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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�อให้ม่้ีขอ้มีูลสำาห้รบัการติอบรบัติ่อสถานการณ์ท่์�อาจำเป็นไปไดน้ั�น ทาง
องคก์ารระห้วิา่งประเทศเพ่�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน ห้รอ่ไอโอเอม็ี จำง่ไดค้ดิรเิริ�มี
ทำาการเก็บขอ้มีลูระดบัห้มีู่บา้นในพ่ �นท่�จำงัห้วิดัชายแดน ในประเด็น 1) การ
พำานักอยู่ของประชากรท่�ไมี่ม่ีสญัชาติิไทย 2) สภาวิะควิามีเปราะบางติ่อ
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

รายงานฉบับน่ �รายงานผลการศ่กษาจำากอำาเภอแมี่สอด จำังห้วิัดติาก
ประเทศไทย โดยม่ีผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัจำำานวิน 241 คน ผ่านการสมัีภาษณ์จ์ำาก
1 เทศบาล 9 ติำาบล 85 ห้มีูบ่า้น และ 18 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 ้จำากขอ้มีลูเด่อนมิีถนุายน 2562 โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี

ความเป็็นมา ระเบียีบีวธีิีวจิัยั

หมายเหตุและคำานิยาม

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

241 (100%) 
จำำานวินผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัทั�งห้มีดจำาก 1 เทศบาล 9 ติำาบล 
(85 ห้มีู่บ้าน และ 18 ชุมีชน) 

159 (66%) 
ผู้ชาย

82 (34%) 
ผู้ห้ญิง

70 (29%) 
ผูแ้ทนจำากห้นว่ิยงานบรกิารสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น

68 (28%) 
ผูใ้ห้ญ่บา้น

10 (4%) 
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  

93 (39%) 
ผูแ้ทนจำากห้นว่ิยงานปกครองทอ้งถิ�น
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สภาพทางภ้มิศาสตร์

ห้มีายเห้ติ ุ– ช่�อของชายแดนท่�ปรากฎและ
ระบไุวิบ้นแผนท่�ไมีไ่ดร้บัการย่นยนัห้รอ่
รบัรองอยา่งเป็นทางการโดยไอโอเอม็ี 
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อำาเภอแม่สอด

114,511 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 18 ชมุีชน และ 85 ห้มีูบ่า้นท่�
ประเมิีนขอ้มีลู (1 เทศบาลและ 9 ติำาบล)

6,604 (6%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

71 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

5,211 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

1,227 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

95 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

30,771 (27%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

30,294 (26%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในอำาเภอ
แมีส่อดประสงคท่์�จำะเดนิทางกลบัประเทศติน้ทางแติไ่มีส่ามีารถกลบั
ได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 1,454 คน เดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�น
ในอำาเภอทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร
ภาษาที�ใช้�มากที�สุดในอำาเภอคอืภาษาไทยและเมยีนมา มผ้ีู้�ที�
อาศัยในอำาเภอแม่สอดบีางส่วนที�ใช้�ภาษากะเห้รี�ยง ภาษาม�ง 
ภาษาม้ซา และภาษาป็กาเกอะญอ

นำ�าประปานำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

สดัส่วินของประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภคม่ี
จำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้
ถง่นำ�าใชเ้พ่�อการอปุโภคติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 มกีารรายงานว่าการ
ไม่สามารถเข้�าถึงนำ�าป็ระป็าเป็็นอุป็สรรคห้ลักในการรักษา
สุข้อนามัย และสุข้ลักษณะ ใน 2 ตำาบีล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคห้ลกั 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
การกำาจำดัขยะ/การจำดัการของเส่ย
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี ม่ี 2 ชมุีชนและ 6 ห้มีูบ่า้นท่�ไมีส่ามีารถทำาการประเมิีนได้

03

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

ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



อำาเภอแม่สอด

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

อปุสรรคห้ลกั 
การวิา่งงาน/การติกงาน
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ
ขาดปฏิิสมัีพนัธีท์างสงัคมี

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 79 จำาก 103 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการ
ม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19  
ใน 62 จัาก 103 ห้ม่้บี�านและชุ้มช้น บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้าร
ในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก 

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติอ่ใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิา่อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลในพ่�นท่� 
และผูใ้ห้ญ่บา้น จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

