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สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทย ทำาให้ป้ระชากร
ท่�ม่ีสญัชาติิไทย และไมี่ม่ีสญัชาติิไทย เผชิญกบัอปุสรรคและสภาวิะควิามี
เปราะบางรูปแบบให้มี ่ทั�งในเร่�องของการจำำากดัการเคล่�อนไห้วิท่�เขม้ีงวิดและ
การห้ยดุชะงกัของกิจำกรรมีท่�สรา้งรายได ้ซึ่่�งสง่ผลกระทบอยา่งมีากติอ่แรงงาน
ทั�งในระบบและนอกระบบ อย่างไรก็ติามียงัไมี่ม่ีขอ้มีลูเก่�ยวิกบัระดบัควิามี
รุนแรงของปัญห้าและควิามีเปราะบางของชมุีชนท่�อาศยัอยู่ในพ่ �นท่�จำงัห้วิดั
ชายแดนสำาคญัติอ้งเผชิญ ไมี่ม่ีขอ้มีลูชดัเจำนวิ่าชนุชนติ่างๆ สามีารถเขา้ถ่ง
ขอ้มีลูไดอ้ยา่งเพ่ยงพอ ห้รอ่ม่ีชอ่งทางในการเขา้ถง่ทรพัยากรติา่งๆ เพ่�อปฏิิบตัิิ
ติามีห้ลกัสขุาภิบาลและสขุอนามียัในการปอ้งกนัตินห้รอ่ไมี่

เพ่�อให้ม่้ีขอ้มีลูสำาห้รบัการติอบรบัติ่อสถานการณ์ท่์�อาจำเป็นไปไดน้ั�น ทาง
องคก์ารระห้วิ่างประเทศเพ่�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน ห้ร่อไอโอเอ็มี จำ่งไดค้ิด
รเิริ�มีทำาการเก็บขอ้มีลูระดบัห้มีู่บา้นในพ่ �นท่�จำงัห้วิดัชายแดน ในประเด็น 1) 
การพำานกัอยูข่องประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย 2) สภาวิะควิามีเปราะบางติอ่
สถานการณ์โ์รคโควิิด-19 3) ผลกระทบของสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 ติอ่การ
ใชช่้วิิติ การเขา้ถง่อาห้ารและบรกิาร 4) ควิามีติระห้นกัรูแ้ละระดบัควิามีรูเ้ก่�ยวิ
กบัโรคโควิิด-19  โดยม่ีการเก็บขอ้มีลูห้มีูบ่า้นใน 3 อำาเภอ 

การเก็บขอ้มีลูดงักลา่วิติั�งแติก่ารเริ�มีระบาดของโรคโควิิด-19 ทำาให้ส้ามีารถ
นำาผลการศ่กษาเก่�ยวิกบัควิามีเปราะบาง ไปนำาเสนอติ่อห้น่วิยงานภาครฐั 
และห้นว่ิยงานอ่�นๆ ท่�เก่�ยวิขอ้งในการให้ค้วิามีชว่ิยเห้ล่อ

ระบบติิดติามีและติรวิจำสอบการเคล่�อนท่�และการเคล่�อนยา้ยของประชากร
(The Displacement Tracking Matrix or DTM) ค่อชดุเคร่�องม่ีอและระเบ่ยบ
วิิธ่ีวิิจำยัท่�ใชใ้นการเก็บ การวิิเคราะห้ ์และการเผยแพรข่อ้มีลูปฐมีภมิูีอยา่งเป็น
ระบบ ซึ่่�งเป็นขอ้มีลูเก่�ยวิกบัการเคล่�อนยา้ยของประชากร รูปแบบการเคล่�อนท่�
ของบุคคล และการยา้ยถิ�นโดยถูกบังคับทั�งภายในประเทศและระห้วิ่าง
ประเทศโดย DTM ไดร้บัการออกแบบเพ่�อใชใ้นกิจำกรรมีดา้นมีนษุยธีรรมีใน
ภาวิะวิิกฤติ ซึ่่�งในขณ์ะน่�ม่ีการนำา DTM มีาใชเ้พ่�อติอบสนองติอ่วิิกฤติการแพร่
ระบาดของโรคโควิิด-19

 ระห้วิ่างวินัท่� 11 – 22 เมีษายน 2563 เจำา้ห้นา้ท่�ไอโอเอ็มีจำำานวิน 16 คน 
(รอ้ยละ 50 เป็นเพศห้ญิง) ไดด้ ำาเนินการเก็บขอ้มีลูผา่นการสมัีภาษณ์ผ์า่นทาง
โทรศพัท ์ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกั (Key informant) ระดบัห้มีูบ่า้นจำำานวิน 408 คน ใน
พ่ �นท่�อ ำาเภอแมีส่อด จำงัห้วิดัติาก และอำาเภอเม่ีองระนองและอำาเภอสขุสำาราญ
จำังห้วิัดระนอง ผูใ้ห้ข้อ้มีูลห้ลักส่วินให้ญ่เป็นผูแ้ทนจำากห้น่วิยงานบริการ
สาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้น ผูใ้ห้ญ่บา้น และผูแ้ทนชมุีชนผูย้า้ยถิ�นในแติ่ละ
ห้มีู่บา้น ไดส้มัีภาษณ์ผ์ูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัอย่างนอ้ยห้มีู่บา้นละ 3 คน เพ่�อให้ไ้ด้
ขอ้มีลูสามีเสา้ (triangulation) และผลการศก่ษาม่ีการย่นยนัโดยแห้ลง่ขอ้มีลู
อ่�นห้ากเป็นไปได ้ขอ้มีลูระดบัติำาบลและระดบัอำาเภอท่�นำาเสนอเป็นขอ้มีลูภาพ
รวิมีจำากขอ้มีลูระดบัห้มีูบ่า้น

รายงานฉบบัน่ �รายงานผลการศ่กษาจำากอำาเภอเม่ีองระนอง จำงัห้วิดัระนอง
ประเทศไทย โดยม่ีผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัจำำานวิน 122 คน ผ่านการสมัีภาษณ์จ์ำาก
1 เขติเทศบาล 8 ติำาบลในอำาเภอเม่ีองระนอง จำำานวิน 38 ห้มีูบ่า้น และ 20 
ชมุีชน 

บคุคลท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย: ค่อ บคุคลท่�อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ไมีไ่ดถ่้อสญัชาติไิทย โดยไมีค่ ำานง่ถง่ประเทศบา้นเกิด ถิ�นท่�อยูต่ิามีปกติ ิสญัชาติหิ้รอ่สถานะ
ทางกฎห้มีาย ซึ่่�งรวิมีไปถง่ผูย้า้ยถิ�น บคุคลไรส้ญัชาติ ิผูล้่ �ภยั และกลุม่ีประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ 
ห้มีายเห้ติทุางสถิติิ: เคร่�องห้มีายดอกจำนัขา้งจำำานวินคนทั�งห้มีด เพ่�อระบวุิา่จำำานวินติามีการประมีาณ์การจำากการศก่ษาน่�ม่ีสว่ินติา่งมีากกวิา่รอ้ยละ 10 ของ
จำำานวินประชาการทั�งห้มีดท่�ม่ีการข่ �นทะเบ่ยนไวิ ้จำากขอ้มีลูเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563 โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ความเป็็นมา ระเบียีบีวธีิีวจิัยั

หมายเหตุและคำานิยาม

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลัก (Key Informants/KIs)

122 (100%) 
จำำานวินผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัทั�งห้มีดจำาก 1 เทศบาล 8 ติำาบล 
(38 ห้มีูบ่า้น และ 20 ชมุีชน)

52 (43%) 
ผู้ชาย

70 (57%) 
ผู้ห้ญิง

43 (35%) 
ผูแ้ทนจำากห้นว่ิยงานบรกิารสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น

23 (19%) 
ผูใ้ห้ญ่บา้น

6 (5%) 
อ่�นๆ

ผู้ให้้ข้อมีูลห้ลักแบ่งโดยเพศ ประเภทของผู้ให้้ข้อมีูลห้ลัก

ห้มีายเห้ติ ุ - การคน้พบ การต่ิควิามี และขอ้สรุปท่�ปรากฏิในรายงานฉบบัน่ �ไมีส่ามีารถนำามีาใชเ้พ่�อสะทอ้นควิามีคดิเห้น็อยา่งเป็นทางการของ ไอโอเอม็ี ประเทศสมีาชิกของไอโอเอม็ี สห้ภาพยโุรป สห้รฐัอเมีรกิา ห้รอ่ผูส้นบัสนนุเงินทนุอ่�นๆ ได ้ 
การนำาเสนอเน่ �อห้าของรายงานฉบบัน่ �ไมีไ่ดบ้ง่บอกถง่ควิามีคดิเห้น็ใดๆของไอโอเอม็ี ในเร่�องสถานะทางกฎห้มีายของแติล่ะประเทศ ดนิแดน เขติเม่ีอง พ่ �นท่�ห้รอ่ ห้นว่ิยงานอำานาจำท่�เก่�ยวิขอ้ง ห้รอ่ เขติแดน  

รูปไอคอนจำาก (https://thenounproject.com/) ไมีไ่ดใ้ห้เ้ครดติิแติล่ะรูปเน่�องจำากขอ้จำำากดัควิามียาวิของรายงาน    

