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เอกสารฉบบัย่ อนี้จดัพมิพ์ ได้ ง่ าย การจดัรปูเล่ มเอกสารมคีวามกะทดัรดั 
และออกแบบเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ยนูเิซฟและพนัธมติรของยนูเิซฟสามารถใช้ งานได้ ในพื้นที่ภาคสนาม 
ข้ อผกูพันหลักในการด�าเนนิการด้ านมนษุยธรรมส�าหรบัเด็ก (Core Commitments for Children in Humanitarian Action: CCCs) 
ฉบบัย่ อนี้ก�าหนดข้ อผูกพนัทั้งหมด ทั้งในเชิงองค์ กร และการจัดการ (บทที่ 1) ข้ อผูกพันของโครงการ (บทที่ 2) ข้ อผูกพันเชิงปฏิบัติการ (บทที่ 3) 
และเกณฑ์ มาตรฐาน ท่ านสามารถศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับข้ อพิจารณาที่ส�าคัญได้ ใน CCCs ฉบับสมบูรณ์  

ท่ านสามารถศึกษา CCCs ฉบับสมบูรณ์  ตลอดจนอภิธานศัพท์ และเอกสารอ้ างอิงได้ ที่ corecommitments.unicef.org 

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือการติดตามและการรายงานผลที่เกี่ยวข้ องในแนวทางเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ CCCs (CCCs Indicator Guidance) 
และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ CCCs เชิงปฏิบัติการ (CCCs Operational Monitoring Framework) ได้ ที่เว็บไซต์ ภายในองค์ กร และ E-resources เกี่ยวกับ 
CCCs 

https://www.corecommitments.unicef.org/
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HPME/Eb7H1YW0qyRNmdBYZG14F2oBcDWtChYNuw3VXO09zu-FbA
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อักษรย่อ
AAP ภาระรับผิดชอบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบ 

(Accountability to Affected Populations) 

ADAP การพัฒนาและมีส่วนร่วมของวัยรุ่น 
(Adolescent Development and 
Participation) 

ANC การฝากครรภ์ (Antenatal Care) 

AoR พื้นที่รับผิดชอบ (Area of Responsibility)

BMI ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) 

CCCs ข้อผูกพันหลักในการด�าเนินการด้านมนุษยธรรม
ส�าหรับเด็ก (Core Commitments for Children 
in Humanitarian Action) 

CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women)

CFS พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก 
(Child-Friendly Spaces) 

CHS มาตรฐานหลักมนุษยธรรมเกี่ยวกับคุณภาพและ
ภาระรับผิดชอบ (Core Humanitarian Standard 
on Quality and Accountability)

CLA หน่วยงานผู้น�าคลัสเตอร์ (Cluster Lead Agency)

CMT คณะบริหารจัดการประจ�าประเทศ 
(Country Management Team)

CO ส�านักงานประจ�าประเทศ (Country Office)

CPMS มาตรฐานขั้นต�่าในการคุ้มครองเด็ก 
(Child Protection Minimum Standards)

CRVS ทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพ 
(Civil Registration and Vital Statistics)

CRC อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

CSO องค์กรภาคประชาสังคม 
(Civil Society Organisation)

ECD การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(Early Childhood Development) 

FO ส�านักงานภาคสนาม (Field Office)

GBV ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
(Gender-Based Violence)

GBViE ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในภาวะฉุกเฉิน 
(Gender-Based Violence in Emergencies)

HC ผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรม 
(Humanitarian Coordinator)

HCT คณะท�างานด้านมนุษยธรรมประจ�าประเทศ 
(Humanitarian Country Team)

HQ ส�านักงานใหญ่ (Headquarter)

IASC คณะกรรมการประจ�าระหว่างหน่วยงาน 
(Inter-Agency Standing Committee)

IASMN เครือข่ายจัดการด้านความปลอดภัยระหว่าง 
หน่วยงาน (Inter-Agency Security 
Management Network)

ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication 
Technology)

INEE เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อการศึกษา 
ในภาวะฉุกเฉิน (Inter-Agency Network for 
Education in Emergencies)

IPC การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ 
(Infection and Prevention Control)

IYCF การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก 
(Infant and Young Child Feeding)

JMP โครงการติดตามตรวจสอบร่วม 
(Joint Monitoring Programme)

MAM ภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลันปานกลาง 
(Moderate Acute Malnutrition)

MHPSS การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม 
(Mental Health and Psychosocial Support)

MPAs การด�าเนินงานขั้นต�่าด้านการเตรียมความพร้อม 
(Minimum Preparedness Actions)
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MPS มาตรฐานขั้นต�่าด้านการเตรียมความพร้อม 
(Minimum Preparedness Standards)

MRM กลไกการติดตามและการรายงานผล 
(Monitoring and Reporting Mechanism)

MUAC เส้นรอบวงกล้ามเนื้อกึ่งกลางแขน 
(Mid-Upper-Arm-Circumference)

