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ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั

ความเป็็ นมา
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทย ทำำ�ให้้ประชากรที่่�
มีีสััญชาติิไทย และไม่่มีีสััญชาติิไทย เผชิิญกัับอุุปสรรคและสภาวะความเปราะ
บางรูู ปแบบใหม่่ ทั้้�งในเรื่่�องของการจำำ�กัดั การเคลื่่�อนไหวที่่�เข้้มงวดและการ
หยุุดชะงัักของกิิจกรรมที่่�สร้้างรายได้้ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อแรงงานทั้้�ง
ในระบบและนอกระบบ อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระดัับความรุุนแรง
ของปัั ญหาและความเปราะบางของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดน
สำำ�คัญ
ั ต้้องเผชิิญ ไม่่มีีข้้อมููลชััดเจนว่่าชุุนชนต่่างๆ สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
อย่่างเพีียงพอ หรืือมีีช่่องทางในการเข้้าถึึงทรััพยากรต่่างๆ เพื่่�อปฏิิบัติั ิตาม
หลัักสุุขาภิิบาลและสุุขอนามััยในการป้้องกัันตนหรืือไม่่

ระบบติิดตามและตรวจสอบการเคลื่่�อนที่่�และการเคลื่่�อนย้้ายของประชากร
(The Displacement Tracking Matrix or DTM) คืือชุุดเครื่่อ� งมืือและระเบีียบ
วิิธีีวิจัิ ยั ที่่�ใช้้ในการเก็็บ การวิิเคราะห์์ และการเผยแพร่่ข้อ้ มููลปฐมภููมิิอย่่างเป็็ น
ระบบ ซึ่่ง� เป็็ นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเคลื่่อ� นย้้ายของประชากร รููปแบบการเคลื่่อ� นที่่�
ของบุุคคล และการย้้ายถิ่่� นโดยถููกบัังคัับทั้้�งภายในประเทศและระหว่่าง
ประเทศโดย DTM ได้้รับั การออกแบบเพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมด้้านมนุุษยธรรมใน
ภาวะวิิกฤต ซึ่่ง� ในขณะนี้้�มีีการนำำ� DTM มาใช้้เพื่่�อตอบสนองต่่อวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างวัันที่่� 11 – 22 เมษายน 2563 เจ้้าหน้้าที่่�ไอโอเอ็็มจำำ�นวน 16 คน
(ร้้อยละ 50 เป็็ นเพศหญิิง) ได้้ดำ�ำ เนิินการเก็็บข้้อมููลผ่่านการสััมภาษณ์์ผ่า่ นทาง
โทรศััพท์์ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลััก (Key informant) ระดัับหมู่่�บ้้านจำำ�นวน 408 คน ใน
พื้้�นที่่�อำ�ำ เภอแม่่สอด จัังหวััดตาก และอำำ�เภอเมืืองระนองและอำำ�เภอสุุขสำำ�ราญ
จัังหวััดระนอง ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักส่่วนใหญ่่ เป็็ นผู้้�แทนจากหน่่วยงานบริิการ
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และผู้้�แทนชุุมชนผู้้�ย้้ายถิ่่�นในแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน ได้้สัมั ภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักอย่่างน้้อยหมู่่�บ้้านละ 3 คน เพื่่�อให้้ได้้
ข้้อมููลสามเส้้า (triangulation) และผลการศึึกษามีีการยืืนยัันโดยแหล่่งข้้อมููล
อื่่�นหากเป็็ นไปได้้ ข้้อมููลระดัับตำำ�บลและระดัับอำำ�เภอที่่�นำ�ำ เสนอเป็็ นข้้อมููลภาพ
การเก็็บข้้อมููลดัังกล่่าวตั้้�งแต่่การเริ่่�มระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้สามารถ รวมจากข้้อมููลระดัับหมู่่�บ้้าน
นำำ�ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความเปราะบาง ไปนำำ�เสนอต่่อหน่่วยงานภาครััฐ
รายงานฉบัับนี้้�รายงานผลการศึึกษาจากอำำ�เภอสุุขสำำ�ราญ จัังหวััดระนอง
และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ประเทศไทย โดยมีีผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักจำำ�นวน 45 คน ผ่่านการสััมภาษณ์์จาก
2 ตำำ�บลและ 15 หมู่่�บ้้านในอำำ�เภอสุุขสำำ�ราญ
เพื่่�อให้้มีีข้้อมููลสำำ�หรับั การตอบรัับต่่อสถานการณ์์ที่�่อาจเป็็ นไปได้้นั้้น� ทาง
องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการโยกย้้ายถิ่่�นฐาน หรืือไอโอเอ็็ม จึึงได้้คิดิ ริิเริ่่ม�
ทำำ�การเก็็บข้้อมููลระดัับหมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดน ในประเด็็น 1) การ
พำำ�นัักอยู่่�ของประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย 2) สภาวะความเปราะบางต่่อ
สถานการณ์์โรคโควิิด-19 3) ผลกระทบของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ต่่อการ
ใช้้ชีีวิิต การเข้้าถึึงอาหารและบริิการ 4) ความตระหนัักรู้้�และระดัับความรู้้�เกี่่�ยว
กัับโรคโควิิด-19 โดยมีีการเก็็บข้้อมููลหมู่่�บ้้านใน 3 อำำ�เภอ

