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การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสาหรับผูย้ า้ ยถิน่ ชาวมุสลิม
จากเมียนมา และกลุ่มเสีย่ งพิเศษอื่นในประเทศไทย
ภาพรวม

การสนับสนุนด้านจิตสังคม (Psychosocial Support)

ตัง้ แต่ปี 2556 องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน ประเทศไทย ได้ให้ความ
ช่วยเหลือชาวมุสลิมจากเมียนมาและกลุ่มเสีย่ งพิเศษอืน่ มากกว่า 3,000 คน ในจานวนนี้รวม
ชาวบังคลาเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความดูแลของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Detention
Centres: IDCs) บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุ ษย์

ั
เพือ่ เป็ นการลดปญหาความเสี
ย่ งด้านจิตสังคมของผูย้ า้ ยถิน่ ฯ ไอโอเอ็ม ได้จดั กิจกรรมให้
ความรู้ คาปรึกษา และจัดกิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการให้แก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯ อาทิเช่น
กิจกรรมกีฬา การสอนทาอาหาร การสอนภาษาอังกฤษ การสอนทอตะกร้า รวมทัง้ การให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเป็ นกลุ่มและรายบุคคล โดยในการดาเนินกิจกรรมจะมีล่าม
คอยอานวยความสะดวกด้านการสือ่ สาร

การช่วยเหลือกลุม่ ผูย้ า้ ยถิน่ ฯ ดังกล่าวได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานประชากร ผูล้ ้ภี ยั และ
ย้ายถิน่ (Bureau of Population, Refugees, and Migration : PRM) ภายใต้การดาเนินงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมและคุม้ ครอง
พลเรือนของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s Humanitarian Aid and Civil
Protection : ECHO) รัฐบาลญีป่ นุ่ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และรัฐบาลตุรกี ไอโอเอ็มได้
ดาเนินกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูย้ า้ ยถิน่ ฯ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลชัวคราวของสถานคุ
่
ม้ ครองในประเทศไทย รวมทัง้ ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้

สิง่ อุปโภค (Non-Food Items: NFIs)

การสนับสนุนด้านการแพทย์ (Medical Support)
การตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นและการติดตามการรักษา เป็ นกิจกรรมทีด่ าเนินการเป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่องในจังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมถึงการตรวจสุขภาพเพือ่ การคัด
กรองผูย้ า้ ยถิน่ ฯทีด่ าเนินการในทุกพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม ได้ให้การสนับสนุ น
ด้านโภชนาการเสริมแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯ อาทิ นม ขนมทีใ่ ห้พลังงานสูง ไข่ตม้ และผลไม้ เป็ นต้น

ไอโอเอ็มแจกจ่ายเครือ่ งอุปโภคหลากหลายประเภทแก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯ อาทิ อุปกรณ์ทาความ
สะอาด เสือ่ พัดลม เสือ้ ผ้า และอุปกรณ์ออกกาลังกาย นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม
ได้แจกจ่ายชุดอนามัย ประกอบด้วย ยาสีฟนั สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยากันยุง และ
ผ้าอนามัย แก่ผยู้ า้ ยถิน่ ฯเป็ นประจาทุกเดือนในทุกพืน้ ที่

การสนับสนุนด้านน้าดื่ม สุขาภิบาล และอนามัย (Water, Sanitation and
Hygiene: WASH)
การสนับสนุ นด้านน้ าดืม่ สุขาภิบาล และอนามัยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันใน
แต่ละพืน้ ที่ โดยไอโอเอ็มให้การสนับสนุ น อาทิ การบารุงรักษาและการเปลีย่ นท่อน้ า
การปรับปรุงห้องน้ า การติดตัง้ เครือ่ งกรองน้ า การซ่อมพืน้ และการปรับปรุงด้านอืน่ ๆ
เพือ่ ความเป็ นอยูท่ ถ่ี ูกสุขลักษณะของของผูย้ า้ ยถิน่ ฯ

ข้อมูลสาคัญ
ระยะเวลาโครงการ : พ.ศ.2556 ถึงปจั จุบนั
ประเทศทีค่ รอบคลุม : ประเทศไทย
หน่ วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ : รัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กระทรวงสาธารณสุข)
หน่ วยงานของ
สหประชาชาติ องค์การที่ไม่แสวงผลกาไร และองค์กรประชาสังคม
กลุ่มเป้าหมาย : ผูย้ า้ ยถิน่ ชาวมุสลิมจากรัฐเมียนมาและกลุ่มเสีย่ งพิเศษอื่น ตลอดจนผูอ้ พยพ
ชาวบังคลาเทศทีถ่ กู กักกันชัวคราวในประเทศไทย
่
เจ้าหน้าที่ IOM กาลังตรวจประเมินสุขภาพในจังหวัดพังงา ภาพ: IOM พ.ศ. 2559
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