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ความเป็็ นมา

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทย ทำำ�ให้้ประชากร
ที่่�มีีสััญชาติิไทย และไม่่มีีสััญชาติิไทย เผชิิญกัับอุุปสรรคและสภาวะความ
เปราะบางรููปแบบใหม่่ ทั้้�งในเรื่่อ� งของการจำำ�กัดั การเคลื่่�อนไหวที่่�เข้้มงวดและ
การหยุุดชะงัักของกิิจกรรมที่่�สร้้างรายได้้ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อแรงงาน
ทั้้�งในระบบและนอกระบบ อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระดัับความ
รุุ นแรงของปัั ญหาและความเปราะบางของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�จังั หวััด
ชายแดนสำำ�คัญ
ั ต้้องเผชิิญ ไม่่มีีข้้อมููลชััดเจนว่่าชุุนชนต่่างๆ สามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลได้้อย่่างเพีียงพอ หรืือมีีช่่องทางในการเข้้าถึึงทรััพยากรต่่างๆ เพื่่�อปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักสุุขาภิิบาลและสุุขอนามััยในการป้้องกัันตนหรืือไม่่
เพื่่�อให้้มีีข้้อมููลสำำ�หรับั การตอบรัับต่่อสถานการณ์์ที่�่อาจเป็็ นไปได้้นั้้น� ทาง
องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการโยกย้้ายถิ่่�นฐาน หรืือไอโอเอ็็ม จึึงได้้คิิด
ริิเริ่่�มทำ�ำ การเก็็บข้้อมููลระดัับหมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดน ในประเด็็น 1)
การพำำ�นักั อยู่่�ของประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย 2) สภาวะความเปราะบางต่่อ
สถานการณ์์โรคโควิิด-19 3) ผลกระทบของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ต่่อการ
ใช้้ชีีวิิต การเข้้าถึึงอาหารและบริิการ 4) ความตระหนัักรู้้�และระดัับความรู้้�เกี่่�ยว
กัับโรคโควิิด-19 โดยมีีการเก็็บข้้อมููลหมู่่�บ้้านใน 3 อำำ�เภอ

ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั

ระบบติิดตามและตรวจสอบการเคลื่่�อนที่่�และการเคลื่่�อนย้้ายของประชากร
(The Displacement Tracking Matrix or DTM) คืือชุุดเครื่่อ� งมืือและระเบีียบ
วิิธีีวิจัิ ยั ที่่�ใช้้ในการเก็็บ การวิิเคราะห์์ และการเผยแพร่่ข้อ้ มููลปฐมภููมิิอย่่างเป็็ น
ระบบ ซึ่่ง� เป็็ นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเคลื่่อ� นย้้ายของประชากร รููปแบบการเคลื่่อ� นที่่�
ของบุุคคล และการย้้ายถิ่่� นโดยถููกบัังคัับทั้้�งภายในประเทศและระหว่่าง
ประเทศโดย DTM ได้้รับั การออกแบบเพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมด้้านมนุุษยธรรมใน
ภาวะวิิกฤต ซึ่่ง� ในขณะนี้้�มีีการนำำ� DTM มาใช้้เพื่่�อตอบสนองต่่อวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19
ระหว่่างวัันที่่� 11 – 22 เมษายน 2563 เจ้้าหน้้าที่่�ไอโอเอ็็มจำำ�นวน 16 คน
(ร้้อยละ 50 เป็็ นเพศหญิิง) ได้้ดำ�ำ เนิินการเก็็บข้้อมููลผ่่านการสััมภาษณ์์ผ่า่ นทาง
โทรศััพท์์ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลััก (Key informant) ระดัับหมู่่�บ้้านจำำ�นวน 408 คน ใน
พื้้�นที่่�อำ�ำ เภอแม่่สอด จัังหวััดตาก และอำำ�เภอเมืืองระนองและอำำ�เภอสุุขสำำ�ราญ
จัังหวััดระนอง ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักส่่วนใหญ่่ เป็็ นผู้้�แทนจากหน่่วยงานบริิการ
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และผู้้�แทนชุุมชนผู้้�ย้้ายถิ่่�นในแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน ได้้สัมั ภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักอย่่างน้้อยหมู่่�บ้้านละ 3 คน เพื่่�อให้้ได้้
ข้้อมููลสามเส้้า (triangulation) และผลการศึึกษามีีการยืืนยัันโดยแหล่่งข้้อมููล
อื่่�นหากเป็็ นไปได้้ ข้้อมููลระดัับตำำ�บลและระดัับอำำ�เภอที่่�นำ�ำ เสนอเป็็ นข้้อมููลภาพ
รวมจากข้้อมููลระดัับหมู่่�บ้้าน

การเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวตั้้�งแต่่การเริ่่ม� ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้สามารถ
นำำ�ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความเปราะบาง ไปนำำ�เสนอต่่อหน่่วยงานภาครััฐ
รายงานฉบัับนี้้�รายงานผลการศึึกษาจากอำำ�เภอเมืืองระนอง จัังหวััดระนอง
และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ประเทศไทย โดยมีีผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักจำำ�นวน 122 คน ผ่่านการสััมภาษณ์์จาก
1 เขตเทศบาล 8 ตำำ�บลในอำำ�เภอเมืืองระนอง จำำ�นวน 38 หมู่่�บ้้าน และ 20
ชุุมชน

