กระดานสรุ ปข้ อมูล

17 ธันวาคม 2563

กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

สถิตจิ านวนประชากร
(จากข้อมูลสถิ ติของยูเอ็นเอชซี อาร์

ณ วันที ่ 30 พฤศจิ กายน 2563)

จานวนประชากรทั้งหมด

1 ระดับประเทศ

อายุ

บ้านใหม่ในสอย 8,181

3 ระดับจังหวัด

91,806 คน

แม่ ฮ่องสอน

เพศ
5-17 ปี

18-59 ปี

60+ ปี

หญิง

ชาย

51%

49%

50%

50%

51%

49%

50%

50%

50%

50%

49%

51%

51%

49%

ถ้ าหิน

52%

48%

อุม้ เปี้ ยม

50%

50%

บ้านต้นยาง

บ้านแม่สุริน, 1,948

ต่ากว่า 5 ปี

บ้านแม่สุริน
แม่หละ
แม่ละอูน
แม่ลามาหลวง
บ้านใหม่ในสอย

แม่ลามาหลวง 9,912

นุโพ

แม่ละอูน 9,024

งบทีต่ ้ องการ

แม่หละ 34,325

สถานการณ์ งบสนับสนุน (ดอลล่ าห์ สหรั ฐฯ)
*การของบสนับสนุนนีส้ าหรับ 9 เดื อน ประเมิ นตามความจาเป็ น ณ ปัจจุบัน

งบทั้งหมด
งบทีไ่ ด้ รับสนับสนุน

แม่ สอด

1

การสื่อสารเรื่ องความเสี่ยง

จานวนผู้ป่วยที่
ได้ รับรายงาน

การส่งมอบบริ การที่จาเป็ นใน
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ

อุม้ เปี้ ยม 10,767
การจัดการผู้ป่วย
การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผ้ ปู ่ วย
และการรับมือกับโรคระบาด อย่างเร่งด่วน

นุโพ 9,472

การป้องกันและการควบคุมการติดเชื ้อ

บ้านต้นยาง 2,442

อาหาร
การสื่อสารเรื่ องความเสี่ยง

(ขึน้ อยู่กบั ความต้ องการ)
การคุ้มครองและการให้ คาแนะนา

การจัดการผู้ป่วย

กาญจนบุรี
การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผ้ ปู ่ วย และ
การรับมือกับโรคระบาดอย่างเร่งด่วน
การป้องกัน และการควบคุมการติดเชื ้อ

ถ้ าหิ น 5,735

กรุงเทพฯ

อาหาร
การคุ้มครองและการให้ คาแนะนา

1

(ขึน้ อยู่กบั ความต้ องการ)

* การปฏิ บตั ิการพิ สูจน์ ตวั ตนจัดทาระหว่ างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมีการปรั บเปลีย่ นข้ อมูลให้ เป็ นเป็ นปั จจุบนั ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างขัน้ ตอนการพิ สูจน์ ตวั ตนอีกรอบ

กระดานสรุ ปข้ อมูล
กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

การเฝ้ าระวัง การสอบประวัติผ้ ปู ่ วยและการรั บมือโรคระบาดอย่ างเร่ งด่ วน

การสื่อสารเรื่ องความเสี่ยง

ไออาร์ ซี(เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติ ดต่อ, องค์การอนามัยโลก, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย)*

แอดร้ า (แอคเท็ด, โคเออร์ , เจอาร์ เอส, เอชไอ, ไออาร์ ซี, องค์การช่วยเหลือเด็ก, ฟิ ล์มเอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซี อาร์ , ทีบีซี)*
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเด็นสาคัญ การเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บฯ ในบริ บทของการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้ทนั ท่วงที แต่ยงั คงมีขอ้ จากัดเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์ และการ
เข้าถึงอิ นเตอร์ เน็ต ยังคงมีการเผ้าระวังการปฎิ บตั ิ ตามแนวทางการป้องกันที่สาคัญ ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคม การจากัดการเดินทาง การล้างมือ การใส่หน้ากาก และ
การตอบดโต้ขอ้ มูลที่ผิดพลาด
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและการรับมือกับโควิด 19 แก่ผ้ หู นีภัยการสู้รบ อย่างต่อเนื่อง โดยแปลเป็ นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่า รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการเฝ้าระวังการติดเชื ้อรอบใหม่ ใน
ประเทศเมียนมา และการรายงานจานวนผู้ป่วยที่ได้ รับการยืนยันภายในประเทศในบางพื ้นที่ของประเทศไทย ผู้หนีภัยการสู้รบฯและกลุม่ ผู้มีความต้ องการพิเศษได้ เข้ าถึงข้ อมูลด้ วยการพูดคุยกลุ่มย่อย
ถึง 7,000 กลุม่ เล็กๆ มีการแจกโปสเตอร์ แผ่นพับ ประกาศผ่านระบบกระจายเสียงชุมชน วิดีโอ และเว็บลิงค์ ต่างๆ ส่งต่อรายงานข่าวจากสือ่ ต่างๆประจาสัปดาห์ให้ กบั คะะกรรมการผู้หนีภัยฯประจา
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯและศูนย์ข้อมูลในพื ้นที่พกั พิงฯ
จัดอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ชมุ ชนจานวน 200 กว่าคน ในเรื่องการสื่อสารเรื่องความเสีย่ งและการมีสว่ นร่วมของชุมชน ให้ พื ้นที่พกั พิงชั่วคราวฯทั ้ง 9 แห่ง รวมถึงหลักมาตราฐานและแนวทางการดาเนิน
กิจกรรมเยี่ยมบ้ าน ตามแนวทางของกลุม่ งานคุ้มครอง
คู่มือการจัดการความเครี ยดและความเป็ นอยู่ที่ดีภายใต้ ความร่วมมือของคะะอนุกรรมการด้ านสุขภาพและกลุม่ งานจิตสังคมจัดทาเสร็จเรียบร้ อ ยและทาการแจกจ่ายแล้ ว
ดาเนินการแจกหน้ ากากผ้ า 150,000 กว่าชิ ้นให้ แก่ผ้ หู นีภัยการสู้รบ และเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น รวมถึงจัดซื ้อหน้ ากากผ้ าจานวน 94,000 ชิ ้น จากวิสาหกิจชุมชน และจากห้ นากากให้ กบั ผู้หนีภัยการสู้รบเพิ่ม
อีกคนละ 2 ชิ ้น มอบหน้ ากากให้ กบั นักเรี ยนจานวน 18,000 กว่าชิ ้น มอบหน้ ากาก 800 ชิ ้นแก่หมู่บ้านไทย มอบชุดอุปกระ์ สขุ อนามัยให้ แก่ครอบครัว 16,000 กว่าชุด รวมถึงนักเรียนตามหอพักต่างๆ
ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทั ้ง 9 แห่ง จัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับสุขอนามัย แนวทางการใช้ หน้ ากากผ้ าและข้ อมูลสาคัญต่างๆ โดยแจกไปพร้ อมกับ อุปกระ์ สขุ อนามัยและหน้ ากาก แนวทางการใช้ อปุ กระ์
สุขอนามัยได้ รับการเผยแพร่ ผ่านระบบสารสนเทศและการเยี่ยมบ้ าน
แจกจ่ายสบู่กว่า 13,000 ก้ อน ให้ กบั กลุม่ ผู้เปราะบางที่สดุ 5,000 กว่าคนในพื ้นทีพักพิงชั่วคราวฯทั ้ง 9 แห่ง จัดซื ้อผ้ าอนามัยให้ แก่ผ้ หู ญิงในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทั ้ง 9 แห่ง จานวน 28,000 กว่าคน ทา
การแจกจ่ายไปแล้ ว 9 แห่ง ร่วมกับการประเมินความต้ องการ
เปลีย่ นไปให้ ความสาคัญกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผ่านกระบวนการสนทนาในครัวเรือนขนาดเล็กรวมทั ้งการวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความหมาย
รวมถึงการแข่งขันทางผ่านวิดีโอและประกวดร้ องเพลง
การแจกจ่ายชุดสุขอนามัยรอบที่สองรายไตรมาสเสร็ จสมบูระ์ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทั ้ง 9 แห่งแล้ ว สาหรับการแจกรอบถัดไปอยู่ในขั ้นตอนการเตรียมการ โดยวางแผนไว้ ในช่วงเดือนธันวาคมและเดือน
มกราคม
เผยแพร่เนื ้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการแสวงผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพ ผ่านทางเครื่องขยายเสียงชุมชน มีการผลิตโปสเตอร์ และใบปลิวสาหรับ
แจกจ่าย
จัดส่งชุดเครื่องมือในการสือ่ สารข้ อมูลความรู้ ให้ กบั คะะกรรมการผู้หนีภัยฯประจาพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ ผู้นาทางศาสนา และผู้นาชุมชนในพื ้นที่พกั พิงชั่วคราวฯทั ้ง 9 แห่ง
พัฒนาและแจกจ่ายข้ อมูลด้ านการศึกษาและเครื่องมือที่เหมาะสมกับเด็กเกี่ยวกับโควิด -19 รวมถึงสือ่ การเรียนรู้ ชุดสุขอนามัย และคู่มือสาหรับผู้ปกครอง โดยได้ แจกสมุดระบายสีที่มีเนื ้อหาสาคัญ
เกี่ยวกับโควิด-19 จานวน 7000 เล่ม ให้ กบั กลุม่ เด็กเล็ก (อายุระหว่าง 5-11 ปี ) ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทั ้ง 9 แห่ง โดยมีเด็กจานวน 13,000 คนได้ รับอุปกระ์นี ้แล้ ว
จัดทากล่องรับฟั งเสียงสะท้ อนและคาร้ องเรียนต่างๆ ตรงจุดแจกชุดอุปกระ์สขุ อนามัย แบบสารวจความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ ได้ ดาเนินการเสร็ จแล้ วในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ 9 แห่ง กาลังดาเนินการ
ติดตามประเมินผลหลังจากการแจกสิง่ ของ
ทาการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับโควิด 19 และชุดอุปกระ์ สขุ อนามัยให้ แก่ผ้ หู นีภัยฯที่กาลังจะเดินทางโยกย้ ายถิ่นฐานไปประเทศที่สาม
ปรึกษากับคะะกรรมการผุ้หนีภัยฯ ในการวางแผนในการหาวิธีสนับสนุนและให้ ความสาคัญในการใช้ หน้ ากากผ้ า
ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ไทยในการตอบรับปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับชุมชนหมู่บ้านไทยโดยรอบ ที่ติดกับพื ้นที่พักพิงชัว่ คราวฯ

การป้ องกันและการควบคุมการติดเชือ้

ไออาร์ ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคุมโรคระบาด)*
ประเด็นสาคัญ สร้างความมัน่ ใจว่าประชากรปฏิ บตั ิ ตวั สอดคล้องกับหลักการการป้องกันและการควบคุมการติ ดเชือ้ ในช่วงการดาเนิ นชีวิตวิ ถีใหม่ในประเทศไทย และรับมือกับการเพิ่ มขึ้นของผูป้ ่ วยที ่

•
•
•
•
•

ได้รับรายงานยืนยันจากประเทศเมียนมาและรายงานจานวนผูป้ ่ วยภายในประเทศจานวนเล็กน้อยในบางพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
ดาเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิงานในสถานการะ์โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และปรับรวมเข้ ากับแผนการอบรม วางแผนในการจัดอบรมเพื่อทบทวนเรื่องการป้องกันและการควบคุมการติดเชื ้อใน
ทุกพื ้นที่
จัดทาคู่มือแนวทางการป้องกันและการควบคุมการติดเชื ้อให้ สาหรับเจ้ าหน้ าที่องค์ กรนอกภาครัฐ(เอ็นจีโอ) จัดเตรียมสบู่และจุดล้ างมือเพื่ อสนับสนุนการล้ างมือตรงจุดเข้ าออกพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯอย่าง
ต่อเนื่อง
ติดตั ้งจุดล้ างมือในพื ้นที่สาธาระะแล้ ว โดยมุ่งเน้ นพื ้นที่ที่คนใช้ บริ การบ่อยที่สดุ รวมถึงศาสนสถานและโรงเรียน จัดทาแผนผังอุปกระ์ สขุ อนามัยของโรงเรี ยน ดาเนินการโดยองค์ กรด้ านการศึกษา
ส่งเสริมสุขอนามัยของมือในระดับครัวเรือน ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากทีมงานประสานงานชุมชน
มีผ้ บู ริจาคเพิ่มเติมอีกสองรายในการบริจาคชุดอุปกระ์ป้องกันตัวเอง (พีพีอี)ให้ กบั สถานพยาบาลในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทุกแห่งโดยได้ รับจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรางสาธาระสุข และ
องค์การอนามัยโลก คาดว่าเร็วๆนี ้จะมีผ้ รู ่วมบริจาคคหน้ ากากอนามัยอีกสองราย จัดทาคลังเก็บอุปกระ์ป้องกันตัวเอง (พีพีอี)ในพื ้นที่พักพิงชัว่ คราวฯบางแห่ง หากเกิดเหตุจาเป็ น
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ไออาร์ ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคุมโรคติ ดต่อ )*
ประเด็นสาคัญ ได้รับอุปกรณ์ที่จาเป็ น และมีเจ้าหน้าที่ทีม่ ีความสามารถให้ความช่วยเหลือหากผูป้ ่ วยล้น ยังคงมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงการรักษาหากมีผูป้ ่ วยที่ได้รับการยืนยัน
ในพื้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ เวชภัณฑ์ ที่มีจากัดสามารถหาได้ในโรงพยาบาลบางแห่ง
สถานที่สาหรับการกักโรคและดูแลผู้ป่วยจัดสร้ างเสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว และพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิการหากมีการติดเชื ้อขึ ้นในพื ้นที่ มีการพิจระาความเป็ นไปได้ ในการสร้ างอาคารแยกผู้ป่วยที่มีความ
เสีย่ งสูงในพื ้นที่พักพิงชัว่ คราวฯบางแห่ง
จัดเตรี ยมความพร้ อมด้ านอุปกระ์ทางการแพทย์ต่างๆ และพัฒนาแผนหากเกิดโรคระบาดในพื ้นที่พักพิงชัว่ คราวฯอย่างฉับพลัน ดาเนินการเฝ้าระวั ง การสืบหาประวัติการการสัมผัสผู้ป่วย และการ
ตรวจหาเชื ้อในผู้ป่วยที่ได้ รับการยืนยันการติดเชื ้อโควิด 19 ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯแห่งหนึง่ ในจังหวัดตากเสร็จสิ ้นแล้ ว
ทาการปรับแนวทางการจัดการผู้ป่วยตามมาตรฐานโลก ให้ เข้ ากับบริบทของผู้หนีภัยฯในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ และตามหลักเกะฑ์ของกระทรวงสาธาระสุข
จัดหาและสารองยาและเวชภัะฑ์อย่างต่อเนื่อง
จัดตั ้งคะะทางานในจังหวัดตากร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสาธาระสุขเพื่อเสริมสร้ างการทางานร่วมกับภาครัฐอย่างเข้ มแข้ งในพื ้นที่พกั พิงชั่ วคราวฯจังหวัดตาก ดาเนินการในรูปแบบการทางานทีี่่
คล้ ายคลึงกันในจังหวัดที่รับผู้หนีภัยฯ
ทาการวางแผนฝึ กซ้ อมสถานการะ์จาลองเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถรับมือกับโควิด 19 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพหากมีผ้ ปู ่ วยติดโรคนี ้
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ประเด็นสาคัญ ยังคงเพิ่ มการเฝ้าระวังรวมถึงการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบการกักตัวและการรายงานอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากประเทศไทยได้ปรับสูก่ ารดาเนินชี วิต “วิ ถีใหม่”อย่าง
ต่อเนื่อง โดยคานึงถึงประเด็นการคุม้ ครองในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค
การจัดทาคูม่ ือการป้องกัน เฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการบรรเทาทุกข์โรคโควิด 19 สาหรับผู้พลัดถิ่นในประเทศไทย ได้ รับการอนุมตั ิจากกระทรวงสาธาระสุข ทาการแปลเป็ นภาษาไทย
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และส่งไปยังสานักงานสาธาระสุขจังหวัดทัง้ 4 แห่งที่พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯตังอยู
้ ่
วางมาตรการสาหรับผู้หนีภยั ฯที่มีอาการป่ วย เมื่ออยูน่ อกพื ้นทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯขะะรอกระบวนการโยกย้ ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่สาม ให้ ประยุกต์ใช้ กบั แนวทางที่มีอยู่ สาหรับผู้หนีภยั ฯทีม่ ี
อาการป่ วยได้ รับการตรวจคัดกรองก่อนกลับเข้ ามาในพื ้นที่พกั ชัว่ คราวฯ
สถานกักตัวสาหรับผู้เดินทางแล้ วกลับเข้ ามาในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ ได้ รับการพิจาระาการนากลับมาใช้ ใหม่สาหรับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยังพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคะะกรรมการผู้
หนีภยั ฯในอาเภอแม่สะเรี ยงสนับสนุนการจัดตังสถานกั
้
กตัวแห่งใหม่ ทาการปรับปรุ งอาคารสาหรับกักตัวในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ 2 แห่ง ในจังหวัดตาก
เพิ่มการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไม่สบายคล้ ายไข้ หวัดใหญ่และผู้ป่วยติดเชื ้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ดาเนินแล้ วในพื ้นทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯทัง้ 8 แห่ง มีการวางแผนการสนับสนุนในการเก็บ
ตัวอย่างเชื ้อเพื่อส่งไปตรวจยังห้ องปฏิบตั ิการสาธาระสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีการเพิ่มการตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื ้อทางเดินหายในเฉียบพลันจาก 10% เป็ น 20% ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯบาง
แห่ง
เพิ่มการเฝ้าระวังในการตรวจหาเชื ้อสาหรับบุคคลในพื ้นที่กกั ตัวสาหรับผู้เดินทางกลับมา ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศเมียนมา
เตรี ยมความพร้ อมด้ านเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการเฝ้าระวังโรคในระดับชุมชนและพร้ อมใช้ งาน
จัดทาแผนการอบรมรอบใหม่เกี่ยวกับตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้ กบั เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัยในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ และการควบคุมป้องกันการติดเชื ้อตรงจุดทางเข้ าพื ้นที่
ดาเนินการสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่ไทยในการคัดกรองจุดผ่านเข้ าออกอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ และติดตามการตรวจจุดตรวจเข้ า-ออกที่ไม่เป็ นทางการจุดต่างๆ
กลุ่มประสานงานในจังหวัดตากมุง่ เน้ นเรื่องเตรี ยมความพร้ อมและการรับสถานการะ์โควิด 19 ได้ ผา่ นการรับรองแล้ ว
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ประเด็นสาคัญ การเพิ่ มขึ้นของผูเ้ ปราะบางและผูม้ ีภาวะพึ่งพิ งที่ตอ้ งการความช่วยเหลือระยะยาว ความเพียงพอด้านอาหารที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงการเพิ่ มความเข้มงวด
ช่วงโควิ ด 19 ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการหารายได้
วางแนวทางการลดความเสื่ยงในการแพร่เชื ้อโควิด 19 ให้ กบั ผู้ขายสินค้ าประเภทอาหาร ผู้จดั หาสินค้ า และเจ้ าหน้ าที่โกดัง
จัดหาสบู่ แอลกอฮอล์ และผงฟอกขาวให้ กบั ผู้ขายสินค้ าประเภทอาหาร เพื่อฆ่าเชื ้อในร้ านค้ า
ติดตังจุ
้ ดล้ างมือที่ร้านค้ าและโกดังเก็บของ วางมาตรการบังคับให้ สวมหน้ ากากในร้ านค้ าที่เป็ นเครื อข่ายฟูดการ์ ด
พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านสาหรับการกักตัวและกักโรค โดยได้ รับความร่วมมือจากทีมโภชนาการ เจ้ าหน้ าทีส่ าธาระสุข และคะะกรรมการผู้หนีภยั ฯประจาพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ จัด
อบรมเจ้ าหน้ าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านในครัวในพื ้นที่ฯ เพือ่ สนับสนุนการทางานของหน่วยงานทางการแพทย์ในการกักตัว และกักโรค
พัฒนายุทธศาสตร์ เพือ่ ให้ แน่ใจว่าผู้หนีภยั ฯสามารถเข้ าถึงอาหารขันพื
้ ้นฐานและเชื ้อเพลิงในการประกอบอาหารได้ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มระดับความช่วยเหลือด้ านอาหารให้ แต่ละครัวเรื อนในปี
พ.ศ. 2564 อย่างน้ อยเป็ นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็ นการชดเชยการขาดโอกาสการหารายได้ นอกพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯ
เพิ่มแผนติดตามความมัน่ คงด้ านอาหารและผู้ค้าในร้ านฟูดการ์ ด รวมถึงการควบคุมการป้อกันการติดเชื ้อ ทาการประเมินผลหลังการแจกสิ่งของเสร็ จแล้ วในเดือนสิงหาคม แต่ยงั คงรอผลการ
วิเคราะห์ ส่วนการสารวจความมัง่ คงด้ านอาหารและการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความอดอยากในครัวเรือนและการบริ โภคอาหารอยูใ่ นช่วงการวางแผน
ข้ อมูลสาคัญได้ ถกู ส่งเผยแพร่ ในรู ปแบบวิดีโอทละครตลกที่จดั ทาโดยคนในชุมชน เพลงภาษาท้ องถิ่นและผลงานศิปละต่างๆ/โปสเตอร์

การคุ้มครองและการแนะนาต่ างๆ

ยูเอ็นเอ็นซีอาร์ (หน่วยงานในเครื อข่าย CCSDPT , องค์กรผูห้ ญิ งกะเหรี่ยง , องค์กรผูห้ ญิ งคะเรนนี, คณะกรรมการผูห้ นีภยั กะเหรี่ยง คณะกรรมการผูห้ นีภยั
คะเรนนี)*
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ประเด็นสาคัญ การนาประเด็นผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ เข้าไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้ การเฝ้าระวัง การรับมือและแผนดาเนินการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงาน
คุม้ ครอง
ระรงค์อย่างต่อเนื่องให้ มีการนาประเด็นผู้หนีการสู้รบฯเข้ าไปรวมอยูใ่ นแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทังการเฝ้
้
าระวัง การรับมือ และแผนดาเนินการต่างๆ ในช่วงวิกฤตโควิด 19
สนับสนุนการบูระาการงานคุ้มครอง เข้ าไปสู่การทางานในด้ านอื่นๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงของความรุ นแรงทางเพศและเพศวิถี รวมถึงการคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์และการ
ละเมิดทางเพศ
สร้ างความเชื่อมัน่ ว่าได้ ให้ บริ การงานคุ้มครองอย่างต่อเนื่องให้ กบั ผู้เปราะบางทีส่ ุด รวมถึงการรวบรวมข้ อมูลและทบทวนข้ อมูลของกลุ่ม เปราะบาง
สร้ างความมัน่ ใจว่ามีการติดตามงานคุ้มครองอย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการเข้ าถึงช่องทางการรายงานของผู้เสียหายจากเหตุความรุ นแรงทางเพศและเพศสภาพ และคดีด้าน
ความคุ้มครองร้ ายแรงอื่นๆ ได้ มีการปรับระบบการส่งต่อคดีความรุ นแรงทางเพศและเพศวิถใี หม่แล้ วในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวฯทุกแห่ง ตลอดจนสนับสนุนอุปกระ์ที่จาเป็ น
แปลแนวทางการกลับมาเปิ ดโรงเรี ยนอีกครัง้ ของกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ มาตรการความปลอดภัยได้ รับพิจาระาขันตอนสุ
้
ดท้ ายแล้ ว และมีการดาเนินกิจกรรมเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับหกสัปดาห์ ได้ รวบรวมความต้ องการอุปกระ์สุขอนามัยเสริ มสาหรับโรงเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว
วางแผนเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการกลับสู่รูปแบบการเรี ยนรู้ ทางไกลเต็มรู ปแบบหรือบางส่วนในกระีที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อ COVID-19 ระลอกสอง
วิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันความเสี่ยงในระดับจังหวัดสาเร็ จแล้ วในพื ้นที่พกั พิงฯทัง้ 9 แห่ง ทาข้ อสรุปบทวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านการป้องกันแนวชายแดน
วางแผนการประเมินความต้ องการหลายด้ านอย่างรวดเร็ วเพือ่ ทาความเข้ าใจผลกระทบเชิงลบของโควิด 19 ต่อผู้หนีภยั ที่เปราะบางและระบุกลไกการแก้ ปัญหา ความเสี่ยงใหม่ด้านการ
คุ้มครองและช่องว่างในการให้ บริ การ
*หน่วยงานหลักในการประสานความร่ วมมือในการรับมือกับถานการะ์โควิด 19

