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สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทย ทำาให้ป้ระชากรท่�
ม่ีสญัชาติไิทย และไมีม่่ีสญัชาติไิทย เผชิญกบัอปุสรรคและสภาวิะควิามีเปราะ
บางรูปแบบให้มี่ ทั�งในเร่�องของการจำำากดัการเคล่�อนไห้วิท่�เขม้ีงวิดและการ
ห้ยดุชะงกัของกิจำกรรมีท่�สรา้งรายได ้ซึ่่�งสง่ผลกระทบอยา่งมีากติอ่แรงงานทั�ง
ในระบบและนอกระบบ อยา่งไรก็ติามียงัไมีม่่ีขอ้มีลูเก่�ยวิกบัระดบัควิามีรุนแรง
ของปัญห้าและควิามีเปราะบางของชมุีชนท่�อาศยัอยูใ่นพ่ �นท่�จำงัห้วิดัชายแดน
สำาคญัติอ้งเผชิญ ไมี่ม่ีขอ้มีลูชดัเจำนวิ่าชนุชนติ่างๆ สามีารถเขา้ถ่งขอ้มีลูได้
อย่างเพ่ยงพอ ห้ร่อม่ีช่องทางในการเขา้ถ่งทรพัยากรติ่างๆ เพ่�อปฏิิบตัิิติามี
ห้ลกัสขุาภิบาลและสขุอนามียัในการปอ้งกนัตินห้รอ่ไมี่

เพ่�อให้ม่้ีขอ้มีลูสำาห้รบัการติอบรบัติ่อสถานการณ์ท่์�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

รายงานฉบบัน่ �รายงานผลการศ่กษาจำากอำาเภอสขุสำาราญ จำงัห้วิดัระนอง
ประเทศไทย โดยม่ีผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัจำำานวิน 45 คน ผ่านการสมัีภาษณ์จ์ำาก
2 ติำาบลและ 15 ห้มีูบ่า้นในอำาเภอสขุสำาราญ

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

ความเป็็นมา ระเบียีบีวธีิีวจิัยั

หมายเหตุและคำานิยาม

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

45 (100%) 
จำำานวินผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัทั�งห้มีดจำาก 2 ติำาบล (15 ห้มีูบ่า้น)

17 (38%) 
ผู้ชาย

28 (62%) 
ผู้ห้ญิง

23 (51%) 
ผูแ้ทนจำากห้นว่ิยงานบรกิารสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น

17 (38%) 
ผูใ้ห้ญ่บา้น 

5 (11%) 
อ่�นๆ 

ผู้ให้้ข้อมีูลห้ลักแบ่งโดยเพศ ประเภทของผู้ให้้ข้อมีูลห้ลัก

ห้มีายเห้ติ ุ - การคน้พบ การต่ิควิามี และขอ้สรุปท่�ปรากฏิในรายงานฉบบัน่ �ไมีส่ามีารถนำามีาใชเ้พ่�อสะทอ้นควิามีคิดเห้น็อยา่งเป็นทางการของ 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    
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สภาพทางภ้มิศาสตร์

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

12,383* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 2 ติำาบล แบง่เป็น 15 ห้มีูบ่า้น 

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

989 (8%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

48 (เก่อบ 0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ 

534 (4%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

350 (3%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง  

57 (เก่อบ 0%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

1,192 (9%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

619 (6%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา

573 (3%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่า นอ้ยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของผูย้า้ยถิ�นท่�
ประสงค์จำะเดินทางกลับประเทศติ้นทางแติ่ไมี่สามีารถกลับ
ได ้ ในช่วิง 4 สปัดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 92 คนเดินทางกลบั
ประเทศติ้นทาง โดยระห้วิ่างรอ้ยละ 50 ถ่งรอ้ยละ 75 ของ
ผูย้า้ยถิ�นทำางานในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร 
ภาษาที�ใช�มากที�สุดในอำาเภอสุข้สำาราญคือภาษาไทยและ
ภาษาเมยีนมา 