หมายเหตุและคำ�นิยาม

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย: คืือ บุุคคลที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย ไม่่ได้้ถืือสััญชาติิไทย โดยไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึงประเทศบ้้านเกิิด ถิ่่�นที่่�อยู่่�ตามปกติิ สััญชาติิหรืือสถานะ
ทางกฎหมาย ซึ่่ง� รวมไปถึึงผู้้�ย้้ายถิ่่�น บุุคคลไร้้สัญ
ั ชาติิ ผู้้�ลี้้�ภัยั และกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ
หมายเหตุุทางสถิิติิ: เครื่่อ� งหมายดอกจัันข้้างจำำ�นวนคนทั้้�งหมด เพื่่�อระบุุว่า่ จำำ�นวนตามการประมาณการจากการศึึกษานี้้�มีีส่่วนต่่างมากกว่่าร้้อยละ 10 ของ
จำำ�นวนประชาการทั้้�งหมดที่่�มีีการขึ้้�นทะเบีียนไว้้ จากข้้อมููลเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Informants/KIs)
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งโดยเพศ
122 (100%)

ประเภทของผู้ให้ข้อมูลหลัก
50 (41%)

จำำ�นวนผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักทั้้�งหมดจาก 1 เทศบาล 8 ตำำ�บล
(38 หมู่่�บ้้าน และ 20 ชุุมชน)

ผู้้�แทนจากหน่่วยงานปกครองท้้องถิ่่�น

52 (43%)

43 (35%)

70 (57%)

23 (19%)

ผู้้�แทนจากหน่่วยงานบริิการสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น

ผู้ชาย

ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น

ผู้หญิง

6 (5%)
อื่่�นๆ

หมายเหตุุ - การค้้นพบ การตีีความ และข้้อสรุุปที่่�ปรากฏในรายงานฉบัับนี้้�ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อสะท้้อนความคิิดเห็็นอย่่างเป็็ นทางการของ ไอโอเอ็็ม ประเทศสมาชิิกของไอโอเอ็็ม สหภาพยุุโรป สหรััฐอเมริิกา หรืือผู้้�สนัับสนุุนเงิินทุุนอื่่�นๆ ได้้
การนำำ�เสนอเนื้้�อหาของรายงานฉบัับนี้้�ไม่่ได้้บ่ง่ บอกถึึงความคิิดเห็็นใดๆของไอโอเอ็็ม ในเรื่่อ� งสถานะทางกฎหมายของแต่่ละประเทศ ดิินแดน เขตเมืือง พื้้�นที่่�หรืือ หน่่วยงานอำำ�นาจที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ เขตแดน
รููปไอคอนจาก (https://thenounproject.com/) ไม่่ได้้ให้้เครดิิตแต่่ละรููปเนื่่�องจากข้้อจำำ�กัดั ความยาวของรายงาน
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สภาพทางภูมิศาสตร์

หมายเหตุุ – ชื่่�อของชายแดนที่่�ปรากฎและ
ระบุุไว้้บนแผนที่่�ไม่่ได้้รับั การยืืนยัันหรืือ
รัับรองอย่่างเป็็ นทางการโดยไอโอเอ็็ม
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ประชากร

อำ�เภอเมืองระนอง

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

108,626* (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 1 เทศบาลและ 8 ตำำ�บล
(20 ชุุมชน และ 38 หมู่่�บ้้าน)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ในชีีวิิตประจำำ�วันั เพื่่�อ
ใช้้ในการบริิโภคเกืือบร้้อยละ 0 ในขณะที่่�สัดั ส่่วนประชากรที่่�ไม่่
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่�อการอุุปโภค ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25 มีีการรายงาน
เรื่่�องอุุปสรรคในการไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่อ� สุุขาภิิบาลและ
อนามััยใน 2 ตำำ�บล

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
4,971 (5%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

78 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

3,624 (3%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

988 (1%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��
สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

281 (เกืือบร้้อยละ 0)
หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
31,652 (29%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

29,521 (27%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

2,131 (2%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

อุุปสรรคหลััก
ผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่า่ น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในอำำ�เภอ ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
เมืืองระนองมีีความประสงค์์ที่�่จะเดิินทางกลัับประเทศต้้นทางแต่่ไม่่
สามารถกลัับได้้ ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่ผ่�่ า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 1,692 คน เดิิน ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของ โควิิด-19
ผู้้�ย้้ายถิ่่�นทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรููปอาหาร อุุปสรรครอง
�
�
ภาษาที่่ใช้้มากที่่สุุดในอำำ�เภอเมืืองระนอง คืือ ภาษาไทย และ ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ภาษาเมีียนมา มีีผู้ที่่้� อ� าศััยในอำำ�เภอแม่่สอดบางส่่วนที่่ใ� ช้้ภาษา โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
มอแกน ภาษายาวีี และภาษาอัังกฤษ
ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในอำำ�เภอเมืืองระนองมีีทั้้ง� หมด 89,534 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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อำ�เภอเมืองระนอง

