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จัดพิมพ์โดย

The Sphere Project

ลิขสิทธิ์ The Sphere Project 2011
Email: info@sphereproject.org Website: www.sphereproject.org

โครงการสเฟียร์

โครงการสเฟียร์เริ่มดำ�เนินการครั้งแรกในปี ค.ศ.1997 โดยกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรและสภา
กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลขั้นตํ่าในประเด็นหลักของการช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรม เป้าหมายของคู่มือนี้คือการปรับปรุงคุณภาพของการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ
ความขัดแย้ง และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการตอบสนองต่อภัยพิบัติด้วยหลักมนุษธรรม กฎบัตร
มนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นตํ่าในการตอบสนองภัยพิบัติเขียนขึ้นจากประสบการณ์ส่ังสมของบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ จึงไม่ควรมองว่าเป็นการนำ�เสนอมุมมองของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
พิมพ์น�ำ ร่องครัง้ แรก
พิมพ์ครัง้ ทีส่ อง
พิมพ์ครัง้ ทีส่ าม

ค.ศ.1998
ค.ศ.2004
ค.ศ.2011

พิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรก
พิมพ์เผยแพร่ฉบับภาษาไทย
พิมพ์เผยแพร่ฉบับภาษาไทย

ค.ศ.2000
ค.ศ.2008
ค.ศ.2015

แปลและจัดพิมพ์โดย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดนู งั ต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2251 7853 – 6, 0 2251 7614 – 5, 0 2652 5076 – 8 โทรสาร 0 2252 7976
E-mail: relief@redcross.or.th Website: www.redcross.or.th, www.rtrc.in.th
ISBN: 978-616-7829-53-1
คู่มือสเฟียร์ฉบับภาษาไทยนี้ จัดแปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเตรียม
พร้อมรับภัย และการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้แปลพยายามรักษาเนื้อความของฉบับภาษาอังกฤษ
ไว้มากที่สุด ดังนั้น เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของไทย หากมีข้อเสนอแนะหรือคำ�แนะนำ�
สามารถส่งมายังผูแ้ ปลและจัดพิมพ์เผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไป
คู่มือฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ ทว่าสามารถจัดพิมพ์ซ้ําได้ด้วยวิธีใดๆ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการศึกษาที่ไม่มีการจำ�หน่ายหนังสือ ผู้ประสงค์จะจัดพิมพ์ซ้ําเพื่อประโยชน์ดังกล่าวต้องขออนุญาต
จัดพิมพ์อย่างเป็นทางการ และจะได้รบั การตอบรับทันทีในการจัดพิมพ์ซา้ํ เพือ่ การใดๆ หรือการจัดพิมพ์ใหม่
โดยสำ�นักพิมพ์อ่ืน หรือการแปล หรือดัดแปลง ต้องมีหนังสือขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และอาจมี
ค่าลิขสิทธิ์
Practical Action Publishing, Schumacher Centre for Technology and Development,
Bourton on Dunsmore, Rugby, CV23 9QZ, United Kingdom
Tel +44 (0) 1926 634501; Fax +44 (0) 1926 634502
Email: sphere@practicalaction.org.uk
Website: www.practicalactionpublishing.org/sphere
Practical Action Publishing (UK Company Reg.No.1159018) is the wholly owned publishing
company of Practical Action and trades only in support of its parent charity objectives.
Designed by: messaggio studios, Metz-Tessy, France

ii
Intro-new.indd 2

12/22/2558 BE 11:15 PM

คำ�นำ�
หนังสือโครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรม และมาตรฐานขั้นต่ําในการตอบสนองต่อภัยพิบัติเล่ม
ล่าสุดนี้ เป็นผลผลิตจากความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานต่างๆ
กฎบั ต รมนุ ษ ยธรรมและมาตรฐานขั้ น ต่ํ า สะท้ อ นถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ของหน่ ว ยงานในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนมาเป็นกรอบ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
แม้ว่ากฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นตํ่าจะไม่สามารถยุติภาวะวิกฤตของมนุษย์ได้ต้งั แต่เริ่มต้น
หรือป้องกันมนุษย์จากความเจ็บปวดทรมานได้ แต่กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ํานำ�ไปสู่
การพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแตกต่างในวิถีชีวิตของผู้คนหลัง
ประสบภัย
จากจุดเริ่มต้นในปี 1990 ซึ่งเป็นเสมือนก้าวแรกของกลุ่มองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรมและความ
เคลื่อนไหวของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ปัจจุบันมาตรฐานสเฟียร์ถูกนำ�ไปใช้เป็น
มาตรฐานสำ�หรับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมในศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคนทีร่ ว่ มกันสร้างสรรค์คมู่ อื นีจ้ นสำ�เร็จได้ดว้ ยดี

Tom Van Zutphen
Sphere Board Chair

John Damerell
Project Manager
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

กิตติกรรมประกาศ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขคู่ มื อ สเฟี ย ร์ ผ่ า นกระบวนการปรึ ก ษาหารื อ และความร่ ว มมื อ ที่ ก ว้ า งขวาง
ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ ค นทั่ ว โลกเป็ น จำ � นวนมากอย่ า งที่ ไ ม่ ส ามารถเอ่ ย นามได้ ท้ั ง หมด
โครงการสเฟียร์ตระหนักถึงความสนับสนุนที่ได้รับอย่างไพศาล รวมทั้งความตั้งใจของบุคคลและ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขคูม่ อื นีน้ �ำ โดยกลุม่ ผูป้ ระสานหลักสำ�หรับบทด้านเทคนิคและการตรวจสอบ
และได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งหมดนี้มาจากทุกภาคส่วน ทั้ง
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมหรือผู้ได้รับการว่าจ้างโดยตรง ขึ้นอยู่กับระดับของงานที่เผชิญ การให้คำ�
ปรึกษานำ�ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคู่มือโดยรวมและเนื้องานใหม่ท่ีจำ�เป็น
ส่วนทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ตรงนี้ บุคคลตามรายนามข้างล่างคือผูท้ ใ่ี ห้ค�ำ ปรึกษา
กฎบัตรมนุษยธรรม: James Darcy, Mary Picard, Jim Bishop (InterAction), Clare Smith
(CARE International) and Yvonne Klynman (IFRC)
หลักการป้องกัน: Ed Schenkenberg van Mierop (ICVA) and Claudine Haenni Dale
มาตรฐานหลัก: Peta Sandison and Sara Davidson

บทด้านเทคนิค
◗
◗

◗
◗

การจัดหานํา้ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย: Nega Bazezew Legesse (Oxfam GB)
ความมัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการ:
- โภชนาการความมัน่ คงทางอาหาร: Susan Thurstans (Save the Children UK)
- ความมัน่ คงด้านอาหารและการดำ�รงชีพ: Devrig Velly (Action contre la Faim)
- การช่วยเหลือด้านอาหาร: Paul Turnbull (WFP) and Walter Middleton (World Vision
International
ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว การตัง้ ถิน่ ฐาน และรายการทีไ่ ม่ใช่อาหาร: Graham Saunders (IFRC)
การดำ�เนินการด้านสุขภาพ: Mesfin Teklu (World Vision International)

ประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
◗
◗
◗

เด็ก: Monica Blomström and Mari Mörth (both Save the Children Sweden)
ผูส้ งู อายุ: Jo Wells (HelpAge International)
ผูท้ พุ พลภาพ: Maria Kett (Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre)
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กิตติกรรมประกาศ

◗
◗

◗
◗

เพศ: Siobhán Foran (IASC GenCap Project)
ปัญหาทางจิตวิทยาสังคม: Mark van Ommeren (WHO) and Mike Wessells (Columbia
University)
เอชไอวีและโรคเอดส์: Paul Spiegel (UNHCR)
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: Anita
van Breda (WWF) and Nigel Timmins (Christian Aid)

คูม่ อื มาตรฐานสเฟียร์
◗
◗
◗

การศึกษา: Jennifer Hofmann and Tzvetomira Laub (both INEE)
ปศุสตั ว์: Cathy Watson (LEGS)
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ: Tracy Gerstle and Laura Meissner (both SEEP network)

ผูท้ รงคุณวุฒิ
การฟืน้ ฟูเบือ้ งต้น: Maria Olga Gonzalez (UNDP-BCPR)
◗ การประสานงานค่าย และการจัดการค่าย: Gillian Dunn (IRC)
◗ โปรแกรมการโอนเงินสด: Nupur Kukrety (Cash Learning Partnership network)
นอกจากนี้ โครงการสเฟียร์ยังได้ปรึกษาหารือกับประชาชนจำ�นวนหนึ่ง ในประเด็น
การเผชิญหน้าระหว่างพลเรือนกับทหาร ความขัดแย้งที่อ่อนไหว และการตั้งบ้านเรือน ในขณะที่
โครงการสเฟียร์ขอบคุณการสนับสนุนของบุคคลเหล่านั้น ชื่อของแต่ละบุคคลจะไม่รวมอยู่ในที่น้ี
แต่ ช่ื อ เต็ ม ของคณะทำ � งานและสมาชิ ก ในกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ทั้ ง หมด สามารถพบได้ บ นเว็ บ ไซต์
www.sphereproject.org.
บรรณาธิการ: Phil Greaney, Sue Pfiffner, David Wilson
ผูอ้ ำ�นวยความสะดวกประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการแก้ไข: Raja Jarrah
ผูเ้ ชีย่ วชาญติดตามและประเมินผล: Claudia Schneider, SKAT
◗

คณะกรรมการคูม่ อื สเฟียร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010)
Action by Churches Together (ACT) Alliance (John Nduna) * Agency Coordinating Body
for Afghan Relief (ACBAR) (Laurent Saillard) * Aktion Deutschland Hilft (ADH) (Manuela
Rossbach) * CARE International (Olivier Braunsteffer) * CARITAS Internationalis (Jan Weuts)
* The International Council of Voluntary Agencies (ICVA) (Ed Schenkenberg van Mierop) *
International Rescue Committee (IRC) (Gillian Dunn) * InterAction (Linda Poteat) * Intermón
Oxfam (Elena Sgorbati) * International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
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(IFRC) (Simon Eccleshall) * The Lutheran World Federation (LWF) (Rudelmar Bueno de
Faria) * Policy Action Group on Emergency Response (PAGER) (Mia Vukojevic) * Plan
International (Unni Krishnan) * Save the Children Alliance (Annie Foster) * Sphere India (N.M.
Prusty) * The Salvation Army (Raelton Gibbs) * World Vision International (Ton van Zutphen)

ผูบ้ ริจาค
นอกเหนือจากหน่วยงานข้างต้นทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนแล้ว ยังมีการระดมทุนสำ�หรับกระบวนการแก้ไข
คูม่ อื ทีจ่ ดั เตรียมโดย:
Australian Agency for International Development (AusAID) * European Community
Humanitarian Office (ECHO) * German Ministry of Foreign Affairs * Spanish Ministry of
Foreign Affairs * Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) * United Kingdom
Department for International Development (DFID) * United States Department of State Bureau
of Refugees and Migration (US-PRM) * United States Agency for International Development
Office of Foreign Disaster Assistance (US-OFDA)

คณะทำ�งานโครงการสเฟียร์
Project Manager: John Damerell
Training and Learning Management: Verónica Foubert
Promotion and Materials Management: Aninia Nadig
Training and Promotion Support: Cécilia Furtade
Administration and Finance: Lydia Beauquis
ในขัน้ ตอนต่างๆ ในระหว่างขัน้ ตอนการแก้ไขคูม่ อื ได้รบั การสนับสนุนทีมเพิม่ เติมโดย Alison Joyner,
Hani Eskandar and Laura Lopez
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ค�ำนิยม

(ส�ำหรับสเฟียร์ฉบับภาษาไทย)
หนังสือโครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรม และมาตรฐานขั้นตํ่าในการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติเล่มนี้ เป็นคู่มือส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ขิ ององค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เพือ่ บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยความเคารพ
ในสิทธิและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
เป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี ท่ี ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ ส�ำนั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครจากหลายหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์การ
ท�ำงานทางด้านการจัดหานํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการ ด้านที่พักพิง ที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภค และการด�ำเนินงานด้านสุขภาพ ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันแปลหนังสือโครงการสเฟียร์ เป็นฉบับภาษาไทย พ.ศ.2554 ด้วยความตระหนักในคุณค่า
ของการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
แม้ว่าหนังสือโครงการสเฟียร์จะรวบรวมและก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าด้านต่างๆ ใน
การตอบสนองต่อภัยพิบัติจากประสบการณ์การท�ำงานด้านนี้จากทั่วโลกซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน
แต่สามารถน�ำมาปรับใช้กับสถานการณ์ในประเทศไทย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี
ประกอบกับแนวโน้มภัยพิบัติของโลก ซึ่งมีความรุนแรงและแผ่ขยายถึงกันอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การ
ศึกษามาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ใิ นภาพกว้างจึงเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในการตอบ
สนองต่อภัยพิบตั ิ ทัง้ ระดับก�ำหนดนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิ นอกจากนีย้ งั ช่วยให้การ
ประสานงาน และการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของแต่ละองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
มีมุมมองที่เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันจากหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลัก
ของการช่วยเหลือซึง่ มีความส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ได้แก่ เรือ่ งนํา้ และสุขาภิบาล โภชนาการ อาหาร
ทีพ่ กั พิง และการบริการทางสุขภาพ
เหนืออืน่ ใด สภากาชาดไทยหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นคูม่ อื ทีน่ อกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้
ปฏิบัติงานทั้งหลายแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ก็คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งนับวันจะ
ทวีความรุนแรง มีความหลากหลาย และแผ่ขยายในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งยากแก่การคาดหวัง
ให้ผู้ประสบภัยเหล่านี้ได้มีท่ีพึ่งพา และได้รับความช่วยเหลือโดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
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สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่โครงการสเฟียร์ ผู้สนับสนุนผู้ประสานงาน สหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ ซึง่ เป็นคณะท�ำงานแปลหนังสือโครงการสเฟียร์ ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2554
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำโครงการสเฟียร์

นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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ค�ำน�ำ

(ส�ำหรับสเฟียร์ฉบับภาษาไทย)
หนังสือโครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรม และมาตรฐานขั้นตํ่าในการตอบสนองต่อภัย
พิบตั ิ ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2554 (The Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Humanitarian Response Edition 2011) ฉบับนี้ ถือว่าเป็นฉบับที่ 2 ที่ส�ำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ด�ำเนินการแปลและจัดพิมพ์ขนึ้ เพือ่ เผยแพร่ให้
กับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ และหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ที่ผ่านมา ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือโครงการสเฟียร์ฯ ฉบับแรก
ได้แก่ ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2551 จ�ำนวน 12,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่และแจกจ่ายให้กับสถาบัน
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการชื่นชมและขอบคุณจาก
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั หนังสือดังกล่าว ทัง้ นี้ เมือ่ ทราบว่าโครงการสเฟียร์ (The Sphere
Project) มีการปรับปรุงเนือ้ หาในหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ โดยจัดท�ำฉบับปรับปรุงล่าสุด ก็คอื ฉบับ
Edition 2011 ทีก่ �ำลังอ่านอยูข่ ณะนี้ โดยเป็นคูม่ อื ทีถ่ กู ออกแบบมาส�ำหรับการวางแผนการด�ำเนินงาน
การติดตาม และการประเมินผลระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีการเจรจาต่อรองในด้านมนุษยธรรมและการจัดหาทรัพยากรพร้อม
กับเจ้าหน้าที่ ซึง่ เป็นประโยชน์ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพร้อมและการวางแผนฉุกเฉิน
ดังนัน้ ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานการแปลหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ ฉบับแปล
ภาษาไทย พ.ศ.2554 ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้ ส�ำหรับแผย
แพร่และแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบตั ติ อ่ ไป
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น แกนกลางในการจั ด ท�ำหนั ง สื อ โครงการสเฟี ย ร์ ฯ
ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2554 ขอขอบคุณคณะผูแ้ ปล ได้แก่ คณะท�ำงานการแปลหนังสือโครงการ
สเฟียร์ฯ จากส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ผูเ้ ชีย่ วชาญ และอาสา
สมัครจากหลากหลายหน่วยงาน หลากหลายสาขาอาชีพทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบท รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ
เล่มนี้ ซึง่ ล้วนมีความตัง้ ใจจริง เป็นผูเ้ สียสละและอดทน จนกระทัง่ การจัดท�ำหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ
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เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ในการพั ฒ นาและก�ำหนดเกณฑ์ ม าตรฐานขั้ น ตํ่ า ในการ
ตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ และสามารถน�ำหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ ฉบับนี้ ไปเป็นคูม่ อื ในการจัดการภัย
พิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลโท
(นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี)
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย

x
Intro-new.indd 10

12/22/2558 BE 11:15 PM

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
(ส�ำหรับสเฟียร์ฉบับภาษาไทย)

ในฐานะประธานคณะท�ำงานการแปล หนังสือโครงการสเฟียร์ กฎบัตรมนุษยธรรม และ
มาตรฐานขัน้ ตํา่ ในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2554 (The Sphere Project
Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response Edition 2011) ขอ
ขอบคุณคณะผูแ้ ปลหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ ได้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยปฏิบตั งิ านตอบสนองต่อภัยพิบตั ทิ ง้ั ในระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
ระยะฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย ท�ำให้เข้าใจถึงสถานการณ์และวิธีคิดในการก�ำหนดมาตรฐานขั้นตํ่า
ดัชนีชี้วัด และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนกฎบัตรมนุษยธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนในรายละเอียดทีม่ กั ถูกมองข้าม
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานที่มี
ความรู้และประสบการณ์ท�ำงานด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยประสาน
งาน จัดหาผูแ้ ปลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะในเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ รียบเรียง และผูเ้ สนอแนะข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวชิ ยั ผูม้ สี ว่ นส�ำคัญทีท่ �ำให้การจัดท�ำหนังสือ
โครงการสเฟียร์ฯ ฉบับแปลภาษาไทย พ.ศ.2554 ส�ำเร็จลุล่วงได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งเจ้า
หน้าทีโ่ ครงการสเฟียร์ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ทีส่ นับสนุน
ทีมเจ้าหน้าทีแ่ ละงบประมาณในการจัดท�ำหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ เป็นการน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ทั่วโลก
ซึ่งผู้แปลไม่อาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตรงกับบริบทเฉพาะของประเทศไทยหรือแม้แต่ภาคพื้นเอเชีย
ได้ทั้งหมด ดังนั้น เนื้อหาบางส่วนอาจน�ำไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยได้ ซึ่งคณะ
ผูแ้ ปลพยายามเลือกใช้ค�ำศัพท์ทสี่ อื่ ความหมายได้เหมาะสม สอดคล้อง และสามารถเข้าใจได้
ทั้ ง นี้ หากมี ค วามผิ ด พลาดประการใดปรากฏในหนั ง สื อ โครงการสเฟี ย ร์ ฯ ฉบั บ แปล
ภาษาไทย พ.ศ.2554 อันเกิดจากความคลาดเคลือ่ นในการแปลหรือความเข้าใจผิด ในฐานะประธาน
คณะท�ำงานการแปลฯ ต้องขออภัย และหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
เนือ้ หาให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ขน้ึ โปรดแจ้งให้คณะท�ำงานทราบ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เนื้อหาส�ำหรับการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตอบสนองต่อ
ภัยพิบตั ิ และผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ สามารถน�ำหนังสือโครงการสเฟียร์ฯ ไปเป็นคูม่ อื ในการ
จัดการภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สุ ด ท้ า ยนี้ สภากาชาดไทยหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การจั ด ท�ำหนั ง สื อ โครงการสเฟี ย ร์ ฯ
ซึง่ รวบรวมองค์ความรูแ้ ละบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์การปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ทหี่ ลากหลาย
และยาวนาน จะสามารถตอบสนองความต้องการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คุม้ ค่า และเป็นทีเ่ ชือ่ ถือด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ โดยค�ำนึงถึง
ความยัง่ ยืนในการพัฒนาประเทศและด�ำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในการเป็นที่
พึง่ ของผูป้ ระสบภัยอย่างแท้จริง

(แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ)
ประธานคณะท�ำการแปลฯ
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สเฟียร์คอื อะไร?

โครงการสเฟียร์และคู่มือสเฟียร์น้ีเป็นที่รู้จักกันดีส�ำหรับการน�ำเสนอข้อพิจารณาด้านคุณภาพและ
ความรับผิดชอบต่อการตอบสนองด้านมนุษยธรรม แต่อะไรเป็นจุดก�ำเนิดของโครงการสเฟียร์? อะไร
คือปรัชญาและวิธีการของสเฟียร์? คู่มือเล่มนี้มีการประกอบสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและเพราะเหตุใด?
คูม่ อื นีจ้ ะอยูใ่ นส่วนใดส�ำหรับการปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมทีม่ ขี อบเขตกว้างขวาง? รวมทัง้ ใครเป็น
ผูท้ คี่ วรใช้และใช้เมือ่ ไร? ในบทนีพ้ ยายามทีจ่ ะให้คำ� ตอบบางประการต่อค�ำถามทีส่ ำ� คัญเหล่านี้ รวมทัง้
ยังให้รายละเอียดโครงสร้างคูม่ อื สเฟียร์และอธิบายถึงวิธกี ารใช้และวิธกี ารทีบ่ คุ คลหรือองค์กรสามารถ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสเฟียร์ได้

ปรัชญาโครงการสเฟียร์: การมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี
โครงการสเฟียร์ หรือ “สเฟียร์” ได้ริเริ่มขึ้นในปี 1997 โดยกลุ่มขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐด้าน
มนุษยธรรม (เอ็นจีโอ) และสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ านขององค์กรในด้านการตอบสนองต่อภัยพิบตั แิ ละจัดสรรความรับ
ผิดชอบในองค์กรต่อประเด็นดังกล่าว ปรัชญาของสเฟียร์วางอยูบ่ นสองความเชือ่ หลัก ความเชือ่ แรก
คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้งมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ส่วนความเชื่อที่สอง คือ ทุกๆ ขั้นตอนที่เป็นไปได้ควรจะต้องด�ำเนินการ
เพือ่ บรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ทเี่ กิดขึน้ จากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้ง
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทั้งสองความเชื่อหลัก โครงการสเฟียร์ได้วางกรอบตามกฎบัตรด้าน
มนุษยธรรมและระบุชดุ ของมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในส่วนการช่วยชีวติ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ในตอนนีก้ ลายเป็นบท
ด้านเทคนิค 4 บท ได้แก่ 1) แหล่งนาํ้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย 2) ความมัน่ คงด้านอาหาร
และโภชนาการ 3) ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งอุปโภค 4) การบริการด้านสุขภาพ มาตรฐานหลัก
คือ มาตรฐานของกระบวนการทีส่ ามารถน�ำไปใช้กบั บทด้านเทคนิคทัง้ 4 บทได้
มาตรฐานขั้นต�่ำมาจากหลักการด�ำเนินงานและการเป็นตัวแทนของการปฏิบัติงานที่เห็นพ้องต้อง
กันแล้วในวงกว้างว่าดีที่สุดในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม ปฏิบัติการหลัก ดัชนีชี้วัดที่ส�ำคัญและ
บันทึกแนวทางปฏิบตั ิ (อธิบายไว้ใน “วิธกี ารใช้มาตรฐาน” ด้านหลัง) พร้อมกันกับมาตรฐานแต่ละตัว
และการให้คำ� แนะน�ำเพือ่ บรรลุผลส�ำเร็จตามมาตรฐานต่างๆ
มาตรฐานขั้นต�่ำระบุเงื่อนไขที่จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ประชากร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่รอดและฟื้นฟูเพื่อไปสู่สภาพที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรี การรวบรวม
ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมาอยูใ่ นกระบวนการ การให้คำ� ปรึกษาถือเป็นหัวใจของปรัชญาสเฟียร์
ดังนัน้ โครงการสเฟียร์ จึงเป็นโครงการแรกซึง่ รูจ้ กั กันในปัจจุบนั อย่างมีคณ
ุ ภาพและความริเริม่ รับ
ผิดชอบ (Q & A)
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กฎบัตรด้านมนุษยธรรมและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ มีการตีพมิ พ์รวมกันเป็นคูม่ อื ฉบับปรับปรุงล่าสุดก็คอื ที่
คุณก�ำลังอ่านอยูข่ ณะนี้ คูม่ อื สเฟียร์ถกู ออกแบบมาส�ำหรับการวางแผน การด�ำเนินงาน การติดตาม
และการประเมินผลระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อมีการเจรจาต่อรองในด้านมนุษยธรรมและการจัดหาทรัพยากรพร้อมกับเจ้าหน้าที่
คู่มือสเฟียร์ยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนฉุกเฉิน
ส�ำหรับผู้บริจาคเองก็เริ่มมีการรวมเอามาตรฐานต่างๆ ไว้เป็นส่วนที่ต้องมีในการจัดท�ำรายงานน�ำ
เสนอมากขีน้ เรือ่ ยๆ
เนื่องจากคู่มือสเฟียร์นี้ ไม่ได้มีเจ้าของเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีหากคู่มือนี้
จะได้ถูกน�ำไปใช้โดยภาคส่วนที่ท�ำงานด้านมนุษยธรรมอย่างกว้างขวาง คู่มือนี้ได้กลายเป็นหนึ่งใน
ชุดความรู้และที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านมาตรฐาน
ส�ำหรับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม และใช้เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
คูม่ อื นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2000 มีการแก้ไขในปี 2003 และแก้ไขอีกครัง้ ในปี 2009-2010
ในระหว่างกระบวนการแก้ไขแต่ละครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือกันในวงกว้าง โดยรวมเอาหน่วยงาน
องค์กรและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ รัฐบาลและหน่วยงานสหประชาชาติ (UN) เข้าร่วมหารือด้วย
ผูใ้ ช้คมู่ อื สเฟียร์เป็นหลัก เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผน การจัดการหรือการด�ำเนินการ
เพือ่ ตอบสนองด้านมนุษยธรรม ซึง่ รวมถึงเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมใน
ระดับท้องถิน่ ระดับชาติและระดับสากล ทัง้ นีใ้ นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ก็มกั กล่าวถึงบริบทของการระดมทุน
และการจัดท�ำการน�ำเสนอโครงการไว้ดว้ ยเช่นกัน
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น รัฐบาลและหน่วยงานระดับท้องถิ่น กองทัพหรือภาคเอกชน
ควรได้รบั การสนับสนุนการใช้คมู่ อื สเฟียร์ดว้ ย เหตุมเิ พียงอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวทาง
การปฏิบัติงานของตนเอง หากแต่ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจมาตรฐานที่ใช้โดยหน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมกับผูท้ พี่ วกเขาอาจต้องปฏิบตั งิ านด้วย

คูม่ อื : การสะท้อนคุณค่าของสเฟียร์
โครงสร้างของคู่มือนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของสเฟียร์ ที่มุ่งมั่นยึดการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรมตามแนวทางด้านสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและการมีสว่ นร่วม

กฎบัตรมนุษยธรรม: หลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลัก
กระบวนการท�ำงานตามหลักสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางทีอ่ ยูใ่ นคูม่ อื สเฟียร์นนั้
มาจากหลักการคุ้มครองและมาตรฐานหลักในกฎบัตรมนุษยธรรม โดยหลักการดังกล่าวเน้นเรื่อง
ความส�ำคัญของการดึงเอาประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หน่วยงานทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับชาติเข้า
มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตอบสนอง หลักการคุ้มครองและมาตรฐานหลักนี้ถูกจัดให้อยู่ใน
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

กลุม่ เดียวกันและบรรจุไว้ในส่วนต้นของคูม่ อื เพือ่ หลีกเลีย่ งการกล่าวถึงซํา้ ในบทด้านเทคนิคอืน่ ๆ ผู้
ใช้คู่มือสเฟียร์รวมทั้งผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะต้องพิจารณาหลักการดังกล่าวอย่างเป็นองค์
รวมดังทีป่ รากฏในบทนี้
สิ่งส�ำคัญของคู่มือนี้คือกฎบัตรมนุษยธรรม (พร้อมกับค�ำอธิบายจากเอกสารทางกฎหมายและ
นโยบายที่ส�ำคัญ ภาคผนวก 1 หน้า 358-370) จะให้ภาพด้านจริยธรรมและด้านกฎหมายต่อหลัก
การคุ้มครอง รวมทั้งมาตรฐานหลักและมาตรฐานขั้นต�่ำ เพื่อให้เกิดการตีความและการด�ำเนินการ
ที่ถูกต้อง กฎบัตรมนุษยธรรมเป็นค�ำแถลงการณ์ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับ ข้อ
ก�ำหนด ความเชื่อที่ใช้ร่วมกันและข้อตกลงของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม โดยรายละเอียดทั้งหมด
ถูกรวบรวมไว้ในหลักการทั่วไปสิทธิและหน้าที่ หลักการของความเป็นมนุษย์และข้อบังคับด้าน
มนุษยธรรมที่ก่อตั้งขึ้นนี้ หมายรวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิในการรับความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และสิทธิในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย กฎบัตรยังเน้นถึงความส�ำคัญเรือ่ ง
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ มาตรฐานหลัก และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความหมายของหลักการและข้อก�ำหนดดังกล่าวทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ าน
กฎบัตรมนุษยธรรมอธิบายว่า เพราะเหตุใดทั้งการให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองจึงเป็น
เสาหลักที่ส�ำคัญของการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม เพื่อพัฒนาการป้องกันในมิติที่ว่า คู่มือนี้จึง
ประกอบด้วยชุดของหลักการคุ้มครอง ซึ่งถอดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในกฎบัตร
มนุษยธรรมให้กลายเป็นกลยุทธ์และการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมที่เหมาะสมจากมุมมองด้านการ
ป้องกัน การป้องกันเป็นส่วนหลักของการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรมและหลักการคุ้มครอง เน้น
ยํา้ ถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมทัง้ หมด เพือ่ ให้แน่ใจว่ากิจกรรมของหน่วยงาน
ตระหนักถึงภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบมักเผชิญในช่วงเวลาของความขัดแย้ง
หรือภัยพิบตั ิ
ทุกหน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า การกระท�ำของพวกเขาไม่ได้น�ำมาซึ่ง
อันตรายต่อประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (หลักการคุม้ ครอง 1) กิจกรรมของหน่วยงานสร้างประโยชน์
โดยเฉพาะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีความเสี่ยงสูงสุด (หลักการคุ้มครอง 2) ส่งเสริมให้
เกิดการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ (หลัก
การคุ้มครอง 3) หน่วยงานสามารถช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิกลับ
เป็นปกติ (หลักการคุ้มครอง 4) บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการ
คุ ้ ม ครองนั้ น โดยปกติ เ ป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบรองจากความรั บ ผิ ด ชอบทางกฎหมายของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การคุม้ ครองมักจะเกีย่ วข้องกับการเตือนเจ้าหน้าทีเ่ หล่านีถ้ งึ ความรับผิดชอบ
ของพวกเขาต่อประชาชน
มาตรฐานหลักเป็นมาตรฐานชุดแรกของมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ และมาตรฐานอืน่ ๆ ทัง้ หมด โดยมาตรฐาน
หลักนี้อธิบายถึงกระบวนการและวิธีการด�ำเนินงานระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่เป็น
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พืน้ ฐานไปสูก่ ารตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มาตรฐานชุดนีม้ งุ่ เน้นไปทีค่ วามสามารถและการมีสว่ นร่วม
อย่างมีนยั ส�ำคัญของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้ง การวิเคราะห์ทคี่ รอบคลุมและ
ความเข้าใจถึงความต้องการและบริบท การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ข้อตกลง
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และทักษะทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ปฏิบตั งิ าน ล้วนแล้วแต่มคี วามจ�ำเป็นเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุมาตรฐานทางเทคนิคต่อไป
หลักการคุ้มครองและมาตรฐานหลักนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและบรรจุไว้ในส่วนต้นของคู่มือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซํ้าในบทด้านเทคนิคอื่นๆ หลักการคุ้มครองและมาตรฐานหลักดังกล่าว
จะสนับสนุนทุกกิจกรรมด้านมนุษยธรรมและจะต้องใช้ร่วมกับบทด้านเทคนิคเฉพาะ หลักการ
คุม้ ครองและมาตรฐานหลักเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญต่อการบรรลุมาตรฐานทางเทคนิคในมิตดิ า้ นคุณภาพ
และความรับผิดชอบต่อประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

มาตรฐานหลัก และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในบทด้านเทคนิค 4 บท
มาตรฐานหลัก และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ครอบคลุมวิธกี ารเขียนโครงการและชุดของกิจกรรมช่วยชีวติ ทัง้ สี่
คือ 1) การจัดหานาํ้ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย 2) ความมัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการ
3) ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งอุปโภค 4) การด�ำเนินการด้านสุขภาพ

วิธกี ารใช้มาตรฐาน
มาตรฐานหลัก และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ตามรูปแบบทีก่ ำ� หนดเฉพาะ โดยเริม่ ต้นด้วยค�ำแถลงการณ์ทวั่ ไป
และค�ำแถลงการณ์สากล มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ตามด้วยชุดของปฏิบตั กิ ารหลัก ดัชนีชว้ี ดั หลักและบันทึก
แนวทางปฏิบตั ิ
อันดับแรก มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ะบุไว้แต่ละมาตรฐานมาจากหลักการทีว่ า่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบตั มิ สี ทิ ธิทจ่ี ะมีชวี ติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี ซึง่ เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุการ
บรรลุตอ่ การตอบสนองด้านมนุษยธรรมขัน้ ต�ำ่ สุดไว้เป็นการเฉพาะด้วย ขอบเขตของมาตรฐานนีเ้ ป็น
สากลและสามารถน�ำไปใช้ได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติใดๆ ก็ตาม ดังนั้นมาตรฐานนี้จะน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานแบบทัว่ ไป
ล�ำดับถัดไป เป็นส่วนเสนอแนะปฏิบัติการหลักเพื่อให้บรรลุมาตรฐานขั้นต�่ำ ซึ่งการปฏิบัติบาง
อย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกบริบท และขึน้ อยูก่ บั ผูป้ ฏิบตั งิ านในการทีจ่ ะเลือกการปฏิบตั ทิ เี่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องและสร้างการปฏิบตั ทิ างเลือกอืน่ ๆ ในอันทีจ่ ะบรรลุมาตรฐานทีว่ างไว้
จากนั้น ชุดของดัชนีช้ีวัดหลักจะท�ำหน้าที่เป็น “สัญญาณ” ที่แสดงว่ามาตรฐานนั้นๆ ได้รับการ
ด�ำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่ ดัชนีชี้วัดหลักเหล่านี้จะให้วิธีการวัดและการสื่อสารใน
กระบวนการและผลของปฏิบัติการหลักๆ ดัชนีชี้วัดหลักเกี่ยวข้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำ หากแต่ไม่
เกีย่ วข้องกับปฏิบตั กิ ารหลัก
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ในที่สุด บันทึกแนวทางปฏิบัติจะรวมคะแนนด้านบริบทเฉพาะ เพื่อพิจารณาว่าได้บรรลุเป้าหมาย
ในปฏิบัติการหลักและดัชนีชี้วัดหลัก บันทึกแนวทางปฏิบัติจะให้แนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ที่มีความยากล�ำบากในทางปฏิบัติ มาตรฐานหรือค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญและสาระส�ำคัญที่เพิ่มเข้ามา
นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติหรือดัชนีชี้วัดและ
อธิบายถึงข้อถกเถียงประเด็นปัญหาหรือช่องว่างความรู้ในปัจจุบัน บันทึกแนวทางปฏิบัติจะไม่ได้ให้
ค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นวิธกี ารด�ำเนินการในกิจกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจง
การอารัมภบทสั้นๆ ในแต่ละบทจะให้รายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ บทมาตรฐาน
ขัน้ ต�ำ่ ด้านเทคนิคจะรวมเอาภาคผนวกไว้ดว้ ย เช่น รายการตรวจสอบการประเมิน หลักเกณฑ์ ตารางและ
ตัวอย่างของรูปแบบรายงาน แต่ละบทลงท้ายด้วยการอ้างอิงและข้อเสนอแนะส�ำหรับการหาข้อมูล
เพิม่ เติม อภิธานศัพท์สำ� หรับแต่ละบทของคูม่ อื มีอยูใ่ นเว็บไซต์สเฟียร์ (www.sphereproject.org)
ทุกบทจะเชือ่ มต่อกัน ทีพ่ บบ่อย เช่น มาตรฐานทีไ่ ด้อธิบายไว้ในส่วนหนึง่ สามารถจัดการปัญหาร่วมกับ
มาตรฐานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้อธิบายไว้ในส่วนอืน่ ๆ ได้ เป็นผลให้คมู่ อื นีม้ กี ารอ้างอิงข้ามไปมาอย่างหลากหลาย

ความสอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์
คู่มือสเฟียร์เป็นไปตามความสมัครใจและเป็นเครื่องมือส�ำหรับก�ำกับดูแลตนเองในด้านคุณภาพและ
ความรับผิดชอบ และโครงการสเฟียร์ไม่ได้ท�ำงานตามกลไกใดๆ ทั้งสิ้น เช่น “การลงนาม” เพื่อใช้
สเฟียร์ สมาชิกสเฟียร์หรือกระบวนการรับรองใดๆ โครงการสเฟียร์ตระหนักในการเลือกใช้คู่มือโดย
มิใช่เป็นการถือสิทธิเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือให้ความส�ำคัญว่าต้องปฏิบัติตามแต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่เป็นการส่งเสริมการเป็นเจ้าของคูม่ อื อย่างกว้างเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
คู่มือไม่ได้ให้บันทึกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ปฏิบัติการ
หลักได้แนะน�ำกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงมาตรฐานโดยไม่ได้ระบุว่าต้องท�ำอย่างไร) แต่ค่อนข้างที่จะ
เป็นการอธิบายถึงสิง่ ทีจ่ ะต้องมีอยูใ่ นพืน้ ที่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสามารถด�ำรง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่จะเลือกระบบเพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่ำของสเฟียร์ บางหน่วยงานได้เลือกกลไกภายในแต่เพียงอย่างเดียว
ขณะที่หน่วยงานอื่นได้เลือกใช้เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ บางเครือข่ายหน่วยงานได้ใช้การประเมิน
สเฟียร์ในการตอบสนองโดยรวมในกรณีฉกุ เฉินเฉพาะ
ความสอดคล้องกับสเฟียร์ไม่ได้หมายถึงการบรรลุมาตรฐานและดัชนีชี้วัดทั้งหมด ระดับที่
หน่วยงานสามารถบรรลุมาตรฐานขึ้นอยู่กับระดับของปัจจัย บางครั้งก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของหน่วยงาน บางครัง้ ก็เป็นความยากล�ำบากในการเข้าถึงประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ การ
ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีห่ รือความไม่มนั่ คงอย่างรุนแรงทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมาตรฐาน
ถ้าหากสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชากรที่ได้รับผลกระทบต�่ำกว่ามาตรฐานขั้นต�่ำมาก
อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ หน่วยงานอาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะท�ำให้บรรลุมาตรฐาน ใน
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สถานการณ์เช่นนี้ การให้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส�ำหรับประชากรที่ได้รับผลกระทบ
ทัง้ หมด อาจจะมีความส�ำคัญมากกว่าการบรรลุมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับส่วนใดส่วนหนึง่ เฉพาะ
บางครั้งมาตรฐานขั้นต�่ำอาจสูงกว่าลักษณะการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของประชากรโดยทั่วไป การยึด
มัน่ ในมาตรฐานส�ำหรับประชากรทีป่ ระสบภัยพิบตั ยิ งั คงจ�ำเป็น แต่สถานการณ์ดงั กล่าวอาจระบุความ
จ�ำเป็นส�ำหรับการสนับสนุนของประชากรทัว่ ไปและส�ำหรับการเจรจากับผูน้ ำ� ชุมชน ดังนัน้ อะไรคือสิง่
ทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้จะขึน้ อยูก่ บั บริบทเป็นส�ำคัญ
ในกรณีทมี่ าตรฐานไม่สามารถท�ำตามได้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรจะ
- อธิบายในรายงานของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม (การประเมิน, การประเมินผล ฯลฯ)
ช่องว่างระหว่าง ดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสเฟียร์และดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ ข้าถึงได้ในการปฏิบตั ิ
- อธิบายเหตุผลและสิง่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้บรรลุมาตรฐาน
- ประเมินผลกระทบเชิงลบส�ำหรับประชากรทีม่ ผี ลกระทบ
- ด�ำเนินการบรรเทาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดอันตรายทีเ่ กิดจากผลกระทบเชิงลบทีเ่ กิดขึน้
ตามขัน้ ตอนข้างต้น จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้ปฏิบตั ติ ามปรัชญาของสเฟียร์และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ของสเฟียร์ ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถบรรลุมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื ก็ตาม

ต�ำแหน่งของสเฟียร์ภายในการปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม
คู่มือสเฟียร์ ถูกออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรมในช่วงของ
สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างช้าและเร็ว
สภาพแวดล้อมทัง้ ในเมืองและชนบท และเหตุฉกุ เฉินทางการเมืองทีซ่ บั ซ้อนในทุกประเทศ ค�ำว่า “ภัย
พิบัติ” จะมีความหมายครอบคลุมสถานการณ์ข้างต้นทั้งหมด ค�ำว่า “ความขัดแย้ง” จะน�ำมาใช้ตาม
ความเหมาะสม ส�ำหรับค�ำว่า “ประชากร” นั้นจะใช้เพื่อหมายถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มที่
กว้างขึน้ ด้วยเหตุนี้ ค�ำว่า “ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ”ิ จะปรากฏอยูต่ ลอดคูม่ อื

ใช้คมู่ อื นีเ้ มือ่ ไร
คู่มือนี้มุ่งเน้นที่การตอบสนองด้านมนุษยธรรม มาตรฐานขั้นต�่ำของสเฟียร์ครอบคลุมกิจกรรมที่
ตอบสนองเพื่อความอยู่รอดอย่างเร่งด่วนของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยระยะนี้
เป็นช่วงจากไม่กี่วันหรือสัปดาห์ไปยังหลายเดือนและแม้กระทั่งเป็นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่
เกีย่ วข้องกับความไม่มน่ั คงทีย่ ดื เยือ้ และการย้ายถิน่ ด้วยเหตุนจ้ี งึ เป็นไปไม่ได้ทจ่ี ะก�ำหนดกรอบเวลา
เฉพาะส�ำหรับการใช้ประโยชน์ของมาตรฐานสเฟียร์
อย่างไรก็ดี คู่มือนี้มีขอบเขตที่กว้างมากกว่าการปฏิบัติด้านมนุษยธรรม ที่นอกเหนือไปจากการ
บรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมเนื้อหาของกิจกรรมที่เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติ แล้วยังรวมถึงการตอบสนองด้านมนุษยธรรมและในที่สุดก็คือการฟื้นฟูในระยะแรก ใน
ฐานะเครือ่ งมืออ้างอิง คูม่ อื นีจ้ ะเป็นประโยชน์ทงั้ ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละการฟืน้ ฟูใน
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ระยะแรก ซึง่ เป็นการก�ำหนด “กรอบแนวคิด” การตอบสนองด้านมนุษยธรรมตามแนวคิด ซึง่ จะต้อง
พิจารณาไปพร้อมๆ กันกับสถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติ เช่น รัฐบาล หน่วยงานด้านมนุษยธรรม
องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ชุมชนและบุคคล ได้มีความสามารถ ความสัมพันธ์และความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนและ
ระหว่างการตอบสนอง ผูป้ ฏิบตั คิ วรเริม่ ต้นด้วยการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาการเตรียมความพร้อมและ
ลดความเสี่ยงในอนาคต อย่างน้อยผู้ปฏิบัติควรมีความพร้อมเพื่อบรรลุมาตรฐานขั้นต�่ำของสเฟียร์
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ใิ นอนาคต
การฟื้นฟูในระยะแรกเป็นกระบวนการต่อจากการบรรเทาทุกข์และน�ำไปสู่การฟื้นฟูในระยะยาว
การฟื้นฟูในระยะแรกจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้ามีการคาดการณ์และการอ�ำนวยความสะดวก
ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของการตอบสนองด้านมนุษยธรรม การตระหนักถึงความส�ำคัญของการฟืน้ ฟูในระยะ
แรก คู่มือมีการอ้างอิงตลอดทั้งเล่มตามความเหมาะสมเพื่อให้รับรู้ถึงความส�ำคัญของการฟื้นฟูใน
ระยะแรก

การพัฒนาในภาคส่วนมนุษยธรรมและการประยุกต์ใช้สเฟียร์
จ�ำนวนของการพัฒนาในภาคส่วนมนุษยธรรมและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติตามธรรมชาติและความขัดแย้ง เช่นเดียวกับการ
ท�ำงานด้านมนุษยธรรม การพัฒนาทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ฉบับปรับปรุงนี้ รวมถึง
- ขยายแนวคิดและการท�ำงานโดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติด้วย
ความตระหนักว่าประชากรที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับค�ำปรึกษา รัฐที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตต้องมีความสามารถในการตอบสนอง และหน่วยงานและสถาบันระดับชาติต้อง
ได้รบั การสนับสนุน
- เพิ่มความรับผิดชอบเชิงรุกของการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประชากรที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการประสานงานเชิงรุกมากขึ้น ทั้งภายในกระบวนการ
ปฏิรูปด้านมนุษยธรรม (วิธีกระบวนการกลุ่ม) และภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการ
ถาวรว่าด้วยกิจกรรมระหว่างหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (Inter-Agency Standing
Committee: IASC)
- ขยายจุดมุง่ เน้นไปทีป่ ระเด็นการคุม้ ครองและการตอบสนอง
- เพิ่มความตระหนักเรื่องการบังคับย้ายถิ่นขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ชักน�ำให้เกิดภัยพิบัติ และความตระหนักถึงความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นจาก
การท�ำลายสิง่ แวดล้อม
- การรับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ�ำนวนประชากรเมืองที่ยากจนและต่างก็มีความ
เปราะบางเฉพาะเรือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ ความสามัคคีในสังคมและพืน้ ที่
ทางกายภาพ
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- วิธกี ารช่วยเหลือแบบใหม่ เช่น การโอนเงินสดและบัตรแทนเงินสด และการจับจ่ายในท้องถิน่
แทนการจัดส่งในรูปแบบของความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
- เพิม่ การรับรูเ้ รือ่ งการลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ิ ทัง้ ภาคส่วนและวิธกี าร
- การมีสว่ นร่วมของกองทัพในการตอบสนองด้านมนุษยธรรมทีม่ ากขึน้ ทัง้ นีช้ ดุ ของผูป้ ฏิบตั จิ ะ
ไม่ถูกบังคับตามความจ�ำเป็นด้านมนุษยธรรม แต่ควรมีการพัฒนาแนวทางที่เฉพาะเจาะจง
และกลยุทธ์การประสานงานส�ำหรับการเจรจาด้านมนุษยธรรมระหว่างพลเรือนและทหาร
- การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่มากขึ้น โดยควรต้องมี
แนวทางและกลยุทธ์ทคี่ ล้ายคลึงกับการเจรจาระหว่างพลเรือนและทหาร
โครงการสเฟียร์รวมถึงการพัฒนาเหล่านี้บรรจุอยู่ในคู่มือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของการโอนเงินสด การฟืน้ ฟูในระยะแรกและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร

ความเข้าใจบริบทระหว่างการตอบสนองด้านมนุษยธรรม
การตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพต้องอยู่บนพื้นฐานที่ครอบคลุมการวินิจฉัยบริบท
(การประเมิน การตรวจสอบและการประเมินผล) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน  
ความเปราะบางและความสามารถของประชาชนในแต่ละบริบท
คู่มือได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับรู้บริบทที่แตกต่างและปรับรายการการตอบสนองให้
สอดคล้องกัน โดยคูม่ อื จะแนะน�ำผูป้ ฏิบตั งิ านในการสะท้อนสิง่ รอบตัวเพือ่ บรรลุถงึ มาตรฐานในระดับ
สากลในสถานการณ์หรือบริบทที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นความเปราะบางและ
ความสามารถเฉพาะ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบภัยพิบตั มิ คี วามสามารถในการควบคุมแหล่งทรัพยากรและพลังงานได้ไม่
เท่าเทียมกัน ดังนัน้ ประชาชนจึงได้รบั ผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันไปตามพืน้ ฐานของชาติกำ� เนิด ศาสนา
หรือการเมือง การย้ายถิน่ อาจไม่เกิดความเสีย่ งต่อคนบางคนทีม่ คี วามเปราะบางในสถานการณ์ปกติ
ผูห้ ญิง เด็ก ผูส้ งู อายุ คนทุพพลภาพหรือคนทีอ่ าศัยอยูก่ บั ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี อาจถูกปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือที่ส�ำคัญหรือโอกาสที่จะได้ยินเนื่องจากอุปสรรคทางกายภาพ วัฒนธรรมและ/หรือสังคม
ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาบุคคลจ�ำนวนมากทีอ่ ยูใ่ น “กลุม่ เปราะบาง” สามารถน�ำไปสู่
การท�ำงานแบบแยกส่วนและไร้ประสิทธิภาพ ซึง่ มิได้ให้ความส�ำคัญกับความเปราะบางทีท่ บั ซ้อนกัน
และการเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติของความเปราะบางในแต่ละช่วงเวลา และแม้ในภาวะวิกฤตอย่าง
ใดอย่างหนึง่
ความพยายามในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูยังต้องพิจารณาถึงภัยและความเปราะบางที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อสร้างชุมชนที่กลับสู่ความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น ในหลาย
พื้นที่ของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เริ่มต้นสร้างผลกระทบต่อรูปแบบของความเสี่ยง
ทั้งนี้การผสมผสานความรู้เรื่องภัยแบบดั้งเดิม ความเปราะบางและความสามารถมีความจ�ำเป็นต่อ
การประเมินความเสีย่ งด้านภูมอิ ากาศในอนาคต

11
001-384-new.indd 11

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความยุตธิ รรมให้กบั สถานการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเปราะบาง
และความสามารถของประชากรที่ได้รับผลกระทบ คู่มือนี้จะช่วยแก้ปัญหาแบบเดียวกันในหลายๆ
เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพศสภาพ ผู้สูงอายุ เอชไอวี และผู้ทุพพลภาพและ
การสนับสนุนด้านจิตสังคมต่อปัจเจกบุคคลและกลุ่มเปราะบางย่อยอื่นๆ การลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ (รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ) และสิง่ แวดล้อมจะแก้ไขประเด็นความเปราะบางที่
ส่งผลต่อประชากรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ในตอนท้ายของการอารัมภบทนี้จะมีการอธิบายถึงราย
ละเอียดของแต่ละเหตุการณ์เพิม่ เติม

ความเชือ่ มโยงกับมาตรฐานอืน่ ๆ ด้านมนุษยธรรม
เพือ่ ให้คมู่ อื สเฟียร์เป็นคูม่ อื ทีส่ ามารถจัดการได้ จะมุง่ เน้นไปยังสีภ่ าคส่วนหลักของการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรม หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพยัง
ได้พฒ
ั นามาตรฐานขึน้ มาเองด้วย โดยมาตรฐานจ�ำนวนมากจะถูกรวมอยูใ่ นชุดของมาตรฐานเพือ่ น
ร่วมงานสเฟียร์ที่ตีพิมพ์แยกออกไปแต่ก็ได้พัฒนาขึ้นจากปัญหาและกระบวนการให้ค�ำปรึกษาเช่น
เดียวกับสเฟียร์ มาตรฐานขั้นต�ำ่ ส�ำหรับการศึกษาของเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อการศึกษาใน
กรณีฉกุ เฉิน (INEE) ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง การฟืน้ ฟู เครือข่ายการศึกษาและ
ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม (SEEP) เครือข่ายมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับการฟืน้ ฟูหลังวิกฤตเศรษฐกิจและ
มาตรฐานและแนวทางการจัดการสัตว์ ปศุสตั ว์ในภาวะฉุกเฉิน (LEGS)
การศึกษาในกรณีฉุกเฉินสามารถเป็นได้ทั้งการคํ้าจุนชีวิตและการช่วยชีวิต พื้นที่ปลอดภัยที่ให้
ไว้ท�ำให้เกิดภาวะปกติ สนับสนุนด้านจิตสังคมและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และอันตราย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อสารข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย ทักษะชีวิตและข้อมูลด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยที่ส�ำคัญ มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตเรื้อรังและการซ่อม
สร้างในระยะเริม่ แรกของ INEE ส�ำหรับการศึกษา ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง การ
ฟื้นฟู ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2004 และมีการปรับปรุงในปี 2010 จนกลายเป็นมาตรฐานเพื่อน
ร่วมงานสเฟียร์ในปี 2008 มาตรฐานขั้นต�่ำดังกล่าวน�ำเสนอกรอบการท�ำงานเพื่อยืนยันถึงการเชื่อม
โยงทีส่ ำ� คัญระหว่างการศึกษาและสุขภาพ นาํ้ สุขาภิบาลและสุขอนามัย โภชนาการ ทีพ่ กั พิงและการ
คุ้มครอง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัย คุณภาพและความรับผิดชอบของการเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาและการตอบสนอง
การพัฒนาสถานประกอบการขนาดเล็กและปศุสัตว์อยู่ในความครอบคลุมโดยมาตรฐานขั้นต�่ำของ
เครือข่าย SEEP ส�ำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตและมาตรฐานการจัดการสัตว์ ปศุสัตว์ใน
ภาวะฉุกเฉินตามล�ำดับ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่ามาตรฐานขั้นต�่ำทั้งสองชุดจะกลายเป็นมาตรฐานเพื่อน
ร่วมงานสเฟียร์ ในปี 2011
มาตรฐานเพื่อนร่วมงานสเฟียร์จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้งได้เมื่อใช้ควบคู่กับคู่มือสเฟียร์ ค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้องจาก
มาตรฐาน INEE SEEP และ LEGS ได้รบั การบูรณาการและอ้างอิงตลอดคูม่ อื นี้
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หน่วยงาน พันธมิตรและเครือข่ายได้ก�ำหนดมาตรฐานอื่นๆ และหลักเกณฑ์เพื่อตอบสนองความ
จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น ค�ำสั่งหน่วยงานเฉพาะกรณี ความเชี่ยวชาญทาง
เทคนิคหรือช่องว่างที่ปรากฏอยู่ในค�ำแนะน�ำ โดยมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีการอ้างอิงอยู่
ในบทเทคนิคของคูม่ อื นี้
โครงการสเฟียร์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความคิดริเริ่มที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในภาค
ส่วนต่างๆ ซึ่งท�ำงานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(ECB) โดยได้มกี ารพัฒนาคูม่ อื แนวทางทีด่ เี พียงพอและกลุม่ ความร่วมมือรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม
(HAP) ซึง่ ตกลงร่วมกันจัดการในประเด็นต่างๆ ผ่านมาตรฐานความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมและ
การจัดการคุณภาพ รายการถามตอบอืน่ ๆ ซึง่ โครงการสเฟียร์มสี ว่ นร่วมอย่างสม�ำ่ เสมอ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือประชากร กลุ่มฉุกเฉิน ฟื้นฟู พัฒนา (Urgence, Réhabilitation, Développement) การ
ประสานงานและการเรียนรู้เครือข่าย Sud ที่ใช้งานและการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
เพือ่ มนุษยธรรม (ALNAP)

นอกเหนือจากคูม่ อื
เครือ่ งมือหลักและเครือ่ งมือทีถ่ กู น�ำมาใช้บอ่ ยๆ ในคูม่ อื โครงการสเฟียร์นไี้ ด้รบั การเผยแพร่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์สเฟียร์ (www.sphereproject.org) ที่ซึ่งคุณสามารถจะรับข่าวสารและ
แหล่งข้อมูลล่าสุดด้วย
คู ่ มื อ นี้ มี ป รากฏในหลากหลายภาษาพร้ อ มกั บ การฝึ ก อบรมและสื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ า งๆ
ที่ ส ามารถน� ำ มาดั ด แปลงให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทท้ อ งถิ่ น บนพื้ น ฐานประสบการณ์ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้
โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของชุมชนสเฟียร์ ด้านการปฏิบัติงาน บางครั้งยังเกิด
การเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างอิสระและขยายเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานออกไปอันส่งผลให้จิตวิญญาณ
ของสเฟียร์ด�ำรงอยู่ โครงการสเฟียร์ก่อตั้งขึ้นบนความจ�ำเป็นที่จะต้องช่วยปรับปรุงการตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิและความต้องการประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
หรือความขัดแย้ง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อพวกเขา โครงการสเฟียร์ได้สร้างความคืบหน้า
อย่างมากนับแต่เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ แต่คมู่ อื เพียงเล่มเดียวไม่สามารถสร้างความส�ำเร็จได้ เพียงคุณเท่านัน้
ทีส่ ามารถ
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

โครงร่างของประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายเรือ่ ง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้มุ่งเน้นเฉพาะบางพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติและแก้ปัญหาให้บุคคล กลุ่ม หรือประเด็นความเปราะบางทั่วไป ในส่วนนี้ ได้
อธิบายรายละเอียดบางส่วนของแต่ละประเด็นไว้ ดังนี้
เด็ก: มาตรการพิเศษต้องถูกน�ำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองจากอันตราย และ
การส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นีบ้ อ่ ยครัง้ ทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบ
ส่วนใหญ่มักเป็นเด็ก ความส�ำคัญอยู่ที่มุมมองและประสบการณ์ของเด็กเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้น
ในช่วงการประเมินภาวะฉุกเฉินและการวางแผนเท่านัน้ หากแต่ยงั มีอทิ ธิพลต่อการน�ำส่งการบริการ
ด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลบริการดังกล่าว เด็กและคนหนุ่มสาวมีแนว
โน้มที่จะได้รับอันตรายจากความเปราะบางในบางสถานการณ์ เช่น ภาวะทุพโภชนาการ การแสวง
ประโยชน์ การลักพาตัว และการรับสมัครเด็กและคนหนุม่ สาวเข้าไปเป็นกลุม่ ติดอาวุธและกองก�ำลังสู้
รบ ความรุนแรงทางเพศและการขาดโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ทัง้ นีอ้ นุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก กล่าวว่าเด็กคือบุคคลทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปี ซึง่ ค�ำนิยามนีย้ อ่ มมีความแตกต่างกันไปตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงวิธีการนิยามค�ำว่า “เด็ก” ตามลักษณะประชากร
ที่ได้รับผลกระทบเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กหรือคนหนุ่มสาวใดไม่ได้รับการความช่วย
เหลือทางมนุษยธรรม
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: ประเด็นนี้ถูกก�ำหนดให้เป็นแนวคิดและการปฏิบัติของการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบในอันที่จะวิเคราะห์และจัดการปัจจัยที่
เป็นเหตุของภัยพิบัติ รวมทั้งการลดลงของความล่อแหลมที่จะน�ำไปสู่ภัยพิบัติ ความเปราะบางของ
ประชาชนและทรัพย์สิน การจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมที่ดีขึ้นส�ำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยหมายรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุ นํ้า
ท่วม ภัยแล้ง และการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
สิ่งแวดล้อม: เป็นที่เข้าใจกันว่าสิ่งแวดล้อม คือ องค์ประกอบทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
รวมทั้งกระบวนการที่ส่งผลต่อผู้ประสบภัยและการด�ำรงชีพในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมต้องการการ
ป้องกันและการจัดการเพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญดังกล่าวได้อย่างยัง่ ยืน มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการ
ป้องกันสิง่ แวดล้อม คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมมากจนเกินไป ตลอด
จนการควบคุมมลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นให้สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่
สนับสนุนชีวติ ลดความเสีย่ งและความเปราะบาง และพยายามหากลไกทีป่ ระคับประคองการปรับตัว
ของระบบทางธรรมชาติเพือ่ การฟืน้ ฟูตวั เอง
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เพศสภาพ (Gender): หมายถึง ความเป็นจริงที่ว่าคนเราต่างก็มีการเผชิญสถานการณ์ต่างกันตาม
เพศสภาพของตนเอง เพศ หมายถึง คุณสมบัตทิ างชีวภาพของหญิงและชาย ซึง่ ตามธรรมชาติแล้วจะ
ก�ำหนดมาแต่แรกเกิด ทัว่ ไปแล้วถือว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้และเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
สิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชายปรากฏชัดเจนในเอกสารด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
ของกฎบัตรมนุษยธรรม หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การป้องกัน เพือ่ เป็นการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา เพือ่ รับรูใ้ นความสามารถทีเ่ ท่า
เทียมกันของมนุษย์ รวมทัง้ ความสามารถในการตัดสินใจเลือก เพือ่ โอกาสทีเ่ หมือนกันในการปฏิบตั ิ
ตามทางเลือกของตนเอง และมีอ�ำนาจอันเท่าเทียมกันในการก�ำหนดผลลัพธ์จากการกระท�ำของ
ตนเอง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ เมือ่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจใน
ความแตกต่างด้านความต้องการ ความเปราะบาง ความสนใจ ความสามารถและกลยุทธ์การเผชิญ
ปัญหาของหญิงและชาย เด็กหญิงและเด็กชายทุกช่วงวัย และผลกระทบที่แตกต่างกันของภัยพิบัติ
หรือความขัดแย้ง ความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวเช่นเดียวกับความไม่เท่าเทียมกันในบทบาทและ
ภาระงานของหญิงและชาย การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากร อ�ำนาจการตัดสินใจและโอกาสในการ
พัฒนาทักษะ จะเป็นไปได้โดยผ่านการวิเคราะห์ดา้ นเพศสภาพ เพศสภาพเป็นประเด็นหนึง่ ทีม่ คี วาม
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลักด้านมนุษยธรรมของการจัดสัดส่วนและความยุติธรรมจะ
ให้ความสนใจกับความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และการให้ความมัน่ ใจในผลลัพธ์ทเ่ี ท่าเทียมกัน
ในทางประวัติศาสตร์ ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศสภาพถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ที่จะตอบสนองความต้องการและสภาวการณ์ของหญิงและเด็กหญิงที่มักจะด้อยโอกาสมากกว่าชาย
และเด็กชาย อย่างไรก็ตาม ชุมชนด้านมนุษยธรรมก็รบั รูถ้ งึ ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจถึงสิง่
ทีช่ ายและเด็กชายเผชิญในสถานการณ์ฉกุ เฉินเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
เอชไอวีและเอดส์: ความรูเ้ รือ่ งความชุกของเอชไอวี ในบริบทด้านมนุษยธรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจงเป็น
สิ่งส�ำคัญในอันที่จะเข้าใจความเปราะบาง ความเสี่ยง และวางแผนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
ได้ นอกจากนีก้ ลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งมากทีส่ ดุ (เช่น ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ผูใ้ ช้ยาเสพติด
แบบฉีดเข้าเส้นเลือดด�ำและผู้ให้บริการทางเพศ) ซึ่งมักจะต้องได้รับมาตรการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ
ปกป้องตัวเองจากการถูกทอดทิ้ง การแบ่งแยก การกีดกันและความรุนแรง บางบริบทอาจมีกลุ่ม
เปราะบางอืน่ ๆ ด้วย เช่น ผูล้ ภี้ ยั ผูอ้ พยพ เยาวชนและมารดาเลีย้ งเดีย่ ว การย้ายถิน่ ของประชาชน
อาจน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของความเปราะบางและความเสีย่ งด้านเอชไอวี เนือ่ งจากเป็นการแยกสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งระเบียบบรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมทางเพศที่แตกแยก
หญิงและเด็กๆ อาจจะถูกแสวงประโยชน์จากกลุ่มติดอาวุธและยิ่งมีความเปราะบางต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV) มากขึ้น เนื่องจากความรุนแรงทางเพศและการแสวงประโยชน์ ระหว่างเหตุฉุกเฉิน
ด้านมนุษยธรรม ประชาชนอาจไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและช่วยเหลือด้านเอชไอวี เช่น รายการ
การป้องกันและยาต้านรีโทรไวรัส (ART) ยารักษาวัณโรค (TB) ตลอดจนการป้องกันและการรักษา
โรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
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ผู้อาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (PLHIV) มักประสบกับความทุกข์จากการแบ่งแยก กีดกันและความ
อัปยศ ดังนัน้ การรักษาความลับจึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การป้องกันทีค่ วรจะ
ต้องพร้อมเสมอเมื่อจ�ำเป็น กิจกรรมส่วนต่างๆ ในคู่มือนี้ควรให้ข้อมูลการรักษาและช่วยเหลือด้าน
เอชไอวีท่ีเหมาะสมตามอัตราส่วนความชุกและบริบท และไม่เป็นการเพิ่มจ�ำนวนของผู้มีความ
เปราะบางและมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี
ผูส้ งู อายุ: ตามความหมายของสหประชาชาติ ผูส้ งู อายุชายและหญิง หมายถึง ผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี
แต่ความหมายของค�ำว่า “สูงอายุ” ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท ผู้สูงอายุมักจะเป็นคนที่
ยากจนที่สุดในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาและเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น
และเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงสุดในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความ
ขัดแย้ง (เช่น ผูท้ อี่ ายุมากกว่า 80 ปี เป็นกลุม่ อายุทมี่ อี ตั ราเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก) หากแต่พวกเขามัก
จะถูกทอดทิ้งในการจัดการภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง ความโดดเดี่ยวและความอ่อนแอทางกายภาพ
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการส่งเสริมความเปราะบางในผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง พร้อม
ทั้งการหยุดชะงักของการประกอบอาชีพและการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน โรคเรื้อรังและ
ปัญหาการเคลื่อนไหว รวมทั้งสุขภาพจิตที่แย่ลง การระบุและเข้าถึงผู้สูงอายุที่อยู่แต่ในบ้านและครัว
เรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ผูส้ งู อายุกย็ งั มีความสามารถ
ในการอยู่รอดและฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่เช่นกัน พวกเขามีบทบาทส�ำคัญในฐานะผู้ดูแลเด็ก ผู้จัดการ
ทรัพยากรและผู้สร้างรายได้ ที่มีความรู้และประสบการณ์ของชุมชนในการรับมือและช่วยรักษา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม
ผูท้ พุ พลภาพ: องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่าระหว่าง ร้อยละ 7 ถึง 10 ของประชากรโลก
รวมทั้ ง เด็ ก และผู ้ สู ง อายุ อาศั ย อยู ่ กั บ ผู ้ ทุ พ พลภาพ ภั ย พิ บั ติ แ ละความขั ด แย้ ง เป็ น สาเหตุ ที่
ท�ำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความบกพร่องและความทุพพลภาพตามมา อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยสิทธิของผู้ทุพพลภาพ (The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
CRPD) ก�ำหนดให้ความทุพพลภาพเป็นแนวคิดที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดและความทุพพลภาพเกิด
ขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความบกพร่องใดๆ ซึ่งอาจจะเป็นด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส
สติปัญญาหรือจิตสังคมกับอุปสรรคทางเจตคติและสภาพแวดล้อม ซึ่งท�ำให้บุคคลนั้นไม่สามารถ
มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ด้วยเหตุนี้จึง
เป็นเสมือนอุปสรรคที่ขัดขวางผู้ทุพพลภาพจากการมีส่วนร่วมและการรับประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
การช่วยเหลือหลักด้านมนุษยธรรม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของผู้ทุพพลภาพ (CRPD)
ฉบับใหม่ได้อา้ งถึงความปลอดภัยและการป้องกันผูท้ พุ พลภาพในภาวะความขัดแย้งและสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะ (มาตรา 11)
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ผู้ทุพพลภาพเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากมายในสถานการณ์ภัยพิบัติและมักจะถูกกันออกไปจาก
กระบวนการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานการณ์ดังกล่าวยิ่งท�ำให้ผู้ทุพพลภาพยาก
ที่จะมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากการให้บริการสนับสนุนภัยพิบัติที่เป็นมาตรฐาน ที่ส�ำคัญคือผู้
ทุพพลภาพเป็นประชากรที่หลากหลาย โดยรวมเด็กและผู้สูงอายุไว้ด้วย ด้วยเหตุน้ีวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาของผู้ทุพพลภาพจึงไม่สามารถที่จะท�ำให้ “เหมาะกับทุกคน” ได้ การตอบสนองด้าน
มนุษยธรรมจึงต้องค�ำนึงถึงความสามารถเฉพาะ ทักษะ ทรัพยากรและความรู้ของบุคคลประกอบ
กับลักษณะและระดับของความบกพร่อง สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องจดจ�ำคือ ผู้ทุพพลภาพก็มี
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานเช่นเดียวกับคนอืน่ ๆ ในชุมชนของพวกเขา นอกเหนือจากนี้ บางคนยังอาจ
มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือและการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ยิ่ง
กว่านั้นมาตรการใดๆ ที่ก�ำหนดเป้าหมายไปยังผู้ทุพพลภาพจะต้องไม่น�ำไปสู่การแยกพวกเขาจาก
ครอบครัวและเครือข่ายชุมชนของตนเอง สุดท้ายหากสิทธิของผู้ทุพพลภาพยังไม่ได้น�ำมาพิจารณา
ในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม โอกาสทีย่ งิ่ ใหญ่ในการสร้างชุมชนส�ำหรับทุกคนก็จะหายไป ดังนัน้
การรวมบุคคลทีม่ คี วามทุพพลภาพไว้ในทุกด้านของการบรรเทาทุกข์และการฟืน้ ฟูจงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ซึง่ ต้องใช้ทงั้ การตอบสนองหลักและการตอบสนองต่อเป้าหมายเฉพาะ
การสนับสนุนด้านจิตสังคม: แหล่งใหญ่ของความเปราะบางและความทุกข์ในภัยพิบัติเกิดขึ้นมา
จากความซับซ้อนทางอารมณ์ ผลกระทบทางสังคม ด้านกายภาพและจิตวิญญาณที่เป็นผลกระทบ
ของภัยพิบตั ิ ปฏิกริ ยิ าทัง้ หลายเหล่านีถ้ อื เป็นเรือ่ งปกติและสามารถเอาชนะได้ดว้ ยเวลา สิง่ ส�ำคัญ คือ
ในการจัดระเบียบสุขภาพจิตที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมที่ส่งเสริม
ช่วยตนเอง ความสามารถในการจัดการปัญหาและความอดทนในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมจะมีความเข้มแข็งเมื่อมีจุดเริ่มที่เหมาะสม ในการให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบมีส่วนร่วมในการชี้น�ำและการด�ำเนินการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ในภาคส่วนมนุษยธรรม
แต่ละด้านพบว่า การจัดการให้ความช่วยเหลือใดๆ ก็ตามต่างมีผลกระทบทางจิตสังคมที่อาจจะ
สนับสนุนหรือก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ได้ การให้ความช่วยเหลือจึงควรมี
ลักษณะที่ส่งเสริมศักดิ์ศรี การรับรู้ความสามารถของตนเองผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�ำคัญ
การเคารพในความส� ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ท างศาสนาและวั ฒ นธรรม ตลอดจนการเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพือ่ สนับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ แี บบองค์รวม
รายการอ้างอิง
UN Convention on the Right of the Child: www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: www.un.org/disabilities/
WHO on Disabilities: www.who.int/disabilities/en/
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กฎบัตรมนุษยธรรม

กฎบัตรมนุษยธรรมเป็นฉากหลังด้านจริยธรรมและกฎหมายของหลักการคุ้มครอง มาตรฐานหลัก
และมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ดังทีป่ รากฏอยูใ่ นคูม่ อื นี้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิทางกฎหมายและข้อบังคับใน
ส่วนของความเชือ่ ร่วมกัน
ในด้านสิทธิทางกฎหมายและข้อบังคับ กฎบัตรนี้ได้รวมเอาหลักการทางกฎหมายหลักๆ ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับสวัสดิภาพของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้งเอาไว้โดยย่อ พร้อมทัง้ ความ
เชื่อที่มีร่วมกัน กฎบัตรนี้มีความพยายามที่จะรวบรวมเอาข้อตกลงของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม
มาเป็นส่วนหนึง่ ของหลักการตอบสนองต่อภัยพิบตั แิ ละความขัดแย้ง รวมทัง้ บทบาทและความรับผิด
ชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
กฎบัตรนี้เป็นรากฐานของพันธสัญญาระหว่างหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการส่งเสริมคู่มือสเฟียร์
และเชิญชวนให้หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมได้ปฏิบัติตาม
หลักการเดียวกัน

กฎบัตรมนุษยธรรม
ความเชือ่ ของเรา
1. กฎบัตรมนุษยธรรมแสดงถึงข้อตกลงร่วมกันในฐานะหน่วยงานด้านมนุษยธรรมว่า มนุษย์ทุกคน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้งมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองและความช่วยเหลือเพือ่
ให้แน่ใจว่าสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิศ์ รี เราเชือ่ ว่าหลักการทีป่ รากฏในกฎบัตรมนุษยธรรม
เป็นหลักสากล ที่สามารถน�ำไปปรับใช้กับเหตุภัยพิบัติหรือความขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือต่อ
บุคคลทีก่ ำ� ลังแสวงหาความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย หลักการต่างๆ ล้วนปรากฏอยูใ่ นกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมีฐานมาจากหลักการด้านมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามี
สิทธิและศักดิศ์ รีทเี่ ท่าเทียมกันโดยก�ำเนิด ตามหลักการดังกล่าว เราให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับ
ค�ำสัง่ ทางมนุษยธรรมทีว่ า่ ปฏิบตั กิ ารควรเป็นไปเพือ่ ป้องกันหรือบรรเทาความทุกข์ของประชาชน
อันเกิดจากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้ง ซึง่ ถือเป็นหลักการทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ในฐานะหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล เรามีพันธสัญญาในการ
ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรนี้และการบรรลุมาตรฐานขั้นต�่ำ โดย
ความพยายามของเราที่จะช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เราได้เชิญชวนให้
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม รวมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติตามหลักการ สิทธิและภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่กล่าวไว้ด้านล่าง เป็นเสมือน
หลักความเชือ่ ด้านมนุษยธรรมร่วมกัน
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บทบาทของเรา
2. เรารับรู้ว่าทั้งจากการปฏิบัติงานของเรา และจากการสนับสนุนของชุมชนและสถาบันท้องถิ่น จะ
เป็นไปเพื่อให้บรรลุความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความ
ขัดแย้ง เราให้ความส�ำคัญในบทบาทและความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีต่อ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองและให้ความปลอดภัยต่อประชาชน
ตลอดจนสนับสนุนต่อการฟืน้ ฟูของพวกเขา เราเชือ่ ว่าการประสานความร่วมมือกันของทัง้ เจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครมีความส�ำคัญต่อการคุ้มครองและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ และในการนี้
การขับเคลื่อนของสภากาชาดประจ�ำชาติของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ตลอดจนภาค
ประชาสังคมอื่นๆ ก็ถือว่ามีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการสนับสนุนการท�ำงานของภาครัฐ ในพื้นที่ซึ่ง
ความสามารถของท้องถิ่นมีจ�ำกัด เรายืนยันถึงบทบาทของชุมชนหน่วยงานสากลที่กว้างขึ้น รวม
ทั้งผู้บริจาคภาครัฐและหน่วยงานระดับภูมิภาค ในความรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือต่อ
พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ เราให้ความส�ำคัญและสนับสนุนบทบาทพิเศษทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั โิ ดยองค์การ
สหประชาชาติและคณะกรรมการสภากาชาดสากล
3. ในฐานะหน่วยงานด้านมนุษยธรรม เราถือว่าบทบาทของเรามีความเกีย่ วข้องกับความจ�ำเป็นและ
ความสามารถของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจสัง่ การ บทบาทของเราในการให้ความช่วยเหลือสะท้อนความจริงว่าหน่วยงานดังกล่าวก็ไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามความรับผิดชอบเสมอไป หรืออาจจะไม่มคี วามต้องการปฏิบตั หิ น้าทีก่ เ็ ป็น
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุค�ำสั่งมนุษยธรรมและหลักการอื่นๆ ที่อยู่ในกฎบัตรนี้เท่าที่จะเป็น
ไปได้ เราจะให้การสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ เราขอให้หน่วยงานทั้งหลาย ทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ได้ให้ความ
เคารพต่อบทบาทของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่เป็นกลาง เป็นเอกเทศและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ
อ�ำนวยความสะดวกต่อการท�ำงานของหน่วยงานดังกล่าวด้วยการตัดอุปสรรคทางกฎหมายและทาง
ปฏิบตั ทิ ไี่ ม่จำ� เป็นออกไป รวมทัง้ ให้ความปลอดภัยต่อหน่วยงานและการให้หน่วยงานดังกล่าวได้เข้า
ถึงประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างทันท่วงที

หลักการทัว่ ไป สิทธิและภาระหน้าที่
4. เราให้การสนับสนุนในฐานะหน่วยงานด้านมนุษยธรรมบนหลักการพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและ
ค�ำสั่งมนุษยธรรม ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความขัด
แย้ง ทัง้ ผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็กชายและเด็กหญิง ซึง่ รวมทัง้ สิทธิในการเข้าถึงความคุม้ ครองและความช่วย
เหลือตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายผู้ลี้ภัย ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้ มีการสรุปมาดังต่อไปนี้
◗
◗
◗

สิทธิในการมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี
สิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สิทธิในการคุม้ ครองและความปลอดภัย
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แม้วา่ สิทธิดงั กล่าวจะมิได้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายระหว่างประเทศ แต่กถ็ อื ว่าสิทธิดงั กล่าว
เป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นแก่นส�ำคัญในค�ำสัง่ มนุษยธรรม
5. สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สะท้อนถึงกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
มาตรการด้านสิทธิมนุษยชนที่ค�ำนึงถึงสิทธิในการมีชีวิต ซึ่งเท่าเทียมกับมาตรฐานในการมีชีวิตและ
โดยปราศจากการทรมานและท�ำร้าย การปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีไ่ ม่สมกับความเป็นมนุษย์หรือทีน่ า่
สังเวช สิทธิในการมีชีวิตอยู่น�ำมาซึ่งภาระหน้าที่ในการคุ้มครองชีวิตซึ่งได้รับการท�ำร้าย ซึ่งมีนัยถึง
ภาระหน้าที่ที่จะไม่เป็นการระงับหรือท�ำให้เกิดความยุ่งยากต่อการช่วยชีวิตด้วย ความมีศักดิ์ศรีน�ำ
มาซึง่ สิง่ ทีม่ ากกว่าความเป็นอยูท่ างกายภาพ แต่ยงั เป็นข้อเรียกร้องต่อความเคารพในบุคคล รวมทัง้
คุณค่าและความเชือ่ ของปัจเจกบุคคลและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้วย ตลอดจนความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนของพวกเขา รวมทัง้ เสรีภาพ อิสรภาพในการนับถือและแสดงออกทางศาสนา
6. สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความจ�ำเป็นต่อ
สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งสิทธิด้านนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่เท่าเทียมกันในการด�ำรง
ชีวิต รวมทั้งอาหาร นํ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสิ่งที่จ�ำเป็นใดๆ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ล้วน
แล้วแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐานหลักและมาตรฐานขั้นต�่ำ
สเฟียร์สะท้อนถึงสิทธิต่างๆ ดังกล่าวและให้ข้อมูลในทางปฏิบัติต่อสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง ในที่ซึ่งหน่วยงานภาค
รัฐหรือมิใช่รัฐไม่ได้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือด้วยตนเอง เราเชื่อว่าหน่วยงานเหล่านี้จะต้องเปิด
โอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ เข้าให้ความช่วยเหลือแทน ความช่วยเหลือใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติ
โดยสอดคล้องกับหลักการความเป็นกลาง ซึ่งเรียกร้องให้ปฏิบัติการบนพื้นฐานความจ�ำเป็นและ
มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความจ�ำเป็น ซึ่งในส่วนนี้สะท้อนถึงหลักการที่กว้างกว่าของการไม่เลือก
ปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดให้บคุ คลไม่ถกู เลือกปฏิบตั อิ นั เนือ่ งมาจากสถานภาพของพวกเขา เช่น อายุ เพศ
สภาพ เชือ้ ชาติ สีผวิ ชาติพนั ธุ์ การแสดงออกทางเพศ ภาษา ศาสนา ความทุพพลภาพ สถานะทาง
สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมืองและความคิดเห็นอืน่ ๆ ชาติกำ� เนิดและสังคม
7. สิทธิในการคุ้มครองและความปลอดภัย วางรากฐานอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มติขององค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐ และความรับผิดชอบของรัฐใน
การคุ้มครองประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตปกครอง ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนในภาวะภัยพิบัติหรือความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงประเด็นด้านมนุษยธรรม
เป็นส�ำคัญ รวมทั้งการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ และกฎหมายยังให้ความส�ำคัญ
ประชาชนบางคนอาจจะตกเป็นผู้เปราะบางต่อการถูกท�ำร้ายและการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง อัน
เนือ่ งมาจากสถานภาพของพวกเขา อาทิ อายุ เพศสภาพหรือเชือ้ ชาติ และอาจจะต้องการมาตรการ
พิเศษในการคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือ ในกรณีทรี่ ฐั ไร้ความสามารถในการคุม้ ครองประชาชนใน
สถานการณ์เช่นนี้ เราเชือ่ ว่าจะต้องมีการแสวงหาความช่วยเหลือในระดับสากลต่อไป
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพลเมืองและผู้พลัดถิ่นต้องการการให้ความส�ำคัญในประเด็นต่อ
ไปนี:้
(i) ในระหว่างการพิพาทกันด้วยอาวุธดังที่ระบุไว้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติทางกฎหมายเป็นไปเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
ต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา (Geneva
Convention) ปี 1949 และ พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocols) ปี 1977 ก�ำหนด
ข้อบังคับต่อทั้งฝ่ายการพิพาทกันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศและฝ่ายการพิพาทกัน
ด้วยอาวุธระหว่างประเทศ เราเน้นยาํ้ ถึงการให้ความคุม้ กันโดยทัว่ ไปต่อประชาชนจากการ
ท�ำร้ายและการโต้ตอบด้วยก�ำลังทหาร และเฉพาะอย่างยิง่ ความส�ำคัญของหลักการความ
แตกต่างระหว่างพลเรือนกับผูเ้ ข้าร่วมการต่อสู้ และระหว่างวัตถุประสงค์ของพลเรือนกับ
กองทัพ หลักการความมีสดั ส่วนในการใช้ก�ำลังและการป้องกันการท�ำร้าย ภาระหน้าที่
ในการระงับการใช้อาวุธโดยปราศจากความระมัดระวัง หรือการก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเจ็บปวดโดยไม่จำ� เป็น และภาระหน้าทีใ่ นการเปิดโอกาสในการด�ำเนินการบรรเทาทุกข์
ที่ เ ป็ น ธรรม การบาดเจ็ บ และความทุ ก ข์ ใ นกลุ ่ ม พลเมื อ งที่ มี ต ่ อ การพิ พ าทกั น ด้ ว ย
อาวุธจ�ำนวนมากที่สามารถหลีกเลี่ยงได้มักเกิดขึ้นหากไม่มีการพิจารณาถึงหลักการ
พืน้ ฐานเหล่านี้
(ii) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยหรือที่หลบภัยเป็นสิ่งที่จะขาดมิได้ในการคุ้มครองผู้เผชิญกับ
ความล�ำบากหรือความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้งมักจะ
ถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและการ
ด�ำรงชีวิต บทบัญญัติในอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสถานะของผู้ล้ีภัย (Convention Relating
to the Status of Refugees) (ฉบับปรับปรุง) ปี 1951 และสนธิสัญญาระดับสากลและ
ระดับภูมิภาคได้ก�ำหนดเครื่องมือป้องกันขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือ
จากรัฐที่ตนเองถือก�ำเนิดหรืออาศัยอยู่ ผู้ซึ่งถูกบังคับให้แสวงหาความปลอดภัยจาก
ภายนอกประเทศ แกนหลักของประเด็นนีค้ อื หลักการไม่สง่ ผูล้ ภี้ ยั กลับไปยังดินแดนหรือ
ถิน่ ทีช่ วี ติ และเสรีภาพของพวกเขาจะถูกคุกคามด้วยการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีไ่ ม่สมกับ
ความเป็นมนุษย์หรือทีน่ า่ สังเวช หลักการเดียวกันนีไ้ ด้รบั การขยายให้ครอบคลุมผูพ้ ลัดถิน่
ภายในประเทศด้วย ดังปรากฏอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลและให้รายละเอียด
ไว้ในหลักแนวทางเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ภายในประเทศ (Guiding Principles on Internal
Displacement) ปี 1998 และกฎหมายระดับประเทศและระดับภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้อง
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พันธสัญญาของเรา
8. เราให้บริการด้วยความเชื่อที่ว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการด้าน
มนุษยธรรม และให้ความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมของพวกเขาเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือบรรลุ
ความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด รวมทั้งผู้เปราะบางและผู้ถูกกีดกันออกจาก
สังคมด้วย เราจะให้ความพยายามในการสนับสนุนความพยายามของท้องถิน่ ในการคุม้ ครอง เตรียม
ความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ และผลกระทบจากความขัดแย้ง และเพิ่มความสามารถ
ของภาคท้องถิน่ ในทุกระดับ
9. เราตระหนักว่าความพยายามในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบได้ในบางครั้ง ด้วยความร่วมมือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรา
หวังว่าจะลดผลกระทบเชิงลบจากปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นหรือสิ่งแวดล้อม
จากการค�ำนึงถึงความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ เราให้ความส�ำคัญถึงวิธีการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมที่จัดให้ว่าอาจจะท�ำให้พลเรือนตกอยู่ในอันตรายและมีความเปราะบางมากขึ้น หรืออาจ
จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม เราจึง
มีพันธสัญญาที่จะลดผลกระทบเชิงลบใดๆ ก็ตาม ตราบที่สอดคล้องกับหลักการที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น
10. เราจะปฏิบตั ใิ นทางทีส่ อดคล้องกับหลักการปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรมทีก่ ล่าวไว้ในกฎบัตรนีแ้ ละ
ค�ำแนะน�ำเฉพาะที่ปรากฏในหลักปฏิบัติของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
และองค์กรอิสระในการบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย Code of Conduct for the International Red Cross
and Red Crescent Movement and Non-Government Organizations (NGOs) in Disaster Relief
ปี 1994.
11. มาตรฐานหลักและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์ให้ขอ้ มูลเชิงปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญต่อหลักการทัว่ ไปในกฎบัตร
นี้ บนฐานความเข้าใจของหน่วยงานเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานส�ำหรับการด�ำรงชีวิตอย่างมี
ศักดิศ์ รี และประสบการณ์ของหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แม้วา่ การประสบ
ความส�ำเร็จในมาตรฐานต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายๆ ตัว และปัจจัยจ�ำนวนมากมักจะอยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของเรา แต่เราขอให้พันธสัญญาในความพยายามของเราในการบรรลุมาตรฐานต่างๆ
และมีความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ตามมา เราได้เชิญทุกภาคส่วน รวมทั้งรัฐบาลที่ได้รับผลกระทบ
และรัฐบาลผู้ให้ทุน องค์กรสากล ภาคเอกชนและภาคส่วนที่มิใช่รัฐ ในการน�ำมาตรฐานหลักและ
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์เป็นบรรทัดฐานการท�ำงานทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
12. ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักและมาตรฐานขั้นต�่ำสเฟียร์ เราขอให้พันธสัญญาในความ
พยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้งสามารถเข้า
ถึงความต้องการขั้นพื้นฐานต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัย รวมทั้งนํ้า การสุขาภิบาล
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อาหาร โภชนาการ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและการสาธารณสุขทีเ่ พียงพอ ในท้ายทีส่ ดุ นี้ เราจะคงให้การสนับสนุน
ต่อรัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้สามารถบรรลุข้อก�ำหนดทางกฎหมายและจริยธรรมที่มีต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบ ในส่วนของเรา เราจะด�ำเนินการใดๆ ในอันที่จะท�ำให้ปฏิบัติการตอบสนองของเรามี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้นผ่านการประเมินผลและการตรวจ
สอบทีเ่ หมาะสมต่อบริบทของชุมชนทีเ่ ปลีย่ นแปลง ผ่านความโปรงใสของข้อมูลและการตัดสินใจ และ
ผ่านการประสานงานและความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระดับ ดัง
ปรากฏในรายละเอียดของมาตรฐานหลักและมาตรฐานขั้นต�่ำสเฟียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอให้
พันธสัญญาในการท�ำงานร่วมกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ มุง่ เน้นทีก่ ารมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังต่อปฏิบตั กิ าร
ตอบสนองด้านมนุษยธรรม เรารับทราบว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของเราเป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ ราต้องการให้ความช่วยเหลือ
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สเฟียร์คืออะไร ?

บทที่ 1

หลักการคุม้ ครอง
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การใช้เนือ้ หาบทนี้

ปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม ประกอบด้วยสองเสาหลัก คือการคุม้ ครองและการให้ความช่วยเหลือ โดย
ส่วนใหญ่ของคู่มือนี้มักจะเป็นบทเทคนิคเฉพาะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันบทนี้ก็
มุง่ เน้นไปทีก่ ารคุม้ ครองป้องกัน การถือก�ำเนิดของกฎบัตรมนุษยธรรม น�ำไปสูก่ ารตอบค�ำถามถึงวิธี
การคุ้มครองของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมว่าจะสามารถจัดการคุ้มครองแก่ผู้ที่ต้องเผชิญอยู่กับภัย
คุกคามของความรุนแรงหรือการข่มขู่ได้อย่างไร ทั้งนี้การคุ้มครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับ
บทบาทของหน่วยงานในการสร้างความเชือ่ มัน่ ถึงความเคารพและการปฏิบตั ติ ามสิทธิตามทีป่ รากฏ
อย่างชัดเจนในกฎบัตร ทัง้ นีร้ วมทัง้ การเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือด้วย
บทนีถ้ กู แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่:
●

●

บทน�ำ: ซึง่ จะให้รายละเอียดเรือ่ งความรับผิดชอบทัว่ ไปของทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมในการตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรม เพือ่ ช่วยปกป้องประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและสร้างความมัน่ ใจถึงการเคารพ
ต่อสิทธิของพวกเขา
หลักการคุ้มครอง 4 ประการ: ซึ่ ง เป็ น หลั ก สนั บ สนุ น ในทุ ก ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นมนุ ษ ยธรรม
โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของการคุ้มครองในบริบทของการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรม หลักการเหล่านีจ้ ะมาพร้อมกับบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ ซึง่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ ว
กับบทบาทของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่วนการอ้างอิงนั้นยังรวมถึง
มาตรฐานและเนือ้ หาด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ ฉพาะของการคุม้ ครอง
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บทน�ำ

การคุม้ ครองและการตอบสนองด้านมนุษยธรรม
การคุม้ ครองมีความเกีย่ วข้องกับความปลอดภัย ศักดิศ์ รีและสิทธิของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ หรือความขัดแย้ง กฎบัตรมนุษยธรรมได้สรุปสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดบางประการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม บทนี้จะว่าด้วยวิธีการสร้างแนวปฏิบัติด้านมนุษยธรรมจากสิทธิ
ขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยเฉพาะวิธีการของหน่วยงานในการหลีกเลี่ยงที่จะน�ำประชาชนที่ได้รับผล
กระทบไปสูอ่ นั ตรายอืน่ ๆ ตลอดจนวิธกี ารทีห่ น่วยงานจะสามารถช่วยประชาชนให้มคี วามมัน่ คงและ
ความปลอดภัยมากขึน้
การคุ้มครองด้านมนุษยธรรมส่วนมากจะตระหนักถึงบริบทที่เป็นอิสระจากความรุนแรงและจากการ
ข่มขูข่ องทุกชนิด รวมทัง้ การเป็นอิสระจากการกีดกันโดยเจตนาของวิธกี ารอยูร่ อดอย่างมีศกั ดิศ์ รี
ข้อตระหนักดังกล่าวก่อให้เกิดหลักการคุ้มครองพื้นฐาน 4 ประการ ที่ให้รายละเอียดทั้งหมดของ
ปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม ดังนี้
1. หลีกเลีย่ งการน�ำบุคคลไปสูอ่ นั ตรายอันเป็นผลมาจากการท�ำงานของตนเอง
2. สร้างความมั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ในสัดส่วนที่
เหมาะสมและปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
3. ปกป้องประชาชนจากอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากความรุนแรง หรือ
การข่มขู่
4. ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้ ว ยการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ เ พื่ อ เข้ า ถึ ง การเยี ย วยาและการฟื ้ น ฟู จ าก
การละเมิด
ในบริบทของการตอบสนองด้านมนุษยธรรม หลักการทัง้ สีน่ สี้ ะท้อนให้เห็นถึงสิง่ ทีป่ ระชาชนมักเผชิญ
มากที่สุดในช่วงเวลาของความขัดแย้งหรือภัยพิบัติ บันทึกแนวทางการปฏิบัติให้รายละเอียดเรื่อง
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกส�ำหรับหน่วยงาน ตลอดจนความจ�ำเป็นในการคุ้มครอง
เฉพาะ
หลักการคุ้มครองสี่ประการมาจากบทสรุปเรื่องสิทธิที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรมนุษยธรรมว่าสิทธิที่จะ
มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และสิทธิในการเข้าถึงการ
คุม้ ครองและความปลอดภัย
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ท�ำความเข้าใจกับหลักการคุม้ ครอง
ต่อไปนีเ้ ป็นค�ำแนะน�ำโดยย่อ ทีต่ คี วามจากรายละเอียดเรือ่ งหลักการคุม้ ครอง

หลักการที่ 1 (หลีกเลีย่ งเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดอันตราย) การคุม้ ครองในส่วนนีจ้ ะให้ความส�ำคัญกับการ

ตอบสนองด้านมนุษยธรรมทีอ่ าจเป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา ดังทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมว่า จะต้องกระท�ำอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการน�ำ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้งไปสูอ่ นั ตรายอืน่ ๆ ต่อจากนัน้ เช่น การตัง้
ถิน่ ฐานส�ำหรับคนพลัดถิน่ ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ปลอดภัย

หลักการที่ 2 (สร้างความมั่นใจว่าสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเป็นธรรม) ส่วนนี้เป็น

ความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถใช้ได้กับทุก
คนเมื่อต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเปราะบางมากที่สุดหรือผู้ที่เผชิญกับการถูกกันออก
จากพื้นที่ทางการเมืองหรือพื้นที่อื่นๆ การถูกปฏิเสธการเข้าถึงความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นคือสิ่งที่
หลักการคุ้มครองให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัด) การถูกปฏิเสธการเข้าถึงที่
ปลอดภัยส�ำหรับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือ

หลักการที่ 3 (ปกป้องประชาชนจากความรุนแรง) ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองความรุนแรง
และการคุ้มครองจากการถูกบังคับหรือชักน�ำให้กระท�ำโดยปราศจากความเต็มใจ เช่น การจับอาวุธ
การถูกบังคับให้ออกจากสถานที่หรือถูกบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย หรือการตกเป็นเป้าของการปฏิบัติที่
เลวร้ายหรือการลงโทษ หลักการข้อนีเ้ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองหรือบรรเทาความเสียหายทางร่างกาย
และจิตใจ รวมทัง้ การแพร่กระจายความกลัวและเจตนาในการสร้างความหวาดกลัวหรือตืน่ ตระหนก

หลักการที่ 4 (ช่วยเหลือด้วยการเรียกร้องสิทธิ การเข้าถึงการเยียวยาและการฟื้นฟูจากการ

ละเมิด) หมายความถึงบทบาทของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบ เรียกร้องสิทธิและเข้าถึงการเยียวยา เช่น การแก้ไขกฎหมาย การชดเชยหรือซ่อมแซมความ
เสียหายของทรัพย์สนิ หลักการข้อนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเอาชนะ
ผลกระทบจากการข่มขืน และโดยเฉพาะการฟืน้ ฟูประชาชนจากผลของการละเมิดทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจ
หลั ก การคุ ้ ม ครองทั้ ง สี่ ป ระการรวมทั้ ง บั น ทึ ก แนวทางการปฏิ บั ติ อ ธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานด้ า น
มนุษยธรรมสามารถและควรจะท�ำเพื่อช่วยปกป้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ สิ่งส�ำคัญที่ควรทราบ
คือ บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานในบริบทนี้โดยทั่วไปมักจะเป็นเรื่องรอง ดังที่ปรากฏ
ในกฎบัตรว่า บทบาทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับหน้าที่หลักของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เช่น คู่ขัดแย้งที่ควบคุมหรือครอบครองดินแดน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความรับ
ผิดชอบตามกฎหมายอย่างเป็นทางการในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่หรือสวัสดิการในความ
ควบคุมของประชาชน และทีม่ ากไปกว่านัน้ คือ ความรับผิดชอบเพือ่ ความปลอดภัยของพลเรือนใน
พืน้ ทีข่ ดั แย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ
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หลักการคุ้มครอง

ในท้ายที่สุด ก็เป็นเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั่นเองที่จะให้ความแน่ใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านการกระท�ำหรือไม่กระท�ำใดๆ บทบาทส�ำคัญของหน่วยงานอาจ
เป็นการส่งเสริมและชักชวนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง และให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดการกับผลทีต่ ามมาเมือ่ การท�ำงานตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีล่ ม้ เหลว

การบรรจุหลักการคุม้ ครองในการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของคู่มือนี้ ทุกหน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรจะได้เรียนรู้เรื่องหลักการ
คุ้มครองถึงแม้ว่าหน่วยงานนั้นจะไม่ได้มีข้อก�ำหนดด้านการคุ้มครองที่ชัดเจนหรือมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในเรือ่ งการคุม้ ครอง
ไม่มีหลักการใดที่เป็น “ที่สุด” ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์อาจจะจ�ำกัดขอบเขตความสามารถใน
การตอบสนองของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการที่ 3 ที่อาจจะอยู่นอกเหนือความสามารถ
ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หลักการต่างๆ สะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญด้านมนุษยธรรมสากลที่
ควรจะเป็นข้อแนะน�ำในการด�ำเนินการใดๆ เสมอ
จากจ�ำนวนของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีข้อก�ำหนดในการคุ้มครองหรือบทบาทเฉพาะเกี่ยวกับ
กลุ่มเปราะบาง พบว่าหลายหน่วยงานที่ด�ำเนินกิจกรรมการคุ้มครองโดยแยกออกมาจากกิจกรรม
หรือโครงการอื่นๆ หรือก�ำหนดกรอบ กลุ่ม หรือภาคส่วนด้านการตอบสนองการคุ้มครองเป็นกลุ่ม
ด้วยการทุ่มเททรัพยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2011 กลุ่มการคุ้มครองทั่วโลกได้รวบรวม
โครงสร้างการประสานงานกับบุคคลเป้าหมายตามพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ได้แก่
◗
◗
◗
◗
◗

การคุม้ ครองเด็ก
ความรุนแรงทางเพศ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ
กับระเบิด
การปกครองด้วยกฎหมายและความยุตธิ รรม

รายการดังกล่าวแสดงให้เห็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองพิเศษบางพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ จึงควรจะต้อง
ยอมรับด้วยว่ายังมีพนื้ ทีอ่ นื่ ๆ อีกมากมายทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองเป็นพิเศษ
ส�ำหรับจ�ำนวนและหัวข้อการคุ้มครองอื่นๆ เช่น การปกป้องพลเรือนและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ
หรือการคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาตรฐานและแนวทางเฉพาะได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นส่วน
หนึง่ ของโครงการริเริม่ อืน่ ๆ นอกเหนือจากสเฟียร์ ซึง่ เป็นรายการทีร่ ะบุไว้ในส่วนอ้างอิงและเอกสาร
อ่านเพิม่ เติมในตอนท้ายของบทนี้ โดยบทนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ เติมเต็มมาตรฐานดังกล่าว
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รูปแบบต่างๆ ของกิจกรรมการคุม้ ครอง
หลั ก การคุ ้ ม ครองสี่ ป ระการน� ำ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมการคุ ้ ม ครองเฉพาะ พอๆ กั บ การปฏิ บั ติ ด ้ า น
มนุษยธรรมทั่วไป ถึงแม้ว่ากิจกรรมต่างๆ อาจมีความแตกต่างกัน แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่กว้างๆ ตามรูปแบบของ
กิจกรรมทั้งสามรูปแบบดังต่อไปนี้ ซึ่งต่างก็พึ่งพากันและกันและอาจจะด�ำเนินการในเวลาเดียวกัน
ด้วย
◗

◗

◗

คุม้ ครอง: การคุม้ ครองภัยคุกคามทางกายภาพหรือการละเมิดสิทธิ จากทีเ่ กิดขึน้ หรือช่วยลด
ผลกระทบหรือความเปราะบางต่อการคุกคามและการละเมิดสิทธิดังกล่าว การป้องกันภัยคุกคาม
ยังรวมถึงความพยายามทีจ่ ะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเคารพสิทธิของหญิง ชาย เด็ก
หญิงและเด็กชาย ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ตอบสนอง: หยุดความรุนแรงทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ โดยการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความรุนแรงและ
การละเมิดสิทธิดา้ นอืน่
แก้ไข: ให้การเยียวยาต่อการละเมิดในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านการชดใช้และการฟื้นฟู
สภาพ โดยให้การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนด้านจิตใจ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ
บริการและการสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการเข้าถึงการ
เยียวยาทีม่ อี ยูแ่ ละเรียกร้องสิทธิของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านสิทธิจากภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็เป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับทั้ง
สามรูปแบบของกิจกรรมโดยทั่วไป ซึ่งภัยคุกคามต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกิดจากการตัดสิน
ใจโดยเจตนา การกระท�ำหรือนโยบาย ตลอดจนการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองจ�ำนวน
มากทีต่ า่ งพยายามเปลีย่ นพฤติกรรมและนโยบายดังกล่าว การสนับสนุนด้านสิทธิโดยหน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมและหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นศูนย์กลางความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ความตึงเครียดอาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่าง
“การเปิดเผย” เกีย่ วกับการละเมิดสิทธิกบั ความจ�ำเป็นในการรักษาสถานการณ์ดำ� เนินงานในปัจจุบนั
ความตึงเครียดเหล่านี้อาจเป็นตัวก�ำหนดถึงวิธีการที่หน่วยงานต่างๆ ใช้เพื่อให้สามารถด�ำเนินการ
สนับสนุนต่อปัญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาได้
การสนับสนุนทีด่ ำ� เนินไปแล้วนัน้ จะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ โดยทัว่ ไปขึน้ อยูก่ บั การเข้าถึงหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์บริบทอย่างละเอียด โดยมีความเชื่อม
โยงกับมาตรฐานการประเมิน ในมาตรฐานหลัก (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63) ดังทีป่ รากฏอย่างชัดเจน
ในบันทึกค�ำแนะน�ำด้านล่าง ทีว่ า่ การใช้หลักฐานใดๆ เช่น แหล่งทีม่ าของข้อมูลทีร่ ะบุโดยการบอกเล่า
ของพยานอาจจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เพราะอาจจะท�ำให้ประชาชนมีความเสีย่ ง จึงควรได้รบั
การปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังยิง่ (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8 หน้า 37)
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หลักการคุม้ ครอง
หลักการคุ้มครอง 1: หลีกเลี่ยงเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายอันเป็นผลกระทบจากการ
กระท�ำของตนเอง
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมด�ำเนินการตามขั้นตอนโดยหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบไม่พงึ ประสงค์ใดๆ จากการแทรกแซงของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
เพิม่ โอกาสให้บคุ คลได้รบั อันตรายหรือถูกละเมิดสิทธิ
หลักการนีม้ อี งค์ประกอบดังต่อไปนี:้
◗ รูปแบบของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำให้
ประชาชนได้รบั อันตรายทางกายภาพ ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิอนื่ ๆ
◗ ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองทีพ่ ยายามไม่ทำ� ลายความสามารถในการคุม้ ครองตนเอง
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
◗ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมจัดการข้อมูลที่ส�ำคัญและควรเป็นความลับให้ไปในทางที่ไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูท้ อี่ าจจะพิสจู น์ตวั ตนได้จากข้อมูล

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
การประเมินบริบทและการคาดการณ์ผลที่เกิดตามมาของการกระท�ำด้านมนุษยธรรมเพื่อความ
ปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
1. หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความซับซ้อน: ในการละเมิดสิทธิที่อาจจะมีความยากล�ำบากในการตัดสิน
และการตัดสินใจ เช่น เมือ่ ต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่คนทีถ่ กู คุมตัวอยู่
ในค่ายโดยไม่เต็มใจ การตัดสินดังกล่าวจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป แต่กค็ วรจะได้รบั การทบทวน
อยูเ่ สมอเนือ่ งจากสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วงเวลา
2. รายการตรวจสอบ: เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอแล้วจะท�ำให้ทราบถึงความสมบูรณ์
ของรายการค�ำถามต่อไปนี้ ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เป็นหนึ่งในรายการตรวจสอบทั้งในแง่ของการ
ตอบสนองด้านมนุษยธรรม โดยรวมและปฏิบตั กิ ารทีเ่ ฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้
- ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบได้รบั ประโยชน์อะไรบ้างจากกิจกรรมของหน่วยงาน
- อะไรอาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่ไม่ได้ตั้งใจจากกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและวิธหี ลีกเลีย่ งหรือลดผลกระทบทีต่ ามมา
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

- กิจกรรมค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ในการป้องกันภัยคุกคามที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ก�ำลังเผชิญอยูห่ รือไม่ กิจกรรมอาจจะเป็นตัวท�ำลายความพยายามของประชาชนในการ
ปกป้องตนเองหรือไม่
- กิจกรรมมีลกั ษณะของการเลือกปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ ใดๆ หรือไม่ กิจกรรมสามารถปกป้องสิทธิ
ของประชาชนทีม่ ปี ระวัตใิ นการถูกท�ำให้เป็นชายขอบหรือการเลือกปฏิบตั ิ
- ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มต่างๆ อะไรเป็นผลกระทบต่อความ
สัมพันธ์ทงั้ ภายในและภายนอกชุมชน
- กิจกรรมจะท�ำให้เกิดการแบ่งแยก ภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชนหรือไม่
- กิจกรรมจะเป็นการสนับสนุนหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มอื่นๆ
โดยไม่ได้ตงั้ ใจหรือไม่
- กิจกรรมเป็นเหตุแห่งการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาหรือไม่
3. ปรึกษาส่วนต่างๆ: ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือองค์กรที่พวกเขาให้ความไว้วางใจ
เพื่อประเมินผลที่ตามมาในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้ของการตอบสนองโดยรวมและ
กิจกรรมทีเ่ ฉพาะเจาะจง
4. รูปแบบที่ให้ความช่วยเหลือ: อาจท�ำให้ประชาชนมีความเปราะบางต่อการถูกโจมตีมากขึ้น
เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างการปันส่วนอาหารแห้งอาจเป็นเหตุของการแย่งชิง กระทั่ง
ท�ำให้ผู้รับสินค้ามีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและถูกกีดกัน การพิจารณาจัดสรรรูปแบบทาง
เลือกของการให้ความช่วยเหลือ (เช่น จัดสรรอาหารปรุงสุกไว้ที่ครัวหรือศูนย์อาหาร) ที่ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบควรจะได้รับการให้ค�ำปรึกษาถึงรูปแบบความช่วย
เหลือทีพ่ วกเขาต้องการ
5. สภาพแวดล้อมในการให้ความช่วยเหลือ: ควรปลอดภัยส�ำหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้ ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ควรถูกบังคับให้เดินทางไปหรือผ่านพื้นที่
อันตราย เพือ่ รับความช่วยเหลือ ในทีต่ งั้ ค่ายหรือถิน่ ฐานใดก็ตามควรเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และควรจะตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีท่ อี่ าจมีการโจมตีหรือภัยอืน่ ๆ
การคุม้ ครองตนเองของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
6. เข้าใจวิธีการ: ซึ่งประชาชนพยายามใช้ที่จะปกป้องตัวเอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
สนับสนุนความคิดริเริ่มชุมชนพึ่งตนเอง (ดูหลักการคุ้มครอง 3 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 13
-14 หน้า 42) วิธกี ารทีห่ น่วยงานด้านมนุษยธรรมเข้าแทรกแซงนัน้ ไม่ควรลดทอนความสามารถ
ของประชาชนในการปกป้องตัวเองและคนอื่นๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย
และหลีกเลีย่ งกลุม่ ติดอาวุธ
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7. สิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต: ช่วยให้ค้นพบตัวเลือกที่ปลอดภัยส�ำหรับตอบสนองความจ�ำเป็น
ในการด�ำรงชีวิตของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึง การจัดหาสินค้า เช่น นํ้า ฟืนหรือเชื้อเพลิงส�ำหรับ
ประกอบอาหารอื่นๆ ที่ช่วยให้อยู่รอดได้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่ต้องผ่านการเดินทางอันตราย
และยากล�ำบาก ซึ่งประเด็นนี้เหมือนจะเป็นประเด็นร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้หญิง เด็กและ
ผูท้ พุ พลภาพ
การจัดการข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
8. การป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน หน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมควรมีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนในอันที่จะแนะน�ำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง
วิธีการตอบสนองข้อมูลของพยาน ข้อมูลด้านการละเมิดและการรักษาความลับของข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง เจ้าหน้าทีค่ วรจะรับฟังการบรรยายสรุปเรือ่ งการจัดท�ำรายงานทีเ่ หมาะสมของพยานใน
เหตุการณ์หรือข้อกล่าวหา
9. การอ้างอิงข้อมูลส�ำคัญ: พิจารณาการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อผู้ปฏิบัติงานที่
เหมาะสมร่วมกับการพิจารณาข้อก�ำหนดด้านการคุม้ ครองทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ฏิบตั งิ านเหล่านีอ้ าจจะ
อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอกเหนือไปจากทีซ่ งึ่ ค้นพบข้อมูล
10. นโยบายเกี่ยวกับการอ้างอิงข้อมูลที่ส�ำคัญ: ควรจะถูกก�ำหนดชัดเจนและควรจะรวมเอา
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือการวิเคราะห์แนวโน้ม โดยนโยบายควรระบุวิธีการจัดการข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญและสถานการณ์ภายใต้ทขี่ อ้ มูลดังกล่าวอาจจะถูกอ้างถึง หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควร
จะขอความยินยอมของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ การ
อ้างอิงจากข้อมูลใดๆ ควรจะท�ำในทางทีไ่ ม่ได้ใส่แหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือท�ำให้บคุ คลทีถ่ กู อ้างถึง
ตกอยูใ่ นอันตราย
11. ข้อมูลเกีย่ วกับการละเมิดเฉพาะและความรุนแรงด้านสิทธิ: ควรจะถูกเก็บรวบรวมก็ตอ่ เมือ่
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและรายละเอียดที่ต้องการถูกก�ำหนดไว้สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายดังกล่าว
การป้องกันข้อมูลลักษณะนี้ควรจะถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานที่รับมอบอ�ำนาจป้องกันหรือ
หน่วยงานที่มีความสามารถ ทักษะ ระบบและระเบียบที่ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขความยินยอม และในทุกกรณีมีความจ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมของบุคคลในการ
เปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลทีส่ าม
12. ปฏิกริ ยิ าทีเ่ ป็นไปได้ของรัฐบาล: หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและการ
ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการล่วงละเมิดควรได้รบั การประเมิน ความจ�ำเป็นส�ำหรับความต่อเนือ่ งของการ
ด�ำเนินงานอาจจะต้องชัง่ นาํ้ หนักกับความจ�ำเป็นในการเลือกใช้ขอ้ มูล หน่วยงานด้านมนุษยธรรม
ต่างๆ อาจตัดสินใจแตกต่างกันในประเด็นนี้
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หลักการคุ้มครอง 2: สร้างความมั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือ
อย่างเป็นธรรม – ตามสัดส่วนทีต่ อ้ งการและปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
ประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่ต้องการโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ การช่วยเหลือไม่ควรถูกปิดบังจากประชาชนที่ต้องการ และการเข้าถึงหน่วย
งานด้านมนุษยธรรมทีก่ ำ� หนดให้ตามความจ�ำเป็นดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานสเฟียร์
หลักการนีม้ อี งค์ประกอบดังต่อไปนี:้
◗ สร้างความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงทุกส่วนของความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม
◗ เจตนาใดๆ ที่กีดกันประชาชนบางส่วนต่อประเด็นการด�ำรงชีพของพวกเขาควรจะถูกห้ามบน
พื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการทั่วไปด้านมนุษยธรรม ตามที่อธิบายไว้ในกฎบัตร
มนุษยธรรม
◗ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการสนับสนุนบนพื้นฐานของความจ�ำเป็นและไม่ถูกเลือก
ปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เช่นกัน

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
การเข้าถึงการยังชีพ
1. พื้นที่ที่มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
พวกเขาได้: และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทีจ่ ำ� เป็นได้ดว้ ยตนเอง ซึง่
ในประการหลังนีไ้ ม่ควรปฏิเสธการเข้าถึงส�ำหรับองค์กรด้านมนุษยธรรมทีเ่ ป็นกลาง การปฏิเสธ
ดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ของความ
ขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ
2. ตรวจสอบการเข้าถึง: ตรวจสอบการเข้าถึงของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างรอบคอบ เพือ่
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ประชาชนทีเ่ ปราะบางมากทีส่ ดุ
3. การเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเพื่อเสรีภาพในการเดินทางของ
คณะท�ำงานด้านมนุษยธรรม: เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด (ดูหลักการคุ้มครอง 3, บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 7-9 หน้า 41-42) การตรวจสอบการเข้าถึงดังกล่าวควรพิจารณาอุปสรรค เช่น
จุดตรวจ การปิดล้อม หรือพืน้ ทีท่ ม่ี กี บั ระเบิด ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทีม่ อี าวุธ ทุกฝ่าย
อาจตั้งจุดตรวจ แต่อุปสรรคเหล่านี้ไม่ควรเลือกปฏิบัติตามประเภทของประชาชนที่ได้รับ
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ผลกระทบหรือขัดขวางการเข้าถึงของประชาชนเพือ่ รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทีม่ ากเกิน
ควร มาตรการพิเศษต่างๆ ควรสร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในพืน้ ทีห่ า่ งไกล หรือในภูมภิ าคทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงได้
4. มาตรการพิเศษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของกลุ่มเปราะบาง: ควรพิจารณา
บริบท เงือ่ นไขทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ พฤติกรรมของชุมชน มาตรการดังกล่าวอาจรวม
ถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิด เช่น การข่มขืนหรือการค้า
มนุษย์ หรือก�ำหนดการเข้าถึงการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ มาตรการดังกล่าว
ควรหลีกเลี่ยงความรังเกียจในประชาชนกลุ่มต่างๆ (ดูมาตรฐานหลัก 3 บันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 5-6 หน้า 65-66)
การจัดการการปฏิเสธความช่วยเหลือหรือการเข้าถึงสิง่ จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ
5. สิทธิในการรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม: ดังมีรายละเอียดในกฎบัตรมนุษยธรรม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยสิทธินี้มา
จากบรรทัดฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบจ�ำนวนมากที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติจ�ำนวนมาก
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความช่วยเหลือและประเด็น “การคุ้มครองวัตถุที่ขาดไม่ได้เพื่อความ
อยู่รอดของพลเรือน” (1977 พิธีสารเพิ่มเติม I และ II อนุสัญญาเจนีวา 1949) หน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมอาจพิจารณาส่งเสริมการเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานหลัก 3 บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3-4 หน้า 65)
สร้างความมัน่ ใจในการไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. ความยุติธรรม: หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบที่หน่วยงานต้องการช่วยเหลือบนพื้นฐานความจ�ำเป็นเพียงอย่างเดียวและให้ความช่วย
เหลือตามสัดส่วนทีจ่ ำ� เป็น หลักการนีเ้ ป็นการยืนยันความเป็นธรรมในจรรยาบรรณ ส�ำหรับสภา
กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนในการบรรเทาภัย
พิบตั ิ (ดูภาคผนวก 2 หน้า 371 และกฎบัตรมนุษยธรรม หน้า 20) หน่วยงานด้านมนุษยธรรมไม่
ควรให้ความสนใจเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (เช่น ผู้พลัดถิ่นในค่ายอพยพ) เมื่อการให้ความสนใจ
ดังกล่าวท�ำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอืน่ ๆ
7. ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่จำ� เป็นต้องมีสถานะพิเศษทางกฎหมาย: เพือ่ ให้ได้รบั ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและความคุม้ ครอง
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หลักการคุม้ ครอง 3: ปกป้องประชาชนจากอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ อันเนือ่ งมา
จากความรุนแรง หรือการข่มขู่
ประชาชนได้ รับ การคุ้ม ครองจากความรุ น แรง การถู ก บั ง คั บ หรื อ ชั ก นำ�ให้ ก ระทำ�โดย
ปราศจากความเต็มใจและจากความกลัวต่อการละเมิดต่างๆ
หลักการนีม้ อี งค์ประกอบดังต่อไปนี้
◗ ท�ำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ภายใต้
การโจมตีอย่างรุนแรง ทั้งโดยการจัดการกับแหล่งที่มาของภัยคุกคามหรือการช่วยพวกเขาใน
การหลีกเลีย่ งจากภัยคุกคาม
◗ ท�ำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่อยู่ภายใต้
การข่มขู่ เช่น ถูกบังคับหรือชักน�ำให้กระท�ำโดยปราศจากความเต็มใจในลักษณะที่อาจท�ำให้
พวกเขาเป็นอันตรายหรือละเมิดสิทธิของพวกเขา (เช่น เสรีภาพในการเดินทาง)
◗ สนับสนุนในความพยายามที่จะอยู่อย่างปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้พบความ
ปลอดภัยและการเรียกคืนศักดิศ์ รี รวมทัง้ กลไกการพึง่ ตนเองของชุมชน

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
การคุม้ ครองจากความรุนแรงและการข่มขู่
1. ความรับผิดชอบหลักในการคุม้ ครองประชาชน: จากภัยคุกคามต่อชีวติ และความปลอดภัย
ควบคูก่ บั รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ (ดูกฎบัตรมนุษยธรรม หน้า 20) ในช่วงเวลาของ
ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งจะต้องปกป้องประชาชนพลเรือน
และผูท้ ไี่ ด้วางอาวุธแล้ว จากการวิเคราะห์บริบทเรือ่ งความเสีย่ งและภัยคุกคามส�ำหรับประชาชน
พบว่าหน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรสร้างความรับผิดชอบทางกฎหมาย และ/หรือความ
สามารถในการให้ความคุม้ ครองอย่างแท้จริง
2. ช่วยลดภัยคุกคามอื่นๆ: ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่จะท�ำให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความพยายามที่จะอยู่อย่างปลอดภัยหรือ
ท�ำตามขั้นตอน (แม้ว่าจะมีการสนับสนุนหรือวิธีการช่วยเหลืออื่นๆ) เพื่อลดความเสี่ยงในการ
สูญเสียของประชาชน
3. การตรวจสอบและการรายงาน: หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรพิจารณาความรับผิดชอบของ
ตนเพือ่ ตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หน่วยงานด้านมนุษยธรรม
ควรพิจารณาเรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่
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เกีย่ วข้องด้วยการกระตุน้ เตือนให้ตระหนักถึงภาระหน้าทีข่ องตน ทัง้ นีอ้ าจใช้วธิ ที ดี่ ำ� เนินการแตก
ต่างกันไป รวมทัง้ การเจรจาต่อรอง การวิง่ เต้นและการสนับสนุนจากสาธารณะ การปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการจัดการข้อมูลทีส่ ำ� คัญ (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
4. ในระหว่างการพิพาทกันด้วยอาวุธ: หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรพิจารณาตรวจสอบสถาบัน
ที่ได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เช่น โรงเรียนและ
โรงพยาบาล ตลอดจนการรายงานการโจมตีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสถาบันเหล่านั้น หน่วยงานควร
พยายามลดความเสี่ยงและภัยคุกคามของการลักพาตัวหรือการบังคับสรรหาที่อาจเกิดขึ้นใน
พืน้ ทีข่ ดั แย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ
5. วัตถุระเบิดอันเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ: หน่วยงานด้านมนุษยธรรม
ควรประสานงานกับหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ หน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะในการ
ก�ำจัดกับระเบิดและสรรพาวุธต่างๆ ภัยคุกคามนีอ้ าจจะเกิดขึน้ เฉพาะในสถานการณ์ทปี่ ระชาชน
กลับไปยังภูมลิ ำ� เนาของพวกเขาภายหลังเหตุความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธจบลงแล้ว
6. ผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง การบังคับใช้กฎหมายและการทหาร: มีบทบาทส�ำคัญในการ
ปกป้องประชาชนจากการละเมิดในลักษณะต่างๆ ในท้ายที่สุดการแก้ปัญหาในระดับมูลฐานซึ่ง
เป็นหัวใจของการคุม้ ครองมักจะเกิดขึน้ ในภาคการเมือง หน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย
และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ต�ำรวจและกองทัพ รวมทั้งกองก�ำลังรักษาสันติภาพ สามารถ
แสดงบทบาทส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจต่อการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้กับ
ประชาชนที่มีความเสี่ยง โดยหน่วยงานสามารถแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิด
ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวร่วมกับหน่วยทหาร ผู้บังคับบัญชาทางทหาร หรือ
เจ้าหน้าทีภ่ ายใต้การควบคุมการท�ำงานของกองก�ำลังเหล่านีอ้ าจจะเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญในการยุติ
การละเมิดโดยก�ำลังทางทหาร
เสรีภาพในการเดินทาง
7. ประชาชนไม่ควรถูกบังคับให้อยู่กับที่: หรือไปสถานที่ที่ไม่ได้เลือก (เช่น ค่ายอพยพ) รวม
ทั้งไม่ควรมีข้อจ�ำกัดอื่นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพวกเขา ข้อจ�ำกัด
ต่ อ เสรี ภ าพในการเดิ น ทางและการเลื อ กที่ อ ยู ่ อ าศั ย ควรกระท� ำ ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นการรั ก ษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหรือเหตุผลด้านสุขภาพ และควรด�ำเนินการโดยเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ เวลาที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือภัยพิบัติมีสิทธิที่จะ
แสวงหาทีล่ ภี้ ยั ไม่วา่ เมือ่ ใดก็ตาม
8. การอพยพ: หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรบรรจุการอพยพในฐานะเป็นมาตรการพิเศษใน
สถานการณ์ที่รุนแรงที่ไม่มีวิธีการอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือการคุ้มครองเมื่อ
เผชิญกับภัยคุกคามทีร่ า้ ยแรงต่อชีวติ ความปลอดภัยและสุขภาพ

41
001-384-new.indd 41

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

9. แรงจูงใจทีจ่ ะยังคงอยูใ่ นสถานทีท่ อี่ นั ตราย: ไม่ควรเกิดขึน้ ในกลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
รวมทั้งการกลับคืนหรือการสนับสนุนการให้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เมื่อพวกเขายังไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทัง้ หมดเกีย่ วกับเงือ่ นไขต่างๆ ในพืน้ ทีไ่ ด้
ความเปราะบางพิเศษทีน่ ำ� ไปสูค่ วามรุนแรงและการข่มขู่
10. ประชาชนทีม่ คี วามเปราะบาง: ควรพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคล สังคมและบริบทต่างๆ เพือ่
ระบุผู้ที่มีความอ่อนแอที่สุดต่อความเสี่ยงและภัยคุกคามบางอย่าง มาตรการพิเศษอาจมีความ
จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ที่เผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะ รวมทั้งผู้หญิง เด็ก ประชาชนที่ถูกบังคับย้ายถิ่น
ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพและนักบวชหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ชนกลุม่ น้อย
11. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก: หน่วยงานควรส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย ครอบครัวและชุมชนควรได้รับการสนับสนุนให้มีความพยายามจัดให้เด็กมีความ
ปลอดภัยและมัน่ คง
12. เด็ก โดยเฉพาะเมือ่ พวกเขาแยกออกจากครอบครัว: หรือไม่มาพร้อมกับผู้ใหญ่สามารถถูก
ท�ำร้ายได้และแสวงประโยชน์ได้ง่ายขึ้นในช่วงภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง หน่วยงานควรจะใช้
ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันเด็กจากการถูกคัดเลือกเข้ากองก�ำลังติดอาวุธ และถ้า
พวกเขามีความเกี่ยวข้องกับกองก�ำลังติดอาวุธแล้ว ก็ควรท�ำงานเพื่อการปลดปล่อยพวกเขา
ในทันทีและน�ำพวกเขากลับคืนสูค่ รอบครัวอีกครัง้
13. ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสี่ยงเฉพาะ: ต่อความรุนแรงทางเพศ เมื่อน�ำการป้องกันไปสู่
ประชาชนกลุ่มนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรพิจารณาเป็นการเฉพาะถึงมาตรการที่จะช่วย
ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงการค้ามนุษย์ การถูกบังคับให้คา้ ประเวณี การข่มขืน หรือการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนีห้ น่วยงานยังควรใช้มาตรฐานและเครือ่ งมือทีป่ อ้ งกันและ
ก�ำจัดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิด การปฏิบัติที่ยอมรับไม่ได้นี้อาจจะ
เกีย่ วข้องกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทีม่ คี วามเปราะบางเฉพาะ เช่น ผูห้ ญิงทีอ่ ยูค่ นเดียวหรือ
หญิงทุพพลภาพทีถ่ กู บังคับให้คา้ ประเวณีสำ� หรับการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
การสนับสนุนสังคมทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานและการพึง่ ตนเอง
14. กลไกของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและการสนับสนุนด้านจิตสังคม: ควรได้รบั
การส่งเสริมโดยการดูแลครอบครัวให้อยู่ด้วยกัน การให้ความรู้ประชาชนถึงวิธีการป้องกันไม่ให้
เด็กถูกแยกออกจากครอบครัว การส่งเสริมการดูแลเด็กทีแ่ ยกจากครอบครัวอย่างเหมาะสมและ
การจัดระเบียบติดตามครอบครัวและกระบวนการกลับมาสู่ครอบครัวระหว่างเด็กที่แยกออกมา
กับสมาชิกครอบครัวคนอื่น รักษาครอบครัวไว้ร่วมกันและช่วยเหลือประชาชนที่มาจากหมู่บ้าน
ใดหมูบ่ า้ นหนึง่ หรือสนับสนุนเครือข่ายขอบประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันควรมีขน้ึ ในทุก
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นไปได้

42
001-384-new.indd 42

12/22/2558 BE 11:17 PM

หลักการคุ้มครอง

15. การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพึ่งตนเอง: กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กลุ่มหญิงที่มี
จุดมุง่ หมายจัดการกับความรุนแรงทางเพศ กลุม่ เยาวชนทีร่ ว่ มมือกันสนับสนุนการด�ำรงชีพ กลุม่
ผู้ปกครองที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กและดูแลผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่นและเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเยาวชนที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม เช่น
กับระเบิด และกลุม่ ชุมชนทีแ่ สวงหาหญิงและชายทีค่ ชู่ วี ติ เสียชีวติ ผูส้ งู อายุและผูท้ พุ พลภาพ
หลักการคุม้ ครอง 4: ช่วยเหลือประชาชนด้วยการเรียกร้องสิทธิเพือ่ เข้าถึงการเยียวยาและ
การฟืน้ ฟูจากการละเมิด
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิผ่านข้อมูล เอกสารและ
ความช่วยเหลือในการแสวงหาการเยียวยา ประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
ในการฟื้นฟูจากผลกระทบของความรุนแรงและการล่วงละเมิดอื่นๆ ทางกายภาพ จิตใจ
และสังคม
หลักการนีม้ อี งค์ประกอบดังต่อไปนี้
◗ สนับสนุนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการยืนยันสิทธิของตนและเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐบาล
หรือแหล่งอืน่ ๆ และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิและการเยียวยาทีม่ อี ยูต่ อ่ พวกเขา
◗ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการรักษาความปลอดภัยเอกสารทีพ่ วกเขาต้องแสดงใน
การยืนยันสิทธิของตนเอง
◗ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการฟื้นฟูโดยให้การสนับสนุนและการฟื้นฟูที่มีชุมชน
เป็นฐาน และการฟืน้ ฟูดา้ นจิตสังคมอืน่ ๆ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
การสนับสนุนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการยืนยันสิทธิของตนเอง
1. รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ: ในการสร้างความมั่นใจว่า
สิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความเคารพและปฏิบัติตาม ไม่ว่าโดยผ่านระบบ
กฎหมายหรือช่องทางอืน่ ใด หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรพิจารณาสนับสนุนประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบในการเรียกร้องสิทธิของตนเอง
2. สิทธิ: หน่วยงานควรแจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาทั้งภายใน
โครงการให้ความช่วยเหลือที่ก�ำหนดและภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่เกิด
เหตุการณ์ การบัญญัตสิ ทิ ธิ (อีกครัง้ ) ของสิทธิในบ้านเรือน ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ จะต้องได้รบั ความ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ
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3. ข้อมูลและการให้คำ� ปรึกษา: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบควรจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานด้านมนุษยธรรมด้วยภาษาและลักษณะทีส่ ามารถเข้าใจได้ ประชาชนกลุม่ นีค้ วรจะ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการให้คำ� ปรึกษาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการตัดสินใจซึง่ มีผลต่อชีวติ ของตนเอง
โดยไม่เป็นการสร้างความเสีย่ งใดเพิม่ เติม (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) วิธนี ถี้ อื เป็นอีกวิธหี นึง่
ของการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการยืนยันสิทธิของตนเอง
เอกสาร
4. การรักษาความปลอดภัยหรือการแทนทีเ่ อกสารทีส่ ญ
ู หาย: หน่วยงานด้านมนุษยธรรมควร
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร หรือ
แทนที่เอกสารที่สูญหาย เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ โดยทั่วไปประชาชน
มีสิทธิในการครอบครองเอกสารบางประเภทอยู่แล้ว แต่เพื่อที่จะเข้าถึงสิทธิอย่างเต็มรูปแบบ
เอกสารหรือบัตรประจ�ำตัวบางประเภท เช่น สูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส หนังสือเดินทางหรือโฉนด
ทีด่ นิ มักจะถูกร้องขอเสมอ การเข้าถึงเอกสารด้านทรัพย์สนิ มักจะมีความส�ำคัญโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลังเหตุภัยพิบัติ แต่ในหลายประเทศพบว่า ความเป็นเจ้าของไม่จ�ำเป็นต้องมีการบันทึกไว้
อย่างชัดเจนตามกฎหมาย และสามารถกลายมาเป็นประเด็นส�ำคัญของการทะเลาะวิวาทได้ ใบ
มรณะบัตรจะต้องมีการจัดระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จ�ำเป็นด้านกฎหมายและการเงิน
ส�ำหรับญาติๆ ใบมรณะบัตรมักจะไม่มี เมือ่ ไม่มกี ารจัดพิธศี พ ซึง่ เป็นการปฏิบตั ทิ คี่ วรหลีกเลีย่ ง
5. เอกสารทางกฎหมาย: ที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไม่เกิด
ความสับสนกับเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานด้านมนุษยธรรม เช่น เอกสารการลงทะเบียน บัตร
ปันส่วนอาหารหรือบัตรเดินทาง เอกสารทางราชการที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ไม่ควรตัดสินว่าใคร
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านมนุษยธรรม
การเข้าถึงการเยียวยา
6. ประชาชนมีสิทธิที่จะแสวงหาการชดใช้ทางกฎหมายและการชดใช้อื่นๆ: จากรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการละเมิดสิทธิของตนเอง ข้อนี้จะรวมถึงค่าชดเชยส�ำหรับการสูญ
เสียหรือการชดใช้ความเสียหายของทรัพย์สนิ ประชาชนมีสทิ ธิคาดหวังด้วยว่าผูก้ ระท�ำผิดจะถูก
น�ำเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ เป็นบทบาทส�ำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความมัน่ ใจให้
เกิดขึ้นอีกครั้งในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอาจจะสามารถให้
ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมหรือส่งประเด็นต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่
สามารถทีจ่ ะให้การสนับสนุนได้
7. การสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ: ประชาชนทุกคนควรได้รับการ
สนับสนุนในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และการสนับสนุนการฟื้นฟูอื่นๆ ภายหลัง
การถูกท�ำร้าย ความรุนแรงทางเพศ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง (ดูบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น –
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การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 3 หน้า 318 และบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น งานอนามัยเด็ก
มาตรฐานที่ 1-2 หน้า 323-326)
8. การให้ความช่วยเหลือเยียวยา: สามารถมาจากแหล่งทีไ่ ม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ประชาชนควร
ได้รบั การช่วยให้สามารถระบุและเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
การสนับสนุนทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานและการสนับสนุนด้านจิตสังคมอืน่ ๆ
9. กลไกเผชิญปัญหาของชุมชนเชิงบวก: เช่น การท�ำพิธีฝังศพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม พิธี
ทางศาสนาและการปฏิบตั ทิ างศาสนา การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นอันตรายทางวัฒนธรรมและสังคมควร
ได้รบั การสนับสนุน
10. กิจกรรมส�ำหรับเด็ก: ที่เหมาะสม ชุมชนควรได้รับการส่งเสริมในการจัดระเบียบโครงสร้าง
กิจกรรมสนับสนุนทางการศึกษาและกิจกรรมการป้องกัน ส�ำหรับเด็กอย่างเหมาะสมโดยวิธี
การที่ไม่เป็นทางการ เช่น พื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็ก กลไกการป้องกันชุมชนควรรวมเอากิจกรรม
การพึง่ ตนเองทีส่ ง่ เสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ดี า้ นจิตสังคมด้วย
11. ช่วยจัดระเบียบการสนับสนุนทางจิตสังคมที่เหมาะสม: ส� ำ หรั บ ผู ้ ร อดชี วิ ต จากการใช้
ความรุนแรง สร้างความมัน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ มีการเข้าถึงเครือข่ายสังคมชุมชนและกิจกรรมการพึง่
ตนเอง ควรจะเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคมทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐานด้วยการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพจิต
12. ระบบการสนับสนุนแบบบูรณาการ: หน่วยงานที่ท�ำงานเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านจิตสังคม
และสุขภาพจิตในภาคส่วนต่างๆ ควรร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบบูรณาการของการสนับสนุน
ประชาชน (ดูบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – งานสุขภาพจิต มาตรฐานที่ 1 หน้า 335)
13. การสนับสนุนทางการแพทย์: จัดตั้งกลไกเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงให้เข้า
ถึงการสนับสนุนทางคลินกิ ทีม่ อี ยู่
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รายการอ้างอิงและ
เอกสารอ่านเพิม่ เติม
การป้องกันทัว่ ไป ภูมหิ ลังและเครือ่ งมือ
Caritas Australia, CARE Australia, Oxfam Australia and World Vision Australia (2008),
Minimum Agency Standards for Incorporating Protection into Humanitarian Response – Field
Testing Version.
www.icva.ch/doc00002448.pdf
Giossi Caverzasio, S (2001), Strengthening Protection in War – A Search for Professional
Standards. Ref 0783. International Committee of the Red Cross (ICRC). Geneva.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2002), Growing the Sheltering Tree – Protecting
Rights through Humanitarian Action – Programmes & Practices gathered from the field.
Geneva. www.icva.ch/gstree.pdf
IASC (2010), Operational Guidelines and Manual for the Protection of Persons Affected by
Natural Disasters.
ICRC (2008), Enhancing Protection for civilians in armed conflict and other situations of
violence. Geneva.
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0956.htm
ICRC (2009), Professional standards for protection work carried out by humanitarian
and human rights actors in armed conflict and other situations of violence.
Geneva. www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0999 or www.unhcr.org/refworld/
type,THEMGUIDE,,,4b39cba52,0.html
O’Callaghan, S and Pantuliano, S (2007), Incorporating Civilian Protection into Humanitarian
Response. HPG Report 26. Overseas Development Insitute (ODI). London.
Slim, H and Bonwick, A (2005), Protection – an ALNAP guide for humanitarian agencies.
ODI. London. www.alnap.org/initiatives/protection.aspx
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United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2009), Aide
Mémoire: For the Consideration of Issues Pertaining for the Protection of Civilians. New York.
www.humansecuritygateway.com/showRecord.php?RecordId=33206

มาตรฐานเฉพาะส�ำหรับการคุม้ ครอง
เด็ก
ICRC, International Rescue Committee, Save the Children, UNICEF, UNHCR and World
Vision (2004), Interagency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children.
Geneva. www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_1011.pdf
UNICEF (2007), Paris Principles and Commitments to Protect Children from Unlawful
recruitment or Use by Armed Forces or Groups. Paris.
www.un.org/children/conflict/english/parisprinciples.html
UN Disarmament, Demobilization and Reintegration (UN-DDR) (2006), Integrated
Disarmament, Demobilisation, and Reintegration Standards. New York. www.unddr.org/
iddrs/05/20.php and www.unddr.org/iddrs/05/30.php

ผูท้ พุ พลภาพ
Handicap International (2006), Protection – Issues for People with Disabilities and Injuries.
Handicap International (2008), Toolkit on Protection of Persons with Disabilities.