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

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (Key Informants/KIs)
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งโดยเพศ
45 (100%)

ประเภทของผู้ให้ข้อมูลหลัก
23 (51%)

จำำ�นวนผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักทั้้�งหมดจาก 2 ตำำ�บล (15 หมู่่�บ้้าน)

ผู้้�แทนจากหน่่วยงานบริิการสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น

17 (38%)

17 (38%)

28 (62%)

5 (11%)

ผู้ชาย

ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น

ผู้หญิง

อื่่�นๆ

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

01
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สภาพทางภูมิศาสตร์

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

อำ�เภอสุขสำ�ราญ

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

12,383* (100%)

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 2 ตำำ�บล แบ่่งเป็็ น 15 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� ม�่ เพื่่�อการบริิโภค เกืือบ
�
ร้้อยละ 0 ขณะที่่�สััดส่่วนประชากรที่่ไม่่สามารถเข้า้ ถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่อ�
การอุุปโภคต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
989 (8%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

48 (เกือบ 0%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

534 (4%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

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

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

350 (3%)

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

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

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

57 (เกือบ 0%)
หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

1,192 (9%)

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

619 (6%)

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา

573 (3%)

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

การโยกย้้ายถิ่่น� ประชากร

ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25
หน้้ากาก

เกืือบร้้อยละ 0
สบู่่�

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้างมือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
ถึึงร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่า น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของผู้้�ย้้ายถิ่่� นที่่�
ประสงค์์จ ะเดิิ น ทางกลัับ ประเทศต้้น ทางแต่่ ไ ม่่ ส ามารถกลัับ
ได้้ ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่่านมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 92 คนเดิินทางกลัับ
ประเทศต้้น ทาง โดยระหว่่ า งร้้อ ยละ 50 ถึึงร้้อ ยละ 75 ของ
ผู้้�ย้้ายถิ่่�นทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรููปอาหาร
ภาษาที่่�ใช้้มากที่่�สุุดในอำำ�เภอสุุ ขสำ�ำ ราญคืือภาษาไทยและ
ภาษาเมีียนมา

อุปสรรคหลัก
ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
โควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
ประชากรขาดความรู้้�ด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจากโรค
โควิิด-19
อุปสรรครอง
ขาดช่องทางการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในอำำ�เภอสุุขสำำ�ราญมีีทั้้ง� หมด 14,250 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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อำ�เภอสุขสำ�ราญ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อรายได้้

อุปสรรครอง

รายได้ลดลงบางส่วน

มากกว่าร้อยละ 75 ของประชากร

อุปสรรคหลัก
รายได้ไม่เพียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

อุปสรรคหลัก
อุปสรรครอง
ขาดช่องทางในการเข้าถึงการ อาหารไม่เพียงพอ
ศึกษา
มีข้อจำ�กัดในการเข้าถึงการศึกษา

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของประชากร
ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของประชากร

การว่างงาน/การตกงาน

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อการบริโภคอาหาร
ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ใน 14 จาก 15 หมู่่�บ้้าน มีีความกัังวล
ว่่ า จะมีี อ าหารไม่่ เ พีียงพอบริิโ ภคเนื่่� อ งจากผลกระทบจากโรค
โควิิด-19 โดย 13 จาก15 หมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภค
อาหารในปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดินทาง

ความปลอดภััยและ
ความมั่่�นคง

อาหาร

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

การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ตระหนักถึงอาการของโรค

มีี 8 จาก 15 หมู่่�บ้้านที่่ไ� ม่่ได้้รัับการกระจายข้้อมููลและสื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่ย� วกัับโรคโควิิด-19