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
การว่่างงาน/การตกงาน
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

อุุปสรรครอง
ค่่าแรงลดลง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ

อุุปสรรคหลััก

อุุปสรรครอง
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการศึึกษา อาหารไม่่เพีียงพอ
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการ
ไม่่มีีการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น
(homeschool)
รัักษาพยาบาล

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีรายงานว่่าใน 53 จาก 58 หมู่่�บ้้านมีี
ความกัังวลเกี่่�ยวกัับการมีีปริิมาณอาหารที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการบริิโภค
ซึ่่ง� เป็็ นผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ใน 54 จาก
58 หมู่่�บ้้านและชุุมชน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

น้ำำ�� ประปา

การรัักษาพยาบาล

การเดิินทาง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

มีี ก ารกระจายข้้ อ มููลและสื่่� อ ประชาสัั ม พัั น ธ์์เ กี่่� ย วกัั บ โรค
โควิิด-19 ใน 52 จาก 58 หมู่่�บ้้านและชุุมชน โดยหน่่วยงานราชการ
โรงพยาบาลในพื้้น� ที่่� และองค์์การสหประชาชาติิ อย่่างไรก็็ตาม
ใน 7 หมู่่�บ้้าน จาก 52 หมู่่�บ้้าน ไม่่เข้้าใจข้้อมููลหรืือเข้้าใจข้้อมููลเพีียง
บางส่่วน เนื่่�องจากประชากรไม่่รู้้�หนังั สืือ ภาษาที่่�ใช้้ในสื่่�อมีีความ
ซัับซ้้อน หรืือภาษาที่่�ใช้้ในสื่่�อแตกต่่างจากภาษาพููดของประชากร
ผู้้�ให้ข้้ ้อมููลหลัักได้้รายงานว่่ามีีความเชื่่อ� หรืือมีีความเข้้าใจผิิด
ต่่อโรคโควิิด-19 ใน 8 จาก 58 หมู่่�บ้้านและชุุมชน

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าจะต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย
โดยระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลใน
พื้้�นที่่� ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และสายด่่วนโควิิด-19 จะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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อาสาสมััครชุุมชน

โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ

โทรโข่่ง

โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สิ่่�งพิิมพ์ ์
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ประชากร

ตำำ�บลบางนอน

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

13,513 (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 4 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภคและ
น้ำำ�� ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคมีีจำ�ำ นวนน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 อย่่างไรก็็ตาม มีี
1 หมู่่�บ้้านที่่มี� ปี ระชากรจำำ�นวนระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ
50 ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่อ� ใช้้เพื่่อ� การอุุปโภค

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
102 (1%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

0 (0%)

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

102 (1%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

0 (0%)

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ขวด

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

0 (0%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย

แหล่่งน้ำำ�� รอง
รถบรรทุุกน้ำำ�� ของ
เอกชน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

4,636 (34%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

4,573 (34%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

63 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

เกืือบร้้อยละ 0
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่าระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 อุุปสรรคหลััก
ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลบางนอนมีีความประสงค์์จะเดิินทางกลัับ ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ประเทศต้้นทางแต่่ไม่่สามารถกลัับได้้ ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีี โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
ผู้้�ย้้ายถิ่่�น 508 คนได้้เดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยน้้อยกว่่า ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
ร้้อยละ 25 ของจำำ�นวนผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลบางนอนทำำ�งานในภาค
เกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรูู ปอาหาร โดยภาษาที่่�ใช้้มาก
อุุปสรรครอง
ที่่สุ� ุดในตำำ�บลบางนอนคืือ ภาษาไทยและภาษาเมีียนมา
ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำำ�บลบางนอน
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุุปสรรครอง
การว่่างงาน/การตกงาน
การเลืือกปฏิิบัติั ิ

รายได้้ลดลงบางส่่วน

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร
ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
ไม่่มีีการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการ
รัักษาพยาบาล

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

อุุปสรรครอง
ไม่่ได้้รับั การศึึกษา
ไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการ
การรัักษารููปแบบอื่่�นๆ

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่่านมา ทุุกหมู่่�บ้้านมีีความกัังวลว่่าจะมีีอาหาร
ไม่่ เ พีียงพอต่่ อ ความต้้อ งการเนื่่� อ งจากผลกระทบจากโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีบางครอบครััวที่่มี� กี ารบริิโภคอาหาร
ในปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การรัักษาพยาบาล

ข้้อมููลข่่าวสาร

ความปลอดภััยและ
ความมั่่�นคง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ในทุุ ก หมู่่�บ้้านมีี ก ารกระจายข้้ อ มููลและสื่่� อ ประชาสัั ม พััน ธ์์
โรคโควิิด-19 โดยหน่่วยงานราชการและโรงพยาบาลในพื้้น� ที่่�
อย่่างไรก็็ตามประชากรสามารถเข้้าใจข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์
ได้้เพีียงบางส่่วน เนื่่�องจากไม่่รู้้�หนังั สืือ และข้้อมููลในสื่่�อบางประเภท
มีีการใช้้ภาษาที่่�มีีความซัับซ้้อน ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักได้้รายงานว่่าไม่่มีี
ความเชื่่�อหรืือความเข้้าใจผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ใน ตำำ�บลบางนอน