ความรุนแรงทางเพศ
IASC (2005), Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings
– Focusing on the Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies.
Geneva. www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-productsproducts&productcatid=3
World Health Organization (WHO) (2007), Ethical and safety recommendations for
researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies. Geneva.
www.who.int/gender/documents/violence/9789241595681/en/index.html

สิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ
Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons. E/CN.4/
SUB.2/RES/2005/21. “Pinheiro Principles”.
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=11644
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Global Land Tool Network and Early Recovery Cluster (2010), Land and natural disasters
– Guidance for Practitioners. UN Human Settlements Programme (UN-Habitat) and Food
and Agriculture Organization (FAO). Nairobi. www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?publicationID=2973
Global Protection Cluster, Housing, Land And Property Area of Responsibility (2009), Checklist
of Housing, Land and Property Rights and Broader Land Issues Throughout the Displacement
Timeline from Emergency to Recovery. www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/
(httpInfoFiles)/430298C3C285133DC12576E7005D360D/$file/HC%20Checklist%20on%20
HLP%20and%20Land%20Issues_Final2.pdf
Internal Displacement Monitoring Centre, FAO, OCHA, Office of the UN High Commissioner
for Human Rights, UN-Habitat and UNHCR (2007), Handbook on Housing and Property
Restitution for Refugees and Displaced Persons. Implementing the ‘Pinheiro Principles’, IASC.
Geneva.
www.unhcr.org/refworld/docid/4693432c2.html

ผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
Bagshaw, S and Paul, D (2004), Protect or Neglect? Towards a More Effective United Nations
Approach to the Protection of Internally Displaced Persons – An Evaluation. Brookings-SAIS
Project on Internal Displacement and UNOCHA, Interagency Internal Displacement Division.
Washington DC.
www.brookings.edu/papers/2004/1123humanrights_bagshaw.aspx
Brookings Institution – University of Bern Project of Internal Displacement (2005), Addressing
Internal Displacement: A Framework for National Responsibility. Washington DC.
www.brookings.edu/projects/idp/20050401_nrframework.aspx
Global Protection Cluster (2010), Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons.
www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html
IASC (2004), Implementing the Collaborative Approach to Situations of Internal Displacement
– Guidance for UN Humanitarian and/or Resident Coordinators. www.humanitarianinfo.org/
iasc/pageloader.aspx?page=content-products-products&productcatid=10
IASC (2010), Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons.
www.brookings.edu/reports/2010/0305_internal_displacement.aspx
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UN Economic and Social Council (1998), UN Guiding Principles on Internal Displacement. E/
CN.4/1998/53/Add.2. www.idpguidingprinciples.org/ or www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.
nsf/TestFrame/d2e008c61b70263ec125661e0036f36e?Opendocument

สุขภาพจิตและการสนับสนุนด้านจิตสังคม
IASC(2007),IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support.
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-products-default
IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support (2010), Mental Health
and Psychosocial Support (MHPSS) In Humanitarian Emergencies: What Should Protection
Programme Managers Know.
www.psychosocialnetwork.net/explore/tags/mhpss/

ปฏิบตั กิ ารกับระเบิด
The International Mine Action Standards:
www.mineactionstandards.org/imas.htm#english

ผูส้ งู อายุ
IASC (2008), Humanitarian Action and Older Persons – An Essential brief for humanitarian
actors. WHO–HelpAge International. www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.
aspx?page=content-products-products&productcatid=24
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การใช้เนือ้ หาบทนี้

มาตรฐานหลัก (The Core Standards) คือ มาตรฐานกระบวนการส�ำคัญทีใ่ ช้รว่ มกันทุกภาค
ส่วน ซึ่งน�ำมาใช้อ้างอิงส�ำหรับวิธีการที่เป็นพื้นฐานของทุกมาตรฐานในคู่มือนี้ ด้วยเหตุน้ี
เนื้อหาในแต่ละบทจึงต้องน�ำมาตรฐานหลักมาใช้ควบคู่กัน เพื่อช่วยให้บรรลุมาตรฐานใน
แต่ละประเด็น
มาตรฐานหลัก มี 6 ประการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การตอบสนองด้านมนุษยธรรมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การประสานงานและความร่วมมือ
การประเมิน
การออกแบบและการตอบสนอง
การด�ำเนินการ ความโปร่งใสและการเรียนรู้
การปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือ

มาตรฐานหลักแต่ละมาตรฐานมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
●

●

●

●

มาตรฐานหลัก: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับของการ
บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม
ปฏิบัติการหลัก: เป็ น กิ จ กรรมและข้ อ มู ล ที่ ค วรน� ำ ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน
ดัชนีชวี้ ดั หลัก: เป็น “เครือ่ งหมาย” ซึง่ แสดงว่ามาตรฐานได้รบั การบรรลุเป้าหมายหรือไม่
ผ่านวิธกี ารวัดค่าและการสือ่ สารโดยกระบวนการและผลของปฏิบตั กิ ารหลัก ทีด่ ชั นีชวี้ ดั นีจ้ ะ
เกีย่ วข้องกับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารหลัก
บันทึกแนวทางการปฏิบตั :ิ บันทึกนีร้ วมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงทีจ่ ะต้องพิจารณาเมือ่ น�ำ
มาตรฐานหลักมาใช้ในการปฏิบัติและดัชนีชี้วัดหลักในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บันทึก
แนวทางปฏิบัติน้ีจะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากล�ำบากในการปฏิบัติ
มาตรฐานหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับมาตรฐานหลัก การปฏิบัติหลักหรือดัชนีช้ีวัดหลักและการอธิบายข้อถกเถียง
ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้ นปัจจุบนั

ดัชนีชว้ี ดั หลักของมาตรฐานหลักรองรับรูปแบบต่างๆ ในการประยุกต์และบริบทของผูใ้ ช้ ข้อก�ำหนด
ทีว่ ดั ได้และทีม่ กี ำ� หนดเวลาส�ำหรับแต่ละดัชนีชวี้ ดั มีความเฉพาะเจาะจงในด้านบริบทและในส่วนต่างๆ สูง
ดังนัน้ ผูใ้ ช้จงึ ควรปรับดัชนีชวี้ ดั หลักให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะตามความเหมาะสม
รายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติมอยูใ่ นตอนท้ายของบทนี้
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กฎบัตรมนุษยธรรม

หลักการคุม้ ครอง

มาตรฐานหลัก
มาตรฐานหลักที่ 1
การตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรม
โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

มาตรฐานหลักที่ 2
การประสานงานและ
ความร่วมมือ

มาตรฐานหลักที่ 3
การประเมิน

มาตรฐานหลักที่ 4
การออกแบบและ
การตอบสนอง

มาตรฐานหลักที่ 5
การดำ�เนินการ
ความโปร่งใสและ
การเรียนรู้

มาตรฐานหลักที่ 6
การปฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ช่วยเหลือ

รายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม
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มาตรฐานหลัก

บทน�ำ

มาตรฐานหลักอธิบายถึงกระบวนการที่มีความจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานขั้นต�่ำของสเฟียร์ โดย
มาตรฐานหลักเป็นการปฏิบัติตามหลักการของกฎบัตรมนุษยธรรมสเฟียร์ กฎบัตรถือเป็นพื้นฐาน
ในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือภัยพิบัติท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือซึง่ สนับสนุนการใช้ชวี ติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี มาตรฐานหลักก�ำหนดระดับการตอบสนองขัน้ ต�ำ่ สุดต่อ
การที่จะบรรลุเป้าหมาย (ตามดัชนีชี้วัดหลัก) ของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชน
ท้องถิน่ ระดับชาติหรือระดับสากล
มาตรฐานหลักมีการเชื่อมโยงไปยังความคิดริเริ่มเรื่องความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ส�ำคัญ การส่งเสริม
ความสอดคล้องกันและการส่งเสริมความมุง่ มัน่ ในการรับผิดชอบร่วมกัน เช่น หุน้ ส่วนรับผิดชอบด้าน
มนุษยธรรม (HAP) 2010 มาตรฐานในความรับผิดชอบและการจัดการคุณภาพและมาตรฐานหลัก ได้
รวบรวมและเพิ่มเติมข้อเรียกร้องต่างๆ ให้สมบูรณ์ มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือมีความ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีส�ำหรับประชาชนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ คู่มือที่ดีพอของโครงการ
การสร้างศักยภาพในภาวะฉุกเฉิน (ECB) คุณภาพของกลุ่มพัฒนาฟื้นฟูในกรณีฉุกเฉิน (Groupe
URD’s Quality Compas) และเครือข่ายการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นส�ำหรับความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติในการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรม (ALNAP) โดยเฉพาะมาตรฐานหลัก 1 และ 5 มาตรฐาน
หลักสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นพื้นฐานในเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน
(Inter-Agency Network for Education in Emergency : INEE) มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับการศึกษา
การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง การฟืน้ ฟู

ความส�ำคัญของมาตรฐานหลักส�ำหรับทุกภาคส่วน
มาตรฐานหลักประการแรกยอมรับว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทั้งหญิง ชาย เด็กหญิงและเด็กชายในทุกช่วงวัย ตลอดจนความสามารถและกลยุทธ์ของพวกเขา
อันจะน�ำมาซึง่ ความอยูร่ อดอย่างมีศกั ดิศ์ รี มีความส�ำคัญต่อการตอบสนองด้านมนุษยธรรม มาตรฐาน
หลักประการที่ 2 เป็นการจัดการสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการ
ประสานงานและด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐในการร่วมปฏิบัติการด้าน
มนุษยธรรมทีเ่ ป็นธรรม
มาตรฐานหลักประการที่ 3 เป็นการอธิบายถึงความจ�ำเป็นส�ำหรับการประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อ
เข้าใจในธรรมชาติของภัยพิบตั ิ สามารถระบุถงึ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบและการได้รบั ผลกระทบ ตลอดจน
ประเมินความเปราะบางและความสามารถของประชาชน มาตรฐานนี้ยอมรับความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นในการท�ำความเข้าใจต่อความสัมพันธ์กบั บริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
และประชาชนอย่างกว้างขวาง การประชุมหน่วยงานตามมาตรฐานหลักประการที่ 4 เป็นการ
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ออกแบบการตอบสนองของหน่วยงานบนพื้นฐานการประเมินความจ�ำเป็นที่เป็นธรรม การจัดการ
ความจ�ำเป็นที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับบริบทและความสามารถของประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบจากรัฐในการสนองตอบความจ�ำเป็นของตนเอง
มาตรฐานหลักประการที่ 5 เป็นการบรรลุเป้าหมายโดยหน่วยงานที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
คุณภาพและความเหมาะสมของการตอบสนองอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานเหล่านัน้ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน การให้ความคิดเห็นและการ
ประเมินผลทีเ่ ป็นกลาง ตลอดจนการใช้ผลการวิจยั เพือ่ ปรับปรุงนโยบายและการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานหลักประการที่ 6 เป็นการตระหนักว่าหน่วยงานด้านมนุษยธรรมมีภาระหน้าทีต่ อ่ ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในการว่าจ้างผู้ช่วยเหลือที่มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและทัศนคติที่
เหมาะสม เพื่อส่งมอบงานการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานยังมีความรับ
ผิดชอบในการสนับสนุนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทำ� งานได้อย่างน่าพึงพอใจผ่านการจัดการและการสนับสนุนที่
มีประสิทธิภาพเพือ่ ความผาสุกทัง้ กายและใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน

ความเปราะบาง
สเฟียร์มีจุดมุ่งเน้นอยู่ที่การตอบสนองความจ�ำเป็นเพื่อความอยู่รอดอย่างเร่งด่วนของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามมาตรฐานหลักยังสามารถสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบตั ิ และวิธกี ารทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งและความเปราะบางในอนาคต การเพิม่
ความสามารถและการส่งเสริมการฟื้นฟูเบื้องต้น วิธีการดังกล่าวพิจารณาจากผลกระทบของการ
ตอบสนองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบริบทที่กว้างขึ้น รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องอย่าง
สูงกับความจ�ำเป็นของประชาชนในวงกว้าง
ตลอดคู่มือนี้ “เปราะบาง” หมายถึง ประชาชนที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหรือความขัดแย้งทั้งทางธรรมชาติและที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ประชาชนจะมีความเสี่ยง
ต่อภัยพิบตั ิ มากขึน้ เมือ่ มีปจั จัยทางสังคม ทางกายภาพ ทางสิง่ แวดล้อม และทางการเมืองร่วมด้วย
ประชาชนเหล่านี้อาจจะเป็นคนชายขอบในสังคมของพวกเขาเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ เพศ ความ
ทุพพลภาพ ชนชั้นหรือวรรณะ ความเชื่อทางศาสนาและการเมือง การรวมตัวกันของความเปราะ
บางต่างๆ และผลกระทบของบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดายล้วนแล้วแต่ทำ� ให้ประชาชนมีความ
เปราะบางด้วยสาเหตุและในรูปแบบที่แตกต่างกัน ประชาชนที่เปราะบาง เช่น คนได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ มีความสามารถอันหลากหลายในการจัดการและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ ความเข้าใจอย่าง
ละเอียดในความสามารถของประชาชนที่เปราะบางและอุปสรรคที่พวกเขาอาจต้องเผชิญในการเข้า
ถึงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการตอบสนองที่ตรงกับความจ�ำเป็นของผู้ที่มี
ความจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ

56
001-384-new.indd 56

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานหลัก

มาตรฐานหลัก
มาตรฐานหลัก 1: การตอบสนองด้านมนุษยธรรมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ความสามารถและกลยุทธ์ของพวกเขาอันจะน�ำมาซึ่งความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรี มีความ
ส�ำคัญต่อการออกแบบและกระบวนการตอบสนองด้านมนุษยธรรม

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

สนับสนุนความสามารถของท้องถิน่ ในการระบุกลุม่ ชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเป็นอันดับแรก
และสร้างความคิดริเริ่มในการพึ่งตัวเองและการท�ำงานโดยมีชุมชนเป็นฐาน (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1)
จัดตั้งกลไกที่เป็นระบบและโปร่งใสซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง
สามารถให้ ข ้ อ เสนอแนะอย่ า งสม�่ ำ เสมอและโปรแกรมการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ๆ (ดู บั น ทึ ก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
สร้างความมั่นใจในความสมดุลของตัวแทนจากกลุ่มประชาชนที่เปราะบางในการหารือร่วมกับ
ประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ให้ข้อมูลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรม โครงการในหน่วย
งานดังกล่าวและสิทธิของประชาชนในรูปแบบและภาษาที่สามารถเข้าถึงได้ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
จัดพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมและปลอดภัยแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบส�ำหรับการจัดประชุมของชุมชน
และการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเป็นอันดับแรก (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ช่วยเหลือประชาชนในการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมการด�ำเนินงานได้อย่างง่าย และ
ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความโปร่งใส การปฏิบัติตามขั้นตอนภายในเวลาที่ก�ำหนดเพื่อปฏิบัติ
การตอบสนองและการเยียวยา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
ใช้แรงงานท้องถิน่ วัสดุทสี่ ง่ เสริมสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนและธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่
จะเป็นไปได้ เพือ่ สร้างประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจท้องถิน่ และส่งเสริมการฟืน้ ฟู
ออกแบบโครงการเพื่อรองรับและเคารพการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและทางจิตวิญญาณแบบ
ดั้งเดิม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งส�ำคัญของประชาชนในท้องถิ่นเท่าที่จะเป็นไปได้ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 7)
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◗

เพิ่มอ�ำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม
การด�ำเนินงานในช่วงเวลาของการตอบสนอง

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

กลยุทธ์ของโครงการมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนกับความสามารถตามความคิดริเริ่มโดยมี
ชุมชนเป็นฐาน
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ดิ ำ� เนินการ หรือมีสว่ นร่วมในการประชุมเกีย่ วกับวิธกี าร
จัดระเบียบและการด�ำเนินการตอบสนองอย่างสม�ำ่ เสมอ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
จ�ำนวนของความคิดริเริม่ ในการพึง่ ตนเองน�ำโดยชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ที่
เพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาของการตอบสนอง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
หน่วยงานมีการสอบสวนและด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการให้ความ
ช่วยเหลือ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ความสามารถท้องถิ่น: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นเจ้าของและได้รับทักษะ
ความรูแ้ ละความสามารถในการจัดการตอบสนองและฟืน้ ฟูจากภัยพิบตั ิ การเข้าร่วมในการตอบ
สนองด้านมนุษยธรรมอย่างแข็งขันเป็นรากฐานส�ำคัญของสิทธิพลเมืองในการด�ำรงชีวิตอย่าง
มีศักดิ์ศรีดังได้รบั การยืนยันในหลักที่ 6 และหลักที่ 7 หลักปฏิบัติของสภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย (ดูภาคผนวก 2
หน้า 371) ความคิดริเริม่ เรือ่ งการพึง่ พาตนเองและชุมชนเป็นฐานท�ำให้เกิดความเป็นอยูท่ ด่ี ดี า้ น
จิตสังคมผ่านการฟื้นฟูศักดิ์ศรีและระดับการควบคุมของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ การเข้าถึง
การสนับสนุนทางสังคม การเงิน วัฒนธรรมและอารมณ์ผ่านทางครอบครัวขยาย เครือข่ายทาง
ศาสนาและพิธีกรรม เพื่อน โรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน จะช่วยให้การสร้างความเคารพ
ในตนเองและอัตลักษณ์ของบุคคลและชุมชนขึ้นมาอีกครั้ง ลดความเปราะบางและเพิ่มความ
ยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับปัญหา ประชาชนในท้องถิ่นควรได้รับการสนับสนุนในการระบุและฟื้นฟู
หรือสร้างเครือข่ายสนับสนุนและกลุ่มพึ่งตนเองตามความเหมาะสม ขอบเขตการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและวิธีการที่น�ำมาใช้นั้นจะถูกก�ำหนดโดยลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และ
โดยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและการเมือง ดังนัน้ ดัชนีชวี้ ดั ตัวอย่างการมีสว่ นร่วมควร
ได้รบั การคัดเลือกตามบริบทและสามารถเป็นตัวแทนผลกระทบทัง้ หมดได้ ประชาชนในท้องถิน่
มักจะเป็นคนแรกทีต่ อบโต้ภยั พิบตั แิ ละแม้แต่ในช่วงต้นของการตอบสนอง การมีสว่ นร่วมในบาง
ระดับเกิดขึน้ ได้เสมอ ความพยายามทีช่ ดั เจนในการฟัง ให้คำ� ปรึกษา และผนวกรวมประชาชนไว้
ในช่วงเริม่ ต้นจะเป็นการเพิม่ คุณภาพและการจัดการชุมชนต่อไปในโปรแกรมการด�ำเนินงาน
2. กลไกความคิดเห็น (feedback mechanisms): ให้วิธีการส�ำหรับประชาชนทุกคนที่ได้รับ
ผลกระทบทัง้ หมดในการวางแผนและด�ำเนินงานโครงการ (ดูมาตรฐานการมีสว่ นร่วมของ HAP)
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มาตรฐานหลัก

กลไกเหล่านี้รวมถึงการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ การส�ำรวจ การสัมภาษณ์และการประชุมเกี่ยวกับ
“บทเรียน” กับกลุม่ ตัวอย่างของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทุกกลุม่ (ดูคมู่ อื ECB ในส่วนเครือ่ งมือ
และบันทึกแนวทางปฏิบัติ 3-4) ข้อค้นพบและปฏิบัติการของหน่วยงานในการตอบสนองต่อ
ความคิดเห็นควรถูกแบ่งปันร่วมกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเป็นระบบ
3. การมีสว่ นร่วมของตัวแทน: การเผชิญกับความเข้าใจและการจัดการกับอุปสรรคต่อการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความส�ำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมที่สมดุล มาตรการควร
จะน�ำมาใช้เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในทุกกลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มและคนสูงอายุ ชายและหญิง ควรสร้างความพยายามเป็นพิเศษเพื่อ
รวมเอาประชาชนผู้ที่ไม่สามารถน�ำเสนอตนเองได้อย่างดี กลุ่มคนชายขอบ (เช่น โดยเชื้อชาติ
หรือศาสนา) หรือลักษณะอย่างอื่นที่ไม่ปรากฏให้เห็น (เช่น คนที่อยู่แต่ในบ้าน หรือในสถาน
เลีย้ งดู) การมีสว่ นร่วมของเยาวชนและเด็กควรได้รบั การส่งเสริมเท่าทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุดต่อพวกเขา
และการยึดมาตรการเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าพวกเขาจะไม่ถกู ละเมิดหรือได้รบั อันตราย
4. การแบ่งปันข้อมูล: ประชาชนมีสทิ ธิในการรับรูข้ อ้ มูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำและทันสมัยเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินการในนามของตนเอง ข้อมูลเหล่านี้สามารถลดความวิตกกังวลและเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ในความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของของชุมชน อย่างน้อยทีส่ ดุ หน่วยงานควรให้คำ� อธิบาย
เกี่ยวกับค�ำสั่งและโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน สิทธิของประชาชนและสิทธิ รวมทั้งเวลาและ
สถานทีใ่ นการเข้าถึงความช่วยเหลือ (ดูมาตรฐาน “การแบ่งปันข้อมูล” ของ HAP) วิธกี ารทัว่ ไป
ของการแบ่งปันข้อมูลประกอบด้วย กระดานประกาศ การประชุมรับฟังความคิดเห็น โรงเรียน
หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง ข้อมูลควรแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสถานการณ์ของ
ประชาชนและได้รบั การถ่ายทอดในภาษาท้องถิน่ การใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายท�ำให้เข้าถึงผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกคนได้ เช่น การสือ่ สารโดยการพูดหรือใช้ภาพส�ำหรับเด็กและผูใ้ หญ่ทไี่ ม่สามารถอ่านหนังสือ
ได้ ใช้ภาษาทีไ่ ม่ซบั ซ้อน (เช่น เป็นทีเ่ ข้าใจได้ตงั้ แต่อายุ 12 ปีเป็นต้นไป) และการใช้แบบอักษร
ขนาดใหญ่ส�ำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา จัดการประชุมเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ สามารถรับรูเ้ รือ่ งราวได้
5. พื้นทีป่ ลอดภัยและเข้าถึงได้: สถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ควรมีความปลอดภัยและ
มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวได้ เพราะบางคนไม่สามารถเดินทาง
ได้โดยสะดวก รวมถึงกลุ่มผู้หญิงที่มักจะถูกจ�ำกัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเนื่องจาก
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม การให้พื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็กเพื่อให้เด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ ได้รับการ
ขัดเกลาทางสังคมและการพัฒนา
6. การร้องเรียน: ประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะร้องเรียนไปยังหน่วยงานและแสวงหาการตอบสนองทีเ่ หมาะสม
(ดู ม าตรฐาน “รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” ของ HAP) กลไกที่ เ ป็ น ทางการส� ำ หรั บ การร้ อ งเรี ย น
และการจัดการปัญหาเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อประชาชน
และการช่วยให้ประชาชนสามารถฟืน้ ฟูความสามารถในการควบคุมการใช้ชวี ติ ของตนเองอีกครัง้
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7. การปฏิบัติที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม: เช่น พิธีฝังศพและพิธีทางศาสนาและการปฏิบัติทาง
ศาสนา มักจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของอัตลักษณ์ของศักดิศ์ รีและความสามารถของประชาชน
ในการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ การปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรมบางอย่าง กลับเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน (เช่น การปฏิเสธการให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและการขลิบ
อวัยวะเพศหญิง) ถือเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรได้รบั การสนับสนุน
มาตรฐานหลัก 2: การประสานงาน และความร่วมมือ
การตอบสนองด้านมนุษยธรรม มีการวางแผนและการด�ำเนินการในการประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง หน่วยงานด้านมนุษยธรรมและองค์กรภาคประชาสังคมร่วมกันในปฏิบตั ิ
การด้านมนุษยธรรมทีเ่ ป็นธรรม การท�ำงานร่วมกันเพือ่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ
ครอบคลุมสูงสุด

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗

◗

มีสว่ นร่วมโดยทัว่ ไปและในกลไกการประสานงานทีป่ ระยุกต์ใช้ในแต่ละภาคส่วนตัง้ แต่จดุ เริม่ แรก
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ได้รบั แจ้งต่อความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์และบทบาทการประสานงานของรัฐและกลุม่ ประสาน
งานอืน่ ๆ ทีม่ อี ยู่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ให้ขอ้ มูลกลุม่ ประสานงานในเรือ่ งข้อก�ำหนดของหน่วยงาน วัตถุประสงค์และการด�ำเนินงาน
แบ่งปันข้อมูลการประเมินกับกลุ่มประสานงานที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอืน่ ๆ สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)
ใช้ขอ้ มูลโปรแกรมการด�ำเนินงานจากหน่วยงานด้านมนุษยธรรมอืน่ ๆ เพือ่ แจ้งการวิเคราะห์ การ
คัดเลือกพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์และแผนการตอบสนอง
ท�ำงานกับกลุม่ ประสานงานเป็นประจ�ำเพือ่ ตรวจสอบความก้าวหน้า การรายงานถึงปัญหาส�ำคัญๆ
ที่ท�ำให้เกิดความล่าช้า การขาดแคลนหน่วยงานหรือมีความสามารถจ�ำกัด (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
แบ่งปันข้อมูลด้านมนุษยธรรมทีส่ ำ� คัญ
ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อผูกพันองค์การกับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่
ด้านมนุษยธรรมบนพื้นฐานของหลักการและวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 5)
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ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

รายงานการประเมินและข้อมูลเกีย่ วกับแผนงานโปรแกรมการด�ำเนินงานและความคืบหน้าจะถูก
ส่งถึงกลุม่ ประสานงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ (ดูบนั ทึกแนวทางปฏิบตั ิ 4)
กิจกรรมด้านมนุษยธรรมของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือภาคส่วนเดียวกันจะไม่
ซํา้ กัน
ภาระผูกพันที่ได้กระท�ำในที่ประชุมประสานงานได้รับการด�ำเนินการ และรายงานในเวลา
ทีเ่ หมาะสม
การตอบสนองของหน่ ว ยงานพิ จ ารณาจากความสามารถและกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานด้ า น
มนุษยธรรมอืน่ ๆ องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การตอบสนองเชิงประสาน: โปรแกรมการด�ำเนินงานครอบคลุมเพียงพอ ทันเวลาและมี
คุณภาพเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั คิ วบคูก่ นั การมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการประสาน ความพยายาม
ช่วยให้ผู้น�ำการประสานงานสามารถก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบได้ทันเวลาและชัดเจน
พิจารณาขอบเขตความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งได้รบั การตอบสนอง ลดความซํา้ ซ้อนและแก้ไขช่องว่าง เรือ่ ง
ความครอบคลุมและคุณภาพ การตอบสนองเชิงประสานและการประเมินผลระหว่างหน่วยงาน
ตามเวลาที่ก�ำหนดและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันจะช่วยลดภาระงานเมื่อประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอาจต้องการข้อมูลเดียวกันจากทีมประเมินหลายๆ ทีม ความร่วมมือและการแบ่งปัน
ทรัพยากร รวมทัง้ อุปกรณ์เท่าทีเ่ ป็นไปได้จะช่วยเพิม่ ความสามารถของชุมชน เพือ่ นบ้าน รัฐบาล
ในพื้นที่เกิดเหตุ ผู้บริจาค และหน่วยงานด้านมนุษยธรรม โดยข้อก�ำหนดและความเชี่ยวชาญที่
แตกต่าง การมีส่วนร่วมในกลไกการประสานงานก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ ช่วยสร้างความสัมพันธ์
และพัฒนาการประสานงานในระหว่างการตอบสนอง องค์กรและเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคมใน
ท้องถิ่นอาจไม่ได้มีส่วนร่วมถ้ากลไกการประสานงานนั้นเสมือนมีสิ่งเกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วย
งานระหว่างประเทศเท่านั้น ความเคารพในการใช้ภาษาท้องถิ่นในการประชุมและการแบ่งปัน
การสือ่ สารอืน่ ๆ การระบุถงึ ผูป้ ฏิบตั งิ านภาคประชาสังคมและเครือข่ายในท้องถิน่ ทีม่ สี ว่ นร่วมใน
การตอบสนอง ตลอดจนกระตุน้ ให้พวกเขา ท้องถิน่ อืน่ ๆ และหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศเข้าร่วม เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประชุมประสานงานควรมีข้อมูล
ทักษะและอ�ำนาจทีเ่ หมาะสมในการวางแผนและการตัดสินใจ
2. กลไกการประสานงานทั่วไป: ประกอบด้ ว ยการประชุ ม ทั่ ว ไป (ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งาน
ทัง้ หมด) ภาคส่วน (เช่น สุขภาพ) และระหว่างภาคส่วน (เช่น เพศสภาพ) รวมทัง้ กลไกการแบ่ง
ปันข้อมูล (เช่น ฐานข้อมูลของการประเมินและข้อมูลเชิงบริบท) การประชุมซึง่ น�ำภาคส่วนต่างๆ
มารวมกันเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด
ซึ่งดีกว่าการด�ำเนินงานแบบแยกส่วน (เช่น ที่พักพิงชั่วคราวของประชาชน แหล่งนํ้า การ
สุขาภิบาล สุขอนามัยและความจ�ำเป็นด้านจิตสังคมต่างก็มคี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน) ข้อมูลที่

61
001-384-new.indd 61

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เกี่ยวข้องควรน�ำมาแบ่งปันกันระหว่างกลไกการประสานงานที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการประสานงานแบบบูรณาการในทุกโปรแกรมการด�ำเนินงานในทุกบริบท การประสานงาน
คุณภาพของกลไกการประสานงานส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของหน่วยงานในการมีส่วนร่วม
ผู้น�ำการประสานงานมีความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า การประชุมและข้อมูลมีการ
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์ มิเช่นนั้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานควรเป็นไป
เพือ่ การสนับสนุนและปรับปรุงกลไกให้ดขี นึ้
3. บทบาทการประสานงาน: เป็นบทบาทของรัฐที่ได้รับผลกระทบในการประสานงานเพื่อการ
ตอบสนองด้านมนุษยธรรมขององค์กรให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมมีบทบาท
ส�ำคัญในการสนับสนุนหน้าที่ด้านการประสานงานของรัฐ อย่างไรก็ตามในบางบริบท กลไกการ
ประสานงานทางเลือกอาจจะมีความเหมาะสม เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อการท�ำ
ผิดกฎหมายและการละเมิด หรือเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือของหน่วย
งาน หรือหากเมือ่ รัฐเต็มใจรับบทบาทการประสานงานแม้ขาดความสามารถ การประชุมประสาน
งานในสถานการณ์เหล่านีค้ วรจัดแยกจากกัน หรือเป็นการประชุมร่วมทีน่ ำ� โดยเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือองค์กรพัฒนาเอกชน การประสานงานในกรณีฉุกเฉินด้าน
มนุษยธรรมขนาดใหญ่จำ� นวนมากมักกระท�ำผ่าน “วิธกี ารกลุม่ ” ร่วมกับการจัดกลุม่ หน่วยงานที่
ท�ำงานในภาคเดียวกันภายใต้หน่วยงานทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
4. การแบ่งปันข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ: จะเพิม่ ขึน้ หากข้อมูลทีน่ ำ� ไปใช้ได้งา่ ย (ชัดเจน เกีย่ วข้อง
สั้น) และตามพิธีสารด้านมนุษยธรรมทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องในทางเทคนิคกับข้อมูลของ
หน่วยงานอื่นๆ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63) ความถี่ที่แน่นอนในการแบ่งปันข้อมูลอยู่ที่ความ
เฉพาะเจาะจงของหน่วยงานและบริบท แต่ก็ควรจะมีความเกี่ยวข้องกัน ข้อมูลที่ส�ำคัญควรถูก
เก็บเป็นความลับ (ดูมาตรฐานหลัก 3-4 หน้า 63-70)
5. กองทัพและภาคเอกชน: ภาคเอกชน รวมทัง้ กองทัพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ ป็นส่วน
หนึ่งของความพยายามในการบรรเทาทุกข์มีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ความพยายามประสานงานจึง
เกิดขึ้น กองทัพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
โลจิสติก การขนส่งและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางการทหารอาจท�ำให้ความแตก
ต่างทีส่ ำ� คัญระหว่างวัตถุประสงค์ดา้ นมนุษยธรรม และวาระทางการเมืองหรือทางทหารทีอ่ าจส่ง
ผลต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอนาคตไม่เด่นชัด การร่วมงานกับกองทัพควรจะมุ่งเน้น
ที่การให้บริการและน�ำโดยหน่วยงานด้านมนุษยธรรมตามแนวทางการปฏิบัติที่รับรองแล้ว บาง
หน่วยงานจะคงเจรจาขั้นต�่ำเพื่อสร้างความเข้าใจในประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (เช่น การแบ่ง
ปันข้อมูลของโปรแกรมการด�ำเนินงานพืน้ ฐานร่วมกัน) ในขณะทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ อาจสร้างความ
เชื่อมโยงอันแน่นแฟ้นกับกองทัพ (เช่น การใช้สินทรัพย์ทางการทหาร) ในทุกกรณี หน่วยงาน
ด้านมนุษยธรรมต้องคงความชัดเจนที่แตกต่างจากกองทัพอย่างเห็นได้ชัด เพื่อหลีกเลี่ยงวาระ
ทางการเมืองและทางการทหารใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะลดความเป็นอิสระและความน่าเชื่อ
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ถือของหน่วยงาน ตลอดจนความปลอดภัยและการเข้าถึงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภาค
เอกชนสามารถน�ำประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ความเชี่ยวชาญต่างๆ และทรัพยากรมาสู่หน่วย
งานด้านมนุษยธรรม การแบ่งปันข้อมูลร่วมกันจะต้องหลีกเลีย่ งความซํา้ ซ้อนและมีวตั ถุประสงค์
ส่งเสริมปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่ดี ความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านมนุษยธรรมควรเป็น
ไปอย่างเคร่งครัดเพือ่ ประโยชน์ตอ่ วัตถุประสงค์ดา้ นมนุษยธรรมเป็นส�ำคัญ
มาตรฐานหลัก 3: การประเมิน
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของความจำ�เป็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้
รับการระบุผา่ นการประเมินอย่างเป็นระบบในบริบท ความเสีย่ งต่อการมีชวี ติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี
และความสามารถของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตอบสนอง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗

ค้นหาและใช้ขอ้ มูลก่อนเกิดภัยพิบตั เิ กีย่ วกับความสามารถด้านมนุษยธรรมในท้องถิน่ ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง บริบทและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจเพิ่มความอ่อนแอต่อภัย
พิบตั ขิ องประชาชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ด� ำ เนิ น การประเมิ น เบื้ อ งต้ น ในทั น ที การสร้ า งข้ อ มู ล ก่ อ นเกิ ด ภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ ประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงในบริบทอันเป็นสาเหตุจากภัยพิบัติ การระบุปัจจัยใหม่ใดๆ ที่สร้างหรือเพิ่มความ
เปราะบาง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ด�ำเนินการประเมินอย่างรวดเร็วเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ จากนัน้ ติดตามด้วยการประเมินผลเชิงลึกตาม
ความเหมาะสมด้านเวลาและสถานการณ์ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
กระจายข้อมูลประชากรตามเพศและอายุเป็นอย่างน้อย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
รั บ ฟั ง บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นการประเมิ น ทั้ ง หมด หญิ ง และชายทุ ก ช่ ว งวั ย เด็ ก หญิ ง เด็ ก ชายและ
ประชาชนที่เปราะบางกลุ่มอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งประชาชนในวงกว้าง
(ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57 และบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
มีสว่ นร่วมในการประเมินหลายภาคส่วน การประเมินร่วมหรือการประเมินระหว่างหน่วยงานเท่า
ทีจ่ ะเป็นไปได้
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระเบียบวิธที หี่ ลากหลาย มีการตรวจสอบสามเส้าจากข้อมูล
ทีร่ วบรวมมาจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้ หน่วยงาน และข้อมูลเอกสารทีถ่ กู เก็บรวบรวมไว้ (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 7)

63
001-384-new.indd 63

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

◗

ประเมินความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ ทักษะ ทรัพยากรและกลยุทธ์การฟืน้ ฟูตนเอง
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)

◗

ประเมินแผนการตอบสนองและศักยภาพของรัฐ

◗

ประเมินผลกระทบของภัยพิบตั บิ นฐานความเป็นอยูท่ ดี่ ดี า้ นจิตสังคมของประชาชนและชุมชน

◗

◗

ประเมินความปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติและผู้ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งศักยภาพในการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่รุนแรงหรือ
ความตึงเครียดระหว่างประชาชนได้รับผลกระทบและประชาชนคนอื่นๆ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 9)
แบ่งปันข้อมูลการประเมินผลร่วมกันในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ไปยัง
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอืน่ ๆ (ดูมาตรฐานหลัก 2 หน้า 60 และบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 10)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ความจ�ำเป็นได้รับการประเมินว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับความสามารถของประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบและรัฐในการตอบสนอง
การประเมินเชิงลึกที่มีความรวดเร็ว รายงานถึงมุมมองของตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทัง้ หมด รวมทัง้ สมาชิกของกลุม่ เปราะบางและประชาชนโดยรอบ

◗

รายงานการประเมินทีม่ กี ารกระจายข้อมูลประชากรตามเพศและอายุเป็นอย่างน้อย

◗

รายงานการประเมินเชิงลึกทีม่ ขี อ้ มูลและการวิเคราะห์ความเปราะบาง บริบทและความสามารถ

◗

รูปแบบการประเมินทีน่ ำ� มาใช้ได้รบั การยอมรับและสนับสนุนอย่างกว้างขวาง

◗

การประเมินอย่างรวดเร็วติดตามด้วยการประเมินเชิงลึกจากกลุม่ ประชากรทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ข้อมูลก่อนเกิดภัยพิบัติ: เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ไว้ที่เดียวกันซึ่งเป็นสิ่งล�้ำค่าต่อการ
ประเมินเบือ้ งต้นอย่างรวดเร็ว เกือบทัง้ หมดของข้อมูลจ�ำนวนมากเกีย่ วข้องกับบริบทต่างๆ (เช่น
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ) และ
ประชาชน (เช่น เพศ อายุ สุขภาพ วัฒนธรรม จิตวิญญาณและการศึกษา) แหล่งทีม่ าของข้อมูล
เหล่านีม้ าจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพและส�ำมะโนประชากร) สถาบันการ
ศึกษาหรือองค์กรวิจัย องค์กรชุมชน และหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระดับท้องถิ่นและระดับ
สากลที่มีมาก่อนการเกิดภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและความคิดริเริ่มใน
การเตือนภัยล่วงหน้า การพัฒนาใหม่ในการแบ่งปันแผนที่บนเว็บไซต์ การร่วมสร้างสรรค์ของ
กลุ่มคน และข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (เช่น Ushahidi คือ แอพส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
ธรรมชาติ) ต่างก็เป็นการสร้างฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้ทงั้ สิน้
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2. การประเมินเบือ้ งต้น: ปกติจะด�ำเนินการในชัว่ โมงแรกหลังเกิดภัยพิบตั ิ โดยเกือบทัง้ หมดอาจ
จะขึ้นอยู่กับข้อมูลมือสองและข้อมูลที่มีอยู่ก่อน การประเมินนี้มีความส�ำคัญเพราะท�ำให้ทราบ
ถึงสิ่งจ�ำเป็นเพื่อการบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงที โดยควรจะด�ำเนินการและแบ่งปันข้อมูลที่
ได้ทนั ที
3. การประเมินเป็นระยะ: การประเมินเป็นกระบวนการทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว การประเมิน
เบื้องต้นอย่างรวดเร็วถือเป็นฐานส�ำหรับการประเมินผลเชิงลึกที่ซึ่งให้ข้อค้นพบที่ลึกมากกว่า
(แต่ไม่ซาํ้ ซ้อน) การประเมินก่อนหน้า ทัง้ นีค้ วรใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการประเมินซาํ้ เกีย่ ว
กับความคุ้มครองที่ส�ำคัญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งถือเป็นอันตรายมากกว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและประชาชน
4. การกระจายข้อมูล: การกระจายข้อมูลอย่างละเอียดในช่วงต้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก หาก
แต่เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการระบุความจ�ำเป็นและสิทธิที่แตกต่างกันของเด็กและผู้ใหญ่ทุก
ช่วงวัย อย่างน้อยที่สุด การกระจายข้อมูลควรจ�ำแนกตามเพศและอายุ อาทิ ส�ำหรับเด็กชาย/
หญิง อายุ 0-5, 6-12, และ 13-17 จากนัน้ แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 10 ปี เช่น 50-59; 60-69; 70-79;
80 ปีขนึ้ ไป จัดกลุม่ ลักษณะนีเ้ ป็นการน�ำความแตกต่างด้านอายุมาเชือ่ มโยงกับประเด็นด้านสิทธิ
สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ อายุทจี่ ำ� แนกตามสรีระวิทยาในบทสุขภาพ
5. การประเมินแบบตัวแทน: การประเมินตามความจ�ำเป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติทั้งหมด ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการประเมินประชาชนใน
สถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในค่าย อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
อย่างง่ายดายในทางภูมิศาสตร์หรืออยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ เช่น การประเมินลักษณะเดียวกัน
สามารถน�ำมาใช้กับกลุ่มประชาชนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่บ่อยครั้งพบว่ามีความเสี่ยง เช่น ผู้
ทุพพลภาพ ผูส้ งู อายุ คนทีอ่ ยูแ่ ต่ในบ้าน เด็กและเยาวชน ซึง่ อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการเป็น
ทหารเด็ก หรือพบกับความรุนแรงทางเพศ แหล่งทีม่ าของข้อมูลหลัก ได้แก่ การสังเกตโดยตรง
การอภิปรายกลุม่ การส�ำรวจและหารือกับประชาชนอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ (เช่น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนทั้งชายและหญิง ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ พ่อค้าและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมต่างๆ) การพูดคุย
อย่างตรงไปตรงมาอาจจะยากหรือเป็นอันตรายส�ำหรับบางคน การแยกเด็กออกมาพูดคุยเพราะ
พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่อยากพูดต่อหน้าผู้ใหญ่ อาจท�ำให้เด็กมีความเสี่ยง ในหลายกรณี
พบว่ า ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ควรจะได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาในต่ า งพื้ น ที่ กั น ผู ้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ที่ท�ำงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจากผู้ที่ถูกท�ำร้ายหรือละเมิดควรมีทักษะและ
ระบบทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้ง ข้อมูลอาจถูกน�ำ
ไปใช้อย่างผิดๆ และท�ำให้ประชาชนมีความเสีย่ งมากขึน้ หรือลดความสามารถในการท�ำงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมก่อนการแบ่งปันต่อหน่วยงานด้าน
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มนุษยธรรมอืน่ ๆ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35) ประเมินผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
ในทันทีทันใดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ พื้นที่หรือกลุ่มที่ถูกแยกออกไปควรได้รับการบันทึกใน
รายงานการประเมินอย่างชัดเจนและกลับไปประเมินอีกครัง้ อย่างเร็วทีส่ ดุ
6. การประเมินความเปราะบาง: ความเสี่ยงที่ประชาชนต้องเผชิญหลังภัยพิบัติจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุม่ และบุคคล บางคนอาจจะมีความเปราะบางเนือ่ งจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ
(โดยเฉพาะเด็กเล็กและผูส้ งู อายุ) และความเจ็บป่วย (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ อี่ าศัยอยูก่ บั ผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์) แต่ปัจจัยส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้ความเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งประเมินกันว่าปัจจัยทางสังคมและบริบทสามารถน�ำไปสู่ความเปราะบาง
ได้ เช่น การเลือกปฏิบัติและการท�ำให้เป็นชายขอบ (เช่น เด็กและผู้หญิงที่มีสถานะและอ�ำนาจ
ต�่ำ) การแยกตัวออกจากสังคม การท�ำลายสิ่งแวดล้อม ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ความยากจน ขาดแคลนทีด่ นิ การปกครองทีไ่ ม่เป็นธรรม เชือ้ ชาติ ชนชัน้ หรือวรรณะ การนับถือ
ศาสนาหรือการเมือง การประเมินเชิงลึกทีต่ าม ควรระบุอนั ตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การ
เปลีย่ นรูปแบบการเสีย่ งเนือ่ งมาจากความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม (เช่น การพังทลายของดิน
หรือตัดไม้ทำ� ลายป่า) และการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและธรณีวทิ ยา (เช่น พายุไซโคลน นํา้ ท่วม
ภัยแล้ง ดินถล่มและการเพิม่ ขึน้ ของระดับนาํ้ ทะเล)
7. การรวบรวมข้อมูลและรายการตรวจสอบ: การประเมินข้อมูลรวมถึงการเคลื่อนไหวของ
ประชากรและจ�ำนวนควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ หากการประเมินหลายภาคส่วนยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นต้น ควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษในการเชื่อมโยงกับภาคส่วนเฉพาะอื่นๆ การป้องกันและการประเมินที่เชื่อมโยงกัน
แหล่งข้อมูลและระดับของการกระจายข้อมูล ควรจะได้รับการบันทึก รวมทั้งเอกสารการเสีย
ชีวิตและความเจ็บป่วยของเด็กอายุต่�ำกว่า 5 ปี ที่ควรได้รับการบันทึกเป็นเอกสารตั้งแต่เริ่ม
แรก รายการตรวจสอบการประเมินจ�ำนวนมากทีม่ อี ยู่ อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อตกลงตามมาตรฐานด้าน
มนุษยธรรม (ดูรายการตรวจสอบ ในภาคผนวกของบทเทคนิคบางบท) รายการตรวจสอบเพิ่ม
ความสอดคล้องและการเข้าถึงข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ สร้างความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ส�ำคัญได้
รับการตรวจสอบและลดอคติขององค์กรหรือบุคคล รูปแบบทัว่ ไปของการประเมินระหว่างหน่วย
งานอาจได้รับการพัฒนาก่อนการเกิดภัยพิบัติหรือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างปฏิบัติการตอบ
สนอง ในทุกกรณี การประเมินควรชีแ้ จงวัตถุประสงค์และระเบียบวิธที น่ี ำ� มาใช้และสร้างข้อมูลที่
เป็นกลางเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ควรใช้การผสม
ผสานระเบียบวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบท ทีมประเมินควรเป็นการผสม
ผสานกลุ่มบุคคลที่หลากหลายเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งหญิงและชาย บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ รวมทัง้ ผูท้ มี่ ที กั ษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเพศทีม่ คี วามละเอียดอ่อนและการสือ่ สาร
กับเด็ก ทีมประเมินควรมีคนทีค่ นุ้ เคยกับภาษา และสถานที่ รวมทัง้ สามารถสือ่ สารกับประชาชน
ในรูปแบบทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทางวัฒนธรรม
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8. การประเมินความสามารถ: ชุมชนมีความสามารถในการรับมือและการฟืน้ ฟู (ดูมาตรฐานหลัก
1 หน้า 57) กลไกการเผชิญปัญหาหลายอย่างมีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ ขณะที่กลไกการ
เผชิญปัญหาบางประการอาจมีผลกระทบเชิงลบที่อาจเป็นอันตรายในระยะยาว เช่น การขาย
สินทรัพย์หรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ทั้งนี้ การประเมินควรระบุกลยุทธ์เชิง
บวกทีเ่ พิม่ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาและสาเหตุของกลยุทธ์เชิงลบ
9. การประเมินความปลอดภัย: การประเมินความปลอดภัยและความมัน่ คงของประชาชนทีป่ ระสบ
ภัยพิบัติและประชาชนคนอื่นๆ ควรจะด�ำเนินการทั้งในการประเมินครั้งแรกและการประเมินที่
ตามมาทั้งหมด การระบุถึงภัยคุกคามของความรุนแรงและรูปแบบต่างๆ ของการบังคับขู่เข็ญ
และการปฏิเสธการมีชวี ติ อยูห่ รือสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน (ดูหลักการคุม้ ครอง 3 หน้า 40)
10. การแบ่ ง ปั น การประเมิ น ผล: รายงานการประเมิ น ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ล�้ ำ ค่ า กั บ หน่ ว ยงานด้ า น
มนุษยธรรมอื่นๆ สร้างข้อมูลพื้นฐานและเพิ่มความโปร่งใสของการตัดสินใจตอบสนอง ไม่ว่ารูป
แบบของการประเมินในแต่ละหน่วยงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม รายงานการประเมินควรมีความ
ชัดเจนและกระชับ ช่วยให้ผใู้ ช้จดั ล�ำดับความส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินการและอธิบายระเบียบวิธี
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ได้ถา้ จ�ำเป็น
มาตรฐานหลัก 4: การออกแบบและการตอบสนอง
การตอบสนองด้านมนุษยธรรมควรสอดคล้องกับความจ�ำเป็นตามที่ระบุไว้ในการประเมิน
กลุม่ ประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ โดยสัมพันธ์กบั บริบท ความเสีย่ งทีเ่ ผชิญและความสามารถ
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและรัฐในการรับมือและฟืน้ ฟู

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ออกแบบโปรแกรมการด�ำเนินงานจากการประเมินที่เป็นกลางด้านความจ�ำเป็น บริบทความ
เสีย่ งทีเ่ ผชิญ และความสามารถของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)
ออกแบบโปรแกรมการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นที่รัฐหรือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบไม่สามารถท�ำได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดล�ำดับความส�ำคัญของปฏิบัติการช่วยชีวิตตามพื้นฐานเบื้องต้นของความต้องการ ความอยู่
รอดอย่างเร่งด่วนหลังเกิดภัยพิบตั ใิ นทันที
การใช้ข้อมูลการประเมินที่จ�ำแนกแล้วในการวิเคราะห์ลักษณะผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
กับบุคคลและประชาชนกลุม่ ต่างๆ และออกแบบโปรแกรมการด�ำเนินงานเพือ่ สนองความจ�ำเป็น
เฉพาะของแต่ละกลุม่
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

ออกแบบการตอบสนองเพื่อให้ประชาชนที่เปราะบางได้เข้าถึงการให้ความช่วยเหลือและ
คุม้ ครองอย่างเต็มที่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
สร้ า งความมั่ น ใจว่ า การออกแบบโปรแกรมการด� ำ เนิ น งานและวิ ธี ก ารได้ ถู ก ออกแบบเพื่ อ
สนับสนุนความมีศักดิ์ศรีของบุคคลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกด้าน (ดูมาตรฐานหลัก
1 หน้า 57 และบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงบริบททั้งหมดที่เพิ่มความเปราะบางให้กับประชาชน การออกแบบโปรแกรม
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในการลดความเปราะบางของประชาชนกลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว
(ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63 และบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ออกแบบโปรแกรมการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่มีอันตราย ลดพลวัตของ
ความขัดแย้งหรือสร้างความไม่มั่นคงหรือโอกาสที่จะเกิดการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิด
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5 และหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
ลดช่องว่างระหว่างเงือ่ นไขทีพ่ บจากการประเมินและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์ การบรรลุหรือดัชนีชี้
วัดสเฟียร์ทดี่ กี ว่า (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
ออกแบบโครงการด�ำเนินงานที่ส่งเสริมการฟื้นฟูเบื้องต้น การลดความเสี่ยงและเพิ่มความ
สามารถของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการป้องกัน ลดหรือรับมือกับผลกระทบของอันตราย
ในอนาคตได้ดขี นึ้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ปรั บโปรแกรมการด� ำ เนิ น งานอย่ างต่อ เนื่ อ งเพื่ อ รั กษาความเกี่ ยวข้ อ งและความเหมาะสม
(ดูมาตรฐานหลัก 5 หน้า 71)
เพิ่มการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผนและการสื่อสารส�ำหรับการด�ำเนินยุทธศาสตร์
ทางออกกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในช่วงแรกของการด�ำเนินงาน

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

การออกแบบโครงการด�ำเนินงานมาจากการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นเฉพาะและความเสี่ยงที่
ประชาชนกลุม่ ต่างๆ ต้องเผชิญ
การออกแบบโครงการด�ำเนินงานสามารถจัดการช่องว่างระหว่างความจ�ำเป็นของประชาชนกับ
ความสามารถของตนเอง หรือรัฐในการบรรลุความจ�ำเป็นนัน้
การออกแบบโครงการด�ำเนินงานได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ความเสีย่ ง ความต้องการและความสามารถของประชาชน
การออกแบบโครงการด�ำเนินงานรวมเอาปฏิบัติการเพื่อลดความเปราะบางของประชาชน
อันตรายในอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขาในการจัดการและรับมือกับอันตราย
เหล่านัน้
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การสนับสนุนความสามารถทีม่ อี ยู:่ ถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบหลักของรัฐในการให้
ความช่วยเหลือและการคุม้ ครองผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบอย่างทันท่วงที (ดูกฎบัตรมนุษยธรรม วรรค
2 หน้า 21) การแทรกแซงจะกระท�ำได้เมื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและ/หรือรัฐไม่มีความ
สามารถเพียงพอในการตอบสนอง (โดยเฉพาะในช่วงต้นของการตอบสนอง) หรือเมื่อรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนบางกลุ่มและ/หรือบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ความสามารถ
และความตั้งใจของรัฐที่มีต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนควรมีลักษณะตามการตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรมในทุกกรณี
2. การเข้าถึง: การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความจ�ำเป็นโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ดูหลักการ
คุ้มครอง 2 หน้า 38) การเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชนและความสามารถของพวกเขา
ในการใช้งานและรับประโยชน์จากความช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้นผ่านการให้ข้อมูลที่ทันเวลาและการ
ออกแบบความช่วยเหลือทีส่ อดคล้องกับความจ�ำเป็นเฉพาะของพวกเขา รวมไปถึงการพิจารณา
ประเด็นทางวัฒนธรรมและความปลอดภัย (เช่น การแยกแถวส�ำหรับผูส้ งู อายุหรือผูห้ ญิงกับเด็ก
ที่เข้ารับการแจกจ่ายอาหาร) การเข้าถึงนี้จะเพิ่มขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก
หญิงและเด็กชายทุกช่วงวัย การเข้าถึงจะเพิ่มขึ้นผ่านการใช้เกณฑ์เป้าหมายที่ออกแบบอย่าง
ระมัดระวัง ตลอดจนกระบวนการสื่อสารอย่างแพร่หลาย เป็นที่เข้าใจของชุมชน และได้รับการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการที่อธิบายไว้ในบทเทคนิคส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
ผ่านการออกแบบที่ได้รับการพิจารณาแล้ว เช่น การจัดวางสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้ในพื้นที่
ปลอดภัย เป็นต้น
3. รากฐานของชีวิตที่มีศักดิ์ศรี: เป็นการประกันการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ความปลอดภัยและ
การเคารพสิทธิมนุษยชน (ดูกฎบัตรมนุษยธรรม หน้า 20) ในขณะเดียวกัน วิธีการตอบสนอง
ด้านมนุษยธรรมสามารถส่งผลกระทบอย่างส�ำคัญต่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การด�ำเนินงานซึ่งเคารพคุณค่าที่แท้จริงของบุคคล สนับสนุน
อัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชน สนับสนุนพืน้ ฐานชุมชนในการพึง่ ตนเอง และ
ส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมเชิงบวก โดยทัง้ หมดน�ำไปสูค่ วามผาสุกทางจิตสังคมและถือ
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสิทธิประชาชนในการด�ำรงชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี
4. บริบทและความเปราะบาง: ปัจจัยทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความขัดแย้งและ
สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติสามารถเพิม่ ความอ่อนแอต่อภัยพิบตั ขิ องประชาชนได้ การเปลีย่ นแปลง
ในบริบทเหล่านีท้ ำ� ให้มปี ระชาชนทีเ่ ปราะบางเพิม่ ขึน้ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63) ประชาชนที่
เปราะบางอาจเผชิญกับหลายๆ ปัจจัยพร้อมกัน (เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์
ชายขอบ) การมีอทิ ธิพลซึง่ กันและกันของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเชิงบริบททีเ่ พิม่ ความเสีย่ งนัน้
ควรได้รับการวิเคราะห์ รวมทั้งโปรแกรมการด�ำเนินงานก็ควรได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการ
และบรรเทาความเสีย่ งเหล่านัน้ และก�ำหนดเป้าหมายต่อความจ�ำเป็นของประชาชนทีเ่ ปราะบาง
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5. ความละเอียดอ่อนของความขัดแย้ง: ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถส่งผลกระทบ
เชิงลบโดยไม่ตั้งใจได้ แหล่งช่วยเหลือที่มีคุณค่าก็สามารถเพิ่มการแสวงประโยชน์และการล่วง
ละเมิด และน�ำไปสูก่ ารแข่งขัน การยักยอกหรือการใช้ของช่วยเหลือในทางทีผ่ ดิ ความอดอยาก
ก็ไม่ตา่ งจากอาวุธในสงคราม (เช่น การลดจ�ำนวนประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยเจตนาหรือการบังคับให้
โอนสินทรัพย์) การช่วยเหลือสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในวงกว้างและขยายไป
สู่ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งชายและหญิง การ
วิเคราะห์และการออกแบบอย่างระมัดระวังสามารถลดการเกิดความขัดแย้งและความไม่มั่นคง
(รวมทัง้ ในช่วงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ) อันเนือ่ งมาจากการให้ความช่วยเหลือได้ จึงควรออกแบบ
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะมีการกระจายความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและก�ำหนดเป้าหมายของ
การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นกลาง การคุม้ ครองความปลอดภัยและศักดิศ์ รีของประชาชน โดย
ค�ำนึงถึงการรักษาความลับส่วนบุคคล เช่น คนที่อาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ที่
อาจได้รบั มลทิน ผูร้ อดชีวติ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องมีหลักประกันเพือ่ ความปลอดภัย
และการให้ชว่ ยเหลือทีเ่ ป็นความลับ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)
6. การบรรลุมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์: ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบรรลุมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ขึน้ อยูก่ บั บริบท:
การบรรลุมาตรฐานขั้นต�่ำสเฟียร์ได้รับผลกระทบจากทรัพยากร การเข้าถึง ความไม่มั่นคงและ
มาตรฐานการครองชีพในพื้นที่ก่อนเกิดภัยพิบัติ ความตึงเครียดอาจถูกสร้างขึ้นหากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบบรรลุมาตรฐานที่สูงหรือต�่ำกว่าประชาชนคนอื่นๆ และ/หรือประชาชนใน
วงกว้าง ตัวอย่างการพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความไม่เสมอภาคและความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบของการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจในวง
กว้าง รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมาตรฐานของประชาคนอื่นๆ ในพื้นที่ เพิ่มขอบเขต
ของการตอบสนองทีจ่ ะรวมถึงประชาชนคนอืน่ ๆ ด้วยเสมอ
7. การฟื้นฟูในช่วงต้นและการลดความเสี่ยง: ปฏิบัติการต้องด�ำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น ท�ำงานกับทรัพยากรในพื้นที่และการบริการซ่อมแซมที่มีอยู่ใน
ท้องถิน่ การศึกษา ตลาด และโอกาสในการท�ำมาหากิน ทีจ่ ะส่งเสริมการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจในช่วง
ต้นและความสามารถของประชาชนในการจัดการกับความเสี่ยงหลังจากความช่วยเหลือจาก
ภายนอกสิน้ สุดลง (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) อย่างน้อยทีส่ ดุ การตอบสนองด้านมนุษยธรรม
ไม่ควรเป็นอันตรายหรือลดทอนคุณภาพชีวิตส�ำหรับคนรุ่นใหม่และสร้างภัยอื่นๆ ในอนาคตขึ้น
โดยไม่ตงั้ ใจ (เช่น ตัดไม้ทำ� ลายป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทไี่ ม่ยงั่ ยืน) ในทันทีทภี่ ยั คุกคาม
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต ให้ท�ำการวิเคราะห์ถึงภัยในปัจจุบัน (หลายอย่าง) และภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต (เช่น ภัยจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) มีการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยง
ในอนาคต เช่น ใช้โอกาสในช่วงการตอบสนองเพือ่ ลดความเสีย่ งและ “การฟืน้ ฟูความปลอดภัย”
เช่น การสร้างบ้านเรือนที่ต้านทานแผ่นดินไหวและพายุเฮอริเคน การป้องกันพื้นที่ชุ่มนํ้าที่
สามารถดูดซับคลืน่ พายุและการสนับสนุนการพัฒนานโยบายและความคิดริเริม่ ในการขับเคลือ่ น
ชุมชนด้านการเตือนภัยล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
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มาตรฐานหลัก

มาตรฐานหลัก 5: การดำ�เนินการ ความโปร่งใสและการเรียนรู้
การดำ�เนินการของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมได้รับการตรวจสอบและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
เสียอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ โครงการต่างๆ จะถูกตอบสนองต่อการดำ�เนินการ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

สร้างกลไกที่เป็นระบบแต่ไม่ซับซ้อน ทันสมัยและสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อความคืบหน้าใน
การตรวจสอบมาตรฐานสเฟียร์ทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
การด�ำเนินงาน ผลผลิตและกิจกรรม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สร้างกลไกพืน้ ฐานส�ำหรับการตรวจสอบการด�ำเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน ด้วยความเคารพ
ต่อการจัดการและระบบการควบคุมคุณภาพของหน่วยงาน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ตรวจสอบผลลัพธ์และหากเป็นไปได้ ผลกระทบต่อการตอบสนองด้านมนุษยธรรมในขั้นแรกต่อ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและประชาชนในวงกว้าง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
สร้างกลไกที่เป็นระบบส�ำหรับการปรับใช้กลยุทธ์โปรแกรมการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
การตรวจสอบข้อมูล ความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและบริบทที่พัฒนาขึ้น (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
จัดให้มกี ารสะท้อนถึงการปฏิบตั งิ านเป็นระยะๆ ควบคูก่ บั การถอดบทเรียนตลอดการด�ำเนินงาน
ด้านการตอบสนอง
จัดการประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายหรือการทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ ของ
โครงการ พร้อมทั้งอ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ หลักการและมาตรฐานขั้นต�่ำตามที่ได้ก�ำหนดไว้ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
มีสว่ นร่วมในความคิดริเริม่ เพือ่ การเริม่ เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างหน่วยงานและการท�ำงานร่วมกันกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
แบ่งปันผลการตรวจสอบทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ ผลการประเมินผล และกระบวนการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญอืน่ ๆ
ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ประสานงานตามกรณีและ
ระยะเวลาทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗
◗

โครงการสามารถปรับตัวในการตอบสนองต่อการตรวจสอบและการเรียนรูข้ อ้ มูล
แหล่งทีม่ าของการตรวจสอบและการประเมินผลรวมเอามุมมองของจ�ำนวนตัวแทน (ด้วยจ�ำนวน
ทีม่ ากพอ) จากประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการตอบสนอง และประชาชนคนอืน่ ๆ ในชุมชนหาก
พบว่ามีความแตกต่างกัน
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◗

◗

◗

ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัยและไม่เป็นความลับที่ได้รับการแบ่งปันร่วมกับประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายของการตอบสนอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่นๆ
เป็นประจ�ำ
การปฏิบัติงานได้รับการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอตามหลักการสเฟียร์และมาตรฐานขั้นต�่ำทาง
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (และมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือหน่วย
งานระดับสากล) รวมทั้งการแบ่งปันข้อค้นพบหลักๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 6)
หน่วยงานจัดการประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือการทบทวนการเรียนรูข้ องการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรมทีส่ ำ� คัญอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นทีย่ อมรับ ด้านการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การตรวจสอบ: เปรียบเทียบเจตนารมณ์กับผลลัพธ์ ซึ่งเป็นมาตรการตรวจสอบความคืบหน้า
โดยดูจากวัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัดของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อความเปราะบางและ
บริบท ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบน�ำไปสู่การปรับปรุงโครงการ และเกณฑ์เป้าหมาย ทั้งยัง
ท�ำให้ทราบว่า การช่วยเหลือสามารถเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ การตรวจ
สอบช่วยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในการตอบสนองต่อความคิดเห็นของชุมชนและระบุปัญหาฉุกเฉิน
รวมทั้งแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสส�ำหรับหน่วยงานในการเสนอและ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะเลือกใช้ระเบียบวิธที เ่ี หมาะสมกับโปรแกรมการ
ด�ำเนินงานและบริบทเฉพาะ มีการผสมผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามความเหมาะ
สมและบันทึกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา การเปิดกว้างและการสือ่ สาร (ทีโ่ ปร่งใส) เกีย่ วกับข้อมูล
ที่ได้จากการตรวจสอบจะเพิ่มความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ประชาชนจะเป็น
ผู้ด�ำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุณภาพของการตรวจสอบ ตลอด
จนให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของข้อมูล เจตนารมณ์ในการใช้ขอ้ มูลและผูใ้ ช้ขอ้ มูลควรได้รบั การ
อธิบายและมีการก�ำหนดถึงลักษณะข้อมูลที่ควรจะถูกรวบรวมและวิธีการน�ำเสนอ ข้อมูลที่น�ำ
เสนอควรจะอยู่ในรูปแบบสั้นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกต่อการแบ่งปันและ
การตัดสินใจร่วมกัน
2. การปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน: จะไม่ถกู จ�ำกัดเพียงการวัดของความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานยังครอบคลุมหน้าทีโ่ ดยรวมของหน่วยงานทีจ่ ะต้องมีความก้าวหน้า
มากขึ้นในแต่ละด้าน เช่น ความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับองค์กรอื่นๆ ความยึดมั่นในการ
ปฏิบัติด้านมนุษยธรรมที่ดี หลักการและเกณฑ์การปฏิบัติ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการจัดการในหน่วยงาน วิธีการประกันคุณภาพ เช่น คุณภาพของ Groupe URD’s
Compas ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของหน่วยงานได้
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มาตรฐานหลัก

3. การตรวจสอบผลกระทบ: การประเมินผลกระทบ (ผลกระทบของการแทรกแซงหรือยืน่ มือเข้า
ช่วยเหลือในวงกว้างในระยะสั้นถึงระยะกลางว่าเป็นบวกหรือลบ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ถูกมองว่า
เป็นส่วนที่ท�ำได้และมีความส�ำคัญในการตอบสนองด้านมนุษยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ การประเมิน
ผลกระทบเป็นสิง่ ส�ำคัญในพืน้ ทีฉ่ กุ เฉิน มีการเชือ่ มโยงกับการท�ำงานด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะ
กับการเปลีย่ นแปลงประชากร รวมทัง้ บริบททีม่ คี วามซับซ้อนและสัมพันธ์กนั ประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเป็นผูท้ ส่ี ามารถตัดสินใจต่อการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของตนเองได้ดที ส่ี ดุ เพราะฉะนัน้
ผลลัพธ์และการประเมินผลกระทบจะต้องรวมเอาข้อเสนอแนะของประชาชน การรับฟังความคิด
เห็นอย่างกว้างขวางด้วยค�ำถามปลายเปิด ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมีส่วน
ร่วม
4. การรักษาความสัมพันธ์: การตรวจสอบควรด� ำ เนิ น การเป็ น ระยะๆ เพื่ อ ท� ำ ให้ ท ราบว่ า
โปรแกรมการด�ำเนินงานยังคงเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่ ผลการตรวจ
สอบจะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงโปรแกรมการด�ำเนินงานตามความเหมาะสม
5. วิ ธี ก ารส� ำ หรั บ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ : วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ย่ อ มมี ค วามเหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ การเรียนรู้และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน วิธีการอันหลากหลาย
อาจจะถูกน�ำมาใช้รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินผล การประเมินผลกระทบอย่างมีส่วน
ร่วม และแบบฝึกหัดการฟัง เครือ่ งมือการประกันคุณภาพ การเรียนรูแ้ ละตรวจสอบภายใน ตลอด
จนแบบฝึกหัดที่สะท้อนให้เห็นผลสะท้อนกลับของโปรแกรมการด�ำเนินงาน การประเมินผล
โปรแกรมการด�ำเนินงานมักจะกระท�ำในตอนท้ายของการตอบสนองเพือ่ แนะน�ำการเปลีย่ นแปลง
นโยบายขององค์กร และโปรแกรมการด�ำเนินงานในอนาคต การตรวจสอบและ “การประเมินผล
ในทันที (real-time)” ยังสามารถน�ำมาใช้ระหว่างการตอบสนองได้ โดยจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
นโยบายและการปฏิบตั ใิ นทันที การประเมินผลมักจะด�ำเนินการโดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรยังสามารถประเมินโปรแกรมการด�ำเนินงานได้ตราบเท่าที่พวกเขา
มีวิธีการตรวจสอบโดยปราศจากอคติ ซึ่งทั่วไปแล้วหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ตอบสนองด้วยตนเอง การประเมินผลด้านมนุษยธรรมใช้ชุดแปดมิติหรือที่รู้จักกันในนามเกณฑ์
ของ DAC (Development Assistance Committee :DAC คณะกรรมการพัฒนาการให้ความช่วย
เหลือ) ได้แก่ ความเกีย่ วข้อง ความเหมาะสม การเชือ่ มโยง ความสอดคล้องกัน ความครอบคลุม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบ
6. การปฏิบัติงานภาคกว้าง: การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานตาม
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ สเฟียร์ตอ่ กลุม่ ประสานงาน ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบการตอบสนองในวงกว้าง
รวมทัง้ สร้างแหล่งข้อมูลอันล�ำ้ ค่าเกีย่ วกับข้อมูลการปฏิบตั งิ านภาคกว้าง
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

มาตรฐานหลัก 6: การปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือ
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมมีการจัดการที่เหมาะสม การสนับสนุนด้านการกำ�กับดูแลและ
ด้านจิตสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือมีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและทัศนคติใน
การวางแผนและดำ�เนินการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพตามหลักความเป็น
มนุษย์และด้วยความเคารพ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

◗

จัดให้เป็นผู้จัดการได้รับการฝึกอบรมผู้น�ำอย่างเพียงพอ ท�ำความคุ้นเคยกับนโยบายและ
ทรัพยากรที่ส�ำคัญ รวมทั้งแหล่งที่ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สร้างกระบวนการรับสมัครบุคคลที่เป็นระบบ ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อดึงดูดคนจ�ำนวนมาก
พอทีจ่ ะคัดสรรผูส้ มัครทีเ่ หมาะสมได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
รับสมัครบุคลากรทัง้ หญิงและชาย เชือ้ ชาติ อายุและภูมหิ ลังทางสังคม เพือ่ ให้มคี วามหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทท้องถิน่
จัดให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ (เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและที่ปรึกษาทั้งระดับชาติและระดับสากล)
เข้ารับต�ำแหน่งในเวลาทีเ่ หมาะสม มีการบรรยายสรุป ก�ำหนดการรายงานทีช่ ดั เจนและปรับปรุง
รายละเอียดงานให้ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเอง
วัตถุประสงค์ของงาน คุณค่าขององค์กร นโยบายส�ำคัญ และบริบทของท้องถิน่
ก� ำ หนดแนวทางการรั ก ษาความปลอดภั ย และการอพยพ นโยบายด้ า นสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย และน�ำมาบรรยายสรุปให้ผปู้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือทราบก่อนเริม่ งาน
สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือมีการเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์และการสนับสนุน
ด้านจิตสังคม
สร้างจรรยาบรรณส่วนบุคคลส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือในอันที่จะปกป้องประชาชนที่ประสบ
ภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริต การแสวงประโยชน์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ
รวมทัง้ แบ่งปันกฎเกณฑ์ดงั กล่าวกับประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ส่งเสริมวัฒนธรรมในการเคารพต่อประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
สร้างกระบวนการร้องทุกข์และด�ำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือที่ได้รับ
การยืนยันว่าละเมิดจรรยาบรรณของหน่วยงาน
ด�ำเนินการประเมินผลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อ
การปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและทัศนคติในการท�ำงาน
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◗

◗

◗

สนั บ สนุ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด การภาระงานและลดความเครี ย ดของพวกเขา
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ช่วยให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูจ้ ดั การมีโอกาสให้ขอ้ มูลซึง่ กันและกัน เพือ่ การพัฒนาและการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนือ่ ง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
ให้การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมต่อผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือทีม่ ปี ระสบการณ์หรือเป็นผูเ้ ห็นเหตุการณ์ที่
น่าวิตกอย่างยิง่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

การทบทวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครบ่งชี้ถึงระดับความสามารถที่เพียงพอกับ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมและความรับผิดชอบดังทีอ่ ธิบายไว้ในค�ำบรรยายลักษณะงาน
ของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละคน
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณว่าด้วยการห้ามมิให้มีพฤติกรรมเสียหาย และไม่
เหมาะสมจะได้รบั การพิจารณาทางวินยั อย่างเป็นทางการ
หลักการหรือที่คล้ายคลึงกับเกณฑ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย
และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และความเครียดอันเนื่องมาจากสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
จะคงทีห่ รือลดลงในระหว่างการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การจัดการการปฏิบัติงานที่ดี: ระบบการจัดการบุคลากรขึ้นอยู่กับหน่วยงานและบริบท ทั้งนี้
ผู้จัดการและหัวหน้างานควรมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ดีซึ่งประกอบ
ด้วยนโยบายและแนวทางในการวางแผน การรับสมัครบุคลากร การจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดสัญญาและการเรียกรวมพลมาใช้งาน ส�ำหรับหน่วย
งานระหว่างประเทศ
2. ขั้นตอนการรับสมัครบุคลากร: ควรจะเปิดเผยและเป็นที่เข้าใจส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร
ทุกคน ความโปร่งใสดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาและการแบ่งปันเกีย่ วกับการปรับปรุงรายละเอียด
งานที่เกี่ยวข้องและทันสมัยในแต่ละต�ำแหน่ง ทั้งนี้การสร้างทีมปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
และมีความสามารถถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทีมปฏิบัติงานที่มีอยู่ก็สามารถเพิ่มความเหมาะสมและ
ความหลากหลายของบุคลากรผ่านการรับสมัครบุคลากรใหม่ตามที่ต้องการได้ด้วยการขยายตัว
ของเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วอาจน�ำไปสู่การรับสมัครบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์และควรได้รับ
การสนับสนุนโดยเจ้าหน้าทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์มากกว่า
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3. การควบคุมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ: ในการจัดการและจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือที่มีคุณค่า
ท�ำให้พวกเขาอยู่ในต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ อ�ำนาจดังกล่าว
ท�ำให้ประชาชนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือและเป็นการรบกวนหรือท�ำลายเครือข่ายทางสังคม
ของประชาชนในการคุม้ ครองตนเอง ทัง้ ยังสามารถน�ำไปสูก่ ารทุจริตและการล่วงละเมิดได้ดว้ ย ผู้
หญิง เด็กและผูท้ พุ พลภาพมักจะตกอยูใ่ นสถานการณ์เกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรม
ทางเพศใดๆ จะไม่มวี นั ถูกบรรจุอยูใ่ นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือการคุม้ ครอง บุคคลที่
เกีย่ วข้องกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม (ผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือและทหาร เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือ
บุคลากรภาคเอกชน) ไม่ควรจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด การทุจริตหรือแสวงประโยชน์
ทางเพศ การบังคับใช้แรงงานทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็ก การใช้ยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย รวมทัง้ การค้าใน
สินค้าและบริการด้านมนุษยธรรมโดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็น
สิง่ ต้องห้าม
4. ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือควรเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและหลีก
เลี่ยงพฤติกรรม (เช่น การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม) ที่ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมของ
ประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
5. ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือมักจะท�ำงานเป็นเวลานานในสภาพที่มีความเสี่ยงและตึงเครียด
หน้าทีข่ องหน่วยงานในการดูแลผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือ ซึง่ รวมถึงการส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละ
หลีกเลี่ยงความเหน็ดเหนื่อย การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยในระยะยาว ผู้จัดการต้องท�ำให้ผู้
ปฏิบัติงานช่วยเหลือตระหนักถึงความเสี่ยงและปกป้องพวกเขาจากโอกาสได้รับภัยคุกคามต่อ
สุขภาพทางกายและจิตใจผ่านปฏิบัติการ เช่น การจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การ
พักผ่อนและพักฟื้นที่เพียงพอ การสนับสนุนชั่วโมงการท�ำงานที่เหมาะสมและการเข้าถึงการ
สนับสนุนด้านจิตใจ ผู้จัดการสามารถส่งเสริมหน้าที่ดูแลดังกล่าวผ่านแบบจ�ำลองแนวปฏิบัติที่ดี
และมีความสอดคล้องกับนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือยังต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลใน
การจัดการเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องตนเองด้วย
6. ในช่วงต้นของภัยพิบตั :ิ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีอ่ าจจะถูกจ�ำกัด แต่เมือ่ เวลาผ่านไป
ผู้จัดการควรระบุและสนับสนุนพื้นที่ในการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติยังถือ
เป็นโอกาสในการระบุและพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
7. การรักษาพยาบาลด้านจิตใจ: ในเบื้องต้นควรจะพร้อมเสมอเมื่อผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือที่
มีประสบการณ์หรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่น่าวิตกอย่างยิ่ง (ดูบริการด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ มาตรฐานสุขภาพจิต 1 หน้า 335 และรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม) โดยปราศจากการ
ตัง้ ค�ำถามทีไ่ ม่มปี ระโยชน์
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มาตรฐานหลัก

รายการอ้างอิงและ
เอกสารอ่านเพิม่ เติม
แหล่งทีม่ า
การตอบสนองด้านมนุษยธรรมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

Emergency Capacity Building (ECB) Project (2007), Impact Measurement and
Accountability in Emergencies: The Good Enough Guide. Oxfam Publishing. Oxford.
www.oxfam.org.uk/publications
Human Accountability Partnership (HAP) International (forthcoming), Standard in
Accountability and Quality Management. Geneva.
www.hapinternational.org/projects/standard/hap_2010_standard.aspx
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007), IASC Guidelines on Mental Health and
Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva.

การประสานงานและความร่วมมือ

Global Humanitarian Platform (2007), Global Humanitarian Principles of Partnership.
A Statement of Commitment Endorsed by the Global Humanitarian Platform. Geneva.
www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html
IASC (2008), Guidance Note on using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian
Response. Geneva.
IASC, Global Cluster Approach:
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Pages/default.aspx
IASC and United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
(2008), Civil-Military Guidelines and Reference for Complex Emergencies. New York.
http://ochaonline.un.org/cmcs/guidelines
OCHA (2007), Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets In Disaster
Relief – “Oslo Guidelines”. Rev. 1.1. Geneva.
http://ochaonline.un.org/cmcs

การประเมิน

IASC (2003), Initial Rapid Assessment (IRA) Guidance Notes for Country Level. Geneva.
www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page ?/
clusters%20page ?s ?/health%20cluster/RT/IRA_Guidance_Country%20Level_field_test.doc
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IASC (forthcoming), Needs Assessment Task Force (NATF) Operational Guidance for Needs
Assessments.
Ushahidi mobile phone-based information gathering and sharing: www.ushahidi.com

การออกแบบและการตอบสนอง

Conflict Sensitivity Consortium: www.conflictsensitivity.org/
Early Recovery Tools and Guidance: http://oneresponse.info/GlobalClusters/Early%20
Recovery/Pages/Tools%20and%20Guidance.aspx
IASC (2006), Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities (The
Gender Handbook in Humanitarian Action). Geneva.
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
Provention Consortium (2007), Vulnerability and Capacity Analysis Guidance Note 9. Geneva.
www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_GN9.pdf
United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2005), Hyogo
Framework for Action 2005–2015: Building the resilience of nations and communities to
disasters. Geneva.
www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf

การปฏิบตั ิ ความโปร่งใสและการเรียนรู้

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP)
(2009), 8th Review of Humanitarian Action. Overseas Development Institute (ODI). London.
www.alnap.org/initiatives/current/rha/8.aspx
Collaborative Learning Projects (2007), The Listening Project (LISTEN). Cambridge, Mass.
www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/cda_listening_project_description_Pdf.pdf
Groupe URD (2009), Quality Compas.
www.compasqualite.org/en/index/index.php
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1999), Guidance for
Evaluation of Humanitarian Assistance in Complex Emergencies. Paris. www.oecd.org/dac

การปฏิบตั ขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือ

People In Aid (2003), The People In Aid Code of Good Practice in the Management and
Support of Aid Personnel. London. http://peopleinaid.org
World Health Organization, World Vision International and War Trauma Foundation
(forthcoming), Psychological First Aid Guide. Geneva.
www.who.int/mental_health/emergencies/en/
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เอกสารอ่านเพิม่ เติม
การประเมินและการตอบสนอง

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and World Food
Programme (WFP) (2008), Joint Assessment Mission Guidelines. 2nd Edition. Rome.
www.unhcr.org/45f81d2f2.html

เด็ก

Action for the rights of children (ARC) (2009),
www.arc-online.org/using/index.html
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) and The Sphere Project (2009),
Integrating Quality Education within Emergency Response for Humanitarian Accountability:
The Sphere–INEE Companionship. Geneva.

ผูท้ พุ พลภาพ

Handicap International, Disability Checklist for Emergency Response.
www.handicap-international.de/fileadmin/redaktion/pdf/disability_checklist_booklet_01.pdf
Women’s Commission for Refugee Women and Children (2008), Disabilities among
Refugees and Conflict-Affected Populations: A Resource Kit for Fieldworkers. New York.
www.womensrefugeecommission.org/docs/disab_res_kit.pdf

สิง่ แวดล้อม

Joint United Nations Environment Programme and OCHA Environment Unit: www.reliefweb.
int/ochaunep
Kelly, C (2005), Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters. Benfield
Hazard Research Centre, University College London and CARE International. London.
UNHCR and CARE International (2005), Framework for Assessing, Monitoring and Evaluating
the Environment in Refugee-related Operations: Toolkit for practitioners and managers to
help assess, monitor and evaluate environmental circumstances, using mainly participatory
approaches. Geneva.
www.unhcr.org/4a97d1039.html
UNHCR and International Union for the Conservation of Nature (2005), UNHCR Environmental
Guidelines. Geneva. www.unhcr.org/3b03b2a04.html

เพศสภาพ

Gender and Disaster Network: http://gdnonline.org
WFP (2009), WFP Gender Policy. www.wfp.org/content/wfp-gender-policy
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เอชไอวี/ เอดส์

IASC (2010), Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settings. Geneva.
www.humanitarianinfo.org/iasc/page ?loader.aspx?page ?=content-products-products&sel=9

ผูส้ งู อายุ

HelpAge International: www.helpage.org
IASC (2008), Humanitarian Action and Older Persons – an essential brief for humanitarian
actors. Geneva. www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-productsproducts&sel=24
ODI (2005), Network Paper 53: Assisting and Protecting Older People in Emergencies.
London. www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=357&title=protecting-assisting-older-peopleemergencies

การปฏิบตั งิ าน การติดตามและการประเมินผล

ALNAP Annual Review (2003), Humanitarian Action: Improving Monitoring to Enhance
Accountability and Learning. London. www.alnap.org
ALNAP (2009), Real Time Evaluations of Humanitarian Action (Pilot Version). London.
www.alnap.org
Catley, A et al (2008), Participatory Impact Assessment. Feinstein International Center, Tufts
University.
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FIC/Participatory+Impact+Assessment
Groupe URD (2009), Quality COMPAS Companion Book.
www.compasqualite.org/en/index/index.php
OECD (1999), Guidance for the Evaluation of Humanitarian Assistance in Complex
Emergencies. Paris. www.oecd.org/dac
Further information on evaluation (including training modules) and approaches to learning can
be found on ALNAP: www.alnap.org

การก�ำหนดเป้าหมาย

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2003),
World Disasters Report 2003 – Chapter 1: Humanitarian ethics in disaster and war.
www.ifrc.org/publicat/wdr2003/chapter1.asp
UNISDR (2001), Countering Disasters, Targeting Vulnerability. Geneva.
www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2001/pdf/Kit_1_Countering_Disasters_
Targeting_Vulnerability.pdf
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สเฟียร์คืออะไร ?

บทที่ 3

มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เรือ่ งนาํ้
สุขาภิบาล และ
การส่งเสริมสุขอนามัย
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การใช้เนือ้ หาบทนี้
บทนีแ้ บ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นํา้ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
การส่งเสริมสุขอนามัย
นํา้
การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย
การควบคุมพาหะน�ำโรค
การจัดการขยะ
การระบายนํา้

หลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลักถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งในบทนี้
แม้ว่าวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม เมื่อประสบภัยพิบัติ แต่
มาตรฐานขั้นต�่ำอาจได้รับการพิจารณาระหว่างการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนผ่านไปสู่
กิจกรรมการฟืน้ ฟู ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
■

■

■

■

มาตรฐานขั้นต�่ำ: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับที่ต�่ำที่สุด เพื่อบรรลุ
การตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดของการส่งเสริมเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และการ
ส่งเสริมสุขอนามัย
ปฏิบตั กิ ารหลัก: เป็นกิจกรรมและข้อมูลทีค่ วรน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดัชนีชวี้ ดั หลัก: เป็น “เครือ่ งหมาย” ซึง่ แสดงว่า มาตรฐานได้รบั การบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ผา่ นวิธกี าร
วัดค่าและการสือ่ สารโดยกระบวนการ และผลของปฏิบตั กิ ารหลักทีด่ ชั นีชว้ี ดั นีจ้ ะเกีย่ วข้องกับมาตรฐาน
ขัน้ ต�ำ่ ไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารหลัก
บันทึกแนวทางการปฏิบัติ: บันทึกนี้รวมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงที่จะต้องพิจารณาเมื่อน�ำมาตรฐาน
หลักมาใช้ในการปฏิบัติและดัชนีช้ีวัดหลักในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน บันทึกแนวทางการปฏิบัตินี้จะ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากล�ำบากในการปฏิบัติ มาตรฐานหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน การปฏิบัติหรือดัชนีช้ีวัด
และการอธิบายข้อถกเถียง ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้ นปัจจุบนั

หากดัชนีชี้วัดหลัก และการกระท�ำที่ก�ำหนดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ควรมีการประเมินผลอันไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อลดลักษณะอันไม่พึงประสงค์นั้นตาม
ความเหมาะสม
รายการตรวจสอบเพื่อประเมินความต้องการรวมอยู่ในภาคผนวก 1: บันทึกแนวทางการปฏิบัติอยู่ในภาค
ผนวก 2-6 รวมทั้งรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิ่มเติม ซึ่งรวมรวบแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งประเด็น
เฉพาะและประเด็นทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับบทนี้
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กฎบัตรมนุษยธรรม

หลักการคุ้มครอง

มาตรฐานหลัก

น้า สุขาภิ บาล และการส่งเสริ มสุขอนามัย (WASH)
น้า
สุขาภิ บาล
และการ
ส่งเสริม
สุขอนามัย
มาตรฐาน 1:
การออกแบบ
โครงการน้ า
สุขาภิบาล
การส่งเสริม
สุขอนามัย
และการ
ดาเนินงาน

การ
ส่งเสริ ม
สุขอนามัย

น้า

การจัดการ
สิ่ งขับถ่าย

การ
ควบคุม
พาหะนา
โรค

มาตรฐาน 1:
การ
ดาเนินงาน
ส่งเสริม
สุขอนามัย

มาตรฐาน 1:
การเข้าถึง
และปริมาณ
น้ า

มาตรฐาน 1:
สิง่ แวดล้อมที่
ปราศจาก
อุจจาระของ
มนุ ษย์

มาตรฐาน 1:
การป้องกัน
ส่วนบุคคล
และ
ครอบครัว

มาตรฐาน 2:
สิง่ อานวย
ความสะดวก
ในการใช้น้ า

มาตรฐาน 2:
คุณภาพน้ า

มาตรฐาน 2:
ห้องสุขาและ
สิง่ อานวย
ความสะดวก
ทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม

มาตรฐาน 2:
มาตรการ
ป้องกันทาง
กายภาพ
สิง่ แวดล้อม
และสารเคมี

มาตรฐาน 3:
สิง่ อานวย
ความสะดวก
ในการใช้น้ า

การจัดการ
ขยะ

การระบาย
น้า

มาตรฐาน 1:
การเก็บและ
การกาจัด

มาตรฐาน 1:
งานระบาย
น้ า

มาตรฐาน 3:
การใช้
สารเคมี
ควบคุมพาหะ
นาโรคอย่าง
ปลอดภัย

ภาคผนวก 1: รายการประเมินความต้องการจาเป็ นเบือ้ งต้นเรือ่ งน้ าและสุขาภิบาล
ภาคผนวก 2: ปริมาณขัน้ ต่าของน้ าสาหรับใช้ในอาคารสถานทีต่ า่ งๆ และใช้ประโยชน์อ่นื
ภาคผนวก 3: จานวนขัน้ ต่าของห้องสุขาในทีส่ าธารณะและอาคาร สถานทีต่ า่ งๆ ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
ภาคผนวก 4: โรคทีส่ มั พันธ์กบั น้ าและสิง่ ขับถ่าย และกลไกการแพร่ระบาดของโรค
ภาคผนวก 5: สุขอนามัยและสุขาภิบาลเบือ้ งต้น รวมทัง้ กิจกรรมการแยกผูป้ ว่ ยสาหรับศูนย์รกั ษาอหิวาตกโรค
ภาคผนวก 6: การบาบัดน้ าใช้จากครัวเรือนและแผนภูมกิ ารเก็บรักษาน้ า
รายการอ้างอิ งและเอกสารอ่านเพิ่ มเติ ม
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บทน�ำ

ความเชือ่ มโยงกับกฎบัตรมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับนาํ้ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH) เป็นการแสดงออกในทาง
ปฏิบัติของความเชื่อและภาระผูกพันร่วมกันของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม รวมทั้งหลักการ สิทธิ
และหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไปของปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรมทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรมนุษยธรรมทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ บน
หลักการของความเป็นมนุษย์ และสะท้อนให้เห็นในกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการเหล่านีร้ วมถึง
สิทธิในการมีชวี ติ และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ตลอดจน
สิทธิในการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบนพื้นฐานของความจ�ำเป็น รายการของเอกสารทาง
กฎหมายและนโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกฎบัตรมนุษยธรรมนั้นอ้างอิงไว้ในภาคผนวก 1 (หน้า 358)
พร้อมทัง้ ค�ำอธิบายส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรม
แม้ว่ารัฐมีหน้าที่หลักในการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น หน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมก็มีความรับผิดชอบในการท�ำงานกับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทิศทางที่สอดคล้อง
กับสิทธิดงั กล่าว สิทธิทวั่ ไปเหล่านีน้ ำ� ไปสูส่ ทิ ธิเฉพาะกรณีจำ� นวนมาก รวมทัง้ สิทธิการมีสว่ นร่วม การ
เข้าถึงข้อมูลและการไม่เลือกปฏิบัติอันเป็นรูปแบบพื้นฐานของมาตรฐานหลัก เช่นเดียวกับสิทธิ
เฉพาะเรือ่ งนํา้ สุขาภิบาล อาหาร ทีพ่ กั พิงและสุขภาพซึง่ เกือ้ หนุนมาตรฐานหลักและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่
ในคูม่ อื เล่มนี้
ทุกคนมีสิทธิได้รับนํ้าและสุขาภิบาล สิทธินี้เป็นที่ยอมรับในตราสารกฎหมายระหว่างประเทศส�ำหรับ
การจัดหานํ้าบริโภคที่บุคคล และครัวเรือนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง พอเพียง ปลอดภัย
และยอมรั บ ได้ ปริ ม าณนํ้า สะอาดที่ พ อเพี ย ง ตลอดจนการเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า น
สุขาภิบาล ปริมาณนํ้าสะอาดที่เพียงพอเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการป้องกันการเสียชีวิตจากการขาดนํ้า ลด
ความเสี่ยงจากการเกิดโรคติดต่อทางนํ้า ใช้ในการบริโภค และประกอบอาหารรวมทั้งความต้องการ
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและในครัวเรือน
สิทธิในการได้รับนํ้าและสุขาภิบาลเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ เช่น สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิ
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิทธิในการได้รบั อาหารทีเ่ พียงพอ ดังนัน้ เรือ่ งนีจ้ งึ เป็นส่วนหนึง่ ของหลักประกัน
ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการมีชีวิตรอดของมนุษย์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องรับ
ผิดชอบต่อการด�ำเนินการเรือ่ งสิทธิในการได้รบั นํา้ และสุขาภิบาล เช่น ในระหว่างการพิพาทกันด้วย
อาวุธ จึงมีการห้ามการโจมตี ท�ำลาย เคลื่อนย้ายหรือส่งมอบแหล่งเก็บนํ้าดื่มหรือแหล่งชลประทาน
ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์
มาตรฐานขั้นต�่ำในบทนี้มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับนํ้าและสุขาภิบาลอย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตามมาตรฐานสเฟียร์สะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาหลักของสิทธิในการได้รับนํ้าและสุขาภิบาล
รวมทัง้ การจัดการให้เกิดความตระหนักของสิทธิทพี่ งึ มีทงั้ หมด
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ความส�ำคัญของนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยใน
สถานการณ์ภยั พิบตั ิ
นาํ้ และสุขาภิบาลเป็นตัวก�ำหนดทีส่ ำ� คัญยิง่ ของการอยูร่ อดในระยะแรกของภัยพิบตั ิ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบัติโดยทั่วไปมักเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สัมพันธ์กับสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
การขาดแคลนนํา้ และภาวะสุขอนามัยทีไ่ ม่ดี โรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือโรคท้องร่วงและโรคติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินอาหารที่เกิดจากการรับสิ่งปนเปื้อนอุจจาระเข้าสู่ร่างกายทางปาก (ดูภาคผนวก 4: โรคที่
เกีย่ วข้องกับนํา้ และสิง่ ขับถ่ายและกลไกการแพร่เชือ้ ) โรคติดเชือ้ อืน่ ๆ ทีส่ มั พันธ์กบั นํา้ และสุขาภิบาล
รวมถึงโรคที่นำ� โดยพาหะน�ำโรคต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในขยะและนํ้า ค�ำว่า “สุขาภิบาล” ในคู่มือสเฟียร์นี้
หมายถึง การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย การควบคุมพาหะน�ำโรค การก�ำจัดขยะและการระบายนํา้
วัตถุประสงค์หลักของโครงการเรื่องนํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ คือ
เพื่อลดการติดต่อของโรคที่เกิดจากการรับสิ่งปนเปื้อนอุจจาระเข้าสู่ร่างกายทางปาก และโรคที่มี
พาหะน�ำโรคโดยส่งเสริม ดังต่อไปนี้
◗
◗
◗
◗

การปฏิบตั ติ ามหลักสุขอนามัยทีด่ ี
การจัดหานํา้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัย
การลดความเสีย่ งด้านสุขอนามัยสิง่ แวดล้อม
สภาวะทีป่ ระชาชนใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างมีสขุ ภาพดี มีศกั ดิศ์ รี มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

การจัดหานํ้าและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่เพียงพออย่างเดียว ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด หรือได้ผลด้านสาธารณสุข เพื่อให้การตอบสนองประสบผลส�ำเร็จ ประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ อ้ งมีขอ้ มูล ความรู้ ความเข้าใจทีจ่ ำ� เป็นในการป้องกันโรคทีส่ มั พันธ์กบั
นํา้ และสุขาภิบาล เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบมีสว่ นร่วมในการออกแบบและบ�ำรุงรักษาสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกด้านสุขาภิบาลเหล่านีใ้ ห้คงสภาพดีดว้ ย
การใช้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งนาํ้ และสุขาภิบาลในชุมชน เช่น ในสถานการณ์ผลู้ ภ้ี ยั หรือผูพ้ ลัดถิน่
สามารถเพิ่มความเปราะบางของผู้หญิงและเด็กหญิง ในเรื่องการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ทางเพศในลักษณะต่างๆ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวและพัฒนาคุณภาพของการตอบสนองที่ดี
ขึน้ การมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิงในโครงการการด�ำเนินงานเรือ่ งนํา้ และสุขาภิบาลจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ ง
ท�ำให้เกิดขึน้ การมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผูห้ ญิงและผูช้ ายในการวางแผน การตัดสินใจและ
การจัดการในท้องถิ่นจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมีความปลอดภัย
และสามารถเข้าถึงนาํ้ และบริการสุขาภิบาลทีเ่ หมาะสมได้อย่างง่ายดาย
การตอบสนองต่อภัยพิบตั ดิ า้ นสาธารณสุขจะดียงิ่ ขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ มีการเตรียมความพร้อมทีด่ ี การเตรียม
ความพร้อมดังกล่าวเป็นผลของความสามารถ สัมพันธภาพและความรูท้ พี่ ฒ
ั นาโดยหน่วยงานภาครัฐ
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

หน่วยงานด้านมนุษยธรรม องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนในการคาดการณ์
และตอบสนองต่อผลกระทบของภัยที่ใกล้เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตอบสนองยังขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและเชือ่ มโยงกับระบบแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมประกอบด้วยการ
วางแผนฉุกเฉิน การส�ำรองวัสดุอปุ กรณ์ การบริการฉุกเฉินและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การ
ฝึกอบรมบุคลากร การฝึกการวางแผนระดับชุมชนและการฝึกซ้อมแผน

ความเชือ่ มโยงกับบทอืน่ ๆ
มาตรฐานหลายๆ มาตรฐานที่ปรากฏในบทอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับบทนี้ ความคืบหน้าในการ
บรรลุมาตรฐานในพื้นที่หนึ่งมักจะมีอิทธิพลและแม้กระทั่งก�ำหนดความคืบหน้าในพื้นที่อื่นๆ ส�ำหรับ
การตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การประสานงานและความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ กับภาคส่วนอืน่ ๆ เป็นสิง่
ทีค่ วรกระท�ำ การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิน่ และหน่วยงานตอบสนองอืน่ ๆ ยังเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความต้องการได้รับการตอบสนองและไม่ซํ้าซ้อนกัน ตลอดจนช่วยให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านด้านนาํ้ และสุขาภิบาลมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
เช่น ในกรณีทภี่ าวะโภชนาการของประชาชนยังต�ำ่ กว่ามาตรฐาน การปรับปรุงมาตรฐานด้านนาํ้ และ
สุขาภิบาลต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มประชากรที่อัตราการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง หรือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
หรือผูท้ พุ พลภาพเป็นจ�ำนวนมาก การจัดล�ำดับความส�ำคัญควรจะอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ที่แบ่งปันร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ จะมีการอ้างอิงถึง
มาตรฐานทีใ่ ช้รว่ มกัน หรือเมือ่ กล่าวถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง

การเชือ่ มโยงกับหลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลัก
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานในคู่มือนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั้งหมดควรใช้แนวทางตามหลักการ
คุ้มครอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีภารกิจชัดเจนหรือศักยภาพเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง หลักการนั้นไม่
สมบูรณ์ สังเกตได้วา่ เหตุการณ์แวดล้อมอาจจ�ำกัดขอบเขตทีห่ น่วยงานสามารถท�ำให้บรรลุหลักการได้
แต่กระนัน้ หลักการก็สะท้อนภารกิจมนุษยธรรมสากล ซึง่ ควรเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ลอดเวลา
มาตรฐานหลักเป็นกระบวนการจ�ำเป็นและมาตรฐานบุคคลทีถ่ กู น�ำไปใช้โดยทุกหน่วยงาน มาตรฐาน
หลัก 6 ข้อ ครอบคลุมผู้ท�ำงานตอบสนองด้านมนุษยธรรม การประสานงานและความร่วมมือ การ
ประเมิน การออกแบบและตอบสนอง การปฏิบัติ ความโปร่งใสและการเรียนรู้ และการปฏิบัติของผู้
ท�ำงานช่วยเหลือ ได้ให้ขอ้ อ้างอิงหนึง่ อย่างเพือ่ การเข้าถึงทีส่ นับสนุนมาตรฐานอืน่ ๆ ทัง้ หมดในคูม่ อื นี้
บททางเทคนิคบางบทจึงต้องใช้คกู่ บั มาตรฐานหลักเพือ่ ช่วยให้มาตรฐานของมันเองส�ำเร็จ โดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจถึงความเหมาะสม คุณภาพของการตอบสนอง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ รวมถึงกลุม่ หรือบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งบ่อยทีส่ ดุ ควรได้รบั ประโยชน์สงู สุด
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ความเปราะบางและศักยภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ
ส่วนนีถ้ กู ออกแบบมาให้อา่ นร่วมและเสริมมาตรฐานหลัก
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำความเข้าใจคือ การเป็นเด็ก หรือคนแก่ ผูห้ ญิง หรือผูท้ พุ พลภาพ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ไม่ได้เป็นตัวท�ำให้ผู้คนเปราะบางหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากแต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกัน เช่น
คนทีอ่ ายุมากกว่า 70 ปี อาศัยอยูค่ นเดียวและมีสขุ ภาพไม่ดดี จู ะเป็นผูม้ คี วามเปราะบางมากกว่าคนที่
อายุเท่ากัน แต่มสี ขุ ภาพดีและอยูก่ บั ครอบครัว มีรายได้เพียงพอ เช่นเดียวกันกับเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ
มีความเสีย่ งมากกว่าถ้าเธออยูค่ นเดียว เทียบกับเวลาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
นอกจากมาตรฐาน เรื่องนํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย และการกระท�ำที่ส�ำคัญจะด�ำเนิน
การแล้ว การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพของผูป้ ระสบภัยจะช่วยสร้างความมัน่ ใจว่า ความ
พยายามในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ได้ชว่ ยเหลือคนทีม่ ีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ
และส่งไปยังผูท้ ต่ี อ้ งการมากทีส่ ดุ ความเข้าใจในเรือ่ งบริบทท้องถิน่ และลักษณะทีว่ กิ ฤตแต่ละอย่างมี
ผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ ตามความเปราะบางที่พวกเขามีอยู่ก่อนแล้วเป็นสิ่งจ�ำเป็น (เช่น ความ
ยากจน หรือถูกเลือกปฏิบัติ) การประสบกับภาวะคุกคามต่อการคุ้มครองต่างๆ (เช่น ความรุนแรง
ทางเพศ รวมถึงการหาประโยชน์ทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม) เหตุหรือการแพร่เชื้อ (เช่น เชื้อเอชไอวี หรือวัณโรค) และความเป็นไปได้ของการเกิดโรคระบาด (เช่น หัด อหิวาตกโรค) ภัยพิบัติจะ
ท�ำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่แล้วแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ตามการสนับสนุนกลยุทธ์ในการรับมือและ
ศักยภาพในการฟืน้ คืนสูส่ ภาพเดิมของประชาชนเป็นสิง่ จ�ำเป็น ความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ของพวก
เขาจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และช่วยให้เกิดการเข้าถึงทางสังคม กฎหมาย การเงินและการ
ช่วยเหลือด้านจิตสังคม การระบุถึงปัญหาต่างๆ ทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมที่
ประชาชนอาจจะเจอในการเข้าถึงบริการเหล่านีอ้ ย่างเท่าเทียมกันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องจัดการ
ต่อไปนี้เป็นจุดส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงสิทธิและศักยภาพของประชาชน
กลุม่ เปราะบางทุกกลุม่
◗

◗

◗

ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่ามีตวั แทนของทุกกลุม่ รวมอยู่ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่ค่อยถูกมองเห็น (เช่น คนที่สื่อสารและเคลื่อนไหวล�ำบาก คนที่อยู่ในสถานดูแล กักกัน
เยาวชนทีก่ ระท�ำความผิดและกลุม่ อืน่ ๆ หรือกลุม่ ทีไ่ ม่ปรากฏหลักฐานการมีอยู)่
จ�ำแนกข้อมูลในเรือ่ งเพศและอายุ (0-80+ปี)1 ระหว่างการประเมินถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความ
มัน่ ใจว่าส่วนของความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการได้พจิ ารณาถึงประชาชนกลุม่ ต่างๆ อย่าง
เพียงพอ
สร้างความมัน่ ใจว่าสิทธิการได้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ได้ถกู สือ่ สารออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน

1

การจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามช่วงอายุของแต่ละประเทศนั้นต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งอายุของผู้สูงอายุ โดยทั่วไปอายุของผู้สูง
อายุ จะกำ�หนดไว้ถึง 80 ปี แต่ในบางประเทศกลุ่มอายุของผู้สูงอายุอาจจะมากกว่า 80 ปีก็ได้ ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงเขียนไว้ว่า
80+ปี เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศ
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มาตรฐานขัน้ ต�ำ่

นํา้ สุขาภิบาล และการส่งเสริม
สุขอนามัย (WASH)
เป้าหมายของโครงการ นาํ้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH) คือ การส่งเสริมสุขอนามัย
ส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อที่จะป้องกันสุขภาพ ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง โครงการนํ้า
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องอาศัยการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วย
งานและประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ เพือ่ ทีจ่ ะระบุปญ
ั หาสุขอนามัยทีส่ ำ� คัญและแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
กับวัฒนธรรม เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการใช้นํ้า และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่เหมาะสม
ตลอดจนการปฏิบตั ติ นให้มสี ขุ อนามัยทีป่ ลอดภัยจะส่งผลกระทบมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขอนามัยเป็นหัวใจส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านเรือ่ งนํา้ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
ที่ประสบผลส�ำเร็จ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขอนามัยโดยทั่วไปและเฉพาะด้าน ในกรณีทั่วไปการส่งเสริมสุขอนามัยเป็นส่วนส�ำคัญของทุกเรื่องในบทนี้ที่จะสะท้อนให้เห็นในดัชนีชี้วัดเรื่องนํ้า การก�ำจัด
สิง่ ขับถ่าย การควบคุมพาหะน�ำโรค การจัดการขยะและการระบายนํา้ ในกรณีเฉพาะจะมุง่ เน้นเฉพาะ
สองมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยในบทนีแ้ ละเชือ่ มโยงเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย

น้ำ สุขำภิ บำล และกำรส่งเสริมสุขอนำมัย
กำรป้ องกันโรค

กำรเข้ำถึง
วัสดุอปุ กรณ์

กำรส่งเสริม
สุขอนำมัย

กำรส่งเสริม
สิ่ งแวดล้อม

กำรพัฒนำสุขอนำมัยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ น
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มาตรฐานนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย 1: การออกแบบโครงการนํ้า
สุขาภิบาลและการเสริมสุขอนามัย และการด�ำเนินงาน
ความต้องการนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยของผู้ประสบภัยได้รับการค้นพบ
และผูร้ ว่ มโครงการมีสว่ นร่วมในการออกแบบ การจัดการและการบ�ำรุงรักษาสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกทีเ่ หมาะสม

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ระบุความเสี่ยงหลักที่มีความส�ำคัญด้านสาธารณสุขในการให้ค�ำปรึกษากับประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบ (ดูแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และมาตรฐานหลัก 1, 3-4 หน้า 57-70)
จัดหาและจัดการความต้องการด้านสาธารณสุขของประชากรที่ได้รับผลกระทบตามล�ำดับความ
ส�ำคัญของความต้องการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ค้นหาข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกแบบและการยอมรับทั้งสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและวิ ธี ก ารส่ ง เสริ มจากทุ กกลุ ่ มผู ้ ใช้ ที่ แตกต่ า งกั น ในทุ ก กิ จ กรรมของโครงการ นํ้า
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH) (ดูมาตรฐานหลัก 1, 3-4 หน้า 57-70)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ประชากรทุกกลุ่มมีความปลอดภัยและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรนํ้ารวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ได้อย่างเท่าเทียมกัน และใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
สาธารณสุข (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 2 หน้า 95)
เจ้าหน้าทีข่ องโครงการทุกคนสือ่ สารอย่างชัดเจนและให้ความเชือ่ ถือกับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ แบ่ง
ปันข้อมูลกับพวกเขาอย่างเปิดเผย รวมทัง้ วิธกี ารตอบค�ำถามจากสมาชิกชุมชนเกีย่ วกับโครงการ
มีระบบส�ำหรับการจัดการในพืน้ ทีแ่ ละบ�ำรุงรักษาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดย
กลุม่ ต่างๆ มีสว่ นอย่างเท่าเทียมกัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ทุกคนมีความพึงพอใจที่การออกแบบและการด�ำเนินงานโครงการน�ำไปสู่ความปลอดภัยที่เพิ่ม
ขึน้ และฟืน้ ฟูศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การประเมินความต้องการจ�ำเป็น: การประเมินเพือ่ ระบุพฤติกรรมเสีย่ งทีอ่ าจเพิม่ ความเปราะ
บาง และเพื่อที่จะคาดคะเนแนวโน้มความส�ำเร็จของทั้งการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้าน
นํ้า และสุขาภิบาลและกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย เป็นสิ่งจ�ำเป็น ความเสี่ยงหลักดูเหมือนจะ
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อยู่ท่ีความปลอดภัยทางกายภาพในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การเลือกปฏิบัติในกลุ่ม
ชายขอบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเข้าถึง การใช้และบ�ำรุงรักษาห้องสุขา การไม่ลา้ งมือด้วยสบู่ หรือ
พฤติกรรมอืน่ ๆ เช่น การเตรียมและการเก็บรักษาอาหารทีไ่ ม่ถกู สุขอนามัย การประเมินควรพิจารณา
ทรัพยากรที่มีอยู่ส�ำหรับประชาชนร่วมกับภูมิปัญญาและการปฏิบัติในท้องถิ่น เพื่อที่จะท�ำให้
กิจกรรมส่งเสริมมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงและปฏิบัติได้ ในการประเมินเบื้องต้นและการประเมิน
แบบต่ อ เนื่ อ งควรระบุ ถึ ง บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ อ าจช่ ว ยให้ พ ฤติ ก รรมด้ า น
สุขอนามัยมีความปลอดภัย การประเมินควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความต้องการของประชากร
กลุม่ เสีย่ ง หากไม่สามารถให้คำ� ปรึกษากับกลุม่ เสีย่ งใดๆ ควรจะระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานการ
ประเมิน และแก้ไขอย่างเร่งด่วนเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)
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การส่งเสริมสุขอนามัย

การส่งเสริมสุขอนามัย คือ การวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกัน และ/หรือ
บรรเทาเกี่ยวกับปัญหาด้านนํ้า สุขาภิบาลและโรคที่สัมพันธ์กับสุขอนามัย นอกจากนี้การส่งเสริม
สุขอนามัยยังมีแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ อือ้ ในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของชุมชนให้มคี วามรับผิดชอบ ตลอดจนการ
ติดตามโครงการนาํ้ และสุขาภิบาล การส่งเสริมสุขอนามัยควรมีเป้าหมายทีจ่ ะดึงความรูจ้ ากประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกีย่ วกับแนวการปฏิบตั แิ ละทรัพยากร ซึง่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของโครงการนํา้
และสุขาภิบาลปัจจุบนั เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารทางสาธารณสุขทีส่ ามารถป้องกันได้ดที สี่ ดุ
การส่งเสริมสุขอนามัยทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจว่าประชาชนได้ใช้นาํ้ สุขาภิบาลทีด่ ที สี่ ดุ มีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกและบริการด้านสุขอนามัย รวมทั้งการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการบ�ำรุงรักษาสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก มีปจั จัยหลัก 3 ประการคือ
1. การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความรูร้ ว่ มกัน
2. การระดมสรรพก�ำลังของชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
3. การจัดหาวัสดุและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็น
การระดมชุมชน ทีเ่ หมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเกิดภัยพิบตั ิ ต้องเน้นการส่งเสริมให้ประชาชน
ป้องกันสุขภาพของตนเอง กิจกรรมส่งเสริมควรจะรวมถึงพืน้ ทีๆ่ เป็นไปได้วธิ กี ารสือ่ สารระหว่างกัน
มากกว่าการมุง่ เน้นเฉพาะในการกระจายข่าวสารเป็นวงกว้าง
มาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1: การดำ�เนินงานส่งเสริมสุขอนามัย
ชาย หญิง และเด็ก ทุกช่วงอายุท่ีได้รับผลกระทบมีความตระหนักในความเสี่ยงหลักด้าน
สาธารณสุข มีการระดมสรรพกำ�ลังเพื่อปรับมาตรการสำ�หรับใช้ป้องกันความเสื่อมสภาพ
การใช้งานและบำ�รุงรักษาสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีถ่ กู สุขลักษณะ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

การบริการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขอนามัยที่สัมพันธ์กับโรคและ
การป้องกันโดยการใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารมวลชนทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ระบุปัจจัยพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในกลุ่ม
สังคมที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนและใช้ปัจจัยต่างๆ นี้เป็นเสมือนพื้นฐานส�ำหรับการก�ำหนด
กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขอนามัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
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◗

◗

◗

ใช้การปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารด้านสุขอนามัยใดๆ ก็ตามที่สามารถท�ำได้ ในการที่จะท�ำให้เรา
มั่นใจว่ามีการสนทนา/เจรจากันอย่างต่อเนื่องและมีการหารือกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ด้วยความร่วมมือกับชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ติดตามการปฏิบตั สิ ขุ อนามัยทีส่ ำ� คัญอย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จัดให้ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 3 มาตรฐานหลัก 5 บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-3-5 หน้า 72-73)
เจรจาต่อรองกับประชากรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก ในการก�ำหนดข้อตกลงและเงือ่ นไขส�ำหรับ
การขับเคลือ่ นชุมชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗
◗

◗

◗

◗

กลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกได้กระท�ำเพื่อปกป้องการเสื่อมของ
สุขภาวะ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทัง้ หมดถูกน�ำมาใช้อย่างเหมาะสมและบ�ำรุงรักษาอย่างสม�ำ่ เสมอ
ประชาชนทุกคนล้างมือหลังจากการถ่ายอุจจาระ ภายหลังการท�ำความสะอาดก้นเด็ก ก่อนการรับ
ประทานอาหารและการเตรียมอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย และข้อความทีเ่ น้นพฤติกรรมหลักและความเข้าใจผิด โดยมีเป้าหมาย
ไปทีก่ ลุม่ ผูใ้ ช้ทกุ กลุม่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
ผูแ้ ทนจากผูใ้ ช้ทกุ กลุม่ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการวางแผน การฝึกอบรม การด�ำเนินงาน การติดตามและ
การประเมินผลของงานส่งเสริมสุขอนามัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั 1ิ -6 และมาตรฐานหลัก 1
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-5 หน้า 58-59)
จัดให้ความรูใ้ นกลุม่ ผูร้ บั ดูแลเด็กเล็กและทารก เรือ่ งการก�ำจัดอุจจาระเด็กทีป่ ลอดภัย (ดูมาตรฐาน
การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย 1 หน้า 106 และบันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การก�ำหนดเป้าหมายในการจัดล�ำดับความเสี่ยงสุขอนามัยและพฤติกรรมต่างๆ: ความ
เข้าใจที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยงสุขอนามัย งานและความรับผิดชอบของกลุ่มที่แตกต่าง
กันควรจะใช้ในการวางแผน และการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้การ
ไหลของข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและประชากรที่ได้รับผลกระทบมีการก�ำหนด
เป้าหมายทีเ่ หมาะสม และรีบแก้ไขเมือ่ พบว่าเกิดความเข้าใจผิด
2. การเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน: ในระยะแรกของการเกิดภัยพิบัติ มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
อาศัยสื่อสารมวลชนในการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลด
ความเสี่ยงด้านสุขภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกันควรมีการ
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สือ่ สารข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกลุม่ ทัง้ ในเรือ่ งของข้อมูล การศึกษา สือ่ และช่องทางการสือ่ สาร
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงเพือ่ ให้ขอ้ มูลไปถึงประชาชนทุกกลุม่ สิง่ นีเ้ องทีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�ำหรับประชาชนผูท้ ไ่ี ม่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความยากล�ำบากในการสือ่ สาร และ/หรือผูซ้ ง่ึ
ไม่สามารถเข้าถึงวิทยุและโทรทัศน์ได้ สื่อที่เป็นที่รู้จัก อาทิ ภาพยนตร์ เพลง โรงละครและ
การเต้นร�ำ อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ส�ำหรับการประสานงานกับกลุ่มการศึกษามี
ความส�ำคัญในการก�ำหนดโอกาสในการด�ำเนินกิจกรรมด้านสุขอนามัยในโรงเรียน
3. การใช้วิธีการปฏิสัมพันธ์: วัสดุอุปกรณ์และวิธีการอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม
จะเปิดโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการวางแผนและตรวจสอบ
พัฒนาการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยวิธกี ารแบบมีสว่ นร่วมนีจ้ ะท�ำให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระ
ทบมีโอกาสในการเสนอแนะหรือร้องเรียนทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับโปรแกรมการด�ำเนินงาน การวางแผน
เรื่องการส่งเสริมความสะอาดจะต้องมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมความ
สะอาดจะต้องด�ำเนินการโดยผูท้ มี่ คี ณ
ุ ลักษณะและทักษะในการท�ำงานร่วมกับบุคคลกลุม่ ต่างๆ ที่
อาจจะมีความเชือ่ และหลักปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน (เช่น การพูดคุยระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ ายทีต่ นเอง
ไม่รจู้ กั นัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับไม่ได้ในบางวัฒนธรรม เป็นต้น)
4. ภาระงานที่มากเกินไป: สิ่งส�ำคัญควรมั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มใด (เช่น กลุ่มผู้หญิง) ภายในกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระงานที่มากเกินไปในการจัดการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขอนามัย ซึ่งเกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น โอกาสในการจ้างงานและการเข้าร่วมการอบรม
ควรได้รบั การจัดสรรสูก่ ลุม่ ผูห้ ญิง ผูช้ ายและกลุม่ ชนชายขอบด้วย
5. ข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดส�ำหรับผู้ด�ำเนินงานในชุมชน: การใช้ประโยชน์จาก ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านจากภายนอกเป็นวิธีที่มีศักยภาพที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในวง
กว้าง แต่กลุ่มดังกล่าวต้องได้รับการเสริมทักษะการเป็นวิทยากร ดังแผนการปฏิบัติงานทั่วไปใน
ค่ายอพยพทีร่ ะบุวา่ ควรจะมีผปู้ ฏิบตั งิ านด้านส่งเสริมสุขอนามัย 2 คนในทุกๆ ประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่าย 1,000 คน ซึง่ อาจจะได้รบั การจ้างงานเต็มเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
จ้างหรือเป็นการอาสาสมัคร ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ ผู้ท�ำงานที่ไม่ว่าจะ
ได้รับการจ้างงานก็ดี หรือท�ำตามความสมัครใจก็ดี จะต้องหารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ในการด�ำเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงการท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ตึงเครียดและไม่กระทบต่อความยัง่ ยืนของระบบทีไ่ ด้ดำ� เนินการไว้อย่างดีแล้วในพืน้ ที่
6. การสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานในกลุ่มที่แตกต่างกัน: เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องท�ำความ
เข้าใจว่าสุขภาพที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่สุดที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สิ่งที่มีความส�ำคัญที่จะเป็นแรงขับมากกว่าอาจจะเป็นความต้องการความเป็นส่วนตัว ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเชื่อทางศาสนาและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความภูมิใจในตนเอง ปัจจัยดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาเมื่อออกแบบกิจกรรมต่างๆ และ
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จะต้องได้รับการผสมผสานอย่างเหมาะสมในการออกแบบและการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่ประสานงานกับทีมงานด้านวิศวกรรม ซึ่งจุดเน้นของประเด็นนี้ไม่ควรเป็นไปเพื่อการเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขับเคลื่อนทางสังคมและการท�ำงาน
เป็นกลุม่
มาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยที่ 2: ข้อบ่งชีแ้ ละการใช้สง่ิ ของเครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับการบ่งชี้และการ
ส่งเสริมการใช้สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจในสุขอนามัยส่วนบุคคล
สุขภาพ ความมีศกั ดิศ์ รีและความเป็นอยูท่ ดี่ ี

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

หารือกับกลุม่ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็กๆ ทุกช่วงวัยเกีย่ วกับสิง่ ของเครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัยหลักๆ ที่
พวกเขาต้องการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ 1, 3-4)
ด�ำเนินการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเพื่อให้สามารถตอบ
สนองความต้องการอย่างเร่งด่วนของชุมชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ 2-3)
ติดตามผลการด�ำเนินงานหลังการแจกจ่าย เพื่อประเมินผลการใช้งานและความพึงพอใจใน
ประโยชน์ของสิง่ ของเครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัยทีแ่ จกจ่ายไป (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ 3 และ 5)
ตรวจสอบและประเมินการใช้ประโยชน์จากการแจกจ่ายในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก
สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัย เช่น เงินสด บัตรแทนเงินสด และ/หรือเครื่องอุปโภค (ดูความ
มัน่ คงทางอาหาร การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทนเงินสด มาตรฐานที่ 1 หน้า 194)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

กลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช ายและเด็ ก ๆ สามารถเข้ า ถึ ง สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ด ้ า นสุ ข อนามั ย และใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ความมีศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดี (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 1, 7 และ 9)
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่มีประจ�ำเดือนแล้วได้รับสิ่งของเครื่องใช้ที่เหมาะสมในการรักษา
สุขอนามัยในช่วงมีประจ�ำเดือนตามที่ได้หารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 5 และ 8)
ผู้หญิง ผู้ชายและเด็กๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการอบรมการใช้สิ่งของเครื่องใช้ด้าน
สุขอนามัยทีไ่ ม่คนุ้ เคยอย่างปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เรื่ อ งกรอบเวลา สถานที่ เนื้ อ หาและ
กลุม่ เป้าหมายส�ำหรับการแจกจ่ายเครือ่ งอุปโภคได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-5)
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◗

ความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ่งส�ำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อ
จัดการแจกจ่ายเครือ่ งอุปโภค (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3 หน้า 35-36)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน: ชุดสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานจะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์บรรจุนํ้า (ถังนํ้า) สบู่อาบนํ้าและซักล้าง ตลอดจนอุปกรณ์ส�ำหรับดูแล
สุขอนามัยระหว่างมีประจ�ำเดือน
รายการสิง่ ของเครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน
ชนิด

จำ�นวน

ถังบรรจุนาํ้ ส�ำหรับขนส่งความจุ 10-20 ลิตร

1 ถัง / 1 ครัวเรือน

ถังบรรจุนาํ้ ส�ำหรับเก็บกักนาํ้ ความจุ 10-20 ลิตร

1 ถัง / 1 ครัวเรือน

สบูส่ ำ�หรับอาบนา้ํ 250 กรัม

1 ก้อน / 1 คน / 1 เดือน

สบูส่ ำ�หรับซักล้าง 200 กรัม

1 ก้อน / 1 คน / 1 เดือน

วัสดุสำ�หรับสุขอนามัยรอบเดือนทีใ่ ช้ได้ เช่น ผ้าฝ้ายชนิดซักได้

1 อัน / 1 คน

2. การประสานงาน: หารือกับประชาชนในศูนย์พกั พิงและประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
เครื่องอุปโภคเพิ่มเติมอื่นๆ อาทิ ผ้าห่มซึ่งมิได้รวมอยู่ในชุดสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยขั้น
พืน้ ฐานแต่ผปู้ ระสบภัยต้องการ (ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภคที่ 1 หน้า 271)
3. สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยที่แจกจ่ายในเวลาที่เหมาะสม: เพื่อที่จะมั่นใจว่าสิ่งของ
เครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัยได้แจกจ่ายในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม การแจกจ่ายสิง่ ของเครือ่ งใช้หลักด้าน
สุขอนามัย (เช่น สบู่ ถังแกลลอนบรรจุนาํ้ มัน เป็นต้น) นัน้ มีความจ�ำเป็น โดยไม่ตอ้ งรอความเห็น
ชอบจากประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และควรจะถือเป็นหลักปฏิบตั ริ ว่ มกันในการแจกจ่ายครัง้ ต่อ
ไปในอนาคตด้วย
4. ความจ�ำเป็นเบื้องต้น: ประชาชนอาจเลือกที่จะจ�ำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองได้รับหาก
สิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นเบื้องต้นของตนเอง ดังนั้นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนจะต้องได้รบั การพิจารณาเมือ่ วางแผนแจกจ่ายสิง่ ของด้วย
5. ความเหมาะสม: ควรให้ความใส่ใจในการหลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์บางประเภททีป่ ระชาชนอาจจะไม่
น�ำไปใช้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจถูกน�ำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ (เช่น
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร เป็นต้น) ผงซักฟอกสามารถน�ำมาใช้แทนทีส่ บูซ่ กั ล้างใน
พืน้ ทีท่ วี่ ฒ
ั นธรรมเอือ้ อ�ำนวยหรือเป็นทีย่ อมรับมากกว่าการใช้สบูซ่ กั ล้าง
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6. การทดแทน: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริโภคควรพิจารณาเรื่องการให้เพื่อทดแทนที่หมดไปตาม
ความจ�ำเป็น
7. ความต้องการพิเศษ: ส�ำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ (เช่น ผู้ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือ
ผู้ที่มีอาการท้องเสียบ่อยครั้ง เป็นต้น) อาจจะต้องการเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยอย่างสบู่เพิ่มขึ้น
ผู้ทุพพลภาพหรือผู้ท่ีอยู่แต่บนเตียงอาจจะต้องการเครื่องมือบางอย่างเพิ่มเติม เช่น หม้อนอน
ส�ำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง เป็นต้น เครื่องใช้บางรายการอาจจะน�ำมาปรับใช้เพื่อ
ประโยชน์ดา้ นสุขอนามัยด้วยก็ได้ (เช่น เก้าอีท้ เี่ จาะช่องตรงเบาะนัง่ หรือ เก้าอีส้ ำ� หรับนัง่ ถ่ายหรือ
อาบนํา้ เป็นต้น)
8. สุขอนามัยเมือ่ มีประจ�ำเดือน: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยขณะมีประจ�ำเดือนที่แจกจ่ายไปนั้นจะ
ต้องท�ำจากวัสดุทซี่ กั ล้างท�ำความสะอาดได้ หรือวัสดุใช้แล้วทิง้
9. สิง่ ของเครือ่ งใช้เพิม่ เติม: การปฏิบตั ทิ างสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบนั อาจจะเรียกร้องการเข้า
ถึงสิง่ ของเครือ่ งใช้ดา้ นสุขอนามัยส่วนบุคคลเพิม่ เติม ซึง่ สิง่ ของเครือ่ งใช้ (ต่อคนต่อเดือน) ทีค่ วร
ต้องจัดให้มไี ว้เสมอ ได้แก่
- ยาสีฟนั ขนาด 75 มิลลิลติ รหรือ 100 กรัม
- แปรงสีฟนั 1 อัน
- แชมพูสระผม 250 มิลลิลติ ร
- โลชัน่ ส�ำหรับทารกและเด็กทีอ่ ายุไม่เกิน 2 ขวบ 250 มิลลิลติ ร
- มีดโกนแบบใช้แล้วทิง้ 1 อัน
- กางเกงในส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงในวัยทีม่ ปี ระจ�ำเดือนแล้ว
- หวีหรือแปรงผม 1 อัน
- กรรไกรตัดเล็บ
- ผ้าอ้อมและกระโถน (ตามความจ�ำเป็นของแต่ละครัวเรือน)
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

มาตรฐานด้านนํา้

นํ้ามีความส�ำคัญต่อชีวิต สุขภาพและความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ ในสถานการณ์ที่รุนแรง นํ้าอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งในกรณีดังกล่าว การจัดแหล่งนํ้าที่
สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อความอยู่รอดถือว่ามีความส�ำคัญมาก ในหลายกรณี ปัญหา
ด้านสุขภาพเกิดจากการมีสขุ อนามัยทีไ่ ม่ดี ซึง่ มีเหตุมาจากแหล่งนํา้ ทีไ่ ม่เพียงพอ รวมทัง้ การบริโภค
นํา้ ทีม่ สี ารปนเปือ้ น
มาตรฐานนาํ้ ที่ 1: การเข้าถึงและปริมาณนาํ้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าที่เพียงพอต่อการดื่ม การประกอบอาหารหรือการ
ส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลและในครัวเรือน ได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย จุดจ่ายนํ้า
สาธารณะควรจะอยูใ่ กล้แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
นํา้ ตามความจ�ำเป็น