ไลน์

โทรทศัน ์วิิทยุ
สิ�งพิมีพ์

อาสาสมีคัรชมุีชน

โทรโขง่

มีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระช้าสัมพันธี์เกี�ยวกับีโรค
โควดิ-19 ใน 86 จัาก 103 ห้ม่้บี�านและชุ้มช้นโดย องคก์รไม่
แสวงห้าผู้ลกำาไร/องคก์รชุ้มช้น (NGOs/CBOs) โรงพยาบีาล
ในพื�นที� ห้น่วยงานราช้การ องค์กรศาสนาและองค์การ
สห้ป็ระช้าช้าต ิอยา่งไรก็ติามีใน 16 ห้มีูบ่า้นและชมุีชนการกระจำาย
ขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธี ์ ประชากรไมี่เขา้ใจำ ห้ร่อเขา้ใจำขอ้มีลู
และส่�อเพ่ยงบางสว่ิน เน่�องจำากประชากรผูร้บัขอ้มีลูไมีรู่ห้้นงัสอ่ห้รอ่
ขอ้มีลูม่ีการเผยแพรเ่ป็นภาษาท่�แติกติา่งจำากภาษาท่�ประชากรใช ้ผู้้�
ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานวา่มคีวามเช้ื�อผู้ดิๆ เกี�ยวกับีโรคโควดิ-19 
ใน 33 จัาก 103 ห้ม่้บี�านและชุ้มช้น 

ไฟฟา้

นำ�าประปา

ปัญห้าห้น่�สนิ
คา่แรงลดลง
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ



นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�ารอง 

ตำาบีลดา่นแม่ละเมา

5,163* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 8 ห้มีูบ่า้นท่�ประเมิีนขอ้มีลู

ไม่ทราบีตวัเลข้
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

ไม่ทราบีตวัเลข้ 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

ไม่ทราบีตวัเลข้
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

ไม่ทราบีตวัเลข้
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

ไม่ทราบีตวัเลข้
ห้ญิงติั�งครรภ์

451 (9%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

451 (9%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่าไมี่ม่ีผู้ย้ายถิ�นท่�ติกค้างท่�ประสงคจ์ำะ
เดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถกลบัได ้ ในติำาบลด่าน
แมี่ละเมีาะ  ในช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 135 คนเดิน
ทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยกวิา่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
ด่านแมี่ละเมีาทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููป
อาห้าร ภาษาที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลแม่ละเมาะคือภาษา
เมยีนมา ภาษากะเห้รี�ยง ภาษาม�ง และ ภาษาม้ซา 

นำ�าขวิด นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ห้นา้กาก
สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคห้ลกั 

ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา

อปุสรรครอง 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 

สดัส่วินประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภคและนำ�า
ใชเ้พ่�อการอปุโภค ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0 อย่างไรก็ติามี มีการ
รายงานว่าการไม่สามารถในการเข้�าถงึนำ�าป็ระป็าเป็็นอุป็สรรค
ห้ลักในการรักษาสุข้อนามัย และสุข้ลักษณะ ใน 1 ห้ม่้บี�าน

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนมิีถนุายน 2562  จำำานวินประชากรในติำาบลดา่นแมีล่ะเมีาม่ีทั�งห้มีด 6,282 คน ไมีร่วิมีขอ้มีลูจำาก 2 ห้มีูบ่า้นท่�ไมีส่ามีารถทำาการประเมิีนได้
** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



ตำาบีลดา่นแม่ละเมา

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อปุสรรครอง
การวิา่งงาน/การ

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

ไมี่ได้ทำากิจำกรรมีกลางแจำ้ง
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ม่ีขอ้จำำากดัในการปฏิิสมัีพนัธีท์าง
สงัคมี
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

ไฟฟา้

นำ�าประปา
ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ใน 6 จำาก 8 ห้มีู่บา้น ท่�ม่ีการเก็บขอ้มีลู
ม่ีควิามีกังวิลเก่�ยวิกับการม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการ
เน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�านบีางครอบีครัว
มกีารบีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

ไลน์

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี อาสาสมีคัรชมุีชน

โทรโขง่

มี 2 จัาก 8 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพนัธีเ์กี�ยวกับีโรคโควดิ-19 ในห้มีูบ่า้นท่�ม่ีการกระจำาย
ขอ้มีลูและเผยแพรส่่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากร
เขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการ NGOs/CBOs 
และโรงพยาบาลในพ่ �นท่� ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัรายงานวิ่าไมี่ม่ีควิามีเช่�อ
ผิดๆ ห้รอ่ควิามีเขา้ใจำผิดเก่�ยวิกบัการระบาด และการติดิติอ่ของโรค
โควิิด-19 ใน ติำาบลดา่นแมีล่ะเมีา
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ



ตำาบีลแม่กาษา

14,186 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 16 ห้มีูบ่า้น

577 (4%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

1 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

510 (4%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

55 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

11 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

2,322 (16%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

2,240 (16%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
แมี่กาษาประสงคท่์�จำะเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถ
กลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 65 คนเดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยกวิา่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลแมีก่าษา
ทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร ภาษาที�
ใช้�มากที�สุดในตำาบีลแม่กาษาคอืภาษาไทย และภาษาเมยีนมา 

นำ�าประปานำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและนำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภค ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0 อยา่งไรก็ติามีมรีายงานวา่การข้าด
ช่้องทางในการเข้�าถงึนำ�าป็ระป็าเป็็นอุป็สรรคห้ลักในการรักษา
สุข้อนามัย และสุข้ลักษณะ ใน 3 ห้ม่้บี�าน

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 

อปุสรรครอง 
ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19
การกำาจำดัขยะ/การจำดัการของเส่ย

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



ตำาบีลแม่กาษา

อปุสรรคห้ลกั 

รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

ปัญห้าห้น่�สนิ
ไมีม่่ีกิจำกรรมีภายในชมุีชน

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

ไมีไ่ดท้ ำากิจำกรรมีกลางแจำง้ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
การศก่ษา
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 10 จำาก 16 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิ
กับการม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบ
ของโรคโควิิด-19 ใน 13 จัาก 16 ห้ม่้บี�านบีางครอบีครัวมกีาร
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

มี 1 จัาก 16 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพันธีเ์กี�ยวกับีโรคโควิด-19 ในห้มีู่บา้นท่�ม่ีการกระจำาย
ขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากรเขา้ใจำขอ้มีลู
และส่�อท่�แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการและโรงพยาบาลในพ่�นท่�

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามีความเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผิู้ด
เกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิต่อข้องโรคโควดิ-19 ใน 12 จัาก
16  ห้ ม่้บี� าน  เ ก่� ยวิกับการแพร่ เ ช่ �อของโรค  การป้องกันติน
ควิามีเส่�ยงของโรคโควิิด-19 รวิมีถ่งควิามีเขา้ใจำผิดเก่�ยวิกบัมีาติรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 จำากทางภาครฐั บางส่วินเช่�อ
วิา่โรคโควิิด-19 ไมีม่่ีจำรงิ ห้รอ่โรคโควิิด-19 เป็นโรคเด่ยวิกบัอหิ้วิาติกโรค  

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

นำ�าประปา

ไลน์

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี

อาสาสมีคัรชมุีชน

โทรโขง่
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ



ตำาบีลแม่กุ

11,911* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 12 ห้มีูบ่า้น

1,119 (9%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

50 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

686 (6%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

371 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

12 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

3,830 (32%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

3,755 (32%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
แมี่กปุระสงคท่์�จำะเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถกลบั
ไดใ้นช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 423 คนเดินทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�น
ในติำาบลแมี่กุท ำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููป
อาห้าร โดยภาษาท่�ใช้มีากท่�สุดในติำาบลค่อภาษาไทย ภาษา
กะเห้ร่�ยงและภาษาเม่ียนมีา มี 2 ห้ม่้บี�าน ที�การข้าดแรงงาน
ข้�ามช้าตใินภาคเกษตรกรรมเป็็นอุป็สรรห้ลักที�เป็็นผู้ลมาจัาก
โรคโควดิ-19

นำ�าประปานำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ม่ีประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและนำ�าใชเ้พ่�อ
การอปุโภค  ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0  อยา่งไรกต็าม ใน 2 ห้ม่้บี�าน
มีรายงานว่าการไม่สามารถในการเข้�าถึงนำ�าป็ระป็าเป็็น
อุป็สรรคห้ลักในการรักษาสุข้อนามัย และสุข้ลักษณะ

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคห้ลกั 
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 

อปุสรรครอง 
ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำาก
โรคโควิิด-19

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนมิีถนุายน 2562  จำำานวินประชากรในติำาบลแมีก่มุ่ีทั�งห้มีด 8,157 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



ตำาบีลแม่กุ

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง
กลวัิถกูคมุีขงั/ถกูจำบักมุี