ตระหนักถึงหลักสุขอนามัยและสุขลักษณะ

ประชากรเข้้า ใจข้้อ มููล และสื่่� อ ประชาสััมพััน ธ์์ ที่่� เ ผยแพร่่ โ ดย
หน่่วยงานราชการ องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร/องค์์กรชุุมชน (NGOs/
CBOs) และโรงพยาบาลในพื้้�นที่่� ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักรายงานว่่า มีีความ
เชื่่�อผิิดๆ และความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับการระบาด และการ
ติิดต่่อของโรคโควิิด-19 ใน 2 หมู่่�บ้้าน

ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของประชากร
มากว่าร้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนักถึงวิธีการล้างมือ

มากว่าร้อยละ 75 ของประชากร

แหล่งข้อมูลของโรคโควิด-19

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจจะติิดโรคโควิิด-19
ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีีประชากรทราบว่่าต้้องติิดต่่อใครในกรณีีที่่�ป่่วย โดยระบุุ
ว่่าอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น โรงพยาบาลในพื้้�นที่่� และ
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น จะเป็็ นผู้้�ประสานงานหลััก
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อาสาสมัครชุมชน

ผู้นำ�ชุมชน

โทรทััศน์์ วิิทยุุ
สิ่่�งพิิมพ์ ์

เฟสบุ๊ค

โทรโข่ง
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ตำ�บลกำ�พวน
ประชากร

6,103* (100%)

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 7 หมู่่�บ้้าน

สััดส่่วนประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภค เกืือบ
ร้้อยละ 0 ในขณะที่่�สััดส่่วนประชากรที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใข้้
เพื่่อ� การอุุปโภคต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25 มีีการรายงานเรื่่�องการไม่่
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� เพื่่อ� สุุขอนามััยและสุุขาภิิบาลใน 2 หมู่่�บ้้าน

ประชากรกลุ่มเปราะบาง**
116 (2%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

13 (0%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่่�มีีไข้้ ไอ หรืือมีีปัั ญหาด้้านระบบทางเดิินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ขวด

68 (1%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

34 (1%)

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

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

1 (0%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย

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

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

656 (11%)

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

263 (4%)

ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25
หน้ากาก

เกือบร้อยละ 0
สบู่

393 (7%)

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้างมือ

ระหว่างร้อยละ 50
ถึงร้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา
ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลการศึึกษาครั้้�ง นี้้�ร ะบุุว่่ า น้้อ ยกว่่ า ร้้อ ยละ 25 ของผู้้�ย้้า ยถิ่่� น
ในตำำ� บลกำำ� พวนมีี ค วามประสงค์์ที่�่ จ ะเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศ อุปสรรคหลัก
ต้้น ทางแต่่ ไ ม่่ ส ามารถกลัับ ได้้ ในช่่ ว ง 4 สััป ดาห์์ที่�่ ผ่่ า นมา มีี
ประชากรตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันตนจาก
ผู้้�ย้้ายถิ่่�น 31 คนเดิินทางกลัับประเทศต้้นทาง โดยระหว่่างร้้อยละ
โรคโควิิด-19 แต่่ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
25 ถึึงร้้อยละ 50 ของผู้้�ย้้ายถิ่่� นในตำำ�บลกำำ�พวนทำำ�งานในภาค
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงน้ำำ�� ประปา
เกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรูู ปอาหาร ภาษาที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ุด
อุปสรรครอง
ในตำำ�บลกำำ�พวนคืือคืือภาษาไทยและภาษาเมีียนมา
ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลกำำ�พวนมีีทั้้ง� หมด 6,889 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำ�บลกำ�พวน

ผลกระทบจากโรคโควิด-19
อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อรายได้

อุปสรรคหลัก
รายได้้ไม่่เพีียงพอ
การว่่างงาน/การตกงาน

รายได้้ลดลงบางส่่วน

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุปสรรครอง
ปัั ญหาหนี้้�สินิ

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุปสรรคหลัก
อุปสรรครอง
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการ อาหารไม่่เพีียงพอ
ศึึกษา
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการศึึกษา

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ
น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 ของประชากร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 มากที่่�สุดุ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อการบริโภคอาหาร

ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ ผ่่านมา มีีรายงานว่่าในทุุกหมู่่�บ้้านมีีความ
กัังวลว่่าจะมีีอาหารไม่่เพีียงพอบริิโภคเนื่่�องจากผลกระทบจากโรค
โควิิด-19 ในทุุกหมู่่�บ้้าน บางครอบครััวมีีการบริิโภคอาหารใน
ปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดิินทาง

อาหาร

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

ความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

มีี 3 จาก 7 หมู่่�บ้้านที่่ไ� ม่่ได้้รัับข้อ้ มููลและการสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด -19 ประชากรสามารถเข้้าใจข้้อมููลและสื่่�อที่่�
แจกจ่่ายโดยหน่่วยงานราชการและ NGOs/CBOs ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลััก
ยัังรายงานว่่ามีีความเชื่่อ� ผิิดๆ หรืือความเข้้าใจผิิดเกี่่ย� วกัับการ
ระบาด และการติิดต่่อของโรคโควิิด-19 ใน 2 หมู่่�บ้้าน

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงหลัักสุุขอนามััยและสุุขลัักษณะ
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจะติิดโรคโควิิด-19
ในภาพรวมความรู้้�และการตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับปานกลาง ประชากรทราบถึึงบุุคคลที่่� ต้อ้ งติิดต่่อใน
กรณีีที่่�เจ็็บป่่ วย โดยระบุุว่่าอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นและโรงพยาบาลในพื้้�นที่่�จะเป็็ นผู้้�ประสานงานหลััก
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ตำ�บลนาคา
ประชากร

6,280* (100%)

น้ำำ�� สุุขาภิิบาลและอนามััย

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��

ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ใน 8 หมู่่�บ้้าน

มีีประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่
� �่มเพื่่�อการบริิโภค เกืือบร้้อยละ
0 ในขณะที่่� สััดส่่วนประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่�อ
การอุุปโภคต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25 มีีการรายงานว่่ามีี 1 หมู่่�บ้้าน
มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากรไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�� ใช้้เพื่่อ�
การอุุปโภค

ประชากรกลุ่่�มเปราะบาง**
873 (14%)

ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง

35 (1%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการบริิโภค

ประชากรที่มีไข้ ไอ หรือมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
ที่่�ปั๊๊� มน้ำ��ำ สาธารณะ

466 (7%)

ประชากรที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี

316 (5%)

แหล่่งน้ำำ�� รอง
น้ำำ�� ขวด

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั เพื่่�อการอุุปโภค

ประชากรที่่�มีีโรคประจำำ�ตัวั หรืือปัั ญหาสุุขภาพร้้ายแรง

56 (1%)

แหล่่งน้ำำ�หลั
� กั
น้ำำ�� ประปา

หญิิงตั้้�งครรภ์์

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย

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

สััดส่่วนของประชากรที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล

536 (9%)

ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีถิ่่�นพำำ�นักั ในพื้้�นที่่�

356 (6%)

ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25
หน้ากาก

เกือบร้อยละ 0
สบู่

180 (3%)

ระหว่่างร้้อยละ 25
ถึึงร้้อยละ 50
เจลล้างมือ

ระหว่่างร้้อยละ 50
ถึึงร้้อยละ 75
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อ

ประชากรผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวเมีียนมา
ประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�

การโยกย้้ายถิ่่น� ของประชากร

อุุปสรรคในการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19

ผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ระบุุว่่า ไม่่พบประชากรย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลนาคา อุปสรรคหลัก
ในช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา มีีผู้้�ย้้ายถิ่่�น 61 คน เดิินทางกลัับประเทศ
ประชากรขาดความรู้้�ในเรื่่อ� งหลัักสุุขอนามััยและสุุขาภิิบาล
ต้้นทาง โดยเกืือบร้้อยละ 100 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นในตำำ�บลนาคาทำำ�งาน
ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
ในภาคเกษตรกรรม ปศุุสัตว์
ั แ์ ละการแปรรููปอาหาร ภาษาที่่ใ� ช้้มาก
ที่่สุ� ุดในตำำ�บลนาคาคืือคืือภาษาไทยและภาษาเมีียนมา
อุปสรรครอง
ขาดช่องทางการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

* จากสถิิติใิ นทะเบีียนเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนประชากรในตำำ�บลนาคามีีทั้้ง� หมด 7,361 คน ** โปรดดููภาคผนวกสำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
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ตำ�บลนาคา
ผลกระทบจากโรคโควิด-19
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อรายได้