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่ป่� ่ วย โดยระบุุ
ว่่า อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลในพื้้�นที่่� และ
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นจะเป็็ นผู้้�ติดิ ต่่อหลััก
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โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ
โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สิ่่�งพิิมพ์ ์

สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ประชากร

ตำำ�บลบางริ้้น�

37,908* (100%)

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยใน 6 หมู่่�บ้้าน

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
1,342 (4%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

28 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่�อการบริิโภคมีจำี �ำ นวน
เกืือบร้้อยละ 0 ในขณะที่่�จำ�ำ นวนประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่�อ
ใช้้ในการทำำ�ความสะอาดและใช้้ในครััวเรืือนมีีจำ�ำ นวนน้้อยกว่่าร้้อย
ละ 25 อย่่างไรก็็ตาม มีี 1 หมู่่�บ้้านที่่มี� จำี �ำ นวนประชากรจำำ�นวน
ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่อ� การ
บริิโภคและมีี 1 หมู่่�บ้้าน ที่่มี� จำี �ำ นวนประชากรจำำ�นวนระหว่่าง
ร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่อ� การอุุปโภค

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

1,053 (3%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

100 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

161 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

หญิิงตั้้�งครรภ์์

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��
สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
15,605 (41%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

15,580 (41%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

25 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่าน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร
ในตำำ� บลบางริ้้�น ต้้อ งการเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศต้้น ทางแต่่ ไ ม่่ อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19
สามารถกลัับได้้ ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่่านมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่� น 360 คน
เดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ อุุปสรรคหลััก
75 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลบางริ้้�นทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั ์ ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจาก
และการแปรรููปอาหาร โดยภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุดในตำำ�บลบางริ้้น�
โรคโควิิด-19
คืือภาษาไทยและภาษาเมีียนมา
อุุปสรรครอง
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลบางริ้้�นมีีทั้้ง� หมด 23,114 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำำ�บลบางริ้้น�
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้
รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
การว่่างงาน/การตกงาน
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก

ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการ
ศึึกษา
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการศึึกษา

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

อุุปสรรครอง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ

อุุปสรรครอง
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการ
รัักษาพยาบาล

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการมีี
อาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

อาหาร

การรัักษาพยาบาล

การศึึกษา

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ในทุุกหมู่่�บ้้าน มีีการกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
เกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19 โดยโรงพยาบาลในพื้้น� ที่่แ� ละหน่่วยงาน
ราชการ

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ

ในทุุกหมู่่�บ้้านสามารถเข้้าใจสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลััก
รายงานว่่าไม่่มีีความเชื่่�อผิิดๆ หรืือความเข้้าใจผิิดต่่อโรคโควิิด-19
ในตำำ�บลบางริ้้�น

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19
ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีีมาก ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย
โดยระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลใน
พื้้�นที่่� สายด่่วนและผู้้�ใหญ่่บ้า้ นจะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ

โทรโข่่ง

โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สิ่่�งพิิมพ์ ์
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ประชากร

ตำำ�บลหาดส้้มแป้้น

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

2,582* (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 3 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภคและ
น้ำำ�� ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคมีีจำ�ำ นวนเกืือบร้้อยละ 0

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
335 (13%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

0 (0%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

305 (12%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
รถบรรทุุกน้ำำ�� ของ
เอกชน

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

30 (1%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��
สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ไม่ทราบตัวเลข
หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
733 (28%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

663 (25%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

70 (3%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

เกืือบร้้อยละ 0
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่าระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 อุุปสรรคหลััก
ของประชากรในตำำ�บลหาดส้้มแป้้นต้้องการเดิินทางกลัับประเทศ ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
ต้้น ทางแต่่ ไ ม่่ ส ามารถกลัับ ได้้ ในช่่ ว ง 4 สััป ดาห์์ ที่่� ผ่่ า นมามีี ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ผู้้�ย้้ายถิ่่�น 42 คน เดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยมากกว่่าร้้อยละ โควิิด-19
75 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลหาดส้้มแป้้นทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม
ปศุุสััตว์แ์ ละการแปรรูู ปอาหาร ภาษาที่่�ใ ช้้มากที่่�สุุ ด ในตำำ�บ ล อุุปสรรครอง
ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
หาดส้้มแป้้นคืือภาษาไทยและภาษาเมีียนมา
โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563

จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลหาดส้้มแป้้นมีีทั้้ง� หมด 3,191 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำำ�บลหาดส้้มแป้้น

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19
อุุปสรรครอง
ค่่าแรงลดลง

รายได้้ลดลงบางส่่วน

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ
การว่่างงาน/การตกงาน

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
มีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงการ
ศึกษา
อาหารไม่่เพีียงพอ

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ
น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร

อุุปสรรครอง
ไม่่มีีช่่องทางในการเข้้าถึึงการ
ศึึกษา
ไม่่มีีการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�ผ่่ า่ นมา ในทุุกหมู่่�บ้้านมีคี วามกัังวลเกี่่�ยวกัับการมีีอาหาร
ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรคโควิิด-19 ใน
ทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารในปริิมาณที่่�ลด

ความเป็็ นอยู่่�

ลงอย่่างมาก

การศึึกษา

การเดิินทาง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ในทุุ ก หมู่่�บ้้านมีี ก ารกระจายข้้ อ มููลและสื่่� อ ประชาสัั ม พััน ธ์์
เกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19 โดยโรงพยาบาลและหน่่วยงานราชการ
ประชากรสามารถเข้้าใจข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามีี 2 ใน 3 หมู่่�บ้้านมีีความเชื่่�อผิิดๆ
และความเข้า้ ใจผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ประชากรบางรายมีคี วามเชื่่�อ
ว่่าโรคโควิิด-19 ไม่่มีีจริิงหรืือไม่่ใช่่โรคติิดต่่อ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดย
ระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และสาย
ด่่วนจะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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โทรโข่่ง
เฟสบุ๊๊�ค

อาสาสมััครชุุมชน
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ประชากร

เทศบาลเขานิิเวศน์์

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

20,585 (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 20 ชุุมชน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภคและน้ำำ��
ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคมีีจำ�ำ นวนเกืือบร้้อยละ 0

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
185 (1%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

10 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

175 (1%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

ไม่ทราบตัวเลข

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

0 (0%)

หญิิงตั้้�งครรภ์์

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
1,979 (9%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

1,718 (8%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

261 (1%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุไม่่มีีประชากรที่่�ตกค้้างในเทศบาลเขานิิเวศน์์ ใน
ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 520 คน เดิินทางกลัับประเทศ
ต้้นทาง โดยน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในเทศบาลเขานิิเวศน์์
ทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรูู ปอาหาร ภาษา
ที่่�ใช้้มากที่่�สุุดในเทศบาลเขานิิเวศน์์คืือภาษาไทยและภาษา
เมีียนมา

** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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อุุปสรรคหลััก
ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
อุุปสรรครอง
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย
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เทศบาลเขานิิเวศน์์

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุุปสรรครอง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ
ค่่าแรงลดลง

รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ
การว่่างงาน/การตกงาน

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
อุุปสรรครอง
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการ อาหารไม่่เพีียงพอ
ศึึกษา

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ใน 17 จาก 20 ชุุมชนมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การมีีอาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ เนื่่�องจากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 ใน 16 ชุุมชน จาก 20 ชุุมชน บางครอบครััว มีีการ
บริิโภคอาหารในปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

ไฟฟ้้า

การเดิินทาง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ

มีี 4 จาก 20 ชุุมชนที่่ไ� ด้้ได้้รัับข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ในชุุ ม ชนอื่่� น ๆ โดยหน่่ ว ยงานราชการ โรงพยาบาลในพื้้�น ที่่�
และองค์์ก ารสหประชาชาติิ มีี 1 ชุุม ชนที่่� เ ข้้า ใจข้้อ มููล และสื่่� อ
ประชาสััมพันั ธ์์บางส่่วน เนื่่�องจากภาษาที่่�ใช้้เป็็ นภาษาที่่�แตกต่่าง
จากภาษาพููดในชุุมชน

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

ผู้้ใ� ห้ข้้ อ้ มููลหลัักรายงานว่่าไม่่มีคี วามเชื่่อ� ผิิดๆ หรืือความเข้้าใจ
ผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ในเทศบาลเขานิิเวศน์์

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19
ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดย
ระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น และโรงพยาบาลใน
พื้้�นที่่�จะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก

12

โทรโข่่ง

ไลน์์

อาสาสมััครชุุมชน

เฟสบุ๊๊�ค

สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ประชากร

ตำำ�บลเกาะพยาม

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

1,348* (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 2 หมู่่�บ้้าน

� ม� เพื่่อ� การบริิโภค
สััดส่่วนของประชากรที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่
อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50 ในขณะที่่จำ� �ำ นวนประชากรที่่ไ� ม่่
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่อ� การอุุปโภคอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง
ร้้อยละ 75

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง
23 (2%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

4 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
ที่่�ปั๊๊� มน้ำ�ส่
�ำ ว่ นบุุคคล

3 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ขวด

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

1 (เกืือบร้้อยละ 0)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
ที่่�ปั๊๊� มน้ำ�ส่
�ำ ว่ นบุุคคล

15 (1%)

หญิิงตั้้�งครรภ์์

แหล่่งน้ำำ�� รอง
ที่่�ปั๊๊� มน้ำ��ำ สาธารณะ

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
1,003 (74%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

413 (30%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

590 (44%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่า่ น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากรใน อุุปสรรคหลััก
ตำำ�บลเกาะพยามต้้องการเดิินทางกลัับประเทศต้้นทางแต่่ไม่่สามารถ ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
กลัับได้้ ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 45 คน เดิินทางกลัับ โควิิด-19
ประเทศต้้นทาง โดยน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บล ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
เกาะพยามทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสััตว์แ์ ละการแปรรูู ป
อาหาร โดยภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุดในตำำ�บลเกาะพยามคืือภาษา อุุปสรรครอง
ไทย ภาษาเมีียนมา และภาษาอัังกฤษ
ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลเกาะพยามมีีทั้้ง� หมด 1,200 คน
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ตำำ�บลเกาะพยาม

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้
รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
ไม่่มีีการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น
อาหารไม่่เพีียงพอ

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

อุุปสรรครอง
การว่่างงาน/การตกงาน
อุุปสรรครอง
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึง
การศึึกษา

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการมีี
อาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

ไฟฟ้้า

น้ำำ�� ประปา

การเดิินทาง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

มีี 1 หมู่่�บ้้านที่่ไ� ม่่ได้้รัับการกระจายข้อ้ มููลและสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 ในอีีกหมู่่�บ้้านข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์
ถููกแจกจ่่ายโดยหน่่วยงานราชการ ประชากรเข้้าใจสื่่อ� ประชาสััมพันั ธ์์
ได้้บางส่่วน เนื่่�องจากภาษาที่่�ใช้้มีีความซัับซ้้อน

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ผู้้ใ� ห้ข้้ อ้ มููลหลัักรายงานว่่าไม่่มีคี วามเชื่่อ� ผิิดๆ หรืือความเข้้าใจ
ผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ในตำำ�บลเกาะพยาม

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับปานกลาง ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่ป่� ่ วย
โดยระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลใน
พื้้�นที่่� และผู้้�ใหญ่่บ้า้ นจะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก

14

ไลน์์

ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน

อาสาสมััครชุุมชน

โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ
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ประชากร

ตำำ�บลหงาว

6,179 (100%)

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 5 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภคและ
น้ำำ�� ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคมีีจำ�ำ นวนเกืือบร้้อยละ 0

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
686 (11%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

1 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

504 (8%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

168 (3%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��
สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

13 (เกืือบร้้อยละ 0)
หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
502 (8%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

264 (4%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

238 (4%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

เกืือบร้้อยละ 0
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่าน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร อุุปสรรคหลััก
ในตำำ�บลหงาวต้้องการเดิินทางกลัับประเทศต้้นทางแต่่ไม่่สามารถ ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
กลัับได้้ ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 58 คน เดิินทางกลัับ
ประเทศต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�น ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ในตำำ�บลหงาวทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรูู ป โควิิด-19
อาหาร ภาษาที่่�ใช้้มากที่่�สุุดในตำำ�บลหงาวคืือภาษาไทยและ
อุุปสรรครอง
ภาษาเมีียนมา
ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำำ�บลหงาว
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้
รายได้้ลดลงบางส่่วน

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ
การว่่างงาน/การตกงาน

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

อุุปสรรครอง
ค่่าแรงลดลง
การเดิินทาง

อุุปสรรคหลััก
ไม่่มีีการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ
น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ใน 4 จาก 5 หมู่่�บ้้านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การมีอี าหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดิินทาง

ความปลอดภััยและความมั่่�นคง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ในทุุ ก หมู่่�บ้้านมีี ก ารกระจายข้้ อ มููลและสื่่� อ ประชาสัั ม พััน ธ์์
เกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19 โดยโรงพยาบาลและหน่่วยงานราชการ
ประชากรสามารถเข้้าใจสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักรายงาน
ว่่าไม่่มีีความเชื่่�อผิิดๆ หรืือความเข้้าใจผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ในตำำ�บล
หงาว

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดย
ระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�
และผู้้�ใหญ่่บ้า้ นจะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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ผู้้�นำำ�ทางศาสนา

อาสาสมััครชุุมชน

โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ
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ประชากร

ตำำ�บลปากน้ำำ��

13,628* (100%)

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 6 หมู่่�บ้้าน

ประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภค มีีจำ�ำ นวนน้้อย
กว่่าร้้อยละ 25 ขณะที่่�สัดั ส่่วนประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่�อ
การอุุปโภคคิิดเป็็ นเกืือบร้้อยละ 0 มีี 2 หมู่่�บ้้านที่่ป� ระชากรจำำ�นวน
� ม�
ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50 ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
1,087 (8%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

22 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

638 (5%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

365 (3%)

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

62 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ฝน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

5,638 (41%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

4,961 (36%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

677 (5%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่า่ ไม่่มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�นตกค้้างในตำำ�บลปากน้ำำ��
ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 58 คน เดิินทางกลัับประเทศ อุุปสรรคหลััก
ต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บล ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
ปากน้ำำ�ทำ
� �ำ งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรูู ปอาหาร
� ือภาษาไทย ภาษา ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
โดยภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุดในตำำ�บลปากน้ำำ�คื
เมีียนมา ภาษายาวีี และภาษามอแกน

* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลปากน้ำำ�� มีีทั้้ง� หมด 8,294 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

17

สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ตำำ�บลปากน้ำำ��

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

รายได้้ลดลงบางส่่วน

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ
การว่่างงาน/การตกงาน

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการ
ศึึกษา

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

อุุปสรรครอง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ
ค่่าแรงลดลง

อุุปสรรครอง
อาหารไม่่เพีียงพอ
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึง
การรัักษาพยาบาล