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน 
(Non-Governmental Organisation)

NSA ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (Non-State Actors)

PCA ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการ 
(Programme Cooperation Agreement)

PHE ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
(Public Health Emergencies)

PMTCT การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 
(Prevention of Mother-to-Child 
Transmission of HIV)

PPE อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment)

PSEA การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์และ 
การล่วงละเมิดทางเพศ (Protection from 
Sexual Exploitation and Abuse)

RCCE การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Risk Communication and 
Community Engagement)

RO ส�านักงานประจ�าภูมิภาค (Regional Office)

RUTF อาหารเพื่อการรักษาแบบพร้อมใช้ 
(Ready-to-Use Therapeutic Food)

SAM ภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรง 
(Severe Acute Malnutrition)

SEA การแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ 
(Sexual Exploitation and Abuse)

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals)

SLT การร่วมกันช่วยชีวิต (Saving Lives Together)

SMT คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัย 
(Security Management Team)

SRM การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย (Security Risk Management)

STI โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 
(Sexually Transmitted Infection)

TPMs บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ 
(Third Party Monitors) 

UASC เด็กที่เดินทางคนเดียวและเด็กที่ถูกแยกจาก 
ผู้ปกครอง 
(Unaccompanied and Separated Children) 

UNCT คณะท�างานประจ�าประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ 
(United Nations Country Team)

VISION ระบบข้อมูลสารสนเทศบูรณาการเสมือนจริง 
(Virtual Integrated System of Information)

UNSMS ระบบบริหารความปลอดภัยขององค์การ
สหประชาชาติ 
(UN Security Management System)

UNSMT คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัย 
ขององค์การสหประชาชาติ 
(UN Security Management Team)

WASH การจัดการน�้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย 
(Water, Sanitation and Hygiene)

WGSS พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง 
(Women and Girls’ Safe Spaces)

WHO องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organisation)
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บทที่ 1
นโยบาย หลักการ และภาระรับผิดชอบ 

1.1 ขอบเขตของ CCCs 
1.1.1 ค�าจ�ากัดความ 
CCCs เป็นหลักการท่ีส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของยูนิเซฟ และเป็นกรอบการท�างานในการด�าเนินการด้านมนุษยธรรม อีกทั้งเป็น
ข้อก�าหนดทีบ่คุลากรทกุคนของยูนิเซฟต้องปฏบัิตติาม CCCs มีพืน้ฐานมาจากบรรทดัฐานและมาตรฐานด้านมนษุยธรรม ใช้เป็นเครือ่งมือก�าหนด
ข้อผูกพันทั้งด้านองค์กร ด้านโครงการ และด้านการปฏิบัติการ ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  เพื่อให้ยูนิเซฟยึดถือปฏิบัติตามในการด�าเนิน
งานด้านมนุษยธรรม และงานรณรงค์ผลักดันต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุม มีคุณภาพ และความเป็นธรรม นอกจากนี้ CCCs ยังใช้เป็นแนวทาง
ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมในการออกแบบการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม และใช้ก�าหนด
มาตรฐาน ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องการเคารพ การคุ้มครอง และการปฏิบัติงานเพื่อให้สิทธิของเด็กบรรลุผล 

การด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมของยนูเิซฟ ได้แก่ การเข้าช่วยเหลอืเพือ่ช่วยชีวติ การบรรเทาความทกุข์ การรักษาศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ และ
การคุ้มครองสิทธิของประชากรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในทุกที่ที่่มีความต้องการด้านมนุษยธรรม และไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์แบบใดก็ตาม 
(เช่น ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันใด หรือ ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นยืดเยื้อ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภาวะฉุกเฉิน
ที่มีความซับซ้อน การขัดกันด้วยอาวุธระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เป็นต้น1) ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีรายได้ประชาชาติเบื้องต้นอยู่ในระดับ
ใดก็ตาม (เช่น ระดับต�่า ระดับกลาง หรือระดับสูง) หรือประชากรที่ได้รับผลกระทบนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายใดก็ตาม นอกจากนี้ การด�าเนิน
งานด้านมนุษยธรรมยังรวมถึงการเข้าช่วยเหลือเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงพื้นฐาน ตลอดจนสาเหตุของความเปราะบางเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
ความเปราะบางและความขัดแย้ง เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว ส่ิงเหล่าน้ีช่วยลด
ความต้องการด้านมนุษยธรรม ความเสี่ยงและภาวะเปราะบางของประชากรที่ได้รับผลกระทบ 

CCCs

• ก�าหนดขึ้นตามแนวทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child: CRC) และพิธีสารเลือกรับ ตลอดจนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