อุุปสรรคที่่�ต้อ้ งเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19
อุปสรรครอง
การว่่างงาน/การตกงาน
ค่่าแรงลดลง

รายได้ลดลงบางส่วน

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

อุปสรรคหลัก
รายได้ไม่เพียงพอ

สููญเสีียรายได้้ทั้้ง� หมด

อุุปสรรคที่่�เด็็กต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

อุปสรรคหลัก
อุปสรรครอง
ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึง
ไม่ได้ทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง
การศึึกษา
มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงการศึึกษา

ขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการดำำ�รงชีีพ

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึงร้้อยละ 50 ของประชากร

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อการบริโภคอาหาร

บริิการที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19

ช่่วง 4 สััปดาห์์ที่�่ผ่า่ นมา ใน 7 จาก 8 หมู่่�บ้้าน มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การมีีอาหารไม่่เพีียงพอต่่อการรัับประทาน เนื่่�องจากผลกระทบของ
โรคโควิิด-19 โดย 6 ใน 8 หมู่่�บ้้าน มีีครอบครััวที่่รั� ับประทาน
อาหารในปริิมาณที่่ล� ดลงอย่่างมาก

ความเป็็ นอยู่่�

การเดิินทาง

ความปลอดภััยและความมั่่�นคง

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

การกระจายข้้อมููลและสื่่�อประชาสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
มีี 5 จาก 8 หมู่่�บ้้านที่่ไ� ม่่ได้้รัับข้อ้ มููลและสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์เกี่่ย� ว
กัับโรคโควิิด-19 ประชากรเข้้าใจข้้อมููลและสื่่อ� ที่่�แจกจ่่ายโดยหน่่วย
งานราชการและโรงพยาบาลในพื้้�นที่่� ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลหลัักรายงานว่่าไม่่มีี
ความเชื่่�อผิิดๆ หรืือความเข้้าใจผิิดต่่อโรคโควิิด-19 ในตำำ�บลนาคา

ตระหนัักถึึงอาการของโรค

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึงร้้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนักถึงหลักสุขอนามัยและสุขลักษณะ
มากกว่าร้อยละ 75 ของประชากร

ตระหนัักถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

มากกว่่าร้้อยละ 75 ของประชากร

การแจ้้งข้้อมููลในกรณีีที่่�สงสััยว่่าอาจะติิดโรคโควิิด-19

แหล่่งข้้อมููลของโรคโควิิด-19

ในภาพรวมความรู้้�และความตระหนัักของประชากรต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ประชากรทราบถึึงบุุคคลที่่ต้� อ้ งติิดต่่อในกรณีีที่่เ� จ็็บป่่ วย
โดยระบุุว่า่ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ น ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นและ
โรงพยาบาลในพื้้�นที่่�จะเป็็ นผู้้�ประสานงานหลััก
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โทรโข่ง

อาสาสมัครชุมชน

7
8
15

7
8
15

ตำบลกำพวน
ตำบลนำคำ
อำเภอสุขสำรำญ
(2 ตำบล)

0
0
0

จำนวน
หมู่บ้ำนที่
ประเมิน จำนวน
ข้อมูล
ประชำกร
ทัง้ หมดใน
หมู่บ้ำน

จำนวน
หมู่บ้ำน

พืน้ ที่

ตารางข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

4
2
6

4
2
6

ประชำกร
ทีม่ ีอำยุ
มำกกว่ำ
60 ปี
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ประชำกรทีม่ ีไข้ ไอ
หรือมีปัญหำด้ำน
ระบบทำงเดิน
หำยใจ
4
2
6

5
2
7

0
0
0

ประชำกรทีม่ ี
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ย้ำยถิ่น
โรคประจำตัว
ชำวเมียนมำ
หรือปั ญหำ
สุขภำพร้ำยแรง

ข้อมูลเพิ่มเติมทุกหมู่บ้ำนโดยแบ่งตำมตัวแปรและพืน้ ที่

ภาคผนวก

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในอำ�เภอสุขสำ�ราญ ประเทศไทย

ประชำกรทีไ่ ม่
มีสัญชำติไทย
กลุ่มอืน่ ๆ ทีม่ ี
ถิ่นทีอ่ ยู่ใน
พืน้ ที่
0
0
0

0
0
0

ผู้ย้ำยถิ่นที่
เดินทำง
กลับ

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
ชั้น 18 ตึกรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ

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