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการมีี
อาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

อาหาร

การศึึกษา

การเดิินทาง

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

มีี 1 จาก 6 หมู่่�บ้้านที่่�ไม่่ ได้้รัั บการกระจายข้้อมููลและสื่่�อ
ประชาสัั มพัันธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 ในหมู่่�บ้้านอื่่�นๆ ข้้อมููล
และสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์ถูกู แจกจ่่ายโดยโรงพยาบาลและหน่่วยงาน
ราชการ มีี 1 หมู่่�บ้้านที่่�ไม่่เข้้าใจสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์ เนื่่�องจากภาษา
ที่่�ใช้้เป็็ นภาษาที่่�แตกต่่างจากภาษาพููดในหมู่่�บ้้าน

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามีีความเชื่่�อผิิดๆ และความเข้้าใจ
ผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ใน 2 หมู่่�บ้้าน โดยมีีผู้้�เข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับความ
เสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโควิิด-19 และวิิธีีป้้องกััน

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดย
ระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�
และผู้้�ใหญ่่บ้า้ นจะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก

18

โทรโข่่ง

ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน

เฟสบุ๊๊�ค

ไลน์์
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ประชากร

ตำำ�บลราชกรููด

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

9,531 (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 8 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภคและ
น้ำำ�� ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคมีีจำ�ำ นวนน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 อย่่างไรก็็ตาม
� ม� ใน
มีีประชากรระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50 ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่
1 หมู่่�บ้้าน มีี 1 หมู่่�บ้้านไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้ในครััวเรืือน และ
� ม� และน้ำำ�� ใช้้ในครััวเรืือน
มีี 1 หมู่่�บ้้านที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าถึึงทั้้ง� น้ำำ�ดื่่

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
442 (5%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

11 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

267 (3%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
รถบรรทุุกน้ำำ�� ของ
เอกชน

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

145 (2%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ขวด

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

19 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��

หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
1,167 (12%)

แหล่่งน้ำำ�� รอง
รถบรรทุุกน้ำำ�� ของ
เอกชน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

1,064 (11%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

103 (1%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 50
และร้้อยละ 75
เจลล้้างมืือ

มากกว่าร้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

ผลจากการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่าน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19
ในตำำ� บลราชกรูู ด ต้้ อ งการเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศต้้ น ทางแต่่ อุุปสรรคหลััก
ไม่่ ส ามารถกลัับ ได้้ ในช่่ ว ง 4 สััป ดาห์์ที่�่ ผ่่ า นมา มีีผู้้�ย้้า ยถิ่่� น ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
88 คน เดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ร้้อยละ 50 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลราชกรููดทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรููปอาหาร โดยภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุดในตำำ�บล
อุุปสรรครอง
ราชกรููดคืือภาษาไทย ภาษาเมีียนมา และภาษายาวีี
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงน้ำำ�� ประปา
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำำ�บลราชกรููด
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้
รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

อุุปสรรครอง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ

อุุปสรรคหลััก
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการศึึกษา
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการจััดการศึึกษาที่่�บ้า้ น

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร
ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่่านมา ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับการ
มีีอาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่�องจากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดิินทาง

น้ำำ�� ประปา

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีการกระจายข้อ้ มููลและสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์เกี่่ย� ว
กัับโรคโควิิด-19 โดยหน่่วยงานราชการ และโรงพยาบาลใน
พื้้น� ที่่� มีีประชากรใน 4 จาก 8 หมู่่�บ้้านไม่่เข้้าใจสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์
เนื่่�องจากไม่่รู้้�หนังั สืือ และสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์มีีการใช้้ภาษาที่่�ซับั ซ้้อน
หรืือข้้อมููลที่่�เผยแพร่่เป็็ นภาษาที่่�แตกต่่างจากภาษาที่่�ประชากรใช้้

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามีีความเชื่่�อผิิดๆ และความเข้้าใจ
ผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ใน 2 หมู่่�บ้้าน โดยประชากรบางรายมีีความ
เข้้าใจผิิดต่่อวิิธีีการติิดเชื้้�อและการป้้องกัันโรคโควิิด-19

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดย
ระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และโรง
พยาบาลในพื้้�นที่่�จะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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รถแห่่กระจายเสีียง

โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สิ่่�งพิิมพ์ ์
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ประชากร

ตำำ�บลทรายแดง

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

3,352* (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 4 หมู่่�บ้้าน

ประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภค มีีจำ�ำ นวนเกืือบ
ร้้อยละ 0 ขณะที่่�สัดั ส่่วนประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่�อการ
อุุปโภคน้้อยกว่่าร้้อยละ 25

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
769 (23%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

2 (เกืือบร้้อยละ 0)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

577 (17%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

แหล่่งน้ำำ�� รอง
แม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
บ่่อน้ำำ��

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

179 (5%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

11 (เกืือบร้้อยละ 0)
หญิิงตั้้�งครรภ์์

แหล่่งน้ำำ�� รอง
รถบรรทุุกน้ำำ�� ของ
เทศบาล

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
389 (12%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

285 (9%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

104 (3%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้้างมืือ

มากกว่าร้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลจากการศึึกษาครั้้�ง นี้้�ร ะบุุ ว่่ า ไม่่ มีีผู้้�ย้้า ยถิ่่� น ตกค้้า งในตำำ� บล อุุปสรรคหลััก
ทรายแดง ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่่านมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 13 คนเดิินทาง ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงน้ำำ�� ประปา
กลัับประเทศต้้นทาง โดยเกืือบร้้อยละ 100 ของประชากรในตำำ�บล ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
ทรายแดงทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรููปอาหาร โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
โดยภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุดในตำำ�บลทรายแดงคืือภาษาไทยและ
อุุปสรรครอง
ภาษาเมีียนมา
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลทรายแดงมีีทั้้ง� หมด 4,087 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย
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ตำำ�บลทรายแดง

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้
รายได้้ลดลงบางส่่วน

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุุปสรรคหลััก
การว่่างงาน/การตกงาน
รายได้้ไม่่เพีียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

อุุปสรรครอง
สิ้้�นหวัังกัับอนาคต

อุุปสรรคหลััก

อุุปสรรครอง
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล อาหารไม่่เพีียงพอ

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการการรัักษา
รููปแบบอื่่�นๆ

น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ช่่ ว ง 4 สััป ดาห์์ที่�่ ผ่่า นมา ใน 3 จาก 4 หมู่่�บ้้า นมีี ค วามกััง วล
เกี่่� ยวกัับการมีีอาหารไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการเนื่่� องจากผล
กระทบของโรคโควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการ
บริิโภคอาหารในปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดิินทาง

น้ำำ�� ประปา

การเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19
การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ในทุุกหมู่่�บ้้านมีีการกระจายข้้อมููลและสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์เกี่่ย� ว
กัับโรคโควิิด-19 โดยหน่่วยงานราชการและโรงพยาบาลใน
พื้้น� ที่่� ประชากรเข้้าใจข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

เกืือบร้้อยละ 100 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ

ผู้้ใ� ห้ข้้ อ้ มููลหลัักรายงานว่่ามีีความเชื่่อ� ผิิดๆ และความเข้า้ ใจผิิด
ต่่อโรคโควิิด-19 ใน 2 หมู่่�บ้้าน ประชากรบางรายมีีความเข้้าใจผิิด
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงและอาการของโรคโควิิด-19

เกืือบร้้อยละ 100 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีีมาก ประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย
โดยระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และ
โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�จะเป็็ นผู้้�ที่�่ติดิ ต่่อหลััก
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โทรศััพท์์ ส่่งข้้อความ

ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน

ไลน์์

อาสาสมััครชุุมชน

จำนวน
หมู่บ้ำนที่
ประเมิน
ข้อมูล

4

6

3

20

2

5

6

8

4

58

จำนวน
หมู่บ้ำน/
ชุมชน

4

6

3

20

2

5

6

8

4

58

พืน้ ที่

ตำบลบำงนอน
ตำบลบำงริน้
ตำบลหำดส้มแป้ น
เทศบำลเขำนิ เวศน์
ตำบลเกำะพยำม
ตำบลหงำว
ตำบลปำกน้ำ
ตำบลรำชกรูด
ตำบลทรำยแดง
อำเภอเมืองระนอง (8 ตำบล
1 เทศบำล)

ตารางข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

จำนวน
ประชำกร
ทัง้ หมดใน
หมู่บ้ำน

33

1

4

3

0

0

19

2

2

2
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ประชำกรทีม่ ีไข้
ไอ หรือมีปัญหำ
ด้ำนระบบ
ทำงเดินหำยใจ

29

1

4

0

1

0

18

1

2

2

ประชำกร
ทีม่ ีอำยุ
มำกกว่ำ
60 ปี

33

1

4

1

1

0

20

2

2

2

33

1

4

2

0

0

19

3

2

2

5

0

0

0

0

0

3

0

2

0

ประชำกรทีม่ ี
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ย้ำยถิ่น
โรคประจำตัว
ชำวเมียนมำ
หรือปั ญหำ
สุขภำพร้ำยแรง

ข้อมูลเพิ่มเติมทุกหมู่บ้ำนโดยแบ่งตำมตัวแปรและพืน้ ที่

ภาคผนวก

สภาวะความเปราะบางและความเข้้าใจต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในอำำ�เภอเมืืองระนอง ประเทศไทย

4

0

0

0

0

0

3

0

1

0

ประชำกรที่
ไม่มีสัญชำติ
ไทยกลุ่ม
อื่นๆ ทีม่ ีถิ่น
ทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่

7

0

0

0

1

0

4

0

1

1

ผู้ย้ำยถิ่นที่
เดินทำง
กลับ

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
ชั้น 18 ตึกรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ

โทร: (+66) 2-343-9300
แฟ็กซ์: (+66) 2-343-9399
อีเมล: iomthailand@iom.int
เว็บไซต์: www.iom.int