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ขาดการปฏิิสมัีพนัธีท์างสงัคมี

ไมีไ่ดท้ ำากิจำกรรมีกลางแจำง้

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทางชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 10 จำาก 12 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิ
กบัการม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบ
ของโรคโควิิด-19  ใน 7 จัาก 12 ห้ม่้บี�านบีางครอบีครัวมกีาร
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

มี 1 จัาก 12 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพนัธีเ์กี�ยวกับีโรคโควดิ-19  ในห้มีูบ่า้นท่�ม่ีการกระจำาย
ขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากรเขา้ใจำ
ขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำ่ายโดยห้น่วิยงานราชการและโรงพยาบาลใน
พ่�นท่� เพ่ยงบางสว่ิน เน่�องจำากประชากรผูร้บัขอ้มีลูไมีรู่ห้้นงัส่อห้รอ่
ขอ้มีลูม่ีการเผยแพรเ่ป็นภาษาท่�แติกติา่งจำากภาษาท่�ประชากรใช้

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามคีวามเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผิู้ด
เกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 7 จัาก
12 ห้ม่้บี�าน เก่�ยวิกบัควิามีเส่�ยง การระบาดและวิิธ่ีการปอ้งกนัตินเอง
จำากโรคโควิิด-19

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

การศก่ษา

อาสาสมีคัรชมุีชนโทรโขง่

ผูน้ ำาชมุีชน
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ



ตำาบีลแม่ป็ะ

15,939 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 12 ห้มีูบ่า้น

162 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

5 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

150 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

7 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

3,852 (24%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

3,625 (23%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

227 (1%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่า นอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นใน
ติำาบลแมีป่ะประสงคท่์�จำะเดนิทางกลบัประเทศติน้ทางแติไ่มีส่ามีารถ
กลบัได ้ ในช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น158 คนเดินทาง
กลบัประเทศติน้ทาง โดยระห้วิ่างรอ้ยละ 25 ถ่งรอ้ยละ 50 ของ
ผูย้า้ยถิ�นในติำาบลแมีป่ะทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการ
แปรรููปอาห้าร โดยภาษาที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลคือภาษาไทย 
ภาษาเมยีนมาและภาษากะเห้รี�ยง 

รถบรรทกุนำ�าของ
เอกชน

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภค ม่ีจำำานวินเก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภคติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 มรีายงานว่า การไม่สามารถในการ
เข้�าถึงนำ�าป็ระป็าเป็็นอุป็สรรคห้ลักในการรักษาสุข้อนามัย
และสุข้ลักษณะใน 3 ห้ม่้บี�าน

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75

อปุสรรคห้ลกั 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล  
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรครอง 

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



ตำาบีลแม่ป็ะ

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่การ
รกัษาพยาบาล

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
การศก่ษา
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 10 จำาก 12 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิ
กบัการม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบ
ของโรคโควิิด-19 ใน 8 จัาก 12 ห้ม่้บี�านบีางครอบีครัวมีการ
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิา่ติอ้งติิดติอ่ใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิ่าอาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้นและโรงพยาบาลใน
พ่�นท่�จำะเป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั  

มี 1 จัาก 12 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�การกระจัายรับีข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพันธี์เกี�ยวกับีโรคโควิด-19  ในห้มีู่บ้านท่� ม่ีการ
กระจำายรบัขอ้มีลูและการส่�อสารเก่�ยวิกบัโรคโควิิด -19 โดยห้น่วิย
งานราชการและโรงพยาบาลในพ่�นท่� และ NGOs/CBOs ประชากร
เขา้ใจำขอ้มีลูท่�เผยแพรเ่พ่ยงบางสว่ิน เน่�องจำากประชากรบางสว่ินไมีรู่ ้
ห้นงัส่อและขอ้มีลูเผยแพรใ่ชภ้าษาท่�ซึ่บัซึ่อ้น 

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามีความเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจั
ผิู้ดเกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 1 
จัาก 12 ห้ม่้บี�าน ในห้มีูบ่า้นดงักลา่วิม่ีประชากรบางสว่ินเช่�อวิา่โรค
โควิิด-19 คลา้ยกบัไขห้้วิดั  

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

อาสาสมีคัรชมุีชนโทรโขง่

รถแห้ก่ระจำายเส่ยง

อาห้าร

คา่แรงลดลง
ปัญห้าห้น่�สนิ

ไลน์
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ



เทศบีาลแม่สอด

20,775* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 18 ชมุีชนท่�ประเมิีนขอ้มีลู