50 (41%) 
ผูแ้ทนจำากห้นว่ิยงานปกครองทอ้งถิ�น

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอเมืองระนอง ประเทศไทย 
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สภาพทางภ้มิศาสตร์

ห้มีายเห้ติ ุ– ช่�อของชายแดนท่�ปรากฎและ
ระบไุวิบ้นแผนท่�ไมีไ่ดร้บัการย่นยนัห้รอ่
รบัรองอยา่งเป็นทางการโดยไอโอเอม็ี
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อำาเภอเมืองระนอง
ป็ระชากร

108,626* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 1 เทศบาลและ 8 ติำาบล 
(20 ชมุีชน และ 38 ห้มีูบ่า้น)

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

4,971 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

78 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ 

3,624 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

988 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

281 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

31,652 (29%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

29,521 (27%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

2,131 (2%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในอำาเภอ
เม่ีองระนองม่ีควิามีประสงคท่์�จำะเดนิทางกลบัประเทศติน้ทางแติไ่มี่
สามีารถกลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 1,692 คน เดิน
ทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของ
ผูย้า้ยถิ�นทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร 
ภาษาที�ใช�มากที�สุดในอำาเภอเมอืงระนอง คอื ภาษาไทย และ
ภาษาเมยีนมา มผ้ีู้�ที�อาศัยในอำาเภอแม่สอดบีางส่วนที�ใช�ภาษา
มอแกน ภาษายาว ีและภาษาอังกฤษ

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าประปา

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด 
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัส่วินของประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าในช่วิิติประจำำาวินัเพ่�อ
ใชใ้นการบริโภคเก่อบรอ้ยละ 0 ในขณ์ะท่�สดัส่วินประชากรท่�ไมี่
สามีารถเขา้ถง่นำ�าเพ่�อการอปุโภค ติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 มกีารรายงาน
เรื�องอุป็สรรคในการไม่สามารถิ่เข้�าถิ่ึงนำ�าเพื�อสุข้าภบิีาลและ
อนามัยใน 2 ตำาบีล

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในอำาเภอเม่ีองระนองม่ีทั�งห้มีด 89,534 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำะติดิโรคโควิิด-19

อำาเภอเมืองระนอง
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
การวิา่งงาน/การติกงาน
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
รกัษาพยาบาล

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การศก่ษา
ไมีม่่ีการจำดัการศก่ษาท่�บา้น 
(homeschool)

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีรายงานวิา่ใน 53 จำาก 58 ห้มีูบ่า้นม่ี
ควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ีปรมิีาณ์อาห้ารท่�ไมีเ่พ่ยงพอติอ่การบรโิภค
ซึ่่�งเป็นผลกระทบจำากการแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 ใน 54 จัาก 
58 ห้ม่้บี�านและชุมชน บีางครอบีครัวมีการบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าจำะติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย
โดยระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลใน
พ่�นท่� ผูใ้ห้ญ่บา้น และสายดว่ินโควิิด-19 จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

โทรทศัน ์วิิทยุ
สิ�งพิมีพ์

โทรโขง่

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

มีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์เกี�ยวกับีโรค
โควดิ-19 ใน 52 จัาก 58 ห้ม่้บี�านและชุมชน โดยห้น่วยงานราชการ 
โรงพยาบีาลในพื�นที� และองคก์ารสห้ป็ระชาชาต ิอยา่งไรก็ติามี 
ใน 7 ห้มีูบ่า้น จำาก 52 ห้มีูบ่า้น ไมีเ่ขา้ใจำขอ้มีลูห้รอ่เขา้ใจำขอ้มีลูเพ่ยง
บางส่วิน เน่�องจำากประชากรไมี่รูห้้นงัส่อ ภาษาท่�ใชใ้นส่�อม่ีควิามี
ซึ่บัซึ่อ้น ห้ร่อภาษาท่�ใชใ้นส่�อแติกติ่างจำากภาษาพดูของประชากร
ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักได�รายงานว่ามคีวามเชื�อห้รือมคีวามเข้�าใจัผิู้ด
ตอ่โรคโควดิ-19 ใน 8 จัาก 58 ห้ม่้บี�านและชุมชน

นำ�าประปา

คา่แรงลดลง
ปัญห้าห้น่�สนิ

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

การรกัษาพยาบาล

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามีอาสาสมีคัรชมุีชน
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นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

รถบรรทกุนำ�าของ
เอกชน

แห้ลง่นำ�ารอง 

ตำาบีลบีางนอน
ป็ระชากร

13,513 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 4 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

