดเชือ้
อาหาร
การคุม้ ครองและการให้คาแนะนา

1

ถา้ หิน 5,845

กรุงเทพฯ

50%

849,060

50%
50% 176,220

50%

50% 560,700

31%

กาญจนบุรี
การคุม้ ครองและการให้คาแนะนา

4,595,980

72% 1,200,000

50%

การเผ้าระวัง การสอบประวัติคนป่ วยและ
การรับมือกับโรคระบาดอย่างเร่งด่วน

การจัดการผูป้ ่ วย
การเฝ้าระวัง การสอบประวัติคน
ป่ วยและการรับมือกับโรคระบาด
อย่างเร่งด่วน

28%

การจัดการผูป้ ่ วย

นุโพ 9,639

รวม

1.84 ล้ าน
2.75 ล้ าน

ได้รับงบสนับสนุนแล้ว
ต้องการเพิม่

100% 202,000

69% 1,608,000

กระดานสรุปข้อมูล
กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้

แอดร้ า (แอคเทด, โคเออร์, เจอาร์เอส, เอชไอ, องค์การช่วยเหลือเด็ก, ฟิ ล์มเอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ทีบีซี)*

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติดต่อ)*
ประเด็นสาคัญ การจัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (พีพอี ี) ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ประเด็นสาคัญ การเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บฯ ในการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ท่วงทันเวลา
■
■
■
■
■
■
■

ให้ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการป้องกันและการรับมือกับโควิด 19 โดยแปลเป็ นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่าให้กบั ผูห้ นีภยั ฯ รวมถึงผู้
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผ่านกระบวนการพูดคุยกลุ่มย่อย โปสเตอร์ แผ่นพับ การประกาศข่าวสารผ่านเสียงตามสายชุมชน วิดีโอ และ
เว็บลิงค์ต่างๆ
พัฒนายุทธศาสาตร์การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้คาปรึกษาของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การสื่อสารและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มประสานงานระดับประเทศ
จัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพืน้ ที่ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึงแนวทางปฎิบตั ิ
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านจากคณะทางานด้านคุม้ ครอง
พัฒนาแนวทางด้านสุขภาพจิตและการเป็ นอยู่ที่ดีสาหรับครอบครัวที่มีความเปราะบาง
แจกจ่ายหน้ากากผ้ามากกว่า 20,000 ชิน้ ให้กบั ผูห้ นีภยั ฯ มีการจัดซือ้ เพิ่มเติมอีก 94,000 ชิน้ และดาเนินการจัดซือ้ ชุดอุปกรณ์อนามัยอีก
16,500 ชุด พัฒนาเนือ้ หาในแผ่นพับเกี่ยบกับชุดอุปการอนามัยและคู่มือการใช้หน้ากากผ้า
ส่งข้อมูลด้านการคุม้ ครองการแสวงหาและการล่วงละเมิดทางเพศผ่านเสียงตามสายชุมชน
พัฒนากลไกรับฟั งเสียงสะท้อนและคาร้องเรียน โดยจะนาไปรวมเข้ากับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ

■
■
■
■
■
■
■
■

ประเด็นสาคัญ ขณะนีย้ งั ไม่มีสถานทีต่ รวจเชือ้ หรือสถานทีใ่ นการส่งต่อทีป่ ลอดภัยสาหรับพืน้ ทีพ่ กั พิงชั่วคราวฯทัง้ 4 แห่ง
(ประมาณ 32,000 คน) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
■
■
■
■
■

ขณะนีไ้ ด้มีการจัดหาพืน้ ที่และเตรียมพร้อมสาหรับโควิด 19 ในส่วนการกักโรคและอานวยการดูแลรักษา
ร่วมมือกับศูนย์วิจยั มาลาเรียโซโกลเพื่อหาข้อสรุ ปกระบวนการในการตรวจหาเชือ้ หากมีการร้องขอจากพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ริเริ่มพัฒนาหลักการจัดการผูป้ ่ วย
ดาเนินการจัดซือ้ ยาและเครื่องมือต่างๆ
ออกมาตรการเพื่อลดจานวนผูป้ ่ วยในสถานพยาบาล

ทีบีซี
ประเด็นสาคัญ การเพิม่ ขึน้ ของผูเ้ ปราะบางและผูม้ ีภาวะพึ่งพิงทีต่ อ้ งการความข่วยเหลือในระยะยาว
■
■
■
■
■
■

ยูเอ็นเอชซีอาร์ (หน่วยงานในเครือข่าย CCSDPT องค์กรผูห้ ญิงกะเหรีย่ ง องคงค์กรผูห้ ญิงคะเรนนี คณะกรรมการผูล้ ภี ้ ยั
กะเหรีย่ ง คณะกรรมการผูล้ ภี ้ ยั คะเรนนี)*

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติดต่อ, องค์การอนามัยโลก, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย)*