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ระบุ แ หล่ ง นํ้ า ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ โดยพิ จ ารณาจากปริ ม าณนํ้ า และผลกระทบด้ า น
สิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ แหล่งนาํ้ นัน้ ๆ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดล�ำดับความส�ำคัญและแจกจ่ายนํ้าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 และ 4)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ปริมาณนํา้ โดยเฉลีย่ ส�ำหรับการดืม่ ประกอบอาหารและการส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลในแต่ละ
ครัวเรือน อย่างน้อย 15 ลิตร/คน/วัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-8)
ระยะทางระหว่างทีพ่ กั อาศัยแต่ละหลังไปยังจุดจ่ายนาํ้ ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ไม่ควรเกิน 500 เมตร (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1, 2, 5 และ 8)
การรอรับนํา้ ในแต่ละครัง้ ไม่ควรนานเกิน 30 นาที (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การเลือกแหล่งนํา้ : ปัจจัยทีค่ วรพิจารณาเมือ่ ต้องเลือกแหล่งนํา้ เช่น การหาได้ ความใกล้ ตลอดจน
ความยั่งยืนจากปริมาณนํ้าที่เพียงพอ ความจ�ำเป็นในการบ�ำบัด และความเป็นไปได้ รวมทั้ง
ปัจจัยทางสังคม การเมืองหรือกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องกับแหล่งนํ้า โดยทั่วไปแหล่งนํ้า
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บาดาลและ/หรือนํา้ ทีไ่ หลจากธารนํา้ ต่างระดับมักจะเป็นทีต่ อ้ งการ เพราะไม่ตอ้ งใช้การบ�ำบัดและ
เครื่องปั๊มนํ้า เมื่อเกิดภัยพิบัติ การผสมผสานของการท�ำงานและแหล่งทรัพยากรถือว่ามีความ
จ�ำเป็นในระยะแรก ซึง่ แหล่งทรัพยากรทัง้ หมดจ�ำเป็นจะต้องได้รบั การตรวจสอบเพือ่ หลีกเลีย่ งการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
2. ความจ�ำเป็น: ปริมาณนาํ้ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการใช้ในครัวเรือนมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและ
มักจะมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เครื่องอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย
ทีม่ อี ยู่ พฤติกรรมของประชาชน การปฏิบตั ทิ างศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชน อาหารทีป่ รุง
เสื้อผ้าที่สวมใส่ และอื่นๆ การใช้นํ้าโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีแหล่งนํ้าอยู่ใกล้ที่พักอาศัย และมี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะเพิม่ ปริมาณนาํ้ จาก 15 ลิตร/คน/วันเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในท้องถิน่ ที่
สูงกว่ามาตรฐานกลางทีก่ ำ� หนดไว้
ความต้องการนา้ํ เพือ่ การอยูร่ อด :
2.5-3 ลิตร/วัน
นํา้ สำ�หรับบริโภค (นา้ํ ดืม่ และอาหาร)

ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและสรีรภาพ
ส่วนบุคคล

ความต้ อ งการนํ้ า สำ�หรั บ สุ ข อนามั ย 2.6 ลิตร/วัน
พืน้ ฐาน

ขึ้นกับสภาพทางสังคมและบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรม

ความต้องการพื้นฐานในการประกอบ 3-6 ลิตร/วัน
อาหาร

ขึ้ น กั บ ชนิ ด ของอาหาร สั ง คม และ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

ความต้องการนา้ํ ขัน้ พืน้ ฐานโดยรวม

7.5-15 ลิตร/วัน

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปริมาณนํ้าขั้นต�่ำที่มีความจ�ำเป็นต่อองค์กรและการใช้งานอื่นๆ ดูที่
ภาคผนวก 2 ปริมาณนํ้าขั้นต�่ำที่มีความจ�ำเป็นต่อองค์กรและการใช้งานอื่นๆ ส่วนนํ้าที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับปศุสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน ให้ดูแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานส�ำหรับปศุสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน
(ดูรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม)
3. การวัดผล: การส�ำรวจครัวเรือน การสังเกต และการสนทนากลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นวิธีในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นํ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการวัดผลจากปริมาณนํ้าที่ปั๊มไปสู่เครือข่ายท่อ
หรือการใช้งานเครือ่ งปัม๊ นาํ้ แบบมือ
4. ปริมาณ/ความครอบคลุม: เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเมื่อมาตรฐานนํ้าขั้นต�่ำทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณบรรลุผล สิง่ ส�ำคัญคือ การส่งเสริมการเข้าถึงปริมาณนาํ้ อย่างเท่าเทียมกัน แม้วา่ นาํ้ นัน้ จะ
มีคุณภาพปานกลางก็ตาม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีความเปราะบางต่อการเจ็บ
ไข้ได้ปว่ ยมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ดังนัน้ ควรด�ำเนินการตามดัชนีชว้ี ดั เรือ่ งการเข้าถึงนํา้ และปริมาณนํา้
ให้ได้ แม้วา่ ดัชนีชว้ี ดั ดังกล่าวจะสูงกว่าบรรทัดฐานของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและประชาชน
ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะควรให้ความสนใจในการเข้าถึงนํา้ ปริมาณมากกว่าทีก่ ำ� หนดในกลุม่ ประชาชน
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ทีม่ คี วามต้องการนาํ้ อันเนือ่ งมาจากปัจจัยทางสุขภาพของตนเอง เช่น กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และ
เอดส์ และการจัดสรรนาํ้ เพือ่ ความต้องการใช้ในปศุสตั ว์เมือ่ เกิดภัยแล้ง เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้ง
แนะน�ำให้จัดสรรนํ้าและสุขอนามัยให้ครอบคลุมความจ�ำเป็นในการใช้นํ้าทั้งประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบและประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างเท่าเทียมกัน (ดูภาคผนวก 2 ปริมาณนํา้ ขัน้ ต�ำ่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต่อองค์กรและการใช้งานอืน่ ๆ)
5. จ�ำนวนประชากรสูงสุดต่อแหล่งนํ้า: จ�ำนวนประชากรต่อแหล่งนํ้าขึ้นอยู่กับการอัตราการผลิต
และปริมาณนํา้ ในแต่ละแหล่ง ซึง่ ค�ำแนะน�ำโดยทัว่ ไป มีดงั นี้
250 คน/ 1 ก๊อกนา้ํ

คำ�นวณจากอัตราการไหล 7.5 ลิตร/นาที

500 คน/ 1 เครือ่ งสูบด้วยมือ

คำ�นวณจากอัตราการไหล 17 ลิตร/นาที

400 คน/บ่อนํา้ เปิดแบบใช้ทลี ะคน

คำ�นวณจากอัตราการไหล 12.5 ลิตร/นาที

ค�ำแนะน�ำดังกล่าวอนุมานว่าจุดจ่ายนํ้าจะสามารถท�ำงานได้เพียง 8 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นและ
แหล่งนํา้ ก็มคี วามคงทีใ่ นช่วงเวลานัน้ ถ้าหากเพิม่ การเข้าถึงมากกว่าเดิม ประชาชนก็จะสามารถมีนาํ้
ใช้ได้มากกว่า 15 ลิตรต่อวัน ดังทีก่ ำ� หนดเป็นความต้องการขัน้ ต�ำ่ เป้าหมายเช่นนีจ้ ะต้องใช้ควบคู่
กับค�ำเตือนว่า การเข้าถึงแหล่งนาํ้ ไม่ได้รบั รองถึงปริมาณนํา้ ขัน้ ต�ำ่ หรือการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
6. เวลาที่รอ: การรอรับนํ้าเป็นเวลานานแสดงถึงความขาดแคลนนํ้าโดยอาจมาจากการขาดแคลน
จุดจ่ายนาํ้ หรือการมีแหล่งนาํ้ ไม่เพียงพอ ผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรอรับนาํ้ เป็นเวลา
นานคือ การลดปริมาณนํ้าที่ใช้ และเพิ่มการใช้นํ้าที่ขาดการป้องกันและบุคคลที่รอรับนํ้าก็จะลด
เวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญต่อการมีชวี ติ รอดออกไปด้วย
7. การเข้าถึงและความเท่าเทียม: แม้ว่าจะมีปริมาณเพียงพอในการตอบสนองความต้องการขั้น
พืน้ ฐานแล้วก็ตาม แต่การวัดผลเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงแหล่งนํา้ อย่างเท่าเทียมกันของ
ประชาชนทุกกลุ่มก็มีความจ�ำเป็น จุดจ่ายนํ้าควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดย
ไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางเพศภาวะหรือชาติพันธุ์ เครื่องปั๊มนํ้าแบบมือและภาชนะบรรจุนํ้า
อาจจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพ และเด็ก
ในสถานการณ์ ท่ี ต ้ อ งมี ก ารจั ด สรรนํ้ า หรื อ ปั ๊ ม นํ้ า ในเวลาที่ ก� ำ หนด ก็ ค วรต้ อ งมี ก ารวางแผน
โดยปรึกษาหารือกับผูใ้ ช้งานรวมทัง้ กลุม่ ผูร้ บั ประโยชน์ผหู้ ญิง
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มาตรฐานนาํ้ ที่ 2: คุณภาพนาํ้
นาํ้ ทีป่ ลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพเพียงพอถูกน�ำไปใช้เพือ่ การบริโภค การปรุงอาหาร และการส่ง
เสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลและในครัวเรือนโดยไม่นำ� มาซึง่ ปัญหาทางสุขภาพ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ท�ำการส�ำรวจด้านสุขาภิบาลอย่างรวดเร็ว ตามแต่เวลาและสถานการณ์เอื้ออ�ำนวย ด�ำเนินงาน
ตามแผนเพือ่ ความปลอดภัยของแหล่งนาํ้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่จ�ำเป็นเพื่อลดการปนเปื้อนของนํ้าภายหลังการแจกจ่าย (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3-4 และมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยที่ 1 หน้า 90)
ส�ำหรับนํ้าประปาหรือแหล่งนํ้าในช่วงที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคท้องร่วง ให้ท�ำการบ�ำบัดนํ้า
เพื่อลดการติดเชื้อ โดยให้นํ้าที่ไหลผ่านก็อกต้องมีค่าคลอรีนคงเหลือ (chlorine residual) 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร และมีความขุ่นต�่ำกว่า 5 NTU (nephelolometric turbidity unit) ในกรณีท่ีเกิด
การระบาดของโรคท้องร่วงทีเ่ ฉพาะเจาะจง ควรมัน่ ใจว่ามีคา่ คลอรีนคงเหลือ (residual chlorine)
มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-8)
ในบริเวณทีต่ อ้ งมีการบ�ำบัดนํา้ ในระดับครัวเรือน ควรมัน่ ใจว่ามีการประชาสัมพันธ์ การอบรมและ
การตรวจสอบทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 และ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ไม่มแี บคทีเรียฟีคลั คอลีฟอร์ม (faecal coliform) ในนาํ้ จ�ำนวน 100 มิลลิลติ ร ณ จุดจ่ายนํา้ และเมือ่
น�ำนํา้ ไปใช้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2,4-7)
การบ�ำบัดนํ้าในครัวเรือนวิธีใดๆ ที่เลือกใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ก�ำจัดเชือ้ จุลชีพ และต้องท�ำควบคูก่ บั การอบรม การประชาสัมพันธ์และการตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-6)
ไม่มผี ลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพอันเนือ่ งมาจากการใช้นาํ้ ทีป่ นเปือ้ นสารเคมีในระยะสัน้ ๆ (รวมทัง้
สารเคมีที่มากับขั้นตอนการบ�ำบัดนํ้า) หรือแหล่งนํ้าที่มีรังสี และจากการประเมินไม่แสดงให้เห็น
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนดื่มนํ้าจากแหล่งที่ได้รับการป้องกันและบ�ำบัดแล้วมากกว่านํ้า
จากแหล่งนํา้ ทีม่ อี ยู่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 และ 6)
ไม่มกี ารแพร่ระบาดของโรคทีม่ ากับนาํ้ หรือโรคทีส่ มั พันธ์กบั นํา้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-9)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การส�ำรวจด้านสุขาภิบาลและแผนเกี่ยวกับนํ้าที่ปลอดภัย: การส�ำรวจด้านสุขาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการประเมินสภาพและการปฏิบัติที่อาจจะน�ำไปสู่ความเสี่ยงทางสาธารณสุข การ
ส�ำรวจนี้ควรครอบคลุมทุกสาเหตุที่อาจน�ำไปสู่การปนเปื้อนของนํ้าทั้งในระหว่างการขนส่งและ
ในบ้านเรือน การบ�ำบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้าและการจัดการขยะ การจัดท�ำแผนที่ชุมชนเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ทราบพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการลดความเสีย่ งนัน้ ควรท�ำความเข้าใจว่าแม้มลู สัตว์จะไม่อนั ตรายเท่ากับของมนุษย์ แต่
ก็มีจุลินทรีย์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ cryptosporidium, giardia, salmonella, campylobacter,
caliciviruses และเชือ้ อืน่ ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นต้นเหตุของอาการท้องร่วง และน�ำไปสูค่ วาม
เสี่ยงด้านสุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญ องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้วางแผนเกี่ยวกับนํ้าที่ปลอดภัย
ซึ่งเป็นวิธีการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมการบ่งชี้ภัยและการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแผน
พัฒนาและยกระดับ การตรวจสอบด้านมาตรการควบคุม และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการ
พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ (ดูรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม)
2. คุณภาพของนํ้าในเชิงจุลชีวะ: แบคทีเรียฟีคัลคอลิฟอร์ม (มากกว่าร้อยละ 99 เป็นประเภท
อีโคไล) เป็นดัชนีชวี้ ดั การปนเปือ้ นของนาํ้ จากของเสียของมนุษย์และสัตว์ และหากมีความเป็นไปได้
ที่จะพบเชื้อที่เป็นอันตราย ควรมีการบ�ำบัดนํ้าหากมีการตรวจพบแบคทีเรียฟีคัลคอลิฟอร์ม
ในนํา้ ทีต่ รวจสอบ
3. การส่งเสริมการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าที่ได้รับการป้องกัน: การแจกจ่ายนํ้าที่ได้รับการป้องกัน
และการบ�ำบัดต่อประชาชนจะเกิดผลน้อยมาก หากประชาชนไม่มคี วามเข้าใจในประโยชน์ของนํา้
และการใช้นาํ้ ประชาชนอาจจะอยากใช้นาํ้ จากแหล่งทีไ่ ม่มกี ารป้องกัน เช่น แม่นาํ้ ทะเลสาบ และ
บ่อนํา้ ทีไ่ ม่ได้รบั การป้องกัน อันเนือ่ งจากเหตุผลด้านรสชาติ ความใกล้และความสะดวกสบายทาง
สังคม ในกรณีดงั กล่าว นักเทคนิค นักส่งเสริมสุขอนามัย และนักพัฒนาชุมชน จ�ำเป็นต้องเข้าใจ
ในเหตุผลการเลือกใช้นาํ้ ของประชาชน จากนัน้ ค่อยตัดสินใจเพิม่ เติมข้อความประชาสัมพันธ์และ
การหารือในประเด็นดังกล่าวต่อไป
4. การปนเปื้อนของนํ้าหลังการแจกจ่าย: นํ้าที่มีความปลอดภัยจากจุดจ่ายนํ้าก็สามารถก่อให้
เกิดโรคที่ร้ายแรงได้จากการปนเปื้อนระหว่างการรองนํ้า เก็บนํ้าและเทนํ้า ขั้นตอนที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาการเก็บนํ้าและอุปกรณ์เก็บนํ้าที่สะอาดและเหมาะสม (ดู
มาตรฐานนาํ้ ที่ 3 หน้า 104) ควรมีการเก็บตัวอย่างนาํ้ ทีจ่ ดุ แจกเพือ่ ตรวจสอบระดับการปนเปือ้ น
หลังการแจกจ่ายด้วย
5. การฆ่าเชื้อในนํ้า: ควรบ�ำบัดนํ้าด้วยสารเคมีชนิดคงค้าง เช่น คลอรีน หากพบความเสี่ยงที่
ส�ำคัญจากแหล่งนํ้าหรือการปนเปื้อนของนํ้าหลังการแจกจ่ายแล้ว ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาจากสภาพของทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น ความหนาแน่นของประชากร การจัดการสิง่ ขับถ่าย การ
ปฏิบัติตนในเรื่องสุขอนามัย และความชุกของโรคท้องร่วง ในกรณีที่มีภาวะคุกคาม หรือการ
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ระบาดของโรคท้องร่วง นํา้ ดืม่ จากแหล่งต่างๆ ควรได้รบั การบ�ำบัด ทัง้ ขัน้ ตอนก่อนการแจกจ่าย
หรือเมื่อนํ้าอยู่ภายในบ้าน ส�ำหรับนํ้าที่ได้รับการท�ำให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม ความขุ่นจะ
ต้องต�่ำกว่า 5 NTU แม้จะเป็นการใช้ในระยะฉุกเฉินเป็นเวลาสั้นๆ ก็ตาม นํ้าที่มีความขุ่นมาก
สามารถท�ำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการเพิ่มปริมาณคลอรีนเป็นสองเท่าหลังจากการกรอง จน
กระทัง่ ความขุน่ ลดลง (ดูภาคผนวก 6 การบ�ำบัดนาํ้ ใช้จากครัวเรือนและแผนภูมกิ ารเก็บรักษานํา้ )
6. การบ�ำบัดนํ้าในระดับครัวเรือน: ในพื้นที่ท่ีการบ�ำบัดนํ้าจากส่วนกลางไม่สามารถกระท�ำได้
การบ�ำบัดนํ้าในระดับครัวเรือนก็ถือเป็นทางเลือกประการหนึ่ง การบ�ำบัดนํ้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในครัว
เรือนจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของโรคท้องร่วงและมีการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าในเชิงจุลชีวะ อาทิ การต้ม การใส่คลอรีน การท�ำให้นํ้าสะอาดโดยแสงอาทิตย์ การ
กรองผ่านตัวกลางที่เป็นเซรามิค การกรองผ่านระบบทรายกรองช้า และการรวมตะกอน/การ
ท�ำให้ปราศจากเชื้อ การบ�ำบัดนํ้าในระดับครัวเรือนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับบริบทของนํ้าและ
สุขลักษณะ คุณภาพนํ้า การยอมรับทางวัฒนธรรม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการ
บ�ำบัดนาํ้ ในระดับครัวเรือนรูปแบบต่างๆ การบ�ำบัดนาํ้ ในระดับครัวเรือนทีป่ ระสบความส�ำเร็จควร
จะต้องมีเครือ่ งมือทีเ่ พียงพอ และผูป้ ฏิบตั ไิ ด้รบั การอบรมอย่างถูกต้อง นอกจากนีย้ งั ต้องท�ำความ
เข้าใจว่าควรหลีกเลี่ยงนํ้าที่ไม่ผ่านการบ�ำบัดในช่วงประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ท่ีคาดการณ์ได้ว่า
จะเกิดภัยพิบัติ การเตรียมการบ�ำบัดนํ้าไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติมีความ
รวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ควรให้ความส�ำคัญกับการใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อน และควรสามารถใช้ต่อ
เนือ่ งไปแม้วา่ จะพ้นช่วงภาวะภัยพิบตั แิ ล้วก็ตาม การบ�ำบัดนํา้ ในระดับครัวเรือนนีจ้ ำ� เป็นจะต้องได้
รับการติดตามผล การสนับสนุนและการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง การบ�ำบัดนํา้ ในระดับครัวเรือนนี้
ควรพิจารณาเป็นตัวเลือกหนึง่ ของวิธกี ารบ�ำบัดนาํ้
7. การบ�ำบัดนํา้ ในครัวเรือนแบบใช้คลอรีน: การเพิม่ ปริมาณคลอรีนเป็นสองเท่าในนํา้ ทีข่ นุ่ มากๆ
ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีแหล่งนํ้าอื่นๆ ในบริเวณ แต่วิธีการนี้ควรท�ำเป็นเวลา
สั้นๆ เท่านั้น หลังจากได้ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการลดความขุ่นของนํ้า โดยใช้การกรอง
การตกตะกอนและการกรองตะกอนก่อนการบ�ำบัด (ดูภาคผนวก 6 การบ�ำบัดนํา้ ใช้จากครัวเรือน
และแผนภูมกิ ารเก็บรักษานาํ้ )
8. การปนเปือ้ นสารเคมีและสารกัมมันตรังสี: เมือ่ มีขอ้ มูลหรือรายงานทางอุทกศาสตร์ หรือจาก
แหล่งอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมทางการทหารระบุว่า นํ้าอาจมีสารเคมีหรือสารกัมมันตรังสีท่ี
ท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพเจือปน ควรมีการประเมินอย่างเร่งด่วนผ่านการวิเคราะห์ทางเคมี
และควรพิจารณาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านสุขภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นํ้า
นอกจากนี้การพิจารณาถึงการใช้นํ้าที่ปนเปื้อนในระยะยาว ต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมิน
และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา
9. รสชาติของนํ้า: แม้ว่ารสชาติของนํ้ามิได้ก่อปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพ (เช่น นํ้ากร่อยที่มีเกลือ
เจือปนอยูเ่ ล็กน้อยไม่ถอื ว่ามีความเสีย่ งต่อสุขภาพ) แต่เมือ่ นาํ้ สะอาดปลอดภัยมีรสชาติไม่ดี อาจ
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ท�ำให้ผู้ดื่มนํ้าหันไปดื่มนํ้าจากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ เพื่อ
หลีกเลีย่ งเหตุการณ์ดงั กล่าว กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยถือว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่า นํา้ ทีใ่ ช้ดมื่ มาจากแหล่งทีป่ ลอดภัยเท่านัน้
10. คุณภาพของนํ้าส�ำหรับศูนย์สุขภาพ: นํ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและศูนย์ให้
อาหารเสริม ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนหรือสารบ�ำบัดนํ้าชนิดอื่นๆ ในสถานการณ์ที่ต้อง
มีการปันส่วนนํ้าอันเนื่องมาจากแหล่งนํ้าถูกท�ำลาย ศูนย์สุขภาพควรมีพื้นที่เก็บกักนํ้าสะอาด
ส�ำรองไว้ในระดับการใช้ปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะไม่ขาดแคลนนํ้า (ดูภาคผนวก 2:
ปริมาณนํ้าขั้นต�่ำส�ำหรับองค์กรและการใช้งานอื่นๆ และ ภาคผนวก 5: สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน
สุขาภิบาลและกิจกรรมการแยกผูป้ ว่ ยส�ำหรับศูนย์รกั ษาอหิวาตกโรค)
มาตรฐานนาํ้ ที่ 3: สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้นาํ้
ประชาชนได้รับนํ้า และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการรับนํ้า กักเก็บ และใช้นํ้าอย่างเพียง
พอเพือ่ การดืม่ ประกอบอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล และมัน่ ใจในความปลอดภัยของนํา้ ดืม่

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

แจกจ่ายสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการรองรับและกักเก็บนํ้าแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยที่ 2 หน้า 95)
สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบหรือกลุ่มเปราะบางได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
และก�ำหนดจุดจ่ายนํ้า สร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการซักล้างและการอาบนํ้า (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
นอกจากนี้ ที่จุดจ่ายนํ้าและพื้นที่ซักล้างของชุมชน ควรจะมีพื้นที่ซักล้างเฉพาะส�ำหรับผู้หญิงใน
การท�ำความสะอาดชุดชั้นในและผ้าซับระดู (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 2 และมาตรฐานการ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ 2 หน้า 95)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

แต่ละครัวเรือนต้องมีภาชนะเก็บนาํ้ ทีส่ ะอาดขนาด 10-20 ลิตร อย่างน้อย 2 ใบ ใบหนึง่ ไว้ใช้เก็บ
นํ้า ส่วนอีกใบไว้ใช้ส�ำหรับขนส่งนํ้าจากจุดจ่ายนํ้า (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ี 1 และบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1 ของมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยที่ 2 หน้า 96)
ภาชนะบรรจุนาํ้ และกักเก็บนาํ้ ควรเป็นแบบคอแคบ และ/หรือมีฝาปิดหรือมีวธิ กี ารอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยใน
การเก็บรักษานาํ้ อย่างปลอดภัยและต้องมีการสาธิตวิธใี ช้ดว้ ย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ควรจัดให้มอี า่ งซักล้างรวมอย่างน้อย 1 อ่าง ต่อประชาชน 100 คน และควรจัดพืน้ ทีเ่ ฉพาะในการ
ซักล้างและอาบนาํ้ อย่างเป็นส่วนตัวส�ำหรับกลุม่ ผูห้ ญิงด้วย จะต้องมีนาํ้ อย่างเพียงพอส�ำหรับการ
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อาบนํา้ และการซักล้าง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
◗
◗

◗

นํา้ ทีเ่ ก็บไว้ใช้ในระดับครัวเรือนจะต้องไม่มกี ารปนเปือ้ นตลอดเวลา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจในสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการรองรับ กักเก็บ
อาบนํา้ ล้างมือและซักล้างเสือ้ ผ้า (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ควรมีการบ�ำรุงรักษาระบบการติดตัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้งานได้
เข้ามามีสว่ นร่วมเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การรับและการกักเก็บนํา้ : ประชาชนจ�ำเป็นต้องมีภาชนะส�ำหรับบรรจุนํ้าหลายใบ เพื่อรองรับ
และกักเก็บนํ้าไว้ใช้เพื่อการดื่มกิน การประกอบอาหาร การซักล้างและการอาบนํ้า ซึ่งภาชนะ
เหล่านี้สะอาด ถูกหลักอนามัย เหมาะมือ ตรงกับความต้องการและอุปนิสัยการใช้นํ้าของคนใน
ท้องถิน่ ใน ทัง้ ขนาด รูปร่างและแบบ เด็ก ผูท้ พุ พลภาพ ผูส้ งู อายุ และผูอ้ ยูก่ บั เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
อาจจะต้องการภาชนะที่มีขนาดเล็กลงและออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้คนกลุ่มนี้ถือได้โดยสะดวก
ความจุของภาชนะขึ้นอยู่กับขนาดของครัวเรือนและความต่อเนื่องของการมีนํ้าใช้ เช่น นํ้า 4
ลิตร/คน เป็นปริมาณทีพ่ อเหมาะส�ำหรับการมีนาํ้ สม�ำ่ เสมอทุกวัน การส่งเสริมและการก�ำกับดูแล
ให้มกี ารรับ การกักเก็บและการน�ำไปใช้อย่างปลอดภัยถือเป็นโอกาสให้กลุม่ เปราะบาง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กๆ ได้หารือเกีย่ วกับประเด็นการปนเปือ้ นของนํา้
2. สถานที่ซักล้างและอาบนํ้ารวม: ประชาชนต้องการพื้นที่ส�ำหรับการอาบนํ้าที่เป็นส่วนตัวและ
มีศักดิ์ศรี ถ้าหากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถจัดไว้ในครัวเรือนได้ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องจัดพื้นที่อาบนํ้า
สาธารณะแยกชายหญิงไว้ ถ้าในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มสี บู่ ให้ใช้สง่ิ อืน่ ทีท่ ดแทนได้ เช่น ขีเ้ ถ้า ทรายสะอาด
โซดา หรือพืชพันธุ์บางชนิดที่เหมาะสมกับการท�ำความสะอาดหรือขัดถู เป็นต้น การซักเสื้อผ้า
โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็ก จะต้องท�ำให้ถูกสุขอนามัยเป็นพิเศษ เครื่องมือในการประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารก็ตอ้ งได้รบั การท�ำความสะอาดเช่นกัน ควรมีการหารือกับผูใ้ ช้งาน โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้หญิง วัยรุ่นหญิงและผู้ทุพพลภาพเกี่ยวกับจ�ำนวน สถานที่ รูปแบบ ความปลอดภัย
ความเหมาะสมและความสะดวกสบายของเครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ สถานที่จัดตั้ง
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกควรอยู่ในส่วนกลาง ที่สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ง่ายจากพื้นที่
โดยรอบ เพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
3. การบ�ำรุงรักษาระบบนํ้า: การสร้างความตระหนัก และจัดสรรเครื่องมือที่จ�ำเป็นในการบ�ำรุง
รักษาระบบนาํ้ ให้มคี วามยัง่ ยืน ถือเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

105
001-384-new.indd 105

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย

การก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายของมนุษย์อย่างปลอดภัยถือเป็นสิง่ แรกทีช่ ว่ ยป้องกันการเกิดโรคทีส่ มั พันธ์กบั สิง่
ขับถ่าย และช่วยลดการติดต่อของโรคทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายอย่างปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรก และในเหตุการณ์ภัยพิบัติ ควรพยายามจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนพร้อมๆ
กับการจัดสรรนาํ้ ทีป่ ลอดภัย การจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมในการขับถ่าย เป็นหนึง่ ใน
หลายๆ เรือ่ งของการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อศักดิศ์ รี ความปลอดภัย สุขภาพ
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน
มาตรฐานการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายที่ 1:  สิง่ แวดล้อมทีป่ ราศจากอุจจาระของมนุษย์
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ผลิตอาหาร พื้นที่
สาธารณะ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบแหล่งนาํ้ ดืม่ ควรปราศจากการปนเปือ้ นจากอุจจาระของมนุษย์

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗
◗

◗

ด�ำเนินมาตรการควบคุมสิง่ ขับถ่ายทีเ่ หมาะสมในทันที (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ด�ำเนินการหารืออย่างเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1 และ บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1-6 หน้า 93-95)
รณรงค์เพือ่ การส่งเสริมด้านสุขอนามัย ในการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะโดยเครือ่ งมือที่
เหมาะสม (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัยที่ 1 และ บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-6 หน้า 93-95)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

สิง่ แวดล้อมทีป่ ระชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอาศัยอยูป่ ราศจากอุจจาระของมนุษย์ (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1-2)
มาตรการควบคุมสิง่ ขับถ่ายทัง้ หมด เช่น ส้วมร่องดิน ส้วมหลุม และ ส้วมทีม่ นี าํ้ ชะออกไปเรือ่ ยๆ
ควรอยูห่ า่ งจากแหล่งนาํ้ บาดาลอย่างน้อย 30 เมตร บริเวณก้นหลุมทัง้ แบบร่องดินหรือแบบทีม่ นี าํ้
ชะออกไปเรือ่ ยๆ ควรอยูเ่ หนือชัน้ นาํ้ ใต้ดนิ อย่างน้อย 1.5 เมตร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ในกรณีทเี่ กิดนาํ้ ท่วมหรือระดับนาํ้ ในดินสูง ควรด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสม เพือ่ จัดการกับปัญหา
การปนเปือ้ นของสิง่ ขับถ่ายในแหล่งนาํ้ บาดาล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
การระบายหรือการล้นของระบบการก�ำจัดอุจจาระ ต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งนํ้าผิวดิน
หรือแหล่งนํา้ บาดาลระดับตืน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ห้องสุขาจะต้องถูกใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ และอุจจาระของเด็กต้องถูกก�ำจัดทันทีอย่างถูก
สุขอนามัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การก�ำจัดสิ่งขับถ่ายอย่างปลอดภัย: การก�ำจัดสิ่งขับถ่ายอย่างปลอดภัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของอุจจาระมนุษย์ในสิ่งแวดล้อม ทันทีหลังเกิดภัยพิบัติ เมื่อเรา
วางแผนการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายแล้ว ควรพิจารณาจัดการรณรงค์เรื่องความสะอาด การก�ำหนด
เขตแดนและปิดล้อมพื้นที่ส�ำหรับการขับถ่าย รวมทั้งการก่อสร้างห้องสุขารวมส�ำหรับชุมชน
ด้วย ตามบริบทแล้ว การทยอยแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาลที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เป็นสิ่งที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรให้ประชาชนทุกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ สี ว่ นร่วมในกิจกรรม
การก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายอย่างปลอดภัย ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนไม่มธี รรมเนียมปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้สว้ ม
ก็มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดการรณรงค์สง่ เสริมสุขอนามัยเพือ่ สนับสนุนการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายอย่าง
ปลอดภัยและสร้างความต้องการห้องส้วมเพิ่มขึ้นด้วย การเกิดภัยพิบัติในเขตเมืองอาจสร้าง
ความเสียหายต่อระบบก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู ซึง่ ควรต้องมีการประเมินสถานการณ์และพิจารณาจัดสร้าง
ห้องส้วมชั่วคราวแบบเคลื่อนที่ได้ หรือการใช้ภาชนะส�ำหรับบรรจุสิ่งขับถ่ายที่สามารถระบายสิ่ง
ขับถ่ายออกได้เป็นประจ�ำ ดังนัน้ ต้องพิจารณาถึงการท�ำความสะอาด การดูแลรักษา การเคลือ่ นย้าย
และการก�ำจัดกากปฏิกลู ขัน้ สุดท้ายด้วย
2. พืน้ ทีข่ บั ถ่าย: ในระยะแรกควรเป็นพืน้ ทีท่ ห่ี าได้ โดยท�ำสัญลักษณ์ไว้วา่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับขับถ่าย
และ/หรือก่อสร้างส้วมแบบร่องดิน ซึง่ จะประสบผลดีในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารบริหารจัดการและบ�ำรุงรักษา
อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีความเข้าใจในความส�ำคัญของสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของตนเองและการใช้อปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกทีไ่ ด้รบั
3. ระยะห่างของสถานที่ขับถ่ายจากแหล่งนํ้า: ส้วมแบบมีนํ้าชะเป็นระยะ ส้วมแบบร่องดินและ/
หรือห้องส้วม ควรอยูห่ า่ งจากแหล่งนาํ้ อย่างน้อย 30 เมตรและก้นหลุมควรสูงกว่าระดับนํา้ บาดาล
อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึง่ ระยะห่างนีจ้ ะต้องเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับหินทีม่ รี อยแยกและพวกหินปูน หรือลด
ลงส�ำหรับดินที่มีความละเอียด การตอบสนองภัยพิบัติในบางกรณี มลพิษในนํ้าบาดาลอาจจะไม่
จ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างทันทีทนั ใดถ้าหากนาํ้ นัน้ ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้บริโภคโดยตรง ในขณะ
ที่ การบ�ำบัดนํ้าในครัวเรือนหรือทางเลือกอื่นๆ ในการบ�ำบัดนํ้าควรถูกน�ำมาใช้ (ดูมาตรฐานนํ้า
ที่ 2 และบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 6 หน้า 103) ในกรณีนํ้าท่วมหรือระดับนํ้าใต้ดินสูง อาจ
จ�ำเป็นต้องสร้างส้วมหรือถังบ�ำบัดนํ้าเสียแบบยกสูงถือ เพื่อเก็บสิ่งขับถ่ายและป้องกันการปน
เปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การระบายของเสียจากถังบ�ำบัดโดยไม่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อน
ในนํา้ ผิวดิน และ/หรือแหล่งนาํ้ บาดาล ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ
4. การเก็บอุจจาระเด็ก: ต้องให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการก�ำจัดอุจจาระเด็ก เนื่องจากโดย
ทั่วไปแล้วพบว่าสิ่งขับถ่ายของเด็กมีอันตรายมากกว่าของผู้ใหญ่ (การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ขับถ่ายระหว่างเด็ก มักมีอตั ราสูงกว่าและอาจเป็นเพราะเด็ก ยังไม่สร้างภูมคิ มุ้ กันต่อการติดเชือ้ )
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำจัดอุจจาระของทารกอย่างปลอดภัย
การท�ำความสะอาดเสือ้ ผ้าการใช้ผา้ อ้อม การใช้กระโถนและกระบวยราดนาํ้ เพือ่ การจัดการก�ำจัด
สิง่ ขับถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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มาตรฐานการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายที่ 2: ห้องสุขาและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
และเหมาะสม
ประชาชนมีหอ้ งสุขาและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและเป็นทีย่ อมรับ ใกล้ที่
อยูอ่ าศัย เพือ่ ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ผ่านการเห็นชอบจากผูใ้ ช้งานทุกคนโดยการปรึกษา และค�ำนึงถึงความปลอดภัย (โดยเฉพาะกลุม่
ผูห้ ญิงและบุคคลทีเ่ คลือ่ นไหวไม่สะดวก) เรือ่ งทีต่ ง้ั การออบแบบและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้าน
สุขาภิบาลทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-4 และหลักการคุม้ ครอง 1-2 หน้า 35-39)
จัดสรรวิธกี าร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการสร้าง บ�ำรุงรักษาและท�ำความสะอาดอุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวกในห้องสุขาของตนเอง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-7)
จัดสรรนํ้าที่เพียงพอส�ำหรับการล้างมือและใช้ราดท�ำความสะอาดส้วม รวมทั้งระบบปิดด้วยนํ้าที่
ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนวัสดุทำ� ความสะอาดบริเวณทวารหนักทีเ่ หมาะสมเมือ่ ต้องใช้สว้ มหลุม (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

การออกแบบ การสร้างและสถานทีต่ งั้ ห้องสุขาทีเ่ หมาะสม ควรมีลกั ษณะดังนี้
- ออกแบบให้ประชาชนทุกกลุม่ รวมทัง้ เด็ก ผูส้ งู อายุ หญิงมีครรภ์ และผูท้ พุ พลภาพสามารถใช้
ห้องสุขาได้อย่างปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
- ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทีป่ ลอดภัยต่อผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะกับกลุม่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิง ทัง้ กลางวัน
และกลางคืน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 และหลักการคุม้ ครอง 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1-6 หน้า 35-36)
- มีความเป็นส่วนตัว สอดคล้องกับปกติวสิ ยั ของผูใ้ ช้งาน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
- รักษาความสะอาดง่ายเพือ่ ให้นา่ ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ขึน้ กับบริบท
การใช้งาน ห้องสุขาควรมีนํ้าส�ำหรับล้างมือและ/หรือราดท�ำความสะอาดอย่างเหมาะสม (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)
- จัดให้มีที่ส�ำหรับทิ้งผ้าอนามัย และมีพื้นที่มิดชิด ส�ำหรับการซักและตากผ้าซับระดูของผู้หญิง
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)
- ลดการแพร่พนั ธุข์ องแมลงวันและยุงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
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- จัดให้มีกลไกส�ำหรับระบายกากอุจจาระ การขนส่ง และก�ำจัดที่เหมาะสมในกรณีที่ห้องสุขา
เป็นแบบผนึกแน่นหรือทีถ่ กู ใช้เป็นเวลานานและจ�ำเป็นต้องได้รบั การถ่ายเทของเสีย (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 11)
- ในกรณีที่ระดับนํ้าใต้ดินสูงหรือเกิดอุทกภัย หลุมหรืออุปกรณ์เก็บสิ่งขับถ่ายจะต้องเป็นแบบ
กันนํา้ ซึมเพือ่ ลดการปนเปือ้ นไปสูน่ าํ้ ใต้ดนิ และสิง่ แวดล้อม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 11)
◗

◗

ห้องสุขาหนึง่ ห้องต่อผูใ้ ช้งานได้สงู สุด 20 คน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-4 และภาคผนวก 3:
จ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ของห้องสุขาในพืน้ ทีส่ าธารณะและหน่วยงานในสถานการณ์ภยั พิบตั )ิ
มีห้องสุขาที่สามารถล็อกจากด้านใน และแยกส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ เช่น
ตลาด ศูนย์แจกจ่าย ศูนย์สขุ ภาพ โรงเรียน เป็นต้น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 และหลักการ
คุม้ ครอง 1-2 หน้า 35-39)

◗

ห้องสุขาตัง้ อยูไ่ ม่ไกลเกิน 50 เมตร จากบริเวณทีพ่ กั อาศัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

◗

มีหอ้ งสุขาให้ใช้แยกตามครัวเรือน และ/หรือแยกตามเพศ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-5)

◗

◗

ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทุกคนมีความพึงพอใจในกระบวนการหารือและอุปกรณ์อำ� นวยความ
สะดวกในห้องสุขา และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-10)
ประชาชนล้างมือหลังการใช้หอ้ งสุขา ก่อนรับประทานอาหารและเตรียมอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 8)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นที่ยอมรับ: ความส�ำเร็จของโครงการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจในความต้องการอันหลากหลายของประชาชนและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยอาจ
ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างห้องสุขาทุกห้องให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกกลุ่ม อาจจ�ำเป็นต้องสร้างห้อง
สุขาพิเศษส�ำหรับเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ เช่น ห้องสุขาที่มีที่นั่งหรือราวจับหรือการจัด
ให้มีหม้อนอนกระบอกปัสสาวะ ส�ำหรับขับถ่ายบนเตียง หรือรถเข็นนั่งที่มีช่องถ่ายอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ ประเภทของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลขึ้นอยู่กับเวลาที่เข้าไปด�ำเนินการ
วัฒนธรรมและความพอใจของผู้ใช้งาน สาธารณูปโภคที่มีอยู่ นํ้าที่หาได้ (ส�ำหรับราดนํ้าและรอง
ไว้ในถังนํา้ ) ชนิดของดินและอุปกรณ์กอ่ สร้างทีห่ าได้ การก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายแตกต่างกันไปตามระยะ
เวลาของภัยพิบตั ิ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ทางเลือกอืน่ ทีเ่ ป็นไปได้ในการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายทีป่ ลอดภัย
ประเภทการกำ�จัดสิง่ ขับถ่ายทีป่ ลอดภัย หมายเหตุสำ�หรับการประยุกต์ใช้
1

กำ�หนดพื้นที่เป็นเขตในการขับถ่าย (เช่น ระยะแรก: ใน 1-3 วันแรกเมื่อมีผู้ได้รับผล
กระทบเป็นจำ�นวนมากและต้องการสิง่ อำ�นวย
โดยใช้แผ่นกัน้ เป็นส่วน)
ความสะดวกในทันที

2

ส้วมร่องดิน

ระยะแรก: ไม่เกิน 2 เดือนแรก

3

ส้วมหลุมอย่างง่าย

วางแผนสำ�หรั บ ระยะเริ่ ม ต้ น ถึ ง การใช้ ง าน
ระยะยาว

4

ส้วมระบายอากาศ

บริ บ ทพื้ น ฐานสำ�หรั บ การตอบสนองระยะ
กลางถึงระยะยาว

5

ส้ ว มที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อ มที่ บริบทพืน้ ฐาน: การตอบสนองในพืน้ ทีท่ ร่ี ะดับ
สำ�หรับปัสสาวะ
นา้ํ ใต้ดนิ สูงและเกิดอุทกภัย ตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น
หรือระยะกลางถึงระยะยาว

6

ส้วมซึม

ระยะกลางถึงระยะยาว

2. ห้องสุขาสาธารณะ: ในที่สาธารณะ จัดให้มีห้องสุขาพร้อมทั้งติดตั้งระบบท�ำความสะอาดและ
การบ�ำรุงรักษาทีเ่ ป็นประจ�ำและเหมาะสม ข้อมูลส�ำมะโนประชากรใช้สำ� หรับการวางแผนจ�ำนวน
ของผูห้ ญิงและผูช้ ายตามสัดส่วน 3:1 โดยประมาณ ในกรณีทที่ ำ� ได้ ควรจัดให้มโี ถปัสสาวะด้วย (ดู
ภาคผนวก 3: จ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ของห้องสุขาในพืน้ ทีส่ าธารณะและหน่วยงานในสถานการณ์ภยั พิบตั )ิ
3. ห้องสุขาในครัวเรือน: ควรจัดให้มีห้องสุขาส�ำหรับครอบครัวเสมอหากเป็นไปได้ ห้องสุขา 1
ห้องส�ำหรับรองรับผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน ในกรณีที่ไม่มีห้องสุขาอยู่เลย เป็นไปได้ที่เริ่มแรกควร
จัดให้มสี ขุ า 1 ห้องส�ำหรับคน 50 คน และลดลงให้เหลือ 1 ห้องต่อ 20 คน ให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้ ในบางสถานการณ์ ความจ�ำกัดของพื้นที่ก็เป็นอุปสรรคที่ทำ� ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ ในกรณีเช่นนี้ ควรสนับสนุนให้มกี ารเพิม่ พืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ควรจ�ำไว้วา่
วัตถุประสงค์เริม่ แรกคือ การจัดสรรและรักษาสิง่ แวดล้อมทีป่ ราศจากอุจจาระของมนุษย์
4. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน: ควรมีการหารือกับครัวเรือนในเรื่องที่ต้ัง แบบห้อง
สุขา รวมทั้งการท�ำความสะอาดและบ�ำรุงรักษาห้องสุขาที่ใช้ร่วมกัน โดยทั่วไป ส้วมที่สะอาดมี
แนวโน้มที่จะถูกใช้บ่อย ควรพยายามจัดห้องสุขาส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เอชไอวี/เอดส์ ให้
สามารถใช้ห้องสุขาได้สะดวก เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเผชิญกับอาการท้องร่วงบ่อยครั้ง และ
เคลือ่ นไหวได้ไม่สะดวก
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5. สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีป่ ลอดภัย: สถานทีต่ ง้ั ห้องสุขาทีไ่ ม่เหมาะสมอาจจะท�ำให้กลุม่ เปราะบางอย่างผู้หญิงและเด็กหญิงเสี่ยงต่อการถูกคุกคามมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ควร
สร้างความมัน่ ใจให้ผหู้ ญิงและเด็กหญิงรูส้ กึ ปลอดภัยขณะใช้หอ้ งสุขา ในกรณีทเี่ ป็นไปได้ ควรจัด
ให้มแี สงสว่าง ส�ำหรับห้องสุขารวมของชุมชน และจัดหาไฟฉายส�ำหรับทุกครัวเรือน ควรให้ขอ้ มูล
แก่ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน (ดูหลักการคุม้ ครอง 1-2 หน้า
35-39)
6. การใช้อปุ กรณ์กอ่ สร้างและเครือ่ งมือในท้องถิน่ : การใช้อปุ กรณ์ทหี่ าได้ในท้องถิน่ เพือ่ ก่อสร้าง
ส้วมเป็นสิ่งที่ควรท�ำมากที่สุด โดยจะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ
ในการใช้งานและบ�ำรุงรักษาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ การจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับ
ประชาชนก็ถอื ว่าเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ดงั กล่าวเช่นกัน
7. นาํ้ และวัสดุทำ� ความสะอาดทวารหนัก: ควรจัดให้มนี าํ้ ส�ำหรับการท�ำความสะอาดโถส้วมและ/
หรือกลไกการปกป้องทีถ่ กู สุขลักษณะ ส�ำหรับส้วมหลุมแบบเดิม อาจจ�ำเป็นต้องจัดให้มกี ระดาษช�ำระหรือวัสดุอื่นๆ ส�ำหรับท�ำความสะอาดทวารหนัก ควรหารือกับผู้ใช้งานในชุมชนเรื่องวัสดุ
ท�ำความสะอาดทีเ่ หมาะสมตามวัฒนธรรม ตลอดจนวิธกี ารก�ำจัดทีเ่ หมาะสม
8. การล้างมือ: ผูใ้ ช้งานควรล้างมือด้วยสบูห่ รือสิง่ อืน่ ใดทีส่ ามารถใช้แทนได้ (เช่น ขีเ้ ถ้า) หลังการใช้
ห้องสุขา หลังจากล้างก้นให้เด็กเมือ่ ขับถ่ายเสร็จ ตลอดจนก่อนการรับประทานอาหารและเตรียม
อาหาร ดังนัน้ ควรมีแหล่งนาํ้ ใกล้เคียงกับห้องสุขาเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
9. ประจ�ำเดือน: ผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีม่ ปี ระจ�ำเดือนแล้ว รวมทัง้ นักเรียนหญิง ควรสามารถเข้าถึง
วัสดุส�ำหรับซึมซับประจ�ำเดือนและมีการก�ำจัดวัสดุนั้นอย่างเหมาะสม ควรมีการหารือกับผู้หญิง
และเด็กหญิงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ควรจัดให้ห้องสุขามีอุปกรณ์ส�ำหรับก�ำจัดวัสดุ
ซึมซับประจ�ำเดือนหรือมีทชี่ ำ� ระล้างทีม่ ดิ ชิด (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 2 บันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 2 และ 8 หน้า 96-97)
10. การบ�ำบัดกากตะกอน: เมื่อมีความจ�ำเป็นและเหมาะสม การก�ำจัดกากตะกอนสิ่งขับถ่ายจาก
ส้วมซึม/บ่อเกรอะ รวมทั้งจุดก�ำจัดกากตะกอนขั้นสุดท้ายก็ควรได้รับการพิจารณาตั้งแต่ระยะ
เริม่ ต้นด้วย
11. ห้องสุขาในสภาพแวดล้อมทีย่ ากล�ำบาก: เมือ่ เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบตั ใิ นเขตชุมชนเมือง การ
จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายที่เหมาะสมมักเป็นเรื่องยาก ในกรณีดังกล่าว มีหลายกลไกในการจัดเก็บสิง่ ปฏิกลู จากมนุษย์ถกู น�ำมาใช้ เช่น ส้วมแบบยกสูง ส้วมแบบ
มีโถส�ำหรับปัสสาวะ ถังเก็บสิ่งปฏิกูลและการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง พร้อมทั้งการจัดเก็บ
และก�ำจัดที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่แตกต่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขอนามัย
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การควบคุมพาหะน�ำโรค

พาหะน�ำโรคเป็นตัวการน�ำโรคสูบ่ คุ คล และเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและการเสียชีวติ ในเหตุ
ภัยพิบัติหลายๆ เหตุการณ์ ยุงเป็นพาหะน�ำโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและ
การเสียชีวติ ยุงยังเป็นพาหะน�ำโรคอืน่ ๆ เช่น ไข้เหลือง และไข้เลือดออกประเภทต่าง ๆ แมลงมีปกี
หรือแมลงไม่กัดคน เช่น แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว และแมลงวันหลังลาย มีบทบาทส�ำคัญ
ในการน�ำโรคท้องร่วง แมลงทีก่ ดั คน เช่น ตัวเรือด และเหาก็ทำ� ให้เกิดความเจ็บปวดทีน่ า่ ร�ำคาญ และ
ในบางครัง้ ก็ยงั แพร่เชือ้ โรคทีส่ ำ� คัญๆ อาทิ ไข้รากสาดทีเ่ กิดจากหนู โรคหิด และกาฬโรค เห็บเป็น
ตัวการแพร่เชื้อโรคไข้กลับซํ้า ขณะที่เหาจากคนแพร่เชื้อโรคไทฟัสและไข้กลับซํ้า หนูประเภทต่างๆ
ก็เป็นพาหะน�ำโรคได้ เช่น โรคฉี่หนู และโรคท้องร่วงจากเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonellosis) และหนู
ยังเป็นแหล่งอาศัยของพาหะชนิดอื่นๆ เช่น หมัด ซึ่งอาจท�ำให้เกิดโรคไข้ลัสสา กาฬโรคและโรคติด
เชือ้ อืน่ ๆ
โรคที่เกิดจากพาหะดังกล่าวสามารถควบคุมได้หลายวิธี รวมทั้งการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดหาที่
อยู่อาศัย นํ้า การก�ำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการขยะและการระบายนํ้าที่เหมาะสม การจัดบริการด้าน
สุขภาพ (รวมทั้งการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ) การใช้สารเคมีควบคุม การป้องกันใน
ครอบครัวและบุคคล และการป้องกันคลังอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของเชือ้ โรคทีม่ พี าหะ
น�ำโรคมักจะซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยัง
มีมาตรการหลายประการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายโรคที่มีพาหะเป็น
ตัวน�ำ หากมีการระบุความสัมพันธ์ ระหว่างโรค พาหะและการแพร่กระจายเชือ้ โรคไปสูค่ น
มาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรคที่ 1: การป้องกันส่วนบุคคลและครอบครัว
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกคนมีความรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากโรค
และพาหะน�ำโรคทีก่ อ่ ความร�ำคาญซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่
ทีด่ ี

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

สร้างความตระหนักในประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดและสัมพันธ์
กับพาหะน�ำโรคเกีย่ วกับ วิธกี ารติดต่อและวิธกี ารป้องกันโรคทีท่ ำ� ได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1-5)
ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับยุง ในช่วงเวลาออกหากินโดยวิธี
การที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (เช่น มุ้ง โลชั่นกันยุง เป็นต้น) ซึ่งจะต้องได้รับการจัดหาไว้เสมอ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

112
001-384-new.indd 112

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

◗

◗

◗

ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการปกป้องประชาชนกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงให้
นมบุตร ทารก เด็ก ผูส้ งู อายุ และผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาด้านการเคลือ่ นไหวและเจ็บป่วย (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3)
ด�ำเนินการควบคุมปรสิตเล็กๆ ที่อยู่ในคน ซึ่งเป็นพาหะน�ำโรคไทฟัสหรือไข้กลับซํ้าในพื้นที่ที่มี
ภาวะคุกคาม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ต้องมัน่ ใจว่าเครือ่ งนอนและเครือ่ งนุง่ ห่มได้รบั การผึง่ ลมและซักล้างอยูเ่ สมอ (ดูบนั ทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4)

ดัชนีช้ วี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ประชาชนทุกคนเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ม่เป็นแหล่งอาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุข์ องพาหะน�ำโรคและได้
รับการป้องกันจากพาหะน�ำโรคด้วยมาตรการทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-5)
ประชาชนทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคที่มีพาหะน�ำโรคมีความเข้าใจถึงวิธีการแพร่กระจาย
โรคและการป้องกันตนเอง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-5)
ประชาชนทุกคนได้รับมุ้งเคลือบยากันยุงและใช้ประโยชน์จากมุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
คลังเก็บอาหารในระดับครัวเรือนทุกแห่งได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนโดยสัตว์พาหะน�ำโรค
เช่น แมลงวัน แมลงและสัตว์ฟนั แทะ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การระบุความเสี่ยงต่อโรคที่มีพาหะน�ำโรค: การตัดสินใจด�ำเนินการควบคุมพาหะน�ำโรคใดๆ
ควรมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยงต่อโรคที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งหลักฐานทางการแพทย์
เกีย่ วกับปัญหาโรคทีม่ พี าหะน�ำ รวมถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเสีย่ งด้านนี:้
- ภูมคิ มุ้ กันโรคของประชาชน รวมทัง้ การเคยสัมผัสโรค ความตึงเครียดด้านโภชนาการและความ
ตึงเครียดด้านอืน่ ๆ การเคลือ่ นย้ายของประชาชน (เช่น กลุม่ ผูล้ ภ้ี ยั ผูย้ า้ ยถิน่ ภายในประเทศ)
จากบริเวณที่ไม่มีโรคติดต่อมาสู่บริเวณที่มีโรคติดต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดโรค
ระบาดได้
- ประเภทของเชือ้ โรคและความชุกของโรค ทัง้ ในพาหะน�ำโรคและมนุษย์
- จ�ำนวนสายพันธุ์ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของพาหะน�ำโรค
- จ�ำนวนของพาหะน�ำโรค (ตามฤดูกาล แหล่งเพาะพันธุ์ เป็นต้น)
- การเพิ่มโอกาสการสัมผัสพาหะน�ำโรค ความใกล้ชิด รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประเภทของที่อยู่
อาศัย มาตรการการป้องกันส่วนบุคคล และมาตรการการหลีกเลีย่ งทีม่ อี ยู่
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2. ดัชนีชี้วัดส�ำหรับโปรแกรมการควบคุมพาหะน�ำโรค: ดัชนีช้ีวัดโดยทั่วไปที่น�ำมาใช้ในการ
วัดผลกระทบจากกิจกรรมการควบคุมพาหะน�ำโรคคืออัตราการเกิดโรคที่มีพาหะน�ำโรค (จาก
ข้อมูลด้านระบาดวิทยา ข้อมูลพื้นฐานชุมชนและดัชนีช้ีวัดแทนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง)
และการนับจ�ำนวนปรสิต (ใช้ชดุ ตรวจวิเคราะห์เร่งด่วนหรือใช้กล้องจุลทรรศน์)
3. มาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันมาลาเรีย: ถ้ามีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคมาลาเรีย แนะน�ำ
ให้ด�ำเนินการมาตรการป้องกันที่เป็นระบบและทันเวลา เช่น การให้อุปกรณ์ป้องกันและก�ำจัด
แมลง ได้แก่ เต้นท์ ม่าน และมุง้ มุง้ อาบสารเคมีมปี ระโยชน์มากกว่า เนือ่ งจากช่วยป้องกันเหา โลน
หมัด เห็บ แมลงสาบ และตัวเรือด การป้องกันยุงวิธีอื่นๆ ได้แก่ การใส่เสื้อแขนยาว การพ่นยา
ในบ้าน การจุดยากันยุง การใช้สเปรย์พ่น และการใช้ยาทากันแมลง ที่ส�ำคัญผู้ใช้ต้องเข้าใจ
ความส�ำคัญของการป้องกันและวิธกี ารใช้เครือ่ งมืออย่างถูกต้อง การป้องกันจึงจะเกิดประสิทธิผล
ถ้าวัสดุอปุ กรณ์ไม่เพียงพอ ต้องมุง่ ป้องกันกลุม่ เสีย่ งทีส่ ดุ ก่อน เช่น เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ผูท้ ขี่ าด
ภูมคิ มุ้ กันและหญิงตัง้ ครรภ์
4. มาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันพาหะน�ำโรคอื่นๆ: สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและการซัก
เสื้อผ้าและเครื่องนอนอย่างสม�่ำเสมอ เป็นวิธีการป้องกันโลนที่มีประสิทธิภาพที่สุด การควบคุม
การระบาดของพาหะน�ำโรคเมื่อมีผู้พลัดถิ่นที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่นั้น การติดเชื้อปรสิต
สามารถควบคุมได้ด้วยการดูแลส่วนบุคคล (เช่น การโรยแป้ง) รวมทั้งการรณรงค์เรื่องการซัก
เสือ้ ผ้าและการก�ำจัดเหา สิง่ แวดล้อมในบ้านทีส่ ะอาด พร้อมทัง้ การก�ำจัดของเสียทีถ่ กู ต้องและการ
จัดเก็บอาหารที่ดี (ทั้งที่ปรุงแล้วและยังไม่ได้ปรุง) จะท�ำป้องกันหนู สัตว์ฟันแทะ และแมลงอื่นๆ
(เช่น แมลงสาบ) ไม่ให้เข้ามาภายในบ้านหรือทีพ่ กั พิง
5. โรคติดต่อทางนํา้ : ประชาชนควรรับทราบข้อมูลความรูเ้ รือ่ งภาวะเสีย่ งด้านสุขภาพและควรหลีก
เลี่ยงการสัมผัสกับนํ้าที่มาจากแหล่งที่ทราบว่ามีการติดเชื้อ เช่น โรคพยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิ
กินี หรือโรคฉีห่ นู (ซึง่ ติดต่อจากการสัมผัสปัสสาวะของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม โดยเฉพาะหนู ดูภาค
ผนวก 4: โรคที่สัมพันธ์กับนํ้าและสิ่งขับถ่ายและกลไกการติดต่อ) หน่วยงานอาจจะต้องท�ำงาน
ร่วมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแหล่งนํ้าอื่นๆ หรือสร้างความเชื่อมั่นว่านํ้าส�ำหรับผู้ใช้
ทุกคนได้รบั การบ�ำบัดอย่างเหมาะสม
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มาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรคที่ 2: มาตรการป้องกันทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และสารเคมี
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอาศัยอยู่ จะไม่ก่อให้เกิดโรค
หรือพาหะน�ำโรคทีน่ า่ ร�ำคาญและมีการควบคุมจ�ำนวนพาหะน�ำโรคให้ลดลงเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ก�ำหนดให้ผู้พลัดถิ่นตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ลดโอกาสการติดต่อกับพาหะน�ำโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ก�ำจัดหรือปรับปรุงแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งพักพิงเท่าที่จะท�ำได้ (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ
2-4)
ด�ำเนินการควบคุมแมลงวันอย่างเข้มงวด ในแหล่งที่พักที่อยู่กันหนาแน่น เมื่อมีความเสี่ยงหรือมี
การแพร่ระบาดของโรคท้องร่วง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จั ด ให้ มี ก ลไกการส่ ง ต่ อ ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย เพื่ อ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาตั้ ง แต่ ร ะยะเริ่ ม ต้ น
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

ดัชนีช้ วี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ควบคุมความหนาแน่นของยุง ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อและ
การติดเชือ้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ประชาชนทีป่ ว่ ยเป็นโรคทีม่ พี าหะน�ำมีจำ� นวนลดลง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-5)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การเลือกสถานที่ตั้ง: เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยลดโอกาสสั ม ผั ส กั บ โรคที่ มี พ าหะน� ำ โรคของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การเลือกที่ต้ังควรจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเมื่อพิจารณาถึงการตั้ง
ถิน่ ฐาน การควบคุมมาลาเรีย เช่น การตัง้ ศูนย์พกั พิงควรตัง้ อยูท่ างต้านลมห่างจากแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง เช่น หนองนาํ้ หรือทะเลสาบ 1-2 กิโลเมตร ในกรณีทสี่ ามารถจัดหาแหล่งนํา้ ทีส่ ะอาดเพิม่ เติมได้
(ดูมาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 2 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-9 หน้า 259-260)
2. การควบคุมพาหะน�ำโรคโดยสิ่งแวดล้อมและสารเคมี: มีมาตรการการจัดรูปแบบทางสิ่งแวดล้อมพืน้ ฐานเป็นจ�ำนวนมากทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการลดจ�ำนวนโอกาสแพร่พนั ธุข์ องพาหะน�ำ
โรค มาตรการดังกล่าวรวมถึงการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์อย่างเหมาะสม (ดูหวั ข้อการ
ก�ำจัดสิ่งขับถ่าย หน้า 106) การก�ำจัดขยะอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมแมลงวันและสัตว์ฟันแทะ
(ดูหวั ข้อการจัดการขยะ หน้า 118) การระบายนาํ้ ขัง และการก�ำจัดวัชพืช รอบล�ำคลองและบ่อนํา้
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เพื่อควบคุมจ�ำนวนยุง (ดูหัวข้อการระบายนํ้า หน้า 122) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ความส�ำคัญนี้จะส่งผลต่อความหนาแน่นของพาหะน�ำโรคบางชนิด ซึ่งอาจมีผลกระทบไม่เพียง
พอต่อแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งหากินและแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะทุกประเภทที่ตั้งอยู่ภายในหรือ
ใกล้ทอ่ี ยูอ่ าศัย ในระยะยาว มาตรการควบคุมด้วยสารเคมีหรือมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอาจจะ
มีความจ�ำเป็น เช่น การพ่นสเปรย์ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารติดเชือ้ อาจช่วยลดจ�ำนวนของแมลงวันทีโ่ ตเต็ม
วัยและป้องกันการระบาดของโรคท้องร่วง หรืออาจช่วยลดภาระโรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการระบาด
3. การออกแบบการตอบสนอง: โครงการควบคุมพาหะน�ำโรคอาจจะไม่เกิดผล หากควบคุมพาหะ
ที่ไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือควบคุมพาหะถูกต้องแต่ไม่ถูกสถานที่หรือเวลา
โครงการควบคุมพาหะน�ำโรคควรมีเป้าหมายเบือ้ งต้นเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตอ่ ไปนีค้ อื ลดความ
หนาแน่นของพาหะน�ำโรค ลดการสัมผัสระหว่างสัตว์พาหะกับมนุษย์ และลดแหล่งเพาะพันธุข์ อง
สัตว์พาหะ การด�ำเนินงานที่ไม่ส�ำเร็จอาจท�ำให้เกิดผลตรงข้าม ควรหาข้อมูลสนับสนุนจากการ
ศึกษาอย่างละเอียดและค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งระดับประเทศ
และระดับสากล นอกจากนี้ ควรหาค�ำแนะน�ำจากท้องถิน่ เกีย่ วกับรูปแบบของโรคในท้องถิน่ แหล่ง
เพาะพันธุข์ องพาหะน�ำโรค ฤดูกาลทีม่ พี าหะจ�ำนวนมากและการเกิดโรคในท้องถิน่ เป็นต้น
4. การควบคุมยุงทางสิ่งแวดล้อม: การควบคุมทางสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นอยู่ท่ีการ
ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ยุง 3 ประเภททีส่ ามารถแพร่เชือ้ โรคได้ คือ ยุงร�ำคาญ (โรคเท้าช้าง) ยุง
ก้นปล่อง (โรคมาลาเรียและโรคเท้าช้าง) และยุงลาย (ไข้เหลืองและไข้เลือดออก) ยุงร�ำคาญจะ
อาศัยอยู่ในนํ้าขังที่หมักหมมอยู่กับสารอินทรีย์ในดิน เช่น ห้องส้วม ยุงก้นปล่องมักจะอยู่ตาม
แหล่งนํา้ ผิวดินทีไ่ ม่มมี ลพิษ เช่น แอ่งนํา้ ขนาดเล็ก ล�ำธารทีม่ นี าํ้ ไหลเอือ่ ยๆ และบ่อนํา้ ส่วนยุงลาย
จะอยู่ในนํ้าของภาชนะรองรับ เช่น ขวด ถังนํ้า ยางรถยนต์ เป็นต้น ตัวอย่างการควบคุมยุงทาง
สิง่ แวดล้อมรวมถึงการระบายนํา้ ทีด่ ี ส้วมแบบระบายอากาศทีม่ กี ารท�ำงานอย่างเหมาะสม ปิดฝา
โถส้วมซึมและภาชนะบรรจุนํ้า รวมทั้งบ่อนํ้า และใส่สารเคมีก�ำจัดลูกนํ้าในแหล่งนํ้าดังกล่าวด้วย
(เช่น พืน้ ทีท่ มี่ โี รคไข้เลือดออกเป็นโรคประจ�ำถิน่ )
5. การรักษามาลาเรีย: กลยุทธ์การควบคุมมาลาเรียมีวตั ถุประสงค์ในการลดความหนาแน่นของยุง
นั้นควรจะด�ำเนินการควบคู่กับการตรวจรักษาในระยะแรก ด้วยยาต้านมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ดังกล่าวจะรวมถึงการก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลดอัตราการรอดชีวิตของยุงในแต่ละวัน
รวมทั้งควบคุมไม่ให้ยุงกัด การรณรงค์ท่ีสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษาในระยะแรกควรจะ
ได้รับการริเริ่มและคงความยั่งยืน การบูรณาการที่ผสมผสานวิธีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดย
อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านในการวินจิ ฉัยและให้การรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วย
ลดภาระโรคมาลาเรียมากกว่าการค้นหาผู้ป่วยเชิงรับผ่านศูนย์สุขภาพส่วนกลาง (ดูบริการด้าน
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 2 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 หน้า 317)
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

มาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรคที่ 3: การใช้สารเคมีควบคุมพาหะน�ำโรคอย่าง
ปลอดภัย
มาตรการในการควบคุมพาหะน�ำโรคโดยใช้สารเคมี ต้องด�ำเนินการด้วยความมั่นใจว่า
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ได้รับการ
ปกป้องอย่างเหมาะสม เพียงพอและไม่กอ่ ภาวะดือ้ ยาฆ่าแมลง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

บุคลากรได้รับการป้องกันโดยการฝึกอบรม การใส่ชุดป้องกัน การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ท�ำความสะอาด และการจ�ำกัดชัว่ โมงในการใช้สารเคมี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้สารเคมีควบคุมพาหะน�ำ
โรคและตารางเวลาในการใช้สารเคมี และได้รับการป้องกันทั้งขณะใช้และหลังใช้สารพิษหรือสาร
ฆ่าแมลงตามวิธกี ารทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

การเลือกคุณภาพ การเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมีที่ใช้ในมาตรการควบคุมพาหะน�ำโรคต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและบรรทัดฐานสากล ไม่มกี ารรายงานหรือการพบปฏิกริ ยิ าเชิงลบจากการใช้
สารเคมีควบคุมพาหะน�ำโรค(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สารเคมีทใ่ี ช้ควบคุมพาหะน�ำโรคทัง้ หมดได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องอยูต่ ลอดเวลา (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. หลักปฏิบตั ริ ะดับชาติและระดับสากล: องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำ� หนดหลักปฏิบตั แิ ละ
บรรทัดฐานสากลในการเลือกและการใช้สารเคมีควบคุมพาหะน�ำโรค ซึ่งควรยึดถือตลอดเวลา
หลักปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ ส�ำหรับการเลือกใช้สารเคมีและการประยุกต์ใช้ รวมถึงการป้องกันและ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ มาตรการในการควบคุมพาหะน�ำโรค เกีย่ วข้องกับสองประเด็นหลักทีค่ วร
พิจารณา คือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ถ้าบรรทัดฐานในการเลือกใช้สารเคมีระดับชาติตำ�่
กว่ามาตรฐานสากล หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรึกษาและหว่านล้อมให้ผู้มีอ�ำนาจยินยอมให้ใช้
มาตรฐานระดับสากล
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การจัดการขยะ

การจัดการขยะเป็นกระบวนการรับมือและก�ำจัดขยะอินทรีย์และขยะอันตราย และหากไม่ได้รับการ
ดูแลที่เหมาะสมก็อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและท�ำให้เกิด
ผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมได้ ความเสีย่ งดังกล่าวมาจากแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงวันและสัตว์ฟนั แทะทีเ่ ข้าไป
คุ้ยเขี่ยขยะ (ดูหัวข้อการควบคุมพาหะน�ำโรค หน้า 112) และมลพิษในแหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดินอัน
เนื่องมาจากนํ้าโสโครกที่มาจากครัวเรือน โรงพยาบาลหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะที่
ไม่ได้รับการเก็บและรวบรวมและขยะที่หลงเหลือหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจท�ำให้เกิดความ
น่ารังเกียจและเป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจท�ำให้หมดก�ำลังใจในการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อม
ในมิติอื่นๆ ด้วย ขยะมักขวางทางระบายนํ้าและน�ำไปสู่การเกิดนํ้าท่วม ก่อให้เกิดปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับมลพิษในแหล่งนํ้าผิวดินและใต้ดิน ผู้ด�ำรงชีพด้วยการเก็บขยะและจ�ำหน่าย
วัสดุรีไซเคิลจากกองขยะ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากขยะโรงพยาบาลและขยะจาก
ครัวเรือนด้วยเช่นกัน
มาตรฐานการจัดการขยะที่ 1: การเก็บและการก�ำจัด
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดการปนเปื้อนของขยะ รวมถึงขยะ
ทางการแพทย์ และมีวธิ กี ำ� จัดขยะจากทีพ่ กั อาศัยทีส่ ะดวกและมีประสิทธิผล

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗
◗

◗

◗

◗

ส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการออกแบบและการด�ำเนินโครงการก�ำจัด
ขยะ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดโครงการรณรงค์เรือ่ งการท�ำความสะอาดขยะ เป็นครัง้ คราว (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
พิจารณาความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้จากการรีไซเคิลขยะ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ร่วมมือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดระบบการก�ำจัดขยะจากครัวเรือนเพื่อให้มั่นใจว่าขยะ
ได้รับการบรรจุไว้ในภาชนะที่จัดเก็บเป็นประจ�ำเพื่อน�ำไปเผาหรือฝังในพื้นที่เฉพาะและเก็บขยะ
ทางการแพทย์และขยะอันตรายอืน่ ๆ แยกต่างหากจากขยะทัว่ ไป (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
น�ำขยะที่ไม่ต้องการออกจากครัวเรือน ก่อนกลายเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือสร้างความ
ร�ำคาญ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-6)
จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะและอุปกรณ์เก็บขยะเพิ่มเติมส�ำหรับครัวเรือนที่รองรับผู้พักอาศัยเพิ่มเติม
เนือ่ งจากจ�ำนวนขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ

118
001-384-new.indd 118

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

◗

◗
◗

◗

◗

จัดให้มีรั้วกั้นหลุมทิ้งขยะที่เห็นได้ชัดและเหมาะสม รวมทั้งถังขยะหรือพื้นที่เฉพาะส�ำหรับทิ้งขยะ
ในพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น ตลาด ตลอดจนบริเวณทีท่ ำ� การแร่ปลาและมีการฆ่าสัตว์ (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3-6)
ต้องมัน่ ใจว่ามีระบบการเก็บขยะประจ�ำวันทีช่ ดั เจน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-6)
ด�ำเนินการก�ำจัดขยะขั้นสุดท้าย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-7)
จั ด หาอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ จั ด เก็ บ และก� ำ จั ด ขยะ และ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับการรวบรวมวัสดุสำ� หรับรีไซเคิล รวมทัง้ การให้วคั ซีนป้องกันโรคบาดทะยัก และโรค
ไวรัสตับอักเสบบี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ในกรณีที่ต้องมีการก�ำจัดศพอย่างเหมาะสมและสมศักดิ์ศรี ให้ประสานงานกับหน่วยงานและ
เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในด้านนี้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงถังขยะซึง่ ต้องมีการน�ำขยะไปก�ำจัดอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และตัง้
อยูไ่ ม่เกิน 100 เมตรจากบริเวณทีท่ งิ้ ขยะของชุมชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ขยะทั้งหมดที่มาจากประชาชนในที่อยู่อาศัย ต้องถูกน�ำออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยทุกวันและน�ำ
ออกจากสิง่ แวดล้อมบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
จัดถังขยะความจุ 100 ลิตรอย่างน้อย 1 ใบ ต่อ 10 ครัวเรือน ถ้าไม่มีหลุมฝังกลบในบริเวณนั้น
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
มีการจัดเก็บและก�ำจัดขยะ ทีท่ นั เวลาและปลอดภัย โดยค�ำนึงถึงการลดความเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อม
ทีต่ ามมา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4-6)
ขยะทางการแพทย์ทงั้ หมด (รวมทัง้ ขยะอันตราย เช่น แก้ว เข็ม ผ้าปิดแผลและยา) ถูกแยกและ
ก�ำจัดต่างหากในหลุมที่ออกแบบ ก่อสร้างและมีการด�ำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมหรือมีเตา
เผาขยะแบบกักเก็บเถ้า ทั้งนี้ควรด�ำเนินการในบริเวณศูนย์บริการสุขภาพแต่ละแห่ง (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 4-7)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การวางแผนและการด�ำเนินการ: การก�ำจัดขยะควรได้รับการวางแผนและด�ำเนินการผ่าน
การหารือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการนี้ควรจะเริ่มตั้งแต่ระยะแรกของการปฏิบัติก่อนที่ปัญหาขยะจะก่อให้
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เกิดความเสีย่ งด้านสุขภาพของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ ในบางบริบท การรณรงค์ทำ� ความสะอาดเป็น
ระยะๆ มีความจ�ำเป็นต้องหารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
ท้องถิน่ ด้วย
2. การฝังขยะ: หากมีการฝังขยะในพื้นที่บ้านหรือหลุมขยะของชุมชน จะต้องได้รับการฝังกลบ
ด้วยดินหนาพอประมาณเพื่อป้องกันการดึงดูดแมลงที่เป็นพาหะน�ำโรค เช่น แมลงวันและ
สัตว์ฟนั แทะซึง่ มักจะใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หากเป็นสิง่ ขับถ่ายหรือผ้าอ้อมเด็ก จ�ำเป็นต้องได้รบั
การฝังกลบโดยตรง หลุมทิง้ ขยะควรมีรว้ั ล้อมรอบเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุและการเข้าถึงของเด็กๆ และ
สัตว์ตา่ งๆ ควรมีการดูแลอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันนาํ้ โสโครกปนเปือ้ นในแหล่งนํา้
3. ชนิดและปริมาณขยะ: ขยะในที่อยู่อาศัยมีหลายชนิดและมีปริมาณที่แตกต่างกันตามจ�ำนวน
และประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นิสยั การบริโภคอาหาร และแนวปฏิบตั ใิ นการน�ำวัสดุกลับ
มาใช้ใหม่ หรือการก�ำจัดขยะของท้องถิ่น ควรประเมินและด�ำเนินการก�ำจัดขยะที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ขยะจากครัวเรือนควรจัดเก็บในถังขยะส�ำหรับก�ำจัดในหลุมหรือเตาเผา
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีถังขยะในแต่ละครัวเรือนได้ ควรจัดให้มีถังขยะส�ำหรับชุมชนแทน
ควรมีการส่งเสริมให้ชมุ ชนน�ำขยะทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยกลับมาใช้ใหม่ ควรหลีกเลีย่ งการ
แจกจ่ายของใช้ประจ�ำวันที่ท�ำให้เกิดขยะจ�ำนวนมากจากวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
ในพืน้ ที่
4. ขยะทางการแพทย์: การจัดการขยะทางการแพทย์ที่ไม่ดี ท�ำให้ประชาชน ผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพ และคนเก็บขยะติดเชื้อ ได้รับสารพิษ หรือบาดเจ็บได้ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ขยะที่มี
อันตรายทีส่ ดุ คือ ขยะติดเชือ้ ทัง้ ชนิดมีคมและไม่มคี ม (ผ้าพันแผล คราบเลือด และสารอินทรียอ์ นื่ ๆ
เช่น รก เป็นต้น) ขยะต่างชนิดกันต้องแยกทิง้ ขยะทีไ่ ม่ตดิ เชือ้ (กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร)
ก�ำจัดได้เช่นเดียวกับขยะปกติ แต่ของมีคมที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็มและกระบอกฉีดยา
ใช้แล้ว ต้องทิง้ ในภาชนะทีเ่ ตรียมไว้ทนั ทีหลังใช้ ภาชนะและขยะติดเชือ้ อืน่ ๆ ต้องท�ำลายโดยการ
ฝัง เผา หรือวิธีการอื่นที่ปลอดภัย (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพที่ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 11
หน้า 302)
5. ขยะจากตลาด: ขยะจากตลาดส่วนใหญ่ใช้วิธีการก�ำจัดเช่นเดียวกับขยะจากครัวเรือน ขยะจาก
ตลาดปลาและโรงฆ่าสัตว์ ต้องมีวธิ กี ารก�ำจัดเป็นพิเศษ รวมถึงอุปกรณ์ใส่ขยะทีเ่ ป็นของเหลวด้วย
ต้องแน่ใจว่าการก�ำจัดขยะของโรงฆ่าสัตว์ทำ� อย่างถูกต้องตามสุขอนามัย ภายใต้กฎหมายท้องถิน่
ขยะจากโรงฆ่าสัตว์ต้องท�ำลายในหลุมขนาดใหญ่ที่มีท่อปิดใกล้ๆ สถานที่ฆ่าสัตว์ เลือดของสัตว์
หรือขยะของเหลวอื่นๆ สามารถไหลออกจากโรงฆ่าสัตว์ไปยังหลุมก�ำจัดโดยตรงผ่านท่อปิด
(เพือ่ ป้องกันแมลงวัน) ควรจัดหานาํ้ ให้พร้อมเสมอส�ำหรับท�ำความสะอาด
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6. การควบคุมการทิ้งขยะและ/หรือที่ทิ้งขยะ: การก�ำจัดขยะจ�ำนวนมากควรจะด�ำเนินการนอก
พื้นที่ผ่านการควบคุมทั้งเรื่องการทิ้งขยะและ/หรือสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งขึ้นกับสถานที่และอุปกรณ์
ที่เพียงพอ โดยขยะที่กองรวมกันนั้นจะต้องได้รับการฝังกลบด้วยดินในช่วงเย็นของแต่ละวันเพื่อ
ป้องกันการคุย้ ขยะและเป็นแหล่งเพาะพันธุข์ องพาหะน�ำโรค
7. สวัสดิการเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ควรสวมใส่ชุดที่ป้องกันอันตรายจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บ การขนส่ง การก�ำจัดและการรีไซเคิลขยะ รวมทั้งสวมถุงมือเป็นอย่างน้อย ตลอดจน
รองเท้าบู๊ต และหน้ากากป้องกัน ในกรณีที่จ�ำเป็นควรจัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
และไวรัสตับอักเสบบี ควรจัดสบูแ่ ละนาํ้ ให้พร้อมส�ำหรับการล้างมือและล้างหน้า ส�ำหรับผูม้ หี น้าที่
ก�ำจัดขยะทางการแพทย์ต้องได้รับค�ำแนะน�ำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการเก็บ การขนส่งและ
การก�ำจัดอย่างถูกต้อง รวมทัง้ ต้องรูถ้ งึ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการจัดการขยะทีไ่ ม่เหมาะสม
8. การจัดการศพ: การจัดการเผาและ/หรือฝังศพจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติควรจะเป็นไป
อย่างเหมาะสมและสมศักดิศ์ รี โดยทัว่ ไปแล้ว ทีมค้นหาและทีมฟืน้ ฟูจะเป็นผูร้ บั หน้าทีน่ ้ี โดยการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การฝังศพผู้เสียชีวิตด้วย
โรคติดต่อจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและหารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ดูมาตรฐาน
ระบบสุขภาพที่ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 12 หน้า 302) ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการฝังศพอย่าง
เหมาะสม สามารถดูได้จากรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม
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การระบายนํา้

นํ้าผิวดินที่อยู่ในหรือใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยอาจมาจากครัวเรือนและจุดนํ้าทิ้ง การรั่วซึมจากสุขา
และท่อระบายนํา้ นํา้ ฝนหรือนํา้ ทีเ่ อ่อท่วม ความเสีย่ งทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดจากนํา้ ผิวดินคือการ
ปนเปื้อนของนํ้าและสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย ความเสียหายของห้องสุขาและบ้านพักอาศัย
การแพร่พันธุ์และการเพิ่มจ�ำนวนของพาหะน�ำโรค และการจมนํ้า นํ้าฝนและนํ้าที่เอ่อท่วมท�ำให้การ
ระบายนํา้ ในแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยแย่ลงและเพิม่ ความเสีย่ งจากการปนเปือ้ น การวางแผนระบบระบายนํา้
ทีเ่ หมาะสม เช่น การระบายนาํ้ จากพายุฝน การจัดการระบายนํา้ ผ่านการวางผังและการก�ำจัดนํา้ เสีย
โดยใช้การบ�ำบัดนํ้าเสียขนาดย่อมในพื้นที่ ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากภัยพิบัติได้ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงปัญหาและกิจกรรมการระบายนํ้าขนาดย่อมเท่านั้น
การระบายนํ้าในพื้นที่ขนาดใหญ่มักก�ำหนดโดยการเลือกสถานที่พักพิงและการพัฒนา (ดูมาตรฐาน
ทีพ่ กั พิงและทีพ่ กั อาศัย 2 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5 หน้า 259)
มาตรฐานเรือ่ งการระบายนาํ้ 1: งานระบายนาํ้
ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต�่ำที่สุดต่อสุขภาพและความเสี่ยงอื่น อันเกิด
จากนํา้ กัดเซาะ นาํ้ ขัง ตลอดจนนาํ้ จากพายุฝน นาํ้ ทีเ่ อ่อท่วม นํา้ เสียจากบ้านเรือน และจาก
บริการทางการแพทย์

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

จัดให้มีเครื่องมือระบายนํ้าที่เหมาะสมเพื่อให้บริเวณที่พักอาศัยและจุดแจกนํ้าไม่มีน�้ำเสียขังอยู่
และมีการระบายนาํ้ จากพายุฝนได้ดี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2, 4-5)
แสวงหาข้อตกลงร่วมกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบถึงวิธจี ดั การปัญหาการระบายนํา้ และจัดให้มี
เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับงานระบายนาํ้ ขนาดเล็ก รวมถึงการบ�ำรุงรักษาทีจ่ ำ� เป็น (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
ต้องมั่นใจว่าจุดแจกนํ้าและสถานที่ซักล้างทุกจุดมีการระบายนํ้าที่มีประสิทธภาพเพื่อป้องกันการ
เกิดโคลนโดยรอบบริเวณ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

จุดแจกนํ้าทุกจุดได้รับการวางแผนก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการระบายนํ้า
จากแหล่งซักล้างและที่อาบนํ้า เช่นเดียวกับจุดรับนํ้าและอุปกรณ์ล้างมือ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 2 และ 4)
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◗

◗

◗

นํ้าที่ระบายออกมาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อนํ้าผิวดินและ/หรือแหล่งนํ้าใต้ดิน (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 5)
ที่พักอาศัย ทางเดินเท้า และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านนํ้าและสุขาภิบาลไม่ถูกนํ้าเอ่อท่วมหรือ
ถูกนํา้ กัดเซาะ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-4)
นํา้ ทีร่ ะบายออกมาไม่กอ่ ให้เกิดการกัดเซาะ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การเลือกสถานที่และการวางแผน: วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมปัญหาการระบาย
นํ้าคือ การเลือกสถานที่และออกแบบที่พักอาศัย (ดูมาตรฐานที่พักพิงและที่อยู่อาศัย 1-2 หน้า
251-260)
2. นํา้ เสีย: นํา้ สกปรกหรือนํา้ เสียจากทีพ่ กั อาศัยถือว่าเป็นนํา้ โสโครกเมือ่ ผสมกับสิง่ ขับถ่ายของมนุษย์
หากสถานที่พักพิงไม่มีระบบก�ำจัดนํ้าโสโครก โดยไม่ควรปล่อยให้นํ้าเสียจากบ้านเรือนปะปน
กับสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ การจัดการนํ้าโสโครกเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการก�ำจัดนํ้า
เสียธรรมดา ควรส่งเสริมให้มีสวนเล็กๆ เพื่อรองรับนํ้าทิ้งจากจุดแจกนํ้า จุดซักล้างและที่อาบนํ้า
ซึง่ เป็นสถานทีท่ ต่ี อ้ งใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เพือ่ ป้องกันไม่ให้นาํ้ เสียจากสถานทีด่ งั กล่าวไปปนเปือ้ น
กับแหล่งนํา้ สะอาด
3. การระบายนํ้าและการก�ำจัดสิ่งขับถ่าย: ควรดูแลเพื่อป้องกันห้องสุขาและท่อระบายนํ้าเป็น
พิเศษจากการถูกนาํ้ ท่วม เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายและการรัว่ ซึมจากระบบโครงสร้าง
4. การส่งเสริม: ควรให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ สี ว่ นร่วมในการสร้างทางระบายนํา้ ขนาดย่อม
เพราะบุคคลเหล่านีม้ กั มีความรูด้ เี กีย่ วกับทางไหลของนํา้ และช่องทางระบายนํา้ ทีค่ วรจะเป็น เมือ่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดต่อสุขภาพและความเสี่ยง
ทางกายภาพต่างๆ และร่วมก่อสร้างระบบระบายนาํ้ บุคคลเหล่านีจ้ ะช่วยกันดูแลรักษาระบบให้ใช้
การได้ตอ่ ไป (ดูเรือ่ งการควบคุมพาหะน�ำโรค) ควรเตรียมการช่วยเหลือทางเทคนิคและเครือ่ งมือ
ไว้ให้พร้อมเพือ่ การนีด้ ว้ ย
5. การระบายนาํ้ ภายในสถานที:่ หากเป็นไปได้ และหากสภาพพืน้ ดินเหมาะสม การระบายนํา้ จาก
จุดแจกนํ้า และจุดซักล้างควรท�ำภายในสถานที่มากกว่าผ่านช่องทางนํ้าที่เปิด ซึ่งดูแลรักษายาก
และอุดตันบ่อย การใช้เทคนิคทีง่ า่ ยและราคาถูก เช่น หลุมซับนํา้ (soak pit) หรือการปลูกต้นกล้วย
สามารถน�ำมาใช้เพือ่ การก�ำจัดนาํ้ เสียภายในบริเวณได้ หากการก�ำจัดนํา้ เสียภายนอกเป็นวิธเี ดียว
ทีท่ ำ� ได้ ก็ควรขุดทางระบายมากกว่าการใช้ทอ่ การขุดทางหรือคลองระบายนํา้ มีวตั ถุประสงค์สอง
ประการ คือ เป็นการระบายนํา้ เสียด้วยความเร็วในหน้าแล้งและระบายนํา้ จากพายุฝน ถ้ามีความ
ลาดชันมากกว่าร้อยละห้า ควรใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพือ่ ป้องกันการกัดเซาะ การระบายตะกอน
จากกระบวนการบ�ำบัดนํ้าเสียควรมีการควบคุมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ประชาชนใช้นํ้าเหล่านี้
และเพือ่ ไม่ให้ปนเปือ้ นแหล่งนาํ้ ผิวดินและแหล่งนาํ้ ใต้ดนิ
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ภาคผนวก 1

แบบประเมินความต้องการจ�ำเป็นเบือ้ งต้นด้านนาํ้
และสุขาภิบาล
รายการค�ำถามต่อไปนี้ ใช้ในการประเมินความต้องการจ�ำเป็นเบื้องต้น ระบุแหล่งทรัพยากรและ
อธิบายสภาพท้องถิ่น โดยไม่รวมค�ำถามที่ใช้ส�ำหรับก�ำหนดแหล่งทรัพยากรภายนอกที่จ�ำเป็นนอก
เหนือจากทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่

1. ข้อมูลทัว่ ไป
a. มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบจ�ำนวนเท่าใด และอยูท่ ไ่ี หนบ้าง จ�ำแนกข้อมูลให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ตาม
เพศ อายุ ความทุพพลภาพ ฯลฯ
b. ลักษณะการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนเป็นอย่างไร และปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของผู้ได้รับ
ผลกระทบและโอกาสในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างมีศกั ยภาพเป็นอย่างไร
c. โรคทีส่ มั พันธ์กบั นาํ้ และสุขาภิบาลทีเ่ กิดขึน้ คืออะไร ปัญหาทีค่ าดว่าจะขยายหรือเปลีย่ นแปลงไป
คืออะไร
d. ใครเป็นบุคคลหลักทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั สิ ามารถปรึกษาหรือติดต่อได้
e. ใครเป็นกลุม่ เปราะบางในชุมชน เพราะเหตุใด
f. ทุกคนสามารถเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเท่าเทียมกันหรือไม่
g. ความเสีย่ งเป็นพิเศษด้านความปลอดภัยของผูห้ ญิงและเด็กหญิงคืออะไร
h. แนวปฏิบตั เิ รือ่ งนาํ้ และสุขาภิบาลของประชาชนในพืน้ ทีก่ อ่ นเกิดภัยพิบตั มิ อี ะไรบ้าง
i. โครงสร้างอ�ำนาจทัง้ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีอะไรบ้าง (เช่น หัวหน้าชุมชน ผูส้ งู วัย
กลุม่ ผูห้ ญิง)
j. การตัดสินใจในครัวเรือนและในชุมชนมีลกั ษณะอย่างไร

2. การส่งเสริมสุขอนามัย
a. ประชาชนมีขอ้ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับนาํ้ และสุขาภิบาลอย่างไรก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
b. ข้อปฏิบตั ใิ ดบ้างทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใครเป็นผูป้ ฏิบตั แิ ละเหตุผลในการปฏิบตั ิ
c. ใครบ้างที่ยังสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสุขอนามัย และอะไรส่งเสริมให้พวกเขาปฏิบัติ
เช่นนัน้

124
001-384-new.indd 124

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องนํ้า สุขาภิบาล และ การส่งเสริมสุขอนามัย

d. ผลดีและผลเสียจากการเปลีย่ นแปลงวิธปี ฏิบตั ติ นมีอะไรบ้าง
e. ช่องทางในการสื่อสารที่มีอยู่และจากบุคคลภายนอก (เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุชชุมชน หมอ
ต�ำแย หมอแผนโบราณ กลุม่ สหกรณ์ โบสถ์ มัสยิด เป็นต้น) ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
มีอะไรบ้าง
f. สือ่ สารทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้ ในพืน้ ทีม่ อี ะไรบ้าง (วิทยุ โทรทัศน์ วีดโี อ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น)
g. มีหน่วยงานด้านการสือ่ สารและ/หรือองค์กรทีไ่ ม่ใช่รฐั (เอ็นจีโอ) ใดอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ า้ ง
h. ประชาชนเป้าหมายมีกลุม่ ใดบ้าง (แม่ เด็ก ผูน้ ำ� ชุมชน ผูป้ ระกอบอาหารในชุมชน เป็นต้น)
i. ระบบช่วยเหลือจากภายนอกประเภทใดบ้างทีเ่ ข้ากับบริบทของชุมชน (อาสาสมัคร กลุม่ สุขภาพ
คณะกรรมการ เป็นต้น) ส�ำหรับการขับเคลือ่ นทัง้ ในทันทีและในระยะกลาง
j. ความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพคือเรื่องใด
บ้าง
k. เครื่องอุปโภคใดบ้างที่หาได้และเครื่องอุปโภคที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วนตามความชอบและความ
จ�ำเป็นของประชาชนมีอะไรบ้าง
l. การปฎิบัติงานด้านสุขอนามัยในศูนย์สุขภาพมีประสิทธิภาพหรือไม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เกิดโรคระบาด)

3. นาํ้
a. แหล่งนํา้ ปัจจุบนั ทีใ่ ช้คอื อะไร และใครเป็นผูใ้ ช้อยู่
b. จ�ำนวนนํา้ ทีม่ ใี ช้ตอ่ คนต่อวัน มีเท่าใด
c. ความถีใ่ นการแจกจ่ายนาํ้ ต่อวันหรือสัปดาห์
d. แหล่งนํา้ ทีม่ อี ยูเ่ พียงพอกับความต้องการของทุกกลุม่ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวหรือไม่
e. จุดรับนํา้ อยูใ่ กล้ทอี่ ยูข่ องผูป้ ระสบภัยและมีความปลอดภัยหรือไม่
f. แหล่งนํา้ ทีใ่ ช้อยูเ่ พียงพอหรือไม่ จะใช้ได้นานเท่าใด
g. ประชาชนมีภาชนะเก็บนาํ้ ทีม่ ชี นิดและขนาดทีเ่ หมาะสมเพียงพอหรือไม่
h. แหล่ ง นํ้ า มี ก ารปนเปื ้ อ นหรื อ เสี่ ย งต่ อ การปนเปื ้ อ นหรื อ ไม่ (ทั้ ง จากเชื้ อ โรค สารเคมี สาร
กัมมันตภาพรังสี)
i. มีระบบการบ�ำบัดนํ้าอยู่แล้วหรือไม่ ต้องมีการบ�ำบัดนํ้าหรือไม่ นํ้าสามารถบ�ำบัดได้หรือไม่
รูปแบบของการบ�ำบัดทีจ่ ำ� เป็นคือแบบใด
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j. จ�ำเป็นต้องมีการฆ่าเชือ้ โรคหรือไม่ แม้ในกรณีทแี่ หล่งนํา้ นัน้ ไม่มกี ารปนเปือ้ น
k. มีแหล่งนํา้ อืน่ อยูใ่ กล้เคียงหรือไม่
l. มีความเชือ่ และแนวปฏิบตั อิ ย่างไรเกีย่ วกับการรับ กักเก็บและการใช้นาํ้
m. มีอปุ สรรคในการใช้นาํ้ จากแหล่งทีม่ อี ยูห่ รือไม่
n. ในกรณีทนี่ าํ้ ไม่เพียงพอ สามารถอพยพประชาชนไปทีอ่ นื่ ได้หรือไม่
o. ในกรณีทนี่ าํ้ ไม่เพียงพอ สามารถขนส่งนาํ้ เข้ามาได้หรือไม่
p. ประเด็นส�ำคัญด้านสุขอนามัยอันเนือ่ งมาจากนาํ้ มีอะไรบ้าง
q. ประชาชนมีวธิ กี ารใช้นาํ้ อย่างถูกสุขลักษณะหรือไม่
r. ในกรณีการพลัดถิน่ ในชนบท แหล่งนาํ้ ประจ�ำส�ำหรับใช้เลีย้ งปศุสตั ว์คอื นํา้ จากแหล่งใด
s. การด�ำเนินงานเกีย่ วกับนํา้ การใช้นาํ้ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
และนามธรรมหรือไม่
t. มีคนกลุม่ อืน่ ใดทีร่ ว่ มใช้นาํ้ ด้วยบ้าง และอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรือ่ งทีม่ คี นกลุม่ ใหม่เข้า
มาใช้นาํ้ หรือไม่

4. การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย
a. พฤติกรรมการถ่ายอุจจาระเป็นอย่างไร ถ้าเป็นการถ่ายอุจจาระในสถานทีเ่ ปิด มีการระบุสถานที่
หรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่
b. ความเชื่อและข้อปฏิบัติต่างๆ มีอะไรบ้าง รวมทั้งข้อปฏิบัติเฉพาะของเพศหญิงและเพศชายที่
เกีย่ วข้องกับการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายเป็นอย่างไร
c. มีสาธารณูปโภคอะไรให้ใช้บ้าง มีการใช้งานหรือไม่ จ�ำนวนเพียงพอหรือไม่ ใช้ได้หรือไม่และ
สามารถขยายจ�ำนวนหรือปรับใช้ได้หรือไม่
d. พฤติกรรมการถ่ายอุจจาระส่งผลเสียต่อระบบนาํ้ (นาํ้ ผิวดินและนาํ้ ใต้ดนิ ) บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
สิง่ แวดล้อมหรือไม่
e. ประชาชนล้างมือหลังถ่ายอุจจาระ ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหารหรือไม่ มีสบู่
หรือวัสดุทำ� ความสะอาดหรือไม่
f. ประชาชนคุน้ เคยกับสุขาและการใช้สขุ าหรือไม่
g. มีวสั ดุอปุ กรณ์ในท้องถิน่ อะไรบ้างทีน่ ำ� มาใช้สร้างสุขาได้
h. ประชาชนมีการเตรียมการในการถ่ายอุจจาระ โดยใช้สว้ มหลุม ทุง่ คูดนิ หรืออืน่ ๆ หรือไม่
i. มีพนื้ ทีเ่ พียงพอในการถ่ายอุจจาระแบบไปทุง่ ส้วมหลุม สุขา หรือแบบอืน่ ๆ หรือไม่
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j. พืน้ ทีล่ าดชันเพียงใด
k. ระดับนํา้ ใต้ดนิ คือเท่าไร
l. สภาพดินเหมาะกับการก�ำจัดของเสียภายในพืน้ ทีห่ รือไม่
m. การจัดการก�ำจัดสิง่ ขับถ่ายทีด่ ำ� เนินการอยูท่ ำ� ให้มพี าหะน�ำโรคหรือไม่
n. มีวสั ดุอน่ื หรือนํา้ ส�ำหรับท�ำความสะอาดก้นหลังถ่ายอุจจาระหรือไม่ และมีวธิ ที ำ� ลายวัสดุเหล่านัน้
อย่างไร
o. ผูห้ ญิงมีวธิ ดี แู ลเรือ่ งประจ�ำเดือนอย่างไร มีวสั ดุหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมหรือไม่
p. มีสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเฉพาะที่มีไว้ส�ำหรับการเข้าถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล
ของผูท้ พุ พลภาพหรือผูท้ ตี่ อ้ งเคลือ่ นไหวโดยใช้เครือ่ งมือทางการแพทย์หรือไม่
q. การตัดสินใจด้านสิง่ แวดล้อมในประเด็นใดควรได้รบั การประเมินบ้าง

5. โรคทีเ่ กิดจากพาหะน�ำโรค
a. ความเสีย่ งของโรคทีเ่ กิดจากพาหะน�ำโรคมีอะไรบ้าง และรุนแรงเพียงใด
b. มีความเชื่อและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพาหะน�ำโรค (เช่น ความเชื่อว่าโรคมาลาเรียเกิดจากนํ้า
สกปรก) และโรคทีเ่ กิดจากพาหะอะไรบ้าง มีขอ้ ใดเป็นประโยชน์หรือโทษหรือไม่
c. ถ้ามีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคสูง ประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งเข้าถึงการป้องกันตนเองหรือไม่
d. มีความเป็นไปได้หรือไม่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม (โดยการระบายนํา้ การท�ำความสะอาด
การก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย การก�ำจัดขยะ เป็นต้น) เพือ่ ลดการแพร่พนั ธุข์ องพาหะน�ำโรค
e. มีความจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีในการก�ำจัดพาหะน�ำโรคหรือไม่ มีโครงการ กฎข้อบังคับและ
ทรัพยากรอะไรบ้าง ส�ำหรับควบคุมพาหะน�ำโรคและการใช้สารเคมี
f. มีขอ้ มูลและข้อควรระวังอะไรบ้างทีค่ วรจัดเตรียมส�ำหรับการป้องกันในครัวเรือน

6. การจัดการขยะ
a. ขยะเป็นปัญหาหรือไม่
b. ประชาชนก�ำจัดขยะอย่างไร มีขยะกีช่ นิดและมีจำ� นวนเท่าใด
c. สามารถท�ำลายขยะในพืน้ ทีไ่ ด้หรือไม่ หรือจ�ำเป็นต้องเก็บและน�ำไปท�ำลายภายนอก
d. โดยปกติใช้วธิ กี ารใดในการก�ำจัดขยะให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ (น�ำไปท�ำเป็นปุย๋ /ทิง้
ในหลุมฝังขยะ ระบบเก็บขยะ ถังขยะ เป็นต้น)
e. มีขยะที่เกิดจากบริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์หรือไม่ มีวิธีการก�ำจัดอย่างไร ใครเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบ
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f. ผ้าอนามัยถูกน�ำไปก�ำจัดทีไ่ หน แหล่งก�ำจัดมิดชิดและมีประสิทธิภาพหรือไม่
g. ผลกระทบจากการก�ำจัดขยะต่อสิง่ แวดล้อมมีอะไรบ้าง

7. การระบายนาํ้
a. มีปัญหาเรื่องการระบายนํ้าหรือไม่ (เช่น นํ้าท่วมขังบริเวณที่พักอาศัยหรือห้องสุขา แหล่งแพร่
พันธุข์ องพาหะน�ำโรค นาํ้ เสียทีเ่ ข้าไปท�ำให้บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยและนํา้ เกิดการปนเปือ้ น)
b. ลักษณะดินท�ำให้นาํ้ ขังหรือไม่
c. ประชาชนมีมาตรการป้องกันปัญหานาํ้ ท่วมทีพ่ กั อาศัยหรือสุขาหรือไม่
d. มีการระบายนาํ้ ทีด่ ใี นจุดรับนาํ้ และพืน้ ทีซ่ กั ล้างหรือไม่
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ภาคผนวก 2

แนวทางการวางแผนจัดหานาํ้ ในปริมาณขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับใช้
ในอาคารและใช้ประโยชน์อนื่
ลักษณะงาน

ปริมาณการใช้นา้ํ

ศูนย์สขุ ภาพและโรงพยาบาล

5 ลิตร/ผูป้ ว่ ยนอก 1 คน/วัน
40-60 ลิตร/ผูป้ ว่ ยใน 1 คน/วัน
อาจต้องการปริมาณเพิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้ซกั ผ้า/ล้างวัสดุ
อุปกรณ์ และห้องสุขาทีใ่ ช้นา้ํ ฯลฯ

ศูนย์รกั ษาผูม้ อี าการท้องร่วงร้ายแรง

60 ลิตร/ผูป้ ว่ ย 1คน/วัน
15 ลิตร/ผูด้ แู ล/วัน

ศูนย์ให้อาหารเสริม

30 ลิตร/ผูป้ ว่ ยใน 1 คน/วัน
15 ลิตร/ผูด้ แู ล/วัน

ศูนย์รบั และส่งต่อ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

15 ลิตร/คน/วัน ในกรณีทอ่ี าศัยอยูม่ ากกว่า 1 วัน
3 ลิตร/คน/วัน ในกรณีพกั เฉพาะช่วงกลางวัน

โรงเรียน

3 ลิตร/นักเรียน 1 คน/วัน สำ�หรับดืม่ และ
ล้างมือ (ไม่รวมการใช้ในสุขา: ดูดา้ นล่าง)

มัสยิด

2-5 ลิตร/คน/วัน สำ�หรับดืม่ และล้างทำ�ความสะอาด

สุขาสาธารณะ

1-2 ลิตร/คน/วัน สำ�หรับล้างมือ
2-8 ลิตร/คน/วัน สำ�หรับทำ�ความสะอาดสุขา

สุขาทีใ่ ช้นา้ํ ทัว่ ๆ ไป

20-40 ลิตร/คน/วัน สำ�หรับสุขาทีใ่ ช้กำ�ลังนํา้ กำ�จัด
สิง่ ขับถ่ายสูท่ อ่ นํา้ ทิง้
3-5 ลิตร/คน/วัน สำ�หรับสุขาราดนํา้

การล้างก้น

1-2 ลิตร/คน/วัน

โรงเลีย้ งปศุสตั ว์

20-30 ลิตร/สัตว์ใหญ่หรือปานกลาง/วัน
5 ลิตร/สัตว์เล็ก/วัน
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ภาคผนวก 3
แนวทางการวางแผนจัดหาจ�ำ นวนขั้ นต�่ำ ของห้องสุขาในที่
สาธารณะและอาคาร ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
อาคารสถานที่

ระยะสัน้ (จำ�นวนห้องสุขา)

ระยะยาว (จำ�นวนห้องสุขา)

ตลาด

1 ห้อง/50 แผงลอย

1 ห้อง/20 แผงลอย

โรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์

1 ห้อง/ผูป้ ว่ ย 20 เตียง
หรือ ผูป้ ว่ ยนอก 50 คน

1 ห้อง/10 เตียง
หรือ ผูป้ ว่ ยนอก 20 คน

ศูนย์อาหาร

1 ห้อง/ผูใ้ หญ่ 50 คน
1 ห้อง/เด็ก 20 คน

1 ห้อง/ผูใ้ หญ่ 20 คน
1 ห้อง/เด็ก 10 คน

ศูนย์รบั และส่งต่อ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

1 ห้อง/ผูใ้ หญ่ 50 คน
3:1 ผูห้ ญิง/ผูช้ าย

โรงเรียน

1 ห้อง/นักเรียนหญิง 30 คน
1 ห้อง/นักเรียนชาย 60 คน

สำ�นักงาน

1 ห้อง/นักเรียนหญิง 30 คน
1 ห้อง/นักเรียนชาย 60 คน
1 ห้อง/เจ้าหน้าที่ 20 คน

แหล่งข้อมูล: ปรับจาก Harvey, Baghri and Reed (2002)
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ภาคผนวก 4
โรคทีส่ มั พันธ์กบั นาํ้ และสิง่ ขับถ่าย และกลไกการแพร่ระบาด
เชือ้ โรค
ทีเ่ กิดจาก
นา้ํ หรือ
นา้ํ ล้าง

อหิวาตกโรค โรคบิดมีตวั (ติดเชือ้
shigella) ท้องร่วง
การติดเชือ้ salmonella อืน่ ๆ
ไข้ไทฟอยด์ โรคพาราไทฟอยด์ อืน่ ๆ
โรคบิด โรคท้องร่วงจากการติดเชือ้
giardia
โรคตับอักเสบ A โรคโปลิโอ
โรคท้องร่วงจาก rotavirus

นา้ํ ล้างหรือ
การขาด
แคลนนา้ํ

การติดเชือ้ ทีต่ าหรือผิวหนัง
โรคไทฟัสและไข้กลับซา้ํ ทีเ่ กิดจาก
โลน/เหา

พยาธิ
ในสิง่ ขับถ่าย

พยาธิตวั กลม พยาธิปากขอ
พยาธิแส้มา้ อืน่ ๆ

พยาธิตวั ตืดวัว
หรือตัวตืดหมู

พยาธิตวั ตืด

คน-สัตว์

เนือ้ สัตว์ปรุงไม่สกุ
การปนเปือ้ นจากพืน้ ดิน

พยาธิในนา้ํ

พยาธิ Schistosoma
พยาธิ Guinea
พยาธิตวั แบน Clonorchis

สามารถ
อยูใ่ นนํา้
ได้นาน

การปนเปือ้ นในนํา้

แมลงทีเ่ ป็น
พาหะซึง่
สัมพันธ์กบั นา้ํ

โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก
โรคเหงาหลับ
โรคพยาธิ Filariae อืน่ ๆ

ถูกยุงกัดหรือ
แมลงวันกัด

กัดใกล้แหล่งนํา้
แพร่พนั ธุใ์ นนํา้

แมลงทีเ่ ป็น
พาหะสัมพันธ์
กับสิง่ ขับถ่าย

ท้องร่วง และโรคบิด

ติดต่อโดย
แมลงวันและ
แมลงสาบ

สภาพแวดล้อมสกปรก

แบคทีเรีย
จากสิง่ ขับถ่าย
สูป่ าก

การปนเปือ้ นในนํา้
สุขาภิบาลไม่ดี
สุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี

เชือ้ จาก
สิง่ ขับถ่าย
สูป่ ากทีไ่ ม่ใช่
แบคทีเรีย

การปนเปือ้ นในผลผลิต
การเกษตร

นํา้ ไม่เพียงพอ
สุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี

พยาธิทแ่ี พร่
ระบาดผ่านดิน

การถ่ายสิง่ ขับถ่ายในพืน้ ทีเ่ ปิด
การปนเปือ้ นจากพืน้ ดิน
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ภาคผนวก 5

สุขอนามัย และสุขาภิบาลขัน้ ต�ำ่ และการแยกผูป้ ว่ ย
ในศูนย์รกั ษาอหิวาตกโรค
หลักการส�ำคัญที่ศูนย์สุขภาพและศูนย์รักษาอหิวาตกโรคทุกแห่งต้อง
ปฏิบตั ติ าม ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

แยกผูป้ ว่ ยหนัก
รองรับสิง่ ขับถ่ายทัง้ หมด (อุจจาระและอาเจียน)
ผูใ้ ห้การดูแลหนึง่ คนต่อผูป้ ว่ ยหนึง่ ราย
ล้างมือในนํา้ ทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ โดยคลอรีน
พืน้ ของทุกชัน้ จะต้องสามารถล้างท�ำความสะอาดได้
ฆ่าเชือ้ โรคทีเ่ ท้าทุกครัง้ เมือ่ ออกจากศูนย์
ฆ่าเชือ้ โรคทีเ่ ครือ่ งนุง่ ห่มของผูป้ ว่ ยก่อนออกจากศูนย์ (ด้วยการต้มหรือการใช้นาํ้ ยาฆ่าเชือ้ โรค)
จัดให้มกี ารล้างท�ำความสะอาดพืน้ และบริเวณศูนย์ทงั้ หมดอยูเ่ สมอ
จัดให้มกี ารแยกห้องสุขาและจุดซักล้างระหว่างผูป้ ว่ ยและผูใ้ ห้การดูแล
จัดเตรียมอาหารภายในศูนย์ หากน�ำอาหารมาจากภายนอกจะต้องถ่ายอาหารไปทีภ่ าชนะของ
ศูนย์ทที่ างเข้าออกศูนย์ เพือ่ ป้องกันภาชนะปนเปือ้ นเชือ้ แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดโรคอหิวาห์ไปสู่
ภาชนะภายนอก
ติดตามอาการครอบครัวและญาติของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มผี ปู้ ว่ ยเพิม่ เติม ใช้นาํ้ ยาฆ่าเชือ้
ทีบ่ า้ นและให้ขอ้ มูลด้านสุขอนามัย
ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยเดินทางมายังศูนย์ดว้ ยรถสาธารณะ จะต้องใช้นาํ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคท�ำความสะอาด
ยานพาหนะด้วย
รองรับและบ�ำบัดนํา้ ฝน รวมทัง้ นํา้ ทิง้ จากศูนย์ในพืน้ ทีบ่ ำ� บัดเฉพาะก่อนปล่อยนํา้ ออกจากศูนย์
จัดการของเสียในพืน้ ทีบ่ ำ� บัดเฉพาะภายในศูนย์

ปริมาณสารละลายคลอรีนส�ำหรับศูนย์รกั ษาอหิวาตกโรค
ร้อยละของคลอรีนสำ�หรับ
การใช้งานแบบต่างๆ

ร้อยละ 2
ของเสียและ
สิง่ ขับถ่าย
ศพ

ร้อยละ 0.2
พืน้ /เตียงนอน
อ่างล้างเท้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม

ร้อยละ 0.05
มือ
ผิวหนัง

หมายเหตุ: ควรมีการเตรียมสารละลายคลอรีนใหม่ทกุ วัน เพราะคลอรีนสามารถถูกท�ำลายได้ดว้ ยแสงและความร้อน
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การบ�ำบัดนาํ้ ใช้จากครัวเรือนและแผนภูมกิ ารเก็บรักษานาํ้
มีการปนเปื้ อนหรือไม่
มี

ไม่มี
จัดเก็บน้ำและบำรุงรักษำ
อย่ำงปลอดภัย

มีการใช้ผลิ ตภัณฑ์บาบัดน้าเชิ งพาณิ ชย์ในการตอบสนองทางมนุษยธรรมหรือไม่
ไม่มี

มี

ก่อนบาบัด น้าขุ่นหรือเป็ นโคลนหรือไม่

น้าขุ่นจนมีลกั ษณะเหมือนโคลนหรือไม่

ไม่มี

มี

มี

ส่งเสริมกำรกรองน้ำ กำร
ทำให้ตกตะกอน กำรถ่ำย
น้ำ กำรวัดสำมจุด หรือ
กำรกรองแบบง่ำยและ
กำรทำควำมสะอำด
บ่อยครัง้

ส่งเสริมกำรรวมตะกอน
กำรฆ่ำเชือ้ โรค หรือ
ส่งเสริมกำรกรองแบบ
ง่ำย กำรทำให้ตกตะกอน
และกำรถ่ำยน้ำ หรือกำร
วัดสำมจุด ตำมด้วยกำร
เพิม่ คลอรีนเป็ นสองเท่ำ
และกำรส่งเสริมกำรเก็บ
น้ำและบำรุงรักษำน้ำ
อย่ำงปลอดภัย

การฆ่าเชื้อโรค: มีไม้หรือเชื้อเพลิ งอื่น ๆ
หรือไม่
ไม่มี
ส่งเสริมกำรฆ่ำเชือ้ ด้วย
แสงอำทิตย์ รวมทัง้
ส่งเสริมกำรเก็บและ
บำรุงรักษำน้ำอย่ำง
ปลอดภัย

ไม่มี

น้ายังขุ่นอยู่หรือไม่

มี

มี

ไม่มี

ส่งเสริมกำรต้ม กำรเก็บ
และบำรุงรักษำน้ำอย่ำง
ปลอดภัย รวมทัง้ ส่งเสริม
กำรเก็บไม้ทใ่ี ช้ได้และ
กำรปลูกปำ่

ส่งเสริมกำรกรองโดยใช้
เยือ่ บำง (กรองด้วย
ชีวภำพ คอลลอยด์ เงิน
เซรำมิค เป็ นต้น) หรือ
กำรเพิม่ คลอรีนเป็ นสอง
เท่ำของกำรฆ่ำเชือ้ ทำง
เคมี และกำรส่งเสริมกำร
เก็บน้ำและบำรุงรักษำน้ำ
อย่ำงปลอดภัย

ส่งเสริมกำรกรองโดยใช้
เยือ่ บำง (กรองด้วย
ชีวภำพ คอลลอยด์ เงิน
เซรำมิค เป็ นต้น) หรือ
กำรเติมคลอรีนเพือ่ เป็ น
กำรฆ่ำเชือ้ ทำงเคมี และ
กำรส่งเสริมกำรเก็บน้ำ
และบำรุงรักษำน้ำอย่ำง
ปลอดภัย

ทีม่ า: ปรับจากคูม่ อื การบาบัดน้ าและเก็บน้ าของครัวเรือนในภาวะฉุกเฉิน,

ทีม่ า : ปรับจากคู
ม่ อื การบ�ำบัดนาํ้ และเก็บนาํ้ ของครัวเรือนในภาวะฉุกเฉิน, สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ปี 2008
ระหว่างประเทศ ปี 2008
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บทที่ 4

มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เรือ่ ง
ความมัน่ คงทางอาหาร
และโภชนาการ
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การใช้เนือ้ หาบทนี้
บทนีแ้ บ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1.
2.
3.
4.

การประเมินความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ
การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
การจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน และการขาดวิตามินและเกลือแร่
ความมัน่ คงทางอาหาร

ส�ำหรับหัวข้อที่ 4 ความมัน่ คงทางอาหารถูกแบ่งย่อยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1. ความมัน่ คงทางอาหาร - การแจกจ่ายอาหาร
2. ความมัน่ คงทางอาหาร - การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทนเงินสด
3. ความมัน่ คงทางอาหาร - การด�ำรงชีพ
หลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลักถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งในบทนี้
แม้วา่ วัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรมเมือ่ ประสบภัยพิบตั ิ
แต่มาตรฐานขั้นต�่ำอาจได้รับการพิจารณาระหว่างการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการเปลี่ยน
ผ่านไปสูก่ จิ กรรมการฟืน้ ฟู ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐานขั้นต�่ำ: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับที่ต่�ำที่สุด เพื่อ
บรรลุการตอบสนองด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดของการส่งเสริมด้านความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการ

■

■

ปฏิบตั กิ ารหลัก: เป็นกิจกรรมและข้อมูลทีค่ วรน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ดัชนีชวี้ ดั หลัก: เป็น “เครือ่ งหมาย” ซึง่ แสดงว่า มาตรฐานได้รบั การบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ผา่ น
วิธกี ารวัดค่าและการสือ่ สารโดยกระบวนการ และผลของปฏิบตั กิ ารหลักทีด่ ชั นีชว้ี ดั นีจ้ ะเกีย่ วข้องกับ
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารหลัก

■

บันทึกแนวทางการปฏิบัติ: บันทึกนี้รวมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงที่จะต้องพิจารณาเมื่อน�ำ
มาตรฐานหลักมาใช้ในการปฏิบัติและดัชนีชี้วัดหลักในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บันทึกแนวทาง
การปฏิบัตินี้จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากล�ำบากในการปฏิบัติ มาตรฐานหรือ
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบตั หิ รือดัชนีชวี้ ดั และการอธิบายข้อถกเถียง ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้ นปัจจุบนั
■
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หากดัชนีชวี้ ดั หลัก และการกระท�ำทีก่ ำ� หนดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ควรมีการประเมินผลอันไม่
พึงประสงค์ที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อลดลักษณะอันไม่พึงประสงค์
นัน้ ตามความเหมาะสม
ภาคผนวกท้ายบทนี้ เป็นรายการตรวจสอบส�ำหรับการประเมินต่างๆ ตัวอย่างการตอบสนองความ
มัน่ คงทางอาหาร แนวทางการประเมินภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ภาวะขาดสารอาหาร และการ
ก�ำหนดความส�ำคัญทางสาธารณสุขในกรณีขาดวิตามินและเกลือแร่ ความต้องการทางโภชนาการ
และรายการอ้างอิงคัดสรรที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งประเด็นทั่วไปและประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทนี้
และถูกแบ่งเป็นรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม
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บทน�ำ
ความเชือ่ มโยงกับกฎบัตรมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเป็นการแสดงออกในทางปฏิบัติของ
ความเชื่อและภาระผูกพันร่วมกันของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม รวมทั้งหลักการ สิทธิ และหน้าที่
โดยทั่วไปของปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรมนุษยธรรมที่ก่อตั้งขึ้นบนหลักการ
ของความเป็นมนุษย์และสะท้อนให้เห็นในกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการเหล่านี้รวมถึงสิทธิใน
ชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ตลอดจนสิทธิในการ
รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบนพื้นฐานของความจ�ำเป็น รายการของเอกสารทางกฎหมาย
และนโยบายทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับกฎบัตรมนุษยธรรมนัน้ อ้างอิงไว้ในภาคผนวก 1 (หน้า 358) พร้อมทัง้
ค�ำอธิบายความคิดเห็นส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรม
แม้ว่ารัฐมีหน้าที่หลักในการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น หน่วยงานด้าน
มนุษยธรรมก็มีความรับผิดชอบในการท�ำงานกับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทิศทางที่สอดคล้อง
กับสิทธิดงั กล่าว สิทธิทวั่ ไปเหล่านีน้ ำ� ไปสูส่ ทิ ธิเฉพาะกรณีจำ� นวนมาก รวมทัง้ สิทธิการมีสว่ นร่วม การ
เข้าถึงข้อมูลและ การไม่เลือกปฏิบัติอันเป็นรูปแบบพื้นฐานของมาตรฐานหลัก เช่นเดียวกับสิทธิใน
ความมัน่ คงทางอาหาร ซึง่ เกือ้ หนุนมาตรฐานหลักและมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในคูม่ อื เล่มนี้
ทุกคนมีสทิ ธิได้รบั อาหารอย่างเพียงพอ ซึง่ สิทธินป้ี รากฏในกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ รวม
ถึงสิทธิการหลุดพ้นจากความหิวโหย เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะมีสิทธิได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอตามทรัพย์ทใ่ี ช้จา่ ย โดยเหตุใดๆ ทีเ่ หนือการควบคุมของตนเอง รัฐมีหน้าทีโ่ ดยตรงใน
การสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิดังกล่าว สิทธิเรื่องอาหาร หมายถึง หน้าที่ของรัฐดัง
ต่อไปนี้
◗

◗

◗

เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงอาหารทีเ่ พียงพอ, ภาครัฐต้องไม่กำ� หนดมาตรการใดๆ ทีจ่ ะส่งผลกีดกันการ
เข้าถึงอาหาร
เพื่อปกป้อง, รัฐจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นๆ จะไม่
กีดกันบุคคลในการเข้าถึงอาหารทีเ่ พียงพอ
เพือ่ ก่อให้เกิดทรัพย์, รัฐต้องริเริม่ กิจกรรมทีม่ งุ่ เพิม่ ความเข้มแข็งของประชาชนในการเข้าถึงและ
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีพที่มั่นคง รวมถึงความมั่นคงทาง
อาหาร

ในกรณีภัยพิบัติ รัฐควรจัดอาหารให้คนที่จ�ำเป็น หรืออาจร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ ถ้า
ทรัพยากรของตนเองไม่เพียงพอ รัฐควรอ�ำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย และไม่ขดั ขวางการ
ช่วยเหลือจากนานาชาติ
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อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร ได้รวมสิทธิการเข้าถึงอาหารในสถานการณ์ที่มีการพิพาทกันด้วยอาวุธ
และการยึดครองพื้นที่ ในการใช้กลยุทธ์ทางทหารท�ำให้ประชาชนอดอยาก โจมตี ท�ำลาย เคลื่อน
ย้าย และ/หรือท�ำให้อาหารพื้นที่ทางการเกษตรส�ำหรับผลิตอาหาร พืชผล ปศุสัตว์ แหล่งนํ้าดื่มและ
ชลประทานใช้การไม่ได้ ถือเป็นข้อห้าม เมื่อรัฐหนึ่งยึดครองอีกฝ่ายด้วยก�ำลัง กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศก�ำหนดให้ฝ่ายที่เข้ายึดครองท�ำให้ประชาชนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และน�ำ
สิ่งของที่จ�ำเป็นเข้ามา หากทรัพยากรในพื้นที่ไม่เพียงพอ รัฐควรท�ำทุกทางให้มั่นใจว่าผู้อพยพและ
ผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศเข้าถึงอาหารทีเ่ พียงพอได้ตลอดเวลา
มาตรฐานขั้นต�่ำในบทนี้มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิด้านอาหาร อย่างไรก็ตามมาตรฐานสเฟียร์
สะท้อนให้เห็นถึงเนือ้ หาหลักของสิทธิในการได้รบั ความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ รวมทัง้ การ
จัดการให้เกิดความก้าวหน้าของสิทธิดา้ นนีใ้ นระดับโลก

ความส�ำคัญของความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ
ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
การเข้าถึงอาหารและการรักษาสถานะภาวะโภชนาการที่เพียงพอไว้เป็นตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
ความอยูร่ อดของประชาชนในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ (ดูตำ� แหน่งของสเฟียร์ภายในการปฏิบตั กิ ารด้าน
มนุษยธรรม หน้า 9) ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมักจะมีภาวะขาดสารอาหารเรือ้ รังเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
ภาวะโภชนาการต�่ำเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่รุนแรงและเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเสียชีวิตไม่ทาง
ตรงก็ทางอ้อม
สาเหตุของภาวะโภชนาการต�่ำนั้นซับซ้อน กรอบแนวคิด (ดูหน้า 147) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่ง
แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งหลายที่ท�ำให้เกิดภาวะโภชนาการต�่ำ สาเหตุที่ส่งผลทันทีต่อภาวะ
โภชนาการต�่ำคือ โรค และ/หรือการได้รับอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผลมาจากความยากจน ไม่มี
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน การดูแลสุขภาพที่บ้านหรือในชุมชนที่ไม่เพียงพอ นํ้าไม่สะอาด
สุขอนามัยและสุขาภิบาลไม่ดี และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงพอ ภัยพิบัติ เช่น ไซโคลน
แผ่นดินไหว นํ้าท่วม ความขัดแย้ง และความแห้งแล้ง มีผลโดยตรงต่อสาเหตุเชิงลึกของภาวะ
โภชนาการต�่ำ ความเปราะบางของครัวเรือน หรือชุมชน เป็นตัวตัดสินศักยภาพของพวกเขาในการ
รับมือกับภัยเหล่านี้ ความสามารถในการจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ถูกก�ำหนดโดยคุณลักษณะ
ของครัวเรือนหรือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพย์สิน และกลยุทธ์ในการรับมือและการด�ำรงชีพใน
ขณะนัน้

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ในบทนีด้ งั นี้
◗

ความมัน่ คงทางอาหารเกิดเมือ่ ประชาชนทุกคนมีการเข้าถึงทัง้ ทางกายภาพ (ได้รบั อาหาร) สังคม
และเศรษฐกิจ (มีเงินซือ้ อาหาร) เพือ่ ได้รบั อาหารทีป่ ลอดภัย และมีสารอาหารเพียงพอตลอดเวลา
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ให้เป็นไปตามความต้องการอาหารที่จ�ำเป็นและอาหารที่ต้องการ เพื่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่
กระตือรือร้น นิยามความมัน่ คงทางอาหารมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
- ความสามารถจัดหาได้เกี่ยวเนื่องกับปริมาณ คุณภาพ และแหล่งอาหารตามฤดูกาลในพื้นที่ที่
ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ซึง่ รวมถึงแหล่งผลิตท้องถิน่ (เกษตร ปศุสตั ว์ การจับปลา อาหารป่า)
และอาหารที่น�ำเข้าโดยผู้ค้า (การด�ำเนินการของรัฐบาลและตัวแทนมีผลต่อการหาอาหารได้)
ตลาดท้องถิน่ ทีส่ ามารถส่งอาหารให้ประชาชนถือเป็นปัจจัยหลักของความสามารถในการจัดหา
ดังกล่าว
- การเข้าถึง หมายถึง ศักยภาพของครัวเรือนในการจัดหาอาหารอย่างเพียงพอและปลอดภัย
ตรงตามความต้องการทางโภชนาการของสมาชิกทุกคน ตัวแทนดัชนีช้ีวัดที่ดี ได้แก่ ความ
สามารถของครัวเรือนเรือ่ งอาหารทีห่ ามาได้ตามความต้องการ ผ่านการผสมผสานการผลิตเอง
ทีบ่ า้ น คลังสินค้า ซือ้ แลกเปลีย่ น ของขวัญ การยืม หรือการแลกเปลีย่ นอาหาร และ/หรือบัตร
แทนเงินสด
- การใช้จ่าย หมายถึง การใช้อาหารที่ได้มาของครัวเรือน รวมถึงการเก็บสะสม เงินสด และ/
หรือคูปองอาหาร กระบวนการเตรียมและการแจกจ่ายในครัวเรือน รวมถึงความสามารถของ
แต่ ล ะบุ ค คลในการดู ด ซึ ม และเผาผลาญสารอาหาร ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบจากโรคและภาวะ
ทุพโภชนาการ
◗

◗

การด�ำรงชีพ ประกอบไปด้วยศักยภาพ ทรัพย์สนิ (ทัง้ ธรรมชาติ วัตถุ และสังคม) และกิจกรรมของ
ครัวเรือน เพือ่ ความอยูร่ อดและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ในอนาคต กลยุทธ์การด�ำรงชีพเป็นแนวปฏิบตั ิ
หรือกิจกรรมที่ผู้คนใช้สินทรัพย์ตนเพื่อหารายได้และบรรลุเป้าหมายการด�ำรงชีพอื่นๆ กลยุทธ์
การรับมือเป็น การตอบสนองชั่วคราวต่อการขาดความมั่นคงทางอาหาร การด�ำรงชีพ ของ
ครัวเรือนจะถือว่ามั่นคงก็ต่อเมื่อสามารถรับมือและฟื้นฟูจากความเสียหายและคงไว้ หรือเพิ่ม
ศักยภาพและทรัพย์สนิ ทีส่ ร้างขึน้
โภชนาการ เป็นค�ำทีก่ นิ ความหมายกว้าง หมายถึง กระบวนการเกีย่ วกับการกิน การย่อย และการ
ใช้อาหารของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสืบพันธุ์ กิจกรรมทางกายและคงไว้ซึ่ง
สุขภาพ ค�ำว่าทุพโภชนาการในทางเทคนิครวมถึงภาวะโภชนาการต�่ำและโภชนาการเกิน ภาวะ
โภชนาการต�่ำครอบคลุมขอบเขตเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ภาวะทุพ
โภชนาการเรือ้ รัง และการขาดวิตามินและเกลือแร่ ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน หมายถึง โรค
ผอมแห้ง (ผอมบาง) และ/หรือการบวมจากภาวะโภชนาการ ในขณะทีภ่ าวะทุพโภชนาการเรือ้ รัง
หมายถึง การแคระแกร็น (เตี้ย) การแคระแกร็นและผอมบาง ถือเป็นสองรูปแบบของการเจริญ
เติบโตที่ผิดปกติ ในบทนี้เรากล่าวถึงภาวะโภชนาการต�่ำ และกลับไปสู่ภาวะทุพโภชนาการโดย
เฉพาะในเรือ่ งภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
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กรอบแนวคิดสาเหตุภาวะโภชนาการต�ำ่
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กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงถูกก�ำหนดโดยความถี่และความรุนแรงของความ
กระทบกระเทือนที่เกิดจากธรรมชาติและนํ้ามือมนุษย์ และโดยสังคม เศรษฐกิจและภูมิประเทศ ตัว
ก�ำหนดศักยภาพในการรับมือประกอบด้วยระดับทางการเงินของครัวเรือน คน ทรัพย์ทางกายภาพ
สังคม ธรรมชาติ และการเมือง ระดับของการผลิต รายได้ และการบริโภค และความสามารถของครัว
เรือนในการแปลงแหล่งรายได้และการบริโภคเพือ่ บรรเทาผลของความเสีย่ ง
ความเปราะบางของทารกและเด็กเล็กแสดงให้เห็นว่า การจัดการภาวะโภชนาการของพวกเขา
ควรท�ำเป็นอย่างแรก การป้องกันภาวะโภชนาการต�่ำส�ำคัญเท่ากับการรักษาภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลัน การด�ำเนินการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร อาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพใน
ระยะสัน้ ความอยูร่ อดและความเป็นอยูท่ ดี่ ใี นระยะยาว
ผู้หญิงมักมีบทบาทส�ำคัญในการวางแผนและจัดเตรียมอาหารให้ครัวเรือน กลยุทธ์ในการด�ำรง
ชีพของครัวเรือนอาจเปลี่ยนแปลงไปหลังภัยพิบัติ การตระหนักถึงบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องภาวะ
โภชนาการในครัวเรือนเป็นหลักส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาความมัน่ คงทางอาหารในระดับครัวเรือน การเข้าใจ
ความต้องการเฉพาะทางโภชนาการเฉพาะด้านของหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุและ
ผูท้ พุ พลภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญเช่นกันในการพัฒนาการตอบสนองเรือ่ งอาหารทีเ่ หมาะสม
การเตรี ย มพร้ อ มที่ ดี ท� ำ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ในการตอบสนองเรื่ อ งความมั่ น คงทางอาหารและ
โภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ความพร้อมดังกล่าวเป็นผลของศักยภาพ ความสัมพันธ์และความรู้ที่
ถูกพัฒนาโดยรัฐบาล หน่วยงานด้านมนุษยธรรม องค์กรส่วนท้องถิน่ ชุมชน และบุคคล ในการคาดการณ์และตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อผลกระทบของภัยที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น การ
เตรียมความพร้อมอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า มันรวมถึงแผนฉุกเฉิน พัสดุและเครือ่ งมือทีส่ ำ� รองไว้ การบริการฉุกเฉินและการเตรียมการ
ส�ำรอง การสื่อสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร และการจัดการประสานงาน การอบรมบุคลากร การ
วางแผนระดับชุมชน และการฝึกซ้อม
การด�ำเนินการส่วนใหญ่เรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภาวะภัยพิบัติในคู่มือนี้
ครอบคลุมเนือ้ หาเกีย่ วกับการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก การจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
และการขาดวิตามินและเกลือแร่ การแจกจ่ายอาหาร เงินสด บัตรใช้แทนเงินสดและการด�ำรงชีพ

ความเชือ่ มโยงกับบทอืน่
มาตรฐานหลายๆ มาตรฐานที่ปรากฏในบทอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับบทนี้ ความคืบหน้าในการ
บรรลุมาตรฐานในพื้นที่หนึ่งมักจะมีอิทธิพลและแม้กระทั่งก�ำหนดความคืบหน้าในพื้นที่อื่นๆ ส�ำหรับ
การตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การประสานงานและความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ กับภาคส่วนอืน่ ๆ เป็นสิง่
ทีค่ วรกระท�ำ การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิน่ และหน่วยงานตอบสนองอืน่ ๆ ยังเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความต้องการได้รับการตอบสนองและไม่ซํ้าซ้อนกัน ตลอดจนคุณภาพของ
การปฏิบตั งิ านด้านความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการทีด่ ขี นึ้
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กรอบแนวคิดส�ำหรับภาวะโภชนาการต�่ำ (ดูหน้า 147) ได้ระบุถึงสภาพแวดล้อมครัวเรือนที่ไม่ดีและ
บริการด้านสุขภาพทีไ่ ม่เพียงพอ อยูใ่ นสาเหตุเชิงลึกของภาวะทุพโภชนาการ การตอบสนองเพือ่ การ
ป้องกันและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการต้องอาศัยความส�ำเร็จในมาตรฐานขั้นต�่ำของสองเรื่องคือ ใน
บทนี้และในบทที่พักพิง นํ้าและสุขภาพ รวมถึงต้องบรรลุมาตรฐานหลักและมีการก�ำหนดหลักการ
คุ้มครอง เพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของคนทุกกลุ่มอยู่ในรูปแบบที่ท�ำให้
เกิดการอยู่รอดและคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของพวกเขา การบรรลุมาตรฐานเฉพาะในบทนี้ของคู่มือนั้นไม่
เพียงพอ
รายการอ้างอิงท�ำขึ้นในส่วนที่สัมพันธ์กับมาตรฐานเฉพาะและบันทึกแนวทางการปฏิบัติในบทอื่นๆ
เพือ่ ให้มาตรฐานใช้ดว้ ยกันประกอบกันสมบูรณ์

ความเชือ่ มโยงกับหลักความคุม้ ครองและมาตรฐานหลัก
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานในคู่มือนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั้งหมดควรใช้แนวทางตามหลักการ
คุม้ ครอง ถึงแม้วา่ จะไม่ได้มภี ารกิจชัดเจน หรือศักยภาพเชีย่ วชาญด้านการคุม้ ครอง หลักการนัน้ ไม่
สมบูรณ์ สังเกตได้วา่ เหตุการณ์แวดล้อมอาจจ�ำกัดขอบเขตทีห่ น่วยงานสามารถท�ำให้บรรลุหลักการได้
แต่กระนัน้ หลักการก็สะท้อนภารกิจมนุษยธรรมสากล ซึง่ ควรเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ลอดเวลา
มาตรฐานหลักเป็นกระบวนการจ�ำเป็นและมาตรฐานบุคคลทีถ่ กู น�ำไปใช้โดยทุกหน่วยงาน มาตรฐาน
หลัก 6 ข้อ ครอบคลุมผู้ท�ำงานตอบสนองด้านมนุษยธรรม การประสานงานและความร่วมมือ การ
ประเมิน การออกแบบและตอบสนอง การปฏิบัติ ความโปร่งใสและการเรียนรู้ และการปฏิบัติของผู้
ท�ำงานช่วยเหลือ ได้ให้ขอ้ อ้างอิงหนึง่ อย่างเพือ่ การเข้าถึงทีส่ นับสนุนมาตรฐานอืน่ ๆ ทัง้ หมดในคูม่ อื นี้
บททางเทคนิคบางบทจึงต้องใช้คกู่ บั มาตรฐานหลักเพือ่ ช่วยให้มาตรฐานของมันเองส�ำเร็จ โดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจถึงความเหมาะสม คุณภาพของการตอบสนอง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ รวมถึงกลุม่ หรือบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งบ่อยทีส่ ดุ ควรได้รบั ประโยชน์สงู สุด

ความเปราะบางและศักยภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ
ส่วนนีถ้ กู ออกแบบมาให้อา่ นร่วมและเสริมมาตรฐานหลัก
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำความเข้าใจคือ การเป็นเด็ก หรือคนแก่ ผูห้ ญิง หรือผูท้ พุ พลภาพ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ไม่ได้เป็นตัวท�ำให้ผู้คนเปราะบางหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากแต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกัน เช่น
คนทีอ่ ายุมากกว่า 70 ปี อาศัยอยูค่ นเดียวและมีสขุ ภาพไม่ดี ดูจะเป็นผูม้ คี วามเปราะบางมากกว่าคนที่
อายุเท่ากัน แต่มสี ขุ ภาพดีและอยูก่ บั ครอบครัว มีรายได้เพียงพอ เช่นเดียวกันกับเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ
มีความเสีย่ งมากกว่าถ้าเธออยูค่ นเดียว เทียบกับเวลาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เมื่อความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานทางโภชนาการและปฏิบัติการหลักได้ด�ำเนินการแล้ว การ
วิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพจะช่วยสร้างความมั่นใจว่า ความพยายามในการตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั ิ ได้ชว่ ยเหลือคนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละส่งไปยังผูท้ ตี่ อ้ งการ
มากที่สุด ความเข้าใจในเรื่องบริบทท้องถิ่นและลักษณะที่วิกฤตแต่ละอย่างมีผลกระทบต่อคนกลุ่ม
ต่างๆ ตามความเปราะบางที่พวกเขามีอยู่ก่อนแล้วเป็นสิ่งจ�ำเป็น (เช่น ความยากจน หรือถูกเลือก
ปฏิบตั )ิ การประสบกับภาวะคุกคามต่อการคุม้ ครองต่างๆ (เช่น ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการหา
ประโยชน์ทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม) เหตุหรือการแพร่เชือ้ (เช่น เชือ้ เอชไอวี หรือวัณโรค) และความ
เป็นไปได้ของการเกิดโรคระบาด (เช่น หัด อหิวาตกโรค) ภัยพิบัติจะท�ำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่
แล้วแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ตามการสนับสนุนกลยุทธ์ในการรับมือและศักยภาพในการฟื้นคืนสู่สภาพ
เดิมของประชาชนเป็นสิ่งจ�ำเป็น ความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ของพวกเขาจ�ำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน และช่วยให้เกิดการเข้าถึงทางสังคม กฎหมาย การเงินและการช่วยเหลือด้านจิตสังคม การ
ระบุถงึ ปัญหาต่างๆ ทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมทีป่ ระชาชนอาจจะเจอในการเข้าถึง
บริการเหล่านีอ้ ย่างเท่าเทียมกันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องจัดการ
ต่อไปนี้เป็นจุดส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงสิทธิและศักยภาพของประชาชน
กลุม่ เปราะบางทุกกลุม่
◗

◗

◗

ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่ามีตวั แทนของทุกกลุม่ รวมอยู่ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่ค่อยถูกมองเห็น (เช่น คนที่สื่อสารและเคลื่อนไหวล�ำบาก คนที่อยู่ในสถานดูแลกักกัน
เยาวชนทีก่ ระท�ำความผิด และกลุม่ อืน่ ๆ หรือกลุม่ ทีไ่ ม่ปรากฏหลักฐานการมีอยู)่
จ�ำแนกข้อมูลในเรือ่ งเพศและอายุ (0-80+ปี)2 ระหว่างการประเมินถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความ
มั่นใจว่าส่วนของความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการได้พิจารณาถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่าง
เพียงพอ
สร้างความมัน่ ใจว่าสิทธิการได้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ได้ถกู สือ่ สารออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน

การจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามช่วงอายุของแต่ละประเทศนัน้ ต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งอายุของผูส้ งู อายุ โดยทัว่ ไปอายุ
ของผูส้ งู อายุจะกำ�หนดไว้ถงึ 80 ปี แต่ในบางประเทศกลุม่ อายุของผูส้ งู อายุอาจจะมากกว่า 80 ปีกไ็ ด้ ดังนัน้ ในหนังสือเล่ม
นีจ้ งึ เขียนไว้วา่ 80+ปี เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกประเทศ
2
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มาตรฐานขัน้ ต�ำ่

การประเมินความมัน่ คงทาง
อาหารและโภชนาการ
ในภาวะวิกฤตซึ่งต้องตอบสนองทันที การประเมินเรื่องต่างๆ ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วอาจเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจว่า ต้องมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหรือไม่ การประเมินอย่างรวดเร็วในเบือ้ งต้นถูก
ออกแบบเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและรวดเร็วของบริบทเฉพาะทันเวลา อาจจ�ำเป็นต้องมีการประเมิน
เชิงลึกต่อในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการซึ่งต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรจ�ำนวนมาก
ในการจัดท�ำอย่างเหมาะสม การประเมินเป็นกระบวนการต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทีย่ ดื เยือ้
และควรระบุการก�ำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการตอบสนอง
ในทางอุดมคติ การประเมินความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการควรด�ำเนินการควบเกีย่ วกันและมุง่
มั่นเพื่อระบุสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับโภชนาการที่เพียงพอ ตลอดจนการด�ำเนินการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดหา การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์สงู สุดของการบริโภคอาหาร รายการตรวจ
สอบเพือ่ ประเมินผลอยูใ่ นภาคผนวกท้ายบท 1: รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความมัน่ คงทางอาหาร
และการด�ำรงชีพ 2: รายการตรวจสอบเพื่อประเมินความมั่นคงของเมล็ดพันธุ์พืช และ 3: รายการ
ตรวจสอบเพือ่ ประเมินโภชนาการ
มาตรฐานการประเมินด้านความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการด�ำเนินตามมาตรฐานหลัก 3 (ดูหน้า
63) และทั้งสองเรื่องถูกประยุกต์ใช้เมื่อมีการวางแผนหรือสนับสนุนการด�ำเนินการด้านความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานการประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ 1: ความมั่นคงทาง
อาหาร
เมื่อประชาชนมีความเสี่ยงเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น การประเมินด้วยวิธีการที่
เป็นที่ยอมรับถูกน�ำมาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงชนิดความรุนแรง และขอบเขตของความไม่มั่นคง
ทางอาหาร และเพื่อหาผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และก�ำหนดการตอบสนองที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ
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ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗
◗

◗

ใช้ระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และบันทึกในรายงานการประเมินอย่างครอบคลุม
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงแรกของการประเมิน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
วิเคราะห์ผลกระทบความไม่มนั่ คงทางอาหารต่อภาวะโภชนาการของประชากร (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
สร้างการประเมินตามศักยภาพของท้องถิน่ รวมถึงสถาบันทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการเท่าที่
เป็นไปได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ความมั่นคงทางอาหารและการด�ำรงชีพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ถูกตรวจสอบเพื่อชี้น�ำ
แนวทางการช่วยเหลือ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-9)
ผลของการประเมินอยู่ในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ที่มีค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติต่อบุคคล
หรือกลุม่ ทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-10)
การตอบสนองอยู่บนพื้นฐานความต้องการอาหารอย่างเร่งด่วนของประชาชน แต่จะพิจารณา
กลยุทธ์การคุม้ ครองและการส่งเสริมการด�ำรงชีพด้วย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 10)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ระเบียบวิธี: ขอบเขตของการประเมิน และวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งส�ำคัญ แม้ว่าจะไม่เป็น
ทางการ การประเมินความมั่นคงทางอาหารควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และใช้วิธีการที่เป็น
ที่ยอมรับในสากล การรับรองโดยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (เช่น การประเมินพืชผล ภาพถ่าย
ดาวเทียม และการประเมินครัวเรือน) เป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อผลสรุปที่เที่ยงตรง (ดูมาตรฐานหลัก 3
หน้า 63 รายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม)
2. แหล่งข้อมูล: ข้อมูลทุตยิ ภูมอิ าจมีขน้ึ ก่อนเกิดสถานการณ์ภยั พิบตั ิ เนือ่ งจากผูห้ ญิงและผูช้ ายมี
บทบาททีแ่ ตกต่างและควบคูก่ นั ในการรักษาความมัน่ คงเรือ่ งความเป็นอยูท่ ดี่ ดี า้ นโภชนาการใน
ครัวเรือน ข้อมูลนีค้ วรถูกจ�ำแนกโดยเพศเท่าทีท่ ำ� ได้ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63 และภาคผนวก
ท้ายบท 1: รายการตรวจสอบความมัน่ คงทางอาหารและการด�ำรงชีพ)
3. ความสามารถในการจัดหา การเข้าถึง การบริโภคและการใช้อาหาร: (ดูนิยามของการ
มีอยู่ การเข้าถึง และการใช้อาหาร หน้า 145-146) การบริโภคอาหารสะท้อนถึงพลังงานและ
สารอาหารที่แต่ละคนในครัวเรือนได้รับ ถือเป็นสิ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติท่ีจะวัดพลังงานที่แท้
จริงและรายละเอียดของสารอาหารในระหว่างการประเมินนี้ จ�ำนวนมื้ออาหารที่เปลี่ยนไปก่อน
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หรือหลังภัยพิบัติ สามารถเป็นดัชนีชี้วัดอย่างง่ายในการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร
จ�ำนวนของกลุม่ อาหารทีบ่ ริโภคโดยบุคคลหรือครัวเรือน และความถีข่ องการบริโภค ในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดให้ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหาร โดยเฉพาะเพื่อสัมพันธ์กับสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมทัง้ พลังงานอาหารทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด และคุณภาพอาหาร
เครื่องมือที่สามารถใช้วัดรูปแบบและปัญหาการบริโภคอาหารได้เป็นอย่างดี คือ ปฏิทินฤดูกาล
คะแนนความหลากหลายของอาหารในครัวเรือน ระดับการเข้าถึงความไม่มั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือน หรือคะแนนการบริโภคอาหาร
4. ความไม่มั่นคงทางอาหาร และภาวะโภชนาการ: ความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในสาม
สาเหตุเชิงลึกของภาวะโภชนาการต�่ำ อย่างไรก็ตามไม่ควรสรุปว่า นี่คือสาเหตุเดียวของภาวะ
โภชนาการต�ำ่
5. บริบท: ความไม่มั่นคงทางอาหารอาจเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัย
โครงสร้างทางสังคมและการเมือง รวมถึงนโยบายในประเทศและระหว่างประเทศ กระบวนการ
หรือสถาบันต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบตั แิ ละการเสือ่ มสลายของสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ซึง่ มักนิยามว่าเป็นความ
ไม่มนั่ คงทางอาหารแบบเรือ้ รัง ผลในระยะยาวจากความเปราะบางทางโครงสร้างอาจถูกท�ำให้แย่
ลงโดยผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ระบบข้อมูลความมัน่ คงทางอาหารส่วนท้องถิน่ และภูมภิ าค รวมถึง
ระบบการเตือนทุพภิกขภัย การจ�ำแนกช่วงต่างๆ ของความมั่นคงทางอาหารแบบบูรณาการ
ต่างถือเป็นกลไกส�ำคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การวิเคราะห์การตอบสนอง: ความมั่นคงทางอาหารแปรผันตามการด�ำรงชีพของประชาชน
ภูมิล�ำเนา ระบบตลาด การเข้าถึงพื้นที่ตลาดของประชาชน ฐานะทางสังคมของ (รวมถึงเพศ
และอายุ) ช่วงเวลาของปี ธรรมชาติของภัยพิบัติและการตอบสนองที่เกี่ยวข้อง จุดสนใจของ
การประเมินควรระบุว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หาอาหารและรายได้ก่อนเกิดภัยอย่างไร
และปัจจุบันพวกเขามีการรับมืออย่างไร ที่ซึ่งมีประชาชนพลัดถิ่นความมั่นคงทางอาหารของ
ประชาชนเจ้าของพืน้ ทีต่ อ้ งน�ำมาพิจารณาด้วย การประเมินควรวิเคราะห์ ตลาด ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือกลไกการแจกจ่ายอืน่ ๆ ในท้องถิน่ ในแง่การให้เงินสด และโซ่อปุ ทานอาหาร รวม
ถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกดังกล่าว (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35) สิง่ นีจ้ ะช่วยประเมิน
ความเป็นไปได้ของการด�ำเนินการ แจกจ่ายเงินหรืออาหาร และออกแบบกลไกการส่งมอบที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
7. การวิเคราะห์ตลาด: ควรเป็นส่วนของการประเมินในระยะแรกและระยะต่อมา การวิเคราะห์
ตลาดควรมีเรื่องแนวโน้มของราคา การจัดหาสินค้าและบริการพื้นฐาน ผลกระทบของภัยพิบัติ
ต่อโครงสร้างตลาด และช่วงเวลาทีค่ าดการณ์วา่ จะฟืน้ การเข้าใจศักยภาพของตลาด เพือ่ เกิดการ
จ้างงาน อาหาร สินค้าและบริการทีจ่ ำ� เป็นหลังเกิดภัยพิบตั ิ จะช่วยออกแบบการตอบสนองอย่าง
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ถูกเวลา คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งจะท�ำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น ระบบตลาดสามารถด�ำเนินต่อ
ไปอีกแม้พ้นช่วงความจ�ำเป็นระยะสั้นหลังภัยพิบัติแล้ว เพื่อปกป้องการด�ำรงชีพด้วยการให้สิ่งที่
สร้างผลผลิต (เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องมืออื่นๆ) และคงความต้องการในการจ้างงาน โครงการ
ด�ำเนินงานควรถูกออกแบบเพือ่ สนับสนุนการซือ้ ในท้องถิน่ เท่าทีท่ ำ� ได้ (ดูความมัน่ คงทางอาหาร
- มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 4, บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3 หน้า 191, ความมัน่ คงทาง
อาหาร - มาตรฐานการประกอบชีพที่ 1, บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7 หน้า 210 และความมัน่ คง
ทางอาหาร - มาตรฐานการประกอบอาชีพที่ 3, บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 หน้า 215)
8. กลยุทธ์การรับมือ: การประเมินและวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงกลยุทธ์การรับมือประเภทต่างๆ
ใครเป็นผูใ้ ช้กลยุทธ์ เวลาทีค่ วรใช้ ใช้แล้วเกิดผลดีและผลเสีย (ถ้ามี) อย่างไร แนะน�ำให้ใช้เครือ่ งมือ
เช่น ดัชนีกลยุทธ์การรับมือ ขณะทีก่ ลยุทธ์ตา่ งๆ มีความแปรผัน, การรับมือก็มขี นั้ ตอนแตกต่าง
เฉพาะตัว กลยุทธ์การรับมือบางอย่างก็ธรรมดา เป็นบวกและได้รับการสนับสนุน กลยุทธ์
อื่นๆ บางครั้งเรียกว่ากลยุทธ์ในภาวะวิกฤต อาจบั่นทอนความมั่นคงทางอาหารในอนาคตอย่าง
ถาวร (การขายทีด่ นิ การอพยพย้ายถิน่ ของครอบครัวทัง้ หมดอย่างไม่เต็มใจ หรือการท�ำลายป่า)
บางกลยุทธ์มีการจ้างหรือบังคับหญิงและเด็กหญิงท�ำงานซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อสุขภาพ จิตใจ สังคมโดยรวมของพวกเขา กลยุทธ์การรับมืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ แสดงประโยชน์สว่ นตัวมากเกินไป การวิเคราะห์ควร
ก�ำหนดเกณฑ์เริ่มต้นในการด�ำรงชีพ เพื่อบ่งชี้การผสมผสานการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
จะสร้างความมั่นใจว่าความมั่นคงทางอาหารได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนก่อนที่ส่วนที่ไม่เสีย
หายจะถูกใช้จนหมด (ดูหลักการคุม้ ครอง 1-2 หน้า 35-39)
9. การวิเคราะห์แบบมีสว่ นร่วมของผูท้ มี่ คี วามเปราะบาง: การร่วมมืออย่างมีเป้าหมายของกลุม่
ต่างๆ ทั้งหญิงและชาย รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ ที่เหมาะสม ในทุกขั้นตอนของ
การประเมินเป็นสิ่งส�ำคัญ โครงการการด�ำเนินงานควรสร้างบนพื้นฐานความรู้ของท้องถิ่น บน
ความต้องการและเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น พื้นที่ซึ่งอาจมีภัยธรรมชาติเกิดซํ้าๆ หรือมีความ
ขัดแย้งยาวนาน อาจจะมีการเตือนภัยและระบบตอบสนองฉุกเฉินของท้องถิน่ หรือเครือข่ายและ
แผนฉุกเฉินควรจะรวมอยู่ในการประเมินต่างๆ ด้วย การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการออกแบบ
และด�ำเนินงานในโครงการเป็นสิง่ ส�ำคัญ (ดูหลักการคุม้ ครอง 2-4 หน้า 38-45)
10. ความต้องการเร่งด่วนและการวางแผนระยะยาว: การด�ำเนินการที่มีจุดประสงค์เพื่อบรรลุ
ความต้องการอาหารอย่างเร่งด่วนสามารถรวมการให้อาหาร เงิน และบัตรใช้แทนเงินสด ซึ่ง
สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือรวมกับการด�ำเนินการเพื่อการด�ำรงชีพอื่นๆ ขณะที่การบรรลุความ
ต้ อ งการเร่ ง ด่ ว นและการรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ การผลิ ต ถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรกๆ
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ ซึ่งจะต้องมีการคิดวางแผนระยะยาวไว้ด้วยเสมอ รวมถึง
การตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่
ถูกท�ำลาย
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มาตรฐานการประเมินความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการที่ 2: โภชนาการ
เมือ่ ประชาชนมีความเสีย่ งเรือ่ งโภชนาการต�ำ่ เพิม่ ขึน้ การประเมินด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากลถูกน�ำมาใช้เพือ่ ให้เข้าใจถึงชนิดความรุนแรงและขอบเขตของภาวะโภชนาการต�ำ่
รวมทั้ ง ระบุ ถึ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด มี ค วามเสี่ ย งที่ สุ ด และการตอบสนองที่
เหมาะสม

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

รวบรวมข้อมูลทีม่ อี ยูก่ อ่ นเกิดภัยพิบตั ิ และช่วงต้นของการประเมิน เพือ่ มุง่ เน้นลักษณะและความ
รุนแรงของภาวะโภชนาการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-6)
ระบุกลุม่ ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือด้านโภชนาการมากทีส่ ดุ และปัจจัยเชิงลึก ซึง่ ส่งผลอย่างส�ำคัญ
ต่อภาวะโภชนาการ
ก�ำหนดให้มีการประเมินระดับประชากรในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ เพื่อการวัดและสร้าง ความ
เข้าใจที่ดีขึ้นในภาวะของนํ้าหนัก ส่วนสูงและสัดส่วนของร่างกาย ภาวะของวิตามินและเกลือแร่
การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก การดูแลมารดาและปัจจัยส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโภชนาการต�ำ่
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
พิจารณาความเห็นของชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นในเรื่องสาเหตุของภาวะ
โภชนาการต�ำ่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
มีการประเมินศักยภาพระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อน�ำไปสู่ และ/หรือสนับสนุนการตอบสนอง
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และ 8)
ใช้ข้อมูลการประเมินทางโภชนาการเพื่อดูว่าสถานการณ์คงที่หรือแย่ลง (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 7-8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ระเบียบวิธีในการประเมินและการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดตามมาตรฐาน ยึดหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ส�ำหรับการประเมินนํ้าหนัก-ส่วนสูง และสัดส่วนร่างกาย รวมทั้งการประเมินที่
ไม่ใช่เรือ่ งขนาดร่างกาย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-6)
ผลของการประเมินอยู่ในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ที่มีค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติต่อบุคคล
หรือกลุม่ ทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-6)
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ข้อมูลเชิงบริบท: ข้อมูลสาเหตุภาวะโภชนาการต�่ำ สามารถรวบรวมได้จากแหล่งปฐมภูมิและ
ทุตยิ ภูมิ รวมถึงระเบียนประวัตดิ า้ นสุขภาพและภาวะโภชนาการทีม่ อี ยู่ รายงานวิจยั ต่างๆ ข้อมูล
การเตือนภัยในระยะเริ่มต้น บันทึกของศูนย์สุขภาพ รายงานความมั่นคงทางอาหารและกลุ่ม
ชุมชน
หากข้อมูลการประเมินเฉพาะเรื่อง หรือการด�ำเนินการส�ำคัญไม่สามารถจัดหาได้ ควรพิจารณา
ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น การส�ำรวจสุขภาพประชากรศาสตร์ การส�ำรวจกลุ่มดัชนีช้ีวัดต่างๆ
การส� ำ รวจสุ ข ภาพและโภชนาการระดั บ ชาติ อื่ น ๆ ระบบข้ อ มู ล โภชนาการเชิ ง พื้ น ที่ ข อง
องค์การอนามัยโลก ระบบข้อมูลวิตามินและเกลือแร่ขององค์การอนามัยโลก ระบบฐานข้อมูล
ภาวะฉุกเฉินซับซ้อน (CE-DAT) ระบบข้อมูลโภชนาการในภาวะวิกฤต (NICS) ระบบเฝ้าระวัง
ทางโภชนาการระดับชาติ และอัตราการรับเข้าและฟื้นตัวในโครงการที่มีข้ึนส�ำหรับการจัดการ
ภาวะทุพโภชนาการ เมือ่ หาข้อมูลตัวแทนได้แล้วจะนิยมดูแนวโน้มของภาวะโภชนาการในช่วงเวลา
หนึ่งมากกว่าดูอัตราการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ณ เวลาหนึ่งเท่านั้น (ดูภาคผนวกท้ายบท 3:
รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินทางโภชนาการ) การประเมินทางโภชนาการควรพิจารณาด้วยการ
ประเมินแนวกว้าง โดยเฉพาะการทีม่ งุ่ เน้นสาธารณสุขและความมัน่ คงทางอาหาร ข้อมูลเกีย่ วกับ
โภชนาการทีม่ อี ยูใ่ นช่วงแรก ศักยภาพในการปฏิบตั แิ ละศักยภาพการตอบสนองระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติ ควรถูกรวบรวมเพือ่ ระบุชอ่ งว่างและแนะน�ำการตอบสนองได้
2. ขอบเขตการวิเคราะห์: การประเมินเชิงลึกควรเป็นไปตามการประเมินในช่วงต้น (ดูมาตรฐาน
หลัก 3 หน้า 63) ในกรณีท่ีมีการระบุว่าเกิดช่องว่างของข้อมูลและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
การตัดสินใจ เพื่อวัดผลลัพธ์โครงการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสนับสนุน การประเมินภาวะ
โภชนาการในเชิงลึก หมายถึง วิธีการประเมินจ�ำนวนมากที่เป็นไปได้ รวมถึงการส�ำรวจนํ้าหนัก
และส่วนสูงและสัดส่วนร่างกาย การประเมินการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก การส�ำรวจและ
การวิเคราะห์สาเหตุเรื่องวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งอาจต้องใช้ระบบการเฝ้าระวังและติดตามภาวะ
โภชนาการด้วย
3. ระเบียบวิธี: การประเมินภาวะโภชนาการไม่ว่าประเภทใดก็ตามควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน ใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บ่งชี้บุคคลที่เปราะบางต่อภาวะโภชนาการและ
สร้างความเข้าใจต่อปัจจัยทีอ่ าจน�ำไปสูภ่ าวะโภชนาการต�ำ่ กระบวนการประเมินและวิเคราะห์ควร
จัดท�ำเป็นเอกสารและน�ำเสนอในรายงานในเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นเหตุเป็นผลและโปร่งใส วิธี
การประเมินจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเป็นกลาง เป็นตัวแทนและตัวประสานทีด่ ใี นระหว่างองค์กรต่างๆ และ
รัฐบาล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ เทีย่ งตรงและเปรียบเทียบได้ การประเมินโดยหลายองค์กรอาจ
เป็นผลดีในการประเมินขนาดใหญ่ซงึ่ มีเทคนิคหลากหลายและพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทกี่ ว้างใหญ่
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4. การส�ำรวจนํ้าหนักส่วนสูงและสัดส่วนร่างกาย: เป็นตัวแทนการส�ำรวจภาคตัดขวางบนพื้น
ฐานการสุม่ ตัวอย่างหรือการคัดกรองโดยสมบูรณ์ การส�ำรวจนํา้ หนักส่วนสูงและสัดส่วนร่างกายให้
ค่าโดยประมาณของอัตราการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (เรื้อรังและเฉียบพลัน) ซึ่งการส�ำรวจควร
รายงานนํ้าหนักต่อส่วนสูงในแบบ z score ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (ดูภาคผนวก
ท้ายบท 4: การวัดภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน) อาจรายงานนํา้ หนักต่อส่วนสูงในแบบ z score
ของศูนย์สถิตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ (NCHS) เพือ่ การเปรียบเทียบกับการส�ำรวจในอดีต ความผอมและ
ความผอมอย่างรุนแรง ผ่านการวัดด้วยเส้นรอบวงตรงกลางต้นแขน (MUAC) ควรรวมอยูใ่ นการ
ส�ำรวจนํา้ หนักและส่วนสูง และสัดส่วนร่างกาย
การบวมจากภาวะโภชนาการควรถูกประเมินและบันทึกแยกต่างหาก ระดับความเชื่อมั่นส�ำหรับ
อัตราการเกิดภาวะทุพโภชนาการควรถูกรายงานและแสดงการประกันคุณภาพการส�ำรวจ ซึ่ง
ท�ำได้โดยเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ (เช่น คู่มือระเบียบปฏิบัติการติดตามแบบมาตรฐาน และการ
ประเมินเครื่องมือต่างๆ ของการบรรเทาทุกข์และการเปลี่ยนแปลง (SMART) หรือโครงการ
คอมพิวเตอร์ ENA (การประเมินภาวะโภชนาการในภาวะฉุกเฉิน) และโครงการ (Epilnfo) ปฏิบตั ิ
การทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางมากทีส่ ดุ คือ การประเมินระดับภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ
6-59 เดือน ซึง่ ถือเป็นตัวแทนประชากรทัง้ หมด อย่างไรก็ตามอาจมีกลุม่ อืน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรือ
เผชิญกับความเสีย่ งของภาวะทุพโภชนาการมากกว่า ซึง่ ควรพิจารณาให้มกี ารประเมินเช่นกัน (ดู
ภาคผนวกท้ายบท 4: การวัดภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน)
5. ดัชนีชี้วัดที่ไม่ใช่การวัดสัดส่วนร่างกาย: ข้อมูลเพิ่มเติมจากการชั่งนํ้าหนักวัดส่วนสูงและวัด
สัดส่วนร่างกายก็ส�ำคัญ แม้ว่าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังและจ�ำกัดเมื่อใช้ร่วมกับการส�ำรวจ
โดยใช้นาํ้ หนักและส่วนสูงและวัดสัดส่วนร่างกายเพือ่ ไม่เป็นการท�ำลายคุณภาพการส�ำรวจ ดัชนีชวี้ ดั
ดังกล่าวยังรวมถึงอัตราความครอบคลุมของการให้ความคุ้มกัน (โดยเฉพาะโรคหัด) การเสริม
วิตามินเอ การขาดวิตามิน และเกลือแร่ ตลอดจนดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็กของ
องค์การอนามัยโลก (IYCF) ทัง้ นีค้ วรวัดอัตราการตายโดยธรรมชาติของทารกและเด็กอายุตำ�่ กว่า
5 ปี ด้วยในกรณีทเี่ หมาะสม
6. การขาดวิตามินและเกลือแร่: ถ้าพบว่าประชากรมีภาวะขาดวิตามินเอ ไอโอดีน หรือสังกะสี
หรือเจ็บป่วยจากโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็กก่อนเกิดภัยพิบัติ ภาวะดังกล่าวจะยิ่งรุนแรงขึ้น
เมื่อเกิดภัยพิบัติ อาจเกิดการระบาดของโรคผิวหนังเพลลากรา โรคเหน็บชา โรคเลือดออกตาม
ไรฟันหรือโรคอืน่ ๆ จากการขาดวิตามินและเกลือแร่ ซึง่ ควรได้รบั การพิจารณาเมือ่ มีการวางแผน
และวิเคราะห์ ในการประเมิน ถ้าพบคนที่ขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ศูนย์สุขภาพค่อนข้างจะชี้
ได้วา่ ยังขาดการเข้าถึงอาหารทีเ่ พียงพอและอาจเป็นปัญหาของประชาชนในวงกว้าง การประเมิน
การขาดวิตามินและเกลือแร่อาจท�ำทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ การประเมินทางอ้อมจะเกี่ยวกับ
การประมาณสารอาหารที่ประชาชนได้รับและการคาดการณ์ความเสี่ยงของการขาดวิตามินและ
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เกลือแร่ โดยทบทวนข้อมูลทีม่ อี ยูไ่ ด้จากการเข้าถึงอาหาร การมีอยู่ และการใช้อาหาร (ดูมาตรฐาน
การประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ 1 หน้า 151) และการประเมินอัตราส่วน
ความเพียงพอทางอาหาร (ดูความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 1 หน้า 181)
การประเมินทางตรงที่ท�ำได้จะเกี่ยวกับการวัดการขาดวิตามินและเกลือแร่ที่แสดงอาการหรือไม่
แสดงอาการของผูป้ ว่ ย หรือตัวอย่างกลุม่ ประชากร เช่น การวัดฮีโมโกลบินในระหว่างการส�ำรวจ
ในทีซ่ งึ่ มีภาวะโลหิตจางชุกอาจใช้เป็นตัวแทนของการวัดการขาดธาตุเหล็กได้
7. การแปลผลระดับของภาวะโภชนาการต�่ำ: การก�ำหนดว่าระดับภาวะโภชนาการต�่ำจนต้อง
ให้การด�ำเนินการช่วยเหลือนั้น อาศัยการวิเคราะห์รายละเอียดสถานการณ์ของขนาดความหนาแน่นอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของกลุม่ ประชากรอ้างอิง (ดูมาตรฐานบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น 1 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 3 หน้า 312) อีกทั้งยังต้องอาศัยการอ้างอิงถึงดัชนีชี้วัด
สุขภาพ ความผันผวนของฤดูกาล ดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัย
โลก (IYCF) ระดับภาวะโภชนาการต�ำ่ ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
ระดับของการขาดวิตามินและเกลือแร่ (ดูภาคผนวกท้ายบท 5: มาตรการส�ำคัญทางสาธารณสุข
เรื่องการขาดวิตามินและเกลือแร่) สัดส่วนของภาวะทุพโภชนาการแบบเฉียบพลันรุนแรงที่
สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการต�่ำเฉียบพลันทั่วโลกและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อสาเหตุเชิงลึกของภาวะ
โภชนาการต�่ำ การผสมรวมระบบข้อมูลที่สมบูรณ์อาจเป็นวิธีที่คุ้มทุนที่สุดในการติดตามแนว
โน้ม สถาบันท้องถิ่นและประชาชนควรมีส่วนร่วมเท่าที่เป็นไปได้ในการติดตาม การแปรผล และ
การวางแผนตอบสนอง การใช้รูปแบบการตัดสินใจและวิธีด�ำเนินการซึ่งค�ำนึงถึงตัวแปรจ�ำนวน
มาก รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร การด�ำรงชีพ สุขภาพและโภชนาการอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสม
(ดูมาตรฐานการประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 5
หน้า 153)
8. การตัดสินใจ: ผลการประเมิ น ควรใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจต่ อ การตอบสนองที่ มุ ่ ง จั ด การภาวะ
ทุพโภชนาการ การตัดสินใจแจกจ่ายอาหารโดยปกติ หรือการด�ำเนินการในการป้องกันอืน่ ๆ หรือ
การรักษาอย่างทันท่วงทีในช่วงวิกฤตของภัยพิบัติไม่จ�ำเป็นต้องรอผลประเมินเชิงลึก เมื่อมีการ
ประเมินแล้ว ผลทีไ่ ด้ตอ้ งใช้เพือ่ ก�ำหนดการตอบสนอง การตัดสินใจควรอยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจ
ภาวะโภชนาการต�ำ่ ตามกรอบแนวความคิด ผลจากการประเมินทางโภชนาการและศักยภาพการ
ตอบสนองทีม่ อี ยู่
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก

การให้อาหารที่ต�่ำกว่ามาตรฐานต่อทารกและเด็กเล็กจะเพิ่มความเปราะบางต่อภาวะโภชนาการต�่ำ
การเกิดโรคและการตาย ความเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในภาวะภัยพิบัติและกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดเป็น
กลุ่มที่เปราะบางที่สุด การให้อาหารอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตรา
การเจ็บป่วยในเด็กอายุตำ�่ กว่า 24 เดือน คือการให้นมมารดาอย่างเดียวในช่วงแรก การให้นมมารดา
อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน และให้นมมารดาติดต่อกัน 24 เดือนหรือมากกว่านัน้ ตลอดจนการให้
อาหารทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและปลอดภัยครบถ้วน เมือ่ อายุ 6 เดือน ดัชนีชวี้ ดั การให้อาหารทารกและ
เด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF) เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการเพือ่ คุม้ ครองและสนับสนุนความ
ต้องการทางโภชนาการในทารกและเด็กเล็ก ทั้งที่ดื่มนมมารดาและไม่ได้ดื่มนมมารดา การด�ำเนิน
การตามความส�ำคัญรวมถึงการคุ้มครองและสนับสนุนการให้นมมารดา การลดความเสี่ยงจากการ
ให้อาหารทดแทนนมมารดา เพื่อให้ได้อาหารเสริมที่เหมาะสม ปลอดภัย ทารกและเด็กเล็กที่อยู่ใน
สถานการณ์ลำ� บาก เช่น กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี เด็กก�ำพร้า นํา้ หนักแรกเกิดต�ำ่ (LBW) และกลุม่ ทีข่ าด
สารอาหารอย่างรุนแรงควรต้องได้รบั ความใส่ใจโดยเฉพาะ การคุม้ ครองและสนับสนุนทางโภชนาการ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์และให้นมบุตรเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
มารดาและบุตร ความต้องการเฉพาะของผู้ดูแลอย่างปู่ ย่า ตา ยาย พ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือพี่ น้อง ควร
ได้รับการพิจารณา ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการคุ้มครองและสนองความต้องการ
อาหารของทารกและมารดาอย่างพอเพียงและทันเวลา ดัชนีชว้ี ดั การให้อาหารทารกและเด็กเล็กของ
องค์การอนามัยโลก (IYCF) รวมอยูใ่ นหลายๆ มาตรฐานต่างทัง้ ในบทนีแ้ ละบทอืน่ ๆ
มาตรฐานการให้อาหารทารกและเด็กเล็กที่ 1 แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายและ
การประสานงาน
การให้อาหารทีป่ ลอดภัยและเหมาะสมแก่ทารกและเด็กเล็ก เป็นการคุม้ ครองประชาชนผ่าน
การด�ำเนินการตามแนวนโยบายหลักและการประสานงานอย่างเข้มแข็ง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

สนับสนุนการจัดหาการให้อาหารทารกตามแนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (IFE) และหลัก
ปฏิบัติทางการตลาดระหว่างประเทศในการทดแทนนมมารดาและข้อก�ำหนดของสมัชชาอนามัย
โลกที่เกี่ยวข้อง (WHA) มติ (รวบรวมไว้ในนามหลักเกณฑ์ (Code) ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ
1-2)
หลีกเลี่ยงการร้องขอหรือรับบริจาคนมทดแทนนมมารดา (BMS), หรือผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ขวด
และจุกนม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
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ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

นโยบายระดับชาติ และ/ หรือหน่วยงาน ระบุถงึ การจัดการตามดัชนีชว้ี ดั การให้อาหารทารกและ
เด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF) และสะท้อนแนวทางปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉิน (IFE) (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
การตั้งผู้ประสานงาน ดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF)
ถูกก�ำหนดไว้ในทุกสถานการณ์ฉกุ เฉิน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
การก�ำหนดการจัดการเกี่ยวกับการรับบริจาคนมทดแทนนมมารดา (BMS) ผลิตภัณฑ์นม ขวด
และจุกนม
ติดตามและรายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ (Code) (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบาย, การประสานงานและการสื่อสาร: เอกสารหลั ก เกี่ ย วกั บ
แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายก�ำหนดให้โครงการฉุกเฉินต่างๆ รวมเอาเรื่องแนวทางปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉิน (IFE) และหลักเกณฑ์ (Code) ไว้ด้วย แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดูได้จากรายการ
อ้างอิงและในเอกสารอ่านเพิม่ เติม มติของสมัชชาอนามัยโลก 63.23 (2010) ทีก่ ระตุน้ ให้ประเทศ
สมาชิกรับรองว่าแผนการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในระดับประเทศและ
ระดับสากลเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (IFE) การเตรียมความพร้อมด้านภัย
พิบัติจะรวมถึงการพัฒนานโยบาย การนิเทศและฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
(IFE) การระบุแหล่งที่มาของนมทดแทนนมมารดา (BMS) ตามหลักเกณฑ์และอาหารเสริม
นอกจากนี้ยังควรก�ำหนดผู้ที่ประสานเรื่องดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การ
อนามัยโลก (IYCF) ในทุกเหตุการณ์ฉกุ เฉิน การติดตามและรายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ (Code)
เป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญต่อความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ การสื่อสารที่ชัดเจนต่อ
เนือ่ งกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และกับสือ่ มีอทิ ธิพลส�ำคัญต่อการตอบสนองเช่นกัน
2. การจัดการเรือ่ งนมและผลิตภัณฑ์นม: นมและผลิตภัณฑ์นมไม่ควรรวมอยูใ่ นการแจกจ่ายทีไ่ ม่
ได้ก�ำหนดเป้าหมาย (ดูเรื่องความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 2 บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 5 หน้า 187) ในทางอุดมคติดชั นีชวี้ ดั การจัดการอาหารทดแทนนมมารดาควร
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (IFE) และหลักเกณฑ์ (Code) ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
ของผู้ที่รับผิดชอบประสานตามแนวทางปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (IFE) การบริจาคนมแทนนม
มารดา ผลิตภัณฑ์นม ขวดนม และจุกนมไม่ควรเกิดขึน้ และได้รบั การยอมรับในภาวะฉุกเฉิน การ
บริจาคใดๆ ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่กำ� หนด และการจัดการต่อการบริจาคนั้น
จะถูกก�ำหนดโดยผูป้ ระสานงานแนวทางปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉิน (IFE)
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มาตรฐานการให้อาหารทารกและเด็กเล็กที่ 2: การสนับสนุนขัน้ พืน้ ฐานอย่างมีทกั ษะ
มารดาและผู้ดูแลทารกและเด็กเล็ก เข้าถึงการสนับสนุนอาหารอย่างถูกเวลาและเหมาะสม
เพือ่ ลดความเสีย่ งและเพิม่ ผลลัพธ์ทางโภชนาการ สุขภาพและความอยูร่ อด

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

ด�ำเนินการบูรณาการต่างๆ เพื่อคุ้มครองและสนับสนุนดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
ขององค์การอนามัยโลก (IYCF) ทีป่ ลอดภัยและเหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกต่อหญิงมีครรภ์ และให้นมบุตรในการเข้าถึงอาหาร เงินสดและ/หรือ
บัตรแทนเงินสดและปฏิบตั กิ ารช่วยเหลืออืน่ ๆ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
บูรณาการการให้ค�ำแนะน�ำ เรื่องทักษะการให้นมบุตรในการด�ำเนินการช่วยเหลือแก่กลุ่มหญิงมี
ครรภ์และให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-24 เดือน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-7)
สนับสนุนการให้นมบุตรอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มแรกแก่มารดาที่มีทารกแรกเกิด (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3)
สนับสนุนการให้อาหารเสริม ถูกเวลา ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสม (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 5)
ส่งเสริมให้มารดาและผู้ดูแลเด็กที่มีทารกที่ต้องการอาหารทดแทนให้สามารถเข้าถึงนมทดแทน
นมมารดา (BMS) ที่เหมาะสมและเพียงพอ และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 6)
ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการสนับสนุนการให้อาหาร แก่ทารกและเด็กเล็ก กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะยาก
ล�ำบาก (เด็กก�ำพร้า เด็กขาดสารอาหารเฉียบพลัน ทารกที่นํ้าหนักแรกเกิดน้อย(LBW) และเด็ก
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ขิ อ้ 4-7)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗
◗

การวัดตามดัชนีชี้วัดมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก ส�ำหรับการให้นมมารดาตั้งแต่แรก อัตรา
การให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวในเด็กอายุตำ�่ กว่า 6 เดือน และอัตราการให้นมมารดาอย่างต่อ
เนือ่ ง 1 และ 2 ปี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3, 5-6)
ผู้ดูแลเด็กสามารถเข้าถึงอาหารเสริมส�ำหรับเด็กอายุ 6 ถึงต�่ำกว่า 24 เดือน ได้ถูกเวลาและ
เหมาะสม มีโภชนาการทีเ่ พียงพอ และปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
มารดาทีใ่ ห้นมบุตรสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทักษะการให้นมมารดา
มีการเข้าถึงนมทดแทนนมมารดา (BMS) อย่างเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ (Code) และการสนับสนุน
ทีเ่ กีย่ วข้องส�ำหรับทารกทีต่ อ้ งการอาหารทดแทนนมมารดา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. มาตรการธรรมดาและการด�ำเนินการขัน้ พืน้ ฐาน: ถือเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อม
ทีค่ มุ้ ครองและสนับสนุนดัชนีชวี้ ดั การให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF)
เฝ้าระวังและตรวจสอบรายงานปัญหาการให้นมมารดา,การให้อาหารเสริมและ/หรือการให้
อาหารทดแทนนมมารดา ในเด็กอายุ 0-24 เดือน ทารกทีไ่ ม่ได้รบั นมมารดาจ�ำเป็นต้องได้รบั การ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดล�ำดับความส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับมารดา ผูใ้ ห้การดูแล
หญิงมีครรภ์ และให้นมบุตร ก่อนเพือ่ ให้ตรงกับความต้องการทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน ครอบครัวทีม่ เี ด็กอายุ
ต�่ำกว่า 24 เดือน และมารดาที่ให้นมบุตรแรกเกิดทุกคน ควรได้รับการลงทะเบียนและเชื่อมโยง
กับโครงการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ที่พัก
พิงที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับมารดา และผู้ดูแลช่วยพัฒนาการเข้าถึงการช่วยเหลือแบบเพื่อนเพื่อ
เพือ่ น และการสนับสนุนดัชนีชวี้ ดั การให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF)
เบื้องต้น การสนับสนุนการให้นมมารดาควรรวมอยู่ในบริการหลัก อย่างเช่น อนามัยเจริญพันธุ์
สาธารณสุขมูลฐาน จิตสังคม และโครงการให้อาหารทีม่ กี ารคัดเลือก (Selective Feeding Program)
ตัง้ แต่แรก
2. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร: หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรที่บริโภคอาหารที่มีสาร
อาหารไม่เพียงพอ จะท�ำให้เสีย่ งต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างมีครรภ์ การเสียชีวติ ของมารดา ทารก
มีนํ้าหนักตัวแรกคลอดต�่ำ การลดลงทางโภชนาการของนมมารดา เนื่องจากสารอาหารในนม
มารดาลดต�่ำลง มารดาที่มีนํ้าหนักต�่ำมีผลท�ำให้ทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักต�่ำ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรได้รบั อาหารเสริมทีใ่ ห้วติ ามินและ
เกลือแร่ตา่ งๆ ทุกวัน เพือ่ ปกป้องภาวะครรภ์และคุณภาพนาํ้ นม ไม่วา่ พวกเธอจะได้รบั อาหารปัน
ส่วนที่เสริมวิตามินหรือไม่ การเสริมธาตุเหล็กและโฟลิคแอซิคควรให้อย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงควร
ได้รบั วิตามินเอ ภายใน 6-8 สัปดาห์หลังคลอด การเสริมวิตามินและเกลือแร่ ควรเป็นไปตามค�ำ
แนะน�ำในระดับสากล ทั้งเรื่องขนาดรับประทานและช่วงเวลาการรับประทาน การส่งต่อบริการ
ด้านจิตสังคมอาจจ�ำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีบาดแผลทางใจ ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือ
ทางโภชนาการแก่แม่วยั รุน่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ แต่โครงการป้องกันการมีครรภ์ในวัยรุน่ ดูเหมือนจะมีผล
ต่ออุบตั กิ ารณ์ทที่ ารกแรกเกิดนาํ้ หนักตัวต�ำ่ มากทีส่ ดุ
3. การให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวตัง้ แต่แรก: (ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังการคลอด) เป็นการด�ำเนิน
การทีส่ ำ� คัญเป็นอันดับแรกเพือ่ ปกป้องสุขภาพของทัง้ มารดาและทารก ทารกทีน่ าํ้ หนักแรกคลอด
ต�่ำ มารดาจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะจากการสัมผัสและการให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวตั้งแต่
แรกคลอด (ดูการบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – งานอนามัยเด็ก มาตรฐานที่ 2, บันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1 หน้า 325)
4. การให้นมมารดา: การให้นมมารดาเพียงอย่างเดียวนั้นจะให้ทารกได้รับเพียงนมมารดาเท่านั้น
โดยไม่มีนํ้า ของเหลวหรือของแข็งอื่นๆ ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นอย่างการให้วิตามินเกลือแร่เสริม
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หรือให้ยาเพือ่ รับประกันความปลอดภัยของอาหารและของเหลวทีใ่ ห้ทารกอายุ 6 เดือนแรก และ
เป็นการให้ภูมิคุ้มกันด้วยการให้นมมารดายังเป็นการคุ้มครองทารกที่อายุมากกว่า 6 เดือนและ
เด็กเล็กด้วย โดยเฉพาะในสิง่ แวดล้อมทีน่ าํ้ สุขาภิบาล และการอนามัยขาดแคลน ดังนัน้ เป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญที่ยังคงให้นมมารดาไปจนเด็กอายุ 24 เดือนหรือมากกว่านั้น มารดา ครอบครัว ชุมชน
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพควรได้รบั ความมัน่ ใจเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งการให้นมมารดา เนือ่ งจากความมัน่ ใจ
สามารถถูกท�ำลายได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในการวางแผนและก�ำหนดทรัพยากรควรจะมีการช่วย
เหลือด้านทักษะการให้นมมารดาเพือ่ ช่วยจัดการภาวะทีเ่ ป็นปัญหามาก ซึง่ รวมถึงกลุม่ ประชากร
ทีม่ คี วามเครียดและทารกอายุตำ�่ กว่า 6 เดือนทีข่ าดสารอาหารเฉียบพลัน (ดูมาตรฐานการจัดการ
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันและการขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ 2 หน้า 170) ประชากรที่ได้
รับอาหารผสมเป็นประจ�ำและการให้อาหารทารกในภาวะที่มีเชื้อเอชไอวี (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 7)
5. การให้อาหารเสริม: เป็นกระบวนการให้อาหารอื่นเพิ่มเติมจากนมมารดา หลังจากเด็กอายุ 6
เดือนไปแล้ว (หรือทดแทนนมมารดาอย่างเหมาะสมในทารกที่ไม่ได้รับนมมารดา) ระหว่างช่วง
เวลาที่ให้อาหารเสริม (อายุ 6- 24 เดือน) ยังคงให้นมมารดาอยู่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ
ของเหลว (ส�ำหรับบริโภค เช่น นํ้า ยานํ้า นม) อย่างมีนัยส�ำคัญ ทารกที่ไม่ได้ดื่มนมมารดาต้อง
ได้รบั การสนับสนุนอาหารเสริมเพือ่ ทดแทนโภชนาการส่วนทีข่ าด การเชือ่ มโยงกับโครงการความ
มั่นคงทางอาหารนั้นมีความจ�ำเป็นในการสนับสนุนอาหารเสริม ในที่ซึ่งประชากรต้องพึ่งพาการ
ช่วยเหลือด้านอาหาร ควรรวมเอาอาหารที่เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างเหมาะสมไว้ในการปัน
ส่วนอาหารปกติดว้ ย และการให้อาหารเสริมอย่างครอบคลุมอาจมีความจ�ำเป็นกฎเกณฑ์ทชี่ ดั เจน
เพือ่ การรวมการใช้และระยะเวลาของการเสริมสารอาหารทีล่ ะลายในไขมัน (lipid-based nutrient
supplements) ระหว่างที่ให้อาหารเสริมนั้นจ�ำเป็นส�ำหรับบริบทของภัยที่แตกต่างกัน อาหาร
ทางการแพทย์ที่พร้อมใช้ไม่จัดเป็นอาหารเสริม การแจกจ่ายอาหารเสริม ควรท�ำร่วมกับการ
แนะน�ำวิธีปฏิบัติและแสดงวิธีการเตรียม การเสริมวิตามินและเกลือแร่ รวมถึงวิตามินเอควรเป็น
ไปตามค�ำแนะน�ำล่าสุด ทารกที่มีนํ้าหนักแรกคลอดต�่ำและเด็กเล็กอาจได้ประโยชน์จากการเสริม
ธาตุเหล็ก ถ้าประชากรอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ม่ี โี รคมาลาเรีย การเสริมธาตุเหล็กควรให้กบั เด็กทีม่ โี ลหิตจาง
และเด็กทีข่ าดธาตุเหล็กพร้อมมาตรการควบคุมโรคมาลาเรียอย่างเหมาะสม
6. การให้อาหารทดแทนนมมารดา: ทารกที่ไม่ได้กินนมมารดาควรได้รับการระบุและประเมิน
แต่แรกโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาทางเลือกในการให้อาหาร เมื่อจัดหานมมารดาไม่ได้ นมบริจาค
จากแม่นมมีบทบาทส�ำคัญโดยเฉพาะส�ำหรับทารกทีย่ งั เล็กและนํา้ หนักแรกเกิดต�ำ่ กรณีทบ่ี ง่ ชีว้ า่
ต้องให้อาหารทดแทนนมมารดา มารดาและผู้ดูแลเด็กต้องมั่นใจว่าเข้าถึงนมทดแทนนมมารดา
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้นานเท่าที่จ�ำเป็น (จนกระทั่งเด็กอายุ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย) พอๆ
กับการช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น (นํ้า พลังงาน ความสามารถในการจัดเก็บ การ
ติดตามการเจริญเติบโต การดูแลทางการแพทย์ เวลา) ทารกอายุต�่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งได้อาหาร

163
001-384-new.indd 163

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ผสมควรช่วยเหลือให้ได้รบั นมมารดาเพียงอย่างเดียว ไม่ควรให้ขวดนมเนือ่ งจากท�ำความสะอาด
ยาก โครงการทีใ่ ห้การสนับสนุนการให้อาหารแทนนมมารดา ควรติดตามว่าการท�ำดัชนีชว้ี ดั การ
ให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF) ของชุมชนใช้ดชั นีชวี้ ดั มาตรฐานเพือ่
ให้มนั่ ใจว่า การให้นมมารดาไม่ถกู ท�ำลาย ควรเฝ้าระวังอัตราการเจ็บป่วยในระดับบุคคลและระดับ
ประชากร โดยเน้นเรือ่ งโรคท้องร่วง ควรพิจารณาให้วติ ามินเอเสริมในขนาดต�ำ่ ให้กบั ทารกอายุตำ�่
กว่า 6 เดือนทีไ่ ม่ได้กนิ นมมารดา
7. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการให้อาหารทารก: การท�ำให้ทารกที่ไม่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากมารดา
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญสูงสุดในการก�ำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดของการให้
อาหารทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี มารดาทีไ่ ม่รวู้ า่ ตนติดเชือ้ หรือไม่ หรือผลตรวจเป็น
ลบ ควรได้รบั การสนับสนุนให้เลีย้ งลูกด้วยนมมารดา ตามค�ำแนะน�ำ IYCE ส�ำหรับประชาชน (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 3-5) ส�ำหรับมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี การให้ยาต้านไวรัสร่วมกับการ
ให้นมมารดาเลี้ยงลูกสามารถลดการแพร่เชื้อเอชไอวีให้แก่ทารกแรกเกิด การเร่งรัดการเข้าถึงยา
ต้านไวรัสจัดว่ามีความส�ำคัญ (ดูบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธุ์ มาตรฐานที่ 2 หน้า 330) ความเสีย่ งของทารกเกีย่ วกับการใช้อาหารทดแทนจะยิง่ เพิม่ ขึน้
ภายใต้ภาวะภัยพิบตั ิ หมายความว่า นมมารดาท�ำให้การรอดชีวติ สูงขึน้ ส�ำหรับทารกทีค่ ลอดจาก
มารดาติดเชือ้ เอชไอวี และทารกทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี รวมถึงทีซ่ ง่ึ จัดหายาต้านไวรัสไม่ได้ การช่วยเหลือ
ด้วยการให้อาหารทดแทนนมมารดา อย่างเร่งด่วนเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับทารกทีร่ บั อาหารทดแทน
อยู่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

164
001-384-new.indd 164

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

การจัดการภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลัน และการขาดวิตามิน
และเกลือแร่

ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันและการขาดวิตามินและเกลือแร่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความ
เสี่ยงของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ เมื่อความชุก
ดังกล่าวหรือความเสี่ยงมีสูงขึ้น จึงจ�ำเป็นที่ต้องสร้างความมั่นใจว่าสามารถเข้าถึงบริการที่ทั้งแก้ไข
และป้องกันภาวะโภชนาการต�่ำได้ ผลของบริการเหล่านี้จะลดลง หากสาเหตุส�ำคัญของภาวะทุพโภชนาการไม่ได้รบั การจัดการอย่างต่อเนือ่ งผ่านการด�ำเนินการอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยเหลือด้านสุขภาพ นํา้
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย การแจกจ่ายอาหารและความมัน่ คงทางอาหาร
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลาง สามารถระบุได้ด้วยวิธีการในภาวะภัยพิบัติหลายวิธี
การให้อาหารเสริมมักเป็นกลยุทธ์เบือ้ งต้นทีใ่ ช้ปอ้ งกันและรักษาภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับ
ปานกลางตลอดจนป้องกันภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง การด�ำเนินการนีอ้ าจให้แบบปู
พรมหรือเฉพาะกลุม่ ขึน้ กับระดับของภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน กลุม่ ประชาชนทีเ่ ปราะบาง และ
ความเสี่ยงของภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันที่เพิ่มขึ้น ดัชนี้ช้ีวัดการจัดการภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันและการขาดวิตามินและเกลือแร่ มาตรฐานที่ 1 อ้างถึงการให้อาหารเสริมแก่กลุม่ เป้าหมาย
ขณะที่ไม่มีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดด้านผลกระทบของการให้อาหารเสริมแบบปูพรม การติดตามความ
ครอบคลุม การยอมรับและการจัดการอาหารปันส่วนเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง สามารถจัดการผ่านการดูแลรักษาที่ท�ำได้หลายวิธี การ
จัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันควรด�ำเนินการโดยชุมชนด้วยวิธีการที่ถนัดและเมื่อโอกาส
อ�ำนวย การก�ำหนดโครงการการจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันแบบรุนแรงควรรวมเอาการ
ระดมก�ำลังระดับชุมชน (รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การค้นหาผู้ป่วย ส่งต่อและติดตาม
ผล) การรักษาผู้ป่วยนอกที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงโดยปราศจากการมีภาวะ
แทรกซ้อนทางการแพทย์ และการจัดการผูป้ ว่ ยในทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทางการแพทย์หรือทารกเล็กๆ
การบ่งชีภ้ าวะขาดวิตามินและเกลือแร่ทำ� ได้ยากในหลายบริบท ขณะทีอ่ าการของการขาดวิตามินและ
เกลือแร่อย่างรุนแรงอาจวินิจฉัยได้ง่ายมาก ภาระด้านสุขภาพและการอยู่รอดของประชาชนที่ใหญ่
กว่าอาจจะเป็นการขาดวิตามินและเกลือแร่แบบไม่แสดงอาการ ในทีซ่ ง่ึ มีการขาดวิตามินและเกลือแร่
ของประชากรสูง มีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์แย่ยิ่งขึ้นถ้าเมื่อเกิดภัยพิบัติ การขาดแคลนนี้ควร
จัดการด้วยการด�ำเนินการกับประชาชนในวงกว้างและการรักษารายบุคคล
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มาตรฐานการจั ด การภาวะทุ พ โภชนาการเฉี ย บพลั น และการขาดวิ ต ามิ น และ
เกลือแร่ที่ 1: ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลาง: การระบุภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันระดับปานกลาง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

ก�ำหนดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์และเกณฑ์ในการจัดตัง้ และยุตโิ ครงการทีช่ ดั เจน ซึง่ เป็นทีเ่ ข้าใจตรง
กันตัง้ แต่ตน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ยกระดับการเข้าถึงและการครอบคลุมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2 และมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57)
ก�ำหนดการรับเข้าหรือออกจากโครงการของแต่ละคนขึ้น โดยอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การ
ชั่งนํ้าหนักวัดสัดส่วนสูงและวัดสัดส่วนร่างกายซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4 และภาคผนวกท้ายบท 4: การวัดภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
และ 5: มาตรการความส�ำคัญทางสาธารณสุขของการขาดวิตามินและเกลือแร่)
เชือ่ มโยงการระบุภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง และบริการด้านสุขภาพ
ทีม่ อี ยูเ่ ท่าทีเ่ ป็นไปได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
ให้อาหารเสริมที่เป็นอาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทานที่เหมาะสม ยกเว้นว่ามีเหตุผล
ชัดเจนส�ำหรับการให้อาหารประเภทอืน่ ๆ ณ จุดแจกอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)
ตรวจสอบและด�ำเนินการกับสาเหตุของการละเลย และการตอบสนองทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ก�ำหนดดัชนีชี้วัดการให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF) กับการให้
นมมารดาโดยเฉพาะเรือ่ งการคุม้ ครอง สนับสนุน และส่งเสริม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
ดัชนีช้ีวัดเหล่านี้ สามารถปรับใช้เบื้องต้นกับกลุ่มเด็กอายุ 6-59 เดือน แม้ว่ากลุ่มอื่นๆ ก็อาจเป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการด้วยก็ตาม
◗

◗

◗

กลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ใช้เวลาเดินทางไปกลับไม่เกิน 1 วัน ระหว่างที่พักและ
ศูนย์แจกจ่ายอาหารแห้ง (รวมเวลาในการรักษา) และใช้เวลาเดินไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ภายในศูนย์ให้
อาหารเสริม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ครอบคลุมพื้นที่ชนบทมากกว่าร้อยละ 50 พื้นที่เขตเมืองมากกว่าร้อยละ 70 และในค่ายพัก
มากกว่าร้อยละ 90 (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
สัดส่วนของผูท้ อี่ อกจากโครงการให้อาหารเสริม โดยเสียชีวติ น้อยกว่าร้อยละ 3 หายป่วยมากกว่า
ร้อยละ 75 และไม่สามารถปฏิบตั ติ ามน้อยกว่าร้อยละ 15 (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การออกแบบโครงการ: ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานความเข้าใจทีว่ า่ ภาวะโภชนาการมีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การให้อาหารเสริมสามารถท�ำได้แบบก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือแบบ
ปูพรม การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีด�ำเนินการขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการ
เฉี ย บพลั น กั บ จ� ำ นวนผู ้ รั บ การรั ก ษา ความเสี่ ย งของการเพิ่ ม ขึ้ น ของภาวะทุ พ โภชนาการ
เฉียบพลัน ศักยภาพในการคัดกรอง และติดตามผูร้ บั การรักษาทีใ่ ช้เกณฑ์การชัง่ นํา้ หนักวัดส่วนสูง
และวัดสัดส่วนร่างกาย ทรัพยากรที่สามารถจัดหาได้และการเข้าถึงประชากรกลุ่มที่ได้รับผล
กระทบจากภัยพิบัติ โดยทั่วไปการให้อาหารเสริมตามกลุ่มเป้าหมายต้องใช้เวลาความพยายาม
ในการคัดกรองและการติดตามคนที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันมากกว่า แต่ใช้ทรัพยากร
อาหารน้อยกว่า ในขณะที่การด�ำเนินการแบบปูพรมใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่า แต่ใช้
ทรัพยากร อาหารมากกว่า การระดมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนความเข้าใจ
ของประชาชนและประสิทธิผลของโครงการ การเชื่อมโยงกับการดูแลรักษา ระบบสุขภาพ เครือ
ข่ายเอชไอวีและเอดส์ และวัณโรค (TB) ตลอดจนโครงการความมัน่ คงทางอาหาร รวมถึงอาหาร
เงินสด หรือบัตรแทนเงินสดล้วนเป็นสิง่ ส�ำคัญ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั คิ วรมีสว่ น
ก�ำหนดสถานทีต่ งั้ โครงการ ควรค�ำนึงถึงประชาชนกลุม่ เปราะบางซึง่ อาจประสบความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงพื้นที่โครงการ กลยุทธ์ในการออกจากโครงการหรือแผนส�ำหรับการช่วยเหลือระยะ
ยาวควรได้รบั การพิจารณาตัง้ แต่เริม่ ต้น
2. ความครอบคุลม: หมายถึง คนที่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา เทียบกับคนที่ได้รับการรักษา
จริงๆ สิ่งที่มีผลต่อความครอบคลุม คือ การยอมรับโครงการ สถานที่ตั้ง และความสามารถใน
การเข้าถึงที่ตั้งโครงการ ความปลอดภัย ความถี่ของการแจกจ่าย เวลาในการรอ คุณภาพการ
บริการ ขอบเขตของการระดมพล ขอบเขตของการเยีย่ มบ้านและการคัดกรอง การวางเกณฑ์การ
เข้าโครงการ ที่ตั้งโครงการควรอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางระยะไกลส�ำหรับเด็กเล็ก และความเสีย่ งต่อการพลัดหลง ระเบียบวิธที ใ่ี ช้วดั ความครอบคลุม
แปรผันตามระดับความน่าเชื่อถือและประเภทของข้อมูลที่เกิดขึ้น วิธีการที่ใช้ต้องถูกแสดงไว้ใน
รายงาน ควรประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติ ณ เวลานั้นเพื่อตัดสินใจถึงวิธีการที่เหมาะสมกับ
บริบท การประเมินความครอบคลุม ควรถือเป็นเครือ่ งมือในการจัดการ ดังนัน้ จึงไม่ควรถูกละทิง้
ตลอดจนถึงระยะสุดท้ายของการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
3. เกณฑ์การเข้าโครงการ: บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์การชั่งนํ้าหนักวัด
ส่วนสูงและวัดสัดส่วนร่างกายที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน อาจจะได้
ประโยชน์จากการให้อาหารเสริมด้วย เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (PLHIV) หรือวัณโรค ผู้ที่ออกจาก
การดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการกลับเป็นซํ้า คนที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆ หรือผู้ทุพพลภาพ ระบบ
การติดตามและรายงานจ�ำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีคนอยู่นอกเกณฑ์ การชั่งนํ้าหนัก
วัดส่วนสูงและวัดสัดส่วนร่างกายด้วย
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4. เกณฑ์การจ�ำหน่ายออกจากโครงการ: ควรเป็นไปตามข้อแนะน�ำระดับชาติ หรือระดับสากล
ในที่ซึ่งไม่มีข้อแนะน�ำระดับชาติ และควรถูกระบุอยู่ในรายงานชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 5)
5. ดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงาน: สัมพันธ์กบั คนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกจากการสิน้ สุดการรักษา จ�ำนวน
คนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกทัง้ หมดได้จากจ�ำนวนผูท้ หี่ ายเป็นปกติ ตาย ผูท้ ไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหรือ
ไม่หาย ส่วนคนทีถ่ กู ส่งต่อเพือ่ รับบริการอืน่ (เช่น บริการด้านสุขภาพ) ซึง่ ยังไม่จบการรักษาและ
อาจจะรักษาต่อ หรือกลับมารักษาต่อภายหลัง คนทีถ่ กู ส่งต่อออกไปพืน้ ทีอ่ นื่ ซึง่ ยังไม่สนิ้ สุดการ
รักษา ไม่ควรรวมอยูใ่ นดัชนีชวี้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน ดัชนีชวี้ ดั ทีส่ มั พันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านมีดงั นี้
สัดส่วนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกจากการหายเป็นปกติ   =
จ�ำนวนผูท้ หี่ ายเป็นปกติ
x 100%
จ�ำนวนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกทัง้ หมด
สัดส่วนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกจากการตาย =
จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
x 100%
จ�ำนวนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกทัง้ หมด
สัดส่วนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกจากการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ =
จ�ำนวนผูท้ ไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้
x 100%
จ�ำนวนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกทัง้ หมด
สัดส่วนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกจากผูท้ ไี่ ม่หายปกติ =
จ�ำนวนผูท้ ไี่ ม่หายเป็นปกติ
x 100%
จ�ำนวนทีถ่ กู จ�ำหน่ายออกทัง้ หมด
ผู้ที่เข้าโครงการหลังจากถูกจ�ำหน่ายออกจากการดูแลรักษาแล้ว ควรแยกประเภทการรายงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่ไม่เที่ยงตรงในเรื่องการหายปกติ เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
รองจากความทุพพลภาพ เพดานโหว่ หรือปัญหาผ่าตัด อื่นๆ ไม่ควรถูกแยกออกจากรายงาน
ของโครงการ กลุ่มหลักในการรายงาน คือเด็กอายุ 6-59 เดือน เมื่อประเมินผลการด�ำเนินการ
นอกจากดัชนีชวี้ ดั ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นแล้ว ระบบควรติดตามการมีสว่ นร่วมของประชาชน การยอมรับ
โครงการ (ตัววัดที่ดีคืออัตราที่ไม่สามารถปฏิบัติตามและอัตราความครอบคลุม) ปริมาณและ
คุณภาพของอาหารทีแ่ จกจ่ายความครอบคลุม เหตุผลทีส่ ง่ ต่อเด็กไปโครงการอืน่ (โดยเฉพาะเด็ก
ที่ภาวะโภชนาการแย่ลงถึงขั้นภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง) และจ�ำนวนผู้ที่เข้า
โครงการและรับการรักษา ควรพิจารณาปัจจัยภายนอกด้วย เช่น รูปแบบการเจ็บป่วย ระดับภาวะ
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โภชนาการต�ำ่ ของประชาชน ระดับความไม่มนั่ คงทางอาหารในครัวเรือนและประชากร ปฏิบตั กิ าร
เสริมที่จัดให้ประชาชนได้ (รวมถึงการแจกจ่ายอาหารทั่วไป หรือโครงการเทียบเคียง) ตลอดจน
ศักยภาพในบริการส่งมอบของระบบที่มีอยู่ ควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงสาเหตุของการ
ไม่สามารถปฏิบัติตามและความล้มเหลวที่จะตอบสนองอย่างพอเพียงต่อการรักษาจนกว่าจะพบ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
6. ข้อมูลสุขภาพและการพิจารณา: โครงการให้อาหารเสริมแบบก�ำหนดเป้าหมาย เป็นจุดส�ำคัญ
ในการคัดกรองและการอ้างถึงความเจ็บป่วย โครงการพิจารณาถึงศักยภาพของบริการด้าน
สุขภาพทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และสร้างความมัน่ ใจถึงประสิทธิภาพการจัดหายาถ่ายพยาธิ การเสริมวิตามินเอ
ให้ ธ าตุ เ หล็ ก และฟลอริ ค แอซิ ค ร่ ว มกั บ การคั ด กรองและรั ก ษามาลาเรี ย ให้ ธ าตุ สั ง กะสี เ พื่ อ
รักษาอาการท้องเสีย และการให้ภูมิคุ้มกัน (ดูบริการสุขภาพที่จำ� เป็น – การควบคุมโรคติดต่อ
มาตรฐานที่ 2 หน้า 316 และบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น – งานอนามัยเด็ก มาตรฐานที่ 1-2 หน้า
323-326) ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพร่ระบาดเชือ้ เอชไอวีสงู ควรจัดให้สามารถมีการตรวจเชือ้ เอชไอวีและ
การป้องกัน รวมทัง้ ควรพิจารณาเป็นพิเศษในเรือ่ งปริมาณและคุณภาพของอาหารเสริมทีป่ นั ส่วน
7. มารดาที่ให้นมทารกอายุต�่ำกว่า 6 เดือน: ที่ขาดสารอาหารเฉียบพลัน ควรเข้าโครงการ
ให้อาหารเสริม โดยไม่ขึ้นกับภาวะโภชนาการของมารดา มารดาที่ขาดสารอาหารระดับปาน
กลางสามารถให้นมมารดาได้ และจ�ำเป็นต้องสนับสนุนโภชนาการที่เพียงพอเพื่อปกป้องภาวะ
โภชนาการของตนเอง มารดาควรได้รบั การปันส่วนอาหารเสริม สนับสนุนทักษะการให้นมมารดา
เพียงอย่างเดียว และค�ำแนะน�ำเรือ่ งความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการและการให้อาหารเสริม
ทารกอายุตำ�่ กว่า 6 เดือนทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการเฉียบพลันควรถูกส่งต่ออย่างเหมาะสม เพือ่ รับ
การสนับสนุนเรือ่ งทักษะการให้นมของมารดาและรับเป็นผูป้ ว่ ยในกรณีทจี่ ำ� เป็น
8. การปันส่วนอาหาร: อาหารแห้งหรืออาหารส�ำเร็จรูป ที่แจกทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์
ควรแจกที่จุดแจกอาหาร โดยส่วนประกอบและขนาดของอาหารควรพิจารณาจากความมั่นคง
ทางอาหารและการแบ่งปันในครัวเรือน ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงวิธีการเตรียม และการถนอม
อาหารเสริมในลักษณะทีถ่ กู สุขอนามัย ระบุวธิ แี ละเวลาทีค่ วรบริโภค (ดูความมัน่ คงทางอาหาร –
มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 6 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 หน้า 200) และความส�ำคัญของ
การให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องในเด็กอายุตำ�่ กว่า 24 เดือน ในผู้ที่มีความเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย
อาจต้องมีการปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
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มาตรฐานการจั ด การ ภาวะทุ พ โภชนาการเฉี ย บพลั น และการขาดวิ ต ามิ น และ
เกลือแร่ที่ 2: ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง: การระบุภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันระดับรุนแรง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗
◗

ก�ำหนดเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือเพิ่มการช่วยเหลือของบริการที่มีอยู่ และเพื่อลดขนาดหรือยุติ
บริการทีม่ คี วามชัดเจนและเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกันตัง้ แต่ตน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้มีการดูแลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การส่งต่อผู้ป่วย และองค์ประกอบต่างๆ ด้านการระดม
จากประชาชน
ระบุภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ยกระดับการเข้าถึงและครอบคลุม ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3 และมาตรฐานหลักที่ 1 หน้า 57)

◗

จัดให้มกี ารดูแลด้านโภชนาการและการแพทย์ตามค�ำแนะน�ำระดับชาติ และระดับสากล

◗

ส�ำหรับการจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4-8)

◗

◗

◗

สร้างความมั่นใจว่ามีดัชนีชี้วัด ทั้งการชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง และวัดสัดส่วนร่างกาย และที่ไม่ใช่
การชั่งนํ้าหนักวัดส่วนสูงและวัดสัดส่วนร่างกาย อยู่ในเกณฑ์การจ�ำหน่ายออกจากโครงการ (ดู
แนวทางการปฏิบตั ขิ อ้ 6)
ตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุของการไม่สามารถปฏิบตั ติ าม ไม่ตอบสนอง หรือเพิม่ ขึน้ ของการเสีย
ชีวติ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-7)
ระบุดชั นีชวี้ ดั การให้อาหารทารกและเด็กเล็กขององค์การอนามัยโลก (IYCF) โดยเฉพาะ เรือ่ งการ
คุม้ ครอง สนับสนุน และส่งเสริมการให้นมมารดา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9-10)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
ดัชนีชี้วัดเหล่านี้ สามารถปรับใช้เบื้องต้นกับกลุ่มเด็กอายุ 6-59 เดือน ถึงแม้ว่ากลุ่มอื่นๆ ก็อาจเป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการด้วยก็ตาม
◗

◗

◗

กลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 ใช้เวลาไปกลับจากสถานที่ตั้งโครงการ (รวมเวลาที่ใช้ในการ
รักษา) ไม่เกิน 1 วัน
ครอบคลุมพื้นที่ชนบทมากกว่าร้อยละ 50 เขตเมืองมากกว่าร้อยละ 70 และในค่ายพักมากกว่า
ร้อยละ 90 (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
สัดส่วนของผูท้ อี่ อกจากการดูแลรักษา โดยเสียชีวติ น้อยกว่าร้อยละ 10 หายป่วยมากกว่าร้อยละ
75 และไม่สามารถปฏิบตั ติ ามน้อยกว่าร้อยละ 15 (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การออกแบบโครงการ: โครงการควรถูกออกแบบให้สร้างและสนับสนุนศักยภาพของระบบ
สุขภาพที่มีอยู่เท่าที่จะท�ำได้ ระดับของการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ระดับรุนแรงควรถูกก�ำหนดบนพืน้ ฐานของ
ศักยภาพด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางสุขภาพที่มีอยู่ และในระดับชุมชนจ�ำนวนและการ
กระจายทางภูมิศาสตร์ของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสถานการณ์ความปลอดภัย
โครงการควรพิจารณาตั้งแต่ต้นถึงยุทธวิธีของการออกจากของโครงการ หรือแผนส�ำหรับ
การช่วยเหลือระยะยาวต่อจากช่วงวิกฤต เกณฑ์การปิดหรือเปลี่ยนแปลงโครงการควรค�ำนึงถึง
ศักยภาพทีม่ อี ยูแ่ ละโอกาสในการผนวกรวมกับระบบทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
2. องค์ประกอบของโครงการ: โครงการที่จัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง
ควรประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยในส�ำหรับผู้ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ และทารกทุก
คนที่อายุต�่ำกว่า 6 เดือนที่มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน การดูแลผู้ป่วยนอก (แยกจาก
ศูนย์กลาง) ส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ การดูแลผูป้ ว่ ยในอาจผ่านการรักษา
โดยตรงหรือการส่งต่อ โครงการควรถูกเชือ่ มโยงเข้ากับบริการอืน่ ทีแ่ ก้ไขสาเหตุเชิงลึกของภาวะ
โภชนาการต�่ำในทันที เช่น การให้อาหารเสริม เครือข่ายเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค บริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น และโครงการความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงอาหาร เงิน หรือบัตรแทนเงินสด
การระดมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้โครงการประสบความส�ำเร็จในเรื่องการยอมรับ
การเข้าถึงและครอบคลุม ที่ตั้งของโครงการผู้ป่วยนอกควรอยู่ใกล้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่ ลดความเสีย่ งและค่าใช้จา่ ยจากการเดินทางไกลกับเด็กเล็ก และความเสีย่ งจากการพลัดหลง
3. ความครอบคลุม: เช่นเดียวกับภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลาง ความครอบคลุม
ขึ้นกับการยอมรับของโครงการ ท�ำเลและการเข้าถึงของที่ตั้งโครงการ สถานการณ์ความ
ปลอดภัยโดยทั่วไป ความถี่ของการแจกจ่าย ระยะเวลาที่รอ คุณภาพการบริการ ขอบเขตของ
การระดมก�ำลัง ขอบเขตของการเยี่ยมบ้านและการคัดกรอง และการวางเกณฑ์การคัดกรอง
และการรับเข้าโครงการ ระเบียบวิธีในการวัดความครอบคลุม แปรผันตามระดับความน่าเชื่อถือ
และประเภทของข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ วิธที ใี่ ช้ตอ้ งถูกระบุในรายงานด้วย ควรประชุมพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติ ณ เวลานั้นเพื่อตัดสินใจถึงวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท (ดูมาตรฐานการจัดการภาวะ
ทุพโภชนาการเฉียบพลันและการขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ 1, บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 2
หน้า 167)
4. แนวทางปฏิบัติ: ควรเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติระดับชาติในกรณีที่มี หากไม่มีแนวทางการ
ปฏิบัติระดับชาติ หรือไม่บรรลุมาตรฐานสากล ให้ยึดตามแนวทางปฏิบัติสากล แนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดูได้ในรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิ่มเติม เกณฑ์การรับเข้า
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ควรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระดับชาติและระดับสากล (ดูภาคผนวก 4: การวัดภาวะ
ทุพโภชนาการเฉียบพลัน และรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิ่มเติม) เกณฑ์การรับเข้า
ทารกอายุตำ่� กว่า 6 เดือน และกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถวัดภาวะนํา้ หนัก ส่วนสูง และสัดส่วนร่างกายได้
โดยง่าย ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับอาการและการให้นมมารดา ผู้ที่ถูกตรวจสอบหรือสงสัย
ว่าติดเชื้อเอชไอวี และผู้ท่ีเป็นวัณโรค หรือป่วยเรื้อรัง ควรมีสิทธิเข้าถึงการรักษาเช่นกันถ้ามี
คุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์การรับเข้า
5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี: ซึ่ ง ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารรั บ เข้ า โครงการมั ก จะต้ อ งการการสนั บ สนุ น ด้ า น
โภชนาการ แต่ ก ารสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ ข ้ อ เสนอที่ ดี ที่ สุ ด ในบริ บ ทการรั ก ษาภาวะทุ พ โภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงในภาวะภัยพิบัติ บุคคลเหล่านี้และครอบครัวควรได้รับการ
ช่วยเหลือด้านบริการต่างๆ รวมถึงการดูแลที่บ้านและในชุมชน ศูนย์รักษาวัณโรคและโครงการ
ป้องกันการติดเชือ้ จากมารดาสูบ่ ตุ ร
6. เกณฑ์การจ�ำหน่ายออกและการฟืน้ ตัว: ผูท้ ถี่ กู จ�ำหน่ายออกจากศูนย์ตอ้ งไม่มภี าวะแทรกซ้อน
ทางการแพทย์ ฟื้นคืนความอยากอาหาร มีการรักษานํ้าหนักตัวที่เหมาะสมโดยปราศจาก
การบวมจากภาวะโภชนาการ (เช่น จากการชั่งนํ้าหนักต่อเนื่องกันสองครั้ง) การให้นมมารดา
ส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับทารกอายุต�่ำกว่า 6 เดือน และ 24 เดือน ทารกที่ไม่ได้รับนมมารดาจะ
ต้องติดตามดูแลใกล้ชิด ควรปฏิบัติตามเกณฑ์การจ�ำหน่ายออกจากศูนย์เพื่อเลี่ยงความเสี่ยง
การจ�ำหน่ายออกจากศูนย์ก่อนก�ำหนด แนวทางปฏิบัติก�ำหนดระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าพัก
รักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการพักฟื้นนานเกินไป ระยะเวลาเฉลี่ยในการพักรักษาจะแตกต่างกันขึ้นกับ
แนวทางปฏิบัติที่ใช้ และควรที่จะปรับตามบริบทของชาติและแนวทางปฏิบัติที่ใช้ นํ้าหนักเฉลี่ย
ของแต่ละบุคคลควรค�ำนวณแยกจากกัน ทีม่ แี ละไม่มกี ารบวมจากภาวะโภชนาการ เอชไอวี/เอดส์
และวัณโรคอาจส่งผลให้ผทู้ ขี่ าดสารอาหารบางคนล้มเหลวในการรักษา ทางเลือกในการรักษาหรือ
ดูแลระยะยาวควรพิจารณาร่วมกับบริการสุขภาพต่างๆ รวมทั้งบริการการช่วยเหลืออื่นๆ ใน
สังคมและชุมชน (ดูบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น – สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ มาตรฐาน
ที่ 2 หน้า 330)
7. ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน: ส�ำหรับการจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรง
ควรรวมผลการดูแลผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ม่มกี ารนับซํา้ (เช่น ไม่นบั จ�ำนวนทีโ่ อนย้ายระหว่าง
ผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก) ในที่ซึ่งการรวมผลดังกล่าวไม่สามารถท�ำได้ การแปลผลควรปรับเพื่อ
ความเหมาะสม เช่น โครงการควรคาดหวังดัชนีชว้ี ดั ทีด่ กี ว่าเมือ่ มีการด�ำเนินงานดูแลผูป้ ว่ ยนอก
เพียงอย่างเดียว และควรพยายามอย่างเต็มที่ตามดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดส�ำหรับการผนวกรวมการ
ดูแลทัง้ ผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกเมือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยในเพียงอย่างเดียว ประชาชนของผูถ้ กู จ�ำหน่ายออก
จากโครงการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงได้แก่ผู้ที่หายเป็นปกติ ผู้ที่ตาย ผู้ที่ไม่
สามารถปฏิบตั ติ าม หรือไม่หายเป็นปกติ (ดูมาตรฐานการจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
และขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 4 หน้า 168) ส่วนผู้ที่ถูกย้ายไปรับ
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บริการอื่น (เช่น บริการด้านการแพทย์) ถือว่ายังไม่จบการรักษา เมื่อโครงการที่รายงานถึงการ
รักษาผูป้ ว่ ยนอกเพียงอย่างเดียวต้องรายงานผูป้ ว่ ยทีโ่ อนย้ายเป็นผูป้ ว่ ยในด้วย เมือ่ มีการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานปัจจัยต่างๆ เช่น อาการซับซ้อนของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจะมีผลต่ออัตราการ
ตาย เมือ่ มีผลเลือดติดเชือ้ เอชไอวีเข้าโครงการ ถึงแม้วา่ ดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงานยังไม่ได้ปรับ
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว การพิจารณาถึงสิง่ เหล่านีถ้ อื ว่าจ�ำเป็นในระหว่างการแปลผล นอกเหนือ
จากดัชนีชี้วัดการจ�ำหน่ายออก การรับเข้าใหม่ จ�ำนวนเด็กที่เข้ารับการรักษาและอัตราความ
ครอบคลุมควรได้รับการประเมินเมื่อมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน ควรตรวจสอบและบันทึก
สาเหตุของการรับเข้ารักษาซํา้ ภาวะทีอ่ าการแย่ลง การไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือความล้มเหลว
ของการตอบสนองของโครงการที่ด�ำเนินการอยู่ นิยามของเรื่องเหล่านี้ควรปรับให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ทิ ใี่ ช้
8. ข้อมูลสุขภาพ: การจัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงทุกโครงการควรรวมการ
รักษาทีเ่ ป็นระบบตามแนวทางปฏิบตั ริ ะดับชาติหรือระดับสากล รวมทัง้ ก�ำหนดการอ้างอิงส�ำหรับ
การจัดการความเจ็บป่วยส�ำคัญ เช่น วัณโรค และเอชไอวี ในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของ
เอชไอวีสูง กลยุทธ์ในการรักษาภาวะทุพโภชนาการควรพิจารณาทั้งการด�ำเนินการที่หาหนทาง
หลีกเลีย่ งการแพร่เชือ้ เอชไอวี และการสนับสนุนการรอดชีวติ ของมารดาและบุตร ระบบอ้างอิงทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับการตรวจสอบและดูแลวัณโรคและเอชไอวีเป็นสิง่ จ�ำเป็น
9. สนับสนุนการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา: ทารกทีถ่ กู รับเข้าเป็นผูป้ ว่ ยใน มีแนวโน้มเป็นผูท้ เี่ จ็บ
ป่วยมากที่สุด มารดาจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูภาวะโภชนาการและหายเป็นปกติ โดยเฉพาะเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน
ควรจัดเวลาและทรัพยากรที่เพียงพอส�ำหรับพื้นที่ที่ก�ำหนด (มุมเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา) เพื่อ
สนับสนุนทักษะการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา และการสนับสนุนโดยเพือ่ นก็อาจช่วยได้ มารดาทีใ่ ห้
นมกับทารกอายุตำ่� กว่า 6 เดือนทีข่ าดสารอาหารอย่างรุนแรง ควรได้รบั การปันส่วนอาหารเสริม
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงภาวะโภชนาการของมารดา ยกเว้นในกรณีที่พวกเขามีนํ้าหนักส่วนสูงและ
สัดส่วนร่างกายเข้าเกณฑ์ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงก็ควรได้รบั การรักษา
10. สนับสนุนด้านสังคมและจิตสังคม: การกระตุ้นอารมณ์และร่างกายของเด็กผ่านการเล่นเป็น
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับเด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับรุนแรงในระยะฟืน้ ฟู ผูด้ แู ลเด็กเหล่า
นี้มักต้องการความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตสังคม เพื่อให้มีการน�ำเด็กมารับการรักษา การ
สนับสนุนด้านนี้อาจจะประสบความส�ำเร็จโดยผ่านโครงการระดมก�ำลัง ซึ่งควรเน้นการกระตุ้น
และการปฏิสัมพันธ์ทั้งการรักษาและการป้องกันความทุพพลภาพ และความด้อยทางปัญญาใน
อนาคต (ดูหลักการคุม้ ครอง 4 หน้า 43) ทุกคนทีด่ แู ลเด็กขาดสารอาหารรุนแรงควรจะสามารถให้
อาหารและดูแลเด็กระหว่างรักษา โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ การสาธิต ตลอดจนข้อมูลด้านสุขภาพและ
โภชนาการ
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มาตรฐานการจั ด การภาวะทุ พ โภชนาการเฉี ย บพลั น และการขาดวิ ต ามิ น และ
เกลือแร่ที่ 3: การขาดวิตามินและเกลือแร่
การด� ำ เนิ น การเรื่ อ งวิ ต ามิ น และเกลื อ แร่ ร่ ว มกั บ การด� ำ เนิ น การด้ า นสาธารณสุ ข และ
โภชนาการเพือ่ ลดโรคทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วกับภาวะฉุกเฉินและจัดการกับการขาดวิตามินและเกลือแร่

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

อบรมผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพในเรือ่ งวิธวี นิ จิ ฉัยและรักษาการขาดวิตามินและเกลือแร่ (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ก�ำหนดขั้นตอนวิธีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขการขาดวิตามินและเกลือแร่
แบบต่างๆ ทีป่ ระชากรอาจจะพบความเสีย่ ง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ผู้ป่วยที่ขาดวิตามินและเกลือแร่ได้รับการรักษาตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดีที่สุดขณะนั้น
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
การด�ำเนินการเรื่องวิตามินและเกลือแร่ ร่วมกับการด�ำเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการเกิด
โรคทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วกับภาวะฉุกเฉิน เช่น หัด (วิตามินเอ) และโรคสิง่ ขับถ่ายร่วง (สังกะสี) (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การวินิจฉัยและการรักษาภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่ท่ีแสดงอาการ: การวิ นิ จ ฉั ย
ภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่บางอย่างสามารถท�ำได้โดยการตรวจสอบธรรมดา ดัชนีชี้วัดด้าน
การแพทย์ของการขาดวิตามินและเกลือแร่เหล่านี้ สามารถน�ำมารวมกับระบบเฝ้าระวังในเรื่อง
สุขภาพและโภชนาการได้ ถึงแม้วา่ ต้องอบรมผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างระมัดระวังเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่าการประเมินผลมีความถูกต้อง การจ�ำแนกผูป้ ว่ ยอาจเป็นปัญหาและในภาวะฉุกเฉินก็อาจท�ำได้
เพียงให้อาหารเสริมกับผูท้ เ่ี ข้ามาพบเจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขภาพเท่านัน้ การรักษาการขาดวิตามินและ
เกลือแร่ ควรมีการค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกและใช้เกณฑ์การระบุผู้ป่วยและแนวทางการรักษาอัน
เป็นทีต่ กลงแล้ว การค้นหาและรักษาผูป้ ว่ ยควรมีอยูท่ งั้ ในระบบสุขภาพและโครงการให้อาหาร (ดู
มาตรฐานการประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ 2, บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 6
หน้า 157) ที่ซึ่งมีการแพร่หลายของการขาดวิตามินและเกลือแร่เกินเกณฑ์สาธารณสุข (ดูภาค
ผนวกท้ายบท 5: มาตรการความส�ำคัญทางสาธารณสุขของการขาดวิตามินและเกลือแร่) การ
รักษาแบบปูพรมให้ประชาชนด้วยการเสริมวิตามินและเกลือแร่อาจมีความเหมาะสม โรคเลือดออกตามไรฟัน (วิตามินซี) โรคผิวหนังเพลลากรา (ไนอาซิน) โรคเหน็บชา (วิตามินบี 1) ภาวะขาด-
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ไรโบฟลาวีน (วิตามินบี 2) เป็นโรคที่มักพบการระบาดและเป็นผลมาจากการเข้าถึงวิตามินและ
เกลือแร่ไม่เพียงพอในประชาชนกลุม่ ทีเ่ พิง่ ให้การช่วยเหลือด้านอาหาร การแก้ไขการขาดวิตามิน
และเกลือแร่ควรเป็นการด�ำเนินการกับประชาชนในวงกว้างควบคูก่ บั การรักษารายบุคคล
2. การวินจิ ฉัยและการรักษาภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่ทไี่ ม่แสดงอาการ: การขาดวิตามิน
และเกลือแร่ที่ไม่แสดงอาการ สามารถมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ หากแต่ไม่สามารถบ่งชี้โดยตรง
เว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบทางชีวเคมี ยกเว้นโลหิตจางซึ่งสามารถทดสอบทางชีวเคมีอย่าง
ง่ายๆ ในพื้นที่ได้ (ดูมาตรฐานการประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ 2 บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 6 หน้า 157 และภาคผนวกท้ายบท 5: มาตรทางความส�ำคัญทางสาธารณสุข
ของการขาดวิตามินและเกลือแร่) ดัชนีชวี้ ดั ทางอ้อม สามารถน�ำมาใช้ประเมินความเสีย่ งของการ
ขาดวิตามินและเกลือแร่ในประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และก�ำหนดเวลาทีต่ อ้ งมีการปรับประกอบ
อาหารที่บริโภคหรือใช้การให้วิตามินและเกลือแร่เสริม (ดูมาตรฐานการประเมินความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการที่ 2, บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 6 หน้า 157 และภาคผนวกท้ายบท 5:
มาตรการความส�ำคัญทางสาธารณสุขเรือ่ งการขาดวิตามินและเกลือแร่)
3. การป้องกัน: กลยุทธ์ส�ำหรับการป้องกันการขาดวิตามินและเกลือแร่ ได้บรรยายไว้อย่างสั้นๆ
ในเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร – บทการแจกจ่ายอาหาร (ดูความมัน่ คงทางอาหาร - มาตรฐานการ
แจกจ่ายอาหาร 1 หน้า 181) การป้องกันต้องอาศัยการควบคุมโรคด้วย เช่น การติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคหัด และติดเชือ้ ปรสิต (พยาธิ) เช่น มาลาเรีย และท้องร่วง ซึง่ ท�ำให้
ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ลดลง (ดูงานบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – งานอนามัยเด็ก มาตรฐานที่
1-2 หน้า 323-326)
4. การเตรียมความพร้อม: เพือ่ การรักษาจะเกีย่ วกับการพัฒนาการก�ำหนดเกณฑ์ผปู้ ว่ ยแนวทาง
การรักษาและระบบการค้นหาผูป้ ว่ ยในเชิงรุก
5. การใช้วิตามินและเกลือแร่ในการรักษาโรคทั่วไป: การให้วิตามินและเกลือแร่เสริมควรรวม
อยูใ่ นการป้องกันและรักษาเฉพาะโรค รวมถึงการให้วติ ามินเอเสริมควบคูก่ บั การให้วคั ซีนป้องกัน
หัด และการรวมธาตุสังกะสีกับผงเกลือแร่ (ORS) ตามแนวทางปฏิบัติการรักษาโรคท้องร่วง
(ดูงานบริการด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ – งานอนามัยเด็ก มาตรฐานที่ 1-2 หน้า 323-326 และ
มาตรฐานการให้อาหารทารกและเด็กเล็กที่ 2 หน้า 161)
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ความมัน่ คงทางอาหาร

การให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางอาหาร ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นใน
ระยะสั้น คือ (ไม่ก่อให้เกิดอันตราย) ลดความจ�ำเป็นส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการน�ำ
กลยุทธ์การจัดการความเสียหายที่เป็นไปได้มาใช้ และน�ำมาซึ่งการกลับคืนสู่สภาพเดิมของความ
มัน่ คงทางอาหารในระยะยาว
การประเมินทีถ่ กู ต้องน�ำไปสูก่ ารพิจารณาทางเลือกของการให้ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ (ดูมาตรฐานเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการประเมินภาวะโภชนาการที่ 1 หน้า 151)
การให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางอาหารในบทนี้ ได้ถูกจัดแบ่งเป็นความมั่นคงทางอาหาร
โดยทัว่ ไป การแจกจ่ายอาหาร เงินสด และบัตรแทนเงินสด และการตอบสนองด้านการด�ำรงชีพ
เมื่อมีความต้องการอาหาร ควรพิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการแจกจ่าย เช่น เลือกใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารอย่างระมัดระวังส�ำหรับทัง้ การแจกจ่ายแบบโดยตรง (in kind) และแบบบัตรแทนเงินสด
การตอบสนองด้านการด�ำรงชีพ ได้แก่ การผลิตขัน้ ต้น รายได้และการจ้างงาน รวมทัง้ การเข้าถึงการ
ตลาดสินค้าและบริการ
การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทนเงินสด อาจใช้สำ� หรับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหาร เช่นเดียวกันกับความช่วยเหลือด้านอื่น ความเข้าใจในความสามารถของตลาดและความ
เหมาะสมของรูปแบบวิธีการน�ำส่งอาหารเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการออกแบบการให้ความช่วยเหลือด้าน
ความมัน่ คงทางอาหาร
มาตรฐานของความมั่นคงทางอาหารจะพิจารณาถึงแหล่งทรัพยากร เพื่อให้ตอบสนองความจ�ำเป็น
ด้านอาหารของทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางซึ่งมีความเสี่ยงด้านโภชนาการสูง
นอกจากจะมีการตอบสนองต่อความจ�ำเป็นเหล่านี้แล้ว การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่มีเป้าหมายใน
การรักษาภาวะทุพโภชนาการจะให้ผลการรักษาที่จ�ำกัด เนื่องจากผู้ที่หายจากภาวะทุพโภชนาการ
จะกลับไปสูก่ ารได้รบั อาหารไม่เพียงพอ และภาวะโภชนาการของคนเหล่านัน้ ก็อาจจะแย่ลงอีกครัง้
วิธกี ารก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย การน�ำส่ง และการแจกจ่าย ควรลดความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาดที่
เพิม่ หรือกีดกันบุคคลออกไป ความเสีย่ งนัน้ รวมถึงอาหาร เงินสด หรือความช่วยเหลืออืน่ ๆ ซึง่ ถูกน�ำ
ไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้ท�ำการสู้รบ สิ่งที่ส�ำคัญคือ การให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางอาหาร
ต้องไม่ทำ� ให้สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายลง
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มาตรฐานเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร 1: ความมัน่ คงทางอาหารทัว่ ไป
ประชาชนมีสทิ ธิได้รบั อาหารจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึง่ สร้างความมัน่ ใจในการ
รอดชีวิต คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน และส่งเสริมการฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

วางแผนการตอบสนองเบือ้ งต้น เพือ่ ตอบสนองความจ�ำเป็นเร่งด่วน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
พิจารณามาตรการที่ใช้เพื่อสนับสนุน คุ้มครองและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ตอบสนองภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เชือ่ ถือได้ ถึงประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระสบภัยจะได้รบั
ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์การรับมือกับปัญหาของประชาชน (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
พัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินการและยุติโครงการตอบสนองด้านความมั่นคง
ทางอาหารทัง้ หมด เพิม่ การรับรูแ้ ละตระหนักถึงกลยุทธ์ดงั กล่าว และน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงการสนับสนุนที่เหมาะสมของผู้ประสบภัย รวมทั้งการให้ความรู้
ทักษะและบริการทีจ่ ำ� เป็น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกท�ำลายจากการด�ำเนินการตอบสนองใดๆ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 6)
ติดตามตรวจสอบเพื่อก�ำหนดระดับของการได้รับ และเข้าถึงการด�ำเนินการของคน กลุ่ม และ
บุคคล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ระสบภัยทุกกลุม่ ได้รบั ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมโดยไม่มี
การเลือกปฏิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ประเมินผลของการตอบสนองทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจท้องถิน่ เครือข่ายสังคม การประกอบอาชีพ และสิง่
แวดล้อม และสร้างความมั่นใจว่ามีการแบ่งปัน และน�ำผลการประเมินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ พัฒนาการด�ำเนินการต่อไป (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจ�ำเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้านความมั่นคงทาง
อาหาร ได้รบั ความช่วยเหลือตามความจ�ำเป็นเบือ้ งต้น ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สนิ ให้ผปู้ ระสบภัย
มีทางเลือก และสนับสนุนการคงไว้ซงึ่ ศักดิศ์ รีของตนเอง
ครัวเรือนใช้กลยุทธ์ทถี่ กู ต้องเพือ่ รับมือกับปัญหา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

177
001-384-new.indd 177

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

◗

การเลือกช�ำระด้วยเงินสด บัตรแทนเงินสด หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินและ
วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน (ดูความมั่นคงทางอาหาร มาตรฐานเรื่องการแจกจ่ายเงินสดและ
บัตรแทนเงินสดที่ 1 หน้า 202)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการช่วยชีวติ : การแจกจ่ายอาหาร เงินสด หรือบัตรแทนเงินสด
หรือการใช้ทั้งหมดร่วมกัน โดยทั่วไปเป็นการตอบสนองขั้นต้นต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร
เฉียบพลัน แต่กค็ วรพิจารณาการตอบสนองรูปแบบอืน่ ด้วย ได้แก่ อาหารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนมา
การยกเว้นค่าธรรมเนียมชั่วคราว โครงการจัดหางาน การสนับสนุนการประกอบอาชีพ การ
ลดปริมาณปศุสตั ว์ การจัดหาอาหารสัตว์และการสนับสนุนตลาด เมือ่ ระบบตลาดสามารถท�ำงาน
และเข้าถึงได้ และไม่มคี วามเสีย่ งทีร่ า้ ยแรง สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรกคือการฟืน้ ฟูระบบ
ตลาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการจ้างงาน (ดูรายการอ้างอิงในส่วนการให้ความช่วยเหลือ
ด้านตลาดและความมัง่ คงทางอาหารและเอกสารอ่านเพิม่ เติม) กลยุทธ์ดงั กล่าวเหมาะสมกว่าการ
แจกจ่ายอาหาร เพราะส่งผลดีในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ลดความเปราะบางในอนาคต
และคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี องค์กรต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือมีหน้าที่ต้องรับทราบกิจกรรมที่
องค์กรอืน่ ด�ำเนินการด้วย เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองทีส่ ง่ เสริมและสอดรับกันทัง้ ด้านปัจจัยน�ำเข้า
และบริการ
2. การสนับสนุน ป้องกัน และส่งเสริมความมัน่ คงทางอาหาร: ได้แก่ การตอบสนองและด�ำเนิน
การตามแนวปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ขณะที่การตอบสนองต่อความจ�ำเป็นเร่งด่วนและการรักษา
ทรัพย์สนิ มีความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกในช่วงต้นของการเกิดภัยพิบตั ิ ควรวางแผนการตอบสนอง
ในระยะยาว และผสมผสานกับการตอบสนองขององค์กรอื่นด้วย ในระยะสั้นอาจเป็นไปไม่ได้ที่
ความมั่นคงทางอาหารจะเกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชน อย่างไรก็ตามควรสนับสนุน
ให้น�ำกลยุทธ์อื่นที่มีอยู่มาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและรักษาศักดิ์ศรีไว้ได้ การตอบ
สนองด้านความมัน่ คงทางอาหารควรป้องกันความเสียหายของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะตามมา น�ำไปสูก่ าร
ฟืน้ ฟูทรัพย์สนิ ทีเ่ สียไปจากภัยพิบตั แิ ละเพิม่ ความสามารถในการฟืน้ คืนสูส่ ภาพปกติจากอันตราย
ในอนาคต
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การรับมือ: ควรสนับสนุนกลยุทธ์การรับมือที่ท�ำให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารและความมีศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การรับมือมีต้นทุนหรือสามารถก่อให้
เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มความเปราะบาง (ดูมาตรฐานเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการประเมิน
ภาวะโภชนาการที่ 1 หน้า 151) ความเสีย่ งนัน้ ต้องค้นพบโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้และเร่งด�ำเนิน
การช่วยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงผลเสียจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เช่น การแจกจ่ายฟืน และ/
หรือเตาหุงต้มที่มีเชื้อเพลิงเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป และ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ไม่ปลอดภัย การให้เงินอุดหนุนสามารถหลีกเลี่ยงการจ�ำนอง
ทรัพย์สนิ หรือทีด่ นิ ได้ (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
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4. กลยุทธ์การยุติและการปรับแนวทางการด�ำเนินงาน: ต้องได้รับการพิจารณาตั้งแต่เริ่ม
โครงการโดยเฉพาะในกรณีที่อาจด�ำเนินการตอบสนองระยะยาว เช่น การจัดหาบริการแบบ
ให้เปล่า ซึง่ โดยทัว่ ไปจะต้องเสียค่าใช้จา่ ย ได้แก่ บริการเกีย่ วกับปศุสตั ว์ ซึง่ อาจยากต่อการกลับ
ไปสู่บริการแบบมีค่าใช้จ่าย ก่อนยุติโครงการหรือปรับไปสู่รูปแบบใหม่ควรมีหลักฐานแสดงถึง
สถานการณ์ทด่ี ขี น้ึ หรือมีองค์กรอืน่ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ดกี ว่าเข้ามารับผิดชอบ เรือ่ งการแจก
จ่ายอาหาร เงินสด และ/หรือบัตรแทนเงินสด อาจเชื่อมโยงกับความคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่
หรือระบบเครือข่ายความปลอดภัยระยะยาว หรือสนับสนุนความร่วมมือกับรัฐบาลและผู้บริจาค
ในการจัดตัง้ ระบบทีส่ ามารถจัดการกับปัญหาความไม่มนั่ คงทางอาหารแบบเรือ้ รังได้
5. การเข้าถึงความรู้ ทักษะ และบริการ: ควรออกแบบและวางแผนจัดท�ำโครงสร้างการบริการ
ร่วมกับผูใ้ ช้งานเพือ่ รักษาระดับของการบริการให้เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ งแม้หลังจาก
ยุตโิ ครงการแล้ว ผูป้ ระสบภัยบางกลุม่ อาจมีความต้องการพิเศษเฉพาะด้าน เช่น เด็กก�ำพร้าจาก
ผลของเชือ้ เอดส์อาจไม่ได้รบั การถ่ายทอดความรูห้ รือทักษะต่างๆ ในครอบครัว ซึง่ สามารถจัดหา
บริการทีเ่ หมาะสมให้ได้
6. ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม: ควรสงวนทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ำ� เป็นต่อการผลิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและประชาชนในพื้นที่ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ในการประเมินและวางแผนการตอบสนองใดๆ ควรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
เช่น ผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายพักชั่วคราวต้องการเชื้อเพลิงส�ำหรับประกอบอาหาร ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดการท�ำลายป่าในพื้นที่อย่างรวดเร็ว การแจกจ่ายอาหารที่ใช้เวลาปรุงนานจะต้องการ
เชือ้ เพลิงมาก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ด้วย (ดูความมัน่ คงทางอาหาร มาตรฐาน
เรื่องการแจกจ่ายอาหาร 2 หน้า 185) การตอบสนองนั้นสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมฟื้นตัวจาก
การถูกท�ำลายได้ เช่น การลดปริมาณปศุสตั ว์ ช่วยให้มอี าหารในทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์เพียงพอในหน้า
แล้ง หากเป็นไปได้การให้ความช่วยเหลือควรช่วยเพิม่ ความสามารถของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน�ำมาใช้ ควรประเมินและบรรเทาความเสี่ยงจาก
การตอบสนองซึ่งท�ำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีความตึงเครียดมากขึ้น เช่น ความขัดแย้ง
ด้านเชือ้ เพลิง (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
7. ความครอบคลุม การเข้าถึง และการยอมรับ: ควรมี ก ารประเมิ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติและจ�ำนวนโดยประมาณของผู้ได้รับความช่วยเหลือแบ่งตามเพศและอายุก่อนก�ำหนด
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกลุ่มต่างๆ (ให้ความสนใจต่อ
กลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ) การมีส่วนร่วมเกิดจากการด�ำเนินกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่
ยอมรับ แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางอาหารบางอย่างจะเน้นความประหยัด
และคุ้มค่า แต่ก็ไม่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และควรให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่
พึ่งตนเองไม่ได้ รวมทั้งเด็ก สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือดังกล่าวได้ ข้อจ�ำกัดต่างๆ เช่น ความ
สามารถในการท�ำงานทีล่ ดลง ปริมาณงานบ้าน การมีครรภ์ การให้นมบุตรและการดูแลเด็ก ความ
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เจ็บป่วยและความทุพพลภาพ อาจจ�ำกัดการมีสว่ นร่วมของผูไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือ การจัดการกับ
ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ให้ได้ผล ต้องจัดกิจกรรมที่กลุ่มคนดังกล่าวสามารถท�ำได้หรือมีโครงสร้างการ
สนับสนุนที่เหมาะสม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติควรก�ำหนดกลไกในการก�ำหนด
เป้าหมายโดยปรึกษาหารือกับประชาชนทุกกลุม่ อย่างครบถ้วน (ดูหลักการคุม้ ครอง 2 หน้า 38)
8. การติดตามและการประเมินผล: การติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารอย่าง
กว้างขวางเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ ประเมินความเกีย่ วเนือ่ งของการด�ำเนินการต่อไป ก�ำหนดเวลาของ
การยุตกิ จิ กรรม หรือปรับเปลีย่ น วิธกี าร หรือท�ำโครงการใหม่เพิม่ เติม ตลอดจนระบุความจ�ำเป็น
ต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
9. การประเมินควรเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา:
ที่ถูกบันทึกไว้โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งน�ำไปวัดผลในด้านต่างๆ ได้แก่
ความเหมาะสม ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ความสอดคล้อง ความครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน การบรรลุเป้าหมาย และผลกระทบโดยรวม

ความมัน่ คงทางอาหาร - การแจกจ่ายอาหาร
วัตถุประสงค์ของการแจกจ่ายอาหาร คือ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ ประชาชนได้เข้าถึงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และปริมาณเพียงพออย่างปลอดภัย ตลอดจนมีวธิ กี ารเตรียมและบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย
เมือ่ มีการประเมินว่าความช่วยเหลือด้านอาหารมีความจ�ำเป็นส�ำหรับผูป้ ระสบภัย จะเริม่ ต้นการแจก
จ่ายอาหารโดยทัว่ ไปแบบไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยมุง่ เป้าหมายแจกจ่ายให้แก่ผทู้ จี่ ำ� เป็นต้องได้รบั อาหาร
มากที่สุด และยุติการแจกจ่ายเมื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือนั้นสามารถกลับมาผลิตหรือเข้าถึงอาหาร
ได้โดยวิธอี นื่ ผูป้ ระสบภัยอาจต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบอืน่ เช่น การแจกจ่ายแบบมีเงือ่ นไข
หรือการตอบสนองด้านการประกอบอาชีพ การให้อาหารเสริมเพิ่มเติมจากการปันส่วนอาหารโดย
ทัว่ ไปแก่ประชากรกลุม่ เสีย่ ง (เช่น เด็กอายุ 6-59 เดือน และหญิงมีครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร) ซึง่ การ
แจกจ่ายจะเป็นแบบปูพรมหรือมีเป้าหมายก็ขนึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ (ดูมาตรฐานเรือ่ งการ
จัดการภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน และการขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ 1 หน้า 166)
ทัง้ การแจกจ่ายอาหารโดยทัว่ ไปและอาหารเสริม จะจัดหาอาหารปันส่วนให้นำ� กลับบ้านหากสามารถ
ท�ำได้ การให้รับประทานอาหารที่จุดแจกจะด�ำเนินการเมื่อผู้รับความช่วยเหลือไม่สามารถประกอบ
อาหารเองได้เท่านัน้ (หลังจากเกิดภัยพิบตั ทิ นั ทีทนั ใด หรือระหว่างการเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย) และ
เมือ่ อาจน�ำความไม่ปลอดภัยมาสูผ่ รู้ บั อาหารปันส่วนกลับบ้านก็ตาม หรือการให้อาหารแบบฉุกเฉินที่
โรงเรียน (แม้วา่ มีการแจกจ่ายอาหารกลับบ้านผ่านทางโรงเรียน)
การจัดการโซ่อุปทานต้องด�ำเนินการอย่างจริงจัง และมีความรับผิดชอบต่อการมีชีวิตรอดอย่างทันที
ทันใด และการแจกจ่ายอาหารมักเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ ควรมีการตรวจ
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สอบระบบขนส่งและแจกจ่ายอาหารทุกระยะ รวมถึงในระดับชุมชน ความโปร่งใสและการสือ่ สารอย่าง
มีประสิทธิภาพก็มบี ทบาทส�ำคัญเช่นกัน ควรมีการประเมินเป็นระยะๆ และเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ด้ ตลอด
จนอภิปรายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและหน่วยงานใน
ท้องถิน่
ความมั่นคงทางอาหาร  มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 1: ความต้องการทาง
โภชนาการทัว่ ไป
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับความช่วยเหลือ
บรรลุตามความต้องการทางโภชนาการ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ใช้ระดับการเข้าถึงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปริมาณเพียงพอ เพือ่ พิจารณาว่าสถานการณ์คงทีห่ รือ
มีแนวโน้มแย่ลง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และ 4-5)
วางแผนแจกจ่ายอาหารตามความต้องการเบื้องต้น ด้านพลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามินและ
เกลือแร่ ปรับตามความจ�ำเป็นในแต่ละสถานการณ์ (ดูดชั นีชวี้ ดั หลัก บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2
และภาคผนวกท้ายบท 6: ความต้องการทางโภชนาการ)
สร้ า งความมั่ น ใจในวิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ และการช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
โภชนาการของประชาชน รวมทัง้ ได้รบั ความคุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุน (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3-8)
สร้างความมัน่ ใจว่าเด็กอายุ 6-24 เดือน สามารถเข้าถึงอาหารเสริมทีอ่ ดุ มด้วยพลังงานและคุณค่า
ทางโภชนาการตามวัย และหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็มีวิธีการเข้าถึงการสนับสนุนด้าน
โภชนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
สร้างความมัน่ ใจว่าครัวเรือนทีม่ ผี ปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง รวมถึงผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ผูม้ คี วามบกพร่องเฉพาะ
ด้านหรือมีความเปราะบาง สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับ
การสนับสนุนด้านโภชนาการอย่างเพียงพอ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

เข้าถึงแหล่งอาหารประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น อาหารเส้นใย (ธัญญาหาร หรือพืชประเภท
หัว) พืชตระกูลถัว่ (หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์) และอาหารทีเ่ ป็นแหล่งไขมัน ตามความต้องการทาง
โภชนาการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3 และ 5)
ครัวเรือนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) เข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีนได้อย่างเพียงพอ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2-4 และภาคผนวก 6 : ความต้องการทางโภชนาการ)
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◗

◗

◗

◗

◗

เข้าถึงแหล่งอาหารอื่นที่มีไนอะซินเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ (เช่น พืชตระกูลถั่ว ผลไม้เปลือกแห้ง
ปลาแห้ง) ในกรณีทอี่ าหารเส้นใยหลักทีใ่ ห้เป็นข้าวโพดหรือข้าวฟ่าง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
2-3 และภาคผนวกท้ายบท 5: การวัดภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่ทม่ี นี ยั ส�ำคัญทางสาธารณสุข
และภาคผนวกท้ายบท 6: ความต้องการทางโภชนาการ)
เข้าถึงแหล่งอาหารอืน่ ทีม่ ไี ทอะมีนเพิม่ ขึน้ อย่างเพียงพอ (เช่น พืชตระกูลถัว่ ผลไม้เปลือกแห้ง ไข่)
กรณีทใี่ ห้อาหารเส้นใยหลักทีใ่ ห้เป็นข้าวขัดสี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
เข้าถึงแหล่งอาหารทีม่ ไี รโบฟลาวินอย่างเพียงพอ กรณีทปี่ ระชาชนอยูใ่ นภาวะทีม่ อี าหารจ�ำกัด (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
ไม่เกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน (scurvy) โรคผิวหนังเพลลากรา (pellagra) โรคเหน็บชา (beriberi) หรือโรคขาดไรโบฟลาวิน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5 และภาคผนวกท้ายบท 5: การวัด
ภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่ทมี่ นี ยั ส�ำคัญทางสาธารณสุข)
อัตราการเกิดโรคจากการขาดวิตามินเอ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และความผิดปกติ
จากการขาดสารไอโอดีนที่ถือว่าไม่มีนัยส�ำคัญทางสาธารณสุข (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 5
และภาคผนวกท้ายบท 5: การวัดภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่ทมี่ นี ยั ส�ำคัญทางสาธารณสุข)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การแปลผลการเข้าถึงอาหาร: วัดการเข้าถึงอาหารโดยใช้เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ เช่น คะแนน
การบริโภคอาหาร หรือเครือ่ งมือวัดความหลากหลายของอาหาร ตัวแปรต่างๆ ทีค่ วรค�ำนึงถึง เช่น
ความมั่นคงทางอาหาร การเข้าถึงตลาด การประกอบอาชีพ สุขภาพและโภชนาการ อาจมีความ
เหมาะสมในการระบุวา่ สถานการณ์คงทีห่ รือแย่ลง และบอกได้วา่ การด�ำเนินการนัน้ ๆ มีความจ�ำเป็น
หรือไม่ (ดูมาตรฐานเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหารและการประเมินด้านโภชนาการ 1 หน้า 151)
2. ความต้องการด้านโภชนาการและการวางแผนการปันส่วนอาหาร: ควรใช้ประมาณการ
ความต้องการขัน้ ต�ำ่ ของประชากร ตามข้อมูลทีร่ ะบุดา้ นล่าง เพือ่ วางแผนการปันส่วนอาหารโดย
ทัว่ ไป โดยปรับเปลีย่ นตัวเลขได้ตามกลุม่ ประชากรซึง่ ได้อธิบายไว้ในภาคผนวกท้ายบท 6: ความ
ต้องการทางโภชนาการ
- 2,100 กิโลแคลอรี/คน/วัน
- ร้อยละ10 ของพลังงานทีไ่ ด้จากอาหารทัง้ หมด มาจากโปรตีน
- ร้อยละ 17 ของพลังงานทีไ่ ด้จากอาหารทัง้ หมด มาจากไขมัน
- ได้รบั สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่อย่างเพียงพอ
การวางแผนปันส่วนอาหารโดยทัว่ ไปถูกออกแบบโดยใช้เครือ่ งมือส�ำหรับวางแผนปันส่วนอาหาร
(เช่น NutVal) ในกรณีท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้โดยสิ้นเชิง อาหารที่แจกจ่ายให้
ควรตอบสนองความต้องการทางโภชนาการทัง้ หมดของประชาชนเหล่านี้ ต้องได้รบั การประเมิน
ปริมาณอาหารโดยเฉลีย่ ทีป่ ระชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั สิ ามารถเข้าถึงได้ (ดูมาตรฐาน
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ความมั่นคงทางอาหาร และการประเมินโภชนาการที่ 1 หน้า 151) การแจกจ่ายอาหารปันส่วน
จึงควรถูกวางแผนเพือ่ เติมเต็มส่วนต่างระหว่างความต้องการทางโภชนาการกับอาหารทีผ่ ปู้ ระสบ
ภัยสามารถจัดหาได้เอง เช่น ถ้าความต้องการมาตรฐานคือ 2,100 กิโลแคลอรีตอ่ คนต่อวัน และ
จากการประเมินระบุว่าประชากรในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉลี่ยได้รับ 500 กิโลแคลอรีต่อคนต่อวัน
จากความสามารถทีจ่ ดั หาได้เองหรือจากแหล่งอาหารอืน่ ๆ ดังนัน้ อาหารทีจ่ ะแจกจ่ายให้ ควรเป็น
2,100 – 500 = 1,600 กิโลแคลอรีตอ่ คนต่อวัน นอกจากปริมาณพลังงานทีไ่ ด้รบั จากอาหารแล้ว
ยังจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงโปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ในการวางแผนช่วยเหลือด้านอาหารด้วย
ถ้าพลังงานทั้งหมดมาจากอาหารที่แจกจ่ายจากการปันส่วน อาหารเหล่านั้นต้องมีปริมาณสาร
อาหารทุกชนิดอย่างเพียงพอ แต่ถ้าอาหารที่แจกจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานบาง
ส่วน ให้ใช้ทางเลือกหนึง่ จากสองทางเลือกนี้ คือ ถ้าผูป้ ระสบภัยได้รบั อาหารอืน่ ๆ ซึง่ ไม่รปู้ ริมาณ
สารอาหาร ควรวางแผนให้อาหารปันส่วนทีม่ ปี ริมาณสารอาหารทีส่ มดุล ซึง่ มีอตั ราส่วนเหมาะสม
กับปริมาณพลังงาน แต่ถ้าผู้ประสบภัยได้รับอาหารอื่นๆ ซึ่งรู้ปริมาณสารอาหาร อาหารปันส่วน
ที่ให้ควรเป็นไปเพื่อเสริมสารอาหารที่ขาดไป การวางแผนปันส่วนอาหารโดยทั่วไปต้องค�ำนึงถึง
ความต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรมีอาหารที่เพียงพอ
และเด็กเล็กสามารถรับประทานได้รวมอยูใ่ นอาหารปันส่วนนัน้ ด้วย เช่น อาหารผสมทีเ่ พิม่ วิตามิน
(ดูมาตรฐานเรือ่ งการให้อาหารทารกและเด็กเล็กที่ 2 หน้า 161) นอกจากนีค้ วรสร้างความมัน่ ใจ
ว่าการด�ำเนินการมีความเสมอภาค โดยแจกจ่ายอาหารปันส่วนที่เหมือนกันให้แก่ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบและประชาชนกลุ่มย่อยที่คล้ายคลึงกัน ผู้วางแผนควรระมัดระวังหากขนาดของ
อาหารปันส่วนทีใ่ ห้แตกต่างกันในชุมชนใกล้เคียงกัน เพราะอาจท�ำให้เกิดความตึงเครียดได้ การ
ได้รับวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณมากเกินไปก็เป็นอันตราย การวางแผนปันส่วนอาหารจึง
จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการให้ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดที่มีการ
เสริมวิตามินร่วมด้วย
3. การป้องกันภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน และภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่: หาก
สามารถด�ำเนินการให้บรรลุดัชนีชี้วัดหลักของการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้ว จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ภาวะโภชนาการของประชาชนส่วนใหญ่แย่ลง และควรจัดให้มมี าตรการป้องกันด้าน
สาธารณสุขที่เพียงพอเพื่อป้องกันโรค เช่น โรคหัด มาลาเรีย และโรคติดเชื้อปรสิต (พยาธิ) (ดู
เรื่องบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น – การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 1-2 หน้า 314-317) ใน
สถานการณ์ที่มีชนิดของอาหารให้เลือกอย่างจ�ำกัด อาจเกิดปัญหาในการจัดอาหารปันส่วนให้มี
ปริมาณสารอาหารเพียงพอ ซึ่งวิธีการในการแก้ปัญหาให้อาหารปันส่วนมีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีขึ้น คือ การเติมสารอาหาร เช่น วิตามิน เกลือแร่ลงไปในอาหารหลัก การให้อาหารผสมเสริม
วิตามิน การซื้ออาหารในท้องถิ่นเพื่อเสริมสารอาหารที่ขาด และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมที่แหล่งพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน อาหารที่มีสารอาหารสูง อาหารพร้อมรับประทาน
หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดหรือผงที่มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจให้กับ
ประชากรเป้าหมายทีเ่ ป็นผูเ้ ปราะบาง เช่น เด็กอายุ 6-24 เดือน หรือ 6-59 เดือน หรือหญิงมีครรภ์
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

และหญิงให้นมบุตร ยกเว้นเมื่อมีอาหารที่มีสารอาหารสูงในท้องถิ่น อาจพิจารณาเพิ่มปริมาณ
อาหารปันส่วนเพือ่ เพิม่ การแลกเปลีย่ นอาหาร แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยเมือ่ เทียบกับประสิทธิผล
และผลกระทบต่อตลาดด้วย ส่วนทางเลือกอืน่ ซึง่ อาจน�ำมาพิจารณาป้องกันภาวะการขาดวิตามิน
และเกลือแร่ยังรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงทางอาหารเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ (ดูมาตรฐานความมั่นคงทางอาหารและการประเมินโภชนาการที่ 1 หน้า
151 และความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานเรื่องการประกอบอาชีพที่ 1-2 หน้า 207-213)
นอกจากนีค้ วรค�ำนึงถึงการสูญเสียวิตามินและเกลือแร่ซงึ่ เกิดขึน้ ระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา
กระบวนการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสัดส่วนของวิตามินและเกลือแร่ที่เข้าสู่ร่างกาย
โดยมีรปู แบบทางเคมีทแี่ ตกต่างกัน
4. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากอาหารปันส่วน: ดัชนีชี้วัดหลักแสดงให้เห็นการเข้าถึงอาหาร
แต่ไม่บอกปริมาณการใช้ประโยชน์จากอาหาร หรือปริมาณสารอาหารทีส่ ามารถน�ำเข้าสูร่ า่ งกาย
การวัดปริมาณสารอาหารที่ได้รับโดยตรงจะบอกความต้องการที่ไม่แท้จริงในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล อย่างไรก็ตามอาจประมาณการการใช้ประโยชน์จากอาหารดังกล่าวทางอ้อมโดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น ติดตามข้อมูลอาหารที่มีอยู่และที่ใช้ไปในระดับครัวเรือน ประเมินราคา
อาหารและอาหารที่มีจ�ำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตรวจสอบแผนและรายงานการแจกจ่ายอาหาร
ประเมินการน�ำอาหารป่ามาใช้ และน�ำไปสู่การประเมินความมั่นคงทางอาหาร การแบ่งส่วน
อาหารภายในครัวเรือนอาจไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับผู้เปราะบางหากแต่มักจะไม่สามารถวัดผล
ด้านนีไ้ ด้ วิธกี ารแจกจ่ายทีเ่ หมาะสม (ดูความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่
5 หน้า 194) อาหารทางเลือกและการหารือกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ อาจช่วย
ให้การปันส่วนอาหารภายในครัวเรือนดีขนึ้ (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57)
5. ผูส้ งู อายุ: อาจได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ ากเป็นพิเศษ ปัจจัยเสีย่ งซึง่ ลดความสามารถในการ
เข้าถึงอาหารและเพิ่มความต้องการทางโภชนาการ ได้แก่ โรคต่างๆ ความทุพพลภาพ การอยู่
ตามล�ำพัง ความเครียดทางจิตใจ ครอบครัวขนาดใหญ่ สภาพอากาศหนาวเย็น และความยากจน
ผูส้ งู อายุควรสามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร (รวมถึงการแจกจ่ายอาหาร) ได้สะดวก อาหารควรง่าย
ต่อการจัดเตรียมและการบริโภค รวมทัง้ สามารถให้โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ได้อย่างครบถ้วน
ตามความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูส้ งู อายุ
6. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี: อาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการมากกว่า ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน เช่น การบริโภคอาหารได้น้อยลง เนื่องจากไม่รู้สึกอยากอาหาร กินอาหารล�ำบาก การ
ดูดซึมสารอาหารต�่ำ เนื่องจากท้องร่วง การติดเชื้อปรสิต (พยาธิ) หรือเซลล์ล�ำไส้ถูกท�ำลาย
ระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการติดเชื้อและความเจ็บป่วย
เรือ้ รัง ความต้องการพลังงานในบุคคลกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ ตามระยะของการติดเชือ้ ซึง่ ต้องสร้างความ
มั่นใจว่าตนเองสมบูรณ์และมีสุขภาพดี เพื่อยืดระยะเวลาการแสดงอาการของโรคเอดส์เท่าที่จะ
ท�ำได้ การบดผสมหรือการเติมสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ลงในอาหาร หรือการจัดหา
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อาหารเสริมวิตามินเกลือแร่ หรือเสริมสารอาหารเฉพาะอย่าง เป็นกลยุทธ์ที่สามารถท�ำได้เพื่อ
ให้เข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ในบางสถานการณ์การเพิ่มปริมาณอาหารปันส่วนทั้งหมดอาจ
เหมาะสม การพิจารณาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและโภชนาการที่มีบทบาทส�ำคัญในการเสริม
ประสิทธิภาพของยาและต้านอาการของโรคได้
6. ผู้ทุพพลภาพ: ผู้ทุพพลภาพอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแยกจากสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล
ประจ�ำในช่วงภัยพิบตั ิ และอาจพบการเลือกปฏิบตั ใิ นการเข้าถึงอาหาร จึงควรพยายามตรวจสอบ
และลดความเสีย่ งนีเ้ พือ่ สร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงอาหารทางภายภาพ พัฒนาวิธกี ารส่งเสริม
การได้รับอาหาร (เช่น การจัดหาช้อนและหลอดดูด การพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านหรือบริการนอก
สถานที)่ และสร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงอาหารทีใ่ ห้พลังงานสูงและอุดมด้วยสารอาหาร ความ
เสี่ยงอื่นๆ เช่น ความล�ำบากในการเคี้ยวและกลืน (ท�ำให้บริโภคอาหารได้น้อยลงและส�ำลัก)
ต�ำแหน่งและท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร การเคลือ่ นไหวร่างกายลดลง ล้วนมี
ผลต่อการเข้าถึงอาหารและแสงแดด (ซึ่งส่งผลต่อการรับวิตามินดี) และอาการท้องผูก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบในบุคคลทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสมองได้
7. ผู้ดูแลและผู้รับการดูแล: ปัญหาทางโภชนาการที่อาจประสบ ได้แก่ การมีเวลาเข้าถึงอาหาร
น้อยลงเนื่องจากป่วยหรือต้องดูแลผู้ป่วย คนเหล่านี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสุขอนามัยของตนซึ่งอาจอยู่ในภาวะที่ท�ำได้ยาก พวกเขาอาจมีทรัพย์สินที่จะน�ำมาแลกเปลี่ยนกับ
อาหารได้น้อยลงเพราะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือจัดพิธีศพ และอาจรู้สึกอับอายจนเข้าไม่
ถึงกลไกการให้ความช่วยเหลือของชุมชน ดังนั้นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ดูแลเหล่านี้จึงมีความ
ส�ำคัญและไม่เป็นการบั่นทอนการดูแลกลุ่มเปราะบาง การสนับสนุนที่ควรจะได้รับ คือ ด้านการ
จัดหาอาหาร สุขอนามัย สุขภาพ การดูแลด้านจิตสังคมและให้ความคุ้มครอง โดยเครือข่ายทาง
สังคมทีม่ อี ยูส่ ามารถจัดการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกของชุมชนทีถ่ กู คัดเลือกเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับผู้
ดูแลและผูร้ บั การดูแล (ดูหลักการคุม้ ครอง 4 หน้า 43)
ความมัน่ คงทางอาหาร มาตรฐานเรือ่ งการแจกจ่ายอาหารที่ 2: ความเหมาะสม และ
การยอมรับ
รายการอาหารที่จัดให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับโดยครัวเรือนสามารถบริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

หารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติระหว่างการประเมินและวางแผนโครงการการ
ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการยอมรับ ความคุน้ เคย และความเหมาะสมของรายการอาหาร และน�ำผล
สรุปนัน้ มาใช้ในการตัดสินใจเลือกอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
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◗

◗

◗

◗

ประเมินความสามารถในการเก็บรักษาอาหาร การเข้าถึงนํ้าและเชื้อเพลิง ระยะเวลาในการ
ประกอบอาหารและปริมาณนํ้าที่ต้องใช้แช่วัตถุดิบของอาหารแต่ละประเภท (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 2)
เมื่อมีการแจกจ่ายอาหารที่ผู้ประสบภัยไม่คุ้นเคย ให้แนะน�ำวิธีการเตรียมอาหารที่เหมาะสมแก่
ผูป้ ระกอบอาหาร เป็นภาษาท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
เมื่อแจกจ่ายธัญพืช ควรสร้างความมั่นใจว่าผู้ได้รับแจกมีวิธีบดหรือประกอบอาหารได้เองที่บ้าน
หรือสามารถเข้าถึงเครือ่ งบดหรืออุปกรณ์ประกอบอาหารได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
สร้างความมั่นใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถเข้าถึงอาหารที่มีความ
ส�ำคัญทางวัฒนธรรม รวมถึงเครือ่ งปรุงรส (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

การตัดสินใจในการด�ำเนินการใดๆ อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้ประสบภัย
ทุกกลุม่ เป้าหมายในการเลือกรายการอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และ 4)
การวางแผนโครงการ ค�ำนึงถึงการเข้าถึงนาํ้ เชือ้ เพลิง และอุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบอาหาร (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
ไม่แจกจ่ายนมผง หรือนมพร้อมดืม่ หรือผลิตภัณฑ์นมเพือ่ เป็นอาหารเพียงอย่างเดียว (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 5)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ความคุ้นเคย และการยอมรับ: แม้ว่าคุณค่าทางโภชนาการเป็นสิ่งแรกที่ต้องค�ำนึงถึงใน
การเลือกอาหารปันส่วน แต่ความคุ้นเคยและความสอดคล้องของอาหารกับหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมถึงอาหารต้องห้ามส�ำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็เป็นสิ่งส�ำคัญ กลุ่ม
เปราะบางควรมีส่วนร่วมในการหารือคัดเลือกอาหาร หากต้องแจกจ่ายอาหารที่ผู้รับไม่คุ้นเคย
ควรเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากในท้องถิ่นนั้นๆ ในรายงานการประเมินและการร้องขอที่ส่งให้
ผู้บริจาคควรอธิบายถึงประเภทอาหารที่ต้องการและไม่ต้องการ ต้องมีการจัดหาอาหารพร้อม
รับประทานเมือ่ เกิดภัยพิบตั เิ นือ่ งจากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประกอบอาหาร (ดูมาตรฐานเรือ่ ง
การให้อาหารทารกและเด็กเล็กที่ 2 หน้า 161) เมือ่ ไม่มอี ปุ กรณ์ประกอบอาหาร อาจไม่มที างเลือก
อืน่ จึงให้พจิ ารณาจัดหาอาหารทีไ่ ม่คนุ้ เคยและให้อาหารปันส่วนส�ำหรับภาวะฉุกเฉิน
2. การเก็บรักษาและการเตรียมอาหาร: ประเภทของอาหารที่แจกจ่าย ดูจากความสามารถ
ของประชาชนในการเก็บรักษาอาหาร ความต้องการนาํ้ (ดูมาตรฐานเรือ่ งนาํ้ ที่ 1 หน้า 98) การ
ประเมินความต้องการเชื้อเพลิงมีความจ�ำเป็นเพราะจะน�ำไปสู่การเลือกอาหาร เพื่อสร้างความ
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มั่นใจว่าผู้รับอาหารสามารถประกอบอาหารได้เพียงพอ ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และไม่ท�ำลาย
สภาพแวดล้อมด้วย การเก็บฟืนที่มากเกินความจ�ำเป็น (ดูหลักการคุ้มครอง 1 หน้า 35) โดย
ทั่วไปอาหารที่จัดหาให้ไม่ควรใช้เวลาปรุงนานหรือใช้นํ้าปริมาณมาก การให้ธัญพืชที่บดแล้วจะ
ช่วยลดเวลาการประกอบอาหารและการใช้เชื้อเพลิง (ดูรายละเอียดด้านอุปกรณ์ประกอบอาหาร
จากความมั่นคงทางอาหาร มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 6 หน้า 199 และมาตรฐานเครื่อง
อุปโภคที่ 3-4 หน้า 275-277)
3. กระบวนการเตรียมอาหาร: อาหารประเภทธัญพืชมีขอ้ ดี คือ สามารถเก็บไว้ได้นานและอาจให้
คุณค่าทางโภชนาการสูงต่อผูร้ บั ครัวเรือนทีบ่ ดเมล็ดธัญพืชได้ตามปกติ หรือมีการเข้าถึงเครือ่ งบด
ในท้องถิ่นก็สามารถแจกจ่ายอาหารธัญพืชได้ การจัดหาเครื่องบดสกัดเพื่อก�ำจัดจุลินทรีย์
นาํ้ มันและเอ็นไซม์ซงึ่ ท�ำให้เกิดกลิน่ หืน ทัง้ ยังช่วยให้เก็บธัญพืชได้นานขึน้ แม้วา่ วิธกี ารนีอ้ าจลด
ปริมาณโปรตีนก็ตาม นอกจากนี้ต้องระวังอย่างยิ่งในการบดเมล็ดข้าวโพด เพราะเมล็ดข้าวโพด
ที่บดแล้วเก็บไว้ได้เพียง 6-8 สัปดาห์เท่านั้น จึงควรบดเมื่อใกล้จะบริโภค ควรด�ำเนินการตาม
กฎหมายของประเทศด้านการน�ำเข้าและแจกจ่ายธัญพืช อาจให้ค่าบดเมล็ดธัญพืชเป็นเงินสด
หรือบัตรแทนเงินสด หรือใช้ธัญพืชอื่นหรือจัดหาเครื่องบดให้ประชาชนไว้บดเองก็เป็นทางเลือก
รองลงไป
4. อาหารที่มีความส�ำคัญทางวัฒนธรรม: การประเมินควรระบุถึงเครื่องปรุงรสที่มีความส�ำคัญ
ทางวัฒนธรรมและอาหารอืน่ ๆ ทีน่ ยิ มน�ำมาบริโภคประจ�ำวัน (เช่น เครือ่ งเทศ ชา) และก�ำหนดวิธี
การเข้าถึงอาหารเหล่านีข้ องประชาชน ควรออกแบบอาหารทีแ่ จกจ่ายให้สอดคล้องตามการขยาย
ระยะเวลาการตอบสนองผูป้ ระสบภัยต้องพึง่ พาอาหารปันส่วน
5. นม: ในการแจกจ่ายอาหารโดยทัว่ ไป หรือการให้อาหารเสริมส�ำหรับน�ำกลับบ้าน ไม่ควรแจกจ่าย
นมสูตรส�ำหรับทารก นมผง นมพร้อมดื่ม หรือผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ (รวมถึงนมที่ใช้ผสมกับชา)
อย่างไม่มเี ป้าหมายชัดเจน เพราะหากใช้โดยไม่พจิ ารณาให้ดอี าจเกิดอันตรายแก่สขุ ภาพได้ การ
ให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนมควรด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉิน (IFE - the Operational Guidance on IFE) หลักเกณฑ์สากลด้านการตลาดของนม
ทดแทนนมมารดา (BMS - the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes :
BMS) และมติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ทีเ่ กีย่ วข้อง (ดูมาตรฐานเรือ่ งการให้อาหาร
ทารกและเด็กเล็กที่ 1-2 หน้า 159-164)
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ความมัน่ คงทางอาหาร - มาตรฐานเรือ่ งการแจกจ่ายอาหารที่ 3: คุณภาพ และความ
ปลอดภัยของอาหาร
อาหารทีแ่ จกจ่ายเหมาะส�ำหรับการบริโภคและมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

คัดเลือกอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศผูร้ บั ความช่วยเหลือและมาตรฐานอืน่ ๆ ซึง่
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 - 2)
แจกจ่ายอาหารก่อนวันหมดอายุ หรือยังมีสภาพดีก่อนถึงวันหมดอายุ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 1)
หารือกับผู้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณภาพอาหารที่แจก และด�ำเนินการแก้ไขทันที หากมี
ปัญหาเกิดขึน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
เลือกภาชนะบรรจุอาหารที่แข็งแรง ทนทาน สะดวกในการถือ การเก็บรักษา และการแจกจ่าย
ตลอดจนไม่เป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ใช้ภาษาที่เหมาะสมบนฉลากภาชนะบรรจุอาหาร ส�ำหรับอาหารบรรจุเสร็จควรแสดงวันที่ผลิต
แหล่งผลิต วันหมดอายุของอาหารที่อาจเป็นอันตราย และมีรายละเอียดส่วนประกอบของสาร
อาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ขนส่ง และการจัดเก็บอาหารในสภาวะทีเ่ หมาะสม ใช้วธิ กี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดการเก็บรักษา โดย
ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างเป็นระบบ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ผู้รับความช่วยเหลือทั้งหมดได้รับอาหารตรงตามความต้องการ ในด้านของความปลอดภัยนั้น
อาหารไม่ควรเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เรื่องคุณภาพอาหารที่แจกมีคุณภาพ
ตรงตามคุณลักษณะ และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2 และ 4)
รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนของผู้รับความช่วยเหลือ และด�ำเนินการแก้ไข
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. คุณภาพอาหาร: อาหารที่แจกจ่ายต้องเข้ามาตรฐานด้านอาหารของรัฐบาลประเทศผู้รับความ
ช่วยเหลือ และ/หรือมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius
Standards) ซึง่ มุง่ เน้นเรือ่ งคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลากและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน อาหารที่แจกควรเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์ และวัตถุประสงค์ในการบริโภคด้วย
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เสมอ ถ้าอาหารไม่มคี ณ
ุ ภาพพอทีจ่ ะน�ำมาใช้ตามความต้องการได้ ถือว่าอาหารนัน้ ไม่เหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์ แม้ว่ามนุษย์สามารถรับประทานได้ก็ตาม (เช่น คุณภาพแป้งท�ำอาหารอาจไม่
เหมาะที่จะให้ครัวเรือนน�ำไปท�ำอาหาร ถึงแม้ว่าแป้งนั้นจะปลอดภัยส�ำหรับการบริโภค) ในการ
ทดสอบคุณภาพ ควรสุ่มตัวอย่างอาหารออกมาตามแผน การสุ่มตัวอย่าง และได้รับการตรวจ
สอบอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานจัดซือ้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ มีคณ
ุ ภาพ หากมีความจ�ำเป็น
ต้องซือ้ อาหารจากในท้องถิน่ หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ ควรมีใบรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
พืช หรือใบรับรองการตรวจสอบด้านอื่นๆ ควรท�ำการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบอาหารที่คงคลังไว้
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหารด้วย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการรมควันฆ่าเชื้อโรคและปฏิบัติ
ตามวิธีการอย่างเคร่งครัด หากอาหารมีปริมาณมากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณภาพ
อาหาร ควรมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพอิสระเข้ามาตรวจสอบอาหารที่ส่งมอบ ตลอดจน
ข้อมูลเรือ่ งอายุและคุณภาพของอาหาร ซึง่ สามารถดูได้จากใบรับรองของผูผ้ ลิต รายงานการตรวจ
สอบและควบคุมคุณภาพ ฉลากภาชนะบรรจุ และรายงานจากคลังเก็บอาหาร ควรก�ำจัดอาหารที่
ไม่เหมาะในการน�ำไปใช้อย่างระมัดระวัง (ดูความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานเรือ่ งการแจกจ่าย
อาหารที่ 4 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 10 หน้า 193)
2. อาหารดัดแปลงพันธุกรรม: ต้องเข้าใจและเคารพกฎข้อบังคับของประเทศเกี่ยวกับการรับ
และใช้ประโยชน์จากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม และควรยึดถือกฎข้อบังคับดังกล่าวในการจัดท�ำ
แผนการแจกจ่ายอาหารด้วย
3. ข้อร้องเรียน และกลไกการตอบสนอง: หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารควรสร้าง
ความมั่นใจว่า มีวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากผู้รับ
ความช่วยเหลือ (ดูมาตรฐานหลัก 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 หน้า 58-59)
4. บรรจุภัณฑ์: หากเป็นไปได้อาหารที่แจกจ่ายควรบรรจุในภาชนะที่สามารถแจกจ่ายได้โดยตรง
โดยไม่ตอ้ งตักแบ่ง (เช่น ใช้ชอ้ นตวง) หรือต้องน�ำมาแบ่งบรรจุใหม่ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะสม
ช่วยสร้างความมั่นใจว่าผู้รับได้รับอาหารปันส่วนตามมาตรฐาน ฉลากของบรรจุภัณฑ์อาหารที่
แจกจ่ายไม่ควรมีข้อความจูงใจทางการเมืองหรือศาสนา หรือท�ำให้เกิดความแตกแยก ควรเลือก
บรรจุภัณฑ์อาหารและวิธีจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (เช่น ถุง และกระป๋อง) ที่ช่วยลดความ
เสี่ยงในการท�ำลายสิ่งแวดล้อม อาหารพร้อมรับประทานที่ห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์ อาจต้อง
ก�ำจัดด้วยวิธกี ารเฉพาะเพือ่ ความปลอดภัย
5. พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ: ควรแห้ง ถูกสุขลักษณะ ทนทานต่อสภาพอากาศ และไม่ปนเปือ้ นสารเคมีหรือสาร
ตกค้างอื่น นอกจากนี้ควรปลอดภัยจากสัตว์รบกวน เช่น แมลงและสัตว์ฟันแทะ (ดูความมั่นคง
ทางอาหาร-มาตรฐานเรื่องการแจกจ่ายอาหารที่ 4 หน้า 190 และมาตรฐานการจัดการขยะที่ 1
หน้า 118)
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ความมั่นคงทางอาหาร - มาตรฐานเรื่องการแจกจ่ายอาหารที่ 4: การจัดการโซ่
อุปทาน
มีการจัดการที่ดีเรื่องอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยใช้ระบบที่เป็นธรรม
โปร่งใสและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

สร้างระบบโซ่อุปทานที่มีการประสานงานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความสามารถของท้องถิ่น
เท่าทีเ่ ป็นได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
สร้างความมั่นใจว่า การบริการระบบโซ่อุปทานจะมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเปิดเผยได้ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2 และ 4)
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ รวมทั้งให้ด�ำเนินการตามหลัก
จริยธรรม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2 และ 4-5)
อบรมและก�ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในระบบโซ่อุปทานทุกระดับ ในการตรวจสอบกระบวนการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
สร้างกระบวนการความรับผิดชอบที่เหมาะสม ด้านระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ระบบการรายงาน
และระบบทางการเงิน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-8)
ลดการสูญเสีย ทั้งจากการลักขโมย และการสูญเสียอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 9-11)
ตรวจสอบและจัดการช่องทางขนส่งอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการบิดเบือนช่องทางอย่างผิด
กฎหมายและมิให้การแจกจ่ายอาหารหยุดชะงัก ตลอดจนแจ้งข้อมูลการด�ำเนินงานของโซ่อปุ ทาน
แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสม�ำ่ เสมอ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 12-13)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗
◗

◗

◗

อาหารถูกส่งไปยังจุดแจกทีก่ ำ� หนดไว้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 และ 7)
สร้างระบบการติดตามอาหารทีแ่ จกจ่าย ระบบบัญชีสนิ ค้าคงคลัง และระบบการรายงานตัง้ แต่เริม่
ต้นการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8 และ 11-13)
รายงานการประเมินระบบโซ่อุปทาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการโซ่อุปทาน
ระดับท้องถิ่นในอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ระดับท้องถิ่น (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
รายงานการจัดการระบบโซ่อปุ ทาน แสดงถึง
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- หลักฐานทางสัญญาที่แสดงถึงการบริการที่โปร่งใส เสมอภาค และเป็นระบบเปิดให้สามารถ
ตรวจสอบได้
- หลักฐานแสดงการด�ำเนินงานของผูผ้ ลิต ผูจ้ ำ� หน่าย หรือผูใ้ ห้บริการ และรายงานต่างๆ
- จ�ำนวนและอัตราส่วนของเจ้าหน้าทีใ่ นระบบโซ่อปุ ทานทีผ่ า่ นการอบรม
- ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร
- การลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และคงไว้ให้น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของอาหารทั้งหมดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
- การวิเคราะห์ชอ่ งทางขนส่งอาหารอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีสว่ นได้สว่ นเสีย ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับ
ช่องทางขนส่งอาหารและโซ่อปุ ทาน

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การจัดการโซ่อุปทาน: เป็นวิธีการเชิงบูรณาการของโลจิสติกส์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอาหาร
รวมถึงแหล่งอาหาร การจัดหา การประกันคุณภาพ การบรรจุ การขนส่งสินค้าทางเรือ ระบบ
ขนส่ง ระบบคลังสินค้า การจัดการบัญชีสินค้าคงคลังและการประกันภัย การจัดการระบบโซ่อุปทานเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงาน ซึ่งการประสานงานในการท�ำงานร่วม
กันเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ (ดูมาตรฐานหลัก 2 หน้า 60) ควรมีการจัดการและตรวจสอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้
สร้างความมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยจนถึงจุดแจกอาหาร อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีหน้าทีจ่ ดั ส่งอาหารให้ถงึ ผูร้ บั ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายด้วย (ดูความมัน่ คง
ทางอาหาร – มาตรฐานเรือ่ งการแจกจ่ายอาหารที่ 5-6 หน้า 194-202)
2. การใช้บริการในท้องถิ่น: ควรประเมินจากความสามารถของท้องถิ่นที่มีอยู่และเชื่อถือได้ก่อน
จัดหาจากนอกพืน้ ที่ โดยต้องสร้างความมัน่ ใจว่าการใช้ความสามารถทีม่ ใี นท้องถิน่ นัน้ ไม่ทำ� ให้เกิด
การปองร้าย และไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อชุมชนมากขึน้ ผูส้ ง่ สินค้าหรือผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้าใน
ท้องถิน่ หรือในภูมภิ าคมีความน่าเชือ่ ถือ มีความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ในเรือ่ งกฎระเบียบ ขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินงาน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท้องถิน่ และช่วยสร้างความมัน่ ใจว่าสามารถปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของประเทศผูร้ บั ความช่วยเหลือและช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วขึน้ ในสถานการณ์
ทีม่ คี วามขัดแย้ง ควรตรวจสอบและคัดกรองผูใ้ ห้บริการอย่างเข้มงวด
3. การจัดหาทรัพยากรในท้องถิน่ กับการน�ำเข้า: ควรประเมินอาหารทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ความเป็น
ไปได้ของการผลิตในท้องถิน่ เอง และระบบตลาดของอาหารทัง้ ทีส่ ามารถจัดหาได้ในท้องถิน่ และที่
น�ำเข้ามา รวมถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม (ดูมาตรฐานเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหารและการประเมิน
โภชนาการที่ 1 หน้า 151 และความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานเรื่องการประกอบอาชีพที่ 1
และ 3 หน้า 207 – 216) การกระตุน้ และส่งเสริมระบบตลาดโดยให้มกี ารซือ้ อาหารในท้องถิน่ หรือ
ในภูมิภาค อาจช่วยให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น
หากมีการด�ำเนินงานร่วมกันจากหลายองค์กร ควรประสานงานกันในการจัดหาทรัพยากรใน
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ท้องถิน่ เท่าทีท่ ำ� ได้ แหล่งทีม่ าของอาหารภายในประเทศอืน่ ๆ อาจรวมถึงการให้ทนุ กูย้ มื การแบ่งปัน
จากโครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารอื่นๆ ที่มีอยู่ (อาจจ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ผูบ้ ริจาค) ธัญญาหารส�ำรองของประเทศ การยืม หรือแลกเปลีย่ นกับบริษทั
4. ความเป็นธรรม: กระบวนการท�ำสัญญาทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใสเป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ระแวงสงสัยว่ามีการล�ำเอียงหรือทุจริต ควรประเมินการด�ำเนินงานของผู้ให้บริการและปรับปรุง
รายชือ่ ให้ทนั สมัย
5. ทักษะและการฝึกอบรม: ควรให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์เรื่องโซ่อุปทาน และผู้จัดการ
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารร่วมกันจัดตัง้ ระบบโซ่อปุ ทาน และฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ าน ผู้
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ควรรวมถึงการจัดการเรื่องสัญญา การจัดการขนส่งและคลังสินค้า การ
จัดการบัญชีสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ช่องทางขนส่งอาหารและการจัดการข้อมูลข่าวสาร การ
ติดตามเส้นทางการล�ำเลียงและการจัดการน�ำเข้าสินค้า เมื่อมีการจัดอบรมควรให้ผู้ปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่ท�ำงานร่วมกันและผู้ให้บริการมาร่วมอบรมด้วย โดยใช้ภาษาท้องถิ่นในการฝึก
อบรม
6. ไม่ใช้อาหารเป็นค่าตอบแทน: ควรหลีกเลี่ยงการแจกจ่ายอาหารเป็นค่าตอบแทนในการช่วย
งานด้านโลจิสติกส์ เช่น การน�ำสินค้าขึน้ หรือลงทีค่ ลังสินค้า หรือทีจ่ ดุ แจก ถ้าไม่สามารถจ่ายค่า
ตอบแทนเป็นเงินสดได้และใช้การแจกอาหารแทน ควรปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารที่ส่งไปยังจุด
แจก เพือ่ ให้อาหารตามแผนการแจกจ่ายเดิมมีปริมาณเพียงพอทีจ่ ะให้กบั ผูร้ บั ตามกลุม่ เป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด
7. การรายงาน (รวมกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์และหน่วยงานภาครัฐ): ผู้บริจาคอาหารส่วน
ใหญ่มีความต้องการรายงานที่เฉพาะเจาะจง และผู้จัดการระบบโซ่อุปทานควรตระหนักถึงความ
ต้องการดังกล่าวและจัดท�ำระบบทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการได้ การบริหารงานในแต่ละวัน
จ�ำเป็นต้องมีการรายงานอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนในโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ควรแบ่งปันข้อมูลช่องทางการขนส่งและรายงานอื่นๆ ของการจัดการโซ่อุปทานอย่าง
โปร่งใสด้วย
8. การจัดท�ำเอกสาร: ควรจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารและรายงานต่างๆ (เช่น เอกสารรายการ
สินค้าทีข่ นส่ง บัญชีแยกประเภทสินค้า แบบพิมพ์รายงานอืน่ ๆ เป็นต้น) เป็นภาษาท้องถิน่ ในทุก
สถานทีท่ มี่ กี ารรับ จัดเก็บและจัดส่งสินค้า เพือ่ ให้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลของรายการทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงได้
9. การจัดเก็บอาหารในคลัง: ควรเป็นพื้นที่ส�ำหรับเก็บอาหารเพียงอย่างเดียว ดีกว่าเก็บร่วม
กับสิ่งของอื่นๆ การจัดการที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดในภายหลังได้ ในการเลือกคลัง
เก็บอาหารควรเป็นคลังที่ไม่เคยเก็บวัตถุอันตรายมาก่อนและปลอดการปนเปื้อน นอกจากนี้
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ควรพิจารณาเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ความจุ การเข้าถึงได้ง่าย ความแข็งแรงของโครงสร้าง
(หลังคา ผนัง ประตูและพืน้ ) และไม่เสีย่ งต่อนาํ้ ท่วม
10. การก� ำ จั ด อาหารที่ ไ ม่ เ หมาะต่ อ การบริ โ ภค: ควรตรวจสอบอาหารที่ เ สี ย หายโดยผู ้ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข) เพือ่ รับรองว่าอาหารนัน้ เหมาะต่อการบริโภคหรือไม่ ควรด�ำเนินการก�ำจัดอย่าง
รวดเร็วก่อนทีอ่ าหารนัน้ จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ วิธกี ำ� จัดอาหารทีไ่ ม่เหมาะต่อการบริโภคอาจ
จ�ำหน่ายให้เป็นอาหารสัตว์ ฝังกลบหรือเผา โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่
ก�ำจัดโดยใช้เป็นอาหารสัตว์ต้องมีใบรับรองว่าใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ การก�ำจัดทุกวิธีต้องแน่ใจว่า
อาหารทีไ่ ม่เหมาะสมเหล่านัน้ จะไม่ถกู น�ำกลับมาเป็นอาหารมนุษย์หรือสัตว์อกี และการก�ำจัดต้อง
ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม หรือท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นในแหล่งนํา้
11. ภาวะคุกคามต่อโซ่อุปทาน: ในสถานการณ์การสู้รบหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อ
การปล้นหรือแย่งชิงอาหารโดยคู่สงคราม ควรจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเส้น
ทางล�ำเลียงและคลังเก็บอาหาร ในทุกระยะของโซ่อุปทานมีความเสี่ยงที่จะถูกลักเล็กขโมยน้อย
ได้ จึงต้องสร้างและก�ำกับดูแลระบบควบคุมในทุกคลังอาหาร การส่งมอบ และจุดแจก เพื่อลด
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ระบบควบคุมภายในต้องสร้างความมั่นใจในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
เพื่อลดความเสี่ยงในการสมรู้ร่วมคิดกันทุจริต ควรตรวจสอบคลังเก็บอาหารอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจว่ามีการน�ำอาหารไปใช้อย่างไม่ถกู กฎหมายหรือไม่ มาตรการทีน่ ำ� มาใช้ไม่เพียง
แต่เพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของโซ่อุปทาน แต่ยังเป็นไปเพื่อวิเคราะห์และจัดการปัญหา
ในทางการเมืองและความมั่นคงโดยรวมด้วย เช่น ความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนการเก็บ
อาหารทีไ่ ปกระตุน้ สถานการณ์การสูร้ บ (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
12. การวิเคราะห์ช่องทางขนส่ง: ควรมีการวิเคราะห์ช่องทางขนส่งอย่างสม�่ำเสมอ และแบ่งปัน
ข้อมูลเรือ่ งปริมาณอาหารส�ำรองในคลัง เวลาคาดหมายทีอ่ าหารมาถึง และการแจกจ่ายให้ผมู้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียในโซ่อุปทาน การติดตามและคาดประมาณปริมาณอาหารในคลังท�ำให้เห็นถึงความ
ขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยหาทางแก้ไขได้ทันเวลา การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานร่วมกันอาจช่วยส่งเสริมการกู้ยืมสะดวกขึ้นเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการล�ำเลียง
อาหาร ทั้งนี้การล�ำเลียงอาหารอาจหยุดชะงักลงได้ หากมีแหล่งอาหารไม่เพียงพอ ในกรณีเช่น
นี้อาจจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญของรายการอาหารที่ปันส่วนเมื่อก�ำหนดเรื่องแหล่งอาหาร
(คือเลือกว่าจะซื้ออะไร) ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ ต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และวิธีแก้ไขปัญหา อาจเป็นการลดขนาดของอาหารปันส่วนโดยรวมตลอดจนการลดหรือตัด
อาหารประเภทที่ผู้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้เองลง (อาจสามารถจัดหาได้จากการใช้
แรงงานหรือจากการซือ้ ขาย)
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13. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร: ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
แทนที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ควรพิจารณาใช้ส่ือ วิธีกระจาย
ข่าวสารของท้องถิน่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เช่น การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านอาหารให้ผู้รับความช่วยเหลือและ
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ทราบ
ความมัน่ คงทางอาหาร  มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 5: การก�ำหนดเป้าหมายและ
การแจกจ่าย
วิธีการแจกจ่ายอาหารสามารถตอบสนองความต้องการ ทันเวลา โปร่งใสและปลอดภัย
รวมทัง้ สนับสนุนความมีศกั ดิศ์ รีและเหมาะสมต่อบริบทของท้องถิน่

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ระบุและก�ำหนดกลุ่มผู้รับความช่วยเหลือบนพื้นฐานของความต้องการจ�ำเป็น และหารือกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ออกแบบการแจกจ่ายอาหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นธรรมซึง่ สนับสนุนความมีศกั ดิศ์ รี โดยหารือ
กับหน่วยงานภาคี กลุม่ ท้องถิน่ และผูร้ บั ความช่วยเหลือ กระบวนการออกแบบควรเปิดโอกาสให้
ผูห้ ญิง ตัวแทนของผูร้ บั ความช่วยเหลือทีท่ พุ พลภาพ ผูส้ งู อายุ และบุคคลทีเ่ คลือ่ นไหวร่างกายไม่
สะดวกได้มสี ว่ นร่วมอย่างแข็งขันด้วย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-4)
หารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ ถึงจุดแจกอาหารทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถสร้างความมัน่ ใจใน
การเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
ให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั ความช่วยเหลือล่วงหน้าถึงแผนการแจกจ่าย คุณภาพและปริมาณของอาหารปัน
ส่วน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)
ตรวจสอบและประเมินปฏิบัติการแจกจ่ายอาหารตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 9)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗
◗

เกณฑ์เป้าหมายต้องอยู่บนฐานการวิเคราะห์ความเปราะบางอย่างละเอียด (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1)
กลไกเป้าหมายได้รบั การยอมรับจากประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
มีรูปแบบการแจกจ่ายอาหารทางเลือกส�ำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)
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◗

◗

◗

ผู้รับความช่วยเหลือไม่ควรเดินเท้าเป็นระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรเพื่อเข้าถึงจุดแจกอาหาร
เช่น ไม่ควรใช้เวลาในการเดินเท้ามากกว่า 4 ชัว่ โมง เป็นต้น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
มีบัตรปันส่วน ธง ป้ายที่อธิบายถึงอาหารปันส่วนอย่างละเอียดระหว่างการแจกจ่าย (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)
มีกลไกการตรวจสอบและ/หรือความรับผิดชอบต่อผูร้ บั ประโยชน์ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)
ดังนี:้
- วิธกี ารแจกจ่ายอาหารทีก่ ลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียชืน่ ชอบ
- ข้อมูลทีจ่ ดั ให้สำ� หรับผูร้ บั ประโยชน์เกีย่ วกับการแจกจ่ายอาหาร
- การได้รบั ประโยชน์/อาหาร:ทีเ่ กิดขึน้ จริงกับทีว่ างแผนไว้ (ความทันเวลา ปริมาณ คุณภาพ)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การก�ำหนดเป้าหมาย: ควรวางเป้าหมายการแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับการประเมิน
แล้วว่ามีความต้องการมากทีส่ ดุ เช่น ครัวเรือนทีป่ ระสบกับความไม่มนั่ คงทางอาหารอย่างรุนแรง
และบุคคลที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ดูความเปราะบางและความสามารถของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ หน้า 149 และความมัน่ คงทางอาหารและมาตรฐานการประเมินโภชนาการ 1-2 หน้า
151-158) การก�ำหนดเป้าหมายควรครอบคลุมการด�ำเนินการช่วยเหลือทั้งหมด มิใช่เพียงแค่
ระยะเริ่มต้นเท่านั้น การค้นหาความสมดุลระหว่างข้อผิดพลาดจากการถูกกีดกัน (exclusion
error ซึง่ เป็นภัยต่อชีวติ ) และข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวแปรอิสระ (inclusion error ซึง่ อาจเป็นสิง่
เปล่าประโยชน์) เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการลดความผิดพลาดทั้งหลายยังเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จา่ ยด้วย ในสถานการณ์ฉกุ เฉินรุนแรง ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวแปรอิสระอาจจะยอมรับได้
มากกว่าข้อผิดพลาดจากการถูกกีดกัน เช่น การแจกจ่ายผ้าห่มอาจมีความเหมาะสมในภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในที่ซ่ึงทุกครัวเรือนต่างก็ประสบความสูญเสียในลักษณะเดียวกัน หรือ
ในกรณีทกี่ ารประเมินผลโดยละเอียดไม่สามารถกระท�ำได้เนือ่ งจากปัญหาด้านการเข้าถึง การคัด
เลือกภาคส่วนใดๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการก�ำหนดเป้าหมายควรอยู่บนฐานความเป็นกลาง
ความสามารถ และความรับผิดชอบของภาคส่วนนั้นๆ โดยภาคส่วนที่ร่วมก�ำหนดเป้าหมายอาจ
เป็นผู้สูงอายุในท้องถิ่น คณะกรรมการบรรเทาทุกข์ที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่น องค์กรภาค
ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศต่างๆ ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกให้ผหู้ ญิงได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายเป็น
เรือ่ งทีแ่ นะน�ำเป็นอย่างยิง่ วิธกี ารก�ำหนดเป้าหมายต้องชัดเจนและเป็นทีย่ อมรับทัง้ จากผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือและบุคคลอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความตึงเครียดและอันตรายใดๆ (ดูมาตรฐาน
หลัก 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 หน้า 59 และหลักการคุม้ ครอง 2 หน้า 38)
2. การลงทะเบียน: ควรจัดให้มกี ารลงทะเบียนอย่างเป็นทางการส�ำหรับการรับแจกอาหารของครัว
เรือนโดยเร็วที่สุด และปรับให้ทันสมัยตามความจ�ำเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์มีความ
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จ�ำเป็นส�ำหรับการออกแบบระบบแจกจ่ายอาหารที่มีประสิทธิภาพ (ข้อมูลประชากรและขนาด
ของประชาชนส่งผลต่อหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่แจกจ่ายอาหารด้วย) เพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้รับ
ประโยชน์ บัญชีตรวจสอบรายการสิง่ ของ และบัตรปันส่วนอาหาร (ดังปรากฏ) และเพือ่ ระบุกลุม่
คนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ การลงทะเบียนในค่ายพักพิงมักจะมีความท้าทาย โดยเฉพาะในกลุม่
ผู้พลัดถิ่นซึ่งไม่มีเอกสารประจ�ำตัว (ดูหลักการคุ้มครอง 4 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 4-5 หน้า
44) รายชื่อจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและรายชื่อครัวเรือนในชุมชนอาจเป็นประโยชน์ ซึ่งจะต้อง
จัดการประเมินอิสระเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องและเป็นกลางของรายชื่อดังกล่าว ผู้หญิงในกลุ่ม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนช่วยในกระบวนการ
ลงทะเบียนด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เปราะบางไม่ได้ถูกกันออก
จากรายชื่อการแจกจ่ายอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือน ขณะที่หัวหน้า
ครัวเรือนมักใส่ชื่อตนเองในการลงทะเบียน แต่ผู้หญิงก็ควรมีสิทธิในการลงทะเบียนโดยใช้ชื่อ
ของตนเอง ทั้งนี้กลุ่มผู้หญิงอาจใช้ประโยชน์จากการส่งต่อในระดับครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม
กว่า หากการลงทะเบียนไม่สามารถกระท�ำได้ในระยะแรกของการเกิดภัยพิบัติ ก็ควรจัดให้มีขึ้น
โดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มมั่นคงมากขึ้น ซึ่งการลงทะเบียนนี้มีความส�ำคัญเมื่อการส่งต่อ
อาหารเป็นที่ต้องการในระยะยาว กลไกการร้องเรียนและการตอบสนองควรได้รับการจัดตั้งขึ้น
ส�ำหรับกระบวนการลงทะเบียนด้วย (ดูมาตรฐานหลัก 1 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 2 และ 6
หน้า 58-59)
3. วิธีการแจกจ่ายอาหาร “แห้ง”: วิธีการแจกจ่ายอาหารมักจะมีการพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่าน
ไป อาหารที่ได้รับการแจกจ่ายโดยทั่วไปมักเป็นอาหารแห้งที่ผู้รับแจกต้องน�ำไปประกอบ
อาหารเอง ณ ที่พักอาศัย ผู้รับความช่วยเหลือ คือ ผู้ถือบัตรอาหารปันส่วนของบุคคลหรือครัว
เรือน เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือครัวเรือน ผู้น�ำตามประเพณี หรือผู้น�ำชุมชนที่เป็นเป้าหมายใน
การแจกอาหาร ข้อก�ำหนดในพื้นที่จริงจะเป็นตัวก�ำหนดผู้ที่สามารถได้รับการแจกอาหาร การ
เปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนดน�ำมาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ประโยชน์ดว้ ย ควรมีการประเมินความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการแจกอาหารผ่านตัวแทนหรือผู้น�ำกลุ่มอย่างระมัดระวัง การคัดเลือกผู้รับความช่วย
เหลือควรพิจารณาถึงผลกระทบด้านภาระงาน ความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
การกระท�ำรุนแรงในครอบครัว (ดูหลักการคุ้มครอง 1-2 หน้า 35-39) ความถี่ในการแจกอาหาร
ควรพิจารณาจากนํ้าหนักของอาหารปันส่วนและวิธีการที่ผู้รับแจกน�ำอาหารเหล่านั้นกลับบ้าน
ปฏิบัติการพิเศษอาจจ�ำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่าผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึง
อาหารทีแ่ จกได้: สมาชิกชุมชนคนอืน่ อาจให้ความช่วยเหลือได้ แต่การจัดอาหารปันส่วนเป็นราย
สัปดาห์หรือสองสัปดาห์อาจจะท�ำได้ง่ายกว่าการปันส่วนเป็นรายเดือน ผู้เปราะบางที่เป็นเป้า
หมายในการรับแจกอาหารไม่ควรได้รบั ความอัปยศใดๆ จากการรับอาหารปันส่วน: ประเด็นนีย้ งั
ครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ด้วย (ดูหลักการคุ้มครอง 4 บันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 9-11 หน้า 45)
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4. วิธีการแจกจ่ายอาหาร “เปียก”: การแจกอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรืออาหารพร้อมรับประทาน
ถือเป็นข้อยกเว้นในระยะแรกของการเกิดภัยพิบัติร้ายแรง อาหารประเภทนี้ถือว่ามีความเหมาะ
สม เมือ่ ประชาชนก�ำลังย้ายถิน่ มีความไม่ปลอดภัยอย่างสูงซึง่ ส่งผลให้การน�ำอาหารจากจุดแจก
กลับบ้านมีความเสี่ยงหรือเป็นเป้าหมายของความรุนแรง มีการท�ำร้ายกันอย่างรุนแรง หรือมี
การจัดเก็บภาษีที่กีดกันผู้เปราะบาง มีการย้ายถิ่นขนานใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน
ของประชาชน (เช่น อุปกรณ์ประกอบอาหาร และ/หรือเชือ้ เพลิง) หรือประชาชนมีความอ่อนแอ
เกินกว่าทีจ่ ะประกอบอาหารได้ ผูน้ ำ� ชุมชนทีอ่ อกนอกลูน่ อกทางหรือมีความห่วงใยในสิง่ แวดล้อม
(เช่น เพื่อป้องกันความเปราะบางทางธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการท�ำเชื้อเพลิงจากไม้ในป่า)
อาหารของโรงเรียนและอาหารส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกน�ำมาใช้เป็นกลไกการแจก
จ่ายอาหารในภาวะฉุกเฉินได้ (ดูมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ INEE ส�ำหรับการศึกษา)
5. จุดแจกอาหารและการเดินทาง: จุดแจกอาหารควรตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ส�ำหรับผู้รับความช่วยเหลือสูงสุด มิใช่สะดวกต่อหน่วยงานที่ด�ำเนินการแจกจ่ายเท่านั้น (ดูหลัก
การคุม้ ครอง 3 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-9 หน้า 41-42) โดยจุดแจกอาหารควรค�ำนึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศและความใกล้เคียงกับแหล่งสนับสนุนอื่นๆ (นํ้าดื่ม สุขา บริการทางการแพทย์
ร่มเงา ทีพ่ กั อาศัย บริเวณทีป่ ลอดภัยส�ำหรับผูห้ ญิง) จุดแจกอาหารควรหลีกเลีย่ งบริเวณทีป่ ระชาชน
ต้องผ่านกองทัพหรือจุดตรวจติดอาวุธหรือจุดประนีประนอมด้านความปลอดภัย ความถีข่ องการ
แจกอาหารและจ�ำนวนจุดแจกอาหารควรพิจารณาจากเวลาที่ผู้รับความช่วยเหลือต้องใช้ในการ
เดินทางไปยังจุดแจก การปฏิบัติจริง และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ผู้รับความช่วยเหลือควร
สามารถเดินทางไปกลับระหว่างจุดแจกอาหารกับที่พักอาศัยภายในเวลา 1 วัน ควรพัฒนาวิธี
การแจกอาหารทางเลือกเพือ่ เข้าถึงบุคคลทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงหรือถูกละเลย (เช่น ผูท้ ม่ี คี วามยาก
ล�ำบากในการเคลือ่ นไหว) ความเร็วของการเดินเท้าอยูท่ ี่ 5 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงโดยประมาณ แต่
จะช้ากว่านั้นในภูมิประเทศที่ย�่ำแย่หรือมีทางลาดชัน เวลาในการเดินทางยังแตกต่างกันในช่วง
อายุและระดับการเคลื่อนไหวด้วย ชนกลุ่มน้อยและคนที่ถูกกันออกจากสังคมมักจะมีความกังวล
ในการเข้าถึงการแจกจ่ายอาหารในภาวะภัยพิบตั ิ ควรจัดตารางการแจกจ่ายอาหารทีไ่ ม่สง่ ผลเสีย
ต่อกิจวัตรประจ�ำวันของผูค้ น และควรก�ำหนดให้การเดินทางมายังจุดแจกอาหารเป็นช่วงกลางวัน
เพื่อป้องกันผู้รับความช่วยเหลือ และหลีกเลี่ยงการให้ผู้รับความช่วยเหลือต้องพักค้างคืนเพราะ
อาจน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งอืน่ ๆ ได้ตอ่ ไป (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
6. การลดความเสีย่ ง: การแจกจ่ายอาหารสามารถท�ำให้เกิดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยได้ ซึง่
ยังรวมไปถึงการเบีย่ งเบนและความรุนแรง ความตึงเครียดสามารถเกิดขึน้ ได้ระหว่างการแจกจ่าย
อาหาร โดยกลุม่ ผูห้ ญิง เด็ก ผูส้ งู อายุ และผูท้ พุ พลภาพเป็นกลุม่ ทีม่ กั จะไม่ได้รบั อาหารในส่วนของ
ตน จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และมีวิธีการลดความเสี่ยงนั้นด้วย ซึ่งรวมถึงการ
ก�ำกับดูแลการแจกจ่ายอาหารโดยเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการอบรมและการดูแลความเรียบร้อยของจุด
แจกจ่ายอาหารโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเอง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณี
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ทีจ่ ำ� เป็น แต่กค็ วรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งต่ออาหารด้วย การวางแผนผังจุดแจก
จ่ายอาหารอย่างรอบคอบยังสามารถช่วยควบคุมฝูงชนและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้
ควรด�ำเนินมาตรการพิเศษในการควบคุม ตรวจสอบและตอบสนองต่อความรุนแรงด้านเพศ รวม
ทั้งการแสวงประโยชน์ทางเพศที่มาพร้อมกับการแจกจ่ายอาหาร การลดความเสี่ยงนี้ยังรวมถึง
การแยกเพศหญิง-ชาย เช่น การใช้ทกี่ นั้ แบ่งผูร้ บั ความช่วยเหลือตามเพศ หรือก�ำหนดเวลาในการ
แจกอาหารที่แตกต่างกัน โดยจะต้องแจ้งให้ทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแจกจ่ายอาหารทุกคน
ทราบเกีย่ วกับการป้องกันการท�ำร้ายทางเพศ รวมทัง้ การ “คุม้ กัน” ผูห้ ญิงในการตรวจตราการขน
ย้ายอาหาร การลงทะเบียน ระหว่างการแจกจ่ายและหลักการแจกจ่ายอาหาร (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 5 และหลักการคุม้ ครอง 2 หน้า 38)
7. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร: ผูร้ บั ความช่วยเหลือควรรับทราบข้อมูล ดังนี:้
- ปริมาณและชนิดของอาหารปันส่วนที่จะได้รับแจก และสาเหตุท่ีท�ำให้ได้รับของแตกต่างไป
จากทีก่ ำ� หนดไว้ตามมาตรฐาน ควรแสดงข้อมูลเกีย่ วกับอาหารปันส่วนอย่างถาวร ณ จุดแจก
อาหารในลักษณะที่เข้าใจได้แม้ในกลุ่มผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือผู้มีความยากล�ำบากในการ
สื่อสาร (เช่น การเขียนค�ำอธิบายเป็นภาษาท้องถิ่น และ/หรือการวาดภาพหรือการให้ข้อมูล
ปากเปล่า) เพือ่ ให้ประชาชนมีความตระหนักในสิทธิของตนเอง
- แผนการแจกจ่ายอาหาร (วัน เวลา สถานที่ ความถีใ่ นการแจก) และการเปลีย่ นแผน
- คุณภาพทางโภชนาการของอาหาร และรายละเอียดจ�ำเพาะซึ่งผู้รับความช่วยเหลือต้องการ
เพือ่ รักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
- ข้อก�ำหนดเรือ่ งการสัมผัสอาหารและการใช้อาหารอย่างปลอดภัย
- ข้อมูลจ�ำเพาะเกีย่ วกับการใช้อาหารส�ำหรับเด็กทีน่ า่ พอใจ (ดูมาตรฐานการให้อาหารทารกและ
เด็กเล็ก 1-2 หน้า 159-164)
- วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมและกระบวนการร้องเรียนของ
ผูร้ บั ความช่วยเหลือ (ดูมาตรฐานหลัก 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4-6 หน้า 59)
8. การเปลี่ยนแผน: หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณอาหารปั น ส่ ว น เนื่ อ งจากมี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ต้องหารือร่วมกับผู้รับความช่วยเหลือ โดยผ่านคณะกรรมการแจกจ่าย ผู้น�ำชุมชนและตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ แนวทางการปฏิบัติควรได้รับการพัฒนาขึ้นก่อนที่การแจกจ่ายอาหารจะเกิดขึ้น
คณะกรรมการการแจกจ่ายควรแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เหตุผลของการ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการปฏิบตั ติ ามแนวทางใหม่ ซึง่ อาจพิจารณาทางเลือกดังต่อไป
นีด้ ว้ ย:
- ลดการปันส่วนในผูร้ บั ความช่วยเหลือทุกคน (การแบ่งปันอาหารทีม่ อี ยูอ่ ย่างเท่าเทียมกันหรือ
ปริมาณอาหารทีล่ ดลง)
- ให้การปันส่วนแบบ “เต็มที”่ ส�ำหรับกลุม่ เปราะบางและ “ลด” การปันส่วนในกลุม่ ประชาชนปกติ
- เลือ่ นการแจกจ่ายอาหาร ซึง่ ถือเป็นทางเลือกสุดท้าย
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หากการแจกจ่ายอาหารปันส่วนตามแผนไม่สามารถกระท�ำได้ ไม่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบจ�ำนวนที่
ขาดหายไปในการแจกจ่ายครั้งต่อไป (เช่น การแจกจ่ายอาหารแบบเก่าอาจไม่มีความเหมาะสม
อีกต่อไป)
9. การตรวจสอบและประเมินผล: ควรด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการแจกจ่ายในทุก
ระดับของโซ่อปุ ทานและจุดบริโภค (ดูมาตรฐานหลัก 5 หน้า 71) ตรวจสอบว่ามีการจัดการส�ำหรับ
การแจกจ่ายอาหารทีช่ ดั เจนก่อนทีก่ ารแจกจ่ายอาหารจริงจะเกิดขึน้ ณ จุดแจกอาหาร (เช่น การ
ลงทะเบียน ความปลอดภัย การเผยแพร่ขอ้ มูล) ควรมีการสุ่มตรวจนํา้ หนักของอาหารปันส่วนที่
ครัวเรือนได้รับแจกผ่านการสัมภาษณ์ผู้รับความช่วยเหลือ เพื่อเป็นมาตรการด้านความถูกต้อง
และความเท่าเทียมกันของการจัดการแจกอาหาร การสุ่มเยี่ยมบ้านสามารถช่วยยืนยันถึงการ
ยอมรับและประโยชน์ของอาหารปันส่วน และยังช่วยในการระบุบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับผู้รับ
ความช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้รับอาหาร การสุ่มเยี่ยมบ้านดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบว่ามีการรับ
อาหารพิเศษหรือไม่ แหล่งทีม่ าของอาหารพิเศษ การใช้อาหารพิเศษ และผูใ้ ช้อาหารพิเศษ (เช่น
ผลจากการถูกเกณฑ์ทหาร การสมัครเป็นทหาร การถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ หรืออื่นๆ)
การตรวจสอบควรวิเคราะห์ผลของการส่งต่ออาหารทีม่ ตี อ่ ความปลอดภัยของผูร้ บั ประโยชน์ ควร
มีการประเมินผลกระทบในวงกว้างของการแจกจ่ายอาหารด้วย เช่น การแสดงถึงวงจรการเกษตร
กิจกรรมทางการเกษตร ข้อก�ำหนดของตลาดและการสนับสนุนทางการเกษตรทีส่ ามารถจัดหาได้
ความมัน่ คงทางอาหาร  มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 6: การใช้อาหาร
อาหารถูกเก็บ เตรียมและบริโภคด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสมทั้งในระดับครัวเรือน
และชุมชน

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ปกป้องผู้รับประโยชน์จากการสัมผัสอาหารและเตรียมอาหารที่ไม่เหมาะสม (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1)
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความส�ำคัญของสุขอนามัยในอาหาร ให้ผู้รับความช่วยเหลือ
และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีในการรักษาสุขอนามัยในการสัมผัสอาหาร (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 1-2)
ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารแจกอาหารปรุงสุก ให้อบรมเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรักษาอาหารและการสัมผัส
อาหารที่ปลอดภัย การเตรียมอาหารและภัยต่อสุขภาพใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติท่ีไม่
เหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
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◗

◗

หารือ (และให้คำ� แนะน�ำหากจ�ำเป็น) กับผูร้ บั ประโยชน์เกีย่ วกับการเก็บรักษา การเตรียม การปรุง
และการรับประทานอาหารที่ได้รับแจก แสดงถึงการแจกอาหารที่ก�ำหนดเป้าหมายไว้ส�ำหรับผู้ที่
เปราะบางและตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ทีย่ กขึน้ มา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
สร้างความมั่นใจว่าครัวเรือนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประกอบอาหารที่เหมาะสม เชื้อเพลิง นํ้าดื่ม
และอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

อาหารทีแ่ จกจ่ายไม่กอ่ ให้เกิดภัยต่อสุขภาพ

◗

ผูร้ บั ประโยชน์ตระหนักถึงสุขอนามัยในอาหารเป็นอย่างดี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)

◗

◗

◗

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสัมผัสอาหารและอันตรายจากการ
ปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เตรียมอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 3-4)
ผู้ให้การดูแลบุคคลอื่นๆ ที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมในการแจกจ่ายอาหารอย่างเต็มที่
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. สุขอนามัยอาหาร: ภัยพิบตั อิ าจขัดขวางข้อปฏิบตั เิ พือ่ สุขอนามัยทัว่ ไปของประชาชน จึงควรจะ
ต้องมีการส่งเสริมสุขอนามัยอาหารและมาตรการสนับสนุนที่แข็งขันซึ่งเหมาะสมกับข้อก�ำหนด
ในท้องถิ่นและรูปแบบเชื้อโรค เช่น การมุ่งเน้นความส�ำคัญของการล้างมือก่อนการสัมผัสอาหาร
การหลีกเลีย่ งการปนเปือ้ นของนาํ้ และการด�ำเนินมาตรการควบคุมแมลง เป็นต้น ผูร้ บั ความช่วย
เหลือด้านอาหารควรได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารเก็บรักษาอาหารอย่างปลอดภัยในระดับครัวเรือน
ผู้ที่ดูแลบุคคลอื่นๆ ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากครัวเรือนเพื่อดูแลเด็กและมี
วิธกี ารเตรียมอาหารทีป่ ลอดภัย (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2 หน้า 92-97) ในบริเวณ
ที่มีการจัดตั้งครัวของชุมชนขึ้นเพื่อประกอบอาหารร้อนให้กับผู้ประสบภัยนั้นจ�ำเป็นจะต้องให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการเลือกสถานทีต่ งั้ พิจารณาเรือ่ งการเข้าถึง ความปลอดภัยและความ
สะอาดของสถานที่ การปรุงอาหาร นาํ้ ดืม่ ทีม่ อี ยูแ่ ละบริเวณรับประทานอาหาร
2. แหล่งข้อมูล: ควรมีกลไกที่จ�ำเป็นส�ำหรับแบ่งปันข้อมูลและรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้รับความ
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะผูห้ ญิง (ดูมาตรฐานหลัก 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 และ 6 หน้า 58-59)
ควรพิจารณาให้โรงเรียนหรือบริเวณการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตั ทิ างอาหาร อาจมีความจ�ำเป็นต้องใช้รปู แบบหรือแผนภาพทีส่ ามารถเข้าใจได้สำ� หรับ
ประชาชนที่มีความสามารถในการสื่อสารแตกต่างกัน (ดูมาตรฐานหลัก 1 บันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4 หน้า 59)

200
001-384-new.indd 200

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

3. เชือ้ เพลิง นาํ้ ดืม่ และเครือ่ งใช้ในครัวเรือน: ควรมีการจัดสรรเชือ้ เพลิงหรือการปลูกต้นไม้หรือ
โครงการการเก็บเกีย่ วพืชผลอย่างเหมาะสมหากมีความจ�ำเป็น พร้อมทัง้ การก�ำกับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของผูห้ ญิงและเด็ก ผูท้ มี่ กั เป็นบุคคลหลักในการเก็บฟืน (ส�ำหรับเตาหุงต้มและเชือ้ เพลิง
ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 4 หน้า 276) ส�ำหรับการเข้าถึงนํา้ ทีม่ ปี ริมาณและคุณภาพทีเ่ หมาะสม
พร้อมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ดูมาตรฐานนํ้า 1-3 หน้า 98-105 ส�ำหรับอุปกรณ์
ประกอบและรับประทานอาหาร และภาชนะบรรจุนาํ้ ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 3 หน้า 275)
4. การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร: เช่น เครื่องบดธัญพืชซึ่งช่วยให้
ประชาชนสามารถเตรียมอาหารได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังประหยัดเวลาเพื่อประกอบกิจกรรม
การผลิตอื่นๆ ได้ต่อไป สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบอาหารในระดับครัวเรือน เช่น
เครื่องบดสามารถช่วยลดเวลา ปริมาณนํ้าและเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารได้ (ดูความมั่นคง
ทางอาหาร มาตรฐานการแจกจ่ายอาหาร 2 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 หน้า 186)
5. ความจ�ำเป็นพิเศษ: บุคคลทีต่ อ้ งการการช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร เช่น เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพและผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (ดูมาตรฐานการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก 2 หน้า 161
และความมัน่ คงทางอาหาร มาตรฐานการแจกจ่ายอาหาร 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-7 หน้า
184-185) โครงการเสริมหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมและการติดตามผลอาจมีความจ�ำเป็นในการ
สนับสนุนประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจัดหาอาหารให้กับผู้ที่ต้องพึ่งพิงตนเองได้ (เช่น
พ่อแม่ทผี่ ดิ ปกติทางจิต)

ความมัน่ คงทางอาหาร – เงินสดและบัตรแทนเงินสด
ความช่วยเหลือโดยเงินสดและบัตรแทนเงินสดมีลักษณะดังนี้: เงินสดจะถูกจัดสรรให้กับประชาชน
ขณะที่บัตรแทนเงินสดจะมาในรูปแบบของคูปองที่ประชาชนสามารถน�ำไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะ
เจาะจงในปริมาณที่ก�ำหนด เช่น อาหาร (บัตรแทนเงินสดส�ำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค) หรือมีค่า
เสมือนเงินสดตามก�ำหนด (บัตรแทนเงินสดแบบมีมลู ค่า) แม้วา่ วัตถุประสงค์และรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือประเภทนี้จะแตกต่างกันออกไป แต่การใช้เงินสดและบัตรแทนเงินสดในตลาดเป็นวิธีที่
ท�ำให้ผรู้ บั ความช่วยเหลือมีพลังในการจับจ่าย
เงินสดและบัตรแทนเงินสดถูกน�ำมาใช้เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นในอาหารและเครื่องอุปโภคขั้น
พื้นฐานหรือเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการซื้อให้กับประชาชนซึ่งท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ด�ำเนินต่อไปได้ ผูจ้ ดั สรรเงินแบบไม่มเี งือ่ นไข (หรือแบบไม่มเี ป้าหมายหรือแบบอเนกประสงค์) จะไม่
ก�ำหนดเงือ่ นไขในการใช้เงินไว้ แต่กม็ คี วามมุง่ หวังให้นำ� เงินสดไปใช้เพือ่ สินค้าขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ หาก
มีการระบุไว้ในแบบประเมิน ในกรณีที่กิจกรรมสนับสนุนการด�ำรงชีพหรือการผลิตได้รับการระบุว่า
เป็นสิ่งจ�ำเป็น เงินสดก็ควรถูกใช้ไปเพื่อการดังกล่าว เงินสดที่ได้รับการจัดสรรแบบไม่มีเงื่อนไขอาจ
จะมีความเหมาะสมกับภัยพิบัติในระยะเริ่มต้น ส่วนเงินสดที่จัดสรรแบบมีเงื่อนไขจะก�ำหนดให้ผู้รับ
ความช่วยเหลือใช้จา่ ยเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น เพือ่ ก่อสร้างบ้าน เพือ่ จ้างแรงงาน เพือ่ เริม่ หรือ
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ฟืน้ ฟูการประกอบอาชีพ และ/หรือเพือ่ เข้ารับบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น) บัตรแทนเงินสดใช้เพือ่ การ
เข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร ปศุสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เครื่องมือ เป็นต้น) หรือบริการ (เช่น
เครือ่ งบด การเดินทาง การเข้าถึงตลาดหรือแผงขายของ สินเชือ่ ธนาคาร เป็นต้น) ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้แล้ว
บัตรแทนเงินสดอาจจะถูกก�ำหนดให้มคี า่ เหมือนเงินสดหรือมีมลู ค่าตามเครือ่ งอุปโภคบริโภคก็ได้ เพือ่
น�ำไปใช้ในร้านค้าทีก่ ำ� หนด ผูค้ า้ หรือผูใ้ ห้บริการเฉพาะราย หรือทีง่ านแสดงสินค้า โครงการบัตรแทน
เงินสดควรอ้างอิงกับมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงการบัตรแทนเงินสดส�ำหรับอาหารควรอ้างอิงกับ
บทความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายอาหาร 1-3 และ 6 หน้า 181-202
ตัวเลือกส�ำหรับการช่วยเหลือที่เหมาะสม (อาหาร เงินสด หรือบัตรแทนเงินสด) จะต้องผ่านการ
วิเคราะห์เชิงบริบทที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งประสิทธิภาพของเงิน ผลกระทบของตลาดทุติยภูมิ และ
ความยืดหยุน่ ของการส่งต่อความช่วยเหลือ การก�ำหนดเป้าหมาย ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและ
การฉ้อราษฎร์บงั หลวง
ความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานเงินสดและบัตรแทนเงินสด 1: การเข้าถึงสินค้า
และบริการทีม่ อี ยู่
เงินสดและบัตรแทนเงินสดได้รบั การพิจารณาเป็นหนทางหนึง่ ในการระบุความจ�ำเป็นขัน้ พืน้
ฐาน การป้องกันและการฟืน้ ฟูการประกอบอาชีพ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

หารือและจัดให้ผู้รับประโยชน์ ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบ การด�ำเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ
1, 3, 6-7 และมาตรฐานหลัก 1-3 หน้า 57-67)
ประเมินและวิเคราะห์ว่าประชาชนสามารถซื้อหาสิ่งที่ต้องการจากตลาดในท้องถิ่นได้ในราคาที่
คุม้ ค่าเมือ่ เปรียบเทียบกับความช่วยเหลือในลักษณะอืน่ ๆ หรือไม่ รวมทัง้ วิเคราะห์หว่ งโซ่ตลาดด้วย
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
เลือกเงินสด บัตรแทนเงินสดหรือการผสมผสานระหว่างตัวเลือกทัง้ สองบนพืน้ ฐานของกลไกการ
จัดส่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ และค่อนข้างเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและเศรษฐกิจ
ท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3, 5-6)
ด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการบิดเบือนที่ผิดกฎหมาย ความไม่ปลอดภัย เงินเฟ้อ
การใช้งานทีเ่ ป็นอันตรายและผลเสียต่อผูด้ อ้ ยโอกาส ระบบการก�ำหนดเป้าหมายจ�ำเป็นต้องได้รบั
การดูแลเป็นพิเศษ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4 และ 7)
ตรวจสอบเพื่อประเมินว่าเงินสดและ/หรือบัตรแทนเงินสดยังคงเป็นความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ อยูห่ รือไม่ หรือมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การปรับเปลีย่ น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)
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ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗
◗

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนบรรลุความจ�ำเป็นพื้นฐานในอาหารและการด�ำรงชีพ (เช่น
สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ สุขภาพ การศึกษา การเดินทาง ทีพ่ กั พิง การขนส่ง เป็นต้น) ผ่านการ
ซือ้ หาจากตลาดในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2, 8)
เงินสดและ/หรือบัตรแทนเงินสดเป็นความช่วยเหลือทีน่ า่ พอใจส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ โดย
เฉพาะกลุม่ ผูห้ ญิงและผูเ้ ปราะบางอืน่ ๆ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-8)
การให้ความช่วยเหลือไม่ก่อให้เกิดภาระรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมทางสังคม (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4 และ 8)
การให้ความช่วยเหลือไม่ทำ� ให้เกิดความไม่ปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4, 8)
เศรษฐกิจท้องถิน่ ได้รบั การสนับสนุนเพือ่ ให้ฟน้ื ตัวจากภาวะภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1-2, 8)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. เงินสดและบัตรแทนเงินสดเป็นเครื่องมือ: เงินสดและบัตรแทนเงินสดเป็นกลไกที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ มิใช่การแทรกแซง ควรใช้การประเมินเชิงเปรียบเทียบ
อย่างละเอียดเพื่อบ่งชี้ว่าเงินสดและบัตรแทนเงินสดควรถูกใช้เดี่ยวหรือร่วมกับการตอบสนอง
อื่นๆ เช่น การสนับสนุนเชิงมูลค่า เงินสดและบัตรแทนเงินสดสามารถน�ำมาใช้ได้ในช่วงต่างๆ
ของการตอบสนองต่อภัยพิบัติ การตอบสนองมิควรมุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การทีผ่ รู้ บั ประโยชน์สามารถบรรลุความจ�ำเป็นหรือฟืน้ ฟูการด�ำรงชีพของตนเองได้เท่านัน้ แต่ยงั
ต้องค�ำนึงถึงการลดความเสีย่ งในลักษณะต่างๆ ด้วย เงินสดและบัตรแทนเงินสดมีความยืดหยุน่
และสร้างทางเลือกได้มากกว่าการตอบสนองที่ไม่ใช่เงิน และยังอาจส่งเสริมความมีศักดิ์ศรีของผู้
ประสบภัยได้มากกว่าด้วย ควรมีการประเมินว่าเงินสดและบัตรแทนเงินสดอาจสร้างผลกระทบ
เชิงบวกเป็นทวีคณ
ู ให้กบั เศรษฐกิจท้องถิน่ ด้วย สามารถใช้เงินสดและบัตรแทนเงินสดได้ ดังต่อไปนี:้
- เงินสดที่ได้รับการจัดสรร – การช่วยเหลือด้วยเงินสดแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข เป็น
งวดเดียวหรือหลายงวดเพือ่ ให้ประชาชนบรรลุความต้องการของตนเอง
- บัตรแทนเงินสดทีม่ มี ลู ค่าเหมือนเงินสดหรือเหมือนเครือ่ งอุปโภคบริโภค – การช่วยเหลือด้วย
บัตรแทนเงินสดที่เป็นกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ำไปแลกเป็นสินค้าที่เฉพาะ
เจาะจงตามมูลค่าของบัตร
- เงินสดจากการท�ำงาน – การช่วยเหลือในลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษบางประการ (โดยมักจะเป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งการการใช้แรงกาย)
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ควรผนวกรวมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในท้องถิน่ เช่น รัฐบาล เจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ ชุมชนและตัวแทน
สหกรณ์ สมาคม กลุม่ ในท้องถิน่ และผูร้ บั ประโยชน์ เข้าร่วมในการวางแผน การด�ำเนินการ และ
การตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในความเกี่ยวข้องและความยั่งยืน ควรมีการวางแผน
เรือ่ งยุทธศาสตร์ทางออก (exit strategy) ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักเพือ่ ออกแบบการด�ำเนิน
งานต่อไป
2. ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และระบบตลาดในท้ อ งถิ่ น : การประเมิ น ตลาดควรวิ เ คราะห์
สถานการณ์กอ่ นและหลังเกิดภัยพิบตั ิ รวมทัง้ การแข่งขันและการบูรณาการตลาดเพือ่ ตอบสนอง
ความจ�ำเป็นในขณะนั้น การวิเคราะห์ควรแสดงถึงบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับตลาด ราคาของ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีอยู่ (ทรัพย์สินเพื่อการด�ำรงชีพ วัสดุส�ำหรับที่พักพิง อาหารและสิ่งอื่นๆ
ตามวัตถุประสงค์) ฤดูกาล การเข้าถึงทางเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพของผูเ้ ปราะบางกลุม่ ต่างๆ
เงินสดและบัตรแทนเงินสดจะมีความเหมาะสมเมื่อตลาดยังคงท�ำหน้าที่และเข้าถึงได้ รวมทั้ง
เมื่ออาหารและสิ่งของอื่นๆ มีจ�ำหน่ายในปริมาณที่ต้องการพร้อมราคาที่สมเหตุผล ความช่วย
เหลือใดๆ อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น การตอบ
สนองตลาดสามารถส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ในความสามารถของ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับตลาดทีม่ อี ยูไ่ ด้ดขี น้ึ เงินสดและบัตรแทนเงินสดถูกใช้เมือ่ บริบทไม่เหมาะสมต่อจน
สามารถท�ำให้ตลาดบิดเบี้ยวและอาจส่งผลเสียหายได้ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ การตรวจสอบตลาดมี
ความจ�ำเป็นเพือ่ ให้เข้าใจถึงผลกระทบของเงินสดและบัตรแทนเงินสดต่อเศรษฐกิจในท้องถิน่ และ
ประชาชน
3. กลไกการส่งเงินสดและบัตรแทนเงินสด: เงินสดและบัตรแทนเงินสดสามารถน�ำส่งได้โดยผ่าน
ธนาคารในท้องถิน่ ร้านค้า ผูค้ า้ บริษทั ส่งเงินในท้องถิน่ บริษทั รับฝากเงินและทีท่ ำ� การไปรษณีย์
โดยยังอาจถูกส่งโดยบุคคลหรือผ่านเทคโนโลยี เช่น เครือข่ายธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ธนาคารเป็นตัวเลือกที่มักจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหากแต่ผเู้ ปราะบางอาจไม่สามารถเข้าถึงได้มากนัก ในกรณีทธี่ นาคารสามารถเข้าถึง
ได้ บางครั้งการใช้ธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็ถือเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัยมากกว่า
ควรมีการประเมินและหารือการผู้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเลือกของกลไกในการส่งเงินสด
ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ รายจ่ายของผู้รับความช่วยเหลือ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร เวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เวลาที่จุดรับเงิน) รายจ่ายขององค์กร (ค่าธรรมเนียม ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของผู้ให้บริการ เวลาของเจ้าหน้าที่ในการก่อตั้งและบริหารจัดการ การเดินทาง ความปลอดภัย
การศึกษา และการอบรมส�ำหรับผูร้ บั ความช่วยเหลือ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ความน่าเชือ่ ถือ
ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตรวจสอบ การควบคุมทางการเงิน ความ
ปลอดภัยทางการเงิน และการเข้าถึงโดยผูเ้ ปราะบาง) วิธกี ารทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยจ�ำนวนมากก็อาจยังคง
เป็นกลไกการส่งเงินสดทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ อยูก่ เ็ ป็นได้
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4. การพิจารณาความเสี่ยง: โดยทั่วไปข้อกังวลในความเสี่ยงของความช่วยเหลือโดยเงินสดและ
บัตรแทนเงินสดรวมไปถึงความหวาดกลัวว่าเงินสดและบัตรแทนเงินสดจะท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
(ท�ำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและบุคคลอื่นๆ มีพลังการจับจ่ายลดลง) การใช้
เงินสดและบัตรแทนเงินสดเพือ่ วัตถุประสงค์ในกิจกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมทางสังคม (เช่น การบริโภค
แอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นต้น) และการเข้าถึงเงินสดเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ไม่เป็นตัวเงิน
ที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ข้อกังวลอื่นๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการขนส่งเงินสด
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (ดูหลักการคุ้มครอง 1 หน้า 35)
ความน่าดึงดูดใจของเงินสดอาจท�ำให้ผู้รับความช่วยเหลือประสบความยากล�ำบากเพิ่มขึ้น และ
อาจน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการบุกโจมตีของกลุ่มติดอาวุธ อย่างไร
ก็ตาม การแจกจ่ายที่ไม่ใช่เงินก็มีความเสี่ยงเช่นกัน (ดูความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานการ
แจกจ่ายอาหาร 4-5 หน้า 190-199) การออกแบบทีด่ ี การวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างละเอียด และ
การจัดการทีด่ สี ามารถช่วยลดความเสีย่ งในเงินสดและบัตรแทนเงินสดได้ การตัดสินใจใดๆ ควร
มาจากการหารือผ่านข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ควรให้ความกังวลที่ไม่มีเหตุผลมีผลกระทบต่อการ
วางแผนโครงการ
5. การตั้งค่าของเงินสดและบัตรแทนเงินสด: ค่าของเงินสดและบัตรแทนเงินสดจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบริบท การค�ำนวณหาค่าของเงินสดและบัตรแทนเงินสดควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ และอยู่บนฐานการจัดล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ราคาของสินค้าหลักที่คาดว่าจะหาซื้อได้จากตลาดในท้องถิ่น ความ
ช่วยเหลืออื่นใดที่เกิดขึ้นหรือก�ำลังจะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือในการเดินทางส�ำหรับประชาชนที่มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนไหว เป็นต้น)
วิธีการ ขนาด รวมทั้งความถี่และเวลาของการแจกจ่ายโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับฤดูกาลและ
วัตถุประสงค์ของโครงการและการให้ความช่วยเหลือ (เช่น ความครอบคลุมของอาหารที่จ�ำเป็น
โดยยึดหลักปริมาณอาหาร หรือการจ้างงานโดยยึดหลักของอัตราค่าแรงรายวัน เป็นต้น) ความ
ส�ำเร็จในการให้ความช่วยเหลือโดยเงินสดและบัตรแทนเงินสดจะถูกลดทอนลงได้โดยความ
ผันแปรของราคา ความยืดหยุ่นของงบประมาณมีความจ�ำเป็นเพื่อปรับค่าของเงินสดหรือเพิ่ม
เครือ่ งอุปโภคบริโภคโดยอยูบ่ นฐานของการตรวจสอบตลาด
6. การเลือกประเภทของความช่วยเหลือโดยเงินสดและบัตรแทนเงินสด: ประเภทของความ
ช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของโครงการและบริบทท้องถิน่ การผสมผสานวิธกี าร
ต่างๆ เข้าด้วยกันอาจมีความเหมาะสม ซึ่งควรรวมถึงการช่วยเหลือที่ไม่ใช่เงินและเปลี่ยนแปลง
ได้ตามฤดูกาล หน่วยงานควรหารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อแสวงหารูป
แบบที่เหมาะสมที่สุดของการให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ (ดูความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐาน
การประกอบอาชีพ 3 หน้า 214)
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7. การก�ำหนดเป้าหมายในเงินสดและบัตรแทนเงินสดในโครงการ: การให้ความช่วยเหลือ
ในด้านนี้ก็มีความท้าทายที่ส�ำคัญไม่ต่างไปจากการช่วยเหลือด้วยเครื่องอุปโภคและบริการต่างๆ
หากแต่ความท้าทายจะมาจากความน่าดึงดูดของเงินสดและบัตรแทนเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การให้ความส�ำคัญต่อการลดข้อผิดพลาดจากการถูกกีดกัน (exclusion error ซึง่ เป็นภัยต่อชีวติ )
และข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวแปรอิสระ (inclusion error) ควรมีการเข้าถึงประชาชนได้ทงั้ จากการ
ก�ำหนดเป้าหมายโดยตรง (ครัวเรือนของผูป้ ระสบภัยหรือตัวประชาชน) และโดยอ้อม (เช่น ผูค้ า้
ในท้องถิน่ หรือผูใ้ ห้บริการ) วิธกี ารเข้าถึงประชาชนโดยอ้อมอาจมีความจ�ำเป็นในสถานการณ์ทไี่ ม่
ปลอดภัย (ดูหลักการคุ้มครอง 1 หน้า 35) เพศภาวะมีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกครัวเรือน
ในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินหรือบัตรแทนเงินสด พร้อมทั้งความช่วยเหลือที่ไม่ใช่เงิน (ดูความ
มัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายอาหาร 5 หน้า 194) การประสานงานกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสีย รวมทั้งโครงการสวัสดิการรัฐและการคุ้มครองทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด ก็มี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับก�ำหนดเป้าหมายด้วย (ในรูปแบบของความช่วยเหลือทีไ่ ม่ใช่เงิน)
8. การตรวจสอบความช่วยเหลือด้วยเงินสดหรือบัตรแทนเงินสด: ข้อมูลพืน้ ฐานพร้อมทัง้ การ
ตรวจสอบทั้งก่อนหน้า ระหว่างและหลังโครงการช่วยเหลือ ที่คำ� นึงถึงผลกระทบทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมของเงินสดและบัตรแทนเงินสดในตลาด การเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานควรตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานการณ์ตลาดด้วย การตรวจสอบควรรวมถึงสินค้าหลัก
ผลกระทบเป็นทวีคณ
ู ต่อเศรษฐกิจท้องถิน่ และการผันแปรของราคา ค�ำถามหลัก ได้แก่ ประชาชน
น�ำเงินสดหรือบัตรแทนเงินสดที่ได้รับไปซื้ออะไรบ้าง ประชาชนสามารถรับและใช้จ่ายเงินสดได้
อย่างปลอดภัยหรือไม่ เงินสดและบัตรแทนเงินสดถูกน�ำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ผูห้ ญิง
มีอทิ ธิพลต่อการใช้เงินสดหรือบัตรแทนเงินสดหรือไม่ (ดูมาตรฐานหลัก 5 หน้า 71)

ความมัน่ คงทางอาหาร – การประกอบอาชีพ
ความยืดหยุ่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและความเปราะบางในความมั่นคงทางอาหาร
ของพวกเขามักจะถูกก�ำหนดโดยแหล่งทรัพยากร (หรือทรัพย์สิน) ที่ตนเองมีอยู่ ตลอดจนการที่
สิ่งเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ แหล่งทรัพยากรดังกล่าวมีทั้งทุนทางกายภาพ (บ้านเรือน
เครือ่ งจักร) ทางธรรมชาติ (ทีด่ นิ นาํ้ ) ทางมนุษย์ (แรงงาน ทักษะ) ทางสังคม (เครือข่าย บรรทัดฐาน)
และทางการเมือง (อิทธิพล นโยบาย) การเข้าถึงที่ดินที่สามารถท�ำการผลิตและวิธีการเพาะปลูกถือ
เป็นปัจจัยหลักทีม่ ผี ลต่อผูผ้ ลิตอาหาร ปัจจัยส�ำคัญของผูม้ รี ายได้คอื ความสามารถเข้าถึงการมีงานท�ำ
ตลาดและบริการ ส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การยืดอายุ การฟื้นฟูและการ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรมีความจ�ำเป็นต่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเขา และควรให้ความส�ำคัญ
กับการประกอบอาชีพในอนาคตของผูป้ ระสบภัยเป็นอันดับแรก
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างยาวนาน ความไม่ปลอดภัยและภัยคุกคามของความขัดแย้ง
อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญทีย่ บั ยัง้ กิจกรรมการประกอบอาชีพและการเข้าถึงตลาดของประชาชน ครัวเรือน
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ต่างๆ อาจจ�ำเป็นต้องละทิ้งที่ดินของตนเองและมีโอกาสสูญเสียทรัพย์สิน ไม่ว่าจากการทอดทิ้ง
การถูกท�ำลายหรือเข้ายึดครองโดยกลุม่ สูร้ บ
มาตรฐานสามประการดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตเบื้องต้น การสร้างรายได้และการมีงานท�ำ
การเข้าถึงตลาด รวมทัง้ สินค้าและบริการต่างๆ
ความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการประกอบอาชีพ 1: การผลิตเบือ้ งต้น
กลไกในการผลิตเบือ้ งต้นได้รบั การป้องกันและสนับสนุน

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

วางรากฐานการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนการผลิตเบื้องต้นของการประเมินการประกอบอาชีพ
การวิเคราะห์บริบทและความเข้าใจถึงความสามารถในการเจริญเติบโตของระบบการผลิต รวม
ทั้งการเข้าถึงการสนับสนุนที่จ�ำเป็น การบริการและอุปสงค์ตลาดที่มีอยู่ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 1)
แนะน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเทคโนโลยีเหล่านั้นมีไว้ส�ำหรับระบบการผลิตอาหารของท้องถิ่น
ธรรมเนียมปฏิบัติ และสภาพแวดล้อม เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้โดยกลุ่มผู้ผลิตอาหารและผู้
บริโภคในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดให้มีการสนับสนุนการผลิต หรือเงินสดในการซื้อสิ่งสนับสนุน เพื่อให้ผู้ผลิตมีความยืดหยุ่น
ในกลยุทธ์การสร้างและจัดการผลผลิตของพวกเขา ตลอดจนการลดความเสี่ยงต่างๆ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
จัดส่งการสนับสนุนทันเวลา สร้างความมั่นใจว่าสิ่งสนับสนุนเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและเป็นไป
ตามบรรทัดฐานเชิงคุณภาพทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4-5)
แนะน�ำสิง่ สนับสนุนและบริการด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ทำ� ให้มคี วามเปราะบางหรือความเสีย่ ง
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ เช่น ไม่เพิม่ การแย่งชิงทรัพยากรทีข่ าดแคลน หรือการท�ำลายเครือข่ายทางสังคม
ทีม่ อี ยู่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
จัดอบรมผู้ผลิตอาหารเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น ในกรณีที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-2, 5-6)
จัดซือ้ สิง่ สนับสนุนและบริการทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ก่อนในกรณีทเี่ ป็นไปได้ โดยไม่กอ่ ผลเสียต่อผูผ้ ลิต
ตลาดหรือผูบ้ ริโภคในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อประเมินว่าผู้รับประโยชน์ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการผลิตอย่างเหมาะสม (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)
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ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ทุกครัวเรือนที่ได้รับการประเมินความต้องการสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้อง
และเริ่มต้นการผลิตเบื้องต้นอีกครั้งดังเช่นก่อนเกิดภัยพิบัติ เหมาะสมและสอดคล้องกับปฏิทิน
เกษตร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-6)
ครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือนได้รับเงินสดหรือบัตรแทนเงินสด เมื่อได้รับการพิจารณา (หรือ
ประเมิน) ว่าสามารถน�ำไปใช้อย่างมีศกั ยภาพในมูลค่าตลาดของสิง่ สนับสนุนทีต่ อ้ งการ เพิม่ ทาง
เลือกในการประกอบอาชีพให้ครัวเรือน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3, 5 และ 7)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การผลิตเบื้องต้นตามเป้าหมาย: เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ของโครงการสามารถด�ำเนินไป
ได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การผลิตอาหารอย่างเหมาะสมและประสบ
ผลส�ำเร็จ (ดู Livestock Emergency Guidelines and Standards – LEGS ในรายการอ้างอิงและ
เอกสารอ่านเพิม่ เติม) ซึง่ อาจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ดังนี้
- การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เพียงพอ (พื้นที่การเกษตร ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ นํ้า
แม่นํ้า ทะเลสาบ นํ้ากร่อย และอื่นๆ) ความสมดุลของระบบนิเวศต้องไม่ถูกท�ำลายด้วย
การใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเห็นแก่ตัว การท�ำประมงมากเกินไป หรือเกิดมลพิษทางนํ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตชานเมือง
- ระดับของทักษะและความสามารถ ซึ่งอาจถูกจ�ำกัดในชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง
จากเชือ้ โรค หรือในชุมชนทีค่ นบางกลุม่ ไม่สามารถเข้าถึงความรูแ้ ละการฝึกอบรม
- แรงงานที่ ส ามารถจั ด หาได้ เพื่ อ รั ก ษาแบบแผนและระยะเวลาของกิ จ กรรมหลั ก ด้ า น
เกษตรกรรมและการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
- ความพร้อมและการเข้าถึงสิง่ สนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นในการเกษตรและการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
ส�ำหรับระดับการผลิตที่ไม่เหมาะสมมาตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ ความพยายามกลับไปสู่การผลิต
แบบเดิมอาจขัดกับหลัก “ไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย” ได้ (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
2. การพัฒนาเทคโนโลยี: เทคโนโลยีแบบ “ใหม่” อาจรวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์ปศุสัตว์
และสัตว์นํ้า เครื่องมือหรือปุ๋ยชนิดใหม่ หรือการจัดการแบบใหม่ๆ หากท�ำได้ การผลิตอาหาร
ควรเป็นไปตามแบบแผนเดิมหรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีแบบใหม่ควรจะ
น�ำไปใช้หลังเกิดภัยพิบัติ เฉพาะในกรณีที่เทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการทดสอบในท้องถิ่น เป็นที่
ยอมรับและสามารถปรับใช้ได้โดยผู้รับความช่วยเหลือ หลังจากน�ำเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้แล้ว
ควรมีการหารือกับชุมชนอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้ข้อมูล การอบรมและการสนับสนุนอื่นๆ
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หากเป็นไปได้ ควรมีการประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน รวมทั้งผู้จ�ำหน่ายสิ่งสนับสนุน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการสนับสนุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต พร้อมกับ
ศักยภาพทางการค้าและวัฒนธรรม
3. การพัฒนาทางเลือก: ตัวอย่างของโครงการช่วยเหลือที่เสนอให้ผู้ผลิตมีทางเลือกที่ดีกว่าเดิม
เช่น การให้เงินสดหรือสินเชื่อแทนที่ (หรือเสริม) ให้สิ่งสนับสนุนการผลิต ตลอดจนตลาดนัด
เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ปศุสัตว์ โดยใช้บัตรแทนเงินสดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเลือก
เมล็ดพันธุพ์ ชื หรือพันธุป์ ศุสตั ว์ทหี่ ลากหลายได้ตามต้องการ การสนับสนุนด้านการผลิตควรมีการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะโภชนาการ รวมทั้งการเข้าถึงอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการผ่านผลผลิตของตนเองหรือผ่านเงินสดที่เกิดจากผลผลิต การจัดหาอาหารให้ปศุสัตว์
ระหว่างภัยแล้ง จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อภาวะโภชนาการของมนุษย์มากกว่าการช่วยเหลือ
อาหารโดยตรง ความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดแก่ครัวเรือนเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงสิ่งสนับสนุนการผลิต ควรอยู่บนฐานของสินค้าที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น การเข้าถึง
ตลาด ความปลอดภัยและกลไกความช่วยเหลือทีไ่ ม่แพงเกินไป
4. ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมและการยอมรับ: ตัวอย่างปัจจัยในการผลิต เช่น เมล็ดพันธุพ์ ชื เครือ่ งมือ
ปุ๋ย ปศุสัตว์ อุปกรณ์ประมง อุปกรณ์ล่าสัตว์ การให้เงินกู้ยืมและสินเชื่อ ข้อมูลการตลาด และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนที่ไม่ใช่เงิน ยังสามารถจัดสรร
เงินสดหรือบัตรแทนเงินสดเพื่อเพิ่มความสามารถของประชาชนในการซื้อสิ่งสนับสนุนได้ตาม
ต้องการ การจัดหาสิ่งสนับสนุนทางการเกษตรและบริการสัตวบาลต้องท�ำในเวลาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เช่น ต้องจัดสรรเมล็ดพันธุ์พืชหรือเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องก่อนถึงฤดูเพาะปลูก ควรจ�ำกัดปริมาณปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ก่อนมีสัตว์ล้มตาย และเริ่ม
เลีย้ งใหม่เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม เช่น ในฤดูฝนครัง้ ต่อไป
5. เมล็ดพันธุ์พืช: ควรให้ความส�ำคัญกับเมล็ดพันธุ์พืชที่มีในท้องถิ่นเป็นล�ำดับแรก เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเป็นเกณฑ์ในการสร้างคุณภาพได้ ธัญพืชที่
แจกจ่ายควรมีความส�ำคัญสูงสุดในฤดูกาลต่อไป พันธุ์พืชพิเศษควรได้รับความเห็นชอบจาก
เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในท้องถิ่น อย่างน้อยที่สุด เมล็ดพันธุ์ควรสามารถปรับ
ให้เข้ากับระบบนิเวศเชิงเกษตรและเงือ่ นไขในการจัดการของเกษตรกร มีความทนต่อโรคและคัด
เลือกโดยค�ำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้งและการเพิ่มขึ้นของระดับ
นํ้าทะเล เมล็ดพันธุ์พืชที่มาจากภายนอกจ�ำเป็นต้องได้รับการทดสอบว่ามีคุณภาพเพียงพอและ
ตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมกับท้องถิ่น เกษตรกรควรสามารถเข้าถึงธัญพืชและพันธุ์พืชต่างๆ
ในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์พืชทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถวางแผนเกี่ยวกับพันธุ์
พืชทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับระบบการเกษตรเฉพาะของตนเอง เมล็ดพันธุผ์ สมอาจเหมาะสมกับเกษตรกร
ทีม่ คี วามคุน้ เคยกับเมล็ดพันธุเ์ หล่านัน้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกเมล็ดพันธุผ์ สมมาก่อน
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ซึ่งควรปรึกษาหารือในชุมชนก่อน เมื่อมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แบบให้เปล่า เกษตรกรอาจชอบ
เมล็ดพันธุ์ผสมมากกว่าเมล็ดพันธุ์ของท้องถิ่น เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผสมมีราคาสูงกว่า การแจก
จ่ายควรอยูภ่ ายใต้นโยบายภาครัฐ ไม่ควรแจกจ่ายเมล็ดพันธุท์ ม่ี กี ารดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)
ให้กบั ประชาชนเว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ ซึง่ เกษตรกรควรตระหนักถึง
คุณลักษณะของเมล็ดพืชตัดแต่งพันธุกรรมด้วย
6. ผลกระทบต่อวิถีการด�ำรงชีวิตในชนบท: การผลิตอาหารในเบื้องต้นอาจติดขัดเพราะขาด
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ำ� เป็น (และอาจไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานหากทรัพยากรดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่กอ่ นเกิดภัยพิบตั )ิ หรือไม่สามารถเข้าถึงประชาชนบางกลุม่ ได้ (เช่น คนไม่มี
ทีด่ นิ ) การส่งเสริมการผลิตทีเ่ พิม่ (หรือเปลีย่ นแปลง) การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นท้องถิ่นอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจกลายเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงนํ้าและ
ทรัพยากรที่จำ� เป็นอื่นๆ ควรให้ความระมัดระวังกับการจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปของเงินหรือสิ่งอื่นๆ ว่าจะต้องไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้รับความช่วยเหลือหรือก่อให้
เกิดความขัดแย้ง (ดูความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการประกอบอาชีพ 3 หน้า 214 และความ
มั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่ายเงินสดหรือบัตรแทนเงินสด 1 หน้า 202) ในท�ำนอง
เดียวกัน การจัดสรรสิ่งสนับสนุนแบบให้เปล่าอาจรบกวนกลไกการสนับสนุนทางสังคมและซํ้า
ซ้อนกับประเพณีทมี่ อี ยูเ่ ดิม ขณะเดียวกันยังเป็นการผลักไสภาคเอกชนออกจากการด�ำเนินธุรกิจ
และท�ำลายการเข้าถึงสิง่ สนับสนุนในอนาคตของประชาชน
7. การซือ้ หาสิง่ สนับสนุนในท้องถิน่ : สิง่ สนับสนุนและบริการส�ำหรับการผลิตอาหาร เช่น บริการ
ด้านสัตวบาลและเมล็ดพันธุ์พืช ควรผ่านระบบการจัดหาในท้องถิ่นที่ถูกกฎหมายและตรวจ
สอบได้เท่าที่เป็นไปได้ กลไก เช่น เงินสดหรือบัตรแทนเงินสดควรถูกน�ำมาใช้ เพื่อสนับสนุน
ภาคเอกชนในท้องถิ่น อันจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าโดยตรง ในการออกแบบ
ระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการซื้อของท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความพร้อมใช้งานของ
สิ่งสนับสนุนที่เหมาะสม และความสามารถของผู้ค้าในการเพิ่มอุปทาน รวมทั้งความเสี่ยงต่อ
ภาวะเงินเฟ้อ (เช่น การขึ้นราคาของสินค้าหายาก) และคุณภาพของสิ่งสนับสนุน การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนที่น�ำเข้ามาจากภายนอกโดยตรงควรด�ำเนินการเมื่อไม่มีสินค้าทางเลือกภายในท้องถิ่น
เหลืออยูแ่ ล้วเท่านัน้
8. การด�ำเนินการตรวจสอบ: ควรประเมินดัชนีชี้วัดกระบวนการและผลสัมฤทธิ์จากการผลิต
อาหาร วิธีการและการแจกจ่ายอาหาร เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณของเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการ
เพาะปลูกต่อ 10,000 ตารางเมตร ปริมาณผลผลิตและจ�ำนวนหน่ออ่อน ฯลฯ การก�ำหนดวิธีใช้
ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร (เช่น การตรวจสอบว่ามีการน�ำเมล็ดพันธุ์พืชไปเพาะปลูกตามจริง
และมีการใช้อปุ กรณ์ ปุย๋ แหอวนและอุปกรณ์ประมงตามทีก่ ำ� หนด) หรือวิธกี ารใช้เงินสดส�ำหรับ
สิ่งสนับสนุน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญ การทบทวนคุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ให้ว่าผู้ผลิตยอมรับและ
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พอใจหรือไม่ ตลอดจนการประเมินผลเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่โครงการมีต่ออาหารที่มีอยู่
ในครัวเรือน เช่น อาหารที่สะสมในบ้าน ปริมาณและคุณภาพของอาหารที่บริโภค หรือปริมาณ
อาหารที่จ�ำหน่ายหรือแจกจ่ายต่อไป ควรมีการส�ำรวจในกรณีที่โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
การผลิตอาหารเฉพาะอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และปลา หรือพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีน
การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีใ้ นครัวเรือน เป็นต้น
ความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการประกอบอาชีพ 2: รายได้และการจ้างงาน
กลยุทธ์การประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน ทัง้ หญิงและชายสามารถเข้าถึง
โอกาสในการสร้างรายได้ทเี่ หมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ตัดสินใจเรื่องกิจกรรมที่สร้างรายได้ผ่านการประเมินตลาด และการวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมที่
เพียงพอ เกี่ยวกับความสามารถของครัวเรือนในการประกอบกิจกรรมที่สร้างรายได้ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ก�ำหนดประเภทของค่าตอบแทน (เงินสด บัตรแทนเงินสด อาหารหรือทุกประเภทรวมกัน) ผ่าน
การวิเคราะห์ทนี่ า่ เชือ่ ถือเกีย่ วกับความสามารถของท้องถิน่ ความจ�ำเป็นเร่งด่วน ระบบตลาดและ
ความพอใจของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ก�ำหนดระดับของค่าตอบแทนตามความต้องการ วัตถุประสงค์ส�ำหรับการฟื้นฟูอาชีพ และอัตรา
ค่าแรงในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ด�ำเนินมาตรการเพือ่ หลีกเลีย่ งความไขว้เขว และ/หรือความไม่ปลอดภัยด้านการเงิน ในโครงการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสดจ�ำนวนมาก (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมและน�ำไปสู่การบรรลุความจ�ำเป็นขั้น
พืน้ ฐานและความจ�ำเป็นอืน่ ๆ ในการประกอบอาชีพได้
การตอบสนองทีเ่ ปิดโอกาสในการมีงานท�ำอย่างเท่าเทียมกันทัง้ หญิงและชาย และไม่สง่ ผลเสียต่อ
ตลาดในท้องถิน่ หรือกิจกรรมการประกอบอาชีพตามปกติ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ประชาชนตระหนักและเข้าใจว่าค่าตอบแทนจะน�ำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเท่าเทียมกัน
ของสมาชิกครัวเรือนทุกคน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ความเหมาะสมของการริเริ่มโครงการ: การวิเคราะห์ตลาดเป็นพื้นฐานที่แสดงและก�ำหนด
กิจกรรม ควรใช้เครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพือ่ สร้างความเข้าใจในตลาดและระบบเศรษฐกิจ (ดูตลาด
ในรายการอ้างอิงและเอกสารอื่นเพิ่มเติม) ควรมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ใน
โครงการออกแบบและการก�ำหนดกิจกรรมที่เหมาะสม ควรมีการหารือเกี่ยวกับทางเลือกส�ำหรับ
คนบางกลุม่ (เช่น หญิงตัง้ ครรภ์ ผูท้ พุ พลภาพ หรือผูส้ งู อายุ) ภายในประชาชนกลุม่ เป้าหมาย ใน
กรณีทมี่ ผี พู้ ลัดถิน่ เป็นจ�ำนวนมาก (ผูอ้ พยพหรือผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ) ควรพิจารณาถึงโอกาส
ในการจ้างงานและทักษะการท�ำงานทัง้ กับผูพ้ ลัดถิน่ และประชาชนเจ้าของพืน้ ที่ ควรพิจารณาถึงภัย
คุกคาม ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย (เช่น พืน้ ทีท่ ำ� เหมืองแร่) และบริเวณทีไ่ ม่มคี วามเหมาะสม
ทางสิ่งแวดล้อม (เช่น พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนหรือมีมลภาวะ พื้นที่ที่มีแนวโน้มทรุดหรือถูกนํ้าท่วม
หรือสูงชันมากเกินไป) ในพืน้ ทีส่ ำ� หรับประกอบกิจกรรม (ดูหลักการคุม้ ครอง 1-3 หน้า 35-43)
2. ความช่วยเหลือด้านรายได้แก่ครัวเรือนที่มีความสามารถในการเข้าร่วมจ�ำกัด: ในขณะที่
หลายครัวเรือนอาจสามารถแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมการจ้างงานและการสร้างรายได้ แต่
บางครัวเรือนก็อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนกระทั่งไม่สามารถรับประโยชน์จากกิจกรรม
ดังกล่าว หรือบางครั้งก็มีระยะเวลาในการรอรับผลตอบแทนที่นานเกินไป ควรพิจารณาด�ำเนิน
มาตรการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม เช่น ความช่วยเหลือด้วยเงินสดทีไ่ ม่มเี งือ่ นไข และ/
หรือความช่วยเหลือด้วยอาหาร ส�ำหรับครัวเรือนเหล่านี้ พร้อมทั้งวางแผนเชื่อมโยงกับระบบ
ความคุม้ ครองทางสังคมทีม่ อี ยูห่ รือสนับสนุนเครือข่ายความปลอดภัยแบบใหม่หากจ�ำเป็น
3. ชนิดของค่าตอบแทน: ค่าตอบแทนอาจอยูใ่ นรูปของเงินสดหรืออาหารหรือทัง้ สองอย่างรวมกัน
และควรส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ประสบกับความไม่มั่นคงทางอาหารสามารถบรรลุความต้องการ
ของตนเองได้ นอกจากค่าตอบแทนที่มาจากการท�ำงานเพื่อชุมชน ค่าตอบแทนยังมักเป็นสิ่ง
กระตุน้ ให้ทำ� งานเพือ่ ประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง ควรพิจารณาความต้องการจ�ำเป็นในการใช้จา่ ย
ของประชาชน และผลกระทบของการใช้เงิน หรืออาหารต่อความต้องการพืน้ ฐานอืน่ ๆ ด้วย (เช่น
การเข้าโรงเรียน การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ กฎเกณฑ์ทางสังคม) การก�ำหนดชนิดและระดับ
ของค่าตอบแทนต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยยึดตามหลักการข้างต้น รวมถึงแหล่งอาหารและ
เงินสด และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตลาดแรงงานในท้องถิน่
4. การจ่ายค่าตอบแทน: ไม่มีแนวทางสากลส�ำหรับการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน แต่หากค่า
ตอบแทนที่ให้เป็นสิ่งของหรือบริการ ควรพิจารณาราคาอาหารในตลาดท้องถิ่น รายได้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการควรมากกว่าที่ได้รับจากการใช้เวลาเพื่อท�ำงานอื่น ซึ่งแนวทางนี้น�ำไปใช้ได้
กับการท�ำงานเพื่อแลกอาหาร และการท�ำงานเพื่อแลกเงิน รวมทั้งระบบสินเชื่อ และการเริ่มต้น
ธุรกิจ ฯลฯ โอกาสในการสร้างรายได้ควรขยายแหล่งรายได้ และไม่ไปแทนทีแ่ หล่งรายได้เดิม การ
ให้คา่ ตอบแทนนีไ้ ม่ควรส่งผลเสียต่อตลาดแรงงานในท้องถิน่ เช่น ท�ำให้อตั ราค่าแรงรายวันสูงขึน้
เบีย่ งเบนแรงงานจากกิจกรรมอืน่ ๆ หรือท�ำลายบริการสาธารณะทีจ่ ำ� เป็น
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5. ความเสีย่ งในสภาพแวดล้อมของการท�ำงาน: ควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง
ในการท�ำงาน โดยแนะน�ำวิธีท�ำงานที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือแนะน�ำวิธีการรักษาอาการบาด
เจ็บ เช่น การบรรยายโดยย่อ การเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล การสวมชุดป้องกันเมื่อมีความ
จ�ำเป็น รวมถึงการป้องกันความเสีย่ งจากการสัมผัสเชือ้ เอชไอวี และควรมีมาตรการลดความเสีย่ ง
ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เพิม่ ความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงการมีเส้นทางการเดินทางไปท�ำงานที่
ปลอดภัย สร้างความมัน่ ใจว่ามีแสงสว่างตลอดเส้นทาง จัดให้มไี ฟฉาย การใช้งานระบบการเตือนภัย (ซึง่ อาจเป็นล�ำโพง นกหวีด วิทยุและอุปกรณ์อนื่ ๆ) และบรรทัดฐานด้านความปลอดภัย เช่น
การเดินทางเป็นกลุ่มหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน ให้ความสนใจเป็นพิเศษในกลุ่ม
ผู้หญิง เด็กหญิง และบุคคลใดๆ ก็ตามที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สร้างความ
มั่นใจว่าทุกคนตระหนักถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและสามารถเข้าถึงระบบ
เตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว (ดูหลักการคุม้ ครอง 1 และ 3 หน้า 35-43)
6. ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยหรือไขว้เขว: การจ่ายค่าตอบแทนเป็นอาหารหรือเงินสด
(เช่น การให้กู้ยืมหรือจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการท�ำงาน) เจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับเงินควร
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย (ดูความมั่นคงทางอาหาร – มาตรการแจกจ่ายอาหาร
5 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 6 หน้า 197 และความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐานการแจกจ่าย
เงินสดและบัตรแทนเงินสด 1 บันทึกค�ำแนะน�ำการปฏิบตั ิ 4 หน้า 205)
7. หน้าทีใ่ นการดูแลและการประกอบอาชีพ: การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างรายได้ไม่ควรรบกวน
การดูแลเลีย้ งดูบตุ ร หรือหน้าทีใ่ นการดูแลเรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อการขาดสารอาหาร
หรือความเสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆ การจัดท�ำโครงการอาจต้องค�ำนึงถึงการจ้างผู้อื่น หรือจัดหาสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกมาแทน ไม่ควรสร้างภาระงานให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะกับกลุม่ ผูห้ ญิง การจัด
ท�ำโครงการไม่ควรกระทบโอกาสด้านอืน่ ๆ เช่น การจ้างงานอืน่ การศึกษา หรือเบีย่ งเบนครัวเรือน
จากกิจกรรมมีรายได้ทที่ ำ� อยู่ การเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างรายได้ควรเคารพต่อกฎหมายระดับประเทศ
ในเรือ่ งอายุขนั้ ต�ำ่ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ โดยปกติแล้วจะไม่ตำ�่ กว่าอายุทจี่ บการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
8. การใช้ประโยชน์จากค่าตอบแทน: ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม หมายถึง รายได้ทไี่ ด้รบั เป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสมต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนต้องเข้าใจการจัดการเงินหรืออาหาร
ที่ได้มา (รวมถึงการแจกจ่ายภายในครัวเรือนและการสิ้นสุดการใช้จ่าย) เนื่องจากวิธีการสร้าง
รายได้อาจกระจายหรือเพิม่ ความตึงเครียดทีม่ อี ยู่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหารของ
ครัวเรือนแตกต่างกันไป การตอบสนองทีก่ อ่ รายได้หรือการจ้างงานมักจะมีวตั ถุประสงค์ดา้ นความ
มั่นคงทางอาหารหลายประการ รวมถึงแหล่งทรัพยากรระดับชุมชนซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทาง
อาหาร เช่น การซ่อมถนนอาจท�ำให้สามารถเข้าถึงตลาดและบริการด้านสุขภาพอนามัยได้มาก
ขึน้ ในขณะทีก่ ารซ่อมหรือสร้างเขือ่ นกักเก็บนาํ้ และระบบชลประทานช่วยเพิม่ ผลผลิต
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ความมัน่ คงทางอาหาร – มาตรฐานการประกอบอาชีพ 3: การเข้าถึงตลาด
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถเข้าถึงตลาดและสินค้าในตลาดได้อย่าง
ปลอดภัย รวมทัง้ การคุม้ ครองและส่งเสริมบริการในฐานะผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคและผูจ้ ำ� หน่าย

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกค�ำแนะน�ำการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

คุม้ ครองและเสริมพลังให้กบั ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคและผูจ้ ำ� หน่ายในการเข้าถึงตลาดซึง่ มีการด�ำเนินงาน
อย่างเหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ตอบสนองด้านความมั่นคงทางอาหารและการประกอบอาชีพ ที่มีความเข้าใจว่าตลาดในท้องถิ่น
สามารถท�ำงานได้อย่างเหมาะสมหรือเผชิญอุปสรรคใดๆ หรือไม่ รวมทั้งการเพิ่มความมั่นคงให้
กับตลาดในท้องถิน่ ทีอ่ าจเป็นไปได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
สนับสนุนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยดูจากการวิเคราะห์ตลาดซึ่งจัดขึ้นก่อนการให้
ความปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ด�ำเนินขั้นตอนสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงตลาดในกลุ่มผู้เปราะบาง (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4)
ควบคุมผลเสียจากการตอบสนอง รวมทั้งการซื้อและการแจกจ่ายอาหารในตลาดท้องถิ่น (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ลดผลทางลบทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดตามฤดูกาลหรือราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ผิดปกติให้นอ้ ยทีส่ ดุ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาด ทั้งการ
ให้ความช่วยเหลือโดยตรงหรือผ่านการส่งเสริมผูจ้ ำ� หน่ายในท้องถิน่ ทางโครงการเงินสดหรือบัตร
แทนเงินสด
กลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสินค้าในตลาด บริการและระบบได้อย่างเต็มทีแ่ ละปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� เนินโครงการ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. อุปสงค์และอุปทานในตลาด: ก�ำลังซือ้ ราคาตลาด และจ�ำนวนผลผลิตมีผลต่อการเข้าถึงตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ ก�ำลังซื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการค้าระหว่างความต้องการจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน (เช่น อาหาร ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ เมล็ดพันธุพ์ ชื เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่างๆ การบริการทางสาธารณสุข ฯลฯ) และแหล่งรายได้ (เงินสด ผลผลิต ปศุสตั ว์ ค่าจ้าง ฯลฯ)
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การเสื่อมราคาของทรัพย์สินเกิดขึ้นเมื่อความถดถอยทางเศรษฐกิจผลักดันให้ประชาชนขาย
ทรัพย์สนิ (ในราคาต�ำ่ ) เพือ่ น�ำมาซือ้ สิง่ ของจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (ในราคาสูง) การเข้าถึงตลาดอาจ
ได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและความปลอดภัย และข้อก�ำหนดทางวัฒนธรรม
หรือศาสนา ซึง่ การเข้าถึงของประชาชนบางกลุม่ เช่น ชนกลุม่ น้อย อาจถูกจ�ำกัด
2. การวิเคราะห์ตลาด: ควรพิจารณาการเข้าถึงตลาดของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกกลุ่ม
รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางด้วย การตอบสนองที่มีค่าตอบแทนเป็นเงินสด บัตรแทนเงินสด หรือ
อาหาร หรือปัจจัยการผลิต ควรด�ำเนินการโดยวิเคราะห์ตลาดควบคูก่ บั สินค้าอุปโภคบริโภค การ
ใช้เงินจัดซื้อในท้องถิ่นช่วยสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องระบุความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นด้วย การน�ำเข้าผลผลิตอาจท�ำให้ราคาผลผลิตในตลาดท้องถิ่นลดลงได้ (ดู มาตรฐานความ
มัน่ คงทางอาหารและการประเมินภาวะโภชนาการ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7 หน้า 153)
3. การสนับสนุน: ตลาดที่ด�ำเนินการอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลกมีผลต่อ
สภาพการตลาดของท้องถิน่ เช่น นโยบายราคาและการค้าของรัฐบาลมีผลต่อการเข้าถึงและการ
มีผลผลิตในตลาด แม้ว่าการด�ำเนินการในระดับนี้จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภัยพิบัติ การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะอาจเป็นโอกาสให้องค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด�ำเนินการได้ หรือเป็นไปเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสถานการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ (ดูหลักการคุม้ ครอง 3 หน้า 40)
4. กลุม่ ผูเ้ ปราะบาง: ควรด�ำเนินการวิเคราะห์ความเปราะบางใช้ระบุกลุม่ บุคคลทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการ
เข้าถึงตลาดและโอกาสในการประกอบอาชีพ ต้องสนับสนุนการเข้าถึงตลาดของผู้ทุพพลภาพ ผู้
ติดเชือ้ เอชไอวีและอาศัยกับผูต้ ดิ เชือ้ ผูส้ งู อายุ และผูห้ ญิงทีใ่ ห้การดูแลบุคคลอืน่
5. ผลกระทบของการให้ความช่วยเหลือ: การจัดซื้ออาหาร เมล็ดพันธุ์พืช หรือสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่นๆ ในท้องถิ่นอาจท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เป็นผลเสียต่อผู้บริโภค แต่เป็นผลดีกับผู้
ผลิต ในทางกลับกัน การได้รับอาหารช่วยเหลือจากภายนอกผลักดันให้ราคาอาหารลดต�่ำลง
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตอาหารในท้องถิ่น และเพิ่มความเดือดร้อนจากการขาดความมั่นคงทาง
อาหาร การแจกจ่ายอาหารยังส่งผลต่อก�ำลังซื้อของผู้รับผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการถ่ายโอนรายได้ ของใช้จำ� เป็นบางอย่างจ�ำหน่ายได้งา่ ยและมีราคาดี เช่น นํา้ มันมีราคาดี
กว่าอาหารผสม ก�ำลังซือ้ รวมกับอาหารทีร่ บั แจกหรือปริมาณอาหาร มีผลต่อการจัดการกับอาหาร
ในครัวเรือนว่าจะน�ำไปบริโภคหรือจ�ำหน่าย ดังนั้นความเข้าใจในพฤติกรรมการขายและการซื้อ
อาหารของครัวเรือน จึงมีความส�ำคัญในการก�ำหนดผลกระทบในวงกว้างของโครงการแจกจ่าย
อาหาร
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6. ความผันผวนของราคาตามฤดูที่ผิดปกติ: ความผันผวนของราคาตามฤดูกาลที่ผิดปกติอาจ
ส่งผลเสียต่อเกษตรกรผูผ้ ลิตอาหารทีย่ ากจน ซึง่ ต้องจ�ำหน่ายผลผลิตของตนเมือ่ ราคาอยูท่ จี่ ดุ ต�ำ่
สุด (คือ หลังการเก็บเกี่ยว) หรือเจ้าของปศุสัตว์ซึ่งถูกบังคับให้ขายสัตว์ที่มีอยู่ระหว่างมีภัยแล้ง
ในทางกลับกัน ผูบ้ ริโภคซึง่ มีรายได้นอ้ ยก็ไม่สามารถซือ้ หาอาหารมาสะสมได้ หากแต่จะซือ้ หาใน
ปริมาณน้อยแต่บอ่ ยครัง้ แทน ตัวอย่างของการด�ำเนินการเพือ่ ลดผลกระทบให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ คือ การ
ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง การผลิตอาหารที่หลากหลาย และการถ่ายโอนเงินสดหรืออาหาร
เฉพาะในช่วงเวลาวิกฤต
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ภาคผนวก 1

รายการประเมินความมัน่ คงทางอาหารและความเป็นอยู่
การประเมินความมัน่ คงทางอาหาร มักจะจ�ำแนกประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบตามการประกอบอาชีพ
แหล่งที่มา กลยุทธ์และรายได้หรืออาหารที่ได้รับ ซึ่งการประเมินนี้ยังสามารถจ�ำแนกประชากรตาม
ฐานะและชนชั้นได้ด้วย การเปรียบเทียบสถานการณ์ ณ เวลานั้นกับประวัติด้านความมั่นคงทาง
อาหารก่อนเกิดภัยพิบตั เิ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ อาจพิจารณาสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ค่าเฉลีย่ ในสถานการณ์ปกติ” เป็น
พืน้ ฐานได้เช่นกัน ควรพิจารณาถึงบทบาทและความเปราะบางเฉพาะของผูช้ ายและผูห้ ญิง ตลอดจน
ลักษณะความมัน่ คงทางอาหารของครอบครัวด้วย
รายการค�ำถามดังต่อไปนีค้ รอบคลุมขอบเขตโดยทัว่ ไปซึง่ มักจะน�ำมาพิจารณาเพือ่ ประเมินด้านความ
มัน่ คงทางอาหาร

1. กลุม่ ความมัน่ คงทางอาหาร
◗

มีกลุ่มคนที่มีกลยุทธ์การด�ำรงชีวิตร่วมกันหรือไม่ จะสามารถจ�ำแนกกลุ่มคนดังกล่าวตามแหล่ง
อาหารและรายได้ได้อย่างไร

2. ความมัน่ คงทางอาหารก่อนเกิดภัยพิบตั ิ (พืน้ ฐาน)
◗

◗

◗

◗

ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับอาหารหรือรายได้ในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติอย่างไร อะไรเป็นแหล่ง
อาหารและรายได้ในปีเฉลีย่
ความหลากหลายของแหล่งอาหารและรายได้เป็นอย่างไร ในฤดูกาลต่างๆ ของปีปกติ (การจัดท�ำ
ปฏิทนิ ฤดูกาลอาจมีประโยชน์)
ในช่วง 5 ถึง 10 ปีทผ่ี า่ นมา ความมัน่ คงทางอาหารในแต่ละปีเป็นอย่างไร (การจัดท�ำเส้นล�ำดับ
เวลาหรือประวัตศิ าสตร์ของปีทดี่ แี ละไม่ดอี าจมีประโยชน์)
ประชาชนแต่ละกลุ่มถือครองทรัพย์สิน เงินออม หรือสิ่งของอื่นใดบ้าง (เช่น อาหารที่เก็บไว้
เงินออม ปศุสตั ว์ การลงทุน เงินสินเชือ่ หนีท้ ยี่ งั ไม่มกี ารเรียกเก็บ เป็นต้น)

◗

รายจ่ายและสัดส่วนของรายจ่ายในแต่ละครอบครัว ในช่วงหนึง่ เดือนหรือหนึง่ สัปดาห์ มีอะไรบ้าง

◗

ใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการเงินสดและการใช้จา่ ยภายในครอบครัว

◗

◗
◗

การเข้าถึงตลาดที่ใกล้ที่สุดเพื่อซื้อสินค้าขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไร (พิจารณาระยะทาง ความ
ปลอดภัย ความสะดวกในการเคลือ่ นที่ ข้อมูลตลาดทีส่ ามารถหาได้ การเดินทางขนส่ง เป็นต้น)
สินค้าจ�ำเป็น รวมทัง้ อาหารราคาเท่าไร และสามารถจัดหาได้หรือไม่
ก่อนเกิดภัยพิบัติ ค่าเฉลี่ยทางการค้าระหว่างแหล่งของอาหารและรายได้ส�ำคัญมีอะไรบ้าง เช่น
การใช้คา่ จ้างหรือปศุสตั ว์เพือ่ อาหาร เป็นต้น
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3. ความมัน่ คงทางอาหารในระหว่างภัยพิบตั ิ
◗
◗

◗
◗

ภัยพิบตั สิ ง่ ผลกระทบอย่างไรต่อแหล่งอาหารและรายได้ประเภทต่างๆ ของประชาชนแต่ละกลุม่
ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อรูปแบบความมั่นคงทางอาหารของประชาชนแต่ละกลุ่มในแต่ละฤดูกาล
อย่างไร
ภัยพิบตั สิ ง่ ผลกระทบต่อการเข้าถึงตลาด ความพร้อมและราคาของสินค้าทีจ่ ำ� เป็นอย่างไรบ้าง
กลยุทธ์การรับมือของประชาชนแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร และคนที่มีส่วนร่วมกับกลยุทธ์ในแต่ละ
กลุม่ เป็นเช่นไร

◗

มีความเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้างเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการเกิดภัยพิบตั ิ

◗

ประชาชนกลุม่ ใดหรือคนใดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสูงสุด

◗

◗

อะไรเป็นผลกระทบในระยะสั้นและระยะกลางของกลยุทธ์การรับมือที่มีต่อการเงินและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ผลกระทบของกลยุทธ์การรับมือที่มีต่อสุขภาพ
ความอยู่ดีกินดีขั้นพื้นฐานและความมีศักดิ์ศรีมีอะไรบ้าง กลยุทธ์การรับมือลักษณะต่างๆ ก่อให้
เกิดความเสีย่ งหรือไม่
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ภาคผนวก 2

รายการประเมินความมัน่ คงในเมล็ดพันธุพ์ ชื
ค�ำถามด้านล่างเป็นค�ำถามพืน้ ฐานส�ำหรับการประเมินความมัน่ คงในเมล็ดพันธุพ์ ชื

1. ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ (พืน้ ฐาน)
◗

◗

◗

◗
◗

พืชชนิดใดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของเกษตรกร เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพืชนัน้ เพือ่ บริโภค จ�ำหน่าย หรือ
ทั้งสองอย่าง พืชดังกล่าวสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลหรือไม่ มีพืชชนิดใดบ้างที่อาจมีความส�ำคัญ
เพิม่ ขึน้ ในภาวะตึงเครียด
โดยทั่วไป เกษตรกรท�ำอย่างไรเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นใดของพืชเพื่อน�ำไปเพาะปลูกต่อ
(พิจารณาทุกช่องทาง)
การเพาะปลูกพืชหลักแต่ละชนิดมีลกั ษณะอย่างไร ขอบเขตการเพาะปลูกมีเท่าใด อัตราการเพาะ
ปลูกเป็นเท่าใด อัตราการเติบโตเป็นเท่าใด (อัตราส่วนของเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีเ่ ก็บเกีย่ วกับเมล็ดพันธุ์
ทีเ่ พาะปลูก)
มีพชื ทีม่ คี วามส�ำคัญหรือเป็นทีต่ อ้ งการเป็นพิเศษหรือไม่
ใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตัดสินใจ การจัดการพันธุพ์ ชื และการก�ำจัดผลผลิตของพืชในช่วงต่างๆ
ของการเพาะปลูกหรือหลังการเพาะปลูก

2. หลังภัยพิบตั ิ
◗

◗

◗

◗

จากมุมมองของผู้รับความช่วยเหลือ มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรที่พอจะเป็นไปได้บ้าง
หรือไม่
เกษตรมีความมั่นใจว่าสถานการณ์ ณ เวลานั้นมีความมั่นคงและปลอดภัยเพียงพอที่จะประสบ
ความส�ำเร็จในการเพาะปลูก เก็บเกีย่ วและจ�ำหน่ายหรือบริโภคเมล็ดพันธุพ์ ชื หรือไม่
เกษตรกรมีการเข้าถึงพืน้ ทีเ่ พาะปลูกหรือวิธกี ารผลิตอืน่ ๆ ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ (ปุย๋ เครือ่ งมือ
แรงงานสัตว์ เป็นต้น)
เกษตรกรเตรียมความพร้อมเพือ่ กลับมาท�ำการเกษตรอีกครัง้ หรือไม่

3. การประเมินอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดพันธุ์พืช: การเก็บเมล็ด
พันธุใ์ นครัวเรือน
◗

ครัวเรือนมีจ�ำนวนเมล็ดพันธุ์พืชที่เพียงพอและสามารถน�ำไปเพาะปลูกได้หรือไม่ เมล็ดพันธุ์
ดังกล่าวมาจากการเก็บเกีย่ วของเกษตรกรเองหรือได้รบั มาจากเครือข่ายทางสังคม (เช่น เพือ่ นบ้าน)
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◗

◗

เมล็ดพันธุ์พืชเป็นชนิดที่เกษตรกรอยากเพาะปลูกหรือไม่ เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถปรับให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิน่ ได้หรือไม่ มีความต้องการเมล็ดพันธ์นุ นั้ ๆ อยูห่ รือไม่
เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับฤดูกาลถัดไปหรือไม่ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปของเกษตรหรือไม่

4. การประเมินอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดพันธุพ์ ชื : ตลาดในท้องถิน่
◗

◗

◗
◗

มีตลาดที่ยังใช้งานได้แม้จะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ (มีวันที่ตลาดเปิดท�ำงานที่เกษตรกรสามารถ
เคลือ่ นที่ จ�ำหน่ายและซือ้ ได้โดยสะดวกหรือไม่)
ปริมาณของเมล็ดพันธุห์ รือธัญพืชทีส่ ามารถใช้งานได้ ณ เวลานัน้ เท่ากันกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ฤดูกาลทีผ่ า่ นมาซึง่ ยังไม่เกิดภัยพิบตั หิ รือไม่
มีพชื หรือพันธุพ์ ชื ทีเ่ กษตรกรคิดว่าเหมาะสมส�ำหรับการเพาะปลูกจ�ำหน่ายในท้องตลาดหรือไม่
ราคาของเมล็ดพันธุพ์ ชื และธัญพืชเท่ากันกับช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลทีผ่ า่ นมาหรือไม่ หากมี
ความแตกต่างเกิดขึน้ ถือว่าเป็นปัญหาส�ำหรับเกษตรหรือไม่

5. การประเมินอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดพันธุพ์ ชื : เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้
รับแจก
◗

◗

มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับแจกซึ่งสามารถปรับใช้กับพื้นที่ประสบภัยหรือไม่ มีหลักฐานใดที่แสดงถึง
ความพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุด์ งั กล่าวหรือไม่
จ�ำนวนของเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับแจกสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ หากไม่ เกษตรกรต้องการ
ความช่วยเหลือในส่วนใดอีกบ้าง

220
001-384-new.indd 220

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ

ภาคผนวก 3

รายการตรวจสอบการประเมินภาวะโภชนาการ
ตัวอย่างค�ำถามต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับการประเมินสาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ระดับความ
เสีย่ งทางโภชนาการ และความเป็นไปได้ของการตอบสนอง ค�ำถามเหล่านีม้ าจากกรอบแนวความคิด
เกีย่ วกับสาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (ดูหน้า 147) ข้อมูลเหล่านีม้ อี ยู่ในแหล่งต่างๆ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลัก การสังเกต และการทบทวนข้อมูลทุตยิ ภูมิ (ดูมาตรฐานหลัก 1,3 และ 4 หน้า 57-70)

สถานการณ์กอ่ นเกิดภัยพิบตั ิ
มีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถหาได้เกี่ยวกับธรรมชาติ ขนาด และสาเหตุของความทุพโภชนาการใน
กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (ดูมาตรฐานการประเมินความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 2
หน้า 155)

ภาวะทุพโภชนาการในปัจจุบนั
1. ความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการลดความสามารถในการเข้าถึงอาหาร – ดู
ภาคผนวก 1 รายการประเมินความมัน่ คงทางอาหารและความเป็นอยู่
2. ความเสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้อาหารและการดูแลทารกและเด็กเล็ก:
- มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการท�ำงานหรือไม่ (เช่น จากการอพยพ หรือพลัดถิน่ หรือสงคราม)
ซึง่ ท�ำให้บทบาทและความรับผิดชอบในครัวเรือนเปลีย่ นไป
- มีการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของครัวเรือนหรือไม่ มีเด็กทีพ่ ลัดพรากจ�ำนวนมากหรือไม่
- การดูแลโดยปกติหยุดชะงักหรือไม่ (เช่น โดยการพลัดถิ่น) ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงผู้ดูแล
ระดับรอง การเข้าถึงอาหารส�ำหรับเด็ก การเข้าถึงนํา้ หรือไม่
- ลักษณะการให้อาหารทารกโดยปกติเป็นอย่างไร มารดาให้นมผงส�ำเร็จรูปหรือให้อาหารอื่น
แทนนมหรือไม่
- มีหลักฐานหรือข้อสงสัยถึงการลดลงของการให้อาหารทารกในภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความผิดปกติของอัตราการให้นมแม่หรือการให้นมแม่เป็นอาหารเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการ
เพิม่ ขึน้ ของอาหารอืน่ และสัดส่วนของทารกทีไ่ ม่ได้รบั นมแม่
- มีการบริจาคอาหารที่เหมาะสมกับวัย มีคุณค่าทางอาหารเพียงพอและปลอดภัย รวมทั้งการ
เข้าถึงการเตรียมอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
- มีหลักฐานหรือข้อสงสัยในการแจกจ่ายนมเด็ก ขวดนมและจุกนม หรือมีการซื้อหาหรือขอรับ
บริจาคหรือไม่
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- ในชุ ม ชนที่ มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ ฝู ง สั ต ว์ อ ยู ่ ไ กลจากเด็ ก เล็ ก มากเพี ย งใด และการเข้ า ถึ ง นม
เปลีย่ นแปลงจากปกติหรือไม่
- การติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ มีผลกระทบต่อการดูแลระดับครัวเรือนหรือไม่
3. ภาวะเสีย่ งต่อทุพโภชนาการทีส่ มั พันธ์กบั การสาธารณสุขทีไ่ ม่ได้มาตรฐานคือ อะไร
- มีรายงานการระบาดของโรคทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการหรือไม่ เช่น โรคหัด ท้องร่วงเฉียบพลัน และมีภาวะเสี่ยงต่อการระบาดหรือไม่ (ดูบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น การ
ควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 1-3 หน้า 314-322)
- มีการคาดประมาณความครอบคลุมการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ไิ ว้เท่าไร (ดูบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น มาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ 1 หน้า 314)
- มีการให้วิตามินเอควบคู่กับการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดหรือไม่ และการให้วิตามินเอเสริม
ครอบคลุมเพียงใด
- มีผคู้ าดประมาณอัตราตายหรือไม่ (ทัง้ แบบหยาบและในเด็กอายุตำ�่ กว่าห้าปี) ใครเป็นผูท้ ำ� และ
ใช้วธิ ใี ดในการคาดประมาณ (ดูมาตรฐานบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น 1 หน้า 311)
- มีหรืออาจมีภาวะที่อุณหภูมิลดลงอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อความชุกของโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือ ความต้องการพลังงานของผูป้ ระสบภัยหรือไม่
- มีอตั ราการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ สูงหรือไม่
- มีประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากความยากจน หรือความเจ็บป่วย
หรือไม่
- ผูค้ นทีห่ นาแน่น ท�ำให้เกิดความเสีย่ งหรือมีอตั ราการติดเชือ้ วัณโรคสูงหรือไม่
- มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคมาลาเรียหรือไม่
- ประชาชนเคยต้องแช่นาํ้ หรือสวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ ปียกชืน้ เป็นเวลานานหรือไม่
4. มีโครงสร้างอะไรในท้องถิน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการทีย่ งั คงอยูแ่ ละเป็นช่องทางให้การ
ช่วยเหลือทีม่ ศี กั ยภาพ
- ความสามารถของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรทางศาสนา กลุ่มสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ กลุ่มสนับสนุนการให้อาหารทารก หรือองค์กรเอกชนที่มีอยู่ในพื้นที่ระยะสั้น และระยะ
ยาวเป็นอย่างไร
- มีโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการหรือการสนับสนุนโดยชุมชนเป็นฐานซึง่ ด�ำเนินการอยูก่ อ่ น
เกิดภัยพิบตั ิ โดยชุมชนท้องถิน่ บุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติ องค์กรทางศาสนา ฯลฯ หรือไม่ นโยบายด้านโภชนาการเป็นอย่างไร (ทัง้ ในอดีต
ก�ำลังด�ำเนินอยู่ และสิน้ สุดแล้ว) การวางแผนตอบสนองด้านโภชนาการระยะยาว และโครงการ
ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการหรือการวางแผนตอบสนองในสถานการณ์ปจั จุบนั เป็นอย่างไร
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ภาคผนวก 4

การวัดภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน
ในภาวะฉุกเฉินด้านโภชนาการส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องรวมกลุ่มทารกที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน หญิงมี
ครรภ์ และหญิงให้นมบุตร เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ เข้าไว้ในการประเมินภาวะโภชนาการ
หรือโครงการด้านโภชนาการด้วย การส�ำรวจกลุม่ อายุอนื่ ทีไ่ ม่ใช่ 6-59 เดือน ควรท�ำเมือ่
◗

◗

มีการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภาวะทุพ
โภชนาการ ควรพิจารณาส�ำรวจภาวะโภชนาการในประชากรกลุ่มอื่นๆ เมื่อผลการวิเคราะห์
ภาวะโภชนาการของกลุม่ เด็กไม่สะท้อนภาวะโภชนาการของประชากรทัว่ ไป
มีผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคทีส่ ามารถยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมีการวิเคราะห์
อย่างเหมาะสม น�ำเสนอและแปลผลอย่างถูกต้อง

◗

ค�ำนึงถึงแหล่งข้อมูล และ/หรือต้นทุนของโอกาส ในการส�ำรวจกลุม่ อายุอนื่

◗

ก�ำหนดวัตถุประสงค์การส�ำรวจทีช่ ดั เจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร

ทารกอายุตำ�่ กว่า 6 เดือน
ในปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์ส�ำหรับการประเมินและการจัดการทารกในวัยนี้ยังจ�ำกัด แม้ว่าจะมี
การวิจัยอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยค�ำแนะน�ำส่วนใหญ่ให้ใช้หลักเกณฑ์การวัดขนาดของร่างกายเพื่อ
ก�ำหนดภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันแบบเดียวกับเด็กอายุ 6-59 เดือน (เว้นแต่การวัดเส้นรอบวง
แขน (MUAC) ทีไ่ ม่ได้กำ� หนดไว้สำ� หรับเด็กอายุตำ่� กว่า 6 เดือน) ซึง่ จะให้ความส�ำคัญกับขนาดความ
เติบโต ณ เวลานัน้ มากกว่าการประเมินการเจริญเติบโต การเปลีย่ นจาก NCHS มาเป็นมาตรฐานการ
เติบโตซึง่ อ้างอิงโดยองค์การอนามัยโลกปี 2006 ส่งผลให้มจี ำ� นวนเด็กทารกอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือนที่
เข้าข่ายความผิดปกติมเี พิม่ ขึน้ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวควรได้รบั การพิจารณาและระบุ ซึง่ อาจ
เป็นการเพิ่มจ�ำนวนทารกที่เข้าโครงการให้นมมารดาหรือผู้ดูแลที่ตระหนักถึงความเพียงพอของการ
ให้นมมารดาเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งประเมินและพิจารณา มีดงั นี้
- การเจริญเติบโตของทารก – คือ มีอตั ราการเติบโตทีด่ แี ม้วา่ ร่างกายจะมีขนาดเล็ก (เช่น ทารก
บางรายทีอ่ าจมีนาํ้ หนักแรกคลอดน้อย)
- การให้อาหารทารก – ทารกได้รบั นมแม่เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวหรือไม่
- สถานะทางคลินิก – มีทารกที่มีความผิดปกติทางการแพทย์ซึ่งต้องได้รับการรักษาหรืออาจ
ท�ำให้ทารกตกอยูใ่ นความเสีย่ งมากขึน้ หรือไม่
· ปัจจัยของมารดา – เช่น มีแม่ทไ่ี ม่ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีความเครียดหรือไม่
ควรให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับการรับทารกทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเข้าเป็นผูป้ ว่ ยในเพือ่ เข้ารับ
การรักษาในโครงการให้อาหาร
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เด็กอายุ 6-59 เดือน
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงตัวชีว้ ดั ทีน่ ยิ มใช้ในการวัดระดับภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 6-59 เดือน ตัว
ชี้วัดเรื่องนํ้าหนักกับส่วนสูง (Weight for height: WFH) โดยอ้างอิงข้อมูลของมาตรฐานการเติบโต
ขององค์การอนามัยโลก ปี 2006 คะแนน WFH Z score (ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก) เป็น
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้กนั มากในการรายงานผลส�ำรวจการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย การวัดเส้นรอบวงต้นแขน
(Mid Upper Arm Circumference: MUAC) เป็นตัวชีว้ ดั ตัวเดียวในการรายงานผลส�ำรวจการวัดส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย แต่เป็นตัวคาดการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ตัวหนึง่ ส�ำหรับอัตราตาย อัตรา MUAC ทีต่ ำ�่ สามารถ
น�ำมาใช้คาดการณ์ถงึ จ�ำนวนคนทีจ่ ะรับอาหารเสริมและเข้ารับการรักษาในโครงการให้อาหาร เกณฑ์
ในการตัดสินส�ำหรับเด็กอายุ 6-59 เดือน คือน้อยกว่า 11.5 ซ.ม. ถือว่ามีภาวะทุพโภชนาการระดับ
รุนแรง ตัง้ แต่ 11.5 แต่นอ้ ยกว่า 12.5 ซ.ม. เป็นภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง ซึง่ มักจะเป็นตัว
ชีว้ ดั ส�ำหรับกระบวนการคัดกรองในสองระดับ และไม่ควรก�ำหนดการรับเข้าในโครงการให้อาหาร โดย
ใช้ตวั ชีว้ ดั ตัวใดตัวหนึง่ เพียงตัวเดียวจากการส�ำรวจขนาดร่างกาย

เด็กอายุ
6.0-59.9 เดือน

ภาวะทุพโภชนาการ
โดยรวม
< -2 Z score WFH
และ/หรือ MUAC น้อย
กว่า 12.5 ซ.ม. และ/
หรือ การบวมเนือ่ งจาก
ภาวะโภชนาการ

ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับปานกลาง
-3 ถึง <-2 Z score
WFH
และ/หรือ MUAC 11.5
ถึงน้อยกว่า 12.5 ซ.ม.

ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับรุนแรง
< -3 Z score WFH
และ/หรือ MUAC
น้อยกว่า 11.5 ซ.ม.
และ/หรือ การบวม
เนือ่ งจากภาวะ
โภชนาการ

* ในบางครัง้ เรียกว่าภาวะทุพโภชนาการระดับโลก

เด็กอายุ 5-19 ปี
ใช้มาตรฐานการเติบโตขององค์การอนามัยโลกปี 2007 ซึง่ ระบุสถานะทางโภชนาการในเด็กระหว่าง
อายุ 5-19 ปี มาตรฐานการเติบโตนี้ปรับจาก NCHS/WHO ปี 1977 ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเติบโตในเด็กอายุ 6-59 เดือน และเกณฑ์การตัดสินส�ำหรับผู้ใหญ่ อาจพิจารณาการ
วัดเส้นรอบวงต้นแขนในเด็กโตและวัยรุน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริบทของเอชไอวี เนือ่ งจากยังมีการ
พัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนือ่ ง การย้อนกลับไปดูคำ� แนะน�ำและเทคนิคล่าสุดจึงมีความส�ำคัญ

ผูใ้ หญ่ (20-59.9 ปี)
ไม่มีนิยามภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันในผู้ใหญ่ แต่มีหลักฐานระบุเกณฑ์การตัดสินภาวะทุพ
โภชนาการระดับรุนแรง ว่าควรต�ำ่ กว่าค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เท่ากับ 16 และต�ำ่
กว่า 18.5 ส�ำหรับภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลางหรือไม่รุนแรง ผลส�ำรวจภาวะทุพโภชนาการ
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ในผูใ้ หญ่ ควรเก็บข้อมูลนํา้ หนัก ส่วนสูง ความสูงเมือ่ นัง่ และเส้นรอบวงต้นแขน ข้อมูลเหล่านีน้ ำ� มา
ค�ำนวณค่าดัชนีมวลกายได้ ควรมีการปรับค่าดัชนีมวลกายด้วยดัชนีคอร์มกิ (Cormic Index : สัดส่วน
ระหว่างความสูงขณะนั่งต่อความสูงขณะยืน) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากร การปรับค่า
ดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาวะทุพโภชนาการต�่ำในผู้ใหญ่ได้อย่างยั่งยืน และอาจมีความ
ส�ำคัญต่อปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องของโครงการนีด้ ว้ ย ควรวัดเส้นรอบวงต้นแขนเสมอ ในกรณีทตี่ อ้ งการรูผ้ ล
ทันที หรือแหล่งทรัพยากรมีจำ� กัด อาจใช้วธิ วี ดั เส้นรอบวงต้นแขนในการส�ำรวจอย่างเดียวได้
เนื่องจากการแปลผลส�ำรวจการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายมีความซับซ้อนเพราะขาดข้อมูลที่เป็น
ทางการ และขาดค่ามาตรฐานอ้างอิงในการก�ำหนดความหมายของผลทีไ่ ด้รบั ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั นีต้ อ้ งน�ำ
ไปแปลผลร่วมกับข้อมูลทางบริบทอืน่ ดูแนวทางการประเมินในรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม
ในการคัดกรองบุคคลเพื่อรับเข้าและจ�ำหน่ายออกจากการดูแลด้านโภชนาการในศูนย์การดูแลนั้น
เกณฑ์ทใี่ ช้ควรรวมการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาการทางคลินกิ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอ่อนแอ
นํ้ า หนั ก ที่ ล ดลง ณ เวลานั้ น ) และปั จ จั ย ทางสั ง คม (การเข้ า ถึ ง อาหาร การมี ผู ้ ดู แ ล ที่ พั ก พิ ง
เป็นต้น) ควรค�ำนึงถึงการบวมในผู้ใหญ่ซึ่งอาจมีสาเหตุที่หลากหลายนอกเหนือจากภาวะทุพ
โภชนาการ แพทย์จงึ ควรประเมินอาการบวมในผูใ้ หญ่โดยไม่รวมสาเหตุอนื่ ๆ หน่วยงานแต่ละแห่งควร
เลือกตัวชี้วัดเพื่อก�ำหนดความเป็นไปได้ในการรักษา โดยค�ำนึงถึงข้อบกพร่องของค่าดัชนีมวลกาย
และการขาดข้อมูลเส้นรอบวงต้นแขน รวมทัง้ การความหมายทีน่ ยิ ามโดยโครงการ เนือ่ งจากยังมีการ
พัฒนาทางเทคนิคอย่างต่อเนือ่ ง การย้อนกลับไปดูคำ� แนะน�ำและเทคนิคล่าสุดจึงมีความส�ำคัญ
การวัดเส้นรอบวงต้นแขน เป็นเครื่องมือคัดกรองส�ำหรับหญิงมีครรภ์ เช่น ใช้เป็นเกณฑ์คัดกรอง
เข้าสู่โครงการให้อาหาร หญิงมีครรภ์อาจเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เมื่อประเมิน
จากความต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้น ค่าเส้นรอบวงต้นแขนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญตลอด
ระยะการตั้งครรภ์ ค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงต้นแขนน้อยกว่า 20.7 ซ.ม. (เสี่ยงสูงมาก) และน้อยกว่า
23.0 ซ.ม. (เสีย่ งปานกลาง) แสดงถึงโอกาสเสีย่ งในเรือ่ งการเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติของทารกในครรภ์
การตัดสินค่าความเสี่ยงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่จาก 21 ถึง 23 ซ.ม. ค่าที่น้อยกว่า 21
ซ.ม. ถือว่าเป็นค่าทีเ่ หมาะสมต่อการตัดสินว่าผูห้ ญิงคนใดมีความเสีย่ งในภาวะฉุกเฉินบ้าง

ผูส้ งู อายุ
ไม่มีนิยามภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ แม้ว่าประชากรกลุ่มนี้อาจเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลกระบุว่าค่าดัชนีมวลกายของผู้ใหญ่อาจเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ในช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปีและมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ความแม่นย�ำในการวัดก็เป็นปัญหาเพราะ
ความคุ้มงอและการกดทับของกระดูกสันหลัง การวัดความยาวของช่วงแขนจากมือถึงมือขณะกาง
แขน หรือความยาวครึง่ หนึง่ ขณะกางแขนน�ำมาใช้แทนความสูงได้ แต่ตวั คูณทีน่ ำ� มาใช้ในการค�ำนวณ
ความสูงเปลี่ยนแปลงตามลักษณะประชากร การวัดเส้นรอบวงต้นแขนอาจเป็นเครื่องมือที่เป็น
ประโยชน์ในการวัดภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ แต่การวิจัยเรื่องเกณฑ์การตัดสินยังอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ
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ผูท้ พุ พลภาพ
ปัจจุบนั ไม่มแี นวทางในการวัดความไร้ความสามารถทางร่างกายของบุคคล จึงมักถูกตัดออกจากการ
ส�ำรวจด้วยการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย การประเมินด้วยสายตามีความจ�ำเป็น การวัดเส้นรอบวง
ต้นแขนอาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนบนอาจเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยในการ
เคลื่อนไหว มีทางเลือกอื่นในเรื่องมาตรฐานการวัดความสูง ซึ่งรวมถึงความยาวช่วงแขน ความยาว
ครึ่งหนึ่งของแขนหรือความยาวของขาส่วนล่าง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องศึกษาผลวิจัยล่าสุดเพื่อก�ำหนด
วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการวัดความทุพพลภาพของแต่ละคน ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้มาตรฐานการวัด
นํา้ หนัก ส่วนสูงและการวัดเส้นรอบวงต้นแขน
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ภาคผนวก 5

การวัดภาวะขาดสารอาหารทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสาธารณสุข
ควรให้ผู้ที่ขาดสารอาหารได้รับการรักษาเป็นรายบุคคลเมื่อมีการตรวจพบ กรณีการขาดวิตามิน
เอและสารไอโอดีนเฉพาะรายยังเป็นตัวชี้วัดของปัญหาการขาดวิตามินเอและสารไอโอดีนในระดับ
ประชาชนอีกด้วย ซึ่งการวัดและการจ�ำแนกการขาดวิตามินเอและสารไอโอดีนในระดับดังกล่าวมี
ความส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนและการตรวจสอบ
การทดสอบทางชีวเคมีมีประโยชน์ในการวัดสถานะสารอาหาร อย่างไรก็ตาม การเก็บตัวอย่างทาง
ชีวภาพส�ำหรับการทดสอบมักจะแสดงถึงลักษณะทางโลจิสติกส์ การอบรมเจ้าหน้าที่ การเก็บรักษา
ในสภาพเย็น และบางครั้งยังรวมถึงปัญหาในการยอมรับ การวัดทางชีวเคมีอาจจะไม่มีประโยชน์
เสมอไป เช่น อาจมีประเด็นความละเอียดอ่อนและความเฉพาะเจาะจงที่ต้องคาดการณ์ด้วย ยังอาจ
มีความหลากหลายเนื่องจากเวลาเก็บตัวอย่างที่แตกต่างกัน และฤดูกาลในแต่ละปี ร่วมกับภาวะทุพ
โภชนาการระดับรุนแรง การควบคุมคุณภาพที่ดีมีความจ�ำเป็นและควรได้รับการพิจารณาเสมอเมื่อ
เลือกห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดสอบตัวอย่าง
เมื่อประเมินสถานะสารอาหาร ควรต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการได้รับสารอาหารเกินและ
การขาดสารอาหารอยู่เสมอ รวมทั้งข้อกังวลเป็นพิเศษเมื่อมีการน�ำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารหรือ
อาหารเสริมทีห่ ลากหลายและมีการป้องกันสูงไปสูป่ ระชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
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ตารางด้านล่างแสดงถึงระดับของการวัดภาวะการขาดสารอาหาร ที่มีนัยส�ำคัญทางสาธารณสุขโดย
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ
ตัวชีว้ ดั การขาดสารอาหาร

กลุม่ อายุทม่ี กี าร
สำ�รวจ

นิยามปัญหาทางสาธารณสุข
ความรุนแรง

อัตรา (%)

24-71 เดือน

6-71 เดือน
6-71 เดือน

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
ไม่เฉพาะเจาะจง
ไม่เฉพาะเจาะจง

>0 - <1
≥1 - <5
≥5
>0.5
>0.01

6-71 เดือน

ไม่เฉพาะเจาะจง

>0.05

6-71 เดือน

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง

≥2 - <10
≥10 - <20
≥20

การขาดสารไอโอดีน
คอพอก
(ทีม่ องเห็นและสัมผัสได้)

เด็กในวัยเรียน

ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ (mg/l)

เด็กในวัยเรียน

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
ได้รบั มากไป
ได้รบั น้อยไป
ขาดน้อย
ขาดปานกลาง
ขาดรุนแรง

5.0 – 19.9
20.0 – 29.9
≥30.0
>3001
100 - 1991
50 – 991
20 - 491
<201

การขาดธาตุเหล็ก
โลหิตจาง (เฮโมโกลบินในหญิงทีไ่ ม่มี
ครรภ์ <12.0 g/dl; เด็กอายุ 6-59
เดือน <11.0 g/dl)

ผูห้ ญิง เด็กอายุ 6-59
เดือน

ต�ำ่
กลาง
สูง

5 – 20
20 – 40
≥40

การขาดวิตามินเอ
ตาบอดกลางคืน (XN)

เห็นจุดสว่าง Bitot spot (X1B)
กระจกตาเป็นแผล - Corneal
Xerosis/ ulceration/ keratomalacia
(X2, X3A, X3B)
แผลเป็นทีก่ ระจกตา
(Corneal scars)
วิตามินเอในเลือด (Serum Retinol,
≤ 0.7 µmol/L)
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ตัวชีว้ ดั การขาดสารอาหาร
อาการเหน็บชา
อาการทางคลินกิ

กลุม่ อายุทม่ี กี าร
สำ�รวจ

นิยามปัญหาทางสาธารณสุข
ความรุนแรง

อัตรา (%)

ประชาชนทุกคน

น้อย

≥1 คน
และ<1%
1–4
≥5
≥5
5 – 19
20 – 49
ไม่เพิม่
เพิม่ เล็กน้อย
เพิม่ ขึน้ มาก

1

ปริมาณทีบ่ ริโภค (<0.33 mg/1000
kcal)

ประชาชนทุกคน

การตายของทารก

ทารกอายุ 2–5 เดือน

อาการขาดสารไนอาซิน1
อาการทางคลินกิ (ผืน่ แดงตาม
ผิวหนัง) ในกลุม่ ประชากรทีส่ ำ�รวจ

ปริมาณไนอาซินทีบ่ ริโภค <5 mg/วัน

อาการเลือดออกตามไรฟัน1
อาการทางคลินกิ

ประชาชนทุกคน
หรือผูห้ ญิงอายุ
มากกว่า 15 ปี

ปานกลาง
รุนแรง
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
น้อย

ประชาชนทุกคน
หรือผูห้ ญิงอายุ
มากกว่า 15 ปี

ปานกลาง
รุนแรง
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง

ประชาชนทุกคน

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง

1

≥1 คน
และ<1%
1–4
≥5
5 – 19
20 – 49
≥50
≥1 คน
และ<1%
1–4
≥5

ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางชีวเคมีและการส่งเสริมทางสาธารณสุขหารือกับรายละเอียดล่าสุดหรือหา
ค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ภาคผนวก 6

ความต้องการด้านโภชนาการ
ตารางต่อไปนี้น�ำมาใช้ส�ำหรับวางแผนวัตถุประสงค์เมื่อเกิดภัยพิบัติในระยะแรก ความต้องการด้าน
โภชนาการขั้นต�่ำสุดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ควรน�ำมาใช้เพื่อประเมินสัดส่วนความต้องการของ
ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ค�ำนวณความต้องการบนฐานของภูมิหลังด้านประชากรศาสตร์ตามสมมติฐานเกี่ยวกับอุณหภูมิของ
บริเวณโดยรอบและระดับกิจกรรมของประชาชน ทัง้ ยังต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นเพิม่ เติมของหญิง
มีครรภ์และให้นมบุตร ความต้องการมิได้เฉพาะเจาะจงส�ำหรับประเมินความเพียงพอของการดูแล
เสริมหรือสัดส่วนการดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะกลุม่ เช่น คนทีเ่ ป็นวัณโรคหรือมีเชือ้ เอชไอวี
ก่อนใช้ข้อก�ำหนดในตารางดังกล่าว ต้องค�ำนึงถึงสองประเด็นส�ำคัญ ประเด็นแรกคือ ความต้องการ
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรรวมทุกกลุ่มอายุและทั้งสองเพศ ดังนั้นจึงไม่มีการระบุตามกลุ่มอายุ
หรือเพศและไม่ควรใช้เป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับรายบุคคล ประเด็นที่สองคือความต้องการขึ้นอยู่กับ
ประวัตปิ ระชากร
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สารอาหาร
พลังงาน
โปรตีน
ไขมัน
วิตามินเอ
วิตามินดี
วิตามินอี
วิตามินเค
วิตามินบี 1 (ไทอะมิน)
วิตามินบี 2 (ไรโบฟาวิน)
วิตามินบี 3 (ไนอะซิน)
วิตามินบี 6 (ไฟด็อกซีน)
วิตามินบี 12 (โคบาลามิน)
โฟเลท
แพนโททีเนต
วิตามินซี
เหล็ก
ไอโอดีน
สังกะสี
ทองแดง
ซีลเี นียม
แคลเซียม
แมกนีเซียม

ความต้องการของประชาชนโดยเฉลีย่ 1
2,100 กิโลแคลอรี่
53 กรัม (10% ของพลังงานทัง้ หมด)
40 กรัม (17% ของพลังงานทัง้ หมด)
550 µg RAE*
6.1 µg
8.0 มิลลิกรัม อัลฟ่า –TE*
48.2 µg
1.1 มิลลิกรัม
1.1 มิลลิกรัม
13.8 มิลลิกรัม NE
1.2 มิลลิกรัม
2.2 µg
363 µg DFE*
4.6 มิลลิกรัม
41.6 มิลลิกรัม
32 มิลลิกรัม
138 µg
12.4 มิลลิกรัม
1.1 มิลลิกรัม
27.6 µg
989 มิลลิกรัม
201 มิลลิกรัม

* Alpha-TE - alpha-tocopherol equivalents
RAE - retinol activity equivalents
DFE - dietary folate equivalents
1
= รายการอ้างอิงปริมาณโภชนาการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นพลังงานและทองแดง (RNI)
อ้างอิงจาก: รายการอ้างอิง RNI จาก FAO/WHO (2004), ความต้องการวิตามินและเกลือแร่ในโภชนาการของมนุษย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2, ใช้ส�ำหรับการค�ำนวณความต้องการวิตามินและเกลือแร่ทุกชนิดยกเว้นทองแดง เนื่องจากความต้องการ
ในสารอาหารดังกล่าวไม่ได้รบั การระบุไว้ใน FAO/WHO (2004) ข้อมูลความต้องการทองแดงมาจาก WHO (1996), Trace
Elements in Human Nutrition and Health
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ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลตัวชี้วัดของโครงสร้างประชากรโดยเฉลี่ยในระดับโลก แบ่งตามช่วงอายุ
อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส�ำคัญกับบริบทเฉพาะและความแตกต่างหลากหลายด้วย เช่น ในชุมชน
ชนบทบางแห่ง มีการย้ายออกของคนวัยแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้มสี ดั ส่วนของประชากรวัย
สูงอายุทเี่ ลีย้ งดูบตุ รหลานสูง
กลุม่ ประชากร
0-6 เดือน
7-11 เดือน
1-3 ปี
4-6 ปี
7-9 ปี
10-18 ปี (ผูห้ ญิง)
10-18 ปี (ผูช้ าย)
19-50 ปี (ผูห้ ญิง)
51-65 ปี (ผูห้ ญิง)
19-65 ปี (ผูช้ าย)
65 ปีขน้ึ ไป (ผูห้ ญิง)
65 ปีขน้ึ ไป (ผูช้ าย)
หญิงมีครรภ์
หญิงให้นมบุตร

ร้อยละของประชากร
1.32
0.95
6.58
6.41
6.37
9.01
9.52
17.42
4.72
27.90
2.62
2.18
2.40
2.60

อ้างอิงจาก: องค์การสหประชาชาติ (2003), World Population Prospects: The 2002 Revision, Interpolated
Population by Sex, Single Years of Age and Single Calendar Years, 1950 to 2050.

ความต้องการพลังงานและโปรตีน ควรปรับเปลีย่ นตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้
- โครงสร้างสถิตปิ ระชากรศาสตร์ของประชาชน โดยเฉพาะร้อยละของประชาชนทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า
5 ปี และร้อยละของประชาชนทีเ่ ป็นผูห้ ญิง
- นํา้ หนักตัวเฉลีย่ และนาํ้ หนักทีแ่ ท้จริงของผูใ้ หญ่ นาํ้ หนักปกติ หรือนํา้ หนักทีค่ วรจะเป็น
- ระดับของกิจกรรมในแต่ละวัน ความต้องการจะเพิม่ ขึน้ ถ้าระดับของกิจกรรมทีท่ ำ� เพิม่ ขึน้ (เช่น
1.6 x อัตราการเผาผลาญพืน้ ฐาน (Basal Metabolic Rate)
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของบริเวณโดยรอบ ลักษณะของทีพ่ กั พิงและเครือ่ งนุง่ ห่มความต้องการจะเพิม่
ขึน้ ถ้าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 20 องศาเซลเซียส
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- ภาวะด้านสุขภาพและโภชนาการของประชาชน ความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าประชาชนอยู่ใน
ภาวะทุพโภชนาการ และมีความต้องการมากขึน้ เพือ่ การเจริญเติบโต อัตราการติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์อาจมีผลต่อความต้องการเฉลี่ยของประชาชน (ดูความมั่นคงทางอาหาร – มาตรฐาน
การแจกจ่ายอาหาร 1 หน้า 181) ควรปรับอาหารปันส่วนให้บรรลุความต้องการจ�ำเป็นตามข้อ
แนะน�ำสากลทีเ่ ป็นปัจจุบนั
หากไม่สามารถรวมเอาข้อมูลเหล่านีเ้ ข้าไปใช้ในการประเมินเบือ้ งต้น ตัวเลขต่างๆ ในตารางดังกล่าวนี้
อาจใช้เป็นระดับความต้องการต�ำ่ สุด
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Mike, A (2010), Emergency Market Mapping and Analysis (EMMA) Toolkit. Practical action,
Oxfam GB.

การบริโภคอาหาร
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บทที่ 5

มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เรือ่ ง
ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย
และเครือ่ งอุปโภค
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การใช้เนือ้ หาบทนี้
บทนีแ้ บ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ :
1. ทีพ่ กั พิง และทีอ่ ยูอ่ าศัย
2. เครือ่ งอุปโภค: เสือ้ ผ้า เครือ่ งนอน และเครือ่ งใช้ในครัวเรือน
ทัง้ สองส่วนเป็นมาตรฐานทัว่ ไปส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ตา่ งๆ ส�ำหรับประชาชน
ทัง้ ทีพ่ ลัดถิน่ และไม่พลัดถิน่ รวมทัง้ ในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทีพ่ กั พิงพักชัว่ คราวของแต่ละครัวเรือน
ในพืน้ ทีเ่ ดิม หรือการกลับคืนทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รบั การซ่อมแซมแล้ว ทีพ่ กั ชัว่ คราวกับครอบครัว และ/หรือ
การตัง้ ถิน่ ฐานชุมชนชัว่ คราว ประกอบไปด้วยการวางแผน หรือ ค่ายทีพ่ กั ศูนย์พกั พิง ศูนย์สง่ ต่อ หรือ
ศูนย์สง่ กลับทีส่ ร้างด้วยตนเอง
หลักการคุม้ ครองและมาตรฐานฐานหลักจะต้องมีการใช้อย่างต่อเนือ่ งกับบทนี้
แม้วา่ วัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม เมือ่ ประสบภัยพิบตั ิ
แต่มาตรฐานขั้นต�่ำอาจได้รับการพิจารณาระหว่างการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการเปลี่ยน
ผ่านไปสูก่ จิ กรรมการฟืน้ ฟู
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
■

■

■

■

มาตรฐานขั้นต�่ำ: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับที่ต�่ำที่สุด เพื่อ
บรรลุการตอบสนองด้านมนุษยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาทีพ่ กั พิง
ปฏิบตั กิ ารหลัก: เป็นกิจกรรมและข้อมูลทีค่ วรน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดัชนีชว้ี ดั หลัก: เป็น “เครือ่ งหมาย” ซึง่ แสดงว่า มาตรฐานได้รบั การบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ผา่ นวิธี
การวัดค่าและการสือ่ สารโดยกระบวนการ และผลของปฏิบตั กิ ารหลัก ดัชนีชวี้ ดั หลักนีจ้ ะเกีย่ วข้อง
กับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารหลัก
บันทึกแนวทางปฏิบตั :ิ บันทึกนีร้ วมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงทีจ่ ะต้องพิจารณาเมือ่ น�ำมาตรฐาน
ขั้นต�่ำ ปฏิบัติการหลักและดัชนีชี้วัดหลักมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บันทึกแนวทางการ
ปฏิบัตินี้จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากล�ำบากในการปฏิบัติ มาตรฐานหรือค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน การ
ปฏิบตั หิ รือดัชนีชวี้ ดั และการอธิบายข้อถกเถียง ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้ นปัจจุบนั

หากดัชนีชวี้ ดั หลัก และการกระท�ำทีก่ ำ� หนดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ควรมีการประเมินผลอันไม่
พึงประสงค์ที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อลดลักษณะอันไม่พึงประสงค์
นัน้ ตามความเหมาะสม
รายงานตรวจสอบการประเมินความต้องการมีไว้เพื่อแจ้งให้การประยุกต์ใช้มาตรฐานขั้นต�่ำในการ
ก�ำหนดและตรวจสอบกิจกรรมการตอบสนองและรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม รวมถึงการ
เลือกปฏิบตั ขิ อง “วิธกี าร” ค�ำแนะน�ำทรัพยากรรวมอยูด่ ว้ ย
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บทน�ำ

ความเชือ่ มโยงกับกฎบัตรมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภคที่จะแสดงออกในทางปฏิบัติของความ
เชื่อที่ใช้ร่วมกันและภาระผูกพันของหน่วยงานด้านมนุษยธรรม และหลักการทั่วไป สิทธิและหน้าที่
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรมที่ได้การก�ำหนดไว้ในกฎบัตรมนุษยธรรม ได้ก่อตั้งขึ้น
บนหลักการของความเป็นมนุษย์ และสะท้อนให้เห็นในกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการเหล่านีร้ วม
ถึงสิทธิในชีวติ และศักดิศ์ รี สิทธิในการป้องกันและความปลอดภัย และสิทธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมบนพื้นฐานของความจ�ำเป็น รายชื่อเอกสารของกฎหมายและนโยบายส�ำคัญที่แจ้ง
กฎบัตรมนุษยธรรมทีม่ อี ยูส่ ำ� หรับการอ้างอิงในภาคผนวก 1 (ดูหน้า 358) กับค�ำอธิบายข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรม ในการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรม ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการ
เชือ่ มโยงถึงเครือ่ งอุปโภคเป็นค�ำทีค่ นุ้ เคยทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขตของสิทธิในการอยูอ่ าศัยอย่างเพียงพอ
ซึง่ มีไว้อยูใ่ นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ทุกคนมีสิทธิมีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ สิทธินี้ได้รับการยอมรับเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญ (ดูอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ) ซึ่ง
รวมถึงสิทธิการมีชีวิตที่ปลอดภัย สงบและมีศักดิ์ศรี ด้วยการรักษาความปลอดภัยของในความเป็น
เจ้าของเช่นเดียวกับการป้องกันจากการขับไล่ บังคับ และสิทธิในการชดใช้ความเสียหาย เครื่องมือ
ดังกล่าวจะก�ำหนดถึงการอยูอ่ าศัยอย่างเพียงพอเพือ่ สร้างความมัน่ ใจดังต่อไปนี้
◗

มีพนื้ ทีเ่ พียงพอ และสามารถป้องกันจากความหนาวเย็น ความชืน้ ความร้อน ฝน ลม และอืน่ ๆ ที่
คุกคามต่อสุขภาพ รวมทัง้ เป็นอันตรายต่อโครงสร้างและเป็นพาหะน�ำโรค

◗

ความพร้อมในการให้บริการ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก วัสดุและโครงสร้างพืน้ ฐาน

◗

มีราคาย่อมเยา อยูอ่ าศัยได้ สามารถเข้าถึงได้ มีความเหมาะสมทางทีต่ งั้ และวัฒนธรรม

◗

◗

◗

เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรทั่ ว ไปอย่ า งยั่ ง ยื น : นํ้า ดื่ ม ที่ ส ะอาดและปลอดภั ย
พลังงานส�ำหรับประกอบอาหาร ให้ความร้อนและแสงสว่าง สุขาภิบาลและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการขจัดของเสีย วิธีการเก็บรักษาอาหาร การก�ำจัดขยะ พื้นที่ระบายนํ้า และการบริการ
ฉุกเฉิน
การเลือกพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย
โรงเรียน ศูนย์ดแู ลเด็ก และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางสังคมอืน่ ๆ รวมถึงโอกาสในการด�ำรงชีวติ
วัสดุก่อสร้างและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสม ช่วยส่งเสริม
แสดงออกของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของทีอ่ ยูอ่ าศัย
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มาตรฐานขั้นต�่ำในบทนี้ไม่ได้แสดงออกของสิทธิในการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอที่สมบูรณ์ ตามที่
ก�ำหนดไว้โดยเครื่องมือตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่มาตรฐานขั้นต�่ำสะท้อนให้เห็นถึง
เนื้อหาหลักของสิทธิเพื่อการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และน�ำไปสู่การก่อให้เกิดความก้าวหน้าของ
สิทธินี้

ความส�ำคัญของที่พักพิง ที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคระหว่างเกิด
ภัยพิบตั ิ
ที่พักพิงเป็นปัจจัยส�ำคัญเพื่อความอยู่รอดในระยะแรกเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกเหนือจากความอยู่รอด
ที่พักพิงยังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้ความปลอดภัย ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการป้องกันจาก
สภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมความต้านทานต่อสุขภาพเจ็บป่วยและการเกิดโรค นอกจากนี้ยังมี
ความส�ำคัญส�ำหรับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน และเพือ่ ช่วยให้
ผู้ประสบภัยในการฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติ การตอบสนองที่พักพิงที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง
และเครื่องอุปโภคควรสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปัญหาที่มีอยู่ และส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ตลอดจนการจัดการตนเองของผู้ประสบภัย ทักษะและทรัพยากรท้องถิ่นควรจะท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตราบใดทีไ่ ม่ดำ� เนินการดังกล่าวจะส่งผลทีอ่ นั ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ผูป้ ระสบภัยหรือเศรษฐกิจท้องถิน่
การตอบสนองใดๆ ควรค�ำนึงถึงความรู้เรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการลดผลกระทบเชิงลบ
ระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ขณะทีเ่ พิม่ โอกาสให้ผปู้ ระสบภัยสามารถจะรักษาหรือสร้าง
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการด�ำรงชีวติ
การรักษาความอบอุ่น การป้องกันผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
ศักดิ์ศรีจะเกิดผลจากการบรรลุความต้องการหลายๆ ประการในระดับบุคคล พื้นที่ท่ีอยู่อาศัยและ
สถานที่ตั้ง ในท�ำนองเดียวกันการตอบสนองความต้องการที่จำ� เป็นเหล่านี้ต้องอาศัยการผสมผสาน
อย่างเหมาะสมของการเตรียมความพร้อม การประกอบอาหารและรับประทานอาหาร เสื้อผ้าและ
เครื่องนอน ซึ่งมีเนื้อที่เพียงพอส�ำหรับการสร้างความอบอุ่นและการระบายอากาศ และการเข้าถึง
บริการทีจ่ ำ� เป็น
ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัยและเครือ่ งอุปโภคทีจ่ ำ� เป็นของผูป้ ระสบภัยพิบตั ถิ กู ก�ำหนดโดยประเภทและขนาด
ของภัยพิบัติ และขนาดของประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย การตอบสนองจะเกี่ยวข้องกับความสามารถ
และความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กลับไปยังพื้นที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง และ
ในการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟู หากไม่สามารถหรือไม่เต็มใจกลับคืนที่อยู่อาศัยเดิม ทางออกของ
ผู้ประสบภัยคือ ที่อยู่อาศัยและที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงการเปลี่ยนแปลง (ดูแผนภาพ
หน้าตรงข้าม) บริบทของภัยพิบัติในท้องถิ่นจะเป็นข้อมูลต่อการตอบสนอง รวมทั้งความเป็นเมือง/
ชนบทของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สถานการณ์การเมือง
และความมัน่ คง ความปลอดภัย และความสามารถของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการตอบสนอง
ความต้องการด้านทีพ่ กั พิงของตนเอง
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การเลือกทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการตอบสนองต่อสถานการณ์
ก่อนเกิ ดภัยพิ บตั ิ
ประชาชนที่ตงั ้ รกราก
ในที่พกั พิ งชัวคราวหรื
่
อถาวร

ประเภทการตัง้ ถิ่ นฐาน
บ้านของตนเอง

เจ้าของห้องพัก

ผูเ้ ช่าบ้าน

ผูเ้ ช่าห้องพัก

ผูเ้ ช่าทีด่ นิ

การถือครองโดยไม่มี
สถานภาพทางกฎหมาย

ภัยพิ บตั ิ
หลังภัยพิ บตั ิ – ไม่มีผ้พู ลัดถิ่ น

หลังภัยพิ บตั ิ – มีผ้พู ลัดถิ่ น

ทีพ่ กั พิงชัวคราวหรื
่
อทีร่ อการเปลีย่ นแปลง
การซ่อมแซมหรือก่อสร้าง

ทีพ่ กั พิงชัวคราวหรื
่
อทีร่ อการเปลีย่ นแปลง

ประเภทการตัง้ ถิ่ นฐาน

ประเภทการตัง้ ถิ่ นฐาน

บ้านของตนเอง

เจ้าของห้องพัก

การตัง้ รกรากเอง
กระจัดกระจายโดยไม่
มีสถานะทางกฎหมาย

การเช่าทีด่ นิ บ้าน
ห้องพัก ระยะสัน้

ผูเ้ ช่าบ้าน

ผูเ้ ช่าห้องพัก

การอาศัยอยูก่ บั
ครอบครัวอื่น

ศูนย์พกั พิงรวม

ผูเ้ ช่าทีด่ นิ

การถือครองโดยไม่
มีสถานภาพทาง
กฎหมาย

การตัง้ ทีอ่ ยูเ่ อง ศูนย์
พักพิงทีไ่ ม่มแี บบแผน

ศูนย์พกั พิงทีม่ กี าร
จัดการและมีแบบแผน

การแก้ปัญหาที่มนคงถาวร
ั่
การก่อสร้าง
การตัง้ ถิน่ ฐาน
การกลับคืนสูส่ งั คม
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ในสภาพอากาศที่รุนแรง ที่พักพิงอาจจะมีความส�ำคัญต่อการอยู่รอดหรือเป็นผลของการย้ายถิ่น
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอาจไม่สามารถที่จะสร้างที่พักพิงที่เหมาะสม การระดมก�ำลังในการแก้
ปัญหาทีพ่ กั พิงทีร่ วดเร็ว เช่น เต็นท์หรือสิง่ ทีค่ ล้ายกันกับเต็นท์ ถือว่ามีความจ�ำเป็นในการสร้างทีพ่ กั
พิงชัว่ คราว ในอาคารสาธารณะต่างๆ ประชาชนพลัดถิน่ อาจพักกับครอบครัวประชาชนในพืน้ ทีห่ รือ
ตั้งถิ่นฐานเป็นครัวเรือนส่วนบุคคลหรือเป็นกลุ่มของครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานร่วมกันอยู่หรืออาจต้องมี
การวางแผนและจัดการสร้างทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราวเป็นค่ายหรือศูนย์พกั พิง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบควรจะได้รับการสนับสนุนเท่าที่จะเป็นไปได้ในการซ่อมแซมหรือปรับ
ตัวเข้ากับที่อยู่อาศัยที่มีอยู่หรือสร้างโครงสร้างใหม่ ความช่วยเหลือรวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่
เหมาะสม เครื่องมือและสิ่งประกอบยึด เงินสดหรือบัตรแทนเงินสด แนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค
และการฝึกอบรม หรือทั้งหมดที่กล่าวมา การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคควรจะจัดให้
กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง สิทธิและ
ความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบรองลงมา เช่น เพื่อนบ้านของผู้พลัดถิ่นจากภัยพิบัติ
จะต้องได้รับการพิจารณาด้วย อาคารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์
เป็นที่พักในชุมชนชั่วคราวได้ การวางแผนและการจัดการย้ายพื้นที่พักพิงส�ำหรับประชาชนควรจะ
ด�ำเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ ให้สามารถท�ำกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็ว
การตอบสนองใดๆ ควรจะด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
สร้างที่พักพิงชั่วคราวหรือถาวร โดยใช้ความสามารถและทรัพยากรของตนเอง การตอบสนองด้าน
ที่อยู่อาศัยควรส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยกฐานะ และ/หรือเปลี่ยนแปลงจาก
ภาวะฉุกเฉินไปสูก่ ารมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีแ่ ข็งแรงทนทาน
การซ่อมแซมอาคารสาธารณะที่ได้รับความเสียหายหรือการจัดหาสิ่งก่อสร้างชั่วคราวเพื่อเป็น
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่อาจจ�ำเป็นส�ำหรับชุมชนการปกป้อง
ทรัพย์สินส�ำหรับการด�ำรงชีวิต เช่น ปศุสัตว์ อาจจะเป็นส่วนประกอบส�ำคัญส�ำหรับการจัดหาที่พัก
อาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางคน การตอบสนองควรมีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ความเปราะบางที่พักอาศัยเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง การวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้าง รวมทั้ง
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การพิจารณาเกีย่ วกับผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมจากการตัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการก่อสร้างทีพ่ กั พิง ยังมีความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบ
ของภัยพิบตั ใิ นระยะยาว
ทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีด่ ี และเครือ่ งอุปโภคทีด่ ใี นการตอบสนองต่อภัยพิบตั จิ ะประสบความส�ำเร็จได้ ก็
โดยการเตรียมความพร้อมทีด่ ี การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นผลมาจากการพัฒนาความสามารถ
และสัมพันธภาพและความรู้โดยรัฐบาลและหน่วยงานด้านมนุษยธรรม องค์กรภาคประชาสังคมใน
ท้องถิน่ ชุมชน และบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะคาดการณ์และตอบสนองต่อภัยทีม่ แี นวโน้มส่งผลกระทบในอนาคต
อันใกล้ หรือปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมที่ได้รับแจ้งจากการวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการใช้ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

ความเชือ่ มโยงกับบทอืน่ ๆ
มาตรฐานทั้งหลายในบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ ความคืบหน้าในการบรรลุมาตรฐานในพื้นที่หนึ่ง
มักจะมีอิทธิพลและบางครั้งก็จะเป็นตัวก�ำหนดความคืบหน้าในพื้นที่อ่ืนๆ ส�ำหรับการช่วยเหลือให้
มีประสิทธิภาพการประสานงานอย่างใกล้ชิดและการท�ำงานร่วมกันจ�ำเป็นต้องใช้ภาคส่วนอื่นๆ ยก
ตัวอย่างเช่น การจัดหานํ้าสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอในพื้นที่ที่มีความ
ช่วยเหลือที่พักพิงที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เพื่อรับรองสุขภาพและศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัย ใน
ท�ำนองเดียวกันการจัดหาที่พักพิงที่เพียงพอเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้พลัดถิ่น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่การประกอบอาหารและการรับประทานอาหารที่จ�ำเป็น เครื่องใช้ใน
ครัวและเชือ้ เพลิงส�ำหรับการประกอบอาหารมีความจ�ำเป็นต้องใช้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร
ที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์และความต้องการทางโภชนาการ การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
หน่วยงานที่ตอบสนองอื่นๆ และองค์กรชุมชน รวมทั้งองค์กรตัวแทนเป็นความจ�ำเป็นเพื่อให้แน่ใจ
ว่าความต้องการจะได้รับการตอบสนอง ความพยายามที่จะไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกันและคุณภาพ
ของที่ พั ก พิ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และเครื่ อ งอุ ป โภคยื่ น มื อ เข้ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ

ความเชือ่ มโยงไปยังหลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลัก
เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของคู่มือเล่มนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทุกคนควรได้รับค�ำแนะน�ำจาก
หลักการคุ้มครองถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีค�ำสั่งคุ้มครอง หลักการคุ้มครองไม่มี “ความแน่นอน”
สถานการณ์อาจจะจ�ำกัด ขอบเขตที่หน่วยงานมีความสามารถที่จะเติมเต็มให้พวกเขาได้ อย่างไรก็ตามหลักการคุม้ ครองสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลด้านมนุษยธรรมสากล ซึง่ ควรจะเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการทุกครัง้ ไป
กระบวนการที่ใช้แทรกแซงได้รับการพัฒนาและน�ำมาใช้ด�ำเนินการที่มีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพ
ของมาตรฐานหลั ก มาตรฐานหลั ก 6 ข้ อ เป็ น กระบวนการที่ จ� ำ เป็ น และมาตรฐานบุ ค ลากรที่
ครอบคลุมการมีสว่ นร่วมในการประเมินเริม่ ต้น การตอบสนอง การก�ำหนดเป้าหมาย การตรวจสอบ
และการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือ และการก�ำกับดูแลและการสนับสนุนบุคลากร
พวกเขาให้จดุ อ้างอิงเดียวส�ำหรับวิธกี ารทีส่ นับสนุนมาตรฐานอืน่ ๆ ทัง้ หมดในหนังสือคูม่ อื แต่ละบท
ทางเทคนิคจึงต้องใช้คู่มือมาตรฐานหลักอื่นร่วม อาจช่วยให้บรรลุมาตรฐานของตัวเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพของการตอบสนองใดๆ การมีสว่ นร่วมของคน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ รวมทัง้ กลุม่ และบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดภัยพิบตั บิ อ่ ยทีส่ ดุ ควร
จะได้มกี ารขยายออกไป
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ความเปราะบางและความสามารถของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ
ส่วนนีจ้ ะถูกออกแบบมาให้อา่ นร่วมไปด้วยและเพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานหลัก
สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำความเข้าใจคือ การเป็นเด็กหรือคนแก่ ผูห้ ญิงหรือผูท้ พุ พลภาพ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ไม่ได้
เป็นตัวท�ำให้ผคู้ นเปราะบางหรือมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ หากแต่เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกัน เช่น คนทีอ่ ายุ
มากกว่า 70 ปี อาศัยอยูค่ นเดียวและมีสขุ ภาพไม่ดดี จู ะเป็นผูม้ คี วามเปราะบางมากกว่าคนทีอ่ ายุเท่ากัน
แต่มสี ขุ ภาพดีและอยูก่ บั ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ เช่นเดียวกันกับ เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ มีความเสีย่ ง
มากกว่าถ้าเธออยูค่ นเดียว เทียบกับเวลาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
ที่พักพิง ที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคที่เป็นมาตรฐาน และการปฏิบัติการหลักเป็นการด�ำเนินการ
วิเคราะห์ความเปราะบางและความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความพยายามในการตอบสนองต่อ
ภัยพิบตั ิ สนับสนุนผูท้ มี่ สี ทิ ธิทจี่ ะให้ความช่วยเหลือในลักษณะทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ และผูท้ ตี่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
ความต้องการนี้มีความจ�ำเป็นต้องใช้ความเข้าใจอย่างละเอียดตามบริบทของท้องถิ่นและกลุ่มของผล
กระทบวิกฤตเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากความ
เปราะบางทีม่ อี ยูก่ อ่ นของพวกเขา (เช่น มีความยากจนอย่างมาก หรือเลือกปฏิบตั )ิ การเปิดรับของพวกเขาที่
จะป้องกันภัยคุกคามต่างๆ (เช่นเพศ ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ) อุบตั -ิ
การณ์การเกิดโรคหรือความชุกของการเกิดโรค (เช่น เอชไอวีหรือวัณโรค) และความเป็นไปของการระบาด
ของโรค (เช่น โรคหัดหรืออหิวาตกโรค) ภัยพิบตั สิ ามารถท�ำให้ความไม่เท่าเทียมกันทีม่ อี ยูก่ อ่ นหน้านีเ้ ลว
ร้ายลง อย่างไรก็ตามการสนับสนุนกลวิธสี ำ� หรับการเผชิญปัญหา การกลับสูส่ ภาพปกติดงั เดิม และความ
สามารถการฟืน้ สภาพของผูค้ นเป็นสิง่ จ�ำเป็น ความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ทจี่ ำ� เป็นต้องได้รบั การสนับสนุน
และการเข้าถึงทางสังคม ทางกฎหมาย ทางการเงินของพวกเขา และการสนับสนุนผูใ้ ห้การสนับสนุนทาง
จิตสังคม อุปสรรคทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ทีพ่ วกเขาอาจต้องเผชิญในการเข้า
ถึงบริการเหล่านีใ้ นลักษณะทีเ่ ป็นธรรม ยังต้องได้รบั การแก้ไข
ต่อไปนีเ้ ป็นจุดส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจเกีย่ วกับการพิจารณาถึงสิทธิและศักยภาพของประชาชนกลุม่
เปราะบางทุกกลุม่
◗ ให้ประชาชนมีสว
่ นร่วมมากทีส่ ดุ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่ามีตวั แทนของทุกกลุม่ รวมอยู่ โดยเฉพาะผูท้ ี่
ไม่คอ่ ยถูกมองเห็น (เช่น คนทีส่ อื่ สารและเคลือ่ นไหวล�ำบาก คนทีอ่ ยูใ่ นสถานดูแล กักกัน เยาวชนที่
กระท�ำความผิดและกลุม่ อืน่ ๆ หรือกลุม่ ทีไ่ ม่ปรากฏหลักฐานการมีอยู)่
◗ จ�ำแนกข้อมูลในเรือ
่ งเพศและอายุ (0-80+ปี)3 ระหว่างการประเมินถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจ
ว่าส่วนของความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการได้พจิ ารณาถึงประชาชนกลุม่ ต่างๆ อย่างเพียงพอ
◗ สร้างความมั่นใจว่าสิทธิการได้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ถูกสื่อสารออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน
3

การจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามช่วงอายุของแต่ละประเทศนัน้ ต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งอายุของผูส้ งู อายุ โดยทัว่ ไปอายุ
ของผูส้ งู อายุ จะกำ�หนดไว้ถงึ 80 ปี แต่ในบางประเทศกลุม่ อายุของผูส้ งู อายุอาจจะมากกว่า 80 ปีกไ็ ด้ ดังนัน้ ในหนังสือเล่ม
นีจ้ งึ เขียนไว้วา่ 80+ปี เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกประเทศ
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มาตรฐานขัน้ ต�ำ่

1. ทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้ย้ายถิ่นควรได้รับการช่วยเหลือในพื้นที่อาศัยเดิมของตนเอง
พร้อมด้วยทีพ่ กั พิงชัว่ คราวหรือทีพ่ กั พิงระหว่างการเปลีย่ นแปลงในครัวเรือน หรือมีทรัพยากรส�ำหรับ
การซ่อมแซมหรือการก่อสร้างที่พักพิงที่เหมาะสม ที่พักพิงส่วนบุคคลในครัวเรือนส�ำหรับประชาชน
กลุ่มดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงขอบเขตของ
การให้ความช่วยเหลือ สิทธิ การใช้ที่ดินหรือความเป็นเจ้าที่ดิน ความพร้อมของบริการที่จ�ำเป็น
และโอกาสส�ำหรับการพัฒนาและขยายที่พักพิง ประชาชนที่ย้ายถิ่นผู้ซึ่งไม่สามารถกลับไปยังบ้าน
เดิมของตนเองมักจะอาศัยอยูก่ บั สมาชิกในครอบครัวคนอืน่ ๆ หรือคนทีม่ ีประวัติศาสตร์ ศาสนาหรือ
ความสัมพันธ์อนื่ ๆ ร่วมกัน ก็เป็นกลุม่ ทีส่ มควรได้รบั การช่วยเหลือด้วย เมือ่ การย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานดังกล่าวไม่สามารถท�ำได้ ก็ควรวางแผนตั้งชุมชนชั่วคราวหรือการสร้างที่พักพิงเอง พร้อมกับที่พักพิง
ในครัวเรือนชั่วคราวหรือที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่
เหมาะสมส�ำหรับใช้เป็นศูนย์พกั พิง
มาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 1: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ด้านที่พักพิงและที่อยู่อาศัยน�ำไปสู่ความปลอดภัย ความมีสุขภาพดี และความเป็น
อยู่ที่ดีของทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ย้ายถิ่นและไม่ได้ย้ายถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมการฟืน้ ฟูและการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยใหม่เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ประเมินและวิเคราะห์ทพี่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัยตามความต้องการ ความจ�ำเป็นของประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ โดยหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและตัวผูป้ ระสบภัยเอง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
พัฒนาแผนการตอบสนองที่พักพิงและที่อยู่อาศัย (รวมถึงการฟื้นฟูในระยะเบื้องต้นเท่าที่เป็นไป
ได้) โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตอบสนองและประชาชนทีไ่ ด้
รับผลกระทบ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดล�ำดับความส�ำคัญและสนับสนุนการกลับไปที่อยู่อาศัยเดิม หรือพื้นที่อยู่อาศัยอื่นใดที่อาจเป็น
ไปได้ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง ได้อาศัยอยู่กับครัว
เรือนอืน่ ๆ หรืออยูใ่ นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของชุมชนชัว่ คราว (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

◗

◗

◗

◗

สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงเครื่องอุปโภค อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาที่พักพิง (เช่น เต็นท์หรือ
อุปกรณ์การก่อสร้างที่พักพิง) วัสดุก่อสร้าง เงินสด การช่วยเหลือทางเทคนิค หรือข้อมูล หรือ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาตามความจ�ำเป็น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
สร้างความมั่นใจว่าอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการลดความเสี่ยงจากภัยที่มีอยู่ (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 7)
สร้างความมัน่ ใจว่าซากปรักหักพังทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ถิ กู เคลือ่ นย้ายออกจากสถานทีส่ ำ� คัญๆ รวม
ถึงบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกท�ำลาย ถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราว อาคารสาธารณะที่
ส�ำคัญและเส้นทางการเข้าถึงสถานทีเ่ หล่านัน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)
วางแผนการเข้าถึงที่ปลอดภัยในบริการด้านนํ้าและสุขาภิบาล สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้าน
สุขภาพ โรงเรียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่ทางศาสนา รวมทั้งที่ดิน ตลาด หรือการ
บริการใช้ส�ำหรับสร้างความต่อเนื่องหรือพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนความเป็นอยู่ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 9-10)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

การแก้ปัญหาที่พักพิงและที่อยู่อาศัยเพื่อบรรลุความต้องการ ความจ�ำเป็นของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทุกคนได้รบั ความเห็นชอบจากผูป้ ระสบภัยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการประสาน
กับหน่วยงานด้านการตอบสนองทุกหน่วยงาน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวและทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ หมดมีความปลอดภัยและเพียงพอ ตลอดจนสามารถคงสภาพ
ได้กระทัง่ สามารถหาวิธกี ารตอบสนองทีย่ งั่ ยืนกว่าได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-10)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การประเมิน การให้ค�ำปรึกษา และการประสานงาน: การประเมินความต้องการในเบื้อง
ต้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการระบุถึงที่พักพิงและที่อยู่อาศัยที่จ�ำเป็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
การประเมินรายละเอียดควรรวมถึง ความเสี่ยงหลังภัยพิบัติ ความสามารถและความเปราะบาง
โอกาสระบุการฟื้นตัวในเบื้องต้นและความจ�ำเป็นที่ต้องท�ำการประเมินอย่างละเอียด รวมทั้งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ (โดยเฉพาะกลุม่ ผูเ้ ปราะบางซึง่ มี
ความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจง) พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีสว่ นร่วมในการประเมินดังกล่าวด้วย แผนรับมือเหตุฉกุ เฉินทีม่ อี ยูค่ วรถูกน�ำใช้เพือ่ ให้รายละเอียดกิจกรรมการตอบสนองอยู่
เสมอ โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง หน่วยงานด้านมนุษยธรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ
ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้กลไกการประสานงานที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยากร
ที่สามารถหาได้ บริบทของท้องถิ่น (รวมถึงรูปแบบสภาพอากาศตามฤดูกาล) การรักษาความ
ปลอดภัยและการเข้าถึงพื้นที่และที่ดินทั้งพื้นที่ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว จะเป็นข้อมูลส�ำหรับวางแผน
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การตอบสนอง (ดูมาตรฐานหลัก 1-5 หน้า 57-73 มาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 1-5 หน้า 271-279 และ
ภาคผนวก 1 รายการตรวจสอบการประเมินความต้องการความจ�ำเป็นเบือ้ งต้น เรือ่ งทีพ่ กั พิง ที่
อยูอ่ าศัย และเครือ่ งอุปโภค)
2. การกลับคืนสูท่ ดี่ นิ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิม: เป้าหมายหลักของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัย
พิบตั สิ ว่ นใหญ่ คือ การมีโอกาสกลับคืนสูท่ ดี่ นิ และทีพ่ กั เดิมของตน การซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือ
การยกระดับที่พักพิงที่ถูกก�ำหนดโดยผู้ประสบภัยเองอันเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การรับมือกับ
ปัญหาของชุมชน รักษารูปแบบการจัดตั้งที่อยู่อาศัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีม่ อี ยู่ (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) การกลับคืนสูท่ ดี่ นิ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมอาจล่าช้าหรือ
ถูกกีดกันไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งถิ่นฐานที่อื่นชั่วคราวสักระยะหนึ่งก่อน ประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อการกลับคืนที่อยู่อาศัยเดิมรวมไปถึงความต่อเนื่องของภัยพิบัติ เช่น นํ้าท่วม ดินถล่ม หรือการเกิดอาฟเตอร์ช็อก (แผ่นดินไหวตาม) จากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง และความ
กังวลด้านความปลอดภัยอื่นๆ อาทิ อาชีพบนที่ดิน และความจ�ำเป็นในการชดใช้ความเสียหาย
ความเสียหายอันเกิดจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนา
ความกลัวต่อการประหัตประหารหรือกับระเบิดและสรรพาวุธ การฟื้นฟูโรงเรียน ก็ถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนทีย่ า้ ยถิน่ สามารถกลับคืนสูท่ อี่ ยูอ่ าศัยเดิมได้ การกลับคืนของหัวหน้า
ครอบครัวทีเ่ ป็นผูห้ ญิง เป็นหม้ายหรือก�ำพร้าจากภัยพิบตั ิ ตลอดจนผูท้ พุ พลภาพ อาจถูกขัดขวาง
โดยทีด่ นิ ทีไ่ ม่เพียงพอหรือทีเ่ ลือกปฏิบตั ิ และกฎหมายทรัพย์สนิ หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิ ประชาชน
ย้ายถิ่นไม่อาจมีความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมฟื้นฟู ก็อาจหมดก�ำลังใจหรือกันตนเองออก
จากการกลับคืนทีพ่ กั อาศัยเดิม
3. การพักอาศัยกับครอบครัวและชุมชน: ประชาชนย้ า ยถิ่ น ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ามารถกลั บ ไปสู ่ บ ้ า น
เดิ ม ของตนเองได้ มั ก จะอาศั ย จะอยู ่ กั บ สมาชิ ก คนอื่ น ในครอบครั ว หรื อ คนที่ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
ประวัติศาสตร์ ศาสนาหรือมีความสัมพันธ์อื่นๆ กับตนเอง (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) ความ
ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยดังกล่าว อาจรวมถึงการสนับสนุนเพื่อขยายหรือปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่
อาศัยของครอบครัวใหม่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในครอบครัวใหม่ หรือการจัดหาที่อยู่อาศัย
ทีแ่ ยกต่างหากแต่อยูใ่ นบริเวณเดียวกับครอบครัวทีใ่ ห้การพักอาศัย ควรมีการประเมินความหนา
แน่นของประชาชนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางสังคม การจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรทางธรรมชาติก็ควรจะได้รับการประเมินผลและลดผลเสียที่จะ
เกิดขึน้
4. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราว: ถึงแม้ว่าการตั้งชุมชนชั่วคราวจะมิได้เป็นการตอบสนอง
ด้านทีพ่ กั อาศัยเสมอไป แต่การจัดตัง้ ทีพ่ กั ชัว่ คราวสามารถบรรเทาปัญหาให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบทีไ่ ม่สามารถหรือไม่เต็มใจกลับคืนสูท่ อี่ ยูอ่ าศัยเดิมของตนเอง และไม่สามารถอาศัยอยู่
ร่วมกับครอบครัวอื่นๆ ได้ การแก้ปัญหาโดยการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวอาจมีความจ�ำเป็นในพื้นที่ที่
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยอันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อประชาชนที่แยกตัวออกมา หรือในพื้นที่
ที่การเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่จ�ำเป็น เช่น นํ้า อาหารและวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นมีจ�ำกัด
อาคารที่ใช้เป็นศูนย์พักพิง ณ เวลานั้น สามารถให้ความคุ้มครองชั่วคราวได้อย่างอย่างรวดเร็ว
จากสภาพภูมอิ ากาศ อาคารทีใ่ ช้ประโยชน์เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว อาจต้องมีการปรับแต่งบาง
ประการ เช่น การก�ำกับดูแลภายใน และจัดหาทางลาดส�ำหรับผู้ที่ล�ำบากในการเคลื่อนไหว
ในหลายประเทศ มีการใช้งานอาคารทีไ่ ด้ระบุการใช้งานส�ำหรับจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงทีต่ ง้ั ขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองต่อภัยพิบัติที่ทราบประเภทของภัยอยู่แล้ว ร่วมกับการจัดการและความรับผิดชอบในการ
ให้บริการ แม้วา่ อาคารของโรงเรียนมักจะใช้เพือ่ รองรับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แต่อาคารอืน่ ๆ
ก็ควรถูกใช้เป็นตัวเลือกด้วยเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดใช้งานด้านการศึกษาได้ตามปกติ การ
วางแผนตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราวควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัว และความมีศักดิ์ศรีของผู้พักอาศัย ตลอดจนการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่จ�ำเป็น การสร้างความมั่นใจว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราวจะไม่ตกเป็นเป็นเป้าหมายใน
การโจมตี ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อประชาชนโดยรอบ หรือส่งผลให้เกิดความ
ต้องการทีไ่ ม่ยงั่ ยืนต่อสิง่ แวดล้อมโดยรอบ
5. ประเภทของความช่วยเหลือด้านทีพ่ กั พิง: การผนวกรวมความช่วยเหลือเป็นสิง่ จ�ำเป็นหลายๆ
ประเภท อาจจะมีความจ�ำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักพิงของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ความช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานหมายรวมถึงของใช้สว่ นบุคคล เช่น เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ ง
นอน หรือของใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เตาและเชื้อเพลิง อุปกรณ์สนับสนุนที่พักพิงอาจรวมถึง
เต็นท์ ผ้าพลาสติกและชุดเครือ่ งมือ วัสดุกอ่ สร้าง และทีพ่ กั พิงชัว่ คราวหรือวัสดุทใ่ี ช้สำ� หรับทีพ่ กั
พิงในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของทีพ่ กั พิงถาวรได้ คูม่ อื แนะน�ำ
การใช้งานหรือแรงงานฝีมือทั้งที่เป็นอาสาสมัครหรือผ่านการว่าจ้างอาจมีความจ�ำเป็น เช่นเดียว
กับแนวทางปฏิบตั ทิ างเทคนิคเกีย่ วกับการก่อสร้างทีเ่ หมาะสม การใช้เงินสดหรือบัตรแทนเงินสด
เพื่อส่งเสริมการใช้โซ่อุปทานและทรัพยากรในท้องถิ่นควรได้รับการพิจารณา เพื่อน�ำไปสู่การ
ท�ำงานของเศรษฐกิจท้องถิ่น เงินสดยังสามารถใช้ในการช�ำระค่าเช่าที่พัก ข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำ
ที่เผยแพร่ผ่านการรณรงค์สาธารณะหรือศูนย์ท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงแหล่งทุน วัตถุดิบ
หรือการสนับสนุนที่พักพิงในรูปแบบอื่นๆ สามารถเติมเต็มความช่วยเหลือด้านสินค้าอุปโภค
บริโภคได้
6. ที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลง: สิ่งที่เป็นมากกว่าขั้นตอนของการตอบสนองคือ การจัดหา
ที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความจริงที่ว่า ที่พักพิงหลังภัยพิบัติมักจะ
ด�ำเนินการโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบเองและการจัดการตนเองในลักษณะนี้ควรได้รับการ
สนับสนุน (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) ทางออกต่อปัญหาทีพ่ กั พิงหลังภัยพิบตั ิ คือ สามารถน�ำ
วัสดุบางส่วนหรือทั้งหมดกลับมาใช้ในการก่อสร้างที่ถาวรมากขึ้น หรือสามารถขนย้ายจากที่พัก
พิงชั่วคราวไปยังพื้นที่ถาวร ทั้งนี้สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความ
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

ทนทานมากขึ้น ส�ำหรับประชาชนที่ไม่ได้ย้ายถิ่นและอาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของตนเอง ที่พักพิง
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสามารถมาในรูปแบบของการก่อสร้างบ้านขั้นพื้นฐาน โดยการยกระดับ
ขยายหรือเคลื่อนย้ายเมื่อถึงเวลาที่ทรัพยากรเอื้ออ�ำนวย ส�ำหรับประชาชนที่ย้ายถิ่น ที่พักพิงใน
ช่วงการเปลี่ยนแปลงจะมีความเหมาะสม โดยสามารถถอดประกอบและน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถกลับไปยังที่อยู่อาศัยเดิมของตนเองหรือย้ายไปตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในสถานที่ใหม่ ที่พักพิงในช่วงการเปลี่ยนแปลงยังจัดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่ง
อาศัยอยู่กับครัวเรือนอื่นๆ ที่สามารถรองรับการก่อสร้างที่พักพิงที่อยู่ติดกับบ้านของตนเองได้
โครงสร้างใดๆ ก็ตามสามารถเคลือ่ นย้ายและน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เมือ่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
สามารถกลับคืนไปสูท่ ดี่ นิ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมของตนเองหรือพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้
7. ความเสี่ยง ความเปราะบาง และการประเมินภัย: ด�ำเนินการและทบทวนการประเมินความ
เสีย่ งและความเปราะบางในทุกด้านอย่างสม�ำ่ เสมอ (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63) ภัยคุกคามด้าน
ความปลอดภัยในปัจจุบันหรืออนาคตถือเป็นความเสี่ยงและความเปราะบางที่มีลักษณะเฉพาะ
อันเนือ่ งมาจากอายุ เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม หรือเศรษฐกิจ การพึง่ พาอาศัย
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ใดๆ ควรจะรวมอยู่ในการประเมินดังกล่าว
ด้วย (ดูหลักการคุม้ ครอง 3 หน้า 40) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ดินถล่ม นาํ้ ท่วม หรือวาตภัย ควรเป็นข้อมูลส�ำหรับวางแผนการแก้ปญ
ั หาด้านทีพ่ กั พิงและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่ควรตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ แี นวโน้มเกิดโรคหรือการปนเปือ้ น หรือมีความเสีย่ ง
ต่อพาหะน�ำโรคส�ำคัญๆ วัตถุและสินค้าทีอ่ ันตรายและอาจปนเปื้อนหรือเป็นอันตรายหลังเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว นํ้าท่วมและพายุไต้ฝุ่น ระเบิดและสรรพาวุธที่สามารถน�ำ
ออกมาใช้เนื่องจากความขัดแย้งก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบัน ความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร ที่
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
ส�ำหรับอาคารที่เป็นศูนย์พักพิง ควรมีการประเมินความสามารถของโครงสร้างอาคาร ในกรณีที่
ต้องรองรับการเข้าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบ
อาคาร เช่น พืน้ ผนังกัน้ ภายในอาคาร หลังคา เป็นต้น
8. การก�ำจัดซากปรักหักพัง: การก�ำจัดซากปรักหักพังหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความ
ขัดแย้งถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อยกระดับการจัดหาที่พักอาศัยและการ
ก่อสร้างที่พักพิงที่เหมาะสม การวางแผนจัดการซากปรักหักพังควรจะเริ่มต้นทันทีหลังเกิดภัย
พิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าซากปรักหักพังสามารถน�ำกลับมาใช้ได้ หรือต้องแยกออก เก็บ
รวบรวมและ/หรือน�ำไปซ่อมแซม (ดูมาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 5 หน้า 267) ประเด็นหลัก
เหล่านี้ยังรวมถึงศพที่จ�ำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและมีการจัดการที่เหมาะสม
การซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนบุคคล พื้นที่ที่มีอันตรายด้านโครงสร้างและวัสดุ รวมทั้งความเป็น
เจ้าของในวัตถุทไี่ ม่เสียหายเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่หรือจ�ำหน่ายออก การก�ำจัดซากปรักหักพังอาจ
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ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานหรือต้องการใช้อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ปฏิบตั ิ การใช้ประโยชน์ การจัดการ ความเป็นเจ้าของและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของสถานที่
ก�ำจัดซากปรักหักพังควรได้รบั การพิจารณาด้วย
9. โรงเรียน สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ และโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน: ควรสร้างความ
มั่นใจในการเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น รวมทั้งโรงเรียน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ พื้นที่
เล่นที่ปลอดภัย และพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ของชุมชน โครงสร้างพื้นฐานในการบริการหรือ
การซ่อมแซมที่มีอยู่ควรถูกน�ำมาใช้พร้อมกับการให้บริการ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
เป็นการชั่วคราวตามแต่ที่มีความจ�ำเป็น การซ่อมแซมหรือการก่อสร้างอาคารสาธารณะน�ำไปสู่
การพัฒนาแผนการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือกระบวนการก�ำกับดูแลอื่นๆ โครงสร้างชั่วคราวอาจได้
รับการเรียกร้องให้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในทันทีและในระยะสั้น การจัดสรรบริการใดๆ ทั้ง
ที่ใช้โครงสร้างชั่วคราวหรือถาวร ควรบรรลุมาตรฐานที่ได้รับการตกลงกันไว้ (ดูมาตรฐานนํ้า
สุ ข าภิ บ าลและสุ ข อนามั ย 1 หน้ า 90 และเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงานส� ำ หรั บ การศึ ก ษา
ในภาวะฉุกเฉิน (INEE) มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับการศึกษา: การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง
การฟืน้ ฟู)
10. การสนับสนุนการด�ำรงชีพ: การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบควรมีขอ้ มูลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของพวกเขาก่อนเกิดภัยพิบัติ และโอกาสในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นๆ ในบริบทหลัง
ภัยพิบัติ (ดูมาตรฐานความปลอดภัยและการประเมินทางโภชนาการ 1-2 หน้า 151-158 และ
มาตรฐานหลัก 1 หน้า 57) ความพร้อมของที่ดินและการเข้าถึงที่ดินส�ำหรับการเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการเข้าถึงพื้นที่ตลาดและบริการท้องถิ่นส�ำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดย
เฉพาะก็ควรได้รบั การพิจารณาด้วย
มาตรฐาน ทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 2: การวางแผนทีอ่ ยูอ่ าศัย
การวางแผนการกลับคืนสู่ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยเดิม การอยู่กับครัวเรือนอื่น หรือการตั้ง
ถิน่ ฐานของชุมชนชัว่ คราว มีการยกระดับความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยของทีพ่ กั
และการบริการทีจ่ ำ� เป็นโดยประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ระบุและใช้กระบวนการวางแผนที่มีอยู่ในกรณีที่เป็นไปได้ โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติที่เห็นร่วม
กันว่าดีท่ีสุดในการลดความเสี่ยงและความเปราะบางด้านการตั้งที่อยู่อาศัย (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1)
ระบุความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิในอาคารหรือพื้นที่
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

◗

◗

◗

◗

◗

สร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงความปลอดภัยของทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัยทุกแห่ง รวมทัง้ บริการที่
จ�ำเป็น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)
ใช้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่มีอยู่และลักษณะภูมิประเทศในการลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อสิ่ง
แวดล้อมทางธรรมชาติ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการวางแผนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราว โดย
ครอบครัว เพือ่ นบ้าน หรือกลุม่ หมูบ่ า้ นตามความเหมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
สร้างความมั่นใจในการมีพื้นที่ผิวและผนังกั้นแยกส่วนอาคารที่เพียงพอในค่ายสร้างเองชั่วคราว
ตามแผน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)
ลดความเสีย่ งของพาหะน�ำโรค (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ในกระบวนการวางแผนทั้งหมด ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่พักพิงทุกคนเป็นผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาและเห็นชอบในสถานที่ตั้งที่พักพิงของตนเองหรือพื้นที่ภายในบ้านหรืออาคาร และการ
เข้าถึงการบริการทีจ่ ำ� เป็น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
แผนการตั้งที่อยู่อาศัยทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและความเปราะบางในการใช้ท่ีพักพิง
พืน้ ทีท่ มี่ ดิ ชิด (เช่น ภายในบ้านหรืออาคาร) และบริการทีจ่ ำ� เป็นซึง่ ได้รบั การระบุและบรรเทาแล้ว
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-9)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. กระบวนการวางแผน: การปฏิบัติงานตามแผนงานระดับท้องถิ่นควรได้รับการปฏิบัติและมี
ข้อมูลตามประเภทของภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ภัยที่ได้ระบุไว้และผลกระทบต่อประชาชนที่ได้
รับผลกระทบ มาตรการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงและความเปราะบางของการตั้งถิ่นฐาน
ควรถูกน�ำมาใช้ กฎระเบียบของการวางแผนที่มีอยู่ควรได้รับการปฏิบัติตามที่ก�ำหนดโดยเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และในที่ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อความจ�ำเป็นด้านมนุษยธรรมในการบรรลุความ
จ�ำเป็นเรือ่ งทีพ่ กั พิงและการตัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเร่งด่วน การตัดสินใจการวางแผนทีม่ ผี ลกระทบในระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่ส�ำหรับตั้งที่อยู่อาศัยของชุมชนชั่วคราว ซึ่งควร
ได้รบั การระบุไว้ดว้ ย
2. บ้านเรือน ที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิและการใช้ประโยชน์: ส�ำหรับประชาชน
ทั้งที่ย้ายถิ่นและไม่ได้ย้ายถิ่น การระบุกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เกี่ยวข้อง บ้านเรือนหรืออาคารอื่นๆ
ตลอดจนการถือสิทธิในการใช้งานอย่างเป็นทางการหรือตามจารีตประเพณี ประเด็นดังกล่าวมัก
จะมีความขัดกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานทีท่ ไี่ ม่ได้ลงบันทึกหรือในทีซ่ งึ่ มีความขัดแย้งทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อการครอบครอง การยึดครองอาคารบ้านเรือนหรืออาคารที่มีการใช้งานหลากหลาย
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ของบุคคลหลายคนจะเกีย่ วข้องกับสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือครอบครองร่วมกัน โฉนดทีด่ นิ หรือ
สิทธิในทรัพย์สนิ ของประชาชนกลุม่ เปราะบางควรมีการสืบค้นและสนับสนุนสิทธิของคนกลุม่ ดังกล่าว
โดยเฉพาะกลุม่ ผูห้ ญิง ผูท้ เี่ ป็นหม้าย หรือก�ำพร้าจากภัยพิบตั ิ ผูท้ พุ พลภาพ ผูเ้ ช่า ผูถ้ อื ครองสิทธิ
ทางสังคมและที่พักพิงอย่างไม่เป็นทางการ การชี้แจงสิทธิทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หรือความเข้าใจในการเป็นเจ้าของหรือการรับมรดก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกรณีภัยพิบัติซึ่งที่ผู้
ถือสิทธิหรือโฉนดที่ดินอาจเสียชีวิตหรือพลัดหลง ข้อก�ำหนดของการครอบครองกลุ่มหรือสิ่งที่มี
ลักษณะเหมือนกันในหลายครัวเรือนซึง่ ไม่มสี ทิ ธิอย่างเป็นทางการมาก่อนเกิดภัยพิบตั มิ สี ว่ นช่วย
ในการก�ำหนดสิทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ดังกล่าวได้ ข้อก�ำหนดของการให้ความช่วยเหลือด้านทีพ่ กั พิงอาจได้
รับการพิจารณาหรือน�ำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถือเป็นการยับยั้งหรือขัดขวางปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรม การใช้ที่ดินเพื่อการตั้งที่อยู่ของชุมชนชั่วคราวควรพิจารณาสิทธิที่มีอยู่ของการ
ใช้ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติโดยเจ้าของพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง (ดูมาตรฐานที่พักพิงและที่
อยูอ่ าศัย 5 หน้า 267)
3. การบริการที่ส�ำคัญและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ซึ่งกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง อาศัยอยู่กับครัวเรือนอื่นหรือพักอาศัยในชุมชนชั่วคราว
ล้วนแล้วแต่ต้องการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นอย่าง
เป็นธรรม รวมทัง้ ความเหมาะสมด้านนาํ้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล เชือ้ เพลิงส�ำหรับ
ประกอบอาหาร หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบอาหารของชุมชน การดูแลสุขภาพ
การก�ำจัดขยะมูลฝอย โรงเรียน สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางสังคม สถานทีท่ างศาสนา จุดนัดพบ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส�ำหรับเด็กและพื้นที่ส�ำหรับเป็นโรงเลี้ยงสัตว์ (สร้าง
ความมั่นใจว่ามีการการแยกสัตว์ดังกล่าวออกจากที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ) ควรจัดพื้นที่ที่เพียง
พอส�ำหรับการฝังศพและพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม การใช้สงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกที่มีอยู่หรือที่ได้รับการซ่อมแซมควรจะได้รับการสนับสนุนมากที่สุดตราบเท่าที่ไม่ส่งผล
กระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนเจ้าของพื้นที่ ควรจัดหาสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกเพิม่ เติมหรือการบรรลุความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เปราะบาง
โครงสร้างทางสังคมและบทบาททางเพศสภาพของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและความต้องการ
ของกลุ่มเปราะบางควรสะท้อนให้เห็นผ่านการให้บริการ เช่น การสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ให้
บริการอยู่ในระยะทางที่เหมาะสมต่อการเดินของบุคคลที่มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนไหว
และจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัยในถิน่ ฐานของชุมชนชัว่ คราว ควรสร้าง
ความมั่นใจในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพทาง
ร่างกายและผูท้ จ่ี ำ� เป็นต้องใช้สง่ิ อ�ำนวยความสะดวกนัน้ ๆ บ่อยครัง้ ส�ำนักงานบริหาร คลังสินค้า
และทีพ่ กั เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพืน้ ทีก่ กั กันในถิน่ ฐานของชุมชนชัว่ คราวควรจะได้รบั การจัดสรรตาม
ที่ก�ำหนด (ดูมาตรฐานนํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย 1 หน้า 90 และมาตรฐาน
ระบบสุขภาพ 1 หน้า 298)
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4. การเข้าถึง: การเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย ควรมีการประเมินสภาพโครงสร้างพืน้ ฐานของถนนในท้องถิน่
และความใกล้ชิดศูนย์กลางการขนส่งส�ำหรับการให้การบรรเทาทุกข์ โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ตามฤดูกาล ภัย และความเสีย่ งด้านความปลอดภัย ส�ำหรับการตัง้ ฐานของชุมชนชัว่ คราว พืน้ ที่
ภายใน คลังสินค้าเบือ้ งต้นและจุดแจกจ่ายอาหาร ควรจะเข้าถึงได้โดยรถบรรทุกหนักทางถนนใน
ทุกสภาพอากาศ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ควรจะสามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะ ถนน
และทางเดินภายในที่พักพิงควรมีความปลอดภัย จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและใช้งาน
ได้ในทุกสภาพอากาศ เพื่อการเข้าถึงที่พักอาศัยส่วนบุคคลและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในชุมชน
รวมทั้งโรงเรียนและสถานที่ดูแลสุขภาพ แสงไฟควรจัดให้มีตามความจ�ำเป็น ภายในที่อยู่อาศัย
ของชุมชนชัว่ คราวหรือศูนย์พกั พิง และเส้นทางเข้า-ออกควรหลีกเลีย่ งการสร้างพืน้ ทีเ่ ปลีย่ วหรือ
ปกปิดทีอ่ าจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลได้ ควรหลีกเลีย่ งการเปลีย่ นแปลง
ระดับที่อยู่ใกล้กับทางออกของศูนย์พักพิงและควรจัดหาราวบันไดส�ำหรับบันไดและทางลาด
ส�ำหรับผู้ที่มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนไหว ควรจัดพื้นที่ชั้นล่างซึ่งใกล้กับทางออกหรืออยู่
ตามทางเข้าซึง่ เป็นระดับเดียวกันกับพืน้ ทีจ่ ดั ไว้ให้ การอยูอ่ าศัยในอาคารทีใ่ ช้เป็นศูนย์พกั พิงควร
จะมีระยะห่างที่เหมาะสมกับทางออกอย่างน้อยสองเส้นทางตามที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งเส้นทาง
หลบหนีภยั ซึง่ มองเห็นได้อย่างชัดเจน
5. การเลือกสถานที่และการระบายนํ้า: การระบายนํ้าผิวดินและความเสี่ยงของการเกิดนํ้าขัง
หรือนํ้าท่วม ควรได้รับการประเมินเมื่อเลือกสถานที่และวางแผนการตั้งที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชั่วคราว ความลาดเอียงของพื้นที่ไม่ควรเกินร้อยละ 5 เว้นเสียแต่ในกรณีที่มาตรฐานการระบาย
นํา้ และการควบคุมการพังทลายของหน้าดินจะถูกน�ำมาใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 1 เพือ่ ให้เกิดการ
ระบายนํ้าที่เพียงพอ ช่องทางการระบายนํ้าถือว่ามีความจ�ำเป็นในการช่วยลดนํ้าท่วมหรือนํ้าขัง
จุดต�่ำสุดของพื้นที่ไม่ควรจะน้อยกว่าสามเมตรเหนือระดับสูงสุดโดยประมาณของนํ้า สภาพพื้น
ดินควรมีความเหมาะสมต่อการขุดห้องสุขาและควรก�ำหนดต�ำแหน่งของสุขาและสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกอืน่ ๆ ด้วย (ดูมาตรฐานการก�ำจัดสิง่ ขับถ่าย 1-2 หน้า 106-111 และมาตรฐานการระบาย
นํา้ 1 หน้า 122)
6. การวางแผนสถานที่ส�ำหรับการตั้งที่อยู่อาศัยของชุมชนชั่วคราว: การจัดสรรพื้นที่ภายใน
ศูนย์พักพิงและผังครัวเรือนภายในค่ายทีถ่ กู วางแผนไว้ชวั่ คราวควรสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทาง
สังคมที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านนํ้าและสุขาภิบาล
การประกอบอาหารของชุมชน การแจกจ่ายอาหาร เป็นต้น การวางแผนในกลุ่มเพื่อนบ้านควร
จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ น�ำไปสู่การรักษาความปลอดภัยและส่งเสริม
การจัดการตนเองโดยประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ รูปแบบผังในค่ายทีถ่ กู วางแผนไว้ชว่ั คราวควร
รักษาความเป็นส่วนตัวและความมีศักดิ์ศรีของครัวเรือนต่างๆ ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าที่พัก
อาศัยแต่ละครัวเรือนสามารถเปิดออกสู่พื้นที่สาธารณะหรือพื้น ที่คัดกรองส�ำหรับการใช้งานของ
ครัวเรือน แทนที่จะหันหลังให้กับทางเข้าและประจันหน้ากับพื้ นที่พักอาศัยของครอบครัวอื่นๆ
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ควรวัดพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงบูรณาการทีป่ ลอดภัยส�ำหรับรองรับประชาชนทีย่ า้ ยถิน่ รวมทัง้ ประชาชน
จ�ำนวนมากที่เป็นผู้ใหญ่โสด หรือเด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง ควรน�ำหลักการวางแผนกลุ่มบ้านเรือน
มาปรับใช้ส�ำหรับการตั้งที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย เช่น กลุ่มของครัวเรือนที่กลับสู่พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ก�ำหนดหรือครอบครัวเจ้าบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวอื่นๆ (ดูหลักการคุ้มครอง 1
หน้า 35)
7. พื้นผิวของค่ายตามแผนชั่วคราวหรือค่ายที่ตั้งขึ้นด้วยตนเอง: ในการตั้งที่อยู่อาศัยอย่าง
น้อยควรมีพ้ืนผิวส�ำหรับใช้งาน 45 ตารางเมตร เพื่อวางผังการใช้งานส�ำหรับบุคคล และครัว
เรือน จ�ำเป็นต้องมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับถนนและทางเดินเท้า การประกอบอาหารภายนอกครัวเรือน หรือ
การประกอบอาหารของชุมชน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ สุขาภิบาล แนวกันไฟ การบริหารจัดการ การจัดเก็บนํ้า พื้นที่แจกจ่ายสิ่งของ ตลาด พื้นที่
เก็บของและพื้นที่เล็กๆ ส�ำหรับปลูกผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน ในกรณีท่ีการบริการชุมชน
สามารถจัดหาได้จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีอยู่และที่หาเพิ่มเติมจากภายนอกพื้นที่อยู่อาศัย
ควรจัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้งานขัน้ ต�ำ่ 30 ตารางเมตรต่อคน ทัง้ นีก้ ารวางแผนด้านพืน้ ทีค่ วรพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนประชากรด้วย ถ้าไม่สามารถจัดหาพื้นที่ขั้นต�ำ่ ได้ ควรพิจารณาจัดการกับ
ความหนาแน่นของประชากร เช่น ผ่านการสร้างความมั่นใจในพื้นที่ที่เพียงพอต่อการอยู่อย่าง
เป็นเอกเทศ และมีความเป็นส่วนตัวระหว่างครัวเรือน และมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกที่
จ�ำเป็นอืน่ ๆ เป็นต้น
8. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั : ประเมินความเสีย่ งการเกิดไฟไหม้เพือ่ วางแผนพืน้ ทีข่ องการตัง้ ที่
อยูอ่ าศัยชุมชนชัว่ คราวและจัดกลุม่ ของทีพ่ กั อาศัยส่วนบุคคล การด�ำเนินการบรรเทาภัยควรรวม
ถึงการก�ำหนดแนวกันไฟ 30 เมตรขึ้นในทุกๆ 300 เมตรของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและควรมีพื้นที่
อย่างน้อย 2 เมตร (แต่ควรเป็นสองเท่าของความสูงโดยรวมของสิ่งปลูกสร้าง) ระหว่างอาคาร
หรือทีพ่ กั อาศัยบุคคล เพือ่ ป้องกันการยุบตัวจากอาคารทีอ่ ยูต่ ดิ กัน การประกอบอาหารทีต่ อ้ งการ
ใช้เตาหรือเครือ่ งท�ำความร้อนก็ควรสอดคล้องกับการวางแผนพืน้ ทีโ่ ดยรวม รวมทัง้ แยกออกจาก
ทีพ่ กั อาศัยในครัวเรือนเพือ่ ความปลอดภัย (ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 4 หน้า 276)
9. ความเสี่ยงต่อพาหะน�ำโรค: พื้นที่ราบต�่ำ ซากปรักหักพังจากภัยพิบัติ อาคารร้างและพื้นที่
ขุดเจาะ เช่น พื้นที่จากการใช้ดินในท้องถิ่นส�ำหรับการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะพันธุ์
พาหะน�ำโรค ศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนใกล้เคียง ส�ำหรับการ
ตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนชัว่ คราว ควรเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมและลดผลกระทบต่อการเกิดพาหะน�ำ
โรค อันเป็นกุญแจส�ำคัญในการลดผลกระทบของโรคทีม่ สี ตั ว์เป็นพาหะน�ำโรคในประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ (ดูมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3 หน้า 112-117)
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มาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 3: พืน้ ทีม่ ดิ ชิด
ประชาชนมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยทีเ่ พียงพอต่อการให้ความอบอุน่ อากาศบริสทุ ธิ์ และการป้องกันจาก
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสร้างความมั่นใจในความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและสุขภาพของ
ตนเอง รวมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมในครัวเรือนและการประกอบอาชีพทีส่ ำ� คัญ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

สร้างความมั่นใจว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแต่ละครัวเรือนมีพื้นที่มิดชิดอย่างเพียงพอ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการอยู่อย่างเป็นเอกเทศและความเป็นส่วนตัวตามที่
ต้องการระหว่างเพศ กลุ่มอายุ และระหว่างครอบครัวภายในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรตามความ
ต้องการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
สร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมที่จ�ำเป็นในครัวเรือนและการประกอบอาชีพสามารถด�ำเนินไปได้
ภายในพืน้ ทีม่ ดิ ชิดหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ส่งเสริมทีพ่ กั พิงและวัสดุซง่ึ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ คี วามคุน้ เคย เป็นทีย่ อมรับ
ทางวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเท่าที่เป็นได้ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 5-6)
ประเมินสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ฉพาะเจาะจงในทุกฤดูกาลเพือ่ จัดให้มคี วามอบอุน่ การระบายอากาศ
และการป้องกันทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-10)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนมีพื้นที่ขั้นต�่ำในเบื้องต้น 3.5 ตารางเมตรต่อคน (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
การแก้ปัญหาที่พักพิงและวัสดุทั้งหมดสามารถตอบสนองข้อตกลงตามมาตรฐานทางเทคนิคและ
มาตรฐานการท�ำงาน ตลอดจนเป็นทีย่ อมรับทางวัฒนธรรม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-10)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม: ในสภาพอากาศเย็น กิจกรรมในครัวเรือนโดยทั่วไปมัก
จะเกิดขึน้ ภายในพืน้ ทีท่ มี่ ดิ ชิด และประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอาจจะใช้เวลามากในการอยูภ่ ายใน
อาคารเพือ่ ให้ความอบอุน่ ทีเ่ พียงพอ กิจกรรมในครัวเรือนของชุมชนเมืองมักจะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ ดิ
ซึง่ มีสว่ นเชือ่ มต่อกับพืน้ ทีภ่ ายนอกเพียงเล็กน้อยทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ พืน้ ทีภ่ ายในบ้านหรือ
อาคารที่เกินจาก 3.5 ตารางเมตรต่อคน มักจะต้องเป็นไปเพื่อบรรลุปัจจัยทางภูมิอากาศ ความ
สูงจากพื้นห้องถึงเพดานก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ เพดานสูงมักพบได้ในสภาพอากาศร้อนและชื้น เพื่อ
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ช่วยในการถ่ายเทอากาศ ในขณะที่มีเพดานระดับต�่ำกว่าเป็นที่นิยมในสภาพอากาศเย็นเพื่อลด
การท�ำความร้อนภายใน ความสูงจากพืน้ ถึงเพดานภายใน ณ จุดสูงสุด ไม่ควรเกินสองเมตร ใน
ภูมอิ ากาศอบอุน่ พืน้ ทีภ่ ายนอกทีเ่ ชือ่ มต่อกับครัวเรือนทีใ่ ห้รม่ เงาสามารถน�ำมาใช้สำ� หรับการเตรียม
และการประกอบอาหาร ที่อยู่อาศัยอาจจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่าง
รุนแรงจากความหนาวเย็นในเวลากลางคืนของฤดูหนาว ไปสู่อากาศร้อนจัดของเวลากลางวันใน
ฤดูรอ้ น ในทีซ่ งึ่ วัสดุสำ� หรับทีพ่ กั อาศัยไม่สามารถจัดหาได้โดยสมบูรณ์ อย่างน้อยควรมุงหลังคาให้
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ มี่ ดิ ชิดก่อน การครอบคลุมพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ หมดอาจไม่สามารถป้องกันสภาพภูม-ิ
อากาศและรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและความมีศกั ดิศ์ รีได้ ดังนัน้ ควรจะต้องด�ำเนิน
การเพือ่ ตอบสนองความต้องการดังกล่าวให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ (ดูบนั ทึกแนวทางปฏิบตั ิ 2)
2. ระยะเวลา: ในทันทีที่เกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศรุนแรงซึ่งวัสดุส�ำหรับ
สร้างทีพ่ กั พิงยังไม่พร้อมใช้งาน พืน้ ทีม่ ดิ ชิดทีน่ อ้ ยกว่า 3.5 ตารางเมตรต่อคน อาจมีความเหมาะ
สมเพียงพอในการรักษาชีวติ และพักพิงในระยะสัน้ ในกรณีดงั กล่าวควรครอบคลุมพืน้ ทีอ่ อกไปให้
ได้ถงึ 3.5 ตารางเมตรต่อคน โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ เพือ่ ลดผลกระทบอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่
สุขภาพและความเป็นอยูข่ องผูพ้ กั อาศัย ถ้าพืน้ ที่ 3.5 ตารางเมตรต่อคนไม่สามารถจัดสรรได้ หรือ
เกินกว่าพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์โดยทัว่ ไปของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรือเพือ่ นบ้านใกล้เคียง ควร
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ความมีศกั ดิศ์ รีและความเป็นส่วนตัว ในกรณีทพี่ นื้ ทีท่ มี่ ดิ ชิดลด
ลง การตัดสินใจใดๆ ในการก�ำหนดพืน้ ทีท่ นี่ อ้ ยกว่า 3.5 ตารางเมตรต่อคน ควรมุง่ เน้นเป็นส�ำคัญ
พร้อมกับด�ำเนินการเพื่อลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ได้รับผลกระทบ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว
หรือที่อยู่อาศัยในช่วงการเปลี่ยนแปลง อาจต้องจัดให้มีที่พักพิงที่เพียงพอหากมีการขยายระยะ
เวลา การพักพิงในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและอาจกินเวลาหลายปี แผนการ
ตอบสนองที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ควรสร้างความมั่นใจว่าที่พัก
อาศัยชัว่ คราวหรือทีพ่ กั ในช่วงการเปลีย่ นแปลงไม่ได้รบั อนุญาตให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยถาวร
3. ข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรม ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ธรรมเนียมปฏิบัติของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้พื้นที่อยู่อาศัยภายใน เช่น การใช้เป็นที่นอนและที่พักของสมาชิก
ในครอบครัวขยายควรสอดคล้องกับพื้นที่มิดชิดที่ได้รับการจัดสรร การให้ค�ำปรึกษาควรรวมถึง
สมาชิกของกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบาง และผูด้ แู ลบุคคลดังกล่าว โอกาสส�ำหรับการแบ่งพืน้ ทีภ่ ายใน
ที่พักอาศัยส่วนบุคคลควรได้รับการจัดให้มีด้วย การจัดกลุ่มของครอบครัวเครือญาติในที่พักพิง
มีการวางแผนเป็นอย่างดีในการเข้าถึงพื้นที่ที่มิดชิด และอุปกรณ์เพื่อก�ำบังพื้นที่ส่วนบุคคล และ
ครัวเรือนจะช่วยให้เกิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพียงพอ ประโยชน์ทางจิตสังคม
ของการสร้างความมัน่ ใจให้พน้ื ทีแ่ ละความเป็นส่วนตัวทีเ่ พียงพอพร้อมทัง้ ลดความแออัดยัดเยียด
ทั้งในที่พักอาศัยส่วนบุคคลและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด ควรได้รับการส่งเสริม (ดูหลัก
การคุม้ ครอง 1 หน้า 35)
4. ครัวเรือนและกิจกรรมการด�ำรงอาชีพ: ภายในพื้นที่มิดชิดควรจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับการจัด
กิจกรรม ได้แก่ การนอนหลับ การซักล้างและการแต่งกาย การดูแลทารก เด็กและผูเ้ จ็บป่วย หรือ
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

อ่อนแอ การเก็บสะสมอาหาร นํา้ ทรัพย์สนิ ของครัวเรือนและทรัพย์สนิ ส�ำคัญอืน่ ๆ การประกอบ
อาหารและการรับประทานอาหารภายในบ้านเมื่อจ�ำเป็น ตลอดจนการรวมตัวกันตามปกติของ
สมาชิกในครัวเรือน การวางแผนพื้นที่ที่มิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพื้นที่ย่อยๆ ควรใช้
ประโยชน์จากพืน้ ทีภ่ ายในและพืน้ ทีภ่ ายนอกใดๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อติดกันอย่างสูงสุด
5. การแก้ปญ
ั หาทีพ่ กั พิง วัสดุและการก่อสร้าง: ลักษณะของทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น เต็นท์ครอบครัว ชุด
อยู่อาศัย วัสดุ หีบห่อหรืออาคารที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าควรจัดให้มีขึ้นในกรณีที่ที่พักพิงในท้องถิ่นยังไม่พร้อมใช้งานหลังเกิดภัยพิบัติ มีไม่เพียงพอ หรือไม่มีความยั่งยืนจากการใช้ประโยชน์
ทางธรรมชาติในท้องถิ่น ในที่ซ่ึงผ้าพลาสติกถูกจัดให้เป็นรายการบรรเทาทุกข์ด้านที่พักพิงใน
ภาวะฉุกเฉิน ควรมีการเสริมด้วยเชือก อุปกรณ์กอ่ สร้างและวัสดุสนับสนุน เช่น เสาไม้ หรือคาน
ที่หาได้จากวัสดุภายในท้องถิ่น วัสดุดังกล่าวหรือที่อยู่อาศัยที่ก�ำหนดไว้บรรลุข้อตกลงตามราย
ละเอียดและมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล และเป็นทีย่ อมรับของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
เมื่อวัสดุส�ำหรับที่พักอาศัยพื้นฐานได้รับการจัดสรรเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง (เช่น ผ้าพลาสติก)
ควรประเมินและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในท้องถิ่นด้วยการจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่จ�ำเป็นทดแทน (เช่น เสาไม้ส�ำหรับท�ำเป็นคาน) ความ
สามารถทางเทคนิคและทางการเงินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการรักษาและซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยตนเองควรสอดคล้องกับวัสดุและเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (ดูมาตรฐานเครื่องอุปโภค 5
หน้า 278) ควรจะด�ำเนินการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าการแก้ปญ
ั หาด้านที่
อยูอ่ าศัยมีประสิทธิภาพเพียงพอเมือ่ เวลาผ่านไป
6. การออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม: สมาชิกทัง้ หมดของแต่ละครัวเรือนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบควรมีสว่ น
ร่วมในการก�ำหนดรูปแบบของความช่วยเหลือด้านที่พักพิงให้มากที่สุด โดยให้ความส�ำคัญกับ
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลหรือผู้อยู่อาศัยที่ต้องใช้เวลาอยู่ในที่พักพิงและผู้ที่มีความต้องการ
การเข้าถึงเป็นล�ำดับแรก ซึง่ ควรจะสอดคล้องกับการประเมินทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแบบแผนทีม่ อี ยู่ ควร
ท�ำให้ครัวเรือนตระหนักถึงข้อเสียและข้อดีของการอาศัยอยู่ในที่พักแบบ “ทันสมัย” ที่มีรูปแบบ
การก่อสร้างและวัสดุทไี่ ม่คนุ้ เคย ซึง่ อาจเป็นการยกระดับสถานะทางสังคมของครัวเรือนดังกล่าว
ไปด้วย (ดูมาตรฐานหลัก 1 หน้า 57)
7. สภาพภูมิอากาศอบอุ่นและชื้น: ต้องก�ำหนดและออกแบบที่พักพิงให้มีการระบายอากาศได้
มากที่สุดและเปิดรับแสงโดยตรงให้น้อยที่สุด หลังคาควรมีความลาดเอียงพอส�ำหรับการระบาย
นํา้ ฝนพร้อมชายคาขนาดใหญ่เว้นแต่ในพืน้ ทีท่ ม่ี ลี มแรง วัสดุกอ่ สร้างควรมีนาํ้ หนักเบาและดูดซับ
ความร้อนต�ำ่ ควรสร้างความมัน่ ใจในการระบายนาํ้ ผิวดินรอบทีพ่ กั พิง รวมทัง้ การยกพืน้ สูง เพือ่
ให้นาํ้ ไหลเข้าทีพ่ กั พิงได้นอ้ ยทีส่ ดุ
8. สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง: สิ่งปลูกสร้างควรมั่นคง ทนความร้อนสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับ
ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนที่แตก
ต่างกันในตัวอาคาร หรือใช้วัสดุนํ้าหนักเบาที่กันความร้อนเพียงพอ ควรระวังการออกแบบสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีนํ้าหนักมาก ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว หากมีเพียงผ้าพลาสติกหรือเต็นท์ควร
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ใช้ชนิดหลังคาสองชั้น แบบมีช่องอากาศระหว่างชั้นเพื่อช่วยลดรังสีความร้อน ช่องประตูและ
หน้าต่างไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่มีลมพัดแรงตลอดเวลา เพื่อลดความร้อนจากลมและรังสีความร้อน
จากพื้นดินโดยรอบลงเหลือน้อยที่สุด ควรปูพื้นต่อกับผนังด้านนอกโดยไม่เหลือช่องว่างเพื่อช่วย
ป้องกันฝุน่ และพาหะน�ำโรคเข้าสูต่ วั บ้าน
9. สภาพอากาศหนาวเย็น: ต้องใช้วัสดุที่หนา หนัก และดูดซับความร้อนสูงเพื่อสร้างที่พักพิง
ส�ำหรับการอยู่อาศัยตลอดวัน วัสดุก่อสร้างนํ้าหนักเบาที่ดูดซับความร้อนต�่ำแต่เก็บความร้อนได้
ดีเหมาะกับการสร้างที่พักพิงที่ใช้เฉพาะกลางคืน ให้ลมผ่านเข้าที่พักพิงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
เพือ่ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยรูส้ กึ สบาย โดยมีการระบายอากาศทีพ่ อเหมาะในบริเวณทีม่ เี ครือ่ งท�ำความร้อน
และเตาประกอบอาหาร เตาหรือเครื่องท�ำความร้อนรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นและต้องเหมาะ
สมกับทีพ่ กั พิง ประเมินและลดโอกาสในการเกิดอัคคีภยั จากการใช้เตาและเครือ่ งท�ำความร้อนให้
เหลือน้อยทีส่ ดุ (ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 4 หน้า 276) ควรจัดให้มกี ารระบายนํา้ ผิวดินในบริเวณ
รอบที่พักอาศัยและยกพื้นสูงเพื่อลดความเสี่ยงของนํ้าเนื่องจากนํ้าฝนหรือหิมะละลายแล้วไหล
เข้าไปยังพื้นที่มิดชิด พื้นห้องต้องเก็บความร้อนได้ดีเพื่อให้ร่างกายสูญเสียความร้อนผ่านทาง
พืน้ ห้องให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยใช้เสือ่ ปูนอนทีเ่ ก็บความร้อน ฟูกหรือเตียงทีย่ กสูงจากพืน้ (ดูมาตรฐาน
เครือ่ งอุปโภค 2 หน้า 273)
10. การระบายอากาศและการควบคุมพาหะน�ำโรค: ควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอภายใน
ทีพ่ กั อาศัยและอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ เพือ่ รักษา
สภาพแวดล้อมภายในที่ดีต่อสุขภาพ ลดผลกระทบของควันจากเตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนอันส่ง
ผลให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ และปัญหาสายตา ตลอดจนจ�ำกัดความเสี่ยงของการแพร่
เชือ้ ของโรค เช่น การแพร่เชือ้ วัณโรคทางนาํ้ ลาย รูปแบบการใช้งานทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยผูย้ า้ ยถิน่ รวม
ทั้งการเลือกวัสดุควรสอดคล้องกับมาตรการควบคุมพาหะน�ำโรค (ดูมาตรฐานการบริการด้าน
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - การควบคุมโรคติดต่อ 1 หน้า 314 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3
หน้า 112-117)
มาตรฐานทีพ่ กั พิง และทีอ่ ยูอ่ าศัย 4: การก่อสร้าง
การก่อสร้างมีความปลอดภัย โดยใช้วสั ดุ ความเชีย่ วชาญและความสามารถของท้องถิน่ ตาม
ที่เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบและเปิดโอกาสการประกอบอาชีพ
ในท้องถิน่

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ช่างก่อสร้างอาคารในท้องถิน่ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างอาคารที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยวัสดุและความเชี่ยวชาญอัน
เหมาะสม เพือ่ เพิม่ โอกาสการประกอบอาชีพในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

◗

◗

◗
◗

◗

สร้ า งความมั่ น ใจในการเข้ า ถึ ง การสนั บ สนุ น หรื อ ทรั พ ยากรเพิ่ ม เติ ม ของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
ลดความเสีย่ งและความเปราะบาง โดยการก่อสร้างทีเ่ หมาะสมและวัสดุเฉพาะ (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4-5)
บรรลุมาตรฐานทีต่ กลงร่วมกันในด้านวัสดุและคุณภาพงาน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5-6)
จัดการเรื่องวัสดุ แรงงาน การช่วยเหลือด้านเทคนิค และการอนุมัติกฎระเบียบ ผ่านการปฏิบัติ
ตามค�ำสัง่ จัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารงานก่อสร้างทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)
ส่งเสริมความสามารถในการบ�ำรุงรักษาและการยกระดับทีพ่ กั พิงส่วนบุคคล โดยใช้เครือ่ งมือและ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางปฏิบตั )ิ
◗

◗

การก่อสร้างทั้งหมดสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2-7)
กิจกรรมการก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการเพิ่ม
โอกาสการประกอบอาชีพในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2, 8)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ: การมี ส ่ ว นร่ ว มโดยประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในกิจกรรมการตั้งที่พักพิงและที่อยู่อาศัยควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติด้านการวางแผน
การก่อสร้างและการบ�ำรุงรักษาที่มีอยู่ โครงการการฝึกอบรมทักษะและแผนการฝึกงานส�ำหรับ
ผู้ขาดประสบการณ์สามารถเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�ำหรับบุคคลที่ขาดประสบการณ์หรือทักษะการก่อสร้างที่จ�ำเป็น ผู้หญิงทุกช่วงวัยควรได้รับ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่พักพิง การมีส่วน
ร่วมจากผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวทางกายภาพได้สะดวกหรือผู้ที่ต้องการการดูแลด้วยความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถช่วยในการตรวจสอบสถานที่และการควบคุมวัสดุ การดูแลเด็ก
จัดหาทีพ่ กั ชัว่ คราวหรือเตรียมอาหารส�ำหรับผูท้ ำ� งานก่อสร้าง ตลอดจนสนับสนุนการบริหารงาน
ความต้องการใช้ทรัพยากรด้านเวลาและแรงงานของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั คิ วรได้รบั การ
พิจารณา การให้ความช่วยเหลือจากทีมอาสาสมัครด้านแรงงานของชุมชนหรือแรงงานรับจ้าง
สามารถเติมเต็มการมีส่วนร่วมของครัวเรือนได้ เพราะผู้หญิงอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศในช่วงแสวงหาความช่วยเหลือเพือ่ ก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยของตนเอง (ดูมาตรฐาน
หลัก 1 หน้า 57 หลักการคุม้ ครอง 2 หน้า 38 และมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 5 หน้า 278) บุคคลที่
มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุและบุคคลอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ
ก่อสร้างได้อาจต้องการความช่วยเหลือด้วย
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2. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและประสบการณ์: การออกแบบทางเทคนิคที่เหมาะสม และ
ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและการจัดการควรได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชนที่ได้รับผล
กระทบเพื่อเสริมทักษะและความเข้าใจของพวกเขา รวมทั้งประสบการณ์ในกระบวนการทาง
เทคนิคและข้อก�ำหนดต่างๆ (ดูมาตรฐานหลัก 6 หน้า 74) ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางต่อวงจร
การเกิดภัยพิบตั ติ ามฤดูกาล การมีสว่ นร่วมของผูเ้ ชีย่ วชาญทางเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์ทเ่ี หมาะ
สม ทางออกของชุมชนหรือข้อปฏิบัติที่เห็นร่วมกันว่าดีที่สุดสามารถเป็นข้อมูลในกระบวนการ
ออกแบบและก่อสร้างได้
3. การจัดหาวัสดุและแรงงานก่อสร้างที่พักพิง: การจัดหาวัสดุและเครื่องมือส�ำหรับที่อยู่อาศัย
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นเครื่องมือรายชิ้นหรืออยู่ในรูปแบบชุดเครื่องมือ ช่วยให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถสร้างที่พักอาศัยให้ตนเองได้ ควรท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นเพื่อส่ง
เสริมอาชีพในท้องถิ่น รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง และคู่มือผู้ใช้
แรงงานมาจากการวิเคราะห์และประเมินตลาดอย่างรวดเร็ว หากการจัดหาวัสดุในท้องถิ่นมีแนว
โน้มส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ควรด�ำเนินการดังต่อไปนีไ้ ด้แก่ การใช้ทรัพยากรทีห่ ลากหลาย วัตถุดบิ หรือกระบวนการผลิตทางเลือก
วัสดุท่ีมาจากแหล่งต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล หรือระบบที่อยู่อาศัยเชิงกรรมสิทธิ์
(ดูมาตรฐานที่พักพิงและที่อยู่อาศัย 5 หน้า 267) ควรสนับสนุนสิทธิการน�ำวัสดุจากอาคาร
ทีเ่ สียหายกลับมาใช้ใหม่
4. การป้องกันและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั :ิ ความแข็งแรงของการก่อสร้างควรสอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีปรากฏในท้องถิ่น และควรพิจารณาการปรับตัวเพื่อ
ระบุผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
ก่อสร้างหรือข้อปฏิบัติในการก่อสร้างซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัติควรน�ำมาหารือกับประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากภัยพิบตั แิ ละเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
5. การออกแบบและการก่อสร้าง อาคารสาธารณะที่ปลอดภัย: อาคารสาธารณะทั้งที่เป็น
อาคารชั่วคราวและถาวร เช่น โรงเรียนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ ควรได้รับการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมในลักษณะที่มีความทนทานต่อภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยและการเข้าถึงส�ำหรับทุกคน อาคารสาธารณะดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการก่อสร้างแต่ละส่วนและมีกระบวนการท�ำงานที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งการเข้า
ถึงของผู้ที่มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนไหว การมองเห็นหรือการสื่อสาร การซ่อมแซมหรือ
การก่อสร้างอาคารดังกล่าว ควรด�ำเนินการโดยหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นทีย่ อมรับ และกลยุทธ์การบ�ำรุงรักษาทีไ่ ม่แพงจนเกินไป (ดูมาตรฐานขัน้
ต�ำ่ INEE ในการศึกษา การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง การฟืน้ ฟู)
6. มาตรฐานการก่อสร้าง: มาตรฐานและแนวทางการก่อสร้างควรได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้บรรลุข้อก�ำหนดที่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
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ปลอดภัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ในที่ซึ่งระเบียบปฏิบัติในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติยังไม่ได้รับ
การปฏิบัติตามหรือมีผลบังคับใช้ ควรมีการปฏิบัติตามข้อตกลงเพิ่มเติม โดยสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมทีอ่ ยูอ่ าศัยในท้องถิน่ สภาพภูมอิ ากาศ ทรัพยากร อาคารและขีดความสามารถในการ
บ�ำรุงรักษา การเข้าถึงและราคาทีซ่ อื้ หาได้
7. การจัดซื้อจัดหาและการจัดการการก่อสร้าง: ตารางการก่อสร้างควรได้รับการพัฒนาไปสู่
การวางแผนกิจกรรมและควรระบุเป้าหมายหลัก เช่น วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ การย้ายเข้าของ
ประชาชน และรูปแบบสภาพอากาศตามฤดูกาล ควรจัดให้มรี ะบบโซ่อปุ ทานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ น่า
เชือ่ ถือและตอบสนองความต้องการได้ดี รวมทัง้ ระบบการจัดการก่อสร้างเพือ่ ก�ำกับดูแลด้านวัสดุ
แรงงานและบริเวณการก่อสร้าง ซึ่งควรรวมถึงแหล่งที่มา การจัดซื้อ การขนส่ง และการบริหาร
จัดการจากต้นทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการ (ดูมาตรฐานความมั่นคงด้านอาหาร –
มาตรฐานการแจกจ่ายอาหารที่ 4 หน้า 190)
8. การยกระดับและการบ�ำรุงรักษา: ขณะที่การตอบสนองด้านที่อยู่อาศัยในระยะเริ่มต้นมัก
ให้ความช่วยเหลือด้านพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบควรต้องแสวงหาวิธกี ารอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ขอบเขตหรือคุณภาพของพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั จัดสรร รูป
แบบการก่อสร้างและวัสดุทใี่ ช้ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถรักษา พัฒนาหรือยกระดับทีพ่ กั พิง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในระยะยาว โดยใช้เครื่องมือและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
(ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 5 หน้า 278)
มาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 5: ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การแก้ปัญหาที่พักพิงและที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดหาวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างส่งผล
เสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิน่ น้อยทีส่ ดุ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทมี่ ตี อ่ สภาพแวดล้อมในท้องถิน่ ความ
เสีย่ งและความเปราะบางด้านสิง่ แวดล้อม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
พิจารณาขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเมื่อมีการวางแผนจัดตั้งที่พักพิง
ชัว่ คราวหรือถาวร ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุความต้องการของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากภัยพิบตั ทิ งั้ ในปัจจุบนั และอนาคต (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
ลดผลเสียต่อทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิน่ อันเกิดจากการผลิต การจัดหาวัสดุกอ่ สร้าง รวม
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ทัง้ กระบวนการก่อสร้าง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)
◗

◗

บ�ำรุงรักษาต้นไม้และพืชพรรณชนิดต่างๆ มากเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มการกักเก็บนํ้า ลดการพัง
ทลายของดินและให้รม่ เงา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
บูรณะพืน้ ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานชุมชนชัว่ คราวให้มสี ภาพเดิมทันทีทไี่ ม่มคี วามต้องการใช้งาน เว้นแต่มกี าร
ตกลงเป็นอย่างอืน่ (ดูทบี่ นั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั กับบันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

การวางแผนการกลับคืนสู่ท่ีอยู่อาศัยเดิม ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวรสามารถรองรับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ไม่ส่งผล/ได้รับการบรรเทาผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-6)
กระบวนการก่อสร้างและการจัดหาวัสดุส�ำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่ไม่ส่งผล/ได้รับการ
บรรเทาผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิน่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม: ผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติควร
ได้รับการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการตอบสนองและบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติหลายอย่าง เช่น แผ่นดินถล่ม มักเป็นผลโดยตรงจากการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทไี่ ม่ดี นอกจากนีย้ งั รวมถึงความเสีย่ งหรือความเปราะบางทางธรรมชาติทมี่ อี ยู่ เช่น นํา้ ท่วมตามฤดูกาลในที่ราบต�่ำหรือขาดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สามารถเก็บเกี่ยวได้
อย่างปลอดภัย ความเข้าใจในความเสี่ยงดังกล่าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการวางแผนการตั้งที่อยู่อาศัย
และสร้างความมั่นใจว่าความเปราะบาง รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้รบั การจัดการและรวมเป็นส่วนหนึง่ ของการตอบสนอง
2. ความยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ: พื้นที่ที่มีทรัพยากรในการสนับสนุน
การเพิม่ ขึน้ ของทีอ่ ยูอ่ าศัยมีจำ� กัด ควรบรรเทาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยง่ั ยืน ในพืน้ ที่
ที่ทรัพยากรทางธรรมชาติมีเพียงพอ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชั่วคราวควรได้รับการจัดการเพื่อ
ลดความเสียหายด้านสิง่ แวดล้อม ควรจัดให้มแี ละจัดการแหล่งนํา้ มันเชือ้ เพลิงจากภายนอกอย่าง
ยั่งยืนและการเลือกทุ่งส�ำหรับปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นใดที่สนับสนุน
การด�ำรงชีวิตตามธรรมชาติ ผู้อยู่อาศัยจ�ำนวนน้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจมีความยั่งยืนทางสิ่ง
แวดล้อมมากกว่าการตัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดเล็กเป็นจ�ำนวนมาก และตัง้ อยูอ่ ย่างกระจัดกระจายโดย
ปราศจากการจัดการหรือตรวจสอบ ผลกระทบต่อความจ�ำเป็นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ประชาชนเจ้าของพื้นที่ซึ่งให้ที่พักพิงกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือที่ตั้งบ้าน
เรือนอยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบควรได้รบั การพิจารณาด้วย
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3. การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในระยะยาว: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ควรได้รับการพิจารณาในการวางแผนทุกระดับ ในที่ซึ่งความต้องการด้านที่พักพิงส�ำหรับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะมีการใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างสิ้นเปลือง ผลกระทบระยะยาวควรได้รับการบรรเทาผ่านการส่งเสริมการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานด้าน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมด้วย
4. การจัดหาวัสดุก่อสร้าง: ควรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดหาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เช่น นํ้า ไม้ส�ำหรับก่อสร้าง ทราย ดินและสนามหญ้า รวมทั้งนํ้ามันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
การเผาอิฐและกระเบื้องมุงหลังคา ระบุผู้ใช้ทรัพยากร อัตราทรัพยากรที่มีอยู่เดิมและที่ฟื้นฟู
ขึน้ ใหม่ รวมทัง้ ผูค้ รอบครองหรือควบคุมทรัพยากรดังกล่าว ทรัพยากรทางเลือกและทรัพยากรเสริม
ควรช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระยะ
ยาว ควรส่งเสริมการใช้งานวัสดุจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้ การน�ำวัสดุมาใช้ใหม่ วัสดุทางเลือกและ
กระบวนการผลิต (เช่น การใช้บล็อกดินที่คงทน) ร่วมกับข้อปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ เช่น
โครงการปลูกต้นไม้ทดแทน
5. การกัดกร่อน: ควรมีการวางแผนเพือ่ รักษาต้นไม้และพืชพรรณต่างๆ ในทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั ดิน เพิม่ การให้รม่ เงา ตลอดจนป้องกันสภาพภูมอิ ากาศ ทางเดินตาม
ธรรมชาติควรจะใช้เพื่อเป็นถนน ทางเดินและเครือข่ายการระบายนํ้า เพื่อลดการกัดเซาะและ
นาํ้ ท่วม ในทีซ่ งึ่ ไม่มเี ส้นทางตามธรรมชาติดงั กล่าว ควรมีการท�ำช่องทางระบายนาํ้ ท่อระบายนาํ้
อุโมงค์ระบายนํา้ ใต้ดนิ หรือการปลูกต้นไม้รมิ ตลิง่ เพือ่ ลดการไหลของนํา้ และป้องกันการเซาะกร่อน
(ดูมาตรฐานการระบายนาํ้ 1 หน้า 122)
6. การส่งมอบงาน: ควรส่งเสริมการฟื้นฟูธรรมชาติของสภาพแวดล้อมทั้งในและรอบที่อยู่อาศัย
ของชุมชนชัว่ คราว โดยใช้มาตรการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ควรมีการจัดการเมือ่ เลิกใช้ศนู ย์
พักพิง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าการขนย้ายวัสดุหรือขยะไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่หรืออาจมีผล
เสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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2. เครือ่ งอุปโภค: เครือ่ งนุง่ ห่ม
เครือ่ งนอน และเครือ่ งใช้ใน
ครัวเรือน
ในที่พักพิงมีเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มและเครื่องนอนที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในด้าน
สภาพภูมอิ ากาศ การรักษาสุขภาพ ความเป็นส่วนตัวและความมีศกั ดิศ์ รี การเข้าถึงสินค้าพืน้ ฐานและ
วัสดุที่จ�ำเป็นช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเตรียมและบริโภคอาหาร อุณหภูมิที่อยู่ได้
สบาย บรรลุความต้องการสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลและการสร้าง การบ�ำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม
ทีพ่ กั อาศัย (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 2 หน้า 95 และมาตรฐานนํา้ 1 หน้า 98)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน – ไม่ว่าที่สามารถกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง อาศัยอยู่
กับครอบครัวอืน่ ๆ หรืออาศัยในทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราวของชุมชน – ล้วนแล้วแต่มคี วามต้องการเครือ่ งใช้
ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ต้องได้รับการประเมินและสามารถสนองความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล�ำดับรองลงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว
ของผู้ให้การพักอาศัย อาจต้องการความช่วยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภคเพื่อตอบสนองภาระที่เพิ่มขึ้น
จากการให้ที่พักพิง หรือผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและผลกระทบต่อการเข้า
ถึงเครือ่ งอุปโภคต่างๆ
แม้ว่าการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคเป็นกิจกรรมการตอบสนองโดยทั่วไป แต่ก็ควรมีการพิจารณาข้อ
ก�ำหนดด้านเงินสด หรือบัตรแทนเงินสด ในการเข้าถึงเครือ่ งอุปโภคต่างๆ ในกรณีทตี่ ลาดของท้องถิน่
ยังคงท�ำหน้าที่ต่อไปด้วย (ดูมาตรฐานความมั่นคงด้านอาหาร – การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทน
เงินสด 1 หน้า 202)
เครือ่ งอุปโภคส�ำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนมักจะไม่ตอ้ งการข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำเพิม่
เติมเกี่ยวกับวิธีใช้ อย่างไรก็ตาม เครื่องอุปโภคที่สนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือการก่อสร้าง
เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือก่อสร้าง มักจะต้องมีค�ำแนะน�ำทางเทคนิคเพิ่มเติม
เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในท�ำนองเดียวกัน เครื่องอุปโภคที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลควรได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสม
(ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2 ในหน้า 92-97)
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มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

มาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 1: เครือ่ งใช้สว่ นบุคคลและเครือ่ งใช้ในครัวเรือน
เครื่องอุปโภคสามารถสนับสนุนความต้องการส่วนบุคคล และความต้องการของครัวเรือน
ทั่วไปได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีเครื่องอุปโภคภายในที่พักพิงของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบเพือ่ สร้างความมัน่ ใจใน สุขภาพทีด่ ี ความมีศกั ดิศ์ รี ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของตนเอง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

ประเมินความต้องการเฉพาะด้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2 และมาตรฐานนาํ้ ที่ 3 หน้า 104)
ระบุเครื่องอุปโภคที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถน�ำมาเอง
โดยการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือบัตรแทนเงินสด (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องอุปโภคในถุงยังชีพที่แจกให้ประชาชน (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 4)
วางแผนการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคอย่างเป็นระเบียบ โปร่งใสและเป็นธรรม ในทุกรายการ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ให้คำ� แนะน�ำทางเทคนิคหรือส่งเสริมการใช้งานของรายการเครือ่ งอุปโภคทีส่ นับสนุนทีพ่ กั พิงตาม
ความจ�ำเป็น (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
วางแผนในการเติมเต็มเครื่องอุปโภคส�ำหรับประชาชนที่ย้ายถิ่น เมื่อต้องขยายระยะเวลาการอยู่
ในทีพ่ กั พิงให้นานขึน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ความต้องการด้านเครื่องอุปโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับการประเมิน
และตอบสนองจนบรรลุเป้าหมาย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-7)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การประเมินความจ�ำเป็น: ควรมีการประเมินความจ�ำเป็นในเครื่องใช้ส่วนบุคคลแยกกัน เช่น
เครือ่ งนุง่ ห่มและสุขอนามัยส่วนบุคคล เครือ่ งอุปโภคทัว่ ไปในครัวเรือน เช่น ส�ำหรับเก็บรักษาและ
เตรียมอาหาร ตลอดจนการสนับสนุนความต้องการด้านทีพ่ กั พิง เช่น ผ้าพลาสติก เชือก เครือ่ งมือ
หรือวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน ควรมีการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างความต้องการส่วนบุคคลกับ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประกอบอาหารและเชือ้ เพลิง ควรมีการระบุความต้องการเครือ่ ง
อุปโภคที่สามารถพบได้จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ความจ�ำเป็นส�ำหรับในการใช้กล่อง ถุงหรือ
ภาชนะที่คล้ายกันส�ำหรับจัดเก็บและขนส่งของใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือนให้กับประชาชนที่ย้าย
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ถิ่น และผู้ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง ก็ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือด้าน
เครือ่ งอุปโภค การจัดหาเครือ่ งอุปโภคควรจะเป็นส่วนหนึง่ ของแผนรับมือภัยพิบตั โิ ดยรวมด้วย (ดู
มาตรฐานหลัก 1-3 หน้า 57-67 และมาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 1 หน้า 251)
2. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของชุมชน: เครื่องอุปโภคในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
ควรสนับสนุนสุขอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพ การเตรียมอาหารและการประกอบอาหาร ตาม
ความเหมาะสม ควรมีการเข้าถึงบริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจและอุปกรณ์การเรียนรู้ เชือ่ มโยง
ระหว่ า งสุ ข ภาพและการศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจในการสนั บ สนุ น ด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขอนามัย รวมทั้งการใช้เครื่องอุปโภคอย่างเหมาะสม (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2
หน้า 92-97 และมาตรฐานขั้นต�่ำ INEE ด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อม การตอบสนอง
การฟืน้ ฟู)
3. การจัดหาเครือ่ งอุปโภค: ภัยพิบตั สิ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบโซ่อปุ ทานในท้องถิน่ มัก
มีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเครื่องอุปโภคจากภายนอก และมีการจัดแจกจ่ายโดยตรงถึงประชาชน
ครัวเรือนหรือชุมชน การวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็วในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินความ
ต้องการเบือ้ งต้น สามารถบอกได้วา่ เครือ่ งอุปโภคใดสามารถหาได้ในท้องถิน่ ในบริเวณใกล้เคียง
หรือในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ในที่ซึ่งเศรษฐกิจท้องถิ่นยังคงด�ำเนินต่อไปได้ หรือได้รับการ
สนับสนุนผ่านความช่วยเหลือเฉพาะในการจัดหาหรือจัดการโซ่อุปทาน เงินสดและ/หรือบัตร
แทนเงินสด จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถจัดการเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาทุกข์
ของตนเองได้ (ดูมาตรฐานความมั่นคงด้านอาหาร – การแจกจ่ายเงินสดและบัตรแทนเงินสด 1
หน้า 202) การให้ความช่วยเหลือใดๆ ดังกล่าวไปแล้วควรได้รบั การวางแผนเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่ากลุม่ เปราะบางบรรลุความต้องการของตนเองและไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ
4. ถุงยังชีพ: เครื่องอุปโภคมักถูกบรรจุรวมและเก็บไว้ในคลังก่อนตามข้อก�ำหนดและมาตรฐาน
เป็นการเฉพาะ ปริมาณและคุณสมบัตขิ องเครือ่ งอุปโภคในถุงยังชีพส�ำหรับครัวเรือนควรพิจารณา
จากจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน อายุ เพศและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน ควบคู่
กับการยอมรับทางวัฒนธรรมในตัวเครือ่ งอุปโภคนัน้ ๆ ด้วย
5. การแจกจ่ายเครื่องอุปโภค: ควรวางแผนในวิธีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมโดยหารือกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ประชาชนควรมีสว่ นร่วมในการแจกจ่าย การ
ลงทะเบียน หรือกระบวนการประเมินผล ควรก�ำหนดการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ หรือมีการ
ก�ำหนดเครื่องหมายอย่างเฉพาะเจาะจง สร้างความมั่นใจว่าบุคคลหรือครัวเรือนที่เปราะบางมิได้
ถูกกันออกจากรายชื่อผู้รับการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ และสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลและการ
แจกจ่ายได้ด้วยตนเอง ควรมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับมือกับความกังวลใดๆ ที่เกิด
ขึ้นระหว่างการลงทะเบียนหรือการแจกจ่ายสิ่งของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรมีการหารือ
เกีย่ วกับทีส่ ถานทีม่ คี วามเหมาะสมในการเป็นจุดแจกจ่ายมากทีส่ ดุ เพือ่ ความปลอดภัยในการเข้า
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ถึงและรับแจกเครื่องอุปโภคทั้งขาไปและขากลับ ควรพิจารณาถึงระยะทางเดินเท้า ภูมิประเทศ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รายการ
สนับสนุนที่พักพิง เป็นต้น มีการตรวจสอบการแจกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากเครื่องอุปโภคที่
แจกให้ เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมในทั้งขั้นตอนการแจกจ่ายและตัวเครื่อง
อุปโภคเอง (ดูมาตรฐานความมัน่ คงด้านอาหาร – การขนส่งอาหาร 5 หน้า 194)
6. การส่งเสริม การเรียนการสอนและค�ำแนะน�ำทางเทคนิค: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ควรมีความคุ้นเคยกับเครื่องอุปโภคส่วนบุคคลและของครัวเรือน ซึ่งสามารถใช้งานได้
โดยไม่ต้องการค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีค�ำแนะน�ำทางเทคนิคและการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องอุปโภคที่สนับสนุนที่อยู่อาศัย เช่น วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง (ดูมาตรฐานเครื่องอุปโภค 5 หน้า 278) บรรจุภัณฑ์
สามารถบรรจุแผนภาพแสดงวิธีท�ำอย่างง่ายซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัยและเพียงพอได้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การก่อสร้างในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่ (เช่น การ
สาธิตการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างทีพ่ กั อาศัย) เพือ่ ให้เข้าใจถึงเทคนิคการก่อสร้างทีจ่ ำ� เป็น จุด
อ่อนใดๆ ในทีพ่ กั พิงก่อนเกิดภัยพิบตั ิ การออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยและการก่อสร้างทีอ่ าจมีสว่ นท�ำให้
เกิดความเสียหายหรือท�ำลายบ้านเรือน ตลอดจนตัวอย่างทีด่ ขี องท้องถิน่ ในการก่อสร้างทีท่ นทาน
ต่อภัยพิบตั ิ ควรจะได้รบั การมุง่ เน้นและรวมไว้ในการก่อสร้าง
7. การเติมเต็ม: การวางแผนการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ควรพิจารณาจากอัตราการบริโภค
ระยะเวลาการใช้งาน และความสามารถของประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ในการเติมเต็มเครื่อง
อุปโภคแต่ละประเภทได้
มาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 2: เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งนอน
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ มีเสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่ม ผ้าห่มและเครือ่ งนอนทีเ่ พียง
พอ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจถึงความสะดวกสบายส่วนบุคคล ความมีศกั ดิศ์ รี สุขภาพและความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี องตนเอง

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ระบุความต้องการในเครื่องนุ่งห่มที่แตกต่างกันของผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชายและเด็กชายทุกช่วง
วัย รวมทั้งทารกและผู้ที่เปราะบางหรือคนชายขอบ และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงเครื่องนุ่ง
ห่มที่จ�ำเป็นด้วยขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-5)
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◗

◗

ระบุความต้องการในผ้าห่มและเครื่องนอนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและสร้างความมั่นใจ
ในการเข้าถึงผ้าห่มและเครือ่ งนอนตามต้องการ เพือ่ ช่วยสร้างความอบอุน่ ทีเ่ พียงพอ และจัดการ
นอนหลับทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-5)
ประเมินความจ�ำเป็นของมุ้งอาบยาฆ่าแมลงส�ำหรับใช้นอนและจัดให้ตามความจ�ำเป็น (ดู
มาตรฐานควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3 หน้า 112-117)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชายและเด็กชายทุกคนมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างน้อยคนละสองชุด ซึ่งมี
ขนาดพอดีตัวและเหมาะสมกับวัฒนธรรม ฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ (ดูบันทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1-5)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน มีผ้าห่ม เครื่องนอน เสื่อส�ำหรับนอนหรือที่นอนฟูกและมุ้ง
อาบยาฆ่าแมลง ส�ำหรับสร้างความอบอุ่นอย่างเพียงพอระหว่างนอนหลับ ช่วยส่งเสริมการนอน
หลับทีเ่ หมาะสมได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-5 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3
หน้า 112-117)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การเปลีย่ นเครือ่ งนุง่ ห่ม: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึงการเสื้อผ้าเครื่อง
นุ่งห่มผลัดเปลี่ยนที่เพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างความอบอุ่นหรือระบายความร้อน
ความมีศกั ดิศ์ รี สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องตนเอง โดยควรมีเสือ้ ผ้าทีจ่ ำ� เป็นอย่างน้อย 2 ชุด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุดชัน้ ใน เพือ่ ให้สามารถซักท�ำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม
2. ความเหมาะสม: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (รวมทั้งรองเท้าหากจ�ำเป็น) ควรมีความเหมาะสมกับ
สภาพภูมอิ ากาศ วัฒนธรรมและมีขนาดตามต้องการ ควรเพิม่ ผ้าห่มส�ำหรับทารกและเด็กอายุไม่
เกิน 2 ปี เครือ่ งนอนควรสะท้อนถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและมีปริมาณเพียงพอทีช่ ว่ ยให้สามารถ
แยกนอนได้ตามความต้องการ
3. การให้ความอบอุ่น: ควรพิจารณาคุณสมบัติในการเก็บความร้อนของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและ
เครื่องนอน รวมทั้งผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปียกหรือชื้น อันมีผลต่อการระบายความ
ร้อนของเครือ่ งนุง่ ห่ม เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งนอนควรได้รบั การพิจารณาว่าสามารถสร้าง
ความอบอุน่ ได้ตามทีต่ อ้ งการ การใช้เสือ่ ปูนอนหรือทีน่ อนเพือ่ ป้องกันการสูญเสียความร้อนไปใน
พืน้ ดินอาจให้ความอบอุน่ ได้มากกว่าการจัดหาผ้าห่มเพิม่ เติม
4. อายุการใช้งาน: เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอน ควรมีความคงทนเพียงพอส�ำหรับการใช้
งานตามปกติและมีอายุการใช้งานได้นาน
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5. ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ: ควรจัดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดได้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
และเครื่องนอนเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด
เจ็บป่วยเรือ้ รัง หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ผูส้ งู อายุ และผูท้ มี่ กี ารเคลือ่ นไหวผิดปกติ ทารก เด็ก
ผู้ที่มีความเคลื่อนไหวจ�ำกัด และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความร้อนและอาจต้องใช้เสื้อผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม ผ้าห่มและอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ เพือ่ รักษาระดับความอบอุน่ ทีเ่ หมาะสม ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย
หรือผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น การจัดหาฟูกที่นอน
หรือเตียงยกสูงจากพืน้ เพือ่ ความสะดวกสบาย
มาตรฐานเครื่องอุปโภค 3: อุปกรณ์ส�ำหรับการประกอบอาหารและการรับประทาน
อาหาร   
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีการเข้าถึงอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดเตรียมอาหาร
และจัดเก็บอาหาร และการประกอบอาหาร การกินและการดืม่ ทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรม

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ระบุความต้องการของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการจัดเตรียมอาหารและจัดเก็บอาหาร และ
ส�ำหรับการประกอบอาหาร การกินและการดืม่ อีกทัง้ ช่วยให้เกิดการเข้าถึงเครือ่ งอุปโภคทีเ่ หมาะ
สมกับวัฒนธรรมได้ตามความต้องการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

แต่ละครัวเรือนหรือกลุม่ บุคคลทีป่ ระกอบด้วยสมาชิก 4-5 คน สามารถเข้าถึงหม้อประกอบอาหาร
ขนาดครอบครัวที่มีด้ามจับและฝาปิด 2 ใบ อ่างส�ำหรับเตรียมหรือใส่อาหาร มีดท�ำครัวและ
ช้อนกลางสองคัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกคนสามารถเข้าถึงภาชนะ ช้อนหรือเครื่องมือส�ำหรับ
การรับประทานอาหารอืน่ ๆ รวมทัง้ เครือ่ งแก้วหรือแก้วนํา้ ดืม่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ความเหมาะสม: การเลือกเครื่องใช้ในครัวส�ำหรับประกอบอาหารและรับประทานอาหารควร
มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้หญิงหรือผู้ที่มีหน้าที่
จัดเตรียมอาหารควรจะได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ปริมาณของอาหารที่ปรุง
ควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรม เช่น การประกอบอาหารที่แยกต่างหากส�ำหรับต่าง
ครอบครัวแม้จะอยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน หรือการแยกอาหารบางชนิดในระหว่างการเตรียมอาหาร
ประเภทและขนาดของการประกอบอาหาร ตลอดจนเครื่องใช้ส�ำหรับรับประทานอาหารควรจะ
เหมาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพและเด็กด้วย
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2. อุปกรณ์: อุปกรณ์พลาสติกทุกประเภท (ถัง ชาม ถังแกลลอนเหล็กบรรจุนํ้ามัน ภาชนะเก็บนํ้า
และอืน่ ๆ) ควรท�ำจากพลาสติกทีใ่ ช้บรรจุอาหารได้ อุปกรณ์ทที่ ำ� จากโลหะ (มีด ชาม จานและแก้ว
ฯลฯ) ควรท�ำจากเหล็กทีไ่ ม่ขนึ้ สนิม (Stainless steel) หรือภาชนะเคลือบ
มาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 4: เตาหุงต้ม เชือ้ เพลิงและแสงสว่าง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถเข้าถึงเตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย และเข้าถึงแหล่งนํา้ มันเชือ้ เพลิงหรือพลังงานในพืน้ ที่ หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบอาหารของชุมชน แต่ละครัวเรือนยังสามารถเข้าถึงแสงสว่างทีเ่ หมาะสมและ
ยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยส่วนบุคคล

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗
◗

ระบุและตอบสนองความต้องการในการประกอบอาหารและพื้นที่ท�ำความร้อนในครัวเรือน โดย
สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงเตาหุงต้มที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งนํา้ มันเชือ้ เพลิงหรือพลังงานในพืน้ ที่ หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
อาหารของชุมชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สร้างความมั่นใจว่ามีการใช้เตาหุงต้มอย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
ระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญของแหล่งนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือพลังงานในพื้นที่ที่ยั่งยืนทางสิ่ง
แวดล้อมและเศรษฐกิจ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
สร้างความมัน่ ใจว่านาํ้ มันเชือ้ เพลิงถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
ระบุและตอบสนองความต้องการของครัวเรือนในการให้แสงสว่างทีย่ งั่ ยืน การเข้าถึงไม้ขดี ไฟหรือ
วิธกี ารอืน่ ใดทีเ่ หมาะสมในการจุดไฟหรือเทียน ฯลฯ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบใช้เตาหุงต้มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมด้วยนาํ้ มันเชือ้ เพลิงหรือพลังงาน
ในพืน้ ทีต่ ามต้องการ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-3)
ไม่มเี หตุการณ์ใดๆ ทีร่ ายงานถึงความเสียหายต่อประชาชนในการใช้งานเตาหุงต้มตามปกติ การ
จัดหาและเก็บรักษานาํ้ มันเชือ้ เพลิง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4-5)
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถเข้าถึงความปลอดภัยจากการให้แสงสว่างที่
ยั่งยืนและการเข้าถึงไม้ขีดไฟหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมในการจุดไฟหรือเทียน ฯลฯ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 6)
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. เตาหุงต้ม: คุณลักษณะเฉพาะของเตาหุงต้มควรสอดคล้องกับข้อปฏิบัติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ควร
ส่งเสริมการใช้พลังงานในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เตาหุงต้มที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดเตรียมฟืน การจัดการไฟ การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารร่วมกันและ
อื่นๆ การประกอบอาหารส่วนกลางเป็นที่นิยมในศูนย์พักพิงมากกว่าการประกอบอาหารในครัว
เรือน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย และมลภาวะจากควันไฟในอาคาร (ดูมาตรฐานความ
มัน่ คงด้านอาหาร – การขนส่งอาหาร 2 หน้า 185)
2. การระบายอากาศ: ควรติดตัง้ ปล่องระบายก๊าซหรือควันไฟเพือ่ ระบายก๊าซเสียหรือควันไฟจาก
การประกอบอาหารไปสู่ภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย ควรมีการระบายอากาศที่ดีและลดความ
เสีย่ งต่อปัญหาทางการหายใจให้นอ้ ยทีส่ ดุ
3. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั : สร้างความมั่นใจในการแยกเตาหุงต้มออกจากพื้นที่อื่นๆ ภายใน
ที่อยู่อาศัย เตาหุงต้มควรจะวางอยู่บนฐานและบริเวณโดยรอบที่ท�ำจากวัสดุไม่ติดไฟเมื่อควันไฟ
ลอยผ่านที่อยู่อาศัยออกไปภายนอก เตาหุงต้มควรอยู่ห่างจากทางเข้าและตั้งอยู่ในที่ท่ีมีความ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
4. แหล่งเชือ้ เพลิงทีย่ งั่ ยืน: แหล่งนาํ้ มันเชือ้ เพลิงควรได้รบั การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีท่ ี่
ชุมชนเจ้าของพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียงพึ่งพาพลังงานดังกล่าวด้วย ทรัพยากรควรได้รับการเติม
เต็มเพื่อสร้างความมั่นใจในการมีทรัพยากรอย่างยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ท�ำฟืน เพื่อลดการตัดไม้
จากป่ามาท�ำฟืน ควรสนับสนุนการใช้แหล่งเชือ้ เพลิงแบบใหม่ เช่น การผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่งจาก
ขีเ้ ลือ่ ยและสารอินทรียอ์ นื่ ๆ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
5. การกักเก็บเชือ้ เพลิง: ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงและเด็ก
หญิง ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับพืน้ ทีแ่ ละวิธกี ารเก็บนาํ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับการประกอบอาหาร
และท�ำความร้อน เพือ่ สร้างความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรตอบสนองความต้องการกักเก็บนํา้ มัน
เชือ้ เพลิงในกลุม่ ผูม้ คี วามเปราะบาง เช่น ครอบครัวทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว ผูด้ แู ลบุคคลที่
ป่วยเป็นโรคเรือ้ รัง หรือผูท้ มี่ คี วามยากล�ำบากในการเคลือ่ นไหวหรือการเข้าถึงแหล่งพลังงาน ควร
ส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้แรงงานคนในการผลิตน้อย รวมทัง้ เตาเชือ้ เพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
แหล่งนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีส่ ามารถเข้าถึงได้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงควรจะเก็บไว้ในระยะทีป่ ลอดภัยจากเตา
และเชือ้ เพลิงเหลวอืน่ ๆ เช่น นํา้ มันก๊าด ซึง่ ควรจะเก็บให้หา่ งจากมือเด็กและทารก
6. การให้แสงสว่าง: โคมไฟหรือเทียนสามารถให้แสงสว่างที่คุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากการใช้งาน จัดให้มีแสงสว่างประเภทอื่นๆ ที่จะน�ำไปสู่ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งภายในและรอบๆ ที่อยู่อาศัยซึ่งแสงสว่างทั่วไปไม่สามารถเข้าถึง ควร
พิจารณาการใช้พลังงานจากแสงสว่างอย่างประสิทธิภาพ เช่น หลอดไฟแอลอีดี (LEDs) และการ
ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพือ่ สร้างพลังงานไฟฟ้าในท้องถิน่
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

มาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 5: เครือ่ งมือและอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรับผิดชอบต่อการก่อสร้างหรือการบ�ำรุงรักษาที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง หรือสามารถเข้าถึงเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นในการเคลือ่ นย้ายซากปรักหักพัง การก่อสร้าง
และการอบรมเสริมต่างๆ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

ระบุและตอบสนองความต้องการเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างของประชาชนที่รับผิดชอบ
ต่อการก่อสร้างที่ปลอดภัยในบางส่วนหรือทั้งหมดของที่พักอาศัย หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในชุมชนของตนเอง การบ�ำรุงรักษาหรือการเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังตามจ�ำเป็น (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
สร้างความมั่นใจว่ามีกลไกที่เพียงพอส�ำหรับการใช้งาน การบ�ำรุงรักษาและการเก็บรักษาเครื่อง
มือและอุปกรณ์กอ่ สร้างอย่างปลอดภัย ในทีซ่ งึ่ ทุกคนในชุมชนสามารถใช้รว่ มกัน และมีขอ้ ตกลงที่
เข้าใจกันทัว่ ไป (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
จัดการอบรมหรือให้ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นในการใช้เครื่องมือ และการก่อสร้าง การบ�ำรุงรักษาหรือ
การเคลือ่ นย้ายซากปรักหักพัง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

ทุกครัวเรือนหรือกลุม่ ชุมชนสามารถเข้าถึงเครือ่ งมือและอุปกรณ์กอ่ สร้าง การบ�ำรุงรักษาหรือการ
เคลือ่ นย้ายซากปรักหักพังทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างปลอดภัย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ครัวเรือนหรือกลุ่มชุมชนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย
ในการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์กอ่ สร้าง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ชุดเครื่องมือทั่วไป: เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่จัดให้ควรเป็นที่คุ้นเคยและเหมาะสมกับ
บริบท ควรพิจารณาอุปกรณ์ประกอบยึด เช่น ตะปูขนาดต่างๆ ลวดชุบสังกะสี และเชือก และสิง่ ที่
ช่วยในการตัง้ ค่าและการวัด ควรจัดให้เครือ่ งมือทีม่ จี ำ� กัดไว้ใช้เฉพาะในการสร้างอาคารสาธารณะ
ควรมีการตกลงเพือ่ ใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์รว่ มกัน การบ�ำรุงรักษาและเก็บรักษาทีป่ ลอดภัยก่อน
การแจกจ่ายอุปกรณ์
2. การประกอบอาชีพ: ควรจัดหาเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมสนับสนุนการด�ำรงชีพ
เท่าทีเ่ ป็นไปได้ ควรมีการตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้เพือ่ หลีกเลีย่ งผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม (เช่น การ
เก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ยั่งยืน) ตลอดจนการใช้เครื่องมือร่วมกัน
ของชุมชน
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3. การฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค: ควรมีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักถึงการใช้และการบ�ำรุงรักษาเครื่องมืออย่างปลอดภัย ควรจัดให้มีความช่วยเหลือจาก
สมาชิกในครอบครัวขยาย เพื่อนบ้านหรือแรงงานรับจ้าง เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างหรือดูแลรักษา
ทีพ่ กั อาศัย ให้กบั ครอบครัวทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวและกลุม่ คนทีม่ คี วามเปราะบางอืน่ ๆ
ตามทีร่ ะบุไว้ (ดูมาตรฐานทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย 4 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1 หน้า 265)
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ภาคผนวก 1

รายการตรวจสอบการประเมินความต้องการจ�ำเป็นเบื้องต้น
เรือ่ งทีพ่ กั พิง ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งอุปโภค
ชุดค�ำถามนี้ใช้แนวทางและรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณา
การตอบสนองเรื่องที่พักพิงหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ชุดค�ำถามนี้ไม่เป็นค�ำถามตายตัว ควรปรับใช้ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ พึงเข้าใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สถานการณ์
ความปลอดภัย สถิตปิ ระชากรพืน้ ฐานของผูพ้ ลัดถิน่ และประชากรเจ้าของพืน้ ที่ ตลอดจนบุคคลส�ำคัญ
ทีส่ ามารถติดต่อและหารือได้ ได้รบั มาแบบแยกส่วนกัน (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)

1. ทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัย
การประเมินและการประสานงาน
◗
◗

มีกลไกการประสานงานทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
ข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ภัยทีร่ จู้ กั ความเสีย่ งและความเปราะบาง
ของทีพ่ กั พิงและทีอ่ ยูอ่ าศัยมีอะไรบ้าง

◗

มีแผนรับมือเหตุฉกุ เฉินทีส่ อดคล้องกับการตอบสนองหรือไม่

◗

ข้อมูลการประเมินเบือ้ งต้นทีพ่ ร้อมใช้งานมีอะไรบ้าง

◗

มีการวางแผนการประเมินระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนหรือไม่ และได้รวมเอาเรือ่ งทีพ่ กั พิง ที่
อยูอ่ าศัยและเครือ่ งอุปโภคไว้ดว้ ยหรือไม่

สถิตปิ ระชากร
◗
◗

ครัวเรือนทัว่ ไปมีจำ� นวนสมาชิกกีค่ น
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีกลุ่มของคนที่ไม่ได้มาจากครัวเรือนทั่วไป เช่น เด็กที่อยู่
ตามล�ำพัง หรือมีชนกลุม่ น้อยทีม่ ขี นาดครอบครัวต่างจากทัว่ ไปหรือไม่ (แยกตามเพศและอายุ)

◗

มีครัวเรือนไร้ทพี่ กั พิงหรือมีทพี่ กั พิงไม่เพียงพอจ�ำนวนเท่าไร และอยูท่ ไี่ หน

◗

มีผไู้ ร้ทพี่ กั พิงหรือมีทพี่ กั พิงไม่เพียงพอจ�ำนวนเท่าไร และอยูท่ ไี่ หน (แยกตามเพศและอายุ)

◗

◗

มีครัวเรือนที่มีที่พักพิงไม่เพียงพอซึ่งไม่ได้ย้ายออกนอกพื้นที่และสามารถรับความช่วยเหลือให้
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดิมได้จำ� นวนเท่าไร
มีครัวเรือนที่มีที่พักพิงไม่เพียงพอซึ่งย้ายออกนอกพื้นที่และต้องการอยู่กับครอบครัวอื่นๆ หรือ
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ในชุมชนชัว่ คราวจ�ำนวนเท่าไร
◗

มีผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์สุขภาพ และ
ศูนย์ชมุ ชนจ�ำนวนเท่าไร (แยกตามเพศและอายุ)

ความเสีย่ ง
◗

◗

◗

◗

◗

ความเสี่ยงต่อชีวิตเนื่องจากไม่มีที่พักพิงหรือมีที่พักพิงไม่เพียงพอคืออะไร และมีผู้เผชิญความ
เสีย่ งจ�ำนวนเท่าไร
ภาวะเสี่ยงต่อการด�ำรงชีพ สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอัน
เนื่องมาจากผลกระทบที่ก�ำลังเกิดขึ้นของภัยพิบัติหรือภัยอื่นๆ ที่มีความต้องการจ�ำเป็นด้าน
ทีพ่ กั พิงคืออะไร
ภาวะเสี่ยงเป็นพิเศษส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามล�ำพัง ผู้
ทุพพลภาพ หรือป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อันเกี่ยวเนื่องจากการมีที่พักพิงไม่เพียงพอมีอะไรบ้าง รวม
ทัง้ สาเหตุของความเสีย่ งดังกล่าว
ภาวะที่เสี่ยงและส่งผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นที่ อันเนื่องมาจากการย้ายเข้าของผู้พลัด
ถิน่ คืออะไร
ภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งหรือการเลือกปฏิบัติในระหว่างกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่ม
ต่างๆ มีอะไรบ้าง

แหล่งทรัพยากรในท้องถิน่ และข้อจ�ำกัด
◗

◗

◗

◗

◗

◗

แหล่งวัสดุอปุ กรณ์ ก�ำลังคน และแหล่งการเงินของผูป้ ระสบภัยและชุมชนคืออะไร และมีขอ้ จ�ำกัด
ในการตอบสนองความต้องการจ�ำเป็นเรือ่ งทีพ่ กั พิงอย่างเร่งด่วนอย่างไร
มีโอกาสและข้อจ�ำกัดอะไรของรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินการใช้ที่ดิน และ
พืน้ ทีว่ า่ งเปล่า เพือ่ ช่วยตอบสนองความต้องการจ�ำเป็นเรือ่ งทีพ่ กั พิงอย่างเร่งด่วน
ประชากรเจ้าของพืน้ ทีม่ โี อกาสและข้อจ�ำกัดอะไรบ้างในการให้ครัวเรือนพลัดถิน่ เข้ามาพักในพืน้ ที่
เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียง
มีโอกาสและข้อจ�ำกัดอะไรในการใช้ประโยชน์จากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่และไม่ถูก
ท�ำลาย เพือ่ เป็นทีพ่ กั พิงชัว่ คราวของผูพ้ ลัดถิน่
การใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่เพื่อเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศและสิ่ง
แวดล้อมอย่างไร
มีหลักปฏิบัติและข้อจ�ำกัดตามกฎระเบียบของท้องถิ่นอะไรบ้างในการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
เรือ่ งทีพ่ กั พิง
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วัสดุอปุ กรณ์ การออกแบบและการก่อสร้าง
◗

◗

◗

◗

◗

◗

มีแนวทางอะไรในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องที่พักพิงหรือวัสดุก่อสร้างที่มีการจัดหาโดยผู้ประสบ
ภัยหรือหน่วยงานอืน่
มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่เหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในสถานที่เกิดภัย (หากท�ำได้) ซึ่ง
สามารถน�ำมาใช้สร้างทีพ่ กั พิงใหม่ได้
หลักปฏิบัติโดยทั่วไปในการก่อสร้างของผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชากรเจ้าของพื้นที่คืออะไร
และวัสดุกอ่ สร้างอะไรบ้างทีใ่ ช้แตกต่างกันในการจัดท�ำโครงสร้างหลังคา และฝาผนัง
มีทางเลือกอะไรในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุก่อสร้าง ที่ผู้ประสบภัยใช้ได้ และ
คุน้ เคยหรือเป็นทีย่ อมรับ
คุณลักษณะการออกแบบอะไรที่จ�ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงและมีความปลอดภัยใน
การแก้ปัญหาที่พักพิง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเคลื่อนไหว
ล�ำบาก
การแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักพิงสามารถระบุความเหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบจาก
ความเสีย่ งภัยพิบตั แิ ละความเปราะบางทีอ่ าจเกิดขึน้ ในรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบได้อย่างไร

◗

ทีพ่ กั พิงโดยทัว่ ไปมีการก่อสร้างอย่างไรและโดยใคร

◗

วัสดุกอ่ สร้างโดยทัว่ ไปได้มาอย่างไร และใครเป็นผูจ้ ดั หา

◗

◗

สามารถฝึกอบรมหรือให้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ทีพ่ กั พิงของตนเองอย่างไร และมีขอ้ จ�ำกัดอะไรบ้าง
ความช่วยเหลือเพิม่ เติมโดยอาสาสมัครหรือแรงงานรับจ้าง หรือการช่วยเหลือด้านเทคนิคในการ
สร้างทีพ่ กั ให้กบั บุคคลหรือครัวเรือนทีไ่ ม่มคี วามสามารถหรือขาดโอกาสในการก่อสร้างทีพ่ กั พิงให้
กับตนเอง เป็นทีต่ อ้ งการหรือไม่

กิจกรรมของครัวเรือนและกิจกรรมการด�ำรงชีพ
◗

◗

กิจกรรมในครัวเรือนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพใดที่มักท�ำในที่พักพิงของผู้ประสบภัย
และพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ รวมทัง้ การออกแบบมีผลต่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร
โอกาสในการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ได้รับการจัดสรรผ่านแหล่ง
วัสดุอปุ กรณ์และการก่อสร้างทีพ่ กั พิง มีอะไรบ้าง

การบริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกชุมชนทีจ่ ำ� เป็น
◗

มีนํ้าดื่มและบริการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพียงใดในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้และข้อจ�ำกัด
อะไรในการตอบสนองความต้องการจ�ำเป็นด้านสุขาภิบาลทีค่ าดหวังไว้
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◗

◗

การจัดสวัสดิการสังคม (คลินกิ สุขภาพ โรงเรียน สถานทีป่ ระกอบพิธที างศาสนา ฯลฯ) มีอะไรบ้าง
มีโอกาสและข้อจ�ำกัดของการเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเหล่านีอ้ ย่างไร
หากสิ่ ง ปลู ก สร้ า งสาธารณะ โดยเฉพาะโรงเรี ย น ถู ก ใช้ เ ป็ น ที่ พั ก พิ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ พ ลั ด ถิ่ น
มีกระบวนการและกรอบเวลาในการคืนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิม
อย่างไรบ้าง

ผลกระทบต่อชุมชนเจ้าของพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
◗
◗

◗

◗

ประเด็นทีค่ วรพิจารณาส�ำหรับชุมชนเจ้าของพืน้ ทีค่ อื อะไร
ประเด็นในการจัดตั้งและวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้พลัดถิ่นภายในชุมชนเจ้าของ
พืน้ ที่ หรือภายในทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราวคืออะไร
สิ่งที่ควรตระหนักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ในเรื่องแหล่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน
ท้องถิน่ มีอะไรบ้าง
สิง่ ทีค่ วรตระหนักเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ เกีย่ วกับความจ�ำเป็นของผูพ้ ลัดถิน่ ในเรือ่ ง
เชือ้ เพลิง สุขาภิบาล การก�ำจัดขยะมูลฝอย การเลีย้ งสัตว์ ตามความเหมาะสม มีอะไรบ้าง

2. เครือ่ งอุปโภค: เสือ้ ผ้า เครือ่ งนอน และเครือ่ งใช้ในครัวเรือน
เครือ่ งอุปโภคทีจ่ ำ� เป็น
◗

เครือ่ งอุปโภคทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีอะไรบ้าง

◗

เครือ่ งอุปโภคทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการเหล่านัน้ สามารถหาได้จากท้องถิน่ หรือไม่

◗

การใช้เงินหรือบัตรแทนเงินสดมีความเป็นไปได้หรือไม่

◗

จะมีความต้องการการช่วยเหลือทางเทคนิคใดๆ เพื่อเสริมการจัดสิ่งของสนับสนุนที่พักอาศัย
หรือไม่

เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งนอน
◗

◗

มีหลักปฏิบตั อิ ะไรในการจัดหาเครือ่ งนุง่ ห่ม ผ้าห่ม เครือ่ งนอนส�ำหรับผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็กและทารก
หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ และมีสิ่งที่ควรพิจารณาเชิงสังคมและวัฒนธรรม
อย่างไร
มีผหู้ ญิงและผูช้ ายทุกวัย เด็กและทารกจ�ำนวนเท่าไร ทีข่ าดแคลนเครือ่ งนุง่ ห่ม ผ้าห่ม หรือเครือ่ ง
นอน เพือ่ ใช้ปอ้ งกันผลกระทบจากสภาพอากาศ และเพือ่ รักษาสุขภาพ ศักดิศ์ รี และความเป็นอยู่
ทีด่ ี
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◗

◗

ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับการด�ำรงชีวติ สุขภาพ และความปลอดภัยส่วนบุคคลของผูป้ ระสบ
ภัยจากความต้องการเครือ่ งนุง่ ห่ม ผ้าห่มหรือเครือ่ งนอนทีเ่ พียงพอ คืออะไร
มีมาตรการควบคุมพาหะน�ำโรคอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดให้มมี งุ้ กันยุง เพือ่ สร้างความ
มัน่ ใจในสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องครัวเรือน

การประกอบอาหารและการบริโภคอาหาร เตาหุงต้ม และเชือ้ เพลิง
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและการบริโภคอาหารชนิดใดที่ครัวเรือนทั่วไปมีใช้ก่อนเกิด
เหตุภยั พิบตั ิ
มีจ�ำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัยเท่าไรที่ขาดแคลนอุปกรณ์ส�ำหรับประกอบอาหารและการบริโภค
อาหารเพราะสาเหตุใด
การประกอบอาหารและเพิ่มความอบอุ่นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนประสบภัยเป็น
อย่างไร และสถานทีป่ ระกอบอาหารอยูท่ ไี่ หน
เชือ้ เพลิงชนิดใดทีม่ กั น�ำมาใช้ในการประกอบอาหารและเพิม่ ความอบอุน่ ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ และหา
เชือ้ เพลิงเหล่านัน้ ได้จากทีใ่ ด
มีจำ� นวนครัวเรือนผูป้ ระสบภัยเท่าไร ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงเตาประกอบอาหารและเพิม่ ความอบอุน่
เพราะสาเหตุใด
มีจ�ำนวนครัวเรือนผู้ประสบภัยเท่าไร ที่ไม่สามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงที่เพียงพอส�ำหรับประกอบ
อาหารและเพิม่ ความอบอุน่ เพราะสาเหตุใด
อะไรเป็นโอกาสและข้อจ�ำกัด โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม ในการจัดหาเชือ้ เพลิงใช้อย่างเหมาะ
สมและเพียงพอส�ำหรับครัวเรือนผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบและชุมชนใกล้เคียง
มีผลกระทบใดต่อประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะผูห้ ญิงทุกช่วงวัย ในการหา
เชือ้ เพลิงใช้อย่างเพียงพอ
มีหลักปฏิบัติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการรับประทานอาหารอะไรบ้างที่
ควรค�ำนึงถึง

เครือ่ งมือและอุปกรณ์
◗
◗

◗

เครือ่ งมือพืน้ ฐานทีผ่ ปู้ ระสบภัยใช้เพือ่ การก่อสร้าง ดูแลรักษาหรือซ่อมแซมทีพ่ กั อาศัยมีอะไรบ้าง
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอะไรบ้างที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ดูแลรักษา และการเคลือ่ นย้ายสิง่ ปรักหักพัง
การอบรมหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการเพื่อเสริมความสามารถใน
การใช้เครือ่ งมือต่างๆ อย่างปลอดภัย
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รายการอ้างอิงและ
เอกสารอ่านเพิม่ เติม
เครือ่ งมือทางกฎหมายระดับสากล

The Right to Adequate Housing (Article 11 (1) Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights), CECSR General Comment 4, 12 December 1991. Committee on Economic, Social
and Cultural Rights.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1981); Article
14(2)(h).
Convention on the Rights of the Child (1990); Article 27(3).
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1969);
Article 5(e)(iii).
International Convention Relating to the Status of Refugees (1954); Article 21.
Universal Declaration of Human Rights (1948); Article 25.