1,727 (8%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

11 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

1,568 (8%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

112 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

36 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

7,822 (38%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

7,790 (38%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ ไมีม่่ีผูย้า้ยถิ�นติกคา้งในเทศบาลแมีส่อด 
ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 180 คนเดินทางกลบัประเทศ
ติน้ทาง โดยนอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในเทศบาลแมี่สอด
ทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร ภาษา
ที�ใช้�มากที�สุดในเทศบีาลแม่สอดคือภาษาไทยและภาษา
เมยีนมา 

ท่�ปั�มีนำ�าสาธีารณ์ะนำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคลนำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและนำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภค ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0 

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

*จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนมิีถนุายน 2562 จำำานวินประชากรในพ่�นท่�เทศบาลแมีส่อดท่�ม่ีการประเมิีนขอ้มีลูครั�งน่ �ม่ีทั�งห้มีด 30,903 คน ขอ้มีลูน่ �ไมีร่วิมี 2 ชมุีชนท่�ไมีส่ามีารถประเมิีนได้
** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



เทศบีาลแม่สอด

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอมี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการศ่กษา
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

การเดนิทาง

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 11 จำาก 18 ชมุีชน ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิ
กบัการม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 ใน 9 จัาก 18 ชุ้มช้น บีางครอบีครัวมกีารบีริโภค
อาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

ในทกุชุ้มช้นมกีารกระจัายข้�อม้ล และสื�อป็ระช้าสัมพนัธีเ์กี�ยวกับี
โรคโควดิ-19 โดย NGOs/CBOs โรงพยาบีาลในพื�นที� ห้น่วยงาน
ราช้การและองคก์รศาสนา ประชากรเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ย
เพ่ยงบางสว่ินเน่�องจำากขอ้มีลูเผยแพรเ่ป็นภาษาท่�แติกติา่งจำากภาษาท่�
ประชากรใช้

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่าใน 3 จัาก 18 ชุ้มช้นที�ป็ระเมนิ มคีวาม
เช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผิู้ดเกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิตอ่
ข้องโรคโควดิ-19 ประชากรบางสว่ินเช่�อวิา่ โรคโควิิด-19 เห้ม่ีอนกบั
อหิ้วิาติกโรค และการด่�มีนำ�าขิงชว่ิยปอ้งกนัการติดิโรคโควิิด-19ได ้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรทศัน ์วิิทย ุโทรโขง่

อาสาสมีคัรชมุีชน

สิ �นห้วิงักบัอนาคติ

อาห้าร

ขอ้มีลูขา่วิสาร

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19



ตำาบีลแม่ตาว

7,966 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 6 ห้มีูบ่า้น

1,299 (16%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

5 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

715 (9%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

570 (7%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

9 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

3,026 (38%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

3,020 (38%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิ่า ไมี่ม่ีผูย้า้ยถิ�นติกคา้งในติำาบลแมี่ติาวิท่�
ประสงคจ์ำะเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถกลบัได ้ ใน
ช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 30 คนเดินทางกลบัประเทศ
ติน้ทางระห้วิา่ง โดยรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
แมี่ติาวิทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร
ภาษาที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลคอืภาษาไทยและภาษาเมยีนมา 

นำ�าฝนนำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคลนำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค ม่ีจำำานวินเก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภคติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 ม ี1 ห้ม่้บี�านที�มสัีดส่วนป็ระช้ากรที�ไม่
สามารถเข้�าถงึนำ�าใช้�เพื�อการอุป็โภคอย้่ระห้ว่างร�อยละ 25 ถงึ
ร�อยละ 50

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75

อปุสรรคห้ลกั 

การกำาจำดัขยะ/การจำดัการของเส่ย

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำาก
โรคโควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 
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** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี

ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



มี 1 จัาก 6 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพนัธีเ์กี�ยวกับีโรคโควดิ-19 ในห้มีูบ่า้นท่�ม่ีการกระจำาย
ขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากรเขา้ใจำ
ขอ้มีูลและส่�อท่�แจำกจำ่ายโดยโรงพยาบาลในพ่ �นท่�และห้น่วิยงาน
ราชการ

ห้ลักรายงานว่ามคีวามเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผิู้ดเกี�ยวกับี
โรคโควดิ-19 ใน 1 จัาก 6 ห้ม่้บี�าน ในห้มีูบ่า้นม่ีการเผยแพรข่อ้มีลู
ขา่วิปลอมีผา่นทางไลน ์  

ตำาบีลแม่ตาว

อปุสรรคห้ลกั 
คา่แรงลดลง
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ขาดปฏิิสมัีพนัธีท์างสงัคมีมี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการ

ศ่กษา
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ควิามีเป็นอยู่

บรกิารสาธีารณ์ะ

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยง
พอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19  อยา่งไร
ก็ติามีไมีม่่ีรายงานวิา่บางครอบครวัิติอ้งลดปรมิีาณ์อาห้ารท่�บรโิภค
อยา่งมีาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
เก่อบรอ้ยละ 0 ของประชากร

โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์

โทรโขง่

อาสาสมีคัรชมุีชน

ปัญห้าห้น่�สนิ
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

อาห้าร

ไลน์
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19



ตำาบีลมห้าวัน

12,300 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 10 ห้มีูบ่า้นท่�ประเมิีนขอ้มีลู

643 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

4 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

580 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

51 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

8 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

1,354 (11%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

1,354 (11%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

0 (0%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
มีห้าวินัประสงคท่์�จำะเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่สามีารถ
กลบัได ้ ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 48 คนเดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยกวิา่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลมีห้าวินั
ทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร ภาษา
ที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลคือภาษาไทยเมียนมา ภาษาม�งและ
ภาษากะเห้รี�ยง 

นำ�าประปานำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคลนำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค ม่ีจำำานวินเก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภคติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 ม ี2 ห้ม่้บี�านที�มสัีดส่วนป็ระช้ากรที�ไม่
สามารถเข้�าถงึนำ�าใช้�เพื�อการอุป็โภคอย้่ระห้ว่างร�อยละ 25 ถงึ
ร�อยละ 50 

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี ม่ี 2 ห้มีูบ่า้นท่�ไมีส่ามีารถทำาการประเมิีนขอ้มีลูได ้ 

อปุสรรคห้ลกั 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล 

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



มี 8 จัาก 10 ห้ม่้บี�านไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ล และสื�อ
ป็ระช้าสัมพันธีเ์กี�ยวกับีโรคโควิด-19 ในอ่ก 2 ห้มีู่บา้นไดร้บัการ
กระจำายขอ้มีลู และเผยแพรส่่�อเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากรเขา้ใจำ
ขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการ 

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่าใน 3 จัาก 10 ห้ม่้บี�าน มคีวามเช้ื�อผิู้ดๆ
และความเข้�าใจัผู้ิดเกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิตอ่ข้องโรค
โควดิ-19 เก่�ยวิกบัการกกัติวัิ ห้รอ่การปอ้งกนัและควิามีเส่�ยงของโรค
โควิิด-19 ยงัม่ีประชากรบางส่วินเช่�อวิ่าการบริโภคอาห้ารห้ร่อเคร่�อง
ด่�มีบางประเภทสามีารถปอ้งกนัโรคโควิิด-19 ได้

ตำาบีลมห้าวัน

อปุสรรคห้ลกั 
การวิา่งงาน/การติกงาน
จำำากดัการเดนิทาง

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอมี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการศ่กษา
ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

เงินเย่ยวิยา

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 7 จำาก 10 ห้มีูบ่า้น ท่�ม่ีการประเมิีน ม่ีควิามี
กงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระ
ทบของโรคโควิิด-19 ใน 4 จัาก 10 ห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีาร
บีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

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

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์

โทรโขง่

อาสาสมีคัรชมุีชน

ราคาอาห้ารสงูข่ �น
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ

ไฟฟา้
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19



ตำาบีลพะวอ

5,361 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 7 ห้มีูบ่า้นท่�ประเมิีนขอ้มีลู

349 (6%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

294 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

51 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

4 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

503 (9%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

503 (9%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

0 (0%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ ไมีม่่ีผูย้า้ยถิ�นติกคา้งในติำาบลพะวิอ ใน
ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ไมีม่่ีผูย้า้ยถิ�นเดนิทางกลบัประเทศติน้ทาง
ทั�งน่ �มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลพะวิอทำางานในภาค
เกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการแปรรููปอาห้าร โดยภาษาที�ใช้�มาก
ที�สุดในตำาบีลคือภาษาไทย ภาษาป็กาเกอะญอและภาษา
เมยีนมา 

นำ�าประปา นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและนำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภค  ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

มีากกวิา่รอ้ยละ 75
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี ม่ี 2 ห้มีูบ่า้นท่�ไมีส่ามีารถทำาการประเมิีนขอ้มีลูได ้ 

อปุสรรคห้ลกั 
การกำาจำดัขยะ/การจำดัการของเส่ย
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



ตำาบีลพะวอ

อปุสรรคห้ลกั 
คา่แรงลดลง
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
การจำดัการศก่ษาท่�บา้น 
(homeschool)

มี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการ
ศ่กษา
ขาดปฏิิสมัีพนัธีท์างสงัคมี

ควิามีเป็นอยู่

การศก่ษา

ช่วิง 4 สัปดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีควิามีกังวิลเก่�ยวิกับการม่ีอาห้ารไมี่
เพ่ยงพอติอ่ควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19 ใน
ทุกห้มีู่บา้นท่�ม่ีการเก็บขอ้มีูล อย่างไรก็ติามีไมี่ม่ีรายงานวิ่าบาง
ครอบครวัิท่�บรโิภคอาห้ารในปรมิีาณ์ท่�ลดลงอยา่งมีาก

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบุวิ่าโรงพยาบาลในพ่ �นท่� และอาสาสมีัครสาธีารณ์สุขประจำำา
ห้มีูบ่า้น จำะเป็นผูท่้�ติิดติอ่ห้ลกั

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรโขง่ อาสาสมีคัรชมุีชน

การเดนิทาง

การเดนิทาง

ไลน์ผูน้ ำาชมุีชน

มี 1 จัาก 7 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพันธี์เกี�ยวกับีโรคโควิด-19 ใน 6 ห้มีู่บา้นท่�ม่ีการ
กระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากร
เข้าใจำข้อมีูลและส่�อท่�แจำกจำ่ายโดยโรงพยาบาลและห้น่วิยงาน
ราชการ

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามีความเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจั
ผิู้ดเกี�ยวกับีการระบีาด และการตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 1 
ห้ม่้บี�าน โดยม่ีการเผยแพรข่อ้มีลูขา่วิปลอมีผา่นทางไลน ์  
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19



ตำาบีลพระธีาตุผู้าแดง

6,850* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 7 ห้มีูบ่า้น

387 (6%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

368 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

11 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

8 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

2,478 (36%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

2,468 (36%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่า ไมี่ม่ีของผู้ย้ายถิ�นติกค้างในติำาบล
พระธีาติุผาแดงท่�ประสงคจ์ำะเดินทางกลบัประเทศติน้ทางแติ่ไมี่
สามีารถกลบัได ้  ในช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 340 คน 
เดนิทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยมีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของผูย้า้ยถิ�น
ในติำาบลพระธีาติผุาแดงทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการ
แปรรููปอาห้าร โดยภาษาที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลคือภาษาไทย 
ภาษาเมยีนมาและภาษากะเห้รี�ยง 

นำ�าประปานำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง 

ม่ีประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภคและนำ�าใชเ้พ่�อ
การอปุโภค  ม่ีจำำานวินเก่อบรอ้ยละ 0 

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

** จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนมิีถนุายน 2562  จำำานวินประชากรในติำาบลพระธีาติผุาแดงม่ีทั�งห้มีด 8,0000 คน
** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี 

อปุสรรคห้ลกั 

การกำาจำดัขยะ/การจำดัการของเส่ย

ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อปุสรรครอง 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



มีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อป็ระช้าสัมพันธี์เกี�ยวกับีโรค
โควิด-19 ในทุกห้ม่้บี�านโดยห้น่วยงานราช้การ องค์การ
สห้ป็ระช้าช้าติ NGOs/CBOs และโรงพยาบีาลในพื�นที� 
ประชากรเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ย

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามคีวามเช้ื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผู้ดิ
เกี�ยวกับีการตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 1 ห้ม่้บี�าน เก่�ยวิกบัการ
แพรเ่ช่ �อของโรคโควิิด-19

ตำาบีลพระธีาตุผู้าแดง

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
ราคาอาห้ารสงูข่ �น

อปุสรรครอง

อปุสรรคห้ลกั 
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ควิามีเป็นอยู่

การรกัษาพยาบาล

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบุวิ่าอาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้นและผูใ้ห้ญ่บา้นจำะ
เป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรโขง่