■
■
■
■
■
■
■
■

2

การจัดทาคู่มือการป้องกัน การเฝ้าระวัง การตรวจสอบประวัติ และการบรรเทาทุกข์โรคโควิด 19 สาหรับผูพ้ ลัดถิ่นในประเทศไทย อยู่ระหว่างการ
ตรวจทานจากกระทรวงสาธารณสุข
จัดทารายงานด้านการปฏิบตั ิงานการกักตัวในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง พัฒนาไปพร้อมกับหลักการด้านอาหารและการคุม้ ครอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเฝ้าระวังทุกคนได้รบั การอบรมและสามารถใช้เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ในปัจจุบนั ได้
มีการคัดกรองผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลของพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทุกแห่ง เพื่อแยกกลุ่มและคัดแยกผูป้ ่ วยตามอาการ
มีการใช้ระบบเฝ้าระวังระดับชุมชน และมีการสร้างพืน้ ที่สาหรับกักตัวในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง
ดาเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รฐั บาลไทยในการคัดกรองจุดผ่านเข้าออก
จัดอบรมการติดตามเส้นทางการติดเชือ้ ให้กบั เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ซึ่งแล้วเสร็จในบางพืน้ ที่ และจะดาเนินการต่อในพืน้ ที่ที่เหลือ
มีการเตรียมห้องเฉพาะสาหรับกักตัว เพื่อรอการส่งต่อผูป้ ่ วย และมีการเพิ่มจานวนเตียงสาหรับผูป้ ่ วยต้องสงสัยและได้รบั การยืนยัน

วางแนวทางการลดการแพร่เชือ้ โควิด 19ให้กบั ผูข้ ายสินค้าอาหาร ผูจ้ ดั หาสินค้า และเจ้าหน้าที่โกดัง
มอบสบู่ แอลกอฮอล์ และผงฟอกขาวให้กบั ผูข้ ายสินค้าประเภทอาหาร เพื่อฆ่าเชือ้ ในร้านค้า
จัดตัง้ จุดล้างมือที่รา้ นค้าและโกดังเก็บของ
พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการปฎิบตั ิงานสาหรับการกักตัว/กักโรค โดยได้รบั ความร่วมมือจากทีมโภชนาการ เจ้าหน้าที่ดา้ นสุขภาพและ
คณะกรรมการผูห้ นีภยั ฯประจาพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูห้ นีภยั ฯสามารถเข้าถึงอาหารพืน้ ฐานและเชือ้ เพลิงหุงต้มได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกครอบครัวได้รบั การสนับสนุนอาหารในเกณฑ์ของผูเ้ ปราะบางที่สดุ สาหรับ 3 เดือน เป็ นอย่างน้อย (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน) เพื่อช่วย
บรรเทาการสูญเสียโอกาสการหารายได้ในช่วงเวลาปกติ

การคุ้มครองและการให้คาแนะนาต่างๆ

การเฝ้ าระวัง การสอบประวัติผู้ป่วย และการรับมือกับโรคระบาดอย่างเร่งด่วน
ประเด็นสาคัญ มาตราการในการตรวจโรคก่อนเข้าพืน้ ทีแ่ ละการกักตัวแตกต่างกันในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ แต่ละแห่ง มีความเป็ นไป
ได้ว่าจะขาดการรายงาน

จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (พีพีอี) ในคลังสาหรับ 6 สัปดาห์ และ จัดหาหน้ากากอนามัยซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขสาหรับพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวทัง้ 9 แห่ง ทุกเดือน
กาลังพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์โควิด 19 และดาเนินการจัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุขทุกคนใน
พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง
กาลังพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์โควิด 19 ในส่วนการกักโรคและการดูแลรักษา และได้เริ่มทาการอบรม
กาลังพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการขจัดการปนเปื ้อนเชือ้ และได้เริ่มทาการอบรมในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯบางแห่งแล้ว
จัดอบรมทบทวนความรูก้ ารป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ให้กบั เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
จัดเตรียมสบู่และจุดล้างมือเพื่อสนับสนุนการล้างมือตรงจุดเข้าออกพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง
ติดตัง้ จุดล้างมือในพืน้ ที่สาธารณะแล้ว โดยมุง้ เน้นพืน้ ที่ที่มีคนใช้บริการบ่อยที่สดุ
ส่งเสริมสุขอนามัยของมือในระดับครัวเรือน ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากทีมงานประสานงานชุมชน

อาหาร

การจัดการผู้ป่วย
ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติดต่อ)*

8 พฤษภาคม 2563

ประเด็นสาคัญ การนาประเด็นผูห้ นีภยั ฯเข้าไปรวมอยู่ในแผนการเฝ้าระวัง แผนการรับมือ และบูรณาการการคุม้ ครองในระดับประเทศ
■
■
■
■
■
■
■

รณรงค์การนาประเด็นผูห้ นีภยั ฯเข้าไปรวมอยู่ในแผนของรัฐบาลไทยระดับชาติทงั้ การเฝ้าระวัง การรับมือ และแผนกิจกรรมเกี่ยวกับโควิด 19
อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการบูรณาการงานคุม้ ครองในการทางานด้านอื่นๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ และการแสวงหา
ผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ
สร้างความเชื่อมั่นว่าได้ให้บริการงานคุม้ ครองแก่ผทู้ ี่เปราะบางที่สดุ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
สร้างความเชื่อมั่นว่ามีการติดตามงานด้านคุม้ ครองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเข้าถึงช่องทางการรายงานของผูเ้ สียหาย
จากความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ และคดีดา้ นความคุม้ ครองที่มีความรุนแรงอื่นๆ ได้ทาการปรับระบบการส่งคดีความรุนแรงทางเพศ
และเพศสภาวะใหม่แล้วในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทุกแห่ง และมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จาเป็ นด้วย
ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสาหรับการจัดการคดีทางไกลแก่เจ้าหน้าที่ในพืน้ ที่และเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่น เพื่อจะได้ม่นั ใจว่ามีการให้บริการ
ด้านการคุม้ ครองได้อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับโควิด19 ที่เหมะสาหรับเด็กและได้ส่งมอบไปยังพืน้ ที่แล้ว
กาลังพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเปิ ดโรงเรียนอีกครัง้ ได้อย่างปลอดภัยในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
*หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์โควิด 19