การโยกย�ายถิ่ิ�นป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

นำ�าขวิด 
แห้ลง่นำ�าห้ลกั  แห้ลง่นำ�ารอง 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค

นำ�าประปา

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภค เก่อบ
รอ้ยละ 0 ขณ์ะท่�สัดส่วนป็ระชากรที�ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าใช�เพื�อ
การอุป็โภคตำ�ากว่าร�อยละ 25

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้นา้กาก สบู่

เจำลล้างมี่อ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบรอ้ยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75 

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก 
ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 
ประชากรขาดควิามีรูด้า้นสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำากโรค
โควิิด-19

อุปสรรครอง 
ขาดช่องทางการเข้าถ่งอุปกรณ์์ป้องกันส่วินบุคคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในอำาเภอสขุสำาราญม่ีทั�งห้มีด 14,250 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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แห้ลง่นำ�าห้ลกั  แห้ลง่นำ�ารอง 
แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า



อำาเภอสุข้สำาราญ
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควิด-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติอ่รายได้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด
ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่งร้อยละ 75 ของประชากร

รายได้ลดลงบางส่วิน  
มีากกวิ่าร้อยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ
ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่งร้อยละ 50 ของประชากร

อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก 
รายได้ไมี่เพ่ยงพอ

อุปสรรครอง
การวิ่างงาน/การติกงาน

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อาห้ารไมี่เพ่ยงพอขาดช่องทางในการเข้าถ่งการ
ศ่กษา
มี่ข้อจำำากัดในการเข้าถ่งการศ่กษา 

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติ่อการบริโภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่ การเดินทาง
ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 14 จำาก 15 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิล
วิ่าจำะม่ีอาห้ารไมี่เพ่ยงพอบริโภคเน่�องจำากผลกระทบจำากโรค
โควิิด-19  โดย 13 จัาก15 ห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภค
อาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นักถ่งห้ลักสุขอนามีัยและสุขลักษณ์ะ
มีากวิ่าร้อยละ 75 ของประชากร

ติระห้นักถ่งอาการของโรค
ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่งร้อยละ 75 ของประชากร 

ติระห้นักถ่งวิิธี่การล้างมี่อ
มีากวิ่าร้อยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยูใ่นระดบัด่ประชากรทราบวิา่ติอ้งติดิติอ่ใครในกรณ่์ท่�ป่วิย โดยระบุ
วิา่อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีูบ่า้น โรงพยาบาลในพ่�นท่� และ
ผูใ้ห้ญ่บา้น จำะเป็นผูป้ระสานงานห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ล่งข้อมีูลของโรคโควิิด-19 

ไลน์

ผู้นำาชุมีชน 

เฟสบุ๊ค 

โทรทศัน ์วิิทย ุ
สิ�งพิมีพ ์

อาสาสมัครชุมชน

โทรโข่ง 

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ม ี 8 จัาก 15 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีการกระจัายข้�อม้ลและสื�อ
ป็ระชาสัมพนัธีเ์กี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ประชากรเข้าใจำข้อมีูลและส่�อประชาสัมีพันธี์ ท่� เผยแพร่โดย
ห้นว่ิยงานราชการ องคก์รไมีแ่สวิงห้าผลกำาไร/องคก์รชมุีชน (NGOs/
CBOs) และโรงพยาบาลในพ่�นท่� ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัรายงานวิา่ มคีวาม
เชื�อผิู้ดๆ และความเข้�าใจัผิู้ดเกี�ยวกับีการระบีาด และการ
ตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 2 ห้ม่้บี�าน 

อาห้ารควิามีปลอดภยัและ
ควิามีมีั�นคง
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อุปสรรคห้ลัก อุปสรรครอง



ตำาบีลกำาพวน

ป็ระชากร

6,103* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 7 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุ่มีเปราะบาง**

116 (2%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

13 (0%) 
ประชากรท่�ม่ีไข ้ไอ ห้รอ่ม่ีปัญห้าดา้นระบบทางเดนิห้ายใจำ 

68 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

34 (1%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง  

1 (0%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

656 (11%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

263 (4%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา

393 (7%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่�

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบุวิ่า น้อยกวิ่ารอ้ยละ 25 ของผู้ย้ายถิ�น
ในติำาบลกำาพวินม่ีควิามีประสงค์ท่�จำะเดินทางกลับประเทศ
ติ้นทางแติ่ไมี่สามีารถกลับได้ ในช่วิง 4 สัปดาห้์ท่�ผ่านมีา ม่ี
ผูย้า้ยถิ�น 31 คนเดินทางกลบัประเทศติน้ทาง โดยระห้วิา่งรอ้ยละ
25 ถ่งรอ้ยละ 50 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลกำาพวินทำางานในภาค
เกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร ภาษาที�ใช�มากที�สุด
ในตำาบีลกำาพวนคอืคอืภาษาไทยและภาษาเมยีนมา

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

สดัส่วินประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบริโภค เก่อบ
รอ้ยละ 0 ในขณ์ะท่�สัดส่วนป็ระชากรที�ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าใข้�
เพื�อการอุป็โภคตำ�ากว่าร�อยละ 25 มีการรายงานเรื�องการไม่
สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าเพื�อสุข้อนามัยและสุข้าภบิีาลใน 2 ห้ม่้บี�าน

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้น้ากาก สบู่

เจำลล้างมี่อ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบร้อยละ 0 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิ่างร้อยละ 50 
ถ่งร้อยละ 75 

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อุป็สรรคห้ลัก 

ประชากรติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัตินจำาก
โรคโควิิด-19 แติไ่มีป่ฏิิบตัิติิามี 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา

อุป็สรรครอง 
ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลกำาพวินม่ีทั�งห้มีด 6,889 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี
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แห้ลง่นำ�าห้ลกั  แห้ลง่นำ�ารอง
แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า



ตำาบีลกำาพวน
ผู้ลกระทบีจัากโรคโควิด-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติ่อรายได้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

รายไดล้ดลงบางสว่ิน    
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
นอ้ยกวิา่รอ้ยละ 25 ของประชากร

อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก

รายไดไ้มีเ่พ่ยงพอ
การวิา่งงาน/การติกงาน

อุปสรรครอง
ปัญห้าห้น่�สนิ

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก อุปสรรครอง
อาห้ารไมีเ่พ่ยงพอขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การ

ศก่ษา
ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติ่อการบริโภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

อาห้าร

การเดนิทาง
ในช่วิง 4 สัปดาห้ท่์�ผ่านมีา ม่ีรายงานวิ่าในทุกห้มีู่บา้นม่ีควิามี
กงัวิลวิา่จำะม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอบรโิภคเน่�องจำากผลกระทบจำากโรค
โควิิด-19 ในทกุห้ม่้บี�าน บีางครอบีครัวมกีารบีริโภคอาห้ารใน
ป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นกัถง่ห้ลกัสขุอนามียัและสขุลกัษณ์ะ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร 

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร 

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละการติระห้นกัของประชากรติ่อโรคโควิิด-19 
อยู่ในระดับปานกลาง ประชากรทราบถ่งบุคคลท่�ติอ้งติิดติ่อใน
กรณ่์ท่�เจ็ำบป่วิย โดยระบวุิ่าอาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้น 
ผูใ้ห้ญ่บา้นและโรงพยาบาลในพ่�นท่�จำะเป็นผูป้ระสานงานห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

ไลน์ ผูน้ ำาชมุีชน

เฟสบุ๊ค

โทรทศัน ์วิิทยุ
สิ�งพิมีพ์

อาสาสมีคัรชมุีชน

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ม ี3 จัาก 7 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีข้�อม้ลและการสื�อป็ระชาสัมพนัธี์
เกี�ยวกับีโรคโควิด -19 ประชากรสามีารถเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อท่�
แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิยงานราชการและ NGOs/CBOs ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกั
ยงัรายงานวิา่มคีวามเชื�อผิู้ดๆ ห้รือความเข้�าใจัผิู้ดเกี�ยวกับีการ
ระบีาด และการตดิตอ่ข้องโรคโควดิ-19 ใน 2 ห้ม่้บี�าน

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 มีากท่�สดุ
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นำ�าประปา
แห้ลง่นำ�าห้ลกั 

แมีน่ำ�า ทะเลสาบ
บอ่นำ�า

แห้ลง่นำ�ารอง

ตำาบีลนาคา

ป็ระชากร

6,280* (100%) 
ประชากรท่�อาศยัอยูใ่น 8 ห้มีูบ่า้น

ประชากรกลุม่ีเปราะบาง**

873 (14%) 
ประชากรท่�ม่ีควิามีเปราะบาง

35 (1%) 
ประชากรท่่มี่ไข้ ไอ ห้ร่อมี่ปัญห้าด้านระบบทางเดินห้ายใจำ 

466 (7%) 
ประชากรท่�ม่ีอายมุีากกวิา่ 60 ป่

316 (5%) 
ประชากรท่�ม่ีโรคประจำำาติวัิ ห้รอ่ปัญห้าสขุภาพรา้ยแรง  

56 (1%) 
ห้ญิงติั�งครรภ์

ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทย

536 (9%) 
 ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยท่�ม่ีถิ�นพำานกัในพ่ �นท่� 

356 (6%) 
ประชากรผูย้า้ยถิ�นชาวิเม่ียนมีา

180 (3%) 
ประชากรท่�ไมีม่่ีสญัชาติไิทยกลุม่ีอ่�นๆ ท่�ม่ีถิ�นท่�อยูใ่นพ่ �นท่� 

นำ�า สุข้าภบิีาลและอนามัย

ผลการศ่กษาครั�งน่ �ระบวุิ่า ไมี่พบประชากรยา้ยถิ�นในติำาบลนาคา
ในชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ม่ีผูย้า้ยถิ�น 61 คน เดนิทางกลบัประเทศ
ติน้ทาง โดยเก่อบรอ้ยละ 100 ของผูย้า้ยถิ�นในติำาบลนาคาทำางาน
ในภาคเกษติรกรรมี ปศสุตัิวิแ์ละการแปรรูปอาห้าร ภาษาที�ใช�มาก
ที�สุดในตำาบีลนาคาคอืคอืภาษาไทยและภาษาเมยีนมา

การโยกย�ายถิ่ิ�นข้องป็ระชากร

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่นำ�า

นำ�าขวิด

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค  

ท่�ปั�มีนำ�าสาธีารณ์ะ
แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอปุโภค  

สดัสว่ินของประชากรท่�ไมีส่ามีารถเขา้ถง่อปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

ห้น้ากาก สบู่

เจำลล้างมี่อ แอลกอฮอลฆ์่า่เช่ �อ

ติำ�ากวิา่รอ้ยละ 25 เก่อบร้อยละ 0

ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 
ถง่รอ้ยละ 50 

ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 
ถง่รอ้ยละ 75 

อปุสรรคในการรกัษาสขุอนามียัเพ่�อปอ้งกนัโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก 
ประชากรขาดควิามีรูใ้นเร่�องห้ลกัสขุอนามียัและสขุาภิบาล 
ไมีส่ามีารถซ่ึ่ �ออปุกรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบคุคล

อุปสรรครอง 

ขาดช่องทางการเข้าถ่งอุปกรณ์์ป้องกันส่วินบุคคล

* จำากสถิติใินทะเบ่ยนเม่ี�อเด่อนกมุีภาพนัธี ์2563  จำำานวินประชากรในติำาบลนาคาม่ีทั�งห้มีด 7,361 คน ** โปรดดภูาคผนวิกสำาห้รบัขอ้มีลูเพิ�มีเติมิี

ม่ีประชากรท่�ไมี่สามีารถเขา้ถ่งนำ�าด่�มีเพ่�อการบรโิภค เก่อบรอ้ยละ
0 ในขณ์ะท่� สัดส่วนป็ระชากรที�ไม่สามารถิ่เข้�าถิ่ึงนำ�าใช�เพื�อ
การอุป็โภคตำ�ากว่าร�อยละ 25 มีการรายงานว่ามี 1 ห้ม่้บี�าน
มากกว่าร�อยละ 75 ข้องป็ระชากรไม่สามารถิ่เข้�าถิ่งึนำ�าใช�เพื�อ
การอุป็โภค
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ตำาบีลนาคา

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควิด-19

การเข้�าถิ่งึข้�อม้ลเกี�ยวกับีโรคโควดิ-19

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติ่อรายได้

สญูเส่ยรายไดท้ั�งห้มีด 
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร 

รายได้ลดลงบางส่วิน    
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ขาดแคลนสิ�งจำำาเป็นในการดำารงช่พ  
ระห้วิา่งรอ้ยละ 25 ถง่รอ้ยละ 50  ของประชากร

อปุสรรคท่�ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก

รายได้ไมี่เพ่ยงพอ

อุปสรรครอง
การวิา่งงาน/การติกงาน
คา่แรงลดลง

อปุสรรคท่�เดก็ติอ้งเผชิญติั�งแติก่ารระบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคห้ลัก อุปสรรครอง

ไมี่ได้ทำากิจำกรรมีกลางแจำ้งขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
    การศก่ษา
  ม่ีขอ้จำำากดัในการเขา้ถง่การศก่ษา

ผลกระทบจำากโรคโควิิด-19 ติ่อการบริโภคอาห้าร

ควิามีเป็นอยู่

ควิามีปลอดภยัและควิามีมีั�นคง

การเดนิทาง
ชว่ิง 4 สปัดาห้ท่์�ผา่นมีา ใน 7 จำาก 8 ห้มีูบ่า้น ม่ีควิามีกงัวิลเก่�ยวิกบั
การม่ีอาห้ารไมีเ่พ่ยงพอติอ่การรบัประทาน เน่�องจำากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 โดย 6 ใน 8 ห้ม่้บี�าน มคีรอบีครัวที�รับีป็ระทาน
อาห้ารในป็ริมาณที�ลดลงอย่างมาก

ควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ติระห้นักถ่งห้ลักสุขอนามีัยและสุขลักษณ์ะ
มีากกวิ่าร้อยละ 75 ของประชากร

ติระห้นกัถง่อาการของโรค
ระห้วิา่งรอ้ยละ 50 ถง่รอ้ยละ 75 ของประชากร 

ติระห้นกัถง่วิิธ่ีการลา้งม่ีอ
มีากกวิา่รอ้ยละ 75 ของประชากร

ในภาพรวิมีควิามีรูแ้ละควิามีติระห้นกัของประชากรติอ่โรคโควิิด-19 
อยูใ่นระดบัด่ ประชากรทราบถง่บคุคลท่�ติอ้งติดิติอ่ในกรณ่์ท่�เจ็ำบป่วิย
โดยระบวุิา่อาสาสมีคัรสาธีารณ์สขุประจำำาห้มีู่บา้น ผูใ้ห้ญ่บา้นและ
โรงพยาบาลในพ่�นท่�จำะเป็นผูป้ระสานงานห้ลกั

การแจำง้ขอ้มีลูในกรณ่์ท่�สงสยัวิา่อาจำะติดิโรคโควิิด-19 แห้ลง่ขอ้มีลูของโรคโควิิด-19 

ไลน์ ผูน้ ำาชมุีชน

เฟสบุ๊ค โทรทศัน ์วิิทยุ
 สิ�งพิมีพ ์

อาสาสมีัครชุมีชนโทรโข่ง

การกระจำายขอ้มีลูและส่�อประชาสมัีพนัธีเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

ม ี5 จัาก 8 ห้ม่้บี�านที�ไม่ได�รับีข้�อม้ลและสื�อป็ระชาสัมพนัธีเ์กี�ยว
กับีโรคโควดิ-19 ประชากรเขา้ใจำขอ้มีลูและส่�อท่�แจำกจำา่ยโดยห้นว่ิย
งานราชการและโรงพยาบาลในพ่ �นท่� ผูใ้ห้ข้อ้มีลูห้ลกัรายงานวิา่ไมีม่่ี
ควิามีเช่�อผิดๆ ห้รอ่ควิามีเขา้ใจำผิดติอ่โรคโควิิด-19 ในติำาบลนาคา

บรกิารท่�ไดร้บัผลกระทบจำากโรคโควิิด-19

08

a

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



ภ
าค

ผู้น
วก

ตา
รา

งข้
�อม้

ลเ
พ

ิ� ม
เต

มิ

09

สภ
าว

ะค
วา

มเ
ปร

าะ
บา

งแ
ละ

คว
าม

เข
้าใ

จต
่อส

ถา
นก

าร
ณ

์โร
คโ

คว
ิด-

19
 ใน

อำา
เภ

อส
ุขส

ำาร
าญ

 ป
ระ

เท
ศไ

ทย
D

IS
PL

A
C

EM
EN

T
 T

R
A

C
K

IN
G

 M
AT

R
IX

 (
D

T
M

) 
- 

20
20

  

พืน้
ที ่

จ ำ
นว

น
หมู่

บ้ำ
น 

จ ำ
นว

น
หมู่

บ้ำ
นท

ี่
ปร

ะเม
ิน

ข้อ
มูล

 

ข้อ
มูล

เพ
ิ่ มเ
ติม

ทุก
หมู่

บ้ำ
นโ
ดย

แบ
่งต

ำม
ตวั

แป
รแ

ละ
พืน้

ที ่
 

 จ ำ
นว

น
ปร

ะช
ำก

ร
ทัง้

หม
ดใ

น
หมู่

บ้ำ
น 

ปร
ะช

ำก
รท

ีม่ีไ
ข้ 
ไอ

 
หรื

อม
ีปัญ

หำ
ด้ำ

น
ระ
บบ

ทำ
งเด

นิ
หำ

ยใ
จ 

 
 

ปร
ะช

ำก
ร

ทีม่ี
อำ

ยุ
มำ

กก
ว่ำ
 

60
 ปี

 

ปร
ะช

ำก
รท

ีม่ี
โร
คป

ระ
จ ำ

ตัว
หรื

อปั
ญห

ำ
สุข

ภำ
พร้

ำย
แร

ง  
 หญิ

งต
ั้ งค

รร
ภ ์

ผู้ย้
ำย

ถิ่น
 

ชำ
วเม

ียน
มำ

 
ปร

ะช
ำก

รท
ีไ่ม่

มีส
ัญช

ำต
ิไท

ย
กลุ

่มอ
ืน่ๆ

 ท
ีม่ี

ถิ่ น
ทีอ่

ยู่ใ
น

พืน้
ที ่

ผู้ย้
ำย

ถิ่น
ที่

เด
ินท

ำง
กล

ับ 

ต ำ
บล

ก ำ
พว

น 
7 

7 
0 

4 
4 

4 
5 

0 
0 

0 
ต ำ

บล
นำ

คำ
  

8 
8 

0 
2 

2 
2 

2 
0 

0 
0 

อ ำ
เภ
อสุ

ขส
 ำร
ำญ

 
(2 

ต ำ
บล

) 
15

 
15

 
0 

6 
6 

6 
7 

0 
0 

0 



ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
ชั้น 18 ตึกรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ

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