โดยทัว่ ไป

Corsellis, T and Vitale, A (2005), Transitional Settlement: Displaced Populations. Oxfam.
Oxford.
Davis, J and Lambert, R (2002), Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief
Workers. RedR/IT Publications. London.
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) (2010), Minimum Standards for
Education: Preparedness, Response, Recovery. New York. www. ineesite.org
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2008), Shelter Projects 2008. IASC Emergency
Shelter Cluster. Geneva.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) (2010), OwnerDriven Housing Reconstruction Guidelines. Geneva.
IFRC and United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2010), Shelter
Projects 2009. IFRC. Geneva.
OCHA (2010), Shelter after disaster: strategies for transitional settlement and reconstruction.
Geneva.
ProVention Consortium (2007), Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction: Construction
Design, Building Standards and Site Selection, Guidance Note 12. Geneva.
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United Nations Disaster Relief Organization (UNDRO) (1982), Shelter After Disaster:
Guidelines for Assistance. Geneva.
UNHCR (2007), Handbook for Emergencies. Third Edition. Geneva.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UN Refugee
Agency (UNHCR), Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Food
and Agriculture Organization of the UN (FAO), Norwegian Refugee Council (NRC) (2006),
Handbook on the Implementation of the UN Principles on Housing and Property Restitution
Rights for Refugees and Displaced Persons (The ‘Pinheiro Principles’).
World Bank (2010), Handbook for Post-Disaster Housing and Community Reconstruction.
Washington DC.

ทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราว

CCCM Cluster (2010), Collective Centre Guidelines. UNHCR and International Organization
for Migration. Geneva.
NRC (2008), Camp Management Toolkit. Oslo.

สิง่ แวดล้อม

Kelly, C (2005), Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters. Benfield
Hazard Research Center, University College London and CARE International. London.
Kelly, C (2005), Checklist-Based Guide to Identifying Critical Environmental Considerations in
Emergency Shelter Site Selection, Construction, Management and Decommissioning. ProAct
Network and CARE International.
UNHCR (2002), Environmental Considerations in the Life Cycle of Refugee Camps. Geneva.
WWF and American Red Cross (2010), Green Recovery and Reconstruction Toolkit for
Humanitarian Aid. Washington DC. www.worldwildlife.org/what/partners/humanitarian/greenrecovery-and-reconstruction-toolkit.html

เงินสด บัตรแทนเงินสดและการประเมินตลาด

Albu, M (2010), The Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit. Practical Action
Publishing. Rugby, UK.
Creti, P and Jaspars, S (2006), Cash Transfer Programming in Emergencies. Oxfam. Oxford
International Committee of the Red Cross (ICRC) and IFRC (2007), Guidelines for cash
transfer programming. Geneva.

286
001-384-new.indd 286

12/22/2558 BE 11:17 PM

มาตรฐานขั้นต�่ำเรื่องที่พักพิง ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค

ผูท้ พุ พลภาพ

Handicap International, Disability Checklist for Emergency Response.
www.handicap-international.de/fileadmin/redaktion/pdf/disability_checklist_booklet_01.pdf

เพศสภาพ

IASC (2006), Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities:
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การสนับสนุนด้านจิตสังคม

IASC (2007), Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings.
Geneva.

โรงเรียนและอาคารสาธารณะ

UN International Strategy for Disaster Reduction, INEE, World Bank (2009), Guidance Notes
on Safer School Construction.

เครือ่ งอุปโภคและเครือ่ งใช้ในภาวะฉุกเฉิน

IASC Emergency Shelter Cluster (2007), Selecting NFIs for Shelter. Geneva.
IASC Task Force on Safe Access to Firewood and Alternative Energy in humanitarian
settings (2009), Decision Tree Diagrams on Factors Affecting Choice of Fuel Strategy in
Humanitarian Settings. Geneva.
ICRC and IFRC (2009), Emergency Items Catalogue. Third Edition. Geneva.
IFRC and Oxfam International (2007), Plastic Sheeting: a guide to the specification and use
of plastic sheeting in humanitarian relief. Oxford.
Inter-Agency Procurement Services Offices (2000), Emergency Relief Items: Compendium of
Generic Specifications. Vols 1 and 2. United Nations Development Programme. New York.
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บทที่ 6

มาตรฐานขัน้ ต�ำ่
การด�ำเนินการ
ด้านสุขภาพ
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Geneva.

การใช้เนือ้ หาบทนี้
บทนีแ้ บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ระบบสุขภาพ (Health systems)
2. การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น (Essential health services)

ระบบสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบ เพื่อการน�ำไปใช้ การตรวจสอบ และการประเมินผล
ของงานบริการด้านสุขภาพ ได้ถูกประยุกต์ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบความคิดส�ำหรับการเรียบเรียงงาน
บริการด้านสุขภาพระหว่างการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ซึ่งเป็นวิธีท่ีน่าเชื่อถือที่สุดในการระบุล�ำดับ
ความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงหลักการต่างๆ เช่น การสนับสนุนระบบสุขภาพระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
การประสานงานและการปรับเครือ่ งมือและวิธที ำ� งานให้ได้มาตรฐาน
หลักการคุม้ ครอง และมาตรฐานหลัก ต้องถูกน�ำมาใช้ประกอบการใช้งานในบทนี้
หลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลักถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนือ่ งในบทนี้
แม้วา่ วัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการตอบสนองด้านมนุษยธรรม เมือ่ ประสบภัยพิบตั ิ
แต่มาตรฐานขั้นต�่ำอาจได้รับการพิจารณาระหว่างการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและการเปลี่ยน
ผ่านไปสูก่ จิ กรรมการฟืน้ ฟู ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐานขั้นต�่ำ: มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยธรรมชาติและระบุระดับที่ต�่ำที่สุด เพื่อ
บรรลุการตอบสนองด้านมนุษยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อก�ำหนดของการส่งเสริมเรือ่ งนาํ้ สุขาภิบาล
และการส่งเสริมสุขอนามัย
ปฏิบตั กิ ารหลัก: เป็นกิจกรรมและข้อมูลทีค่ วรน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดัชนีชวี้ ดั หลัก: เป็น “เครือ่ งหมาย” ซึง่ แสดงว่า มาตรฐานได้รบั การบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ผา่ น
วิธกี ารวัดค่าและการสือ่ สารโดยกระบวนการ และผลของปฏิบตั กิ ารหลักทีด่ ชั นีชว้ี ดั นีจ้ ะเกีย่ วข้อง
กับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ไม่ใช่ปฏิบตั กิ ารหลัก
บันทึกแนวทางการปฏิบัติ: บันทึกนี้รวมถึงประเด็นเฉพาะเจาะจงที่จะต้องพิจารณาเมื่อน�ำ
มาตรฐานหลักมาใช้ในการปฏิบัติและดัชนีชี้วัดหลักในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บันทึกแนวทาง
การปฏิบัตินี้จะให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากล�ำบากในการปฏิบัติ มาตรฐานหรือ
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประเด็นหลักๆ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบตั หิ รือดัชนีชวี้ ดั และการอธิบายข้อถกเถียง ข้อขัดแย้ง หรือช่องว่างของความรูใ้ นปัจจุบนั
หากดัชนีชวี้ ดั หลัก และการกระท�ำทีก่ ำ� หนดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ควรมีการประเมินผลอันไม่
พึงประสงค์ที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อลดลักษณะอันไม่พึงประสงค์
นัน้ ตามความเหมาะสม
■

■

■

■
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ภาคผนวกท้ายบทนี้ เป็นรายการตรวจสอบส�ำหรับการประเมินต่างๆ ส�ำหรับงานบริการด้านสุขภาพ
ตัวอย่างแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลรายงานการเฝ้าระวัง สูตรส�ำหรับการค�ำนวณดัชนีชี้วัดทาง
สุขภาพ ถูกแบ่งเป็นรายการอ้างอิงและเอกสารอ่านเพิม่ เติม
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กฎบัตรมนุษยธรรม

หลักการคุ้มครอง

มาตรฐานหลัก

การดาเนิ นงานด้านสุขภาพ
ระบบ
สุขภาพ
มาตรฐาน 1:
การจัดลาดับ
ความสาคัญ
ของบริการ
ด้านสุขภาพ

สุขภาพทาง
เพศและ
อนามัย
เจริ ญพันธุ์

การ
บาดเจ็บ

งาน
สุขภาพจิ ต

โรคไม่
ติ ดต่อ

มาตรฐาน 1:
การป้องกัน
โรคทีส่ ามารถ
ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน

มาตรฐาน 1:
อนามัยเจริญ
พันธุ์

มาตรฐาน 1:
การดูแลผูไ้ ด้
รับบาดเจ็บ

มาตรฐาน 1:
งาน
สุขภาพจิต

มาตรฐาน 1:
โรคไม่ตดิ ต่อ

มาตรฐาน 2:
การดูแลทารก
แรกเกิดและ
ผูป้ ว่ ยเด็ก

มาตรฐาน 2:
เชือ้ เอชไอวี
และโรคเอดส์

มาตรฐาน 1:
การบริการ
ด้านสุขภาพ

การควบคุม
โรคติ ดต่อ

งานสุขภาพ
เด็ก

มาตรฐาน 2:
ทรัพยาการ
บุคคล

มาตรฐาน 1:
การป้องกัน
โรคติดต่อ

มาตรฐาน 3:
ยาและ
เวชภัณฑ์

มาตรฐาน 2:
การวินิจฉัย
และจัดการ
โรค

มาตรฐาน 4:
การจัดสรร
งบประมาณ
ด้านสุขภาพ

มาตรฐาน 3:
การตรวจพบ
การระบาด
และการ
ตอบสนอง
การระบาด

มาตรฐาน 5:
การจัดการ
สารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

การ
ให้บริ การ
ด้านสุขภาพ
ที่ จาเป็ น

ภาคผนวก 1:รายการตรวจสอบเพือ่ ประเมินด้านสุขภาพ
ภาคผนวก 2:ตัวอย่างแบบรายงานการเฝ้าระวังประจาสัปดาห์
ภาคผนวก 3:สูตรคานวณดัชนีชว้ี ดั หลักด้านสุขภาพ
รายการอ้างอิ งและเอกสารอ่านเพิ่ มเติ ม
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บทน�ำ

ความเชือ่ มโยงกับกฎบัตรด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
มาตรฐานขั้นต�่ำของปฏิบัติการด้านสุขภาพ แสดงถึงเจตนารมณ์ ความเชื่อ ข้อตกลงร่วมกัน ของ
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรด้านมนุษยธรรม
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ด้านสุขภาพมีทมี่ าจากพืน้ ฐานของหลักการมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
ทีร่ ะบุวา่ บุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะด�ำรงชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองและความปลอดภัย
และสิทธิทจี่ ะได้รบั การช่วยเหลือตามความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ รายชือ่ เอกสารทาง
กฎหมายและนโยบายหลักทีก่ ล่าวถึงกฎบัตรมนุษยธรรม อ่านเพิม่ เติมในเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก 1
(หน้า 358)
สิทธิอนื่ ๆ ของบุคคล ซึง่ ผูท้ ำ� งานในหน่วยงานด้านมนุษยธรรมควรรับทราบ ได้แก่ สิทธิในการมีสว่ น
ร่วม สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และการไม่ถกู แบ่งแยก และสิทธิในการเข้าถึงนํา้ อาหาร ทีพ่ กั พิง
และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึง่ จะกล่าวต่อไปในมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ บทนี้
เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศหลายชิ้นระบุไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงบริการสุขภาพ
การจะให้ประชาชนได้สิทธินั้น บุคลากรการแพทย์ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดี อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการด้านจริยธรรมสากลและมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ ระบบบริการต้องถูกออกแบบให้ได้
ตามมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ และหน่วยงานรัฐต้องมีความเต็มใจและมีศกั ยภาพทีจ่ ะท�ำให้เกิดความปลอดภัย
และมั่นคง โดยปกติในสถานการณ์ความขัดแย้ง โรงพยาบาลพลเรือน และสถานบริการสาธารณสุข
ต้องไม่เป็นเป้าหมายของการโจมตี ผู้ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีสิทธิที่จะได้รับการ
คุม้ ครอง จึงควรเลีย่ งการกระท�ำใดๆ ทีท่ ำ� ให้เสีย่ งต่อการสูญเสียความเป็นกลางของหน่วยบริการด้าน
สุขภาพ เช่น การให้มอี าวุธในครอบครอง
มาตรฐานขั้นต�่ำต่างๆ ในบทนี้ ไม่ได้เสนอเรื่องสิทธิด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานต่างๆ ของสเฟียร์สะท้อนสาระส�ำคัญของสิทธิเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในภาวะฉุกเฉิน และสร้างให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิตา่ งๆ เหล่านีใ้ ห้ขยายเป็นวงกว้าง

ความส�ำคัญของปฏิบตั กิ ารด้านสุขภาพในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
การเข้ าถึ งการดูแลด้า นสุ ขภาพ เป็น ปัจ จัยส�ำ คั ญต่ อการอยู ่รอดในระยะแรกหลั งเกิดภัยพิ บัติ
ภัยพิบัติมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่องานสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ผลกระทบด้านสาธารณสุขอาจแบ่งเป็นผลกระทบทางตรง (เช่น การเสียชีวติ จากความรุนแรง
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และการบาดเจ็บ) หรือทางอ้อม (เช่น มีอตั ราการเกิดโรคติดเชือ้ และ/หรือภาวะทุพโภชนาการเพิม่ ขึน้ )
ผลกระทบทางอ้อมมักเกีย่ วข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณและคุณภาพของนํา้ ไม่เพียงพอ ความล้ม
เหลวด้านสุขาภิบาล ความสามารถในการเข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ลดลง
จนถึงไม่สามารถให้บริการ และการขาดความมัน่ คงทางอาหาร ปัญหาความปลอดภัย ข้อจ�ำกัดในการ
เคลือ่ นย้าย หรือการพลัดถิน่ ของประชากร สภาพความเป็นอยูท่ แี่ ย่ลง เช่น สภาพความเป็นอยูแ่ ออัด
ศูนย์พกั พิงไม่เพียงพอ ปัญหาเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่องานสาธารณสุข นอกจากนีป้ ญ
ั หาสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Climate change) ยังมีสว่ นเพิม่ ความอ่อนแอและความเสีย่ งขึน้ ไปอีก
เป้าหมายแรกของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภาวะภัยพิบตั ิ คือ การป้องกันและลดการเจ็บป่วย
หรือเสียชีวติ โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ ท�ำให้ระดับของอัตราการป่วยตายโดยรวม (crude mortality
rate) และอัตราการป่วยตายในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี (under-5 mortality rate) ไม่เพิ่มขึ้น หรือ ลด
อัตราป่วยหรือเสียชีวติ นี้ ให้ตำ�่ กว่า 2 เท่าของอัตราในช่วงก่อนจะมีภยั พิบตั ิ (อ่าน ตารางอ้างอิง อัตรา
การเสียชีวติ ของแต่ละพืน้ ที่ หน้า 313) ระดับความรุนแรง รูปแบบของการเจ็บป่วยและการเสียชีวติ
ในภัยพิบัติแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน (ดูตารางถัดไป เรื่องผลกระทบของภัยพิบัติต่อสุขภาพ)
ความต้องการและความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของผู้ประสบภัยอาจต้องปรับไปตามชนิดและขนาดของ
ภัยพิบตั ิ
งานด้านสาธารณสุขมีบทบาทในการให้ “การบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น” ทั้งด้านการป้องกันและ
การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็นดัง
กล่าวเป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำเป็นอันดับแรก เนือ่ งจากเป็นตัวก�ำหนดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตาย ใน
การบริการต้องมีกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบควบคูไ่ ปด้วย การให้บริการอาจเป็น
ได้ทั้งปัจจัยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางของระบบสุขภาพและการฟื้นตัวในอนาคตขึน้ กับวิธีการ
วางแผนและการจัดการ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ จ�ำเป็นต้องทราบถึงความสามารถ ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานและ
การเข้าถึงบริการ ในช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติ ข้อมูลมักจะไม่สมบูรณ์ การตัดสินใจจึงต้องอาศัย
ข้อมูลเท่าที่มี ดังนั้น ควรจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลของส่วนอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด้วย (ดูมาตรฐานหลัก 3 หน้า 63)
การเตรียมความพร้อมทีด่ จี ะท�ำให้ผลลัพธ์ออกมาดี ความพร้อมขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์ความเสีย่ งและ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า วิธีการเตรียมพร้อม ได้แก่ การวางแผนเพื่อรับความเป็นไปได้ทั้งหมด การ
จัดเวชภัณฑ์ส�ำรอง การมีแผนรองรับ การติดต่อสื่อสาร การจัดการข้อมูลและการประสานงาน การ
ฝึกฝนบุคลากร การวางแผนการระดับชุมชน รวมทัง้ การซ้อมแผนและฝึกปฏิบตั ิ การปฏิบตั ติ ามกฎ
ที่ตั้งไว้จะช่วยลดอัตราการตายและการบาดเจ็บรุนแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ และช่วยให้มั่นใจว่า
สถานให้บริการยังสามารถปฏิบตั งิ านได้แม้ในช่วงภัยพิบตั ิ
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ผลกระทบต่องานสาธารณสุขตามประเภทของพิบตั ภิ ยั
(หมายเหตุ รูปแบบของการเจ็บป่วยและการเสียชีวติ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามบริบท)
ผลกระทบ

ภาวะฉุกเฉิน
ทีซ่ บั ซ้อน

แผ่นดินไหว

วาตภัย
(ไม่มนี า้ํ ท่วม)

นํา้ ท่วม

นํา้ ท่วม
เฉียบพลัน/คลืน่
ยักษ์

การเสียชีวติ

มาก

มาก

เล็กน้อย

เล็กน้อย

มาก

การบาดเจ็บสาหัส

ไม่แน่นอน

มาก

ปานกลาง

เล็กน้อย

เล็กน้อย

ความเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ โรคติดต่อ

สูง

ไม่แน่นอน*

เล็กน้อย

ไม่
แน่นอน*

ไม่แน่นอน

การขาดแคลนอาหาร

พบบ่อย

พบน้อย

พบน้อย

ไม่แน่นอน

พบบ่อย

การพลัดถิน่ ของคน
ส่วนใหญ่

พบบ่อย

พบน้อย
(พบได้กรณี
เมืองใหญ่
เสียหายมาก)

พบน้อย (พบ
ได้กรณีเมือง
ใหญ่เสียหาย
มาก)

พบบ่อย

ไม่แน่นอน

* ขึน้ กับการย้ายถิน่ ของประชาชนหลังเกิดภัยพิบตั แิ ละสภาพความเป็นอยู่
แหล่งข้อมูล: ประยุกต์จาก Pan American Health Organization พ.ศ. 2543

ความเชือ่ มโยงกับบทอืน่ ๆ
สถานะทางสุขภาพขึน้ กับปัจจัยหลายด้าน ผลความก้าวหน้าของการท�ำงานตามมาตรฐานข้ออืน่ ๆ จึง
มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของการท�ำงานตามมาตรฐานด้านสุขภาพด้วย การประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่และหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออื่นๆ มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการให้ตรงความ
ต้องการและไม่ท�ำให้เกิดความซํ้าซ้อนในการช่วยเหลือเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด การใช้คู่มือ
บทนี้ควรเชื่อมโยงกับมาตรฐานเฉพาะและบันทึกค�ำแนะน�ำ รวมถึงเอกสารอ้างอิงและเอกสารเพิ่ม
เติมทีป่ รากฏในบทอืน่ ๆ ด้วย

ความเชือ่ มโยงกับหลักการคุม้ ครองและมาตรฐานหลัก
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานในคู่มือนี้ หน่วยงานด้านมนุษยธรรมทั้งหมดควรใช้แนวทางตามหลักการ
คุ้มครอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีภารกิจชัดเจน หรือศักยภาพเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง หลักการนั้น
ไม่สมบูรณ์ สังเกตได้ว่าเหตุการณ์แวดล้อมอาจจ�ำกัดขอบเขตที่หน่วยงานสามารถท�ำให้บรรลุ
หลักการได้ แต่กระนั้นหลักการก็สะท้อนภารกิจมนุษยธรรมสากล ซึ่งควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตลอดเวลา
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มาตรฐานหลักเป็นกระบวนการจ�ำเป็นและมาตรฐานบุคคลทีถ่ กู น�ำไปใช้โดยทุกหน่วยงาน มาตรฐาน
หลัก 6 ข้อ ครอบคลุมผู้ท�ำงานตอบสนองด้านมนุษยธรรม การประสานงานและความร่วมมือ การ
ประเมิน การออกแบบและตอบสนอง การปฏิบัติ ความโปร่งใสและการเรียนรู้ และการปฏิบัติของผู้
ท�ำงานช่วยเหลือ ได้ให้ขอ้ อ้างอิงหนึง่ อย่างเพือ่ การเข้าถึงทีส่ นับสนุนมาตรฐานอืน่ ๆ ทัง้ หมดในคูม่ อื นี้
บททางเทคนิคบางบทจึงต้องใช้คกู่ บั มาตรฐานหลักเพือ่ ช่วยให้มาตรฐานของมันเองส�ำเร็จ โดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจถึงความเหมาะสม คุณภาพของการตอบสนอง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากภัยพิบตั ิ รวมถึงกลุม่ หรือบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งบ่อยทีส่ ดุ ควรได้รบั ประโยชน์สงู สุด

ความเปราะบางและความสามารถของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ในบทนีอ้ อกแบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานในมาตรฐานหลัก
สิ่งส�ำคัญที่ควรท�ำความเข้าใจคือ การเป็นเด็กหรือคนแก่ ผู้หญิงหรือผู้ทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ไม่ได้เป็นตัวท�ำให้ผู้คนเปราะบางหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากแต่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกัน เช่น
คนทีอ่ ายุมากกว่า 70 ปี อาศัยอยูค่ นเดียวและมีสขุ ภาพไม่ดดี จู ะเป็นผูม้ คี วามเปราะบางมากกว่าคน
ที่อายุเท่ากันแต่มีสุขภาพดีและอยู่กับครอบครัว มีรายได้เพียงพอ เช่นเดียวกันกับ เด็กหญิงอายุ 8
ขวบ มีความเสีย่ งมากกว่าถ้าเธออยูค่ นเดียว เทียบกับเวลาทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
การน�ำมาตรฐานปฏิบัติด้านสุขภาพและปฏิบัติการหลักมาใช้ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเปราะบาง
และศักยภาพจะช่วยสร้างความมั่นใจว่า ความพยายามในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ได้ช่วยเหลือ
คนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและส่งไปยังผู้ที่ต้องการมากที่สุด ความเข้าใจในเรื่องบริบทท้องถิ่น
และลักษณะที่วิกฤตแต่ละอย่างมีผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ ตามความเปราะบางที่พวกเขามีอยู่
ก่อนแล้วเป็นสิง่ จ�ำเป็น (เช่น ความยากจน หรือถูกเลือกปฏิบตั )ิ การประสบกับภาวะคุกคามต่อการ
คุ้มครองต่างๆ (เช่น ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการหาประโยชน์ทางเพศอย่างไม่เป็นธรรม) เหตุ
หรือการแพร่เชือ้ (เช่น เชือ้ เอชไอวี หรือ วัณโรค) และความเป็นไปได้ของการเกิดโรคระบาด (เช่น หัด
อหิวาตกโรค) ภัยพิบตั จิ ะท�ำให้ความไม่เท่าเทียมทีม่ อี ยูแ่ ล้วแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ตาม การสนับสนุน
กลยุทธ์ในการรับมือและศักยภาพในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมของประชาชนเป็นสิ่งจ�ำเป็น ความรู้
ทักษะ และกลยุทธ์ของพวกเขาจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และช่วยให้เกิดการเข้าถึงทางสังคม
กฎหมาย การเงินและการช่วยเหลือด้านจิตสังคม การระบุถงึ ปัญหาต่างๆ ทางกายภาพ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และสังคมที่ประชาชนอาจจะเจอในการเข้าถึงบริการเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นต้องจัดการ
ต่อไปนีเ้ ป็นจุดส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจเกีย่ วกับมีการพิจารณาถึงสิทธิและศักยภาพของประชาชน
กลุม่ เปราะบางทุกกลุม่
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มาตรฐานขั้นต�่ำการด�ำเนินการด้านสุขภาพ

◗

◗

◗

ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่ามีตวั แทนของทุกกลุม่ รวมอยู่ โดยเฉพาะ
ผู้ท่ีไม่ค่อยถูกมองเห็น (เช่น คนที่ส่ือสารและเคลื่อนไหวล�ำบาก คนที่อยู่ในสถานดูแล กักกัน
เยาวชนทีก่ ระท�ำความผิดและกลุม่ อืน่ ๆ หรือกลุม่ ทีไ่ ม่ปรากฏหลักฐานการมีอยู)่
จ�ำแนกข้อมูลในเรือ่ งเพศและอายุ (0-80+ปี)4 ระหว่างการประเมินถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความ
มัน่ ใจว่าส่วนของความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการได้พจิ ารณาถึงประชาชนกลุม่ ต่างๆ อย่าง
เพียงพอ
สร้างความมัน่ ใจว่าสิทธิการได้ขอ้ มูลข่าวสารนัน้ ได้ถกู สือ่ สารออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน

การจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามช่วงอายุของแต่ละประเทศนั้นต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งอายุของผู้สูงอายุ โดยทั่วไปอายุ
ของผูส้ งู อายุ จะกำ�หนดไว้ถงึ 80 ปี แต่ในบางประเทศกลุม่ อายุของผูส้ งู อายุอาจจะมากกว่า 80 ปีกไ็ ด้ ดังนัน้ ในหนังสือเล่ม
นีจ้ งึ เขียนไว้วา่ 80+ปี เพือ่ สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกประเทศ
4
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มาตรฐานขัน้ ต�ำ่

ระบบสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก นิยามค�ำว่า ระบบสุขภาพ ว่าคือ “หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และทรัพยากร
ทัง้ หมดทีม่ สี ว่ นในการให้บริการด้านสุขภาพ” ดังนัน้ ความหมายจึงรวมกว้างไปถึง ผูใ้ ห้ ผูส้ นับสนุน
ทางการเงินและการจัดการการบริการด้านสุขภาพ ความพยายามทีม่ ผี ลต่อปัจจัยทางสุขภาพ รวมถึง
การให้บริการสุขภาพโดยตรงในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็นจากส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค อ�ำเภอ ชุมชน และ
ระดับครัวเรือน
มาตรฐานด้านสุขภาพในคูม่ อื นี้ จัดเรียงตามกรอบขององค์การอนามัยโลก ประกอบไปด้วย ฐานหลัก
6 ประการ ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� ทรัพยากรบุคคล ยาและเวชภัณฑ์ งบประมาณ การจัดการข้อมูลสุขภาพ
และการให้บริการสุขภาพ ฐานเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกันและมีผลต่อกันและกัน บริการสุขภาพ
มีหน้าที่ในการส่งบริการด้านสุขภาพ การด�ำเนินการด้านสุขภาพระหว่างการตอบสนองภัยพิบัติ
ควรได้รบั การออกแบบและด�ำเนินการในทิศทางทีช่ ว่ ยพัฒนาระบบสุขภาพ
มาตรฐานด้านสุขภาพ 1: การให้บริการด้านสุขภาพ
ประชาชนมีความทัดเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดตามขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารหรือแนวทางปฏิบตั ิ

ปฏิบตั กิ ารหลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ให้การบริการทีเ่ หมาะสมกับระดับของระบบสุขภาพ ระดับดังกล่าวรวมถึงครัวเรือน ชุมชน คลินกิ
สถานีอนามัยและโรงพยาบาล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ปรับหรือจัดให้มหี ลักปฏิบตั ใิ นการจัดการปัญหาสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ส�ำหรับ
โรคที่พบบ่อย โดยอาจอิงตามหลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีใช้ของประเทศนั้น (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดให้มี หรือปรับปรุง ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ทุก
หน่วยงานใช้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้มี หรือปรับปรุง ระบบการคัดกรองผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันในสถานพยาบาล
ทุกแห่ง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งการการดูแลเร่งด่วนได้รบั การรักษาทันท่วงที
มีการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมสุขภาพแก่ชมุ ชนและสถานพยาบาล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
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◗

◗

◗

◗

◗

◗

จัดให้มีการให้เลือดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของเลือดอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผล
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
สร้างความมั่นใจว่ามีการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็นและมีการส่งตรวจเมื่อ
มีขอ้ บ่งชี้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
หลีกเลี่ยงการตั้งหน่วยบริการสุขภาพทางเลือกหรือแบบคู่ขนาน ซึ่งรวมไปถึงหน่วยแพทย์
เคลือ่ นทีห่ รือโรงพยาบาลสนาม (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-8)
ออกแบบบริการด้านสุขภาพ ทีร่ กั ษาความเป็นส่วนตัว รักษาความลับผูป้ ว่ ย และขอความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)
ใช้มาตรการการจัดการขยะที่เหมาะสม ปลอดภัย และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคใน
สถานพยาบาล (ดู บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 10-11 และมาตรฐานการจัดการขยะ 1 หน้า 118)
การท�ำลายศพต้องท�ำด้วยท่าทีทแี่ สดงความเคารพต่อศักดิศ์ รีของผูต้ าย เหมาะสมกับวัฒนธรรม
และถูกต้องตามหลักการทางสาธารณสุข (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 12 และมาตรฐานการ
จัดการขยะ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 8 หน้า 121)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

มีจำ� นวนสถานพยาบาลเพียงพอต่อการดูแลประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ

- หน่วยบริการสุขภาพพืน้ ฐาน 1 แห่งต่อประชากร 10,000 คน (หน่วยบริการสุขภาพพืน้ ฐาน คือ
สถานพยาบาลระดับปฐมภูมทิ ใี่ ห้บริการสุขภาพทัว่ ไป)
- สถานีอนามัยระดับต�ำบล 1 แห่งต่อประชากร 50,000 คน
- โรงพยาบาลระดับอ�ำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งต่อประชากร 250,000 คน
- โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงขึน้ ไป (มีเตียงสูตกิ รรม) 1 แห่งต่อประชากร 10,000 คน
		 (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
◗

มีอัตราการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 2-4 ครั้ง ต่อคนต่อปี และ
มีการใช้บริการของประชาชนในเขตชนบทหรือที่ห่างไกลออกไป ไม่ต่�ำกว่า 1 ครั้งต่อคนต่อปี
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4 และ ภาคผนวก 3 เรือ่ งสูตรค�ำนวณดัชนีชวี้ ดั หลักด้านสุขภาพ)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ระดับการรักษาพยาบาล ระดับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลขึ้นกับขนาดของสถาน
พยาบาลและบริการที่ให้ จ�ำนวนและสถานที่ตั้งของสถานพยาบาลอาจต่างกันออกไป ระบบ
สุขภาพต้องพัฒนากระบวนการให้เกิดการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง ควรจัดให้มีระบบการส่งต่อ
โดยเฉพาะเพือ่ การรักษาชีวติ ทีด่ ำ� เนินการตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่เว้นวันหยุด
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2. มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของประเทศ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของประเทศที่เกิดภัยพิบัติ เช่น แนวทางการ
รักษาและใช้ยาจากบัญชียาหลัก แต่กรณีทมี่ าตรฐานและแนวทางปฏิบตั นิ นั้ ล้าสมัย หรือไม่เป็นไป
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ควรน�ำเอามาตรฐานสากลมาใช้เป็นเกณฑ์อา้ งอิง และหน่วยงานหลัก
ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพควรสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ ในการปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าว
3. การส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการริเริ่มแผนงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่
งานสาธารณสุขในพื้นที่และตัวแทนชุมชน และให้ตัวแทนดังกล่าวมีทั้งชายและหญิงซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน แผนงานส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวควรมีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพ
ที่พบได้บ่อย ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ต�ำแหน่งและความพร้อมของสถานบริการสุขภาพ ตลอด
จนพฤติกรรมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี รวมทั้งตอบสนองและลดพฤติกรรมที่ส่งผล
เสีย ทัง้ นี้ เนือ้ หาและข้อความทางสาธารณสุขควรใช้ภาษาและสือ่ ทีเ่ หมาะสม มีการพิจารณาถึง
วัฒนธรรม ท�ำให้เข้าใจได้งา่ ย สถานทีส่ ำ� คัญในการให้ขอ้ มูลซึง่ สามารถเข้าถึงเด็กและผูป้ กครอง
ได้แก่ โรงเรียนและพืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็กเล็ก (ดูมาตรฐานที่ 3 ของ INEE ว่าด้วยการเข้าถึงการศึกษา
และสภาพแวดล้อมในการศึกษา)
4. อัตราการใช้บริการด้านสุขภาพ ไม่มีการก�ำหนดว่าอัตราการใช้บริการสุขภาพต�่ำสุดเป็น
เท่าใด เนื่องจากอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละพื้นที่ในพื้นที่ชนบทที่ประชากรคงตัวและ
อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ควรมีอัตราการใช้บริการเป็นครั้งแรกอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ส่วน
ในประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อาจมีการใช้บริการเป็นครั้งแรก 2-4 ครั้ง/คน/ปี ซึ่ง
หากอัตราการใช้งานต�่ำกว่าที่คาด อาจหมายความว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เพียง
พอ และหากอัตราการใช้งานสูงกว่าที่คาด อาจหมายความว่ามีการใช้บริการมากเกินไป (overutilisation) ซึ่งอาจเนื่องจากเกิดปัญหาสาธารณสุขเฉพาะกรณี หรือประเมินจ�ำนวนประชากรใน
กลุ่มเป้าหมายไว้น้อยกว่าความเป็นจริง การวิเคราะห์อัตราการใช้บริการ หากเป็นไปได้ควร
ค�ำนึงถึงความแตกต่างของการใช้งานตามเพศ อายุ เชือ้ ชาติ และความทุพพลภาพ (ดูภาคผนวก 3
สูตรการค�ำนวณดัชนีชวี้ ดั หลักทางสุขภาพ)
5. การให้เลือดอย่างปลอดภัย ควรพยายามประสานงานกับหน่วยบริการโลหิตแห่งชาติ (หากมี)
ที่มาของเลือดควรมาจากผู้บริจาคที่สมัครใจและไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้น ควรมีการก�ำหนด
แนวทางการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน เช่น การตรวจคัดกรองการติดเชื้อที่ติดต่อได้
ทางเลือด การตรวจหมูเ่ ลือด การตรวจสอบการเข้ากันได้ของหมูเ่ ลือด การคัดแยกองค์ประกอบเลือด การเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์เลือด การให้เลือดควรท�ำเมือ่ มีความจ�ำเป็นทางการรักษาตาม
ดุลยพินิจของแพทย์ บางกรณีอาจใช้สารประเภท crystalloid และ colloid ทดแทนการให้เลือด
ได้ นอกจากนีค้ วรอบรมเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถจัดการให้เลือดอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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6. บริการการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร โรคติดต่อทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น ท้องร่วง การติดเชือ้ ระบบทาง
เดินหายใจแบบเฉียบพลัน สามารถวินจิ ฉัยได้จากลักษณะอาการทีแ่ สดงออก หรือใช้เทคนิคการ
ตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว หรือการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เช่น โรคมาลาเรีย) การทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการจะเป็นประโยชน์ที่สุดในการยืนยันสาเหตุของการระบาด การตรวจเพาะเชื้อ
และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา (เช่น โรคท้องร่วง
แบบบิด) และการเลือกวัคซีนในกรณีทตี่ อ้ งสร้างภูมคิ มุ้ กันให้คนหมูม่ าก เช่น โรคไข้กาฬหลังแอ่น
นอกจากนี้ ในกรณีของโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ก็ต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อ
วินจิ ฉัยโรคและรักษาด้วย
7. คลินิกเคลื่อนที่ เมื่อเกิดภัยพิบัติ อาจต้องมีการจัดคลินิกเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชากรที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกล หรือมีการเคลื่อนย้ายบ่อย และเข้าถึงการดูแล
สุขภาพได้จ�ำกัด คลินิกเคลื่อนที่มีความส�ำคัญมากในการช่วยให้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นกรณี
ที่เกิดการระบาดและมีผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมาก เช่น มาลาเรีย ทั้งนี้การด�ำเนินการคลินิกเคลื่อนที่
ควรท�ำต่อเมื่อได้ปรึกษากับหน่วยงานหลักในภาคสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วเท่านัน้ (ดูมาตรฐานด้านระบบสุขภาพ 6)
8. โรงพยาบาลสนาม หากโรงพยาบาลในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหนักหรือพังทลาย โรงพยาบาล
สนามอาจมีความจ�ำเป็น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรให้โรงพยาบาลในพื้นที่ให้สามารถ
ด�ำเนินงานได้อีกครั้งและตอบสนองต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการตั้ง
โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามจะเหมาะกับการดูแลผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บภายใน 48 ชัว่ โมงแรก หรือ
ให้บริการแบบทุติยภูมิส�ำหรับการบาดเจ็บและบริการฉุกเฉินทางศัลยกรรมและสูตินรีเวช (วันที่
3 -15) หรือให้บริการแทนโรงพยาบาลในพืน้ ทีซ่ งึ่ ได้รบั ความเสียหายชัว่ คราวจนกว่าโรงพยาบาล
ดังกล่าวจะกลับมาใช้งานได้อกี ครัง้ เนือ่ งจากโรงพยาบาลสนามเป็นผลงานทีม่ องเห็นได้งา่ ย จึงมักมี
แรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาลให้จดั ตัง้ โรงพยาบาลสนาม อย่างไรก็ตาม การตัง้ โรงพยาบาล
สนามควรขึน้ อยูก่ บั ความต้องการและประโยชน์ทจี่ ะเพิม่ ขึน้ จากการจัดตัง้ ขึน้ มาเท่านัน้
9. สิทธิผู้ป่วย สถานบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสุขภาพ ควรออกแบบให้รักษาความเป็น
ส่วนตัวและความลับของผูป้ ว่ ยได้ ต้องมีการขอความยินยอมจากผูป้ ว่ ยก่อนให้การรักษาหรือการ
ผ่าตัด (หรือผู้ดูแล หากผู้ป่วยไม่สามารถให้ค�ำยินยอมเองได้) บุคลากรการแพทย์ควรเข้าใจว่า
ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิทราบรายละเอียดของหัตถการ รวมถึงประโยชน์ ความเสีย่ ง ค่าใช้จา่ ย และระยะเวลา
การท�ำหัตถการทีผ่ ปู้ ว่ ยจะได้รบั
10. การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย ควรมีแผนงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control Programme - IPC) ที่ต่อ
เนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้ทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนท้องถิ่นในสถานพยาบาลในระดับต่างๆ โดยแผนงาน ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาล ควรมี ดังนี้
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- การก�ำหนดนโยบายแผนงาน ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ทีช่ ดั เจน (เช่น มาตรการควบคุม
การติดเชือ้ ทัง้ ในภาวะแบบปกติ และมาตรการควบคุมเพิม่ เติม เพือ่ จัดการความเสีย่ ง)
- เจ้าหน้าที่เทคนิคในแผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC team) ที่มีความรู้ เพื่อ
ท�ำงานควบคุมโรคติดเชือ้ โดยจัดให้มกี รอบการท�ำงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน
- ระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรค (early warning
surveillance system)
- การก�ำหนดงบประมาณที่ชัดเจนส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ (เช่น อบรมเจ้าหน้าที่) และจัดพัสดุ
ทางการแพทย์ (supplies) เพือ่ ตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน
- จัดให้มีการป้องกันการแพร่ของโรคที่เป็นมาตรฐาน (standard precaution) และการป้องกัน
เพิม่ เติมเมือ่ มีการระบาดของโรค
- การบริหารจัดการควบคุม (เช่น นโยบายการแยกผู้ป่วย/isolation policies) และการควบคุม
สภาพแวดล้อมและงานวิศวกรรม (เช่น การปรับปรุงการถ่ายเทของอากาศ)
- มีการน�ำอุปกรณ์ปอ้ งกันตนเองมาใช้ (personal protective equipment)
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในแผนงานป้องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ และทบทวนค�ำแนะน�ำต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
11. ขยะจากสถานพยาบาล ขยะอันตรายในสถานพยาบาลสามารถจ�ำแนกกลุม่ ได้เป็น ขยะติดเชือ้ ไม่แหลมคม ขยะที่เป็นวัตถุแหลมคม และขยะทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อ หากจัดการขยะไม่เหมาะสม
อาจเกิดอันตรายต่อบุคคลกร พนักงานท�ำความสะอาด คนงานจัดการขยะ ผูป้ ว่ ย และสมาชิกใน
ชุมชน ท�ำให้เสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรค เช่น เชือ้ เอชไอวี และตับอักเสบชนิดบีและซี ดังนัน้ ควรแยก
ขยะอย่างเหมาะสมตั้งแต่เวลาทิ้งขยะ โดยมีขั้นตอนการแยกประเภทขยะโดยเฉพาะ มีการฝึก
เรือ่ งการทิง้ ขยะดังกล่าว และผูท้ ตี่ อ้ งสัมผัสขยะควรใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันต่างๆ (อย่างน้อยทีส่ ดุ ควร
ใส่ถงุ มือและรองเท้าบูต๊ ) การจัดการขยะขึน้ กับประเภทของขยะ เช่น ขยะติดเชือ้ ไม่แหลมคม และ
วัตถุแหลมคม ควรทิง้ กลบในหลุมหรือเผาท�ำลาย
12. การจัดการศพ หากภัยพิบตั ทิ ำ� ให้มผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก จะต้องมีการจัดการกับศพจ�ำนวน
มากด้วย การตัดสินใจฝังศพในสุสานหมู่ มักมาจากความเข้าใจที่ผิดว่า หากไม่ฝังศพหรือเผา
ศพทันทีจะท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว ศพของมนุษย์ไม่ท�ำให้เกิด
อันตรายและไม่จำ� เป็นต้องมีมาตรการระมัดระวังอันตราย เว้นแต่ในบางกรณี (เช่น การเสียชีวติ
จากอหิวาตกโรค หรือไข้เลือดออก) ดังนัน้ จึงไม่ควรทิง้ ศพในสุสานหมูโ่ ดยไม่มกี ารท�ำพิธี และควร
ให้โอกาสญาติผตู้ ายได้ระบุตวั ศพ และจัดงานศพทีม่ คี วามเหมาะสมทางวัฒนธรรม การฝังศพใน
สุสานหมู่อาจท�ำให้เกิดอุปสรรคในการออกใบมรณะบัตรเพื่อการเรียกร้องต่างๆ ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ หากผู้เสียชีวิตที่จะถูกฝังนั้นเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ความรุนแรง ควรมีการค�ำนึง
ถึงประเด็นด้านนิติวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐานด้วย (ดูเรื่องมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัย 2
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
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มาตรฐานด้านสุขภาพ 2: ทรัพยากรบุคคล
ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ ควรเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั การอบรมและมีทกั ษะความรูค้ วาม
สามารถอย่างเพียงพอทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗

◗

ทบทวนการจัดระดับและศักยภาพบุคลากรให้เหมาะกับบริบท (เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการ
ประเมินด้านสุขภาพพืน้ ฐาน)
ถ้าเป็นไปได้ ควรระบุปัญหาหากมีความไม่สมดุลของจ�ำนวน ทักษะ เพศและ/หรือเชื้อชาติของ
บุคลากร (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
สนับสนุนและให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ตามระดับความสามารถ
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้มเี จ้าหน้าฝ่ายทีส่ นับสนุนอย่างเพียงพอ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานในสถานพยาบาล
อบรมการใช้คู่มือปฏิบัติการและแนวทางการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรการแพทย์ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
มีการนิเทศเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางการรักษาพยาบาลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ
จัดโครงการอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยจัดอบรมตามล�ำดับความต้องการด้าน
สุขภาพทีส่ ำ� คัญ และทักษะทีย่ งั ขาด
จัดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงาน
และหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติ
จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย เป็นไปตามสุขอนามัยพื้นฐาน และมีอุปกรณ์
ป้องกันผูป้ ฏิบตั งิ าน

ดัชนีชวี้ ดั หลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

มีบคุ ลากรทางการแพทย์ทคี่ ณ
ุ วุฒเิ หมาะสมอย่างน้อย 22 คน (แพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์)
ต่อ ประชากร 10,000 คน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
- แพทย์อย่างน้อย 1 คน/ประชากร 50,000 คน
- พยาบาลอย่างน้อย 1 คน/ประชากร 10,000 คน
- ผดุงครรภ์อย่างน้อย 1 คน/ประชากร 10,000 คน
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◗

◗

มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) อย่างน้อย 1 คน ต่อประชากร 10,000 คน และมี
ทีป่ รึกษา 1 คน/อสม. 10 คน และมีทปี่ รึกษาอาวุโส 1 คน
แพทย์ 1 คน ไม่ควรตรวจผูป้ ว่ ยมากกว่า 50 รายต่อวัน ถ้าผูป้ ว่ ยมากกว่านีค้ วรจัดแพทย์เสริม (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3 และภาคผนวก 3: หัวข้อ สูตรค�ำนวณดัชนีชวี้ ดั หลักด้านการสุขภาพ)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ระดับมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง
ต่างๆ อาทิเช่น แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ ผูช้ ว่ ยแพทย์ เทคนิคการแพทย์
เภสัชกร สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและสนับสนุน ทั้งนี้ ยังไม่มีความ
เห็นทีต่ รงกันว่าจ�ำนวนเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชากรทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อยูท่ เี่ ท่าใด เนือ่ งจากระดับดังกล่าว
แตกต่างกันไปตามบริบท อย่างไรก็ดี พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
กับความครอบคลุมของการด�ำเนินงานทางการแพทย์ เช่น หากมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิง หรือ
เป็นตัวแทนกลุ่มเชื้อชาติเพียงแค่คนเดียว ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการของ
หญิงและชนกลุม่ น้อยได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ การทีจ่ ำ� นวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่สมดุล ต้องแก้ไขโดยการปรับ
ต�ำแหน่ง และ/หรือ จัดจ้างเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุขไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการด้าน
สุขภาพ (ดูมาตรฐานหลัก 6)
2. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่การแพทย์ควรมีการ
อบรม ทักษะ และการดูแลสนับสนุนตามระดับความรับผิดชอบของตน หน่วยงานต่างๆ มีภาระ
ทีจ่ ะต้องอบรมและดูแลเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้มคี วามรูท้ ที่ นั สมัย การอบรมและดูแลถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญ
โดยเฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง หรือไม่ได้น�ำเอาคู่มือปฏิบัติการมาใช้
ทัง้ นี้ หากเป็นไปได้ ควรจัดมาตรฐานและให้ความส�ำคัญกับแผนงานอบรมตามความจ�ำเป็นด้าน
สุขภาพ และทักษะที่ยังขาด (ที่ได้จากการสังเกตระหว่างการก�ำกับดูแล) ควรบันทึกว่าได้อบรม
อะไร ใครเป็นผู้อบรม เมื่อไร และที่ไหน และควรแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ทีด่ ว้ ย (ดูมาตรฐานหลัก 6 หน้า 74)
มาตรฐานด้านสุขภาพ 3: ยาและเวชภัณฑ์
ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นได้ตลอดเวลา

ปฏิบตั กิ ารหลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ   
◗

ทบทวนรายชือ่ ยาในบัญชียาหลัก (list of essential medicine) ของประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิ เพือ่ ดูความเหมาะสมในการตอบสนอง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อ 1)
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◗

ก�ำหนดบัญชียาและอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานทีจ่ ำ� เป็น เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพ
และเพียงพอให้เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ปฏิบตั งิ านได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)

◗

สร้างให้มหี รือประยุกต์ ระบบการจัดการยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

◗

จัดให้มยี าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยทีพ่ บบ่อย

◗

รับบริจาคยาเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล ไม่ควรใช้ยาที่ได้รับบริจาค
นอกเหนือจากค�ำแนะน�ำในแนวทางปฏิบัติการรักษา และควรมีการจัดการที่เหมาะสมในการ
ก�ำจัดยานัน้ ๆ

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ไม่มีสถานพยาบาลที่ขาดยาในบัญชียาหลัก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดตาม เป็นเวลานานกว่าหนึ่ง
สัปดาห์ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั   ิ
1. บัญชียาหลัก เมื่อเกิดภัยพิบัติ บัญชียาหลักแห่งชาติของแต่ละประเทศควรได้รับการทบทวน
เพื่อความเหมาะสมในทันทีซึ่งควรกระท�ำโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานสาธารณสุข
ในบางครัง้ บัญชียาหลักต้องได้รบั การปรับตามความเหมาะสม เช่น เมือ่ มีหลักฐานว่ามีการดือ้ ยา
ปฏิชวี นะทีก่ ำ� หนดในบัญชียาหลัก ทัง้ นี้ หากไม่มบี ญ
ั ชียาทีท่ นั สมัย ควรปฏิบตั ติ ามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก (เช่น WHO Model Lists of Essential Medicine) ส�ำหรับยามาตรฐานทีจ่ ดั
ชุดอยูใ่ นกล่อง (pre-packaged kit) จะใช้ได้เฉพาะในช่วงแรกของเหตุการณ์เท่านัน้
2. อุปกรณ์การแพทย์ ควรก�ำหนดรายการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับสถานบริการแต่ละระดับ และสอดคล้อง
กับศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. การจัดการยา หน่วยงานบริการสุขภาพควรจัดตั้งระบบการจัดการยาที่มีประสิทธิภาพ เป้า
หมายคือ การได้ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิผล คุม้ ราคา มีระบบการจัดเก็บ การท�ำลายยาหมดอายุ
ทีเ่ หมาะสม ระบบดังกล่าว ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลัก 4 ประการของวงจรการจัดการยา คือ การ
เลือก การจัดซือ้ การแจกจ่าย และการใช้ยา
4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดตาม ควรมีรายชื่อของยาในบัญชียาหลัก หรือยาที่คิดว่ามีความจ�ำเป็น เพื่อ
น�ำมาใช้เป็นตัวประเมินการท�ำงานของระบบจัดการยา รายการของผลิตภัณฑ์ในการติดตาม
นี้ควรเป็นไปตามความส�ำคัญของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และควรจัดให้มีอยู่ในคลังของสถาน
พยาบาลตลอดเวลา เช่น ยาอะม็อกซีซลิ นิ และยาพาราเซตามอล เป็นต้น
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มาตรฐานด้านสุขภาพ  4: การจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดช่วง
ทีเ่ กิดเหตุภยั พิบตั ิ

ปฏิบตั กิ ารหลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

หาแหล่งทุนเพื่อสามารถให้บริการสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาที่มีภัยพิบัติ
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
หากระบบของสถานบริการของรัฐบาลมีการคิดค่าใช้จา่ ย ให้จดั การขอยกเว้นหรือระงับการคิดค่า
บริการชัว่ คราว (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
เตรียมเงินทุนและส่งเสริมระบบสุขภาพทางเทคนิค เพือ่ ชดเชยการยกเว้นการเก็บค่าบริการ และ
เพือ่ จัดการกับปัญหาความต้องการการบริการสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

มีการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย ทัง้ สถานพยาบาลของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดช่วงทีด่ ำ� เนินการบรรเทาภัยพิบตั ิ

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การจั ด สรรงบประมาณด้ า นสุ ข ภาพ ต้ น ทุ น ของการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ จ� ำ เป็ น
แตกต่างกันตามบริบท เช่น ระบบสุขภาพที่มีอยู่เดิม ลักษณะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และ
ความต้องการทางสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภทของภัยพิบตั ิ ข้อมูลจากคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์
มหภาคและสุขภาพแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO Commission on Macro-economics and
Health) ระบุไว้วา่ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็น จะมีใช้คา่ ใช้จา่ ยอย่าง
น้อย 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1200 บาท)/คน/ปี ในกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ย (ข้อมูล พ.ศ.
2551) ทั้งนี้ การจัดบริการสุขภาพในช่วงภัยพิบัติ มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าในสภาวะ
ปกติ
2. ค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ หมายถึง การเสียค่าใช้จ่ายทางตรงของผู้รับบริการสุขภาพ ณ จุด
บริการ การต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ ท�ำให้ผู้มีฐานะยากจนและอยู่ใน
กลุ่มเปราะบางไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพเมื่อจ�ำเป็น หลักมนุษยธรรมพื้นฐานกล่าวไว้ว่า การ
ให้บริการและสิ่งของต่างๆ ที่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ควรเป็นไปโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ในบริบทที่ไม่สามารถจัดการดังกล่าวได้ การมอบเงินสด และ/หรือบัตรแทนเงินสดให้
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ (ดูเรื่อง
ความมัน่ คงทางอาหาร - เงินสดและการโอนย้ายคูปอง) ทีส่ ำ� คัญ คือ ต้องมีการด�ำเนินมาตรการ
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อื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป (จากการละเว้นค่าบริการ การให้เงินตอบแทน
พิเศษแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดหายาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติม) ควรมีการติดตาม
การเข้าถึงและคุณภาพการบริการด้วยหลังใช้มาตรการนี้
มาตรฐานด้านสุขภาพ 5: การจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ
การน�ำข้อมูลทางสุขภาพมาวิเคราะห์และแปลผลเพือ่ น�ำมาใช้กำ� หนดรูปแบบและการจัดการ
ให้บริการด้านสุขภาพ

ปฏิบตั กิ ารหลัก  (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗

◗

◗

ตัดสินใจโดยการใช้ (หรือประยุกต์ หรือเลือกใช้) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health
Information System หรือ HIS) (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจและเป็นการบริการด้านสุขภาพที่มีความ
ส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก แต่ว่าไม่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีอยู่ อาจท�ำได้โดยการ
ประเมินผลและส�ำรวจ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ก�ำหนดใช้คำ� นิยามของโรคและสภาวะทีอ่ าจมีการรายงานให้ใช้รว่ มกันทุกหน่วยงาน
หากเป็นไปได้ ควรออกแบบระบบเฝ้าระวัง (surveillance) และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (early
warning - EWARN) เพื่อให้ทราบทันท่วงทีเมื่อมีการระบาดของโรค (ดูเรื่อง การบริการด้าน
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 3 หน้า 318 และภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบ
รายงานการเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์)
ใช้ระบบสารสนเทศ ช่วยในการระบุและรายงานโรคตลอดจนสภาวะทางสุขอนามัยที่มีความ
ส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกๆ
หน่วยงานทัง้ หมดตกลงใช้ตวั เลขส�ำคัญต่างๆ ให้ตรงกัน เช่น จ�ำนวนประชากร (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3)
สถานบริการด้านสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ ส่งรายงานการเฝ้าระวังโรค และข้อมูลอื่นๆ
ในระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก โดยความถี่ของการรายงาน
จะต่างกันตามบริบทและชนิดของข้อมูล เช่น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น จากการส�ำรวจ (survey) เพือ่ ช่วยในการแปลข้อมูลการเฝ้า
ระวัง และเป็นแนวทางในการตัดสินใจ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
มีมาตรการในการปกปิดข้อมูล เพื่อไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล และ/หรือ
ประชาชน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
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ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

สถานพยาบาลและหน่วยงานทัง้ หมด ส่งรายงานสารสนเทศด้านสุขภาพ ให้หน่วยงานหลัก (lead
agency) ภายใน 48 ชัว่ โมง หลังครบรอบการรายงาน
สถานพยาบาลและหน่วยงานทั้งหมด รายงานการเกิดโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาดได้ ภายใน
24 ชั่วโมงหลังผู้ป่วยมีอาการ (ดูเรื่องการบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น - การควบคุมโรคติดต่อ
มาตรฐานที่ 3)
หน่วยงานหลัก จัดท�ำข้อมูลภาพรวมทั้งหมด (หลังจากผ่านการวิเคราะห์และแปลผล) รวมถึง
รายงานเกีย่ วกับความครอบคลุมของการใช้บริการด้านสุขภาพ เพือ่ ให้องค์กรอืน่ ได้ทราบข้อมูล

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ หากเป็นไปได้ ควรสร้างระบบการเฝ้าระวังจากระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพที่มีอยู่ บางครั้งอาจต้องสร้างระบบใหม่ หรือระบบคู่ขนานไปกับระบบเดิม ทั้งนี้
ขึ้นกับผลการประเมินการท�ำงานและความสามารถของระบบ สารสนเทศด้านสุขภาพที่มีอยู่
และจากความต้องการข้อมูลส�ำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ข้อมูลด้านสุขภาพในระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพ ควรครอบคลุมเนือ้ หาดังต่อไปนี้
- ข้อมูลการเสียชีวิตที่ได้จากแฟ้มประวัติของสถานพยาบาล รวมถึงการเสียชีวิตของเด็กอายุ
ต�ำ่ กว่า 5 ปี
- สัดส่วนของการเสียชีวติ (proportional mortality)
- การเจ็บป่วยแยกตามสาเหตุ (cause-specific morbidity)
- อุบตั กิ ารณ์ของโรคทีพ่ บได้บอ่ ย (incidence rates for most common morbidities)
- สัดส่วนของการเจ็บป่วย (proportional morbidity)
- อัตราการใช้บริการสถานของพยาบาล
- จ�ำนวนผูป้ ว่ ยต่อแพทย์ 1 คน/วัน
2. แหล่งข้อมูล การแปลผลที่ได้จากข้อมูลของสถานพยาบาล ต้องพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลและ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ด้วย การใช้ข้อมูลแหล่งอื่นๆ เสริมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการท�ำระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ ให้ครบวงจร เช่น ใช้ข้อมูลความชุกของโรค หรือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ใช้บริการสุขภาพ (health-seeking behavior) ของประชาชนเข้ามาร่วมด้วย ส�ำหรับแหล่ง
ข้อมูลอืน่ ๆ ทีอ่ าจช่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ การส�ำรวจระดับประชากร การใช้ขอ้ มูลรายงานของ
ห้องปฏิบัติการ และการวัดคุณภาพการบริการ การส�ำรวจและประเมินจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล และใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารด�ำเนินงานตามมาตรฐาน และหากเป็นไปได้ ควร
ให้มกี ารพิจาณาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอีกกลุม่ หนึง่ (peer-review)
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3. การจ�ำแนกข้อมูล ควรมีการจ�ำแนกตามเพศ อายุ ความเปราะบาง เป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรือให้
ทีพ่ กั แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และจ�ำแนกตามบริบท (เช่น อยูใ่ นค่ายอพยพ หรือไม่อยูใ่ น
ค่ายอพยพ) ขึ้นกับความเหมาะสมในการน�ำข้อมูลไปเป็นแนวทางการตัดสินใจ ในระยะแรกของ
การเกิดภัยพิบตั อิ าจจ�ำแนกข้อมูลได้ยาก แต่อย่างน้อยควรจ�ำแนกข้อมูลการเสียชีวติ และเจ็บป่วย
ในกลุม่ เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ต่อเมือ่ เวลาและสภาพต่างๆ อ�ำนวย ควรจ�ำแนกข้อมูลให้ละเอียดมาก
ขึน้ เพือ่ แสดงว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน หรือมีประชากรกลุม่ เปราะบางเกิดขึน้ หรือไม่ (ดูมาตรฐาน
หลัก 3 หน้า 63)
4. การรักษาความลับ การรักษาความลับส่วนบุคคลเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งไม่เปิดเผยข้อมูล
ของผู้ป่วยกับผู้ที่ไม่ได้ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย ควรให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง มีปัญหาทางจิตใจหรือการรับความ
รูส้ กึ บกพร่อง เนือ่ งจากบุคคลดังกล่าวอาจไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง ข้อมูลเกีย่ วกับ
การถูกท�ำร้ายหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องจัดเก็บด้วย
ความระมัดระวังอย่างทีส่ ดุ การพิจารณาส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานให้การช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม
สามารถกระท�ำได้หากประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบให้ความยินยอม (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพข้อ 1
และหลักการคุม้ ครอง 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-12) ทัง้ นี้ มีตวั อย่างแบบเฝ้าระวังการเสียชีวติ
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (EWARN) และเฝ้าระวังการเจ็บป่วยอยูใ่ นภาคผนวกที่ 2 และมีสตู รการ
ค�ำนวณดัชนีชวี้ ดั ทีส่ ำ� คัญทางสุขภาพ (key health indicators) อยูใ่ นภาคผนวกที่ 3
มาตรฐานสุขภาพ 6: ภาวะผูน้ ำ� และการประสานงาน
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทีม่ กี ารประสานงานระหว่างหน่วยงานและภาค
ส่วนต่างๆ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์สงู สุด

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

จัดการให้ตวั แทนจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนน�ำ หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ให้มสี ว่ นร่วมอย่างใกล้
ชิดในการประสานงาน
หากกระทรวงสาธารณสุขมีความสามารถจ�ำกัด หรือไม่ยินดีรับเป็นแกนน�ำในการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ ให้หาหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแกนน�ำในการประสานงานระหว่างองค์กรที่
ท�ำงานด้านสุขภาพ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
จัดประชุมประสานงานสุขภาพเป็นประจ�ำกับภาคีในและนอกพืน้ ที่ ส่วนกลาง ภูมภิ าค และในภาค
สนาม ภายในภาคสาธารณสุข และระหว่างภาคสาธารณสุขกับภาคส่วนอื่นๆ และระหว่างกลุ่ม
งานหลายภาคส่วนทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับ (cross-cutting theme groups) (ดูบนั ทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 3 และมาตรฐานหลัก 2)
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◗

◗

◗

ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่ท�ำงานด้านสุขภาพให้ชัดเจน
(พร้อมทัง้ มีการบันทึก) เพือ่ ให้สามารถจัดการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่ (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดตั้งคณะท�ำงานส�ำหรับสถานการณ์พิเศษ (เช่น การเตรียมแผนและการรับมือต่อการระบาด
ของโรค งานอนามัยเจริญพันธุ)์ โดยใช้กลไกการประสานงานระหว่างกลุม่ ผูท้ ำ� งานด้านสุขภาพ
จัดท�ำและเผยแพร่รายงานความคืบหน้าผ่านจดหมายข่าวหรือจุลสารสาธารณสุข

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

เมือ่ เริม่ เกิดเหตุภยั พิบตั ิ หน่วยงานแกนน�ำ (lead agency) มีหลักฐาน (หรือเอกสาร) ว่าได้มกี าร
พัฒนายุทธศาสตร์การปฏิบตั งิ านด้านสุขภาพทีจ่ ดั การการช่วยเหลือตามล�ำดับความส�ำคัญ และมี
การระบุหน้าทีข่ ององค์กรแกนน�ำและองค์กรภาคี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. หน่วยงานแกนน�ำในงานด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหน่วยงานแกนน�ำทีร่ บั ผิดชอบการตอบสนองของงานด้านสุขภาพ กรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศที่ประสบภัย
ขาดศักยภาพในการเป็นผูน้ ำ� (หรือไม่ยนิ ดี) หรือไม่มคี วามเป็นกลาง โดยทัว่ ไปองค์การอนามัยโลก
ในฐานะหน่วยงานแกนน�ำในส่วนของงานสาธารณสุขระหว่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบงานดัง
กล่าว หากเกิดกรณีทที่ งั้ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ไม่สามารถท�ำได้ อาจต้อง
เลือกหน่วยงานอื่นมาเป็นแกนน�ำประสานงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวควรจัดการให้หน่วย
งานภาคีด้านสุขภาพมีการประสานงานและให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบสุขภาพ
ในพืน้ ที่ (ดูมาตรฐานหลัก 2 หน้า 60)
2. ยุทธศาสตร์ของภาคสาธารณสุข หน่วยงานแกนน�ำด้านสุขภาพ มีหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์โดยรวมของการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในภาคสาธารณสุข ซึ่งหากเป็นไปได้ ควร
มีการจัดท�ำเอกสารที่กำ� หนดล�ำดับความส�ำคัญในภาคสาธารณสุข และก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
โครงร่างของยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย ซึ่งควรจัดท�ำเอกสารนี้หลังจากที่ได้
ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวมากทีส่ ดุ
3. การประชุมประสานงาน การประชุมประสานงานควรเน้นที่การปฏิบัติงาน และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบุและเฝ้าระวังล�ำดับความส�ำคัญ พัฒนาและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ ก�ำหนดหน้าที่เฉพาะ และตกลงกันในเรื่องแนวทางการด�ำเนินงานและการปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน ควรจัดการให้ภาคีดา้ นสุขภาพทัง้ หมดใช้ตวั เลข เครือ่ งมือ แนวทางปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน และควรจัดให้มีการประชุมบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังเกิดเหตุ
ภัยพิบตั ิ
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การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น

การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ การป้องกันและรักษาโรคทีเ่ หมาะสมกับความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ รวมถึงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ในการป้องกันและลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ทั้งจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และผลที่ตามมาหลัง
เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือภัยพิบัติ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ อัตราการเสียชีวิตอาจสูงมาก การ
ระบุสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวติ มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อการออกแบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น เนือ้ หาในบทนีจ้ ะกล่าวถึงมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การควบคุมโรคติดต่อ อนามัยเด็ก สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การ
บาดเจ็บ สุขภาพจิต และโรคไม่ตดิ ต่อ
มาตรฐานบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น 1: การจัดล�ำดับความส�ำคัญของบริการด้านสุขภาพ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามล�ำดับความส�ำคัญเพื่อจัดการกับสาเหตุ
หลักของการเสียชีวติ และเจ็บป่วยทีม่ ากกว่าภาวะปกติ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่ (ดูมาตรฐานหลัก 3) ในการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเรือ่ งปัญหาสุขภาพและความเสีย่ งต่างๆ โดยมีเป้าหมายทีก่ ารหาสาเหตุหลักของ
การเสียชีวติ และเจ็บป่วยทีม่ ากเกินปกติ
ระบุกลุม่ ทีเ่ ปราะบาง (เช่น ผูห้ ญิง เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพ ฯลฯ) ทีอ่ าจเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง (ดูหลักการคุม้ ครองข้อ 2)
จัดล�ำดับความส�ำคัญ และด�ำเนินการให้บริการด้านสุขภาพทีม่ คี วามเหมาะสม ปฏิบตั ไิ ด้จริง และ
มีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ของภาครัฐในพืน้ ที่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ระบุอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และจัดการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2)
ให้บริการด้านสุขภาพทีม่ คี วามส�ำคัญล�ำดับต้น ร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆ ทัง้ หมด และ/หรือ จัดเป็น
กลุม่ งานและแผนงานร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน (ดูมาตรฐานหลัก 2)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ   
◗

อัตราการเสียชีวติ อย่างหยาบ (crude mortality rate - CMR) มีคา่ คงที่ ลดลง หรือมากขึน้ แต่ไม่
เกินสองเท่าของอัตราพืน้ ฐานก่อนเกิดภัยพิบตั ิ (baseline rate) หรือลดลงไปอยูน่ อ้ ยกว่าสองเท่า
ของอัตราพืน้ ฐานก่อนเกิดภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
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◗

อัตราการเสียชีวติ ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี (under-5 mortality rate - U5MR) มีคา่ คงที่ ลดลง หรือ
มากขึน้ แต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราพืน้ ฐานก่อนเกิดเหตุภยั พิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรกๆ ได้ แ ก่ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ ส ามารถ
จัดการกับสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเกินปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
บริการจะแตกต่างกันไปตามบริบท เช่น ประเภทและระดับความรุนแรงของภัยพิบตั ิ หากเป็นไป
ได้ ควรก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้
ว่ามีประโยชน์ เมือ่ ใดทีอ่ ตั ราตายลดลงจนใกล้ระดับก่อนเกิดภัยพิบตั ิ จึงเริม่ ทยอยจัดให้มบี ริการ
ด้านสุขภาพอืน่ ๆ ทีค่ รบวงจรมากขึน้ (ดูมาตรฐานหลัก 4)
2. การเข้าถึงบริการสุขภาพ ควรเป็นไปตามหลักความเท่าเทียม (equity) และความเป็นธรรม
(impartiality) เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ในทางปฏิบตั ิ
ต�ำแหน่งที่ตั้งสถานบริการและการจัดสรรบุคลากรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและ
ครอบคลุม การวางแผนการให้บริการ ควรค�ำนึงถึงกลุม่ เปราะบางซึง่ อาจมีความต้องการจ�ำเพาะ
และมีอปุ สรรคในการเข้าถึงบริการด้วย เช่น อุปสรรคทางร่างกาย การเงิน พฤติกรรม และ/หรือ
วัฒนธรรม และอุปสรรคด้านการสือ่ สาร ควรระบุและจัดการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพือ่ เพิม่ การเข้า
ถึงบริการด้านสุขภาพ (ดูมาตรฐานหลัก 3 และหลักการคุม้ ครอง 2)
3. อัตราการเสียชีวติ อย่างหยาบ และอัตราการเสียชีวติ ในเด็กอายุตำ่� กว่า 5 ปี อัตราการเสีย
ชีวติ อย่างหยาบเป็นดัชนีชวี้ ดั ทางสุขภาพทีม่ ปี ระโยชน์ทสี่ ดุ ในการติดตามและประเมินความรุนแรง
ของสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยหากอัตราการเสียชีวติ อย่างหยาบ สูงกว่า 2 เท่าในช่วงก่อนเกิดเหตุ
แสดงว่า เกิดเหตุฉกุ เฉินทางสาธารณสุขขึน้ และจ�ำเป็นต้องมีการตอบสนองโดยทันที หากไม่ทราบ
อัตราการเสียชีวิตอย่างหยาบในช่วงก่อนเกิดเหตุ (หรือข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ) ให้ก�ำหนดเป้าหมาย
ของอัตราการเสียชีวติ อย่างหยาบในระดับต�ำ่ กว่า 1 ราย/ประชาชน 10,000 คน/วัน
อัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุต่�ำกว่า 5 ปี เป็นดัชนีช้ีวัดที่มีความละเอียดอ่อนกว่าการใช้อัตรา
การเสียชีวิตอย่างหยาบ หากไม่ทราบอัตราการเสียชีวิตในสภาวะปกติหรือตัวเลขไม่น่าเชื่อถือ
ให้ก�ำหนดเป้าหมายของอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุต่�ำกว่า 5 ปี ในระดับต�่ำกว่า 2 ราย/
ประชากร 10,000 คน/วัน (ดูภาคผนวก 3 สูตรค�ำนวณดัชนีชี้วัดหลักด้านสุขภาพ (Formulas
for calculating key health indicators)
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ข้อมูลการเสียชีวิตพื้นฐานส�ำหรับอ้างอิง (baseline reference mortality data)
แยกตามภูมิภาค
ภูมภิ าค

อัตราเสียชีวติ
ขีดจ�ำกัด
หยาบ (CMR)
CMR ทีบ่ ง่
(จ�ำนวนการ
ภาวะฉุกเฉิน
เสียชีวติ /10,000
คน/วัน)

อัตราการเสีย
ชีวติ ในเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 5 ปี
U5MR (การเสีย
ชีวติ /10,000
คน/วัน)

ขีดจ�ำกัดอัตรา
เสียชีวติ ในเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 5
ปี U5MR ทีบ่ ง่
ภาวะฉุกเฉิน

ทวีปแอฟริกา ใต้ทะเลทรายซาฮาร่า

0.41

0.8

1.07

2.1

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

0.16

0.3

0.27

0.5

เอเชียใต้

0.22

0.4

0.46

0.9

เอเชียตะวันออกและแปซิฟคิ

0.19

0.4

0.15

0.3

ละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียน

0.16

0.3

0.15

0.3

ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก กลุม่
ประชาคมรัฐเอกราช และรอบทะเลบอลติก 0.33

0.7

0.14

0.3

ประเทศพัฒนาแล้ว (Industrialised
countries)

0.25

0.5

0.03

0.1

ประเทศกำ�ลังพัฒนา (Developing
countries)

0.22

0.4

0.44

0.9

ประเทศกลุม่ พัฒนาน้อยทีส่ ดุ (Least
developed countries)

0.33

0.7

0.82

1.7

ทัว่ โลก

0.25

0.5

0.4

0.8

แหล่งข้อมูล: UNICEF, State of the World’s Children 2552 (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2550)
U5MR อัตราการเสียชีวติ ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี

การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - การควบคุมโรคติดต่อ
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ โรคติดต่อท�ำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวติ ได้มาก ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
ร้อยละ 60 ถึง 90 เป็นการเสียชีวิตจากโรคติดต่อ 4 ชนิดหลัก ได้แก่ การติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน (acute respiratory infections) ท้องร่วง (diarrhea) หัด (measles)
และมาลาเรีย (หากเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเดิม) ภาวะทุพโภชนาการท�ำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ในระยะแรกของภัยพิบตั ิ การระบาดของโรคติดต่อยังไม่เป็นปัญหา
แต่เมือ่ มีปจั จัยเสีย่ ง ได้แก่ การพลัดถิน่ ของประชากร การอยูร่ วมกันอย่างแออัด ทีพ่ กั อาศัยไม่เพียง
พอ นํา้ อุปโภคบริโภคทีไ่ ม่สะอาดและไม่เพียงพอ และการดูแลสุขอนามัยไม่เพียงพอจะท�ำให้เกิดการ
ระบาดขึน้
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มาตรฐานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น - การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 1 การ
ป้องกันโรคติดต่อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ได้รับการออกแบบส�ำหรับป้องกันโรคติดต่อที่
มักเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและการเสียชีวติ มากกว่าปกติ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

◗

◗

พัฒนาและจัดมาตรการป้องกันโรคทั่วไป โดยประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมพาหะน�ำโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยมีแมลงเป็นพาหะ
อืน่ ๆ อย่างเหมาะสม ตามการระบาดในพืน้ ที่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2-3)
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันเฉพาะโรค เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดตามข้อบ่งชี้ (ดู บริการด้าน
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – มาตรฐาน อนามัยเด็ก 1)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

อุบตั กิ ารณ์ของโรคติดต่อทีพ่ บบ่อย (ขึน้ กับบริบท) คงที่ (ไม่เพิม่ ขึน้ )

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. มาตรการป้องกันทั่วไป เช่น การเลือกสถานที่ท่ีเหมาะสม การจัดหานํ้าสะอาดและระบบ
สุขภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม จัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานทีด่ แู ลสุขอนามัย การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคใดๆ โดยเฉพาะ การมีแหล่งอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย การป้องกันตัวเองและควบคุม
พาหะน�ำโรค สุขศึกษาชุมชนและการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งควรพัฒนาการด�ำเนินงานดังกล่าวร่วม
กับภาคส่วนอืน่ ๆ ได้แก่
- ที่พักพิง - ให้มีจ�ำนวนเพียงพอ มีระยะห่างระหว่างหน่วย มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ มีการ
ป้องกันไม่ให้มแี มลงรบกวน และอยูห่ า่ งจากแหล่งนาํ้ ขัง แต่อยูใ่ กล้กบั จุดบริการนํา้ และห้องสุขา
อย่างเพียงพอ (ดูมาตรฐานทีพ่ กั อาศัย 1-3 และมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 2)
- นํ้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย - ให้มีนํ้าอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีส้วมใช้อย่างเพียงพอ และ
มีการส่งเสริมสุขอนามัย (ดูมาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2 มาตรฐานเรื่องนํ้า 1-3 และ
มาตรฐานการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู 1-2)
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างปลอดภัย และการควบคุมพาหะน�ำโรค (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบัติ 2-3 เรื่องมาตรฐานที่พักอาศัย 4 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค
1-3 มาตรฐานการจัดการขยะ 1 และมาตรฐานการระบายนํา้ 1)
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- ความมัน่ คงทางอาหาร โภชนาการ และการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร - การเข้าถึงอาหาร
อย่างเพียงพอ และการจัดการภาวะขาดสารอาหาร (ดูมาตรฐานการให้อาหารทารกและเด็ก
เล็ก 1-2 การจัดการภาวะขาดสารอาหารชนิดเฉียบพลันและการขาดวิตามินและเกลือแร่ 1-3
และมาตรฐานความมัน่ คงทางอาหาร 1)
- สุขศึกษา และการขับเคลื่อนทางสังคม - พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้ด�ำเนินมาตรการป้องกัน
ต่างๆ ด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การป้องกันโรคมาลาเรีย ด�ำเนินการป้องกันโรคมาลาเรียโดยพิจารณาตาม ความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ ระยะเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ การย้ายถิ่นของประชากร ชนิดของที่พักอาศัยและ
พฤติกรรมของพาหะน�ำโรคในพื้นที่เกิดโรคมาลาเรีย ทั้งนี้ มาตรการควบคุมพาหะน�ำโรค เช่น
การพ่นยาฆ่าแมลงในสถานทีป่ ดิ (indoor residual spraying - IRS) การแจกมุง้ ชุบยาฆ่าแมลง
ทีอ่ อกฤทธิไ์ ด้นาน (long-lasting insecticide-treated nets - LLINs) ควรเป็นไปตามการประเมิน
ทางกีฏวิทยาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยต้องมีความครอบคลุมของการพ่นยาอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของทีพ่ กั อาศัยทัง้ หมดเพือ่ ให้ได้ผล ส่วนมุง้ ชุบยาเป็นเครือ่ งมือป้องกันส่วนบุคคล
ในระยะยาวและเป็นมุง้ ชนิดมาตรฐานทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ และไม่แนะน�ำให้แจกจ่ายมุง้ ทีย่ งั ไม่ได้ชบุ
ยา (ดูมาตรฐานเครือ่ งอุปโภค 2 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3)
การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการแจกจ่ายมุ้งชุบยาไปยังกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ขึ้นอยู่กับระยะหลังการ
เกิดเหตุภัยพิบัติและระดับการแพร่เชื้อมาลาเรีย ในช่วงแรกที่เกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ที่มีการ
แพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียสูงถึงปานกลาง ควรให้ความส�ำคัญกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้
อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรงและสมาชิกในครัวเรือน หญิงมีครรภ์ และเด็กอายุต�่ำกว่า
2 ปี ส่วนกลุ่มที่มีความส�ำคัญในล�ำดับถัดไป ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในโครงการให้อาหารเสริม
(supplementary feeding programmes) เด็กอายุตำ่� กว่า 5 ปีและสมาชิกในครัวเรือนทีม่ หี ญิงมี
ครรภ์และเด็กอายุตำ่� กว่า 2 ปี จากนัน้ จึงจะแจกจ่ายให้ประชาชนทัง้ หมดทีม่ คี วามเสีย่ ง ในพืน้ ที่
ทีม่ กี ารแพร่กระจายของเชือ้ ต�ำ่ ในช่วงแรกของการเกิดเหตุภยั พิบตั คิ วรน�ำมุง้ ชุบยามาใช้ในสถาน
บริการด้านสุขภาพ
3. การป้องกันโรคไข้เลือดออก การควบคุมพาหะน�ำโรค (ลูกนํา้ ยุงลาย และยุงตัวเต็มวัย) เป็นวิธี
การหลักของการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยควรก�ำหนดทิศทางกิจกรรมจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
(surveillance data) ในเรื่องการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และความหนาแน่นของพาหะน�ำโรค
และต้องตั้งเป้าหมายไปที่แหล่งเพาะพันธุ์ที่มีปัญหามากที่สุด ในเมือง ยุงลาย (Aedes sp.)
จะขยายพันธุ์ในภาชนะที่มีนํ้าและแหล่งนํ้าขังอื่นๆ (ถ้วยพลาสติก ยางรถที่ไม่ใช้แล้ว เศษขวด
ใส่นํ้า กระถางต้นไม้) ซึ่งการเทนํ้าออกจากภาชนะและเอาภาชนะออกไปเป็นวิธีการลดจ�ำนวน
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่ได้ผลที่สุด ประชาชนที่ได้รับผลกระทบควรได้รับแจกภาชนะใส่นํ้าที่มีฝาปิด
นาํ้ ทีเ่ ก็บไว้ในบ้านควรมีฝาปิดตลอดเวลา และควรท�ำความสะอาดและขัดภาชนะใส่นาํ้ ทุกสัปดาห์
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นอกจากนี้ การใส่สารฆ่าลูกนํ้ายุงลายลงไปในภาชนะและการพ่นยากันยุงเพื่อลดจ�ำนวนยุง ก็
เป็นวิธีที่ได้ผลเช่นกัน และควรส่งเสริมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลร่วมด้วย (ดูมาตรฐานเครื่อง
อุปโภค 2 และมาตรฐานการควบคุมพาหะน�ำโรค 1-3)
มาตรฐานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น  - การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 2 การ
วินจิ ฉัยและจัดการโรค
ประชาชนเข้าถึงบริการวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อที่ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
มากกว่าปกติ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

◗

◗

◗

พั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นสุ ข ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตื่ น ตั ว และรี บ พบแพทย์ เ มื่ อ มี อ าการไข้ ไอ
ถ่ายเหลว ฯลฯ
จัดบริการรักษาพยาบาลที่สถานบริการสุขภาพมูลฐานทั้งหมด ตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ดูแลผู้ป่วย (standard case management protocol) หรือการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบบูรณาการ
(Integrated Management of Childhood Illness - IMCI) และการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบ
บูรณาการ (Integrated Management of Adult Illness) และมีการส่งต่อผู้ป่วยหนักเพื่อรับการ
รักษา (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้มขี นั้ ตอนการปฏิบตั ิ (protocols) ในการคัดกรองผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน (triage) โดยให้มกี ารวินจิ ฉัย
และการดูแลโรคต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น ปอดบวม มาลาเรีย สิ่งขับถ่ายร่วง หัด เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ ภาวะขาดสารอาหาร และอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ขั้นตอนการรักษาดังกล่าว (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 2-3 และบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – มาตรฐานอนามัยเด็ก 2)
น�ำเอาแผนงานควบคุมวัณโรคมาใช้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ข้อบ่งชี้เท่านั้น (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

มีแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมาตรฐาน (standardised case management protocols) เพือ่ ใช้
ส�ำหรับการวินจิ ฉัยและรักษาโรคติดเชือ้ ทีพ่ บบ่อย ซึง่ ต้องพร้อมใช้ทนั ทีและตลอดเวลา (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1-3 และมาตรฐานระบบสุขภาพ 1)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กแบบบูรณาการ (Integrated Management of Childhood Illness - IMCI)
และการดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่แบบบูรณาการ (Integrated Management of Adult Illness - IMAI)
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มาตรฐานขั้นต�่ำการด�ำเนินการด้านสุขภาพ

การเสียชีวติ จากโรคติดต่อสามารถลดลงได้จากการวินจิ ฉัยทีร่ วดเร็วแม่นย�ำ และการรักษาทีถ่ กู ต้อง
การใช้แนวทาง การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กแบบบูรณาการ และ การดูแลผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่แบบบูรณาการ (ใน
กรณีที่ท�ำได้) หรือระบบการวินิจฉัยระดับชาติอื่นๆ มีความส�ำคัญต่อการคัดกรองผู้ป่วยอาการ
ฉุกเฉิน (triage) ช่วยแยกโรคตามชนิดและความรุนแรง และช่วยในการจัดการรักษาทีเ่ หมาะสม
การมีสัญญาณอันตราย (danger sign) ถือเป็นข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการที่มี
หอผู้ป่วยใน ทั้งนี้ มาตรฐานขั้นตอนการจัดการกับผู้ป่วยแต่ละรายจะช่วยให้มีการวินิจฉัยโรคที่
เหมาะสมและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ดูเรือ่ งบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – มาตรฐานอนามัย
เด็ก 2)
2. โรคปอดบวม หลักส�ำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตจากปอดบวม คือการให้ยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานโดยทันที เช่น ยาอะม็อคซีซลิ นิ ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องประเทศ ในกรณีเป็นปอดบวม
รุนแรง ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และรับยาปฏิชวี นะทางหลอดเลือดด�ำ
3. โรคมาลาเรีย การควบคุมมาลาเรียให้ได้ผล ผู้ป่วยต้องเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้เร็ว
ทีส่ ดุ ในพืน้ ทีแ่ หล่งมาลาเรีย ต้องมีระบบการวินจิ ฉัยอย่างรวดเร็วให้ได้ผลภายใน 24 ชัว่ โมง หลัง
พบว่าผู้ป่วยมีไข้ และให้การรักษาด้วยยาที่ได้ผล โดยทั่วไปแล้ว การรักษามาลาเรียที่เกิดจาก
เชื้อ falciparum จะใช้ยาหลายชนิด ซึ่งจะต้องมียาในกลุ่ม Artemisinin (Artemisinin-based
combination therapies-ACTs) ร่วมด้วย ทัง้ นี้ การก�ำหนดชนิดยาควรปรึกษาหน่วยงานแกนน�ำ
ด้านสุขภาพ และงานควบคุมมาลาเรียของประเทศ ถ้าเป็นไปได้ควรให้ยารักษาหลังจากยืนยัน
การวินิจฉัยด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (ด้วยชุดวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว หรือจากการส่อง
กล้องจุลทรรศน์) แต่หากการวินจิ ฉัยล่าช้า ควรให้การรักษาไปก่อน
4. การควบคุมวัณโรค หากควบคุมวัณโรคได้ไม่ดี อาจส่งผลเสียเนื่องจากจะท�ำให้มีระยะแพร่
กระจายยาวนานขึ้น มีการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน (multidrugresistant bacilli) การจัดการผู้ป่วยวัณโรคเป็นรายบุคคลอาจพอท�ำได้ในช่วงภัยพิบัติ แต่การจะ
เปิดศูนย์ควบคุมวัณโรคแบบครบวงจรจะท�ำก็ต่อเมื่อมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
คือ หน่วยงานนัน้ มีความตัง้ ใจและมีทรัพยากร ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพคงทีเ่ ป็นเวลาอย่าง
น้อย 12-15 เดือน และต้องมั่นใจว่าจะสามารถด�ำเนินแผนงานที่มีคุณภาพได้ ทั้งนี้ ควรด�ำเนิน
งานร่วมกับงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ และมีการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์การรักษา แบบ DOTS
(Directly-Observed Therapy, Short-course)
ช่วงที่เกิดภัยพิบัติระยะแรก จะพบปัญหาการขาดช่วงของการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวม
ถึงวัณโรค ดังนั้น จึงควรมีความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และงาน
ควบคุมวัณโรคแห่งชาติทมี่ อี ยู่ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยวัณโรคทีไ่ ด้รบั การรักษาอยูเ่ ดิมยังคงได้รบั การรักษา
ต่อเนือ่ ง (ดูเรือ่ งบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - มาตรฐานด้านโรคไม่ตดิ ต่อ 1)

317
001-384-new.indd 317

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

มาตรฐานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น - การควบคุมโรคติดต่อ มาตรฐานที่ 3 การ
ตรวจพบการระบาดและการตอบสนองการระบาด
มีการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรค ตรวจพบอย่างรวดเร็ว สอบสวน และควบคุมการ
ระบาดอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
การตรวจพบว่ามีการระบาด
◗

◗

◗

ให้มรี ะบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมือ่ มีการระบาด และระบบตอบสนอง (EWARN
หรือ early warning surveillance and response system) อาศัยการประเมินความเสี่ยงของ
โรคติดต่ออย่างครบวงจร โดยระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1 มาตรฐานระบบสุขภาพ 5)
อบรมบุคลากรด้านสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชนให้ทราบลักษณะของโรคระบาดและ
รายงานหากสงสัยว่าเกิดโรคระบาด
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าใจง่ายแก่ประชาชนเกีย่ วกับอาการของโรคทีอ่ าจเกิดการระบาดได้ รวมถึงสถานทีท่ ี่
แนะน�ำให้ตดิ ต่อเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือ

การเตรียมรับมือ
◗
◗

◗

◗

◗

◗

จัดท�ำแผนการสอบสวนและการตอบสนองต่อการระบาดของโรค (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดการให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (protocol) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อที่พบได้บ่อย
รวมถึงขัน้ ตอนการรักษาและเผยแพร่ขนั้ ตอนดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
จัดการให้มีครุภัณฑ์ส�ำรองไว้ส�ำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (priority diseases) (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3)
ระบุไว้ลว่ งหน้า ว่าจะใช้สถานทีใ่ ดส�ำหรับแยกผูป้ ว่ ยและให้การรักษาผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ เช่น ศูนย์
รักษาอหิวาตกโรค
ระบุหอ้ งปฏิบตั กิ าร ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และระดับชาติ หรือห้องปฏิบตั กิ ารในต่างประเทศ
ทีส่ ามารถให้บริการตรวจเพือ่ ยืนยันการระบาดได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
จัดให้มีอุปกรณ์ส�ำหรับเก็บตัวอย่างและเพาะเชื้อส�ำหรับเชื้อโรคที่มีโอกาสสูงในการเกิดการ
ระบาดเฉียบพลัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
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การควบคุม
◗

◗

บรรยายการเกิดการระบาด ตามเวลา สถานที่ และบุคคล ซึง่ จะช่วยให้สามารถระบุตวั ผูม้ ีความ
เสีย่ งสูง และปรับมาตรการควบคุมโรคได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6-8)
ด�ำเนินมาตรการควบคุมทีจ่ ำ� เพาะกับโรคและบริบทนัน้ ๆ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 9)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

-

มีการเขียนแผนการสอบสวนและตอบสนองต่อการระบาดของโรค หรือพัฒนาแผนดังกล่าวขึ้น
ตัง้ แต่ชว่ งแรกของการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
หน่วยงานด้านสุขอนามัยรายงานการเกิดโรคระบาดไปยังหน่วยงานระดับถัดไปอย่างเหมาะสม
ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังตรวจพบรายงานผูป้ ว่ ย
หน่วยงานแกนน�ำด้านสุขภาพ เริม่ การสอบสวนโรคระบาดตามทีไ่ ด้รบั รายงาน ภายใน 48 ชัว่ โมง
หลังได้รบั รายงาน
อัตราการเสียชีวติ ต่อผูต้ ดิ เชือ้ ทัง้ หมด (case fatality rates หรือ CFRs) ไม่เกินระดับทีก่ ำ� หนด คือ
อหิวาตกโรคร้อยละ 1
ท้องร่วงจากเชือ้ ชิเกลลา (Shigella dysentery) ร้อยละ 1
ไทฟอยด์รอ้ ยละ 1
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis) ประมาณร้อยละ 5-15
มาลาเรีย ไม่แน่นอน ตัง้ เป้าให้ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 5 ในผูป้ ว่ ยอาการรุนแรง
หัด (measles) ไม่แน่นอนพบร้อยละ 2-21 ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามขัดแย้งและตัง้ เป้าให้ตำ�่ กว่าร้อยละ 5
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 10)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. มีระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมือ่ มีการระบาด องค์ประกอบหลักของระบบ
ดังกล่าว เช่น
-

มีเครือข่ายภาคีรว่ มปฏิบตั งิ าน
มีการด�ำเนินการทัง้ ในสถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน หากท�ำได้
มีการประเมินความเสีย่ งแบบครบวงจรส�ำหรับโรคทีม่ โี อกาสเกิดการระบาดได้ทงั้ หมด
หลังจากประเมิน ให้ระบุโรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นล�ำดับแรกจ�ำนวน 10-12 รายการ เพื่อท�ำการ
เฝ้าระวังโรครายสัปดาห์ และระบุโรคทีต่ อ้ งรายงานเร่งด่วน (‘alert’ reporting) (ดูภาคผนวก 2
ตัวอย่างแบบรายงานการเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์)
- มีนยิ ามทีช่ ดั เจนส�ำหรับแต่ละโรคหรือสภาวะ ในแบบรายงานการเฝ้าระวังโรคมาตรฐาน
- ก�ำหนดเกณฑ์ทตี่ อ้ งมีการแจ้งเตือน (alert thresholds) ส�ำหรับโรคหรืออาการทีม่ คี วามส�ำคัญ
เป็นล�ำดับแรกๆ เพือ่ เริม่ การสอบสวนโรค
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- มีการสื่อสารที่ดีเพื่อให้การรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งแบบเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ (เช่น การบอกกล่าวด้วยวาจา การรายงานผ่านสือ่ ฯลฯ)
- มีระบบบันทึกและตอบสนองส�ำหรับการแจ้งเตือนอย่างฉับพลัน (immediate alerts)
- มีการรายงานข้อมูล และป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูลมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกสัปดาห์
- แจ้งผลการเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์ และการแจ้งเตือนฉับพลัน (immediate alert) กลับไปยัง
ภาคีทกุ องค์กร
- มีกลไกควบคุมการรายงานข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันเวลา และครบถ้วน
- มีวธิ แี ละแบบการสอบสวนรายบุคคลทีเ่ ป็นมาตรฐาน
- มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ส�ำหรับการแบ่งปันข้อมูลและเริ่มการตอบสนองต่อการ
ระบาด
2. แผนการสอบสวนและควบคุมโรคระบาด โดยผูม้ สี ว่ นร่วม (stakeholders) ทัง้ หมดต้องเข้ามา
มีสว่ นร่วม โดยควรวางแผนการจัดการเรือ่ งต่อไปนี:้
-

เกณฑ์การตัดสินใจว่าจะเรียกประชุมทีมควบคุมโรคระบาดทีมใดเมือ่ มีการระบาด
องค์ประกอบของทีมควบคุมโรคระบาด
บทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะขององค์กรและต�ำแหน่งต่างๆ ในทีม
การจัดการ เรือ่ งการปรึกษาและแบ่งปันข้อมูลในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับชาติ
ทรัพยากรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการสอบสวนและตอบสนองต่อการระบาด
รายการยา เวชภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ และเครือ่ งมือในการวินจิ ฉัยทีจ่ ำ� เป็น

3. ครุภัณฑ์รอง ในสถานปฏิบัติงาน ควรมีครุภัณฑ์ที่ตอบสนองในกรณีเกิดโรคระบาด เช่น ชุด
รักษาโรคท้องร่วงหรืออหิวาตกโรคทีม่ กี ารเตรียมไว้กอ่ นแล้ว (pre-packaged kit) การตอบสนอง
ต่อโรคอื่นๆ ที่อาจไม่เหมาะต่อการเก็บไว้ที่สถานปฏิบัติงาน เช่น วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น
จะต้องมีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดหา ส่งต่อได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทัง้ วิธกี ารเก็บรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ห้องปฏิบัติการอ้างอิงมีประโยชน์ในการช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคที่
สงสัยว่าเกิดการระบาดและอาจต้องมีการให้วคั ซีนหมู่ (mass immunisation) เช่น โรคไข้กาฬหลังแอ่น
หรือเยือ่ หุม้ สมองอักเสบจากเชือ้ meningococcus หรือในกรณีทผี่ ลการเพาะเชือ้ และการทดสอบ
การดื้อยาปฏิชีวนะ อาจมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น โรคท้องร่วงจากเชื้อ shigellosis ทั้งนี้
ควรระบุห้องปฏิบัติการอ้างอิง (ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล) ที่สามารถท�ำการทดสอบ
ด้วยวิธซี บั ซ้อน เช่น การวินจิ ฉัยโรคจากการตรวจเลือดด้วยวิธที างซีโรโลยี ส�ำหรับวินจิ ฉัยโรคหัด
ไข้เหลือง ไข้เลือดออก และโรคเลือดออกจากเชือ้ ไวรัสอืน่ ๆ (Viral haemorrhagic fever)
5. อาหารเลีย้ งเชือ้ และชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ในสถานปฏิบตั งิ านควรมีอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการเก็บ
ตัวอย่าง (เช่น rectal swab) และอาหารเลีย้ งเชือ้ (เช่น Cary-Blair media ส�ำหรับเพาะเชือ้ อหิวาห์
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เชือ้ Shigella เชือ้ E. coli และเชือ้ Salmonella) และอุปกรณ์รกั ษาความเย็นขณะขนส่ง นอกจาก
นี้ หากมีชดุ ทดสอบแบบรวดเร็ว (rapid test) ทีส่ ามารถใช้คดั กรองโรคติดต่อต่างๆ ในภาคสนาม
เช่น มาลาเรีย และไข้กาฬหลังแอ่น ก็จะมีประโยชน์มาก
6. การสอบสวนการระบาด (Outbreak investigation) มี 10 ขัน้ ตอนส�ำคัญ ได้แก่
1. เริม่ มีหลักฐานว่าอาจมีการระบาด
2. ยืนยันว่ามีการระบาด
3. นิยามผูป้ ว่ ยติดเชือ้
4. นับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้
5. เก็บข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณา ได้แก่ เวลา บุคคล สถานที)่
6. ระบุในกลุม่ เสีย่ ง
7. ตัง้ สมมติฐานทีอ่ ธิบายการได้รบั ความเสีย่ งและการเกิดโรค
8. ประเมินข้อสมมติฐาน
9. แจ้งผลการสอบสวน
10. ด�ำเนินการตามมาตรการควบคุม
ขัน้ ตอนเหล่านี้ ไม่จำ� เป็นต้องเรียงตามล�ำดับ เพราะมาตรการควบคุมควรกระท�ำโดยเร็วทีส่ ดุ
7. การยืนยันการเกิดการระบาด การระบุว่ามีการระบาด ไม่ได้มีความชัดเจนเสมอไปและอาจ
ไม่มนี ยิ ามชัดเจนส�ำหรับทุกโรค อย่างไรก็ตาม เกณฑ์กำ� หนดส�ำหรับบางโรคมีดงั ต่อไปนี้
- โรคทีม่ ผี ปู้ ว่ ยเพียงรายเดียวก็ถอื ว่าเกิดการระบาด เช่น อหิวาตกโรค โรคหัด ไข้เหลือง และโรค
ไข้เลือดออกทีเ่ กิดจากไวรัสอืน่ ๆ (Viral haemorrhagic fevers)
- โรคบางโรคควรสงสัยว่าเกิดการระบาด หากจ�ำนวนผู้ป่วย ติดเชื้อ หรือจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
โรค สูงกว่าจ�ำนวนทีค่ าดการณ์ไว้ หรือมีคา่ เป็น 2 เท่า ของค่าเฉลีย่ ในแต่ละสัปดาห์ เช่น โรค
ท้องร่วงจากเชือ้ Shigellosis ทัง้ นีห้ ากโรคนีเ้ กิดในพืน้ ทีท่ อี่ ตั ราการเกิดโรคต�ำ่ และในค่ายผูล้ ภี้ ยั
หากพบผูป้ ว่ ยเพียงรายเดียวก็ควรสงสัยว่าจะเกิดการระบาดขึน้ ได้
- มาลาเรีย – นิยามการระบาดของมาลาเรียจะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ เช่น หากพบจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
ติดเชื้อมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีของกลุ่มประชากรและพื้นที่นั้นๆ ก็
อาจถือว่าเกิดการระบาดขึน้ ได้ หากไม่มขี อ้ มูลในอดีต อาจดูสญ
ั ญาณเตือนอืน่ ๆ เช่น การเพิม่
ขึน้ ของสัดส่วนผูป้ ว่ ยมาลาเรียในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไข้ในช่วงสองสัปดาห์กอ่ นหน้า หรือการ
พบอัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย (case fatality rate) ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา
- โรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal meningitis) - ในพื้นที่ที่พบไข้กาฬหลังแอ่น ควรมี
ผูป้ ว่ ยไม่เกิน 15 ราย/ประชากร 100,000 คน/สัปดาห์ ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากร 30,000 คนขึน้ ไป
อย่างไรก็ตาม ในบริบทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่มีการระบาดเลย
มากกว่า 3 ปีขนึ้ ไป และความครอบคลุมของวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 80 อาจใช้เกณฑ์ทตี่ ำ�่ ลงเป็น
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10 ราย/ประชากร 100,000 คน/สัปดาห์ ส�ำหรับในพืน้ ทีท่ ปี่ ระชากรน้อยกว่า 30,000 คน การ
พบผูป้ ว่ ย 5 รายต่อสัปดาห์ หรือการเพิม่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเป็นสองเท่าในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ถือว่า
เป็นการระบาด ส่วนในพืน้ ทีค่ า่ ยผูอ้ พยพ การพบผูป้ ว่ ย 1-2 รายในหนึง่ สัปดาห์ ถือว่าเกิดการ
ระบาดขึน้ แล้ว
- โรคไข้เลือดออก – ผูป้ ว่ ยซึง่ มีไข้สงู 3-5 วัน มีคา่ IgG เพิม่ ขึน้ (จากการทดสอบแบบ paired
testing ของตัวอย่างซีรมั่ ทีเ่ ก็บสองครัง้ ติดกัน) และมีเกล็ดเลือดลดลง (ต�ำ่ กว่า20,000) หากพบ
จ�ำนวนผู้ป่วยที่มาด้วยลักษณะดังกล่าวมากขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ถือว่าเกิดการ
ระบาดขึน้ แล้ว
8. การตอบสนองต่อการระบาด องค์ประกอบหลักของการตอบสนองต่อการระบาด ได้แก่ การ
ประสานงาน การจัดการผูป้ ว่ ย การเฝ้าระวังและระบาดวิทยา งานห้องปฏิบตั กิ าร และมาตรการ
ป้องกันเฉพาะ เช่น การปรับปรุงนํ้าและสุขาภิบาลซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดโรค การสื่อสารเรื่องความ
เสีย่ ง การเคลือ่ นไหวทางสังคม ความสัมพันธ์กบั สือ่ และการจัดการข้อมูลข่าวสาร งานโลจิสติกส์
และงานด้านความปลอดภัย
9. มาตรการควบคุม ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคช่วยให้สามารถวางมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์น้ันๆ ได้ โดยทั่วไป การด�ำเนินงาน ได้แก่ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์และ/หรือ
ป้องกันการได้รับเชื้อ (เช่น การปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อป้องกันอหิวาตกโรค) การยับยั้งการแพร่
เชื้อ และ/หรือการป้องกันการติดเชื้อ (เช่น การฉีดวัคซีนหมู่เพื่อป้องกันโรคหัด หรือการใช้มุ้ง
ชุบยาเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย) และการเสริมกลไกป้องกันตัวของ ผู้ป่วย (เช่น การวินิจฉัย
โรคและรักษาที่รวดเร็ว หรือการให้ยาป้องกัน (chemoprophylaxis) (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพ
5 มาตรฐานแหล่งนํ้า 1-2 มาตรฐานการส่งเสริมสุขอนามัย 1-2 และมาตรฐานการควบคุม
พาหะน�ำโรค 1-3)
10. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยของโรคติดต่อขึ้นกับการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ คุณภาพและความรวดเร็วในการจัดการกับผูป้ ว่ ย โดยทัว่ ไปแล้ว ตัง้ เป้าทีจ่ ะ
ลดอัตราการเสียชีวิตในลักษณะนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ โดยหากค่าการเสียชีวิตของผู้
ป่วยมากกว่าระดับน้อยที่สุดที่คาดหวัง ควรมีการประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่โดยทันที และ
ด�ำเนินการแก้ไข

การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - งานอนามัยเด็ก
ในช่วงที่เกิดภาวะฉุกเฉิน เด็กมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่มากกว่า
ปกติ การช่วยเหลือต้องค�ำนึงถึงความต้องการเฉพาะทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการจัดการกับ
สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคหัด
โรคขาดสารอาหาร และความเจ็บป่วยของทารกแรกเกิด
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มาตรฐานงานบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ จ� ำ เป็ น - งานอนามั ย เด็ ก มาตรฐานที่ 1
การป้องกันโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน
เด็กอายุ 6 เดือนถึง 15 ปี มีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคหัด และสามารถเข้าถึงงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน
โรค (Expanded Programme on Immunization หรือ EPI) ทันทีทสี่ ถานการณ์คงที่

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

เมื่อเริ่มเกิดเหตุภัยพิบัติ ให้รีบประเมินอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโรคหัด ในกลุ่ม
เด็กอายุ 9 เดือนถึง 15 ปี เพือ่ ประมาณความเสีย่ งต่อการระบาดของโรค (ดูบนั ทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 1)
หากความครอบคลุมของวัคซีนโรคหัดน้อยกว่าร้อยละ 90 หรือไม่ทราบอัตราดังกล่าว ให้จัด
โครงการฉีดวัคซีนหมู่ ป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 15 ปี พร้อมให้วติ ามินเอ แก่เด็กอายุ
6-59 เดือนด้วย (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-2)
ทารกทีเ่ คยได้รบั วัคซีนหัดในช่วงอายุระหว่าง 6-9 เดือนทุกคน ให้ฉดี วัคซีนโรคหัดซํา้ อีกหนึง่ ครัง้
เมือ่ มีอายุ 9 เดือน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
หากประชากรมีการย้ายเข้าออกหรือพลัดถิ่น ต้องแน่ใจว่าเด็กที่เข้ามาใหม่ที่มีอายุระหว่าง 6
เดือนถึง 15 ปี ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างน้อยร้อยละ 95 ของจ�ำนวนเด็กทีเ่ ข้ามา
เมือ่ สถานการณ์หลังภัยพิบตั ดิ ขี นึ้ ควรรีบด�ำเนินงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค (EPI) ส�ำหรับโรคหัด
และโรคอืน่ ๆ ทีส่ ามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีนขึน้ มาอีกครัง้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ภายหลังเสร็จสิน้ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
- เด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 15 ปี อย่างน้อยร้อยละ 95 ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัด
- เด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 59 เดือน อย่างน้อยร้อยละ 95 ได้รบั วิตามินเอ ในขนาดทีเ่ หมาะสม

◗

เมือ่ งานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคกลับมาด�ำเนินการอีกได้ครัง้ เด็กอายุ 12 เดือนอย่างน้อยร้อยละ
90 ต้องได้รบั วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครบ 3 ครัง้ (ใช้เกณฑ์นเี้ ป็นตัวบ่งชีข้ องการได้รบั
วัคซีนครบถ้วน)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. อัตราความครอบคลุมของวัคซีนโรคหัด ทบทวนข้อมูลอัตราความครอบคลุมของการสร้าง
เสริมภูมคิ มุ้ กัน ในช่วงห้าปีกอ่ นเกิดภัยพิบตั ิ และ/หรือหากมีการจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ และพบว่ามีความครอบคลุมในเด็กอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี ตัง้ แต่รอ้ ย
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ละ 90 ขึน้ ไป ถือว่ามีความครอบคลุมเพียงพอทีจ่ ะป้องกันการระบาด หากอัตราความครอบคลุม
น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือไม่ทราบแน่ชัด หรือไม่แน่ใจ ควรจัดโครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค
2. ช่วงอายุใดที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโรคหัด เด็กโตบางคนอาจได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนส่ง
ผลให้เด็กโตเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อโรคหัด แม้อาการในเด็กโตจะไม่รุนแรงแต่สามารถแพร่เชื้อ
ไปสู่ทารกและเด็กเล็กได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัดสูงกว่า ดังนั้น หากความ
ครอบคลุมวัคซีนไม่เพียงพอ แนะน�ำให้ฉดี วัคซีนในเด็กอายุตงั้ แต่ 6 เดือนถึง 15 ปี หากพืน้ ทีน่ นั้
มีทรัพยากรจ�ำกัด ควรให้ความส�ำคัญกับเด็กเล็กโดยเน้นที่เด็กอายุระหว่าง 6 - 59 เดือนก่อน
โดยควรให้ฉดี ทุกรายแม้วา่ บางรายอาจเคยได้รบั วัคซีนหัดมาก่อนแล้วก็ตาม
3. การฉีดวัคซีนโรคหัดซาํ้ ในเด็กอายุ 6-9 เดือน ดังทีก่ ล่าวไปข้างต้น เด็กอายุ 6-9 เดือนทุกคน
แม้เคยได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัดแล้ว ควรได้รบั วัคซีนโรคหัดเพิม่ อีก 1 เข็ม เมือ่ อายุครบ 9 เดือน
ทัง้ นีค้ วรทิง้ ระยะห่างระหว่างเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพือ่ ให้มภี มู คิ มุ้ กันต่อโรคดีกว่าการ
ฉีดกระชัน้ เกินไป
4. การฟื้นฟูแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ขณะที่เตรียมโครงการฉีดวัคซีนหมู่
ป้องกันโรคหัด ก็ควรมีการวางแผนเพื่อฟื้นฟูแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยร่วมมือกับ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับประเทศ การฟื้นฟู แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนอกจากจะช่วย
ป้องกันการเกิดโรคหัด คอตีบ ไอกรนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจได้อกี ด้วย
มาตรฐานงานบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - งานอนามัยเด็ก มาตรฐานที่ 2 การดูแล
ทารกแรกเกิดและผูป้ ว่ ยเด็ก
เด็กสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามล�ำดับความส�ำคัญอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นการ
จัดการกับสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวติ ในทารกแรกเกิดและเด็ก

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

◗

ออกแบบวิธีการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาที่กระตุ้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาติดต่อสถาน
บริการสุขภาพแต่เนิน่ ๆ เมือ่ ทารกแรกเกิดมีอาการป่วย (ไข้ ไอ ท้องเสีย ฯลฯ) ในการออกแบบ
ควรค�ำนึงถึงเด็กทีไ่ ม่มผี ใู้ หญ่ดแู ลด้วย (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพ 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
จัดให้มีการดูแลที่จ�ำเป็นส�ำหรับทารกแรกเกิดทุกคนตามแนวทางปฏิบัติของการผดุงครรภ์
และท�ำคลอดแบบบูรณาการเท่าที่จะเป็นไปได้ (Integrated Management of Pregnancy and
Childbirth หรือ IMPAC guidelines) (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
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◗

◗

◗

◗

◗

จัดบริการสุขภาพส�ำหรับเด็กในสถานบริการระดับมูลฐานทุ่งแห่ง โดยใช้ข้อก�ำหนดที่เป็น
มาตรฐานระดับประเทศ หรือแนวทาง การดูแลความเจ็บป่วยในเด็กแบบบูรณาการ (Integrated
Management of Childhood Illness หรือ IMCI) และควรให้เด็กทีป่ ว่ ยหนักได้รบั การดูแลในโรง
พยาบาล (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดระบบประเมินและระบบคัดกรอง ณ แผนกฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานในสถานบริการสุขภาพ
ทัง้ หมดทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยเด็ก โดยเด็กทีม่ อี าการแสดงถึงภาวะฉุกเฉินต้องได้รบั การรักษาทันที (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
คัดกรองภาวะโภชนาการของเด็กที่มารับบริการสุขภาพและส่งต่อรายที่มีปัญหาไปยังหน่วยรับ
บริการทีด่ แู ลเรือ่ งโภชนาการ (ดูมาตรฐานการจัดการภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลันและการขาด
วิตามินและเกลือแร่ 1-3 หน้า 166-175)
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม (protocol) ส�ำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบและไอกรน ใน
สถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ งต่อการระบาดของโรคสูง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)
จัดให้มยี าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับรักษาโรคทีพ่ บได้บอ่ ยในเด็ก ตามขนาดและสูตรยาทีเ่ หมาะสม

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

◗

◗

เด็กอายุตำ่� กว่า 5 ปีทกุ รายทีเ่ ป็นมาลาเรีย ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเริ่มมีอาการ (ดู การบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น - การควบคุมโรคติดต่อ
มาตรฐานที่ 2 หน้า 316)
เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปีทกุ รายทีม่ าด้วยท้องร่วง ได้รบั ผงเกลือแร่ และธาตุสงั กะสี (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 3)
เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปีทกุ รายทีม่ าด้วยโรคปอดบวม ได้รบั ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสม (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 5)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การดูแลทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดทุกคนควรได้รบั การดูแลแรกคลอดโดยผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญ
(ควรคลอดในสถานพยาบาล) มีการให้ความอบอุ่นและได้รับนมมารดาโดยเร็วและกินนมมารดา
เพียงอย่างเดียว (early and exclusive breastfeeding) ควรประเมินสภาพเด็กแรกเกิดทุกคนโดย
ละเอียด โดยเฉพาะปัญหาในการดูดนม ทารกป่วยควรได้รบั การประเมินว่ามีการติดเชือ้ ในกระแส
เลือดหรือติดเชือ้ เฉพาะทีห่ รือไม่
2. การดูแลความเจ็บป่วยในเด็กแบบบูรณาการ (Integrated Management of Childhood
Illness หรือ IMCI) เป็นแนวทางด้านอนามัยเด็กที่เน้นเรื่องการดูแลเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ใน
สถานบริการสุขภาพระดับมูลฐาน หากประเทศใดมีแนวทาง IMCI ควรน�ำแนวทางดังกล่าวมา
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ดัดแปลงและปรับให้เข้าไปอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน และควรมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
3. ระบบการคัดกรองผูป้ ว่ ย แนวทางการดูแลความเจ็บป่วยในเด็กแบบบูรณาการและแนวทางการ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยจะมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ หากใช้รว่ มกับระบบการคัดกรองและรักษาทีฉ่ บั ไว ระบบคัด
กรองผูป้ ว่ ย คือการคัดแยกผูป้ ว่ ยออกเป็นกลุม่ ตามล�ำดับความส�ำคัญ ขึน้ อยูก่ บั ความเร่งด่วนของ
ความต้องการการรักษา ทรัพยากรที่มีอยู่ และโอกาสในการรอดชีวิต บุคลากรทางการแพทย์ที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก ควรได้รบั การอบรมเรือ่ งการใช้ขอ้ ปฏิบตั มิ าตรฐานส�ำหรับการคัด
กรอง การประเมินและการรักษาผูป้ ว่ ยในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ให้ทำ� การประเมินได้อย่างรวดเร็ว
4. การดูแลรักษาโรคท้องร่วง ควรให้การรักษาด้วยผงเกลือแร่ ORS ชนิดที่มีความเข้มข้น
(osmolarity) ต�่ำ และได้รับธาตุสังกะสีเสริม โดยผงเกลือแร่ดังกล่าว จะช่วยลดระยะเวลาของ
อาการถ่ายเหลว และลดความจ�ำเป็นในการให้นาํ้ เกลือทางหลอดเลือดด�ำ
5. การดูแลรักษาโรคปอดบวม เด็กที่มีอาการไอ ควรได้รับการประเมินว่ามีอัตราการหายใจเพิ่ม
ขึ้นหรือมีหายใจล�ำบาก อกบุ๋มขณะหายใจหรือไม่ หากมีอาการหายใจเร็วหรือหายใจล�ำบากควร
ได้รบั ยาปฏิชวี นะทางปากทีเ่ หมาะสม แต่หากมีอาการรุนแรง คือ หายใจจนหน้าอกบุม๋ ควรได้รบั
การส่งต่อไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
6. การระบาดของโรคไอกรน หรือโรคคอตีบ การระบาดของโรคไอกรนพบได้บ่อยในที่ที่มีการ
พลัดถิน่ ของประชากร โดยทัว่ ไปจะไม่มกี ารฉีดวัคซีนหมูใ่ นการระบาดของไอกรน เพราะมีความ
กังวลว่าอาจมีปัญหาผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากวัคซีนรวมคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักในกลุ่มผู้
สูงอายุ (จากผลของวัคซีนชนิด whole-cell) การจัดการการระบาดของไอกรนท�ำได้โดยการรักษา
ผู้ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับการให้ยาป้องกันล่วงหน้า (early prophylactic treatment) แก่ผู้
ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มีทารกหรือหญิงมีครรภ์อยู่ในบ้านเดียวกัน ส�ำหรับโรคคอตีบ พบการระบาดได้
น้อยกว่า แต่มกั จะเป็นปัญหาหากเกิดในพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนมีภมู ติ า้ นทานต่อโรคต�ำ่ และอยูก่ นั อย่าง
แออัด หากมีการระบาดในค่าย อาจให้ฉดี วัคซีนหมูจ่ ำ� นวน 3 เข็มห่างกัน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยคอตีบควร
รักษาด้วยการให้ยาต้านท็อกซินของเชือ้ คอตีบ (antitoxin) ร่วมกับการให้ยาปฏิชวี นะ