อาสาสมีคัรชมุีชน

การเดนิทาง

ไลน์

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 5 จำาก 7 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบั
การม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 ห้มีูบ่า้น ใน 6 จัาก 7 ห้ม่้บี�านบีางครอบีครัวมี
การบีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลงลดอย่างมาก

การวิา่งงาน/การติกงาน
คา่แรงลดลง

โทรศพัท ์สง่ขอ้ควิามี
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำาเภอแม่สอด ประเทศไทย 
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19



ตำาบีลทา่สายลวด

14,060 (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 7 ห้มีูบ่า้น

341 (2%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

0 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ

340 (2%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

1 (เก่อบรอ้ยละ 0) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง 

0 (0%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

5,133 (37%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

5,088 (36%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา 

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

ผลการศก่ษาครั�งน่ �ระบวุิา่ นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบล
ทา่สายลวิดประสงคท่์�จำะเดนิทางกลบัประเทศติน้ทางแติไ่มีส่ามีารถ
กลบัได ้ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีาม่ีผูย้า้ยถิ�น 75 คนเดนิทางกลบั
ประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของผูย้า้ยถิ�น
ในติำาบลท่าสายลวิดทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศุสุตัิวิแ์ละการ
แปรรููปอาห้าร ภาษาที�ใช้�มากที�สุดในตำาบีลคือภาษาไทยและ
ภาษาเมยีนมา 

นำ�าขวิด
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

ห้นา้กาก สบู่

เจำลลา้งม่ีอ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติิมี 

อปุสรรคห้ลกั 

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา

ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรครอง 
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 

ประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค ม่ีจำำานวินเก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สดัสว่ินประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าใชเ้พ่�อการ
อปุโภคติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 ใน 2 ห้ม่้บี�าน สัดส่วนป็ระช้ากรที�ไม่
สามารถเข้�าถงึนำ�าใช้�เพื�อการอุป็โภคอย้่ระห้ว่างร�อยละ 25 ถงึ
ร�อยละ 50 

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคล
แห้ลง่นำ�ารอง 

ท่�ปั�มีนำ�าสว่ินบคุคล
แห้ลง่นำ�ารอง 
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ป็ระช้ากร

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

การโยกย�ายถิ�นข้องป็ระช้ากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19



มี 2 จัาก 7 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระช้าสัมพนัธีเ์กี�ยวกับีโรคโควดิ-19 ในห้มีูบ่า้นท่�ม่ีการกระจำาย
ขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ประชากรเขา้ใจำ
ขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการ และ NGOs/CBOs 

ผู้้�ให้�ข้�อม้ลห้ลักรายงานว่ามคีวามเช้ื�อผิู้ดๆและความเข้�าใจัผิู้ด
เกี�ยวกับีโรคโควดิ-19 ใน 3 ห้ม่้บี�านเก่�ยวิกบัการติิดติอ่ของโรค
ควิามีเส่�ยง และการปอ้งกนัตินจำากโรคโควิิด-19 ยงัม่ีประชากรบาง
สว่ินเช่�อวิา่โรคโควิิด-19 เป็นโรคเด่ยวิกบัอหิ้วิาติกโรค

ตำาบีลทา่สายลวด

อปุสรรคห้ลกั 
รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อปุสรรครอง

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19
อยู่ในระดบัด่ ประชากรทราบวิ่าติอ้งติิดติ่อใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดย
ระบวุิ่า ผูใ้ห้ญ่บา้นและอาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้นจำะ
เป็นผูท่้�ติดิติอ่ห้ลกั

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

โทรโขง่ ไลน์

ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบัการม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยง
พอติ่อควิามีติอ้งการเน่�องจำากผลกระทบของโรคโควิิด-19 ในทุก
ห้ม่้บี�านที�มบีีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารในป็ริมาณที�ลด
ลงอย่างมาก

ปัญห้าห้น่�สนิ
งดการให้บ้รกิารทั�วิไป

ควิามีเป็นอยู่

ไฟฟา้

นำ�าประปา

อปุสรรคห้ลกั อปุสรรครอง
ขาดปฏิิสมัีพนัธีท์างสงัคมี

อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอ

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ
ศก่ษา
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์

รถแห้ก่ระจำายเส่ยง

อาห้าร
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การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19

การเข้�าถงึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้ อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่การบรโิภคอาห้าร

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควดิ-19
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