4,636 (34%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

4,573 (34%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

63 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่าระห้วิ่างรอ้ยละ 25 ถ่งรอ้ยละ 50 
ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลบางนอนม่ีควิามีประสงคจ์ำะเดินทางกลบั
ประเทศติน้ทางแติไ่มีส่ามีารถกลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ี
ผูย้า้ยถิ�น 508 คนไดเ้ดินทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยนอ้ยกวิ่า
รอ้ยละ 25 ของจำำานวินผูย้า้ยถิ�นในติำาบลบางนอนทำางานในภาค
เกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร โดยภาษาที�ใช�มาก
ที�สุดในตำาบีลบีางนอนคอื ภาษาไทยและภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าขวิด

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

เก่อบรอ้ยละ 0 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรครอง 

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและ
นำ�าใชเ้พ่�อการอปุโภคม่ีจำำานวินนอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 อยา่งไรก็ติามี มี
1 ห้ม่้บี�านที�มปี็ระชากรจัำานวนระห้ว่างร�อยละ 25 ถิ่งึร�อยละ 
50 ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าเพื�อใช�เพื�อการอุป็โภค

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี

102 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

102 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

0 (0%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์
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ตำาบีลบีางนอน
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง
การวิา่งงาน/การติกงาน
การเล่อกปฏิิบตัิิ

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ไมีไ่ดร้บัการศก่ษา
ไมีส่ามีารถเขา้ถง่บรกิาร
การรกัษารูปแบบอ่�นๆ

ไมีม่่ีการจำดัการศก่ษาท่�บา้น
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การ
รกัษาพยาบาล

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่
ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ทกุห้มีู่บา้นม่ีควิามีกงัวิลวิ่าจำะม่ีอาห้าร
ไมี่ เพ่ยงพอติ่อควิามีติ้องการเน่�องจำากผลกระทบจำากโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�านมบีีางครอบีครัวที�มกีารบีริโภคอาห้าร
ในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยูใ่นระดบัด่ ประชากรทราบวิา่ติอ้งติดิติอ่ใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดยระบุ
วิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลในพ่�นท่� และ
ผูใ้ห้ญ่บา้นจำะเป็นผูต้ิดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามีอาสาสมีคัรชมุีชน

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ในทุกห้ม่้บี�านมีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์
โรคโควดิ-19 โดยห้น่วยงานราชการและโรงพยาบีาลในพื�นที� 
อยา่งไรก็ติามีประชากรสามีารถเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธี์
ไดเ้พ่ยงบางสว่ิน เน่�องจำากไมีรู่ห้้นงัสอ่ และขอ้มีลูในส่�อบางประเภท
ม่ีการใชภ้าษาท่�ม่ีควิามีซึ่บัซึ่อ้น ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัไดร้ายงานวิ่าไมี่ม่ี
ควิามีเช่�อห้รอ่ควิามีเขา้ใจำผิดติอ่โรคโควิิด-19 ใน ติำาบลบางนอน

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

การรกัษาพยาบาล

ขอ้มีลูขา่วิสาร ควิามีปลอดภยัและ
ควิามีมีั�นคง

ผูน้ ำาชมุีชน โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์
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ตำาบีลบีางริ�น
ป็ระชากร

37,908* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัใน 6 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

1,342 (4%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

28 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

1,053 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

100 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

161 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

15,605 (41%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

15,580 (41%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

25 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศก่ษาครั�งน่ �ระบุวิ่านอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของประชากร
ในติำาบลบางริ �นติ้องการเดินทางกลับประเทศติ้นทางแติ่ไมี่
สามีารถกลับได ้ ช่วิง 4 สัปดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 360 คน
เดินทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยระห้วิ่างรอ้ยละ 50 ถ่งรอ้ยละ
75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลบางริ �นทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิ์
และการแปรรูปอาห้าร โดยภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีลบีางริ�น
คอืภาษาไทยและภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าประปา

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าเพ่�อการบรโิภคม่ีจำำานวิน
เก่อบรอ้ยละ 0 ในขณ์ะท่�จำ ำานวินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าเพ่�อ
ใชใ้นการทำาควิามีสะอาดและใชใ้นครวัิเรอ่นม่ีจำำานวินนอ้ยกวิา่รอ้ย
ละ 25 อยา่งไรก็ติามี ม ี1 ห้ม่้บี�านที�มจีัำานวนป็ระชากรจัำานวน
ระห้ว่างร�อยละ 25 ถิ่งึร�อยละ 50 ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าเพื�อการ
บีริโภคและม ี1 ห้ม่้บี�าน ที�มจีัำานวนป็ระชากรจัำานวนระห้ว่าง
ร�อยละ 25 ถิ่งึร�อยละ 50 ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าเพื�อการอุป็โภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำาก
โรคโควิิด-19

อปุสรรครอง 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563 จำำานวินประชากรในติำาบลบางริ �นม่ีทั�งห้มีด 23,114 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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ตำาบีลบีางริ�น
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
การวิา่งงาน/การติกงาน 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง
ปัญห้าห้น่�สนิ

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การ
รกัษาพยาบาล

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่
ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ในทกุห้มีูบ่า้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ี
อาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก 

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่มีาก ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย 
โดยระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลใน
พ่�นท่� สายดว่ินและผูใ้ห้ญ่บา้นจำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ในทุกห้ม่้บี�าน มีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์
เกี�ยวกับีโรคโควดิ-19 โดยโรงพยาบีาลในพื�นที�และห้น่วยงาน
ราชการ

ในทุกห้มีู่บา้นสามีารถเขา้ใจำส่�อประชาสัมีพันธี์ ผูใ้ห้ข้อ้มีูลห้ลัก
รายงานวิ่าไมี่ม่ีควิามีเช่�อผิดๆ ห้รอ่ควิามีเขา้ใจำผิดติ่อโรคโควิิด-19 
ในติำาบลบางริ �น

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามีอาสาสมีคัรชมุีชน

โทรโขง่

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

การรกัษาพยาบาล

อาห้าร

การศก่ษา

โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์
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ตำาบีลห้าดส�มแป็�น
ป็ระชากร

2,582* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 3 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

335 (13%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

305 (12%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

30 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

ไม่ทราบีตัวเลข้ 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

733 (28%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

663 (25%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

70 (3%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่าระห้วิ่างรอ้ยละ 25 ถ่งรอ้ยละ 50 
ของประชากรในติำาบลห้าดสม้ีแป้นติอ้งการเดินทางกลบัประเทศ
ติ้นทางแติ่ไมี่สามีารถกลับได้ ในช่วิง 4 สัปดาห้์ ท่�ผ่านมีาม่ี
ผูย้า้ยถิ�น 42 คน เดนิทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยมีากกวิา่รอ้ยละ
75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลห้าดสม้ีแป้นทำางานในภาคเกษติรกรรมี
ปศุสัติวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร ภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีล
ห้าดส�มแป็�นคอืภาษาไทยและภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและ
นำ�าใชเ้พ่�อการอปุโภคม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

เก่อบรอ้ยละ 0 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 
ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลห้าดสม้ีแปน้ม่ีทั�งห้มีด 3,191 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี

รถบรรทกุนำ�าของ
เอกชน
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ตำาบีลห้าดส�มแป็�น
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง
คา่แรงลดลง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ไมีม่่ีชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา
ไมีม่่ีการจำดัการศก่ษาท่�บา้น

มี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการ
ศ่กษา
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา  ในทกุห้มีูบ่า้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ีอาห้าร
ไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19 ใน
ทุกห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมีการบีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลด
ลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น ผูใ้ห้ญ่บา้น และสาย
ดว่ินจำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ในทุกห้ม่้บี�านมีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์
เกี�ยวกับีโรคโควดิ-19 โดยโรงพยาบีาลและห้น่วยงานราชการ 
ประชากรสามีารถเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธี ์

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่าม ี2 ใน 3 ห้ม่้บี�านมคีวามเชื�อผิู้ดๆ
และความเข้�าใจัผู้ดิตอ่โรคโควดิ-19 ประชากรบางรายม่ีควิามีเช่�อ
วิา่โรคโควิิด-19 ไมีม่่ีจำรงิห้รอ่ไมีใ่ชโ่รคติดิติอ่

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

การศก่ษา

อาสาสมีคัรชมุีชนโทรโขง่

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

เฟสบุ�ค
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เทศบีาลเข้านิเวศน์
ป็ระชากร

20,585 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 20 ชมุีชน

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

185 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

10 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

175 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

ไม่ทราบีตัวเลข้ 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

0 (0%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

1,979 (9%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

1,718 (8%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

261 (1%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลศก่ษาครั�งน่ �ระบไุมีม่่ีประชากรท่�ติกคา้งในเทศบาลเขานิเวิศน ์ใน
ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 520 คน เดนิทางกลบัประเทศ
ติน้ทาง โดยนอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในเทศบาลเขานิเวิศน์
ทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร ภาษา
ที�ใช�มากที�สุดในเทศบีาลเข้านิเวศนค์ือภาษาไทยและภาษา
เมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าประปา

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัส่วินของประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภคและนำ�า
ใชเ้พ่�อการอปุโภคม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรครอง 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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เทศบีาลเข้านิเวศน์
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ

ศก่ษา

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 17 จำาก 20 ชมุีชนม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบั
การม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการ เน่�องจำากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 ใน 16 ชุมชน จัาก 20 ชุมชน บีางครอบีครัว มกีาร
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น และโรงพยาบาลใน
พ่�นท่�จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

มี 4 จัาก 20 ชุมชนที�ได�ได�รับีข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์
ในชุมีชนอ่�นๆ โดยห้น่วิยงานราชการ โรงพยาบาลในพ่�นท่�
และองคก์ารสห้ประชาชาติิ ม่ี 1 ชุมีชนท่�เข้าใจำข้อมีูลและส่�อ
ประชาสมัีพนัธีบ์างส่วิน เน่�องจำากภาษาท่�ใชเ้ป็นภาษาท่�แติกติ่าง
จำากภาษาพดูในชมุีชน 

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่าไม่มคีวามเชื�อผิู้ดๆ ห้รือความเข้�าใจั
ผิู้ดตอ่โรคโควดิ-19 ในเทศบีาลเข้านิเวศน์

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

โทรโขง่

อาสาสมีคัรชมุีชน

ปัญห้าห้น่�สนิ

คา่แรงลดลง

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ควิามีเป็นอยู่ ไฟฟา้

ไลน์

เฟสบุ�ค
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นำ�าขวิด

ตำาบีลเกาะพยาม
ป็ระชากร

1,348* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 2 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง

23 (2%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

4 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

3 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

1 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

15 (1%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

1,003 (74%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

413 (30%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

590 (44%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากรใน
ติำาบลเกาะพยามีติอ้งการเดนิทางกลบัประเทศติน้ทางแติไ่มีส่ามีารถ
กลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 45 คน เดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยนอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
เกาะพยามีทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสัติวิแ์ละการแปรรูป
อาห้าร โดยภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีลเกาะพยามคือภาษา
ไทย ภาษาเมยีนมา และภาษาอังกฤษ

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคล

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

ท่�ปั�มีนำ�าสาธีารณ์ะท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคล
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สัดส่วนข้องป็ระชากรที�ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าดื�มเพื�อการบีริโภค
อย้่ระห้ว่างร�อยละ 25 ถิ่งึ 50 ในข้ณะที�จัำานวนป็ระชากรที�ไม่
สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าใช�เพื�อการอุป็โภคอย่้ระห้ว่างร�อยละ 50 ถิ่งึ
ร�อยละ 75

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรครอง 

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลเกาะพยามีม่ีทั�งห้มีด 1,200 คน 
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ตำาบีลเกาะพยาม
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
การศก่ษา

ไมีม่่ีการจำดัการศก่ษาท่�บา้น
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ในทกุห้มีูบ่า้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ี
อาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ประชากรทราบวิา่ติอ้งติดิติอ่ใครในกรณ่์ท่�ป่วิย
โดยระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลใน
พ่�นท่� และผูใ้ห้ญ่บา้นจำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั  

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ม ี1 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพนัธี์
เกี�ยวกับีโรคโควิด-19 ในอ่กห้มีูบ่า้นขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธี์
ถกูแจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการ ประชากรเขา้ใจำส่�อประชาสมัีพนัธี์
ไดบ้างสว่ิน เน่�องจำากภาษาท่�ใชม่้ีควิามีซึ่บัซึ่อ้น 

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่าไม่มคีวามเชื�อผิู้ดๆ ห้รือความเข้�าใจั
ผิู้ดตอ่โรคโควดิ-19 ในตำาบีลเกาะพยาม

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

อาสาสมีคัรชมุีชน

การวิา่งงาน/การติกงาน

ไลน์

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ไฟฟา้

นำ�าประปา

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี

ผูน้ ำาชมุีชน
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ตำาบีลห้งาว
ป็ระชากร

6,179 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 5 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

686 (11%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

1 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

504 (8%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

168 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

13 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

502 (8%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

264 (4%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

238 (4%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศก่ษาครั�งน่ �ระบุวิ่านอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของประชากร
ในติำาบลห้งาวิติอ้งการเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถ
กลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 58 คน เดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�น
ในติำาบลห้งาวิทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูป
อาห้าร ภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีลห้งาวคือภาษาไทยและ
ภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าประปา

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและ
นำ�าใชเ้พ่�อการอปุโภคม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

เก่อบรอ้ยละ 0 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�ารอง 

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

 ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ในทุกห้ม่้บี�านมีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพันธี์
เกี�ยวกับีโรคโควดิ-19 โดยโรงพยาบีาลและห้น่วยงานราชการ
ประชากรสามีารถเขา้ใจำส่�อประชาสมัีพนัธี ์ ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัรายงาน
วิา่ไมีม่่ีควิามีเช่�อผิดๆ ห้รอ่ควิามีเขา้ใจำผิดติอ่โรคโควิิด-19 ในติำาบล
ห้งาวิ

ตำาบีลห้งาว

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
ไมีม่่ีการจำดัการศก่ษาท่�บา้น

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลในพ่�นท่� 
และผูใ้ห้ญ่บา้นจำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรโขง่

คา่แรงลดลง
การเดนิทาง

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

การเดนิทางชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 4 จำาก 5 ห้มีูบ่า้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบั
การม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรค
โควิิด-19  ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

อาสาสมีคัรชมุีชน โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี

ผูน้ ำาทางศาสนา
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ตำาบีลป็ากนำ�า
ป็ระชากร

13,628* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 6 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

1,087 (8%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

22 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

638 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

365 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

62 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

5,638 (41%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

4,961 (36%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

677 (5%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ไมีม่่ีผูย้า้ยถิ�นติกคา้งในติำาบลปากนำ�า
ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 58 คน เดนิทางกลบัประเทศ
ติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
ปากนำ�าทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร
โดยภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีลป็ากนำ�าคือภาษาไทย ภาษา
เมยีนมา ภาษายาว ีและภาษามอแกน

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

นำ�าฝนนำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค ม่ีจำำานวินนอ้ย
กวิา่รอ้ยละ 25 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าใชเ้พ่�อ
การอปุโภคคิดเป็นเก่อบรอ้ยละ 0 ม ี2 ห้ม่้บี�านที�ป็ระชากรจัำานวน
ระห้ว่างร�อยละ 25 ถิ่งึ 50 ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าดื�ม

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลปากนำ�าม่ีทั�งห้มีด 8,294 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี 
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มี 1 จัาก 6 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระชาสัมพันธีเ์กี�ยวกับีโรคโควิด-19 ในห้มีู่บา้นอ่�นๆ ขอ้มีูล
และส่�อประชาสมัีพนัธีถ์กูแจำกจำ่ายโดยโรงพยาบาลและห้น่วิยงาน
ราชการ ม่ี 1 ห้มีูบ่า้นท่�ไมีเ่ขา้ใจำส่�อประชาสมัีพนัธี ์ เน่�องจำากภาษา
ท่�ใชเ้ป็นภาษาท่�แติกติา่งจำากภาษาพดูในห้มีูบ่า้น

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามีความเชื�อผู้ิดๆ และความเข้�าใจั
ผิู้ดตอ่โรคโควดิ-19 ใน 2 ห้ม่้บี�าน โดยม่ีผูเ้ขา้ใจำผิดเก่�ยวิกบัควิามี
เส่�ยงในการติดิเช่ �อโควิิด-19 และวิิธ่ีปอ้งกนั

ตำาบีลป็ากนำ�า
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
การรกัษาพยาบาล

ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ในทกุห้มีูบ่า้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ี
อาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลในพ่�นท่� 
และผูใ้ห้ญ่บา้นจำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั 

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

ปัญห้าห้น่�สนิ
คา่แรงลดลง

อาห้าร

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

การเดนิทางการศก่ษา

โทรโขง่ ผูน้ ำาชมุีชน

ไลน์เฟสบุ�ค
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ตำาบีลราชกร้ด
ป็ระชากร

9,531 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 8 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

442 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

11 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

267 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

145 (2%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

19 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

1,167 (12%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

1,064 (11%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

103 (1%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศก่ษาครั�งน่ �ระบุวิ่านอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของประชากร
ในติำาบลราชกรูดติ้องการเดินทางกลับประเทศติ้นทางแติ่
ไมี่สามีารถกลับได้ ในช่วิง 4 สัปดาห้์ท่�ผ่านมีา ม่ีผู้ย้ายถิ�น
88 คน เดินทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยระห้วิ่างรอ้ยละ 25 ถ่ง
รอ้ยละ 50 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลราชกรูดทำางานในภาคเกษติรกรรมี
ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร โดยภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีล
ราชกร้ดคอืภาษาไทย ภาษาเมยีนมา และภาษายาวี

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

รถบรรทกุนำ�าของ
เอกชน

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

รถบรรทกุนำ�าของ
เอกชน

แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัส่วินของประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภคและ
นำ�าใชเ้พ่�อการอปุโภคม่ีจำำานวินนอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 อย่างไรก็ตาม
มปี็ระชากรระห้ว่างร�อยละ 25 ถิ่งึ 50 ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าดื�มใน 
1 ห้ม่้บี�าน ม ี1 ห้ม่้บี�านไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าใช�ในครัวเรือน และ
ม ี1 ห้ม่้บี�านที�ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึทั�งนำ�าดื�มและนำ�าใช�ในครัวเรือน

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
และรอ้ยละ 75 มีากกวิ่าร้อยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี

อปุสรรคห้ลกั 

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

อปุสรรครอง 
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่นำ�าประปา
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

19

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอเมืองระนอง ประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020



ตำาบีลราชกร้ด

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การศก่ษา
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การจำดัการศก่ษาท่�บา้น

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น ผูใ้ห้ญ่บา้น และโรง
พยาบาลในพ่�นท่�จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

อาสาสมีคัรชมุีชน

ปัญห้าห้น่�สนิ

การเดนิทาง

ไลน์

ในทกุห้ม่้บี�านมกีารกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพนัธีเ์กี�ยว
กับีโรคโควิด-19 โดยห้น่วยงานราชการ และโรงพยาบีาลใน
พื�นที� ม่ีประชากรใน 4 จำาก 8 ห้มีูบ่า้นไมีเ่ขา้ใจำส่�อประชาสมัีพนัธี ์
เน่�องจำากไมีรู่ห้้นงัสอ่ และส่�อประชาสมัีพนัธีม่์ีการใชภ้าษาท่�ซึ่บัซึ่อ้น
 ห้รอ่ขอ้มีลูท่�เผยแพรเ่ป็นภาษาท่�แติกติา่งจำากภาษาท่�ประชากรใช้

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามีความเชื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจั
ผิู้ดตอ่โรคโควดิ-19 ใน 2 ห้ม่้บี�าน โดยประชากรบางรายม่ีควิามี
เขา้ใจำผิดติอ่วิิธ่ีการติดิเช่ �อและการปอ้งกนัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

นำ�าประปา

ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา  ในทกุห้มีู่บา้นม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการ
ม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

โทรทศัน ์วิิทยุ
สิ�งพิมีพ์

รถแห้ก่ระจำายเส่ยง
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ตำาบีลทรายแดง
ป็ระชากร

3,352* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 4 ห้มีูบ่า้น 

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

769 (23%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

2 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

577 (17%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

179 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

11 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

389 (12%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

285 (9%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

104 (3%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลจำากการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่าไมี่ม่ีผู้ย้ายถิ�นติกค้างในติำาบล
ทรายแดง ในช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 13 คนเดินทาง
กลบัประเทศติน้ทาง โดยเก่อบรอ้ยละ 100 ของประชากรในติำาบล
ทรายแดงทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร
โดยภาษาที�ใช�มากที�สุดในตำาบีลทรายแดงคือภาษาไทยและ
ภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

ประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค ม่ีจำำานวินเก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภคนอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ
แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

มีากกวิ่าร้อยละ 75

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่นำ�าประปา
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

อปุสรรครอง 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

รถบรรทกุนำ�าของ
เทศบาล

แห้ลง่นำ�ารอง 

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลทรายแดงม่ีทั�งห้มีด 4,087 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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ในทกุห้ม่้บี�านมกีารกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพนัธีเ์กี�ยว
กับีโรคโควิด-19 โดยห้น่วยงานราชการและโรงพยาบีาลใน
พื�นที� ประชากรเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธี ์

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามคีวามเชื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผู้ดิ
ตอ่โรคโควดิ-19 ใน 2 ห้ม่้บี�าน ประชากรบางรายม่ีควิามีเขา้ใจำผิด
เก่�ยวิกบัควิามีเส่�ยงและอาการของโรคโควิิด-19

ตำาบีลทรายแดง
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคห้ลกั 
การวิา่งงาน/การติกงาน
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
เก่อบรอ้ยละ 100 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
เก่อบรอ้ยละ 100 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยู่ในระดบัด่มีาก ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย 
โดยระบวุิา่ อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น ผูใ้ห้ญ่บา้น และ
โรงพยาบาลในพ่�นท่�จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

อาสาสมีคัรชมุีชน

การเดนิทาง

ไลน์

ช่วิง 4 สัปดาห้ท่์�ผ่านมีา  ใน 3 จำาก 4 ห้มีู่บา้นม่ีควิามีกังวิล
เก่�ยวิกับการม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผล
กระทบของโรคโควิิด-19  ในทุกห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมีการ
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

สิ �นห้วิงักบัอนาคติ

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

นำ�าประปา

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การรกัษาพยาบาล
ไมีส่ามีารถเขา้ถง่บรกิารการรกัษา
รูปแบบอ่�นๆ

ผูน้ ำาชมุีชน
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ชั้น 18 ตึกรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ

โทร: (+66) 2-343-9300
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