การให้บริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น – สุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์
มนุษย์ทุกคนรวมถึงผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ มีสิทธิในการได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการ โดยมีขอ้ มูลเพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจได้อย่างอิสระ บริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพจะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เคารพต่อความเชื่อทางศาสนา ค่า
นิยมทางจริยธรรม และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของชุมชน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
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มาตรฐานขั้นต�่ำการด�ำเนินการด้านสุขภาพ

มาตรฐานงานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น – สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
มาตรฐานที่ 1 อนามัยเจริญพันธุ์
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุต์ ามล�ำดับความส�ำคัญของ ชุดการบริการ
ขั้นพื้นฐาน (Minimum Initial Service Package หรือ MISP) ได้ตั้งแต่ช่วงแรกหลังเกิด
ภาวะฉุกเฉิน และสามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์แบบครบวงจร เมื่อสถานการณ์
ภัยพิบตั เิ ริม่ ดีขนึ้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

ก�ำหนดให้หน่วยงานแกนน�ำด้านบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มงานสาธารณสุข อ�ำนวย
ความสะดวกในการประสานงานและการใช้ “ชุดการบริการขั้นพื้นฐาน” และก�ำหนดเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบ (ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ โดยหน่วยงานแกนน�ำด้านบริการอนามัยเจริญพันธุ)์ (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ด�ำเนินการตามมาตรการลดความเสีย่ งการล่วงละเมิดทางเพศ โดยประสานงานกับภาคส่วนหรือ
กลุม่ งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
จัดให้มีบริการทางการแพทย์ส�ำหรับดูแลปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงให้การดูแลด้าน
สุขภาพจิตและการช่วยเหลือด้านจิตสังคม และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ดูบันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 3 และหลักการความคุม้ ครอง 2 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7 หน้า 37)
จัดตัง้ งานบริการด้านป้องกันการติดเชือ้ และการรักษา เอชไอวี รวมทัง้ กลไกสนับสนุนเพือ่ ลดการ
ติดต่อของโรค (ดูบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ มาตรฐาน
ที่ 2 หน้า 330)
จัดให้มงี านด้านสูตกิ รรมและทารกแรกเกิดทีส่ ามารถให้บริการฉุกเฉินอย่างทัว่ ถึง ดังต่อไปนี้
- สถานีอนามัย - จัดให้มีผดุงครรภ์ที่ได้รับการอบรมและมีครุภัณฑ์ส�ำหรับการคลอดปกติ และ
สามารถให้การดูแลเบือ้ งต้นส�ำหรับภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูตกิ รรม (Basic Emergency
Obstetric Care หรือ BEmOC) ตลอดจนให้การดูแลทารกแรกเกิด
- โรงพยาบาลระดั บ สู ง ขึ้ น (referral hospital) – มี บุ ค ลากรการแพทย์ ที่ มี ทั ก ษะ และมี
ครุ ภั ณ ฑ์ เ พี ย งพอ สามารถให้ ก ารดู แ ลแบบครบวงจรส� ำ หรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสู ติ ก รรม
(Comprehensive Emergency Obstetric Care หรือ CEmOC) และภาวะแทรกซ้อนในทารก
แรกเกิด
- มีการจัดระบบการสื่อสารและขนส่งเพื่อจัดการเหตุฉุกเฉินทางสูติกรรมและทารกแรกเกิด
ระหว่างสถานีอนามัยกับชุมชน และระหว่างสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลทีจ่ ะส่งตัวผูป้ ว่ ย โดย
ระบบนีต้ อ้ งสามารถให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
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◗

◗

◗

◗

กรณีที่เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขหรือความช่วยเหลือทางสาธารณสุขไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้
ควรจัดหาชุดอุปกรณ์ทำ� คลอดทีส่ ะอาดไว้ให้แก่หญิงมีครรภ์และผดุงครรภ์ (หรือหมอต�ำแย) เพือ่
ให้สามารถท�ำคลอดทีบ่ า้ นได้โดยสะดวก (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
แจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รอดชีวิตจากการถูกทารุณกรรมทาง
เพศ และมีระบบการส่งต่อฉุกเฉินส�ำหรับปัญหาแทรกซ้อนจากการมีครรภ์และการคลอดบุตร (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3-4)
จัดบริการคุมก�ำเนิด (วิธที ใี่ ช้กนั ทัว่ ไป) ให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 2)
วางแผนการด�ำเนินการ บริการอนามัยเจริญพันธุ์ท่ีครบวงจร และบูรณาการเข้าไปในงาน
สาธารณสุขมูลฐานทันทีทที่ ำ� ได้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗
◗

◗

◗

สถานพยาบาลทุกแห่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอส�ำหรับการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผรู้ อดชีวติ จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ ตามขัน้ ตอนมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านระดับประเทศ หรือ องค์การอนามัยโลก
หญิงมีครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ทุกคน ได้รบั ชุดท�ำคลอดทีส่ ะอาด
มีสถานพยาบาลที่ให้การดูแลเบื้องต้นส�ำหรับภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรมและการดูแล
ทารกแรกเกิดอย่างน้อย 4 แห่ง/ประชากร 500,000 คน
มีสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการการดูแลแบบครบวงจรส�ำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสูตกิ รรมและการดูแล
ทารกแรกเกิดอย่างน้อย 1 แห่ง/ประชากร 500,000 คน
สัดส่วนของการผ่าตัดคลอด (caesarean section) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 และไม่เกินร้อยละ 15 (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อ 4)

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ชุดบริการขั้นพื้นฐาน ชุดบริการขั้นพื้นฐาน เป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญที่สุด ในการป้องกันการเจ็บ
ป่วยและเสียชีวติ จากการให้บริการอนามัยเจริญพันธุใ์ นพืน้ ทีป่ ระสบภัย ท่ามกลางผูใ้ หญ่และวัยรุน่
ทั้งหญิง-ชาย ในชุดจะประกอบไปด้วย การบริการที่มีความส�ำคัญที่ต้องมีการด�ำเนินงานควบคู่
ไปกับการให้การป้องกันและดูแลผลที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การลดการแพร่เชื้อ
เอชไอวี การป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเกินระดับปกติของหญิงมีครรภ์และทารกแรกเกิด
โดยควรเริม่ วางแผนบริการอนามัยเจริญพันธุแ์ บบครบวงจรทันทีทสี่ ถานการณ์เริม่ คงที่ การวางแผน
บูรณาการบริการอนามัยเจริญพันธุ์แบบครบวงจร ควรแทรกเข้าไปในงานบริการสุขภาพมูลฐาน
ตัง้ แต่ตน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะมีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง การบริการอนามัยเจริญพันธุ์
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แบบครบวงจรยังหมายรวมไปถึงการยกระดับการให้บริการที่มีอยู่ การเสริมบริการที่ยังขาด
หายไป และปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วย
2. ครุภัณฑ์ส�ำหรับงานบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ครุภัณฑ์ส�ำหรับชุดบริการขั้นพื้นฐานจะต้องมี
การสัง่ แจกจ่าย และเก็บส�ำรองไว้เพือ่ หลีกเลีย่ งความล่าช้าในการส่งมอบสิง่ ของต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
เหล่านีใ้ ห้แก่ประชาชน ชุดอนามัยฉุกเฉิน (Inter-agency Emergency Health Kit) ประกอบด้วย
ยาในปริมาณจ�ำกัดส�ำหรับป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยหลังได้รับเชื้อ (patient post-exposure
prophylaxis) สาร magnesium sulphate เครือ่ งมือและยาบางอย่างส�ำหรับงานผดุงครรภ์ ส่วนชุด
อนามัยเจริญพันธุ์ (Interagency Reproductive Health Kits) ได้รับการพัฒนาโดยคณะท�ำงาน
ระหว่างองค์กรด้านงานอนามัยเจริญพันธุ์ในภาวะฉุกเฉิน (Interagency Working Group on
Reproductive Health in crises) ตลอดจนมียาและครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ส�ำหรับใช้งานได้ 3 เดือน
3. ความรุนแรงทางเพศ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติทุกคนต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ (เช่น การแสวงหาประโยชน์และทารุณกรรมทางเพศ) และต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ป้องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าว ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ จะต้องได้
รับการเก็บและแบ่งปันอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักจริยธรรม มีการเฝ้าระวังการเกิดขึ้น
ของการล่วงละเมิดทางเพศ มีมาตรการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุดังกล่าวในสถานพยาบาล
ระดับมูลฐานทั้งหมด และให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะสามารถให้การคุมก�ำเนิดแบบ
ฉุกเฉิน (emergency contraception) ให้ยาป้องกันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวี (postexposure prophylaxis) ให้ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนการเกิดโรค (presumptive
treatment of STIs) มีการดูแลบาดแผล การป้องกันโรคบาดทะยักและโรคตับอักเสบชนิดบี
ส�ำหรับการคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของหญิงทีป่ ระสบเหตุ โดยผูห้ ญิงต้องได้
รับข้อมูลและค�ำปรึกษาที่ปราศจากอคติ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลครบถ้วน ผู้รอด
ชีวติ จากการล่วงละเมิดทางเพศควรได้รบั การช่วยเหลือให้ได้รบั การดูแลทางการแพทย์ มีการส่ง
ต่อและสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตใจ
หากผูถ้ กู ล่วงละเมิดมีการร้องขอ ควรจัดเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ช่วยให้ความคุม้ ครองและให้การสนับสนุน
ด้านกฎหมาย การตรวจและรักษาทั้งหมดควรท�ำต่อเมื่อผู้ถูกล่วงละเมิดให้ความยินยอมแล้ว
เท่านัน้ การรักษาความลับเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวดในทุกขัน้ ตอน (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพ 5
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4 หน้า 309 และหลักการคุม้ ครอง 1 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 7-12
หน้า 37)
4. การดูแลด้านสูติกรรมและทารกแรกเกิดแบบฉุกเฉิน ประมาณร้อยละ 4 ของผู้ประสบภัย
จะเป็นหญิงมีครรภ์ และประมาณร้อยละ 15 ของหญิงมีครรภ์จะมีปญ
ั หาแทรกซ้อนทางสูตกิ รรม
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ในระหว่างการมีครรภ์หรือการคลอด ประมาณร้อยละ 5-15 ต้องรับการ
ผ่าตัดท�ำคลอดทางหน้าท้อง (caesarean section) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก
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ภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารกแรกเกิด จึงควรมีผู้ท�ำคลอดที่มีทักษะและสามารถดูแล
เบื้องต้นส�ำหรับการเกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรม (BEmOC) และการกู้ชีพทารก
แรกเกิดที่สถานพยาบาลสาธารณสุขมูลฐานทั้งหมด โดยบริการเบื้องต้นของการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรม ได้แก่ การให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�ำ การให้ยากระตุ้น
การบีบตัวของมดลูกทางหลอดเลือดด�ำ (เช่น oxytocin) การให้ยากันชักและรักษาครรภ์เป็น
พิษ (เช่น magnesium sulfate) การล้วงรกทีค่ า้ ง การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยคลอดทางช่องคลอด (การ
ใช้เครื่องดูดสูญญากาศ (vacuum) หรือคีม (forceps)) และปฏิบัติการกู้ชีพในมารดาและทารก
แรกเกิด ส�ำหรับการดูแลแบบครบวงจรส�ำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสูติกรรม (CEmOC) นอกจาก
จะครอบคลุมงานภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรมทั้งหมด ยังมีการผ่าตัดโดยให้ยาสลบ
(general anaesthesia) ขณะท�ำการผ่าตัดท�ำคลอดทางหน้าท้องและผ่าตัดช่องท้อง (laparotomy)
รวมทัง้ การให้สารประกอบเลือดทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
ควรสร้างความมั่นใจในระบบว่าการส่งต่อทั้งไป-กลับจากสถานบริการสาธารณสุขมูลฐานที่มี
บริการด้านภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรมและการดูแลทารกแรกเกิดกับโรงพยาบาลที่มี
บริการ ภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินด้านสูติกรรมแบบครบวงจรกับการดูแลทารกแรกเกิด จะท�ำได้
โดยไม่มอี ปุ สรรค
มาตรฐานงานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น – สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
มาตรฐานที่ 2 เชือ้ เอชไอวี และโรคเอดส์
ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การรักษา และ
บริการช่วยเหลือต่างๆ ในช่วงภัยพิบตั ิ

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ   
◗

◗

◗

◗

ก�ำหนดการป้องกันมาตรฐาน (standard precaution) และมาตรการความปลอดภัยในการก�ำจัด
ขยะในสถานพยาบาล (ดูบันทึกแนวทางการปฏิบัติ 2 และมาตรฐานระบบสุขภาพ 1 บันทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 10-11 หน้า 301-302)
ก�ำหนดและปฏิบัติตามแนวทางของคลังเลือดที่ปลอดภัย และการให้เลือดอย่างสมเหตุผล
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2 และมาตรฐานระบบสุขภาพ 1 บันทึกแนวทางปฏิบตั ิ 5 หน้า 300)
ให้ประชาชนสามารถทัง้ ชาย-หญิงเข้าถึงถุงยางอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และมี
การให้ขอ้ มูลการใช้อย่างถูกต้อง
สถานพยาบาลทั้งหมดมีการดูแลอย่างเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยทุกคนที่มีอาการแสดงของกลุ่ม
อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

◗

มีบริการให้ยาป้องกันหลังสัมผัสโรค (post-exposure prophylaxis หรือ PEP) ภายใน 72 ชัว่ โมง
หลังเกิดเหตุการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
จัดให้มีข้อมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ และความรู้ด้านสุขศึกษาในเรื่องการป้องกันเชื้อเอชไอวี
ทัง้ แก่บคุ คลทัว่ ไป และแก่กลุม่ เสีย่ ง (เช่น ผูใ้ ห้บริการทางเพศ)
มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่บุตร (prevention of mother-to-child
transmission หรือ PMTCT) โดยให้มกี ารเข้าถึงการคุมก�ำเนิด ตลอดจนการคลอดทีส่ ะอาดและ
ปลอดภัย (รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม) และการจัดยาต้านไวรัส (ดูบันทึกแนวทางการ
ปฏิบตั ิ 4)
จัดให้มีการรักษาและดูแลทารกที่มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงให้ค�ำปรึกษาเรื่องอาหารของ
ทารก (ดูการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก มาตรฐานที่ 2 หน้า 161)
ดูแลให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (PLHIV) ได้รบั บริการทางการแพทย์ รวมถึงการได้รบั ยา co-trimoxazole
เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ราชนิดฉวยโอกาส
ผู้ติดเชื้อที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีมาก่อน ยังคงต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (ดู
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
เชือ่ มโยงแผนงานเอชไอวี เข้ากับแผนงานป้องกันวัณโรค
ผู้ท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ต้องสามารถเข้าถึงมาตรการการป้องกันเชื้อเอชไอวี
(เช่น ป้องกันจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์) จัดให้ผใู้ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์ฉดี ยาทีส่ ะอาดได้ เป็นต้น
เตรียมการขยายบริการในการควบคุมเชือ้ เอชไอวีให้กว้างขึน้ เมือ่ เหตุภยั พิบตั เิ ริม่ ดีขน้ึ (ดูบนั ทึก
แนวทางการปฏิบตั ิ 1)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการได้รบั เชือ้ เอชไอวี สูงสุด เป็นกลุม่ เป้าหมายของแผนงานป้องกันเอชไอวี

◗

หญิงมีครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวี ได้รบั ยาต้านไวรัส เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ จากมารดาสูบ่ ตุ ร

◗

เลือดทีใ่ ช้ทกุ ถุง ต้องได้รบั การตรวจคัดกรองหาเชือ้ ทีต่ ดิ ต่อได้ทางเลือด รวมถึงเชือ้ เอชไอวี ด้วย

◗

◗

บุคคลที่มีโอกาสได้รับเชื้อเอชไอวี (เช่น จากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล และการติดเชื้อ
นอกเหนือจากการท�ำงาน) ต้องได้รบั ยาป้องกันหลังการสัมผัส ภายใน 72 ชัว่ โมง
สถานบริการสาธารณสุขมูลฐานทั้งหมดมียาต้านเชื้อจุลชีพส�ำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การควบคุมเชือ้ เอชไอวี มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับงานด้านการป้องกัน รักษา ดูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ประกอบด้วยการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ภาคสาธารณสุขต้องท�ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อเอชไอวี การจัดการดูแลและการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยควรรีบด�ำเนินการตั้งแต่ช่วง
แรกของการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
2. การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก
โครงการฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอันดับแรกในช่วงต้นของการเกิดภัยพิบัติ ต้องมี
การใช้แนวทางป้องกันมาตรฐาน (standard precaution) มีมาตรการเกี่ยวกับการให้เลือดอย่าง
ปลอดภัย และมีการก�ำจัดขยะในสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง (ดูมาตรฐานระบบสุขภาพที่ 1
บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5, 10 และ 11 หน้า 300-302)
3. การป้องกันหลังได้รบั เชือ้ ได้แก่ การให้คำ� ปรึกษา การประเมินความเสีย่ งในการได้รบั เชือ้ เอชไอวี
การขอความยินยอม การประเมินแหล่งที่มาของเชื้อ และการให้ยาต้านไวรัส อย่างไรก็ดี
ไม่ควรให้ยาป้องกันหลังการสัมผัสในผู้ที่ทราบอยู่แล้วว่ามีเชื้อเอชไอวี และไม่ควรบังคับให้ผู้ใด
เข้ารับค�ำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ ไม่ควรให้ยาป้องกันล่าช้าอันเนื่องมาจาก
การรอผลตรวจยืนยันการติดเชือ้
4. ยาต้านไวรัส ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ การให้ยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ จากมารดาสูบ่ ตุ ร
การให้ยาป้องกันหลังการสัมผัส และการให้ยาต้านไวรัสเพือ่ รักษาในระยะยาว ยังคงสามารถท�ำได้
ผูท้ ร่ี บั การรักษาอยูแ่ ล้วก่อนเกิดเหตุภยั พิบตั กิ ค็ วรได้รบั ยาต่อเนือ่ ง หญิงมีครรภ์ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี
ควรได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่บุตรระหว่างการมีครรภ์และการคลอด
ตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ขิ องประเทศ (ถ้าเป็นไปได้)

การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - การบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ มักเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและตายที่มากกว่าปกติตามหลังการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยการเกิดภัยธรรมชาติเฉียบพลันมักมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ�ำนวนมาก และ
มากกว่าที่ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จะจัดการได้ด้วยการปฏิบัติงานตามปกติ
การบาดเจ็บจากความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ก็มกั จะมีการบาดเจ็บและเสียชีวติ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจาก
สถานพยาบาล จึงต้องมีมาตรการปกป้องพลเรือน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ (ดูหลักการ
คุม้ ครอง 3 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1-5 หน้า 40-41)
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มาตรฐานงานบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - ด้านการบาดเจ็บ มาตรฐานที่ 1 การดูแลผูไ้ ด้
รับบาดเจ็บ
ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลภาวะบาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติ
เพือ่ ป้องกันการเจ็บป่วย เสียชีวติ และทุพพลภาพทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

จัดการให้เจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่ และผู้ประสานงานการตอบสนองภัยพิบัติในภาคสาธารณสุข
คุน้ เคยกับการรับมือกับผูบ้ าดเจ็บจ�ำนวนมาก (mass casualty management) (ดูบนั ทึกแนวทาง
การปฏิบตั ิ 1)
ในกรณีทมี่ ผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก (mass casualty event) ให้จดั ระบบมาตรฐาน
ในการคัดแยกผูป้ ว่ ย (triage) โดยมีแนวทางชัดเจนในเรือ่ งการประเมิน การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ ขัน้ พืน้ ฐาน (basic resuscitation) และการส่งต่อ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้บคุ ลากรทางสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีอ่ นามัย มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีทกั ษะทีด่ ใี น
การปฐมพยาบาลและปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ ขัน้ พืน้ ฐาน ( ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดการให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข คุ้นเคยกับหลักการส�ำคัญของการจัดการ
บาดแผล (wound management) (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
จัดหาวัคซีนบาดทะยักชนิดมี toxoid เพือ่ ใช้สำ� หรับผูท้ มี่ แี ผลสกปรก และผูท้ ที่ ำ� งานกูภ้ ยั หรืองาน
ท�ำความสะอาดหลังภัยพิบตั ิ (clean-up) (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานส�ำหรับส่งต่อ (refer) ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการดูแลขั้น
สูง (advanced care) เช่น การผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ รับการผ่าตัด และการฟื้นฟูหลังผ่าตัด โดยหน่วยงานที่มี
ความเชีย่ วชาญและทรัพยากรทีเ่ หมาะสมเท่านัน้ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)
จัดอุปกรณ์ชว่ ยเหลือมาตรฐาน และอุปกรณ์ชว่ ยเคลือ่ นไหว (เช่น รถเข็น ไม้คาํ้ ) ส�ำหรับบริการ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและผูท้ พุ พลภาพ โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และสามารถซ่อมอุปกรณ์
ช่วยเหลือนีไ้ ด้ในพืน้ ที่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 6)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

สถานพยาบาลทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม และมีระบบส�ำหรับการจัดการอุบัติภัยหมู่ที่
เกิดขึน้ พร้อมกันหลายๆ อุบตั ภิ ยั
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บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. ระบบแยกประเภทผู้ปวย คือ กระบวนการคัดแยกผู้ป่วยออกเป็นประเภทต่างๆ ตามความ
รุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และจัดล�ำดับความส�ำคัญในการรักษาตามทรัพยากรที่
มีอยู่ และโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก (mass
casualty events) ผูท้ มี่ อี าการบาดเจ็บสาหัสถึงชีวติ อาจได้รบั ล�ำดับความส�ำคัญน้อยกว่าผูท้ บี่ าด
เจ็บและมีโอกาสรอดมากกว่า ไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานการแยกประเภทผูป้ ว่ ยทีแ่ น่นอน ซึง่ การ
ก�ำหนดมาตรฐานหลายอย่างมีความแตกต่างกันทั่วโลก แต่ระบบการแยกประเภทที่ใช้กันมาก
ทีส่ ดุ คือระบบรหัส 4 สี: สีแดง ได้แก่ กลุม่ ล�ำดับความส�ำคัญสูง สีเหลือง ได้แก่ กลุม่ ล�ำดับความ
ส�ำคัญปานกลาง สีเขียว ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีย่ งั เคลือ่ นทีไ่ ด้ และสีดำ� คือ ผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ แล้ว
2. การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลพื้นฐาน ขั้นตอนที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด ได้แก่ การ
เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง การช่วยการหายใจ การห้ามเลือดและให้สารนํ้าทางเส้นเลือดเมื่อ
จ�ำเป็น การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องจะช่วยประคองอาการของผูป้ ว่ ยทีบ่ าดเจ็บรุนแรงให้คงทีก่ อ่ นทีจ่ ะถูก
ส่งตัวไปรับการรรักษาต่อ และช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ขั้นตอนอื่นๆ ก็มีความส�ำคัญเช่น
เดียวกัน เช่น การท�ำความสะอาดแผล การให้ยาปฏิชวี นะ และการให้ยาป้องกันบาดทะยัก
3. การจัดการบาดแผล ในเหตุภยั พิบตั สิ ว่ นใหญ่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษา หลังจากเกิดเหตุการณ์
ไปแล้วมากกว่า 6 ชั่วโมง ความล่าช้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลติดเชื้อและการเสียชีวิต
(ซึ่งหลีกเลี่ยงได้) ดังนั้น ควรจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ให้คุ้นเคยกับหลักการและ
ขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมในการป้องกันและจัดการการติดเชื้อของแผล เช่น การเปิดปากแผล
ไว้กรณีแผลสกปรกมาก (delayed primary closure) การล้างแผลและน�ำเอาสิง่ แปลกปลอมและ
เนือ้ เยือ่ ทีต่ ายแล้วออก เป็นต้น
4. บาดทะยัก ในเหตุภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก จะมี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคบาดทะยักในประชาชนค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ ไม่แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนหมู่
ป้องกันบาดทะยัก แต่แนะน�ำให้ใช้ tetanus toxoid-containing vaccine (DT หรือ Td (วัคซีน
ผสมคอตีบและบาดทะยัก) หรือ DPT (วัคซีนผสมคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก) ขึน้ กับอายุและ
ประวัติการฉีดวัคซีนของผู้ป่วย) ในผู้ที่มีแผลสกปรก หรือหน่วยกู้ภัยหรือผู้มีหน้าที่เก็บซากหรือ
ท�ำความสะอาดหลังเกิดเหตุภยั พิบตั ิ ซึง่ เป็นงานมีความเสีย่ ง ส�ำหรับผูท้ ม่ี แี ผลสกปรกและยังไม่
เคยได้รบั วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ควรได้รบั tetanus immune globulin (TIG) อย่างน้อยหนึง่ เข็ม
(ถ้ามี)
5. การดูแลการบาดเจ็บและการผ่าตัด สามารถช่วยชีวิตและลดความทุพพลภาพได้ในระยะ
ยาว แต่ตอ้ งมีการอบรมเฉพาะด้านและใช้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม หากอยูใ่ นทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสมหรือมี
ศักยภาพไม่เพียงพอส�ำหรับการผ่าตัด การผ่าตัดอาจส่งผลเสียมากกว่าการไม่ผ่าตัด นอกจากนี้
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การผ่าตัดที่ไม่มีการฟื้นฟูตามหลังอาจท�ำให้ผลการผ่าตัดไม่ดี การท�ำหน้าที่ของอวัยวะหลังการ
ผ่าตัดไม่เป็นปกติ ดังนัน้ บริการเหล่านีค้ วรด�ำเนินการโดยหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม
6. การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ส�ำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การฟื้นฟูร่างกายแต่เนิ่นๆ
สามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้รอดชีวิต ผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือ (เช่น แขน-ขาเทียม และอุปกรณ์ทช่ี ว่ ยในการเคลือ่ นที)่ ก็ตอ้ งท�ำกายภาพบ�ำบัดด้วย
หากเป็นไปได้ ควรมีการสร้างภาคีกับแผนงานฟื้นฟูระดับชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
หลังการผ่าตัดและการฟืน้ ฟูให้แก่ผรู้ อดชีวติ ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บเหล่านี้

การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - งานสุขภาพจิต
ปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาด้านจิตใจและสังคม พบได้เสมอในงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ทุกประเภท ความหวาดกลัว ความสูญเสีย ความไม่แน่นอน และปัจจัยความเครียดอื่นๆ อีกหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและภัยพิบัติอื่นๆ ท�ำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางสังคม
พฤติกรรม จิตใจ และจิตเวชเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและด้านจิตสังคมเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน (ดูแผนภูมิ “พีระมิดการท�ำงาน” ด้านล่าง) โดยต้องมีการประสานงาน เช่น ผ่านคณะ
ท�ำงานข้ามชุดกิจกรรม (cross-cluster) หรือข้ามภาคส่วน (cross-sectoral) มาตรฐานด้านสุขภาพจิต
ด้านล่างนี้เน้นที่บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ควรอ่าน มาตรฐานหลัก 1 หน้า 57 และ
หลักการคุม้ ครอง 3 ร่วมด้วย หน้า 40
มาตรฐานงานบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ จ� ำ เป็ น – งานสุ ข ภาพจิ ต มาตรฐานที่ 1
งานสุขภาพจิต
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ช่วยป้องกันหรือลดปัญหาสุขภาพจิต และความ
บกพร่องของการท�ำหน้าทีต่ ามปกติ (impaired functioning) ทีเ่ กีย่ วข้องได้

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ     
◗
◗

◗

◗

ด�ำเนินงานต่างๆ ตามความต้องการและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ช่วยเหลือให้สมาชิกในชุมชนรวมถึงบุคคลชายขอบ ให้พึ่งตนเองและสนับสนุนทางสังคมได้
(ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลให้การช่วยเหลือ
ด้านจิตใจเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัยทีป่ ระสบความเครียดเฉียบพลัน (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 2)
จัดเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนในแต่ละสถานพยาบาลที่จัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงและ
หลากหลาย ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 3)
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◗

◗
◗

ตอบสนองต่อความต้องการเรือ่ งความปลอดภัย ความต้องการพืน้ ฐาน และสิทธิของประชาชนทีม่ ี
ปัญหาสุขภาพจิตในสถานพยาบาลต่างๆ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 4)
ลดอันตรายทีเ่ กิดจากสุราและยาเสพติด
ในระยะที่เริ่มฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ให้เริ่มแผนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนอย่างยั่งยืน
(บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 5)

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

ทุกสถานพยาบาลมีเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การอบรม และมีระบบส�ำหรับจัดการปัญหาสุขภาพจิต

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. การช่วยเหลือตนเองของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม การช่วยเหลือตนเองของชุมชน
และการสนับสนุนทางสังคม ถือเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการสนับสนุนหลายภาคส่วน
(multi-sectoral support) ด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม (ดูแผนภูมิด้านล่าง) (ดูมาตรฐานหลัก
1 หน้า 57 และหลักการคุ้มครอง 4 บันทึกแนวทางการปฏิบัติ 9-13 หน้า 45 และหลักการ
คุม้ ครอง 3 บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 15 หน้า 43) หน่วยงานด้านสุขภาพควรชักน�ำให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานระดับชุมชนและอาสาสมัครที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกอื่นในชุมชน รวมถึงบุคคลชายขอบ
ให้เข้ามามีบทบาทในการเพิม่ การพึง่ ตนเองและการสนับสนุนทางสังคม
พิรามิดการด�ำเนินงาน
ตัวอย่าง
บริการสุขภาพจิตโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
(นักจิตวิทยา พยาบาล นักจิตเวช
เป็ นต้น)
บริการสาธารณสุขสุขภาพจิต
ขัน้ พืน้ ฐานโดยแพทย์
การสนับสนุนทางจิตใจและการ
ดาเนินงานโดยเจ้าหน้าทีช่ มุ ชน

บริการพิ เศษ
การสนับสนุน
ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

เครือข่ายทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
การสนับสนุนทางชุมชนและวัฒนธรรม
พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นมิตรกับสมาชิกทุกช่วงวัย

การสนับสนุนเพื่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน

การสนับสนุนบริการขัน้ พืน้ ฐานที่
ปลอดภัย เหมาะสมทางวัฒนธรรมและ
ป้องกันศักดิ ์ศรี

การพิ จารณาทางสังคมด้านบริการ
และความมันคงขั
่
น้ พื้นฐาน

แหล่งทีม่ า: Interagency Steering Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support, 2010
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2. การปฐมพยาบาลทางจิตใจ วิธที พี่ บว่าดีทสี่ ดุ ในจัดการภาวะความกังวลสูง (extreme anxiety)
หลังสัมผัสสิง่ ทีก่ ระทบจิตใจอย่างรุนแรง (extreme stressor) เช่น การเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นต้น คือ
การให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (psychological first aid) อย่างไรก็ดี มักมีผู้เข้าใจผิดว่าการ
ปฐมพยาบาลดังกล่าวเป็นการให้บริการทางการแพทย์ แต่แท้จริงแล้วการปฐมพยาบาลทางจิตใจ
เป็นการตอบสนองทางมนุษยธรรม และการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ทตี่ กทุกข์ได้ยาก เป็นการดูแล
ขั้นพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่จะรุกล�้ำหรือก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว (non-intrusive) แต่
ให้เน้นทีก่ ารรับฟัง ไม่มกี ารบังคับให้อกี ฝ่ายเล่าเรือ่ ง แต่ให้ประเมินความต้องการและความกังวล
ให้การตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน โดยเน้นให้มีการสนับสนุนทางสังคมจากคนที่รัก
และป้องกันไม่ให้ได้รบั อันตรายอืน่ ๆ เพิม่ เติม ทัง้ นีพ้ บว่าสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและไม่ควรน�ำมาใช้
คือ การให้ผู้ได้รับผลกระทบเล่าเรื่องสรุปเกี่ยวกับจิตใจและสังคมของตนเอง (psychological
debriefing) (ได้แก่ การกระตุ้นให้ระบายความในใจ (ventilation) การกระตุ้นโดยส่งเสริมให้เล่า
เรือ่ งสัน้ ๆ อย่างเป็นระบบเกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ ไู้ ด้รบั ผลกระทบรับรู้ ความคิด และปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์
ทีเ่ พิง่ ผ่านมา) นอกจากนี้ ควรหลีกเลีย่ งการให้ยากล่อมประสาทกลุม่ benzodiazepines ในการ
จัดการกับภาวะเครียดเฉียบพลัน เนือ่ งจากอาจส่งผลต่อการฟืน้ ตัวตามธรรมชาติได้
3. การบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนอาจเกิดจากเหตุวิกฤตหรือ
เป็นอาการที่มีอยู่ก่อน หรือทั้งสองอย่าง ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงควรสามารถเข้าถึง
เครือข่ายการสนับสนุนในชุมชน และการดูแลในสถานบริการสาธารณสุขทีม่ ี (เช่น ในโรงพยาบาล
ทั่วไป ในสถานบริการสุขภาพมูลฐาน ฯลฯ) การจัดบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน มักจะต้องมี
การจัดการอบรมระยะสั้นให้บุคลากรและท�ำงานภายใต้การควบคุมงานของแพทย์ทั่วไปหรือเจ้า
หน้าที่ด้านสุขภาพจิต สถานบริการต้องมียาในกลุ่ม psychotropics และยากันชัก ผู้ที่เคยได้รับ
การรักษาสุขภาพจิตก่อนเกิดเหตุวกิ ฤต จะต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
4. ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นสถานบ�ำบัด โรคพยาบาลจิตเวช และบ้านพักส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางจิตขัน้ รุนแรง
จะต้องได้รบั การเยีย่ มเยียนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะในช่วงแรกของเหตุวกิ ฤต เนือ่ งจากมีความ
เสี่ยงสูงมากต่อการถูกทอดทิ้งหรือทารุณกรรม ดังนั้น ต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย มี
ปัจจัยพืน้ ฐานพร้อม (นํา้ อาหาร ทีพ่ กั อาศัย สุขภัณฑ์และบริการทางการแพทย์) มีการเฝ้าระวัง
สิทธิมนุษยชน และการดูแลด้านจิตเวชและสภาพจิตตลอดช่วงทีเ่ กิดเหตุวกิ ฤต
5. ระยะเริ่มฟื้นตัว การมีเหตุวิกฤตจะเพิ่มอัตราการเกิดปัญหาสภาพจิตได้หลากหลาย ดังนั้นจึง
ต้องมีแผนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต ให้ขยายตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้
ครอบคลุมทัว่ พืน้ ที่ (ดูมาตรฐานหลัก 4 หน้า 63)
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การให้บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น – การควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้โรคที่พบได้บ่อยเปลี่ยนประเภทจากโรคติดต่อไปเป็นโรค
ไม่ตดิ ต่อ (non-communicable diseases หรือ NCDs) ดังนัน้ โรคไม่ตดิ ต่อ จึงมีความส�ำคัญมากขึน้
ในฐานะประเด็นหลักทางสุขภาพในพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ิ เหตุภยั พิบตั อิ าจท�ำให้โรคเรือ้ รังต่างๆ มีอาการมาก
ขึน้ และเป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยในเหตุภยั พิบตั ิ
มาตรฐานงานบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น - การควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ มาตรฐานที่ 1
โรคไม่ตดิ ต่อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่จ�ำเป็น เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะ
แทรกซ้อนเฉียบพลันของโรคเรือ้ รัง หรือการทีอ่ าการโรคเรือ้ รังทรุดลง (exacerbation)

ปฏิบตั กิ ารหลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

◗

◗

◗

◗

◗

ประเมินและบันทึกอัตราการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อประเภทต่างๆ และแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานทีท่ ำ�
หน้าทีต่ อบสนองต่อภัยพิบตั ิ (ดูบนั ทึกแนวทางการปฏิบตั ิ 1)
ระบุตวั ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั การรักษาโรคไม่ตดิ ต่ออยูแ่ ล้วก่อนเกิดเหตุ และจัดการให้ได้รบั การรักษา
อย่างต่อเนือ่ ง
สร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน หรือมีอาการก�ำเริบ
รุนแรง (เช่น โรคหัวใจ ความความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง ฯลฯ) รวมถึงและผู้ที่อยู่ในอาการเจ็บ
ปวด (เช่น จากมะเร็งระยะสุดท้าย) จะได้รบั การดูแล
ในสถานการณ์ทไี่ ม่สามารถรักษาโรคไม่ตดิ ต่อได้ ให้ระบุแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานส�ำหรับ
การส่งต่อ
จัดการให้มีเครื่องมือวินิจฉัยโรคที่จ�ำเป็น มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลัก และมียาส�ำหรับ
การรักษาโรคไม่ติดต่อ ที่ปฏิบัติกันตามปกติอยู่ที่สถานบริการสุขภาพมูลฐาน โดยยานั้นจะต้อง
อยูใ่ นบัญชียาหลักด้วย
จัดให้มอี ปุ กรณ์ชว่ ยเหลือ (เช่น อุปกรณ์ชว่ ยเดิน) ส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาด้านการเคลือ่ นไหวหรือการ
สือ่ สาร

ดัชนีชวี้ ดั หลัก (อ่านควบคูก่ บั บันทึกแนวทางการปฏิบตั )ิ
◗

สถานบริการสุขภาพมูลฐานทัง้ หมดมีขนั้ ตอนปฏิบตั มิ าตรฐาน (standard operating procedure)
ส�ำหรับการส่งต่อผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อไปยังสถานพยาบาลทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมิ
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◗

สถานบริการสุขภาพมูลฐานทัง้ หมดมียาเพียงพอส�ำหรับรักษาบุคคลทีเ่ ป็นโรคไม่ตดิ ต่อ ทีเ่ ข้ามา
รับการรักษาก่อนเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน

บันทึกแนวทางการปฏิบตั ิ
1. โรคไม่ตดิ ต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรือ้ รัง
โรคหอบหืด โรคไตวายเรือ้ รังทีต่ อ้ งการการฟอกไต โรคเบาหวานชนิดต้องพึง่ พาอินซูลนิ และโรค
ลมชัก ในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้ที่มีอาการโรคเรื้อรังจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่อาการของโรค
จะแย่ลง หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชือ้ ซาํ้ ซ้อน และมีความเสีย่ งเมือ่ การรักษาขาดตอน
การดูแลหลักคือ พยายามให้ผปู้ ว่ ยอย่างน้อยมีอาการคงที่ และได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อต้องได้รับยาในระยะยาวและมีการติดตามผล ควรจัดบริการเหล่านี้ไว้ที่สถาน
บริการสุขภาพมูลฐาน โดยใช้ยาจากบัญชียาหลัก แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่แนะน�ำให้เริ่มโครงการ
จัดการภาวะโรคเรื้อรังแห่งใหม่ขึ้นมาในช่วงที่ด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในกรณีที่
ไม่นา่ จะมีการด�ำเนินโครงการต่อหลังสิน้ สุดช่วงสถานการณ์ฉกุ เฉินแล้ว
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ภาคผนวก 1

รายการการประเมิ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข
การเตรียมการ
◗

จัดหาข้อมูลเกีย่ วกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ (disaster-affected population)

◗

จัดหาแผนทีแ่ ละภาพถ่ายทางอากาศ (maps and aerial photographs)

◗

จัดหาข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลสุขภาพ (demographic and health data)

ความปลอดภัยและการเข้าถึง
◗

◗

◗

ระบุภัยอันตรายทางธรรมชาติ และอันตรายที่เกิดจากมนุษย์ (natural or human-generated
hazards)
ระบุสถานการณ์ความปลอดภัยโดยทัว่ ไป รวมถึงจ�ำนวนกองก�ำลังติดอาวุธในพืน้ ที่ (presence of
armed forces)
ระบุว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (humanitarian agencies) สามารถเข้าถึง
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากเท่าใด

โครงสร้างประชากร และโครงสร้างทางสังคม
◗
◗

◗

◗

ระบุขนาดโดยรวมของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แยกตามอายุ และ เพศ
ระบุตัวกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ (groups at increased risk) เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ
ผูท้ พุ พลภาพ
ระบุจ�ำนวนสมาชิกเฉลี่ยในแต่ละครัวเรือน และประมาณจ�ำนวนครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนเป็น
ผูห้ ญิงหรือเด็ก
ระบุโครงสร้างทางสังคมทีม่ อี ยู่ เช่น ต�ำแหน่งของผูม้ อี ำ� นาจ และ/หรือ อิทธิพล

ข้อมูลพืน้ ฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
◗
◗

◗

ระบุปญ
ั หาทางสุขภาพทีพ่ บในพืน้ ทีป่ ระสบภัย ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
ระบุปัญหาทางสุขภาพที่พบในประเทศต้นก�ำเนิด ในกรณีของผู้ลี้ภัย (หรือในพื้นที่บ้านเกิด
ส�ำหรับผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ)
ระบุความเสีย่ งต่อสุขภาพ เช่น โรคทีอ่ าจเกิดการระบาดได้
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◗

ระบุแหล่งบริการสุขภาพในช่วงก่อนเกิดภัยพิบตั ิ

◗

วิเคราะห์ผลการท�ำงานของระบบสุขภาพ

อัตราการเสียชีวติ
◗
◗

ค�ำนวณอัตราการเสียชีวติ อย่างหยาบ (crude mortality rate)
ค�ำนวณอัตราการเสียชีวิตแยกตามกลุ่มอายุ (age-specific mortality rate) (เช่น อัตราการเสีย
ชีวติ ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี หรือ under-5 mortality rate)

◗

ค�ำนวณอัตราการเสียชีวติ แยกตามสาเหตุ (cause-specific mortality rates)

◗

ค�ำนวณอัตราการเสียชีวติ แยกตามสัดส่วน (proportional mortality rate)

อัตราการเจ็บป่วย
◗
◗

ระบุอตั ราการเกิดของโรค (incidence rates) ทีพ่ บได้บอ่ ย และมีความส�ำคัญทางสาธารณสุข
ระบุอตั ราการเกิดความเจ็บป่วยแยกตามอายุและเพศ (age-and sex-specific incidence rates)
ของโรคทีพ่ บได้บอ่ ย หากท�ำได้

ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
◗
◗

ระบุความสามารถ (capacity) ของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศทีป่ ระสบภัย
ระบุสถานภาพของสถานบริการการแพทย์และพยาบาลในระบบสุขภาพแห่งชาติ (national
health facilities) เช่น จ�ำนวนของสถานพยาบาล แยกตามชนิดการบริการ สภาพของตัวสถาน
พยาบาล และการเข้าถึง

◗

ระบุจำ� นวนและทักษะของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านได้

◗

ระบุงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ อี ยู่ และกลไกด้านการเงิน

◗

◗

ระบุความสามารถและสถานะการด�ำเนินงานของแผนงานสาธารณสุขที่มีอยู่ เช่น แผนงานสร้าง
เสริมภูมคิ มุ้ กัน (Expanded Programme on Immunization)
ระบุขนั้ ตอนการปฏิบตั มิ าตรฐาน (standardised protocols) บัญชียาหลัก (essential medicines)
และระบบพัสดุและส่งสิง่ ของ (supplies and logistics)

◗

ระบุสถานะของระบบส่งต่อ (referral systems) ทีม่ อี ยู่

◗

ระบุระดับของอนามัยสิง่ แวดล้อม (environmental health) ในสถานพยาบาล

◗

ระบุสถานะของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ (health information system) ทีม่ อี ยู่
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ข้อมูลจากภาคส่วนอืน่ ๆ
◗

ภาวะโภชนาการ

◗

อาหารและความมัน่ คงทางอาหาร

◗

สภาพสิง่ แวดล้อม

◗

ทีพ่ กั พิง – คุณภาพทีพ่ กั

◗

การศึกษา – สุขศึกษาและอนามัยศึกษา
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ภาคผนวก 2

ตัวอย่างแบบรายงานการเฝ้าระวังประจ�ำสัปดาห์
แบบรายงานเฝ้าระวังการเสียชีวติ แบบที่ 1*
สถานที:่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วัน เดือน ปี นับจากวันจันทร์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันอาทิตย์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรรวม ช่วงต้นสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนการเกิดในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนการเสียชีวติ ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . .
คนย้ายเข้า (Arrivals) ในสัปดาห์นี้ (หากมี): . . . . . . . . . คนย้ายออก (Departures) ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรช่วงปลายสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนประชากรอายุตำ�่ กว่า 5 ปี: . . . . . . . . . . . . .
0-4 ปี
ชาย

หญิง

5 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง

รวม

สาเหตุระยะสั้น (Immediate cause)
ทางเดินหายใจส่วนล่างติดเชือ้ เฉียบพลัน (Acute lower respiratory infection)
อหิวาตกโรค (สงสัย) (suspected)
ท้องเสีย - มีเลือด
ท้องเสีย - เป็นนํ้า
การบาดเจ็บ - ไม่ใช่อุบัติเหตุ
มาลาเรีย
การเสียชีวิตของมารดา - โดยตรง
โรคหัด (measles)
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) (สงสัย)
การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (อายุ 0-28 วัน)
อื่นๆ
ไม่ทราบสาเหตุ
รวมตามอายุและเพศ
สาเหตุพื้นฐาน (Underlying cause)
โรคเอดส์ (สงสัย)
โรคขาดสารอาหาร
การเสียชีวิตของมารดา - สาเหตุทางอ้อม
โรคไม่ติดต่อ (ระบุโรค)
อื่นๆ
รวมตามอายุและเพศ

*แบบรายงานนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ กี ารเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก และไม่สามารถเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลได้โดยละเอียด เนือ่ งจากมีเวลาจ�ำกัด
- สาเหตุอนื่ ๆ ของการเสียชีวติ สามารถเติมได้ตามบริบทและลักษณะทางระบาดวิทยา
- อายุอาจรวมกลุม่ ได้อกี (เป็น 0-11 เดือน, 1-4 ปี, 5-14 ปี, 15-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70-79 ปี, และ 80 ปีขนึ้ ไป) หากท�ำได้
- ข้อมูลการเสียชีวิต ไม่ควรมีรายงานจากสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ควรรวมรายงานจากผู้น�ำท้องถิ่น และผู้น�ำทางศาสนา
ผูป้ ฏิบตั งิ านในชุมชน กลุม่ ผูห้ ญิง และโรงพยาบาลส่งต่อ (referral hospital) ด้วย
- หากท�ำได้ ควรใส่นยิ ามผูป้ ว่ ยติดเชือ้ (case definition) ไว้ทดี่ า้ นหลังของแบบรายงาน
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แบบรายงานเฝ้าระวังการเสียชีวติ แบบที่ 2*
สถานที:่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วัน เดือน ปี นับจากวันจันทร์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันอาทิตย์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรรวม ช่วงต้นสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนการเกิดในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนการเสียชีวติ ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . .
คนย้ายเข้า (Arrivals) ในสัปดาห์นี้ (หากมี): . . . . . . . . .
คนย้ายออก (Departures) ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรช่วงปลายสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนประชากรอายุตำ�่ กว่า 5 ปี: . . . . . . . . . . . . .

*แบบรายงานนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ เี วลาพอทีจ่ ะบันทึกข้อมูลการเสียชีวติ รายบุคคลได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ตามอายุ การสอบสวนการระบาด
ของโรค และอัตราการใช้สถานพยาบาล
- รายงานความถี่ (รายวัน หรือรายสัปดาห์) ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนการเสียชีวติ
- อาจเติมสาเหตุการตายอืน่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม
- ข้อมูลการเสียชีวิต ไม่ควรมีรายงานจากสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ควรรวมรายงานจากผู้น�ำท้องถิ่น และผู้น�ำทางศาสนา
ผูป้ ฏิบตั งิ านในชุมชน กลุม่ ผูห้ ญิง และโรงพยาบาลส่งต่อ (referral hospitals) ด้วย
- หากท�ำได้ ควรใส่นยิ ามผูป้ ว่ ยติดเชือ้ (case definitions) ไว้ทดี่ า้ นหลังของแบบรายงาน
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ตัวอย่างแบบรายงานการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารายสัปดาห์ (weekly EWARN)
*ใช้ แ บบรายงานนี้ ใ นระยะเฉี ย บพลั น ของเหตุ ภั ย พิ บั ติ เมื่ อ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ โรคที่ เ กิ ด การระบาดได้ ง ่ า ย
วัน เดือน ปี นับจากวันจันทร์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันอาทิตย์ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
เมือง/หมูบ่ า้ น/ชุมชน/ค่าย: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จังหวัด: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อ�ำเภอ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต�ำบล: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ชือ่ สถานที่ (site): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ● ผูป้ ว่ ยใน ● ผูป้ ว่ ยนอก ● สถานีอนามัย ● คลินกิ เคลือ่ นที่
หน่วยงานสนับสนุน: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ชือ่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ายงาน และหมายเลขติดต่อ: . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรรวม: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนประชากรอายุตำ�่ กว่า 5 ปี: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ผู้ป่วยใหม่

เจ็บป่วย
เสียชีวิต
รวม
<5 ปี
5 ปีขึ้นไป <5 ปี
5 ปีขึ้นไป

จำ�นวนรวมที่ เข้ารับการรักษา
จำ�นวนรวมที่เสียชีวิต
ทางเดินหายใจส่วนล่างติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute lower respiratory infection)
ท้องเสียเฉียบพลัน ชนิดมีเลือด
ท้องเสียเฉียบพลัน ชนิดเป็นนํ้า
มาลาเรีย - สงสัย/ยืนยันแล้ว
โรคหัด (measles)
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) - สงสัย
อาการของโรค มีไข้ และเลือดออกโดยเฉียบพลัน
อาการตัวเหลืองโดยเฉียบพลัน
อัมพาตเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis หรือ AFP)
บาดทะยัก
ไข้ชนิดอื่นๆ ที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
การบาดเจ็บ/บาดแผล
อื่นๆ
รวม
- หากมีการวินจิ ฉัยมากกว่า 1 โรค ควรบันทึกโรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และควรนับผูป้ ว่ ยแต่ละกรณีแค่ครัง้ เดียว
- ให้มเี ฉพาะกรณีทพี่ บแพทย์ (หรือการเสียชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ) ในช่วงสัปดาห์ทที่ ำ� การส�ำรวจเท่านัน้
- เขียนเลข 0 (ศูนย์) หากไม่พบผูป้ ว่ ยหรือการเสียชีวติ ในช่วงสัปดาห์ดงั กล่าวเนือ่ งจากโรคหรืออาการต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ทที่ ำ� การส�ำรวจ
- บันทึกการเสียชีวติ เฉพาะในช่องเสียชีวติ เท่านัน้ อย่าบันทึกลงในช่องการเจ็บป่วย
- ควรเขียนนิยามผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ส�ำหรับแต่ละอาการทีเ่ ฝ้าระวัง ในด้านหลังของแบบรายงานนี้
- อาจเพิม่ หรือลบสาเหตุของการเจ็บป่วยจากแบบรายงานนีไ้ ด้ ตามสภาพทางระบาดวิทยาและการประเมินความเสีย่ งต่อโรค
- ระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (EWARN) นีม้ เี ป้าหมายในการตรวจหาโรคทีอ่ าจเกิดการระบาด (epidemic-prone diseases) ได้อย่างรวดเร็ว
- ควรหาข้อมูลเกีย่ วกับสภาวะอาการต่างๆ เช่น การขาดสารอาหาร (malnutrition) จากการส�ำรวจ (surveys) ซึง่ เป็นการส�ำรวจหาความชุก
(prevalence) มากกว่าการเฝ้าระวัง (surveillance) ทีเ่ ป็นการส�ำรวจเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ (incidence)

B. การเตือนภัยการระบาดของโรค

เมือ่ ท่านสงสัยว่าเป็นโรคต่อไปนี้ โปรดส่งข้อความสัน้ หรือโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข ................. หรืออีเมล์ที่ ................... โดยแจ้งข้อมูลให้ละเอียด
ทีส่ ดุ เกีย่ วกับเวลา สถานที่ และจ�ำนวนของคนทีป่ ว่ ยและเสียชีวติ :
โรคอหิวาตกโรค (cholera) โรคบิด (shigellosis) โรคหัด (measles) โปลิโอ ไข้ไทฟอยด์ บาดทะยัก ตับอักเสบชนิดเอ หรือบี โรคไข้เลือดออก
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ คอตีบ ไอกรน ไข้เลือดออก
(รายชือ่ โรค จะแตกต่างกันไปตามระบาดวิทยาของโรคในประเทศนัน้ ๆ)
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ตัวอย่างแบบรายงานการส�ำรวจการเจ็บป่วยประจ�ำ (routine morbidity
surveillance reporting form)*
*การส�ำรวจอาการเจ็บป่วย อาจขยายออกมาจากระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าภายหลังช่วงเฉียบพลันของเหตุภัยพิบัติ เพื่อให้
ครอบคลุมโรคอืน่ ๆ และเฝ้าระวังตัวบ่งชีอ้ นื่ ๆ ตามความเหมาะสม
สถานที:่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วัน เดือน ปี นับจากวันจันทร์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันอาทิตย์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรรวม ช่วงต้นสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนการเกิดในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนการเสียชีวติ ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
คนย้ายเข้า (Arrivals) ในสัปดาห์นี้ (หากมี): . . . . . . . . . . . . . . . คนย้ายออก (Departures) ในสัปดาห์น:ี้ . . . . . . . . . . . . . . .
จ�ำนวนประชากรช่วงปลายสัปดาห์: . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ�ำนวนประชากรอายุตำ�่ กว่า 5 ปี: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
การเจ็บป่วย
การวินจิ ฉัย*
ทางเดินหายใจติดเชือ้ เฉียบพลัน**
ท้องเสียเฉียบพลัน ชนิดเป็นนํา้
ท้องเสียเฉียบพลัน ชนิดมีเลือด
มาลาเรีย - สงสัย/ยืนยันแล้ว
โรคหัด (measles)
โรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (meningitis) - สงสัย
อาการของโรค มีไข้ และมีเลือดออกโดยเฉียบพลัน
อาการตัวเหลืองโดยเฉียบพลัน
อัมพาตเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis หรือ AFP)
บาดทะยัก
ไข้ชนิดอืน่ ๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมริ า่ งกายเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
โรคเอดส์ - สงสัย ***
โรคตา
ขาดสารอาหาร ****
การบาดเจ็บ - อุบตั เิ หตุ
การบาดเจ็บ - ไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคแผลบริเวณอวัยวะเพศ (genital ulcer)
สารคัดหลัง่ จากท่อปัสสาวะชาย (male urethral discharge)
สารคัดหลัง่ จากอวัยวะเพศหญิง (vaginal discharge)
อาการปวดทีด่ า้ นล่างของช่องท้อง
โรคผิวหนัง
โรคไม่ตดิ ต่อ (เช่น เบาหวาน)
โรคหนอนพยาธิ
อืน่ ๆ
ไม่ทราบ
รวม

เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี
(จำ�นวนเคสใหม่)
ชาย หญิง รวม

อายุ 5 ปีขน้ึ ไป
(จำ�นวนเคสใหม่)
ชาย หญิง รวม

รวม

ผูป้ ว่ ย
ติดเชือ้ ซํา้
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใหม่ รวม

* หากมีการวินจิ ฉัยมากกว่า 1 โรค ควรบันทึกโรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และควรนับผูป้ ว่ ยแต่ละกรณีแค่ครัง้ เดียว
** การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในบางประเทศอาจแบ่งประเภทเป็น การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
*** อัตราการแพร่เชือ้ ของ เอชไอวี และเอดส์ ควรประเมินจากการส�ำรวจ (surveys)
**** อัตราการเกิดภาวะขาดสารอาหาร ควรประเมินจากการส�ำรวจอย่างรวดเร็ว (rapid surveys) (วัดเส้นรอบวงต้นแขน MUAC หรือคัดกรองนํา้ หนัก/ส่วนสูง) เนือ่ งจาก
การเฝ้าระวัง (surveillance) จะระบุเฉพาะจ�ำนวนผูท้ มี่ ารับการรักษา
# สามารถแยกประเภทของอายุได้อกี ตามความสามารถในการปฏิบตั ิ (as feasible)
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การเตือนภัยการระบาดของโรค
เมือ่ ท่านสงสัยว่าเป็นโรคต่อไปนี้ โปรดส่งข้อความ สัน้ หรือโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข ................. หรือ
อีเมล์ท่ี ................... โดยแจ้งข้อมูลให้ละเอียดทีส่ ดุ เกีย่ วกับเวลา สถานที่ และจ�ำนวนของคนทีป่ ว่ ย
และเสียชีวติ :
โรคอหิวาตกโรค (cholera) โรคบิด (shigellosis) โรคหัด (measles) โปลิโอ ไข้ไทฟอยด์ บาดทะยัก
ตับอักเสบชนิดเอ หรือบี โรคไข้เลือดออก เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ คอตีบ ไอกรน ไข้เลือดออก
การใช้บริการสถานพยาบาล

เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี
ชาย

หญิง

อายุ 5 ปีขน้ึ ไป
รวม

ชาย

หญิง

รวม
รวม

ชาย

หญิง

จำ�นวนการใช้สถานพยาบาลทัง้ หมด
อัตราการใช้บริการ (Utilisation rate): จ�ำนวนการเยีย่ มสถานพยาบาล (number of visits) ต่อคน ต่อปี = จ�ำนวนการเยีย่ มใน 1 สัปดาห์/
จ�ำนวนประชากร x 52 สัปดาห์
- สามารถแยก (disaggregate) ประเภทอายุออกได้อกี (0-11 เดือน, 1-4 ปี, 5-14 ปี, 15-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขนึ้ ไป) ตามความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ (as feasible)
จ�ำนวนการให้คำ� ปรึกษาต่อแพทย์หนึง่ คน: จ�ำนวนการเยีย่ มทัง้ หมด (ทัง้ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใหม่และซํา้ )/จ�ำนวนแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านเต็มเวลา
หรือเทียบเท่า (FTE*) ในสถานพยาบาล/จ�ำนวนวันทีส่ ถานบริการเปิดท�ำการในหนึง่ สัปดาห์
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ภาคผนวก 3

สูตรค�ำนวณดัชนีชวี้ ดั ทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
(key health indicators)
อัตราเสียชีวติ หยาบ (Crude mortality rate หรือ CMR)
นิยาม: อัตราการเสียชีวติ ของประชากรทัง้ หมด ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย ในทุกวัย
สูตร:
จำ�นวนการเสียชีวติ /
จำ�นวนการเสียชีวติ ทัง้ หมดในช่วงเวลาดังกล่าว
x 10,000 คน =
ประชากร
10,000 คน/วัน
จำ�นวนประชากรทีม่ คี วามเสีย่ ง กลางช่วงเวลาสำ�รวจ
x จำ�นวนวันทีส่ ำ�รวจ

อัตราการเสียชีวติ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี (Under-5 Mortality Rate
หรือ U5MR)
นิยาม: อัตราการเสียชีวติ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ในประชากร
สูตร:
จำ�นวนการเสียชีวติ ทัง้ หมดของเด็กอายุ <5 ปี
จำ�นวนประชากรของเด็กอายุ <5 ปี ทัง้ หมด
x จำ�นวนวันทีส่ ำ�รวจ

จำ�นวนการเสียชีวติ /
x 10,000 คน =
เด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี
จำ�นวน 10,000 คน/วัน

อัตราการเกิดเหตุการณ์ (Incidence rate)
นิยาม: จ�ำนวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใหม่ของโรคทีร่ ะบุ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีร่ ะบุ ในประชากรทีเ่ สีย่ งต่อการ
เกิดโรค
สูตร:
จำ�นวนผูป้ ว่ ย
จำ�นวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใหม่จากโรคทีร่ ะบุ ในช่วงเวลาทีร่ ะบุ
x 10,000 คน =
ติดเชือ้ ใหม่จากโรคทีร่ ะบุ/
จำ�นวนประชากรทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรค
ประชากร 1,000 คน/เดือน
x จำ�นวนเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว
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อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย (case fatality rates หรือ CFR)
นิยาม: จ�ำนวนประชากรทีเ่ สียชีวติ จากโรค หารด้วยจ�ำนวนประชากรทีเ่ ป็นโรค
สูตร:
จำ�นวนประชากรทีเ่ สียชีวติ จากโรคในช่วงเวลาทีร่ ะบุ
จำ�นวนประชากรทีเ่ ป็นโรคในช่วงเวลาทีร่ ะบุ

x 100 = X%

อัตราการใช้บริการสถานพยาบาล (Health facility utilisation rate)
นิยาม: จ�ำนวนการเยีย่ ม (visit) ของผูป้ ว่ ยนอก ต่อคน ต่อปี หากเป็นไปได้ ควรแยกระหว่างการเยีย่ ม
ใหม่ (new visits) กับการเยีย่ มซาํ้ (old visits) และควรใช้การเยีย่ มใหม่ในการค�ำนวณอัตราดังกล่าว
อย่างไรก็ดี พบว่ามักเกิดปัญหาในการแบ่งแยกการเยีย่ มใหม่กบั การเยีย่ มซํา้ ดังนัน้ ในช่วงทีเ่ กิดเหตุ
ภัยพิบตั ิ จึงมักรวมตัวเลขดังกล่าวเป็นการเยีย่ มรวม (total visits)
สูตร:
จำ�นวนครัง้ ของการเยีย่ มในหนึง่ สัปดาห์
จำ�นวนประชากรทัง้ หมด

x 52 สัปดาห์ = จำ�นวนการเยีย่ ม/คน/ปี

จ�ำนวนการพบแพทย์ (consult) ต่อ แพทย์ หนึง่ คน ต่อวัน
นิยาม: จ�ำนวนการพบแพทย์ทั้งหมด (ทั้งเคสใหม่ และเคสซํ้า) โดยเฉลี่ยที่แพทย์แต่ละรายต้องดูใน
แต่ละวัน
สูตร:
จำ�นวนการให้คำ�ปรึกษาในหนึง่ สัปดาห์
จำ�นวนแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE*)
ในสถานพยาบาล

÷ จำ�นวนวันทีส่ ถานพยาบาล
เปิดทำ�การในหนึง่ สัปดาห์

*FTE (full-time equivalent) หมายถึงการเทียบเท่าจ�ำนวนแพทย์ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น หากมี
แพทย์ 6 คน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นแผนกผูป้ ว่ ยนอก แต่มี 2 คนท�ำงานครึง่ เวลา (half-time) ดังนัน้ จ�ำนวนของแพทย์ทเี่ ทียบเท่าปฏิบตั งิ าน
เต็มเวลา (FTE) = 4 คนท�ำงาน เต็มเวลา + 2 คนท�ำงาน ไม่เต็มเวลา = เทียบเท่า 5 คน (5 FTE clinicians)
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ภาคผนวก 1

เอกสารส�ำคัญทีแ่ จ้งกฎบัตร
มนุษยธรรม
กฎบัตรมนุษยธรรมก�ำหนดความเชื่อที่ใช้ร่วมกันและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการด�ำเนินการด้าน
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบในสถานการณ์ของภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง และตั้งข้อสังเกตว่า
กฎบัตรมนุษยธรรมจะสะท้อนให้เห็นในกฎหมายระหว่างประเทศ รายการข้อเขียนของเอกสารส�ำคัญ
ต่อไปนี้รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุด กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (IHL) กฎหมายผู้ลี้ภัยและการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรม ซึ่งไม่ได้พยายามที่จะ
เป็นตัวแทนของกฎหมายในระดับภูมิภาค และการพัฒนารายการนี้ยังรวมถึงจ�ำนวนของแนวทาง
อื่นๆ หลักการ มาตรฐานและกรอบการท�ำงานที่แจ้งในกฎบัตรมนุษยธรรม ในฐานะที่เป็นตัวแทนนี้
จึงจ�ำเป็นต้องมีการคัดเลือกอย่างมาก ทรัพยากรเพิ่มเติมและเว็บลิงค์ไปสู่เอกสารเหล่านี้จะมีอยู่บน
เว็บไซต์ของโครงการสเฟียร์ (www.sphereproject.org) เนื่องจากข้อจ�ำกัดของพื้นที่ท่ีบันทึกมีให้
เฉพาะส�ำหรับเอกสารซึง่ ดูเหมือนว่าจะต้องมีการแนะน�ำหรือค�ำอธิบายเป็นพิเศษ เพราะเป็นเอกสาร
รุน่ ใหม่หรือมีสว่ นทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับภัยพิบตั หิ รือความขัดแย้ง
เอกสารทีม่ กี ารระบุหวั เรือ่ งไว้ ภายใต้หวั ข้อของ
1.
2.
3.
4.

สิทธิมนุษยชน การป้องกันและความเปราะบาง
การพิพาทกันด้วยอาวุธและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ (IDPs)
ภัยพิบตั แิ ละความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของเอกสารแต่ละชุด เอกสารแต่ละประเภทภายใต้
หัวข้อย่อย ดังนี้
1. สนธิสญ
ั ญา และกฎหมายจารีตประเพณี (ทีใ่ ช้ได้)
2. สหประชาชาติและแนวทางปฏิบัติและหลักการระหว่างรัฐบาลอื่นๆ ที่น�ำมาใช้อย่างเป็น
ทางการ
3. กรอบนโยบายด้านมนุษยธรรม แนวทางปฏิบตั แิ ละหลักการ
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1. สิทธิมนุษยชน การป้องกันและความเปราะบาง
เอกสารต่อไปนี้เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในสนธิสัญญาและปฏิญญาสากล
จ�ำนวนของเอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้สูงอายุ เพศสภาพและความพิการรวมอยู่ด้วย
เพราะสิ่งเหล่านี้บางส่วนใช้อ้างหลักฐานที่พบมากที่สุดของความเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ
หรือความขัดแย้ง

1.1 สนธิสัญญาและกฎหมายจารีตประเพณีด้านสิทธิมนุษยชน การป้องกัน
และความเปราะบาง
กฎหมายสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนน�ำไปใช้กบั รัฐทีเ่ ป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง แต่กฎหมายจารีต
ประเพณี (เช่น การห้ามการทรมาน) น�ำไปใช้กบั ทุกรัฐ กฎหมายสิทธิมนุษยชนน�ำไปใช้ทกุ ครัง้ ทีม่ ขี อ้
ยกเว้นทีเ่ ป็นไปได้ 2 ประการ
- สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบางประการที่ถูกจ�ำกัด อาจถูกระงับใช้ในระหว่างการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับข้อ 4 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ความเสียหาย)
- ในระหว่างการพิพาทกันด้วยอาวุธที่ได้รับการยอมรับ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(IHL) น�ำมาใช้เป็นครัง้ แรกในกรณีทมี่ คี วามไม่สอดคล้องใดๆ กับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

1.1.1 สิทธิมนุษยชนสากล
ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (UDHR) การรั บ รองโดยมติ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ 217 A(III) วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
ประกาศโดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.1948 ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน
(UDHR) ที่ก�ำหนดไว้เป็นครั้งแรก สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จะได้รับความคุ้มครองในระดับสากล
ซึ่งไม่ได้เป็นสนธิสัญญา แต่เป็นการตกลงกันโดยทั่วไป ที่มีส่วนหนึ่งได้กลายเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศ ประโยคแรกของการแนะน�ำเบือ้ งต้นเป็นการน�ำเสนอแนวคิดของ “ศักดิศ์ รี
ความเป็นธรรมชาติพนื้ ฐานของมนุษย์ทมี่ มี าแต่กำ� เนิด” ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน และค�ำ
กล่าวข้อแรก “มนุษย์ทกุ คนเกิดมามีอสิ ระและมีเท่าเทียมกันในสิทธิและศักดิศ์ รี”
พันธสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (ICCPR)
การรับรองโดยมติทป่ี ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ 2200A (XXI) วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 มีผล
บังคับใช้ 23 มีนาคม ค.ศ.1976 องค์การสหประชาชาติ สนธิสัญญาฉบับ 999 หน้า 171 และฉบับ
1057 หน้า 407 www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
พิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของพันธสัญญาระห่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ค.ศ.1989 (เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต) รับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชา
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สหประชาชาติ 44/128 วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1989 มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1991
องค์การสหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 1642 หน้า 414 www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm
รัฐภาคีของพันธสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จะต้องเคารพและ
ให้สิทธิส�ำหรับบุคคลทุกคนที่อยู่ในดินแดนของพวกเขาหรืออยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของพวกเขา ใน
ขณะที่การรับรู้สิทธิของประชาชนที่จะก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเองและสิทธิที่เท่าเทียมกันของชาย
และหญิง สิทธิบางคน (ที่มีเครื่องหมายดอกจัน*) อาจไม่เคยถูกระงับแม้ในภาวะฉุกเฉินแห่งชาติท่ี
เลวร้ายทีส่ ดุ
สิทธิ: สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่* ไม่ทรมานหรือไม่มีการรักษาที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือต�่ำช้าอื่นๆ*
การห้ามบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส* ไม่มีการจับกุมโดยพลการหรือคุมขัง และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อยู่ในสถานกักกัน ห้ามจ�ำคุกบุคคลเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการช�ำระหนี้ตาม
สัญญา* เสรีภาพในการกระท�ำการใดๆ และการอยู่อาศัย เพียงแต่ถูกขับออกถูกต้องตามกฎหมาย
ของคนต่างด้าว ความเท่าเทียมกันก่อนที่กฎหมายจะก�ำหนด การพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมและข้อ
สันนิษฐานของผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญา ห้ามการออกกฎหมายอาญาซึ่งมีผลย้อนหลัง* สิทธิที่จะได้รับ
การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย* สิทธิในความเป็นส่วนตัวสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด
การนับถือศาสนาและมโนธรรม* สิทธิในเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออกและการชุมนุม
อย่างสงบ สิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สิทธิในการแต่งงานและชีวิตครอบครัว การ
คุ้มครองเด็ก สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ สิทธิชนกลุ่มน้อย
ซึง่ มีสทิ ธิตอ่ วัฒนธรรม ศาสนาและภาษาของตัวเอง*
พันธสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ.1966 (ICESCR),
การรับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 2200A (XXI) วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 มี
ผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1976 องค์การสหประชาชาติ สนธิสัญญาฉบับ 993 หน้า 3
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
รัฐภาคีตกลงทีจ่ ะมอบความไว้วางใจสูงสุดของทรัพยากรของพวกเขาทีม่ อี ยูเ่ พือ่ “ประสบความส�ำเร็จ
ก้าวหน้า” สิทธิเสรีภาพตามพันธสัญญา ซึง่ จะมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ชายและหญิง
สิทธิ: การท� ำ งานเพื่ อ เพี ย งรั บ ค่ า ตอบแทน การเข้ า ร่ ว มกั บ สหภาพแรงงาน การรั ก ษาความ
ปลอดภัยทางสังคม/การประกันภัย ชีวิตครอบครัว รวมถึงการคุ้มครองมารดาหลังคลอดและการ
คุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ รวมทั้งอาหาร
เครือ่ งนุง่ ห่มและทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ สุขภาพกายและสุขภาพจิต เพือ่ การศึกษา และการมีสว่ นร่วมในชีวติ
ทางวัฒนธรรมและได้รบั ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ค.ศ.1969
(ICERD) การรับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 2106 (XX) วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.
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ภาคผนวก

1965 มีผลบังคับ วันที่ 4 มกราคม ค.ศ.1969 องค์การสหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 660 หน้า 195
www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ ค.ศ.1979 (CEDAW) การรับรอง
โดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 34/180 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1979 มีผลบังคับใช้ วันที่ 3
กันยายน ค.ศ.1981 องค์การสหประชาชาติ สนธิสัญญาฉบับ 1249 หน้า 13 www2.ohchr.org/
english/law/cedaw.htm
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (CRC) การรับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
44/25 วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1990 องค์การ
สหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 1577 หน้า 3 www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในการพิพาทกัน
ด้วยอาวุธ ค.ศ.2000 การรับรองโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ A/RES/54/263 วัน
ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2000 มีผลบังคับใช้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2002 องค์การสหประชาชาติ
สนธิสญ
ั ญาฉบับ 2173 หน้า222 www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและ
สือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก ค.ศ. 2000 การรับรองโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ/RES
/54/263 วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2000 มีผลบังคับใช้ วันที่18 มกราคม ค.ศ.2002 องค์การ
สหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 2171 หน้า 227 www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กที่มีรัฐเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเกือบทั้งหมด โดยรัฐที่ก�ำหนด
ขึ้นใหม่อยู่บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนของเด็กและมีการระบุตัวตนเมื่อพวกเขาต้องการความคุ้มครอง
เป็นพิเศษ (เช่น เมื่อแยกออกมาจากครอบครัวของพวกเขา) พิธีสารเหล่านี้มีความจ�ำเป็นต้องมี
การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเชิงบวกเกีย่ วกับประเด็นการคุม้ ครองเด็กส�ำหรับรัฐภาคีทเ่ี ป็นภาคีกบั อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นการเฉพาะ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 (CRPD) การรับรองโดยมติทปี่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ
/ RES/61/106 วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.2006 มีผลบังคับใช้ วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2008 องค์การ
สหประชาชาติ การเก็บรวบรวมข้อมูลสนธิสัญญา บทที่ IV,15 www2 ohchr.org/english/law/
disabilities-convention.htm
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สนับสนุนสิทธิของคนพิการภายใต้สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
เช่นเดียวกับการจัดการโดยเฉพาะกับสร้างความตระหนักเกีย่ วกับบุคคลทีม่ คี วามพิการ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติและการเข้าถึงการบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ด้านสถานการณ์ของความเสีย่ งและเหตุฉกุ เฉินด้านมนุษยธรรม (มาตรา 11)
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1.1.2 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ  ์ การทรมานและการละเมิดทางอาญาอืน่ ๆ  ของสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ.1948 การรับรอง
โดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 260 (III) วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1948 มีผลบังคับใช้ วันที่
12 มกราคม ค.ศ.1951 องค์การสหประชาชาติ สนธิสัญญาฉบับ 78 หน้า 277 www2.ohchr.org/
english/law/genocide.htm
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและความโหดร้ายอื่นๆ  ไร้มนุษยธรรมหรือต�่ำช้าหรือการ
ลงโทษ ค.ศ.1984 รับรองโดยมติทปี่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ 39/46 วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1984
มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มิถนุ ายน ค.ศ.1987 องค์การสหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 1465 หน้า 85
www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
อนุสญ
ั ญานีม้ รี ฐั ภาคีจำ� นวนมาก ข้อห้ามการทรมานทีม่ อี ยูใ่ นขณะนีไ้ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป เป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ไม่มีประเภทของเหตุฉุกเฉินสาธารณะหรือ
สงคราม อาจเรียกให้เห็นถึงการทรมาน รัฐต้องไม่สง่ กลับ (ผลักใส) ใครคนใดคนหนึง่ ไปยังดินแดนที่
คนๆ นัน้ มีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะเชือ่ ว่าเขาหรือเธอจะตกอยูใ่ นอันตรายจากการถูกทรมาน
ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ รับรองมาใช้โดยการประชุมผูแ้ ทนทางการทูต
ในกรุงโรม วันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.1998 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2002 องค์การ
สหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 2187 หน้า 3 www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/585?OpenDocument
มาตรา 9 ของธรรมนูญกรุงโรมว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ (องค์ประกอบของอาชญากรรม)
รับรองโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในปี 2002 ได้อธิบายรายละเอียดอาชญากรรมสงคราม
อาชญากรรมต่อต้านมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังนัน้ ส่วนใหญ่จงึ เป็นประมวลกฎหมายของ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศทางอาญา ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถตรวจสอบและ
ด�ำเนินคดีเรื่องนั้นๆ ได้โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (แม้ว่ารัฐผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
เป็นภาคีสนธิสญ
ั ญา) เช่นเดียวกับการก่ออาชญากรรมทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำโดยคนชาติของรัฐภาคี
สนธิสญ
ั ญาหรือในดินแดนของพวกเขา

1.2 สหประชาชาติ แ ละหลั ก การระหว่ า งรั ฐ บาลอื่ น ๆ ที่ น� ำ มาใช้ อ ย่ า งเป็ น
ทางการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครอง และ
ความเปราะบาง
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ค.ศ.2002 การประชุมระดับโลก
ครั้งที่สอง ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุของสหประชาชาติ ที่กรุงมาดริด ค.ศ.2002 ลงนามรับรองโดยมติ
ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ 37/51 วั น ที่ 3 ธั น วาคม ค.ศ.1982 www.globalaging.org/
agingwatch/events/CSD/mipaa+5.htm
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หลักการขององค์การสหประชาชาติส�ำหรับผู้สูงอายุปี 1991 มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
46/91 วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1991 www2.ohchr.org/english/law/olderpersons.htm

1.3 กรอบนโยบายด้านมนุษยธรรม แนวทางและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
การป้องกัน (การคุม้ ครอง) และความเปราะบาง
การปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบ: แนวทางปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติของคณะกรรมการตัวแทนระหว่างหน่วยงาน ค.ศ.2006 คณะกรรมการตัวแทน
ระหว่างหน่วยงาน www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx
กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ (คู่มือ
การใช้กฎหมายขององค์กรพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ) ค.ศ.2009 องค์การพัฒนา
งานกฎหมายระหว่างประเทศ (ÍDLO) www.idlo.int/DOCNews/352doc.pdf
หลักการแนวทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับเด็กคนเดียวและเด็กที่ถูกแยก ค.ศ.2002
ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการกาชาดสากลส�ำนักงานคณะกรรมการข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนเิ ซฟ) world Vision International, Save
the Children แห่งสหราชอาณาจักร และคณะกรรมการกูภ้ ยั นานาชาติ 2009 www.icrc.org
คูม่ อื ว่าด้วยเพศสภาพในการด�ำเนินการด้านมนุษยธรรม ค.ศ.2006  คณะกรรมการถาวรว่าด้วย
กิจกรรมระหว่างหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.
aspx?page=content-subsidi-tf_gender-genderh
แนวทางด้านการดูแลสุขภาพจิตและจิตสังคมในภาวะฉุกเฉินของคณะกรรมการตัวแทน
ระหว่างหน่วยงาน ค.ศ. 2007 คณะกรรมการตัวแทนระหว่างหน่วยงาน
www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_mhps- default
หน่วยงานระหว่างเครือข่ายเพื่อการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน (INEE) มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับ
การศึกษาในกรณีฉุกเฉิน วิกฤตเรื้อรังและการบูรณะในช่วงต้น ค.ศ.2007 มีการปรับปรุง
ค.ศ.2010 เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพือ่ การศึกษาในกรณีฉกุ เฉิน (INEE) (ได้รบั การยอมรับอย่าง
เป็นทางการ ซึง่ เป็นมาตรฐานร่วมกับสเฟียร์ ตัง้ แต่ ค.ศ.2008) www.ineesite.org/index.php/post/
inee_minimum_standards_overview/
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กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

2.		การพิพาทกันด้วยอาวุธ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
		และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
2.1 สนธิสัญญาและกฎหมายจารีตประเพณีเกี่ยวกับการพิพาทกันด้วยอาวุธ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ระบุเกณฑ์เมื่อความขัดแย้งรุนแรงกลายเป็น “การ
พิพาทกันด้วยอาวุธ” จึงท�ำให้นำ� ระบอบการปกครองตามกฎหมายพิเศษนีม้ าใช้บงั คับ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการของสนธิสญ
ั ญากฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ (IHL) และให้ขอ้ มูลและทรัพยากรทีค่ รอบคลุมในเว็บไซต์ (www.icrc.org)
รวมทัง้ ความเห็นอย่างเป็นทางการในอนุสญ
ั ญาเจนีวาและพิธสี ารของอนุสญ
ั ญาเจนีวา และการศึกษา
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

2.1.1 หลักสนธิสญ
ั ญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อนุสญ
ั ญาเจนีวาสีฉ่ บับ ค.ศ.1949  
พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาเจนีวาซึ่งให้การคุ้มครองเหยื่อของการพิพาทกันด้วยอาวุธ
ระหว่างประเทศ ค.ศ.1977 (พิธสี ารฉบับที่ 1)
พิธสี ารเพิ่มเติมของอนุสญ
ั ญาเจนีวาสีฉ่ บับซึง่ ให้ การคุ้มครองเหยือ่ ทีม่ ิใช่การพิพาทกันด้วย
อาวุธระหว่างประเทศ ค.ศ.1977 (พิธสี ารฉบับที่ 2)  www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView
อนุสัญญาเจนีวาสี่ฉบับ - ซึ่งรัฐทุกรัฐเป็นภาคีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายจารีตประเพณี - ความกังวลการป้องกันการคุ้มครองและการรักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ
และผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีก่ ารท�ำสงคราม (1) และกะลาสีเรือทีอ่ บั ปางในทะเล (2) การรักษาพยาบาลของเชลย
สงคราม (3) และการคุม้ ครองพลเรือนในระหว่างการสูร้ บ (4) พวกเขาใช้เป็นหลักในการสูร้ บระหว่าง
ประเทศ ยกเว้นข้อ 3 เรือ่ งทีพ่ บบ่อยในอนุสญ
ั ญาเจนีวา ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิพาทกันด้วยอาวุธไม่ใช่
ระหว่างประเทศและองค์ประกอบอื่นๆ บางส่วนได้รับการยอมรับในขณะนี้ซึ่งเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณีในการพิพาทกันด้วยอาวุธไม่ใช่ระหว่างประเทศ ค.ศ.1977 ได้ปรับปรุงพิธีสารฉบับที่สอง
ของอนุสัญญาเจนีวาในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�ำนิยามของพลเรือนและเป็นหมวดหมู่ของการ
พิพาทกันด้วยอาวุธมิใช่ระหว่างประเทศ จ�ำนวนของรัฐยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพธิ สี าร

2.1.2 สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการจ� ำ กั ด อาวุ ธ หรื อ อาวุ ธ ต้ อ งห้ า มและทรั พ ย์ สิ น ทาง
วัฒนธรรม
นอกจาก “กฎหมายเจนีวา” ที่ระบุไว้ข้างต้น ยังมีตัวกฎหมายที่มักจะอธิบายว่าเป็น “กฎหมายเฮก”
เกี่ ย วกั บ การพิ พ าทกั น ด้ ว ยอาวุ ธ ซึ่ ง รวมถึ ง สนธิ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
วัฒนธรรม และจ�ำนวนของอนุสัญญาเกี่ยวกับประเภทของอาวุธที่ถูกจ�ำกัดหรืออาวุธต้องห้าม
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รวมทั้งก๊าซและสารเคมีอื่นๆ และอาวุธชีวภาพ อาวุธธรรมดาที่มีการพิจารณาไม่น�ำมาพิจารณา
หรือก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานที่ไม่จ�ำเป็น เช่นเดียวกับการปกป้องบุคลากรต่อต้านทุ่นระเบิดและ
กลุม่ อาวุธยุทโธปกรณ์ www.icrc.org/ihl.nsf

2.1.3 กฎหมายมนุษยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (กฎหมายจารีตประเพณี
ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ)
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หมายถึง กฎหมายการพิพาท
กันด้วยอาวุธที่เป็นที่ยอมรับโดยรัฐผ่านค�ำแถลงการณ์ นโยบาย และการปฏิบัติท่ีเป็นตัวแทนของ
กฎจารีตประเพณีที่ใช้กับทุกรัฐ โดยไม่ค�ำนึงถึงการเข้าถึงสนธิสัญญา กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศของพวกเขา ไม่มรี ายการทีต่ กลงกันไว้ของกฎธรรมเนียม แต่การตีความอ�ำนาจสูงสุดคือการ
ศึกษาด้านล่าง
การศึ ก ษากฎหมายจารี ต ประเพณี ข องกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศ (CIHL)
คณะกรรมการกาชาดสากล Henckaerts JM และ Doswald-Beck, L, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และ
นิวยอร์ก 2005 www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/612?OpenDocument
การศึกษาครอบคลุมขอบเขตของกฎหมายของการขัดแย้งทางอาวุธ (การพิพาทกันด้วยอาวุธ) เกือบ
ทุกหมด มี 161 รายการ กฎทีเ่ ฉพาะเจาะจงและไม่วา่ จะน�ำมาใช้ในแต่ละข้อพิพาททางอาวุธระหว่าง
ประเทศ และ/หรือ การพิพาทกันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ ขณะที่บางคนได้แสดงความคิด
เห็นทางกฎหมายทีว่ ิพากษ์วจิ ารณ์ถึงวิธีการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ทีพ่ ฒ
ั นามาจากกระบวนการวิจยั อย่างกว้างขวางด้วยการให้คำ� ปรึกษาอย่างเข้มงวด
มากกว่าสิบปี และมีอำ� นาจในฐานะเป็นผูต้ คี วามกฎจารีตประเพณีทไี่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง

2.2 หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ ขององค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่าง
รัฐบาลอื่นๆ ที่น�ำมาใช้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพิพาทกันด้วยอาวุธ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
บันทึกช่วยจ�ำคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ   (‘Aide Memoire’) ว่าด้วยเรือ่ งการ
คุม้ ครอง ค.ศ.2002 ได้ปรับปรุง ค.ศ.2003 (S/PRST/2003/27). www.un.org/Docs/journal/asp/
ws.asp?m=S/PRST/2003/27
การบันทึกนี้ไม่ได้เป็นมติผูกพันกับรัฐ แต่เป็นเอกสารค�ำแนะน�ำส�ำหรับคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาสันติภาพ และสถานการณ์ความขัดแย้งฉุกเฉิน ผลจากการให้คำ�
ปรึกษาของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและคณะกรรมการตัวแทนระหว่างหน่วยงาน (IASC)
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและสตรีในการพิพาทกัน
ด้วยอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิง่ มติเลขที่ 1820 (2008) 1888 (2009) 1889 (2009)
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งหมด โดยปีและจ�ำนวน www.un.org/documents/
scres.htm
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2.3 กรอบนโยบายด้านมนุษยธรรม แนวทางปฏิบัติและหลักการเกี่ยวกับการ
พิพาทกันด้วยอาวุธกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม
มาตรฐานวิชาชีพส�ำหรับการท�ำงานคุ้มครอง ด�ำเนินงานโดยนักสิทธิมนุษยชนด้านมนุษยธรรม ใน
การพิพาทกันด้วยอาวุธ และสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ค.ศ.2009 คณะกรรมการกาชาดสากล
(ICRC) www.icrc.org

3. ผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ (IDPs)
ส� ำ นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ เ พื่ อ ผู ้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (UNHCR) – ส� ำ นั ก งานผู ้ ลี้ ภั ย ของ
สหประชาชาติ–มีอ�ำนาจตามกฎหมายพิเศษส�ำหรับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัย
และพิธีสาร นอกจากนี้ยังได้รับมอบอ�ำนาจจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในการติดต่อประสาน
งานกับรัฐเพื่อคุ้มครองผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR) มีทรัพยากรจ�ำนวนมากบนเว็บไซต์

3.1 สนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
นอกจากสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ในส่วนนีร้ วมถึงสองสหภาพแอฟริกา (เดิมคือองค์การเอกภาพ
แอฟริกา หรือ OAU) เพราะสนธิสญ
ั ญาของพวกเขาทัง้ สองก�ำหนดแบบอย่างในประวัตศิ าสตร์
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสถานภาพผู ้ ลี้ ภั ย ค.ศ.1951 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) น� ำ มาใช้ โ ดยการประชุ ม
สหประชาชาติของผูม้ อี ำ� นาจเต็มเกีย่ วกับสถานะของผูล้ ภี้ ยั และคนไร้รฐั เจนีวา วันที่ 2-25 กรกฎาคม
ค.ศ.1951 มีผลบังคับใช้ วันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1954 องค์การสหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญา ฉบับ 189
หน้า 137
พิธสี ารเกีย่ วกับสถานภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะของผูล้ ภี้ ยั ค.ศ.1967 ตัง้ ข้อสังเกตโดยทีป่ ระชุม
สมัชชาสหประชาชาติ มติที่ 2198(XXI) 2 ของ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 องค์การสหประชาชาติ สนธิ
สัญญาฉบับ 606 หน้า 267 www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf
ข้อตกลงระหว่างประเทศครั้งแรกเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย อนุสัญญาได้นิยามผู้ลี้ภัยเป็นบุคคล “อยู่ด้วยความ
หวาดกลัวซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหารด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา
สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทางสังคมหรือทางความคิดด้านการเมืองก็ตาม และ
ในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจ ที่จะรับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ
เนือ่ งจากความหวาดกลัวดังกล่าว หรือนอกจากนีเ้ ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติซง่ึ อยูน่ อกอาณาเขตรัฐ ทีเ่ ดิม
มีถนิ่ ฐานพ�ำนักประจ�ำแต่ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจทีจ่ ะกลับไปเพือ่ พ�ำนักในรัฐดังกล่าว ด้วยเหตุแห่ง
ความหวาดกลัวทีก่ ล่าวมาข้างต้น...”
อนุสญ
ั ญาองค์การเอกภาพแอฟริกา ปกครองลักษณะเฉพาะปัญหาผูล้ ภี้ ยั ในแอฟริกา ค.ศ.1969
รับรองโดยการประชุมประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล ในการประชุมสามัญครัง้ ที่ 6 แอดดิสอาบาบา วันที่
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ภาคผนวก

10 กันยายน ค.ศ.1969 www.unhcr.org/45dc1a682.html
ข้อตกลงนี้ยอมรับและขยายตัวในค�ำนิยามอนุสัญญา ค.ศ.1951 ประกอบด้วยประชาชนผู้ท่ีได้รับ
การบังคับให้ออกจากประเทศของเขาไม่เพียงแต่เป็นผลมาจากการประหัตประหาร แต่เนือ่ งจากการ
รุกรานจากภายนอก การเข้ายึดครอง การปกครองของต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
หนักต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐที่กระท�ำผิดด้วย
การประหัตประหาร และไม่จ�ำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ลี้ภัยเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างตนเองและ
อันตรายในอนาคต
อนุสัญญาสหภาพแอฟริกาว่าด้วยการคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ
ในทวีปแอฟริกา (อนุสัญญากัมปาลา) ค.ศ.2009 รับรองใช้โดยการประชุมสุดยอดพิเศษของ
สหภาพแอฟริกา ที่จัดขึ้นในกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2009 ยังไม่มีการ
บังคับใช้ ณ เดือนตุลาคม ค.ศ.2010 www.unhcr.org/4ae9bede9.html
นี่เป็นครั้งแรกที่มีการประชุมพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ซึ่งมีการ
ลงนามครัง้ แรกโดย 17 รัฐของสหภาพแอฟริกา ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2009 แต่มกี ารให้สตั ยาบัน/การ
ภาคยานุวตั ิ จ�ำนวน 15 ฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

3.2 หลักการและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ ระหว่าง
รัฐบาลอืน่ ๆ ทีร่ บั รองการน�ำมาใช้อย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ
หลักแนวทางเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ภายในประเทศ ค.ศ.1998 ได้รบั การยอมรับในเดือนกันยายน ค.ศ.2005
โดยการประชุมประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีป่ ระชุมสุดยอดระดับโลก นิวยอร์ก โดยมติ
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 60/L.1 (132 สหประชาชาติ Doc./60/L.1) กรอบระหว่างประเทศ
ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการคุม้ ครองของบุคคลพลัดถิน่ ภายในประเทศ www.idpguidingprinciples.org/
หลักการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายสิทธิมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และกฎหมายผูล้ ภี้ ยั ทีค่ ล้ายคลึงกันทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานสากลเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำแก่รฐั บาล องค์กรระหว่าง
ประเทศและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ผู้พลัดถิ่นภายใน
ประเทศ

4. ภัยพิบตั แิ ละความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
4.1 สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยภัยพิบตั ิ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัยของสหประชาชาติและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ค.ศ.1994 รับรอง
น�ำมาใช้โดยมติทปี่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ 49/59 วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1994 มีผลบังคับใช้ วัน
ที่ 15 มกราคม ค.ศ.1999 สหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 2051 หน้า 363 www.un.org/law/cod/
safety.htm
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าความปลอดภัยของสหประชาชาติและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ค.ศ.2005 รับรองน�ำมาใช้โดยมติ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ A/60/42 วันที่ 8 ธันวาคม
ค.ศ.2005 มีผลบังคับใช้ วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2010 www.ocha.unog.ch/drptoolkit/PNormative
GuidanceInternationalConventions.html#UNSpecificConventions
ในอนุสัญญา การป้องกันจะถูกจ�ำกัด เพื่อการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เว้นเสียแต่ว่า
สหประชาชาติได้ “ประกาศความเสี่ยงพิเศษ” - ความต้องการที่ท�ำไม่ได้ พิธีสารแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่ส�ำคัญนี้ในอนุสัญญาและขยายการคุ้มครองทางกฎหมายต่อการด�ำเนินงานของสหประชาชาติ
ทั้งหมด จากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน เพื่อการสร้างสันติภาพและการส่งความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรม การเมืองและการพัฒนา
อนุสญ
ั ญาการช่วยเหลือด้านอาหาร ค.ศ.1999 ได้แยกเครือ่ งมือทางกฎหมายออกต่างหากภายใต้
อนุสญ
ั ญาการค้าธัญพืช ค.ศ.1995 บริหารงานโดยคณะกรรมการความช่วยเหลือด้านอาหารผ่านทาง
สภาธัญพืชนานาชาติสภา (IGC)
อนุสัญญาตัมเปเร ว่าด้วยการจัดหาทรัพยากรโทรคมนาคมส�ำหรับการบรรเทาภัยพิบัติและ
การด�ำเนินงานบรรเทาทุกข์ ค.ศ.1998 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการ
สือ่ สารโทรคมนาคมฉุกเฉิน ค.ศ.1998 มีผลบังคับใช้ วันที่ 8 มกราคม ค.ศ.2005, สหประชาชาติ สนธิ
สัญญาฉบับ 2296 หน้า 5  www.unhcr.org/refworld/publisher,ICET98,,,41dec59d4,0.html
กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ค.ศ.1992
(UNFCCC) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่รีโอ
เดอจาเนโร (Rio de Janeiro) วันที่ 4-14 มิถนุ ายน ค.ศ.1992 ให้การต้อนรับจากมติทป่ี ระชุมใหญ่
สมัชชาสหประชาชาติ 47/195 วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1992 มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.
1994 สหประชาชาติ สนธิสัญญาฉบับ 1771 หน้า 107 http://unfccc.int/essential_background/
convention/items/2627.php
พิธีสารเกียวโตว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC) ค.ศ.1997 น�ำมาใช้ในสมัย
ประชุมครั้งที่สามของการประชุมของภาคีกรอบอนุสัญญาเกียวโต ญี่ปุ่น วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.
1997 มีผลบังคับใช้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2005 สหประชาชาติ สนธิสญ
ั ญาฉบับ 2303 หน้า 148
http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) และพิธสี ารเกียวโตที่
อยู่ในความจ�ำเป็นเร่งด่วนส�ำหรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์
การลดความเสี่ยงและการสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้สามารถคืนสภาพปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยจะเน้นกลยุทธ์การลดภัยพิบัติและการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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4.2 สหประชาชาติและหลักการแนวทางระหว่างรัฐบาลอื่นๆ ที่น�ำมาใช้อย่าง
เป็นทางการเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือ
ด้านภัยพิบตั ิ
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของการประสานงานส� ำ หรั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
ภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ ที่มีในภาคผนวก หลักการแนะน�ำ มติที่
ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ 46/182 วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1991 www.reliefweb.int/ocha_ol/
about/resol/resol_e.html
นี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นมนุ ษ ยธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ซ่ึ ง กลายเป็ น ส� ำ นั ก งาน
สหประชาชาติเพือ่ การประสานงานด้านมนุษยธรรม (OCHA) ในปี ค.ศ.1998
กรอบการด�ำเนินการ ส�ำหรับเฮียวโกะ 2005-2015: การสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
และชุมชนต่อภัยพิบัติ รับรองมาใช้โดยมติที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดภัยพิบัติ ค.ศ.2005
www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm
นี้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำหรับรัฐและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่จะรวมเอาการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบตั ใิ นการด�ำเนินการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน การฟืน้ ฟูและโครงการการเตรียมความพร้อมแบบ
บูรณาการในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสร้างความสามารถในการกลับคืนสูสภาพปกติ
แนวทางในการอ�ำนวยความสะดวกภายในประเทศและกฎระเบียบของการบรรเทาทุกข์ภัย
พิบตั ริ ะหว่างประเทศและความช่วยเหลือการกูค้ นื ฟืน้ ฟูขนั้ ต้น (แนวทาง IDRL) ค.ศ.2007 รับรอง
น�ำมาใช้โดยการประชุมระหว่างประเทศของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง ครั้งที่ 30
(ซึง่ รวมเอารัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาเจนีวา) www.ifrc.org/what/disasters/idrl/index.asp

4.3 กรอบนโยบายด้ า นมนุ ษ ยธรรม หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบตั ิ
ระเบียบปฏิบตั สิ ำ� หรับสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงและองค์กรอิสระ (NGOs) ในการบรรเทา
ทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ (ดูภาคผนวก 2: ระเบียบปฏิบตั ใิ นหน้า 368)
หลักการกาชาดของการปฏิบัติงานคณะสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ ค.ศ.1965 รับรองน�ำมาใช้โดยการประชุมของกาชาดระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 20 www.ifrc.
org/what/values/principles/index.asp
มาตรฐานหุ ้ น ส่ ว นความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นมนุ ษ ยธรรม (HAP) ในความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
มนุษยธรรม ค.ศ.2007 หุน้ ส่วนความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (ตัวก�ำกับดูแลตนเองระหว่างประเทศ
ส�ำหรับแผนกมนุษยธรรมรวมทัง้ การออกใบรับรอง www.hapinternational.org
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หลักการและการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องผูบ้ ริจาคด้านมนุษยธรรม ค.ศ.2003 ลงนามรับรองโดยการประชุม
ที่ ก รุ ง สตอกโฮล์ ม ของประเทศผู ้ บ ริ จ าค หน่ ว ยงานสหประชาชาติ องค์ ก รอิ ส ระ สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศและลงนามโดยคณะกรรมาธิการยุโรป และ 16 รัฐ
www.goodhumanitariandonorship.org
หลักการของการเป็นหุ้นส่วน: ค�ำแถลงการณ์แของความมุ่งมั่น ค.ศ.2007 การลงนามรับรอง
ณ เวทีการประชุมด้านมนุษยธรรมทั่วโลก เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2007 (การเจรจากลไกระหว่าง
สหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมทีไ่ ม่ใช่สหประชาชาติ) www.globalhumanitarianplatform.
org/ghp.html
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ภาคผนวก 2

หลักปฏิบตั ิ

ของสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระในการ
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ร่วมจัดท�ำโดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ1

Sponsored by: Caritas Internationalis,* Catholic Relief Services,* The International Federation of
Red Cross and Red Crescent Societies,* International Save the Children Alliance,* Lutheran World
Federation,* Oxfam,* The World Council of Churches,* The International Committee of the Red Cross
(* members of the Steering Committee for Humanitarian Response).
1.
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จุดประสงค์
หลักปฏิบตั นิ มี้ ไี ว้เพือ่ เป็นมาตรฐานการด�ำเนินงาน ซึง่ ไม่เกีย่ วกับรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน เช่น วิธี
การค�ำนวณปันส่วนอาหาร หรือการจัดตัง้ ค่ายผูล้ ภี้ ยั แต่หลักปฏิบตั ติ อ้ งการทีจ่ ะคงไว้ซงึ่ มาตรฐานขัน้
สูงของความเป็นอิสระ ทีม่ ปี ระสิทธิผลและผลลัพธ์ของการบรรเทาทุกข์ภยั พิบตั ิ ซึง่ องค์กรอิสระและ
สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศต่างปรารถนา เป็นหลักปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ
และบังคับใช้โดยเจตนารมณ์ขององค์กรที่ให้ความยอมรับเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่ปรากฏอยู่ใน
หลักปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์การพิพาทด้วยอาวุธ หลักปฏิบัตินี้จะถูกตีความและน�ำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หลักปฏิบตั ถิ กู น�ำเสนอเป็นครัง้ แรก ทีแ่ นบมากับภาคผนวกเสริม 3 ส่วน อธิบายถึงสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั งิ านทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องการพบเห็น ซึง่ รัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน รัฐบาลประเทศผูบ้ ริจาค และ
องค์กรระหว่างรัฐบาลจัดให้มขี นึ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
อย่างมีประสิทธิผล

ค�ำนิยาม
องค์กรอิสระ หรือ NGOs (Non-Governmental Organisations) ในที่นี้ หมายถึง องค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ มีการบัญญัตแิ ยกต่างหากจากรัฐบาลของประเทศซึง่ องค์กรนัน้ จัดตัง้ อยู่
หน่ ว ยงานอิ ส ระด้ า นมนุ ษ ยธรรม หรื อ NGHAs (Non-Governmental Humanitarian
Agencies) เพือ่ ประโยชน์ของคูม่ อื เล่มนี้ ในทีน่ หี้ มายถึง หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคณ
ุ รวมไปถึงองค์ประกอบของการด�ำเนินงานของสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววง
เดือนแดงระหว่างประเทศ และสมาชิกสภากาชาดประเทศต่างๆ และองค์กรอิสระตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ ง
ต้น หลักการนีใ้ ช้เฉพาะกับหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
องค์การระหว่างรัฐบาล หรือ IGOs: (Inter-Governmental Organisations) หมายถึง องค์กรที่
จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของสองประเทศหรือมากกว่า รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การสหประชาชาติทงั้ หมดและองค์กรระดับภูมภิ าค
ภัยพิบัติ หรือ Disasters หมายถึง เหตุการณ์ความหายนะอย่างใหญ่หลวงที่ท�ำให้เกิดการสูญเสีย
ชีวติ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของมนุษย์ และความเสียหายต่อทรัพย์สนิ อย่างรุนแรง
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หลักปฏิบตั ิ
หลักการข้อพึงปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานของสภากาชาดและสภา
เสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระในโครงการ
ตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
1. ความจ�ำเป็นทางด้านมนุษยธรรมต้องมาเป็นอันดับแรก
สิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และทีเ่ สนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็น
หลักการพื้นฐานด้านมนุษยธรรมที่ประชาชนทุกคนของทุกประเทศควรได้รับ ในฐานะสมาชิกของ
ประชาคมระหว่างประเทศ เราตระหนักในพันธกรณีของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ทุกที่ที่มีความจ�ำเป็น ดังนั้นความจ�ำเป็นต้องไม่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงผู้ประสบภัยเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการด�ำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ แรงจูงใจที่ส�ำคัญของการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ของเราคือการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้คนที่มีความสามารถน้อยที่สุดในการเผชิญ
ความยากล�ำบากจากภัยพิบัติ เมื่อเราให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ต้องไม่ถือพรรคถือพวก
หรือเกีย่ วข้องกับการเมือง และไม่ควรถูกมองว่าท�ำเช่นนัน้
2. การให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยไม่คำ� นึงถึง เชือ้ ชาติ ศาสนาหรือสัญชาติของผูร้ บั ความ
ช่วยเหลือ โดยไม่มอี คติใดๆ และจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังของการช่วยเหลือจากความ
ต้องการจ�ำเป็นของผูป้ ระสบภัยเท่านัน้
หากเป็นไปได้ เราจะมีฐานการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามผลการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็นของผู้ประสบภัยพิบัติและความสามารถของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการจ�ำเป็นดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือภายใต้งานโครงการทัง้ หมดอย่าง
เหมาะสม ความทุกข์ยากของมนุษย์จะได้รับการบรรเทาเมื่อใดก็ตามที่พบว่ามีผู้ทุกข์ยากเกิดขึ้น
เพราะทุกชีวติ มีคณ
ุ ค่าไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ดของประเทศ ดังนัน้ การให้ความช่วยเหลือของเรา จึงสะท้อนถึง
ระดับความรุนแรงของความทุกข์ยากทีต่ อ้ งการบรรเทา ในการด�ำเนินการด้วยวิธกี ารนี้ เราตระหนัก
ในบทบาทส�ำคัญของผูห้ ญิงในชุมชนทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั สิ งู และจะให้แน่ใจว่าบทบาทนีจ้ ะได้รบั การสนับสนุน
ไม่ได้ลดบทบาทลง โดยโครงการช่วยเหลือของเรา การด�ำเนินการดังกล่าว ที่เป็นหลักสากล
ทีเ่ ป็นกลาง และเป็นอิสระเท่านัน้ ถึงจะมีประสิทธิภาพ หากเราและหุน้ ส่วนของเรามีการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่จ�ำเป็น เพื่อให้การบรรเทาทุกข์อย่างเป็นธรรม และเข้าถึงผู้ประสบภัยทุกคนได้อย่าง
เสมอภาค
3. การช่วยเหลือจะไม่ถูกน�ำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมจุดยืนทางการเมือง หรือ
ศาสนา
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นไปตามตามความต้องการของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
โดยไม่คำ� นึงถึงสิทธิของการทีห่ น่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมกับหลักการความคิดเห็นทางการเมือง
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หรือทางศาสนาเป็นการเฉพาะ เราขอยืนยันว่าการช่วยเหลือจะไม่ขนึ้ อยูก่ บั การยึดมัน่ กับแนวคิดของ
ผูร้ บั ความช่วยเหลือทีม่ คี วามเชือ่ เหล่านัน้ เราจะไม่ผกู มัดโดยพันธสัญญาในการส่งมอบหรือกระจาย
ความช่วยเหลือ เพื่อได้รับการสนับสนุน หรือเป็นที่ยอมรับของกลุ่มการเมืองหรือข้อบัญญัติทาง
ศาสนาเป็นการเฉพาะ
4. เราจะพยายามไม่ประพฤติตนเป็นเครือ่ งมือของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล    
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมท�ำหน้าที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ดังนั้นเราจึงก�ำหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์การด�ำเนินงานของเราเอง โดยไม่พยายามที่จะด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใดๆ
นอกจากเป็นนโยบายสอดคล้องกับนโยบายที่เป็นอิสระของเรา เราจะไม่อนุญาตหรือเพิกเฉย
ให้หน่วยหรือพนักงานของเราถูกใช้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในการเก็บข้อมูลทางการเมือง
การทหาร หรือเรื่องอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อน่ื นอกเหนือจากจุดประสงค์ดา้ นมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด และจะไม่ประพฤติตนเป็น
เครื่องมือของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลผู้บริจาค เราจะน�ำความช่วยเหลือที่ได้รับไปใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ ป ระสบภั ย โดยที่ ค วามช่ ว ยเหลื อ นี้ ไ ม่ ค วรจะถู ก ผลั ก ดั น จาก
ความต้องการก�ำจัดสินค้าส่วนเกินของรัฐบาลบริจาค และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของ
กลุ่มผู้บริจาคกลุ่มใดโดยเฉพาะ เราจะให้ความส�ำคัญและสนับสนุนความเสียสละก�ำลังกายและ
ก�ำลังทรัพย์โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเรา และตระหนักถึงความเป็นอิสระ
ของการด�ำเนินการ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างแรงจูงใจในความเป็นอาสาสมัคร เพื่อปกป้อง
ความเป็นอิสระของเรา เราจะพยายามหลีกเลีย่ งการพึง่ พาแหล่งเงินเพียงแหล่งเดียว
5. เราจะเคารพในวัฒนธรรมและประเพณี
เราจะด�ำเนินการด้วยความเคารพในวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม และประเพณีของชุมชน กับ
ประเทศทีเ่ ราปฏิบตั งิ านอยู่
6. เราจะพยายามสร้างการตอบสนองภัยพิบตั ภิ ายใต้ขดี ความสามารถของท้องถิน่
ประชาชนทุกคนและทุกชุมชน แม้ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ มีความสามารเช่นเดียวกับความเปราะบาง
หากเป็นไปได้เราจะเสริมสร้างความสามารถเหล่านี้ โดยการจ้างเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ของท้องถิ่น และท�ำการค้ากับบริษัทในท้องถิ่น หากเป็นไปได้ เราจะท�ำงานผ่านหน่วยงาน
อิสระด้านมนุษยธรรมในท้องถิ่นที่เป็นพันธมิตร โดยร่วมกันวางแผน และน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐบาลในท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยถือว่าการประสานงาน
ทีด่ มี คี วามส�ำคัญอันดับแรกในการตอบสนองต่อภาวะฉุกฉิน ซึง่ ท�ำได้ดที สี่ ดุ ในประเทศทีห่ น่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ให้ความสนใจ และควรรวมถึงผู้แทนหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติทเี่ กีย่ วข้องด้วย
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7. วิธีที่จะพบว่าเกี่ยวข้องกับการได้รับประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วย
เหลือบรรเทาทุกข์
การช่วยเหลือรับมือกับภัยพิบัติไม่ควรที่จะบังคับให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ การบรรเทาทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพและการฟื้นฟูสภาพที่ยั่งยืน สามารถที่จะประสบความส�ำเร็จได้ดีที่สุด ผู้ที่ได้รับผล
ประโยชน์ตอ้ งเข้ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบ การบริหารจัดการและการด�ำเนินการตามโครงการให้
ความช่วยเหลือ เราจะต้องมุ่งมั่นที่จะบรรลุความส�ำเร็จในการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ
ในโครงการบรรเทาทุกข์และการฟืน้ ฟูสภาพ
8. การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต้องมุ่งมั่นที่จะลดความเปราะบางต่อภัยพิบัติในอนาคต เช่น
เดียวกับการตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ทั้งหมดมีผลต่อโอกาสในการพัฒนาระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือ
ทางลบ การตระหนักในเรื่องนี้ เราจะมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการโครงการบรรเทาทุกข์ด้วยความแข็งขันที่
จะลดความเปราะบางของผูร้ บั ประโยชน์ตอ่ ภัยพิบตั ใิ นอนาคต และช่วยในการสร้างวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
ทีย่ งั่ ยืน เราจะให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความกังวลด้านสิง่ แวดล้อม ในการออกแบบ และการ
จัดการของโครงการบรรเทาทุกข์ นอกจากนี้เรายังจะพยายามลดผลกระทบเชิงลบของการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอาศัยในระยะยาวจากความช่วยเหลือจาก
ภายนอก
9. เราด�ำรงความเป็นทีเ่ ชือ่ ถือทัง้ ของผูร้ บั ความช่วยเหลือและผูส้ นับสนุนทรัพยากร
เราด�ำเนินการในฐานะที่เป็นสถาบันกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ท่ีปรารถนาจะให้
ความช่วยเหลือและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยพิบัติ ดังนั้นจึงต้องด�ำรงความเป็นที่
น่าเชื่อถือต่อคนทั้งสองกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริจาคและผู้รับการช่วยเหลือจะต้องสะท้อนให้
เห็นถึงทัศนคติที่เปิดเผยและโปร่งใส เราตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำรายงานผลการด�ำเนิน
งาน ทัง้ ในมุมมองทางการเงินและมุมมองทางประสิทธิผลโครงการ เราตระหนักในข้อผูกพันว่ามีการ
ก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสมในการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือและด�ำเนินการประเมินการให้ความช่วย
เหลือบรรเทาทุกข์อย่างสม�่ำเสมอ เราจะท�ำรายงานแสดงผลงาน และปัจจัยซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดหรือเป็น
ข้อส่งเสริมต่อผลงานอย่างเปิดเผย โครงการของเราจะด�ำเนินการโดยยึดถือมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง
และมีความช�ำนาญเพือ่ ลดการสูญเสียทรัพยากรอันมีคา่
10. ในการด�ำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เราจะให้เกียรติ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นฐานะมนุษย์ผซู้ งึ่ มีศกั ดิศ์ รี ไม่ใช่ผทู้ ชี่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้
การให้เกียรติตอ่ ผูป้ ระสบภัยในฐานะทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนทีเ่ ท่าเทียมกันในการด�ำเนินการไม่ควรทีจ่ ะหายไป
ในการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชน เราจะต้องวาดภาพเกีย่ วกับวัตถุของสถานการณ์ภยั พิบตั ิ ทีเ่ น้นความ
สามารถและแรงบันดาลใจของเหยื่อภัยพิบัติ มิได้มีเฉพาะความเปราะบางและความกลัวเท่านั้น
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ขณะที่เราประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มขีดการตอบสนองต่อสาธารณะ เราจะไม่ยอมให้ความ
ต้องการจากทั้งภายในและภายนอกส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ที่จะใช้ความส�ำคัญเหนือหลักการของ
การเพิ่มความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยรวม เราจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับหน่วยงานตอบสนอง
ต่อภัยพิบตั อิ นื่ ๆ ส�ำหรับการรายงานข่าวของสือ่ ในสถานการณ์ทกี่ ารรายงานข่าวดังกล่าวอาจจะได้รบั
ความเสียหายในการให้บริการแก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และ
ผูร้ บั ผลประโยชน์

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน  
หลักปฏิบตั ทิ ไี่ ด้กำ� หนดไว้ขา้ งต้นนัน้ เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว จึงขอน�ำเสนอข้อความด้านล่างทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงแนวทางบางอย่างที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เราต้องการจะเห็น ที่สร้างขึ้น
โดยรัฐบาลผู้บริจาค รัฐบาลประเทศเจ้าภาพ และองค์กรระหว่างรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วย
งานขององค์การสหประชาชาติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอิสระด้าน
มนุษยธรรมในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
แนวทางเหล่านี้ได้น�ำเสนอเพื่อใช้เป็นค�ำแนะน�ำแนวทาง ไม่ผูกมัดตามกฎหมาย และไม่ได้หวังให้
รัฐบาลและองค์กรระหว่างรัฐบาลจะต้องมีเอกสารลงนามแสดงความยอมรับ ถึงแม้วา่ สิง่ นีอ้ าจเป็นเป้า
หมายของการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต แนวทางจะถูกน�ำเสนอด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและเน้นความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานเกิดความตระหนักถึงสัมพันธภาพในอุดมคติทเี่ ราแสวงหา

ภาคผนวก 1: ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยพิบตั ิ
1. รัฐบาลควรตระหนักและเคารพการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นอิสระ ความมีมนุษยธรรม และความ
ไม่ลำ� เอียงของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม เป็นหน่วยงานอิสระและมีความยุติธรรม ควรได้รับการเคารพโดย
รัฐบาลเจ้าบ้าน
2. รัฐบาลประเทศเจ้าบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติควรจะอ�ำนวยความสะดวกแก่
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ในการเข้าถึงผูป้ ระสบภัยพิบตั ไิ ด้อย่างรวดเร็ว
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการด้านมนุษยธรรม พวกเขาควรได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและไม่ล�ำเอียง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านที่อยู่ในฐานะผู้มีอ�ำนาจสูงสุด ต้องไม่ปิดกั้น
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว และยอมรับความไม่ล�ำเอียง ตลอดจนความเป็นกลางทางการเมือง
ของหน่ ว ยงานอิ ส ระด้ า นมนุ ษ ยธรรม รั ฐ บาลประเทศเจ้ า บ้ า น ควรจะอ� ำ นวยความสะดวกให้
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เจ้าหน้าทีบ่ รรเทาทุกข์ผา่ นเข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องการผ่อนผันการขนส่ง
การอนุมัติหนังสือผ่านเข้าออกประเทศ หรือการจัดให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างโดยเร็ว รัฐบาลควรจะ
อนุญาตให้สิทธิการบิน และให้สิทธิในการลงจอดส�ำหรับเครื่องบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ระหว่าง
ประเทศ และเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับช่วงระยะเวลาของขัน้ ตอนบรรเทาทุกข์ในภาวะฉุกเฉิน
3. รัฐบาลควรอ�ำนวยความสะดวกในการส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์และการส่งข้อมูลข่าวสารให้
ทันเวลาระหว่างเกิดภัยพิบตั ิ
สิ่งของบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์เครื่องใช้ถูกน�ำเข้าประเทศ เป็นไปเพื่อการบรรเทาความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของมนุษย์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหาผลก�ำไร ดังนั้นอุปกรณ์บรรเทา
ทุกข์ปกติควรจะได้รับอนุญาตให้ผ่านได้โดยไม่ถูกจ�ำกัด หรือถูกยับยั้ง และไม่ควรจะเป็นประเด็นใน
การเรียกร้องใบรับรองกงสุลของแหล่งทีม่ า หรือใบส่งของ และ/หรือใบอนุญาตน�ำเข้า ส่งออก หรือข้อ
จ�ำกัดอืน่ ๆ หรือค่าภาษีนำ� เข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน หรือค่าธรรมเนียมท่าเรือ
การน�ำอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ที่จ�ำเป็นชั่วคราว รวมทั้งยานพาหนะ เครื่องบินเล็ก และอุปกรณ์
โทรคมนาคม ควรได้ รั บ การอ� ำ นวยความสะดวกจากรั ฐ บาลประเทศเจ้ า บ้ า น โดยการละเว้ น
ใบอนุญาตหรือข้อบังคับการจดทะเบียนชัว่ คราว ในท�ำนองเดียวกัน รัฐบาลไม่ควรห้ามการน�ำสิง่ ของ/
อุปกรณ์/เครือ่ งใช้สำ� หรับการบรรเทาทุกข์กลับออกนอกประเทศ เมือ่ สิน้ สุดการปฏิบตั งิ าน
ในการอ�ำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ รัฐบาลประเทศเจ้าบ้านควร
สนับสนุนก�ำหนดความถี่วิทยุ ซึ่งองค์กรด้านบรรเทาทุกข์สามารถใช้สื่อสารได้ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ และแจ้งคลื่นความถี่นี้ให้รู้
ทั่วกันในกลุ่มผู้ท�ำงานตอบสนองต่อภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย รัฐบาลควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
บรรเทาทุกข์ใช้ทกุ วิธขี องการสือ่ สารทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์
4. รัฐบาลควรหาทางบริการทีจ่ ะให้การประสานข้อมูลเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ และการวางแผน
การวางแผนและการประสานงานในการบรรเทาทุกข์โดยรวมเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศ
เจ้าบ้าน การวางแผนและการประสานงานจะเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ถ้าหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมได้
ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับความต้องการในการบรรเทาทุกข์ และระบบของรัฐบาลในการวางแผน และการน�ำ
แผนไปสู่การปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ เช่นเดียวกับข้อมูลด้านความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ที่พวก
เขาอาจต้องเผชิญ รัฐบาลควรเป็นผูเ้ ตรียมข้อมูลเหล่านีใ้ ห้แก่หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์ของความพยายาม
บรรเทาทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพ รัฐบาลประเทศเจ้าบ้านควรมอบหมายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เป็นศูนย์ประสานงานตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมที่เข้ามาใน
ประเทศสามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าทีข่ องประเทศนัน้ ได้โดยสะดวก
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5. การบรรเทาทุกข์ภยั พิบตั ใิ นสถานการณ์ของการพิพาทด้วยอาวุธ
ในสถานการณ์ท่ีมีการพิพาทด้วยอาวุธ การปฏิบัติการบรรเทาทุกข์เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง

ภาคผนวก 2: ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลผูบ้ ริจาค
1. รัฐบาลผู้บริจาคควรยอมรับและเคารพ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ความมี
มนุษยธรรม และความไม่ลำ� เอียง ของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ซึ่งคงความเป็นอิสระ และความไม่ล�ำเอียง ควรได้รับความเคารพ
จากรัฐบาลผู้บริจาค และรัฐบาลผู้บริจาคไม่ควรใช้หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมเพื่อเป้าหมาย
ทางการเมืองหรือลัทธิความเชือ่
2. รัฐบาลผูบ้ ริจาคควรสนับสนุนเงินทุนด้วยข้อตกลงให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างอิสระ
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมยอมรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้จากรัฐบาล
ผูบ้ ริจาคด้วยจิตส�ำนึกเดียวกันกับทีเ่ ขามอบให้ผปู้ ระสบภัย นัน่ คือการปฏิบตั กิ ารด้วยมนุษยธรรมและ
ความเป็นอิสระ การปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
และด�ำเนินการต่อไปตามนโยบายของหน่วยงานนัน้
3. รัฐบาลผู้บริจาคควรใช้หน่วยงานของตนเองให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอิสระด้าน
มนุษยธรรมในการเข้าถึงผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
รัฐบาลผู้บริจาคควรตระหนักถึงความส�ำคัญของการยอมรับในระดับของความรับผิดชอบส�ำหรับ
ความปลอดภัยและความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ในการเข้าถึง
พื้นที่ภัยพิบัติ รัฐบาลผู้บริจาคควรเตรียมการใช้วิธีทางการทูตกับรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน เกี่ยวกับ
ประเด็นการช่วยเหลือในกรณีทจี่ ำ� เป็น

ภาคผนวก 3: ข้อเสนอแนะต่อองค์กรระหว่างรัฐบาล
1. องค์กรระหว่างรัฐบาล ควรจะยอมรับหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานหุน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญ
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมมีความยินดีที่จะท�ำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ และองค์การ
ระหว่างรัฐบาลอื่นๆ เพื่อจะท�ำให้เกิดการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่ดีกว่า พวกเขาท�ำด้วยจิตวิญญาณ
ของการเป็นหุ้นส่วนที่เคารพในบูรณภาพและความเป็นอิสระของหุ้นส่วนทั้งหมด องค์กรระหว่าง
รัฐบาลต้องเคารพในความเป็นอิสระและความไม่ล�ำเอียงของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม และ
หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมควรจะขอค�ำปรึกษาจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ในการ
วางแผนเตรียมความพร้อมในการบรรเทาทุกข์

378
001-384-new.indd 378

12/22/2558 BE 11:17 PM

ภาคผนวก

2. องค์กรระหว่างรัฐบาล ควรให้ความช่วยเหลือรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านในการให้กรอบการ
ประสานงานโดยรวม ส�ำหรับการบรรเทาทุกข์ภยั พิบตั ทิ งั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยปกติหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม ไม่มหี น้าทีจ่ ดั เตรียมกรอบการประสานงานโดยรวมส�ำหรับภัย
พิ บั ติ ที่ ต ้ อ งการการตอบสนองระหว่ า งประเทศ ความรั บ ผิ ด ชอบนี้ เ ป็ น ของรั ฐ บาลประเทศ
เจ้าบ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง พวกเขามีหน้าที่ในการด�ำเนิน
การให้บริการของรัฐบาลเป็นไปอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาทุกข์ทั้งระดับชาติและระหว่างประเทศ ในทุกกรณีที่หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมควร
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ม่ันใจในการประสานงานของบริการต่างๆ ของพวกเขา
มีประสิทธิภาพ
ในสถานการณ์การพิพาทด้วยอาวุธ การปฏิบัติการบรรเทาทุกข์เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
3. องค์กรระหว่างรัฐบาลควรจะขยายมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่มีต่อองค์การ
สหประชาชาติ กับหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
การบริการด้านการคุ้มครองความปลอดภัยที่จัดไว้ส�ำหรับองค์การระหว่างรัฐบาล การบริการนี้ควร
จะขยายไปถึงหุ้นส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติงานตามที่มีการ
ร้องขอ
4. องค์กรระหว่างรัฐบาลควรจัดให้หน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกีย่ วข้องเช่นเดียวกับทีไ่ ด้จดั ให้กบั องค์กรของสหประชาชาติ
องค์กรระหว่างรัฐบาลควรแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ
กับหุน้ ส่วนในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอิสระด้านมนุษยธรรม
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อักษรย่อ
ACT
ALNAP
ART
ARV
BCPR

artemisinin-based combination therapy
Active Learning Network for Accountability
and Performance in Humanitarian Action
anti-retroviral therapy
anti-retroviral
Bureau for Crisis Prevention and Recovery
(UNDP)

BEmOC

basic emergency obstetric care

BMI
BMS
BTS
CDC

body mass index
breastmilk substitutes
blood transfusion service
Centers for Disease Control and
Prevention
Complex Emergency Database
Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women
comprehensive emergency obstetric care
case fatality rate
Community Health Worker
Customary International Humanitarian Law

CE-DAT
CEDAW
CEmOC
CFR
CHW
CIHL
cm
CMR
CRC
CRPD
CRS

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ต้านไวรัส
สำ�นักป้องกันและฟืน้ ฟูวกิ ฤติ
(สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ)
การดูแลการคลอดในภาวะฉุกเฉินขัน้
พืน้ ฐาน หรือ การดูแลขัน้ พืน้ ฐานใน
ภาวะฉุกเฉินทางสูตศิ าสตร์
ดัชนีมวลกาย
อาหารทดแทนนมแม่
งานบริการโลหิต
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี

อัตราป่วยตาย
เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพชุมชน
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
centimetre
เซนติเมตร
crude mortality rate
อัตราการตายอย่างหยาบ
Convention on the Rights of the Child
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
Convention on the Rights of Persons with อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
Disabilities
Catholic Relief Services
องค์กรคาทอลิกบริการบรรเทาทุกข์
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CTC
DAC

cholera treatment centre
Development Assistance Committee

DPT
ECB

diphtheria, pertussis and tetanus
Emergency Capacity Building (Project)

ENA
EPI

Emergency Nutrition Assessment
Expanded Programme on Immunization

ETAT

Emergency Triage, Assessment and
Treatment
early warning
Food and Nutrition Technical Assistance

EWARN
FANTA
FAO
FTE
GMO
HAP
HIS
IASC
ICC
ICCPR
ICERD
ICESCR
ICRC
ICVA
IDLO

ศูนย์รกั ษาอหิวาตกโรค
คณะกรรมการความชวยเหลือเพือ่
การพัฒนา
โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก
การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
ภาวะฉุกเฉิน
การประเมินภาวะโภชนาการฉุกเฉิน
โครงการขยายงานสร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กันโรค
การคัดกรองผูป้ ว่ ยในภาวะฉุกเฉิน

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคด้าน
อาหารและโภชนาการ
Food and Agriculture Organization of the องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
United Nations
สหประชาชาติ
full-time equivalent
เต็มเวลาเทียบเท่า
genetically modified organism
สิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ด้จากการดัดแปลงสาร
พันธุกรรม
Humanitarian Accountability Partnership กลุม่ พันธมิตรด้านความรับผิดชอบ
ตามหลักมนุษยธรรม
health information system
ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
Inter-Agency Standing Committee
คณะกรรมการตัวแทนระหวาง
หนวยงาน
International Criminal Court
ศาลอาญาระหว่างประเทศ
International Covenant on Civil and
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
Political Rights
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Convention on the Elimination อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
of All Forms of Racial Discrimination
ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติใน
ทุกรูปแบบ
International Covenant on Economic,
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
Social and Cultural Rights
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Committee of the Red Cross คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
International Council of Voluntary Agencies
International Development Law
องค์กรพัฒนางานกฎหมายระหว่าง
Organization
ประเทศ

381
001-384-new.indd 381

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

IDP
IFE
IFPRI
IFRC
IGC
IHL
IMAI
IMCI
IMPAC
INEE
IPC
IRC
IRS
ISPO
IYCF
km
LBW
LEDS
LEGS

internally displaced person
infant feeding in emergencies
International Food Policy Research
Institute
International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies
International Grains Council
international humanitarian law
Integrated Management of Adult Illness
Integrated Management of Childhood
Illnesses
Integrated Management of Pregnancy and
Childbirth
Inter-Agency Network for Education in
Emergencies
infection prevention and control
International Rescue Committee
indoor residual spraying
International Society for Prosthetics and
Orthotics
infant and young child feeding
kilometre
low birth weight
light-emitting diodes
Livestock Emergency Guidelines and
Standards

LLIN

long-lasting insecticide-treated net

MISP
MOH
MSF
MUAC
NCDs
NCHS
NFI

Minimum Initial Service Package
Ministry of Health
Medecins sans Frontieres
mid upper arm conference
non-communicable diseases
National Center for Health Statistics
non-food item

ผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
การให้นมทารกในภาวะฉุกเฉิน
สถาบันวิจยั นโยบายด้านอาหาร
นานาชาติ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววง
เดือนแดงระหว่างประเทศ
สภาธัญพืชนานาชาติ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิต์ กค้าง
องค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ
การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
กิโลเมตร
นํา้ หนักแรกเกิดน้อย
แอลอีดี
มาตรฐานและแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือด้านปศุสตั ว์ในภาวะภัย
พิบตั ิ
มุง้ ชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิค์ งค้าง
ยาวนาน
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การแพทย์ไร้พรมแดน
กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ
สำ�นักงานสถิตดิ า้ นสุขภาพแห่งชาติ
สินค้าทีม่ ใิ ช่อาหาร
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NGO
NICS
NRC
NTU
OAU
OCHA
OECD
OHCHR
ORS
PAHO
PEP
PLHIV
PLWHA
PMTCT
PoUWT
Q&A
RH
RNI
SCM
SEEP
SKAT
SMART
STIs
TB
TIG
U5MR
UDHR

non-governmental organisation
Nutrition in Crisis Information System

องค์กรไม่แสวงผลกำ�ไร
ระบบข้อมูลข่าวสารโภชนาการใน
ภาวะวิกฤต
Norwegian Refugee Council
สภาผูอ้ พยพนอร์เวย์
nephelometric turbidity units
หน่วยวัดความขุน่ ใสของนํา้
Organization of African Unity (now African สหภาพแอฟริกา
Union)
United Nations Office for the Coordination สำ�นักงานเพือ่ การประสานงานด้าน
of Humanitarian Affairs
มนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
Organisation for Economic Co-operation องค์การเพือ่ ความร่วมมือทาง
and Development
เศรษฐกิจและการพัฒนา
Office of the United Nations High
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิ
Commissioner for Human Rights
มนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
oral rehydration salts
ผงนํา้ ตาลเกลือแร่
Pan American Health Organization
องค์การอนามัยแพนอเมริกนั
post-exposure prophylaxis
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีหลัง
สัมผัส
people living with HIV
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
people living with HIV and AIDS
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์
prevention of mother-to-child transmission การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
(of HIV)
จากแม่สลู่ กู
point-of-use water treatment
การบำ�บัดนํา้ เสีย ณ จุดใช้นา้ํ
quality and accountability
คุณภาพและความรับผิดชอบ
reproductive health
อนามัยการเจริญพันธุ์
reference nutrient intakes
การบริโภคสารอาหารอ้างอิง
supply chain management
การจัดการสายโซ่อปุ ทาน
Small Enterprise Education and Promotion
(Network)
Swiss Centre for Appropriate Technology
Standardised Monitoring and Assessment
of Relief and Transitions
Sexually transmitted infections
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
tuberculosis
วัณโรค
tetanus immune globulin
ยาต้านพิษบาดทะยัก
under-5 mortality rate
อัตราตายในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี
Universal Declaration of Human Rights
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

383
001-384-new.indd 383

12/22/2558 BE 11:17 PM

กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

UN
UNAIDS

United Nations
Joint United Nation Programme on HIV/
AIDS
UN-DDR United Nations Disarmament,
Demobilization and Reintegration
UNDP
United Nations Development Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on
Climate Change
UNFPA United Nations Population Fund
UN-Habitat United Nations Human Settlements
Programme
UNHCR Office of the United Nations High
Commissioner for Refugee (UN Refugee
Agency)
UNICEF United Nations Children’s Fund
UNISDR

United Nations Internation Strategy for
Disaster Reduction

USAID

United States Agency for Internation
Development
vulnerability and capacity analysis

VCA
VIP
WASH
WEDC
WFH
WFP
WHA
WHO
WSP

ventilated improved pit (latrine)
water supply, sanitation and hygiene
promotion
Water, Engineering and Development
Centre
weight for height
World Food Programme
World Health Assembly
World Health Organization
water safety plan

สหประชาชาติ
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
การลดอาวุธ ปลดประจำ�การและ
การกลับคืนสูส่ งั คมแห่งสหประชาชาติ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
องค์การเพือ่ การตัง้ ถิน่ ฐานมนุษย์แห่ง
สหประชาชาติ
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั
สหประชาชาติ
องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่ง
สหประชาชาติ
สำ�นักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่าง
ประเทศเพือ่ การลดภัยพิบตั แิ ห่ง
สหประชาชาติ
องค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ขดี ความสามารถและ
ความเปราะบาง
ห้องส้วมหลุมแบบระบายอากาศ
การส่งเสริมสนับสนุนด้านนํา้ สะอาด
สุขอนามัย และการสุขาภิบาล
ศูนย์วศิ วกรรมและพัฒนาชลประทาน
ค่านํา้ หนักตามส่วนสูง
โครงการอาหารโลก
สมัชชาอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก
แผนการสร้างความปลอดภัยในการใช้
นํา้ ในการอุปโภคบริโภค
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