• ใช้ได้ในทุกประเทศ และเขตดินแดน ในทุกบริบทและกับเด็กทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม โดยพิจารณา
จากสิทธิและความต้องการ ทั้งนี้ ไม่ต้องค�านึงถึงพัฒนาการทางด้านการเมือง พลเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น หรือ
ความพร้อมด้านทรัพยากรของยูนิเซฟ

• ใช้เป็นรายการก�าหนดข้อผูกพันขั้นต�่า กิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ยูนิเซฟต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผล
ร่วมกับพันธมิตรของยูนิเซฟเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม

• มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานสเฟียร์ (Sphere Standards) ตลอดจนมาตรฐานหลักด้านมนุษยธรรมในเรื่องคุณภาพและภาระรับผิดชอบ 
(Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability: CHS) มาตรฐานขั้นต�่าของเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
เพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Inter-Agency Network for Education in Emergencies: INEE) มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการคุ้มครอง
เดก็ในการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม (Child Protection in Humanitarian Action: CPMS) และสะท้อนข้อผกูพนัของคณะกรรมการ
ประจ�าระหว่างหน่วยงาน (Inter-Agency Standing Committee: IASC) ของยูนิเซฟ  ดูหัวข้อ 1.3.3 มาตรฐานโลกในด้าน
มนุษยธรรม 

1 วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม หมายถึง พฤติการณ์ที่มีความต้องการด้านมนุษยธรรมเป็นอย่างมาก และมีความซับซ้อน ท�าให้จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและใช้ทรัพยากรจากภายนอก
เป็นจ�านวนมากอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งต้องได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน และต้องอาศัยผู้ด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Actors) 
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ อาจรวมถึงภาวะฉุกเฉินที่มีขนาดเล็ก ส�าหรับประเทศที่มีขีดความสามารถจ�ากัดนั้นเกณฑ์วัดจะต�่ากว่าประเทศที่มีขีดความสามารถที่แข็งแกร่ง ภาวะฉุกเฉิน เป็นสถานการณ์
ที่คุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรจ�านวนมาก และจ�าเป็นต้องด�าเนินการเป็นพิเศษเพื่อให้ประชากรอยู่รอด ได้รับการดูแล และการคุ้มครอง

http://www.unicef.org/crc/
http://www.unicef.org/crc/
https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
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• มีพ้ืนฐานมาจากหลักการของการเป็นพันธมิตร ได้แก่ ความเท่าเทียม ความโปร่งใส แนวทางการด�าเนินการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ความรับผิดชอบ และความเกื้อกูลกันเพื่อให้สามารถด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมตามที่คาดหมายและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้

• ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และก�าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยง
งานด้านมนุษยธรรมเข้ากับการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและระบบงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ อีกทั้งช่วยให้การด�าเนินงาน
ด้านมนุษยธรรมทุกขั้นตอนมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว

• ช่วยในการด�าเนินการตามวาระเกี่ยวกับการบูรณาการการส่งเสริมสันติภาพส�าหรับใช้กับทั้งระบบงานขององค์การสหประชาชาติ 
(UN System-wide Agenda for Sustaining Peace)2 ทัง้นี ้เท่าทีเ่กีย่วข้องและสามารถด�าเนนิการได้ และไม่กระทบถงึหลกัมนษุยธรรม
ในการยึดหลักความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสระ 

2 วาระเกี่ยวกับการบูรณาการการส่งเสริมสันติภาพส�าหรับใช้กับทั้งระบบงานขององค์การสหประชาชาติ (UN System-wide Agenda for Sustaining Peace) มุ่งใช้ระบบขององค์การ
สหประชาชาติเพื่อยุติปัญหาการขัดกันด้วยอาวุธที่สร้างความเสียหายและยืดเยื้อมากที่สุดของโลก และสนับสนุนรัฐสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติในการป้องกันการขัดกันด้วยอาวุธและ
การธ�ารงสันติภาพ ดู มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ A / RES / 70/262 และมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ S / RES / 2282 (2016)

กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การใช้งาน

CCCs เป็นนโยบายหลัก
ด้านมนุษยธรรมและ
กรอบการท�างานส�าหรบั
การด�าเนินงานด้าน
มนุษยธรรมของยูนิเซฟ 
โดย CCCs ใช ้ เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• ใช้เป็นนโยบายที่บุคลากรทุกคนของยูนิเซฟต้องปฏิบัติตาม
• ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือในการรณรงค์ผลักดัน 
• เพือ่ให้ยูนเิซฟและพนัธมติรใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการออกแบบโครงการและข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง

พันธมิตร
• ใช้เป็นกรอบการท�างานอ้างอิงเพือ่วางแผน ตดิตาม และรายงานผลส�าหรับส�านกังานประจ�าประเทศทกุแห่ง 

ของยูนิเซฟ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานของ CCCs ใช้ระบบเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบและการรายงานผลในปัจจุบัน
• เป็นเคร่ืองมอืส�าหรับพนัธมิตรเพือ่ให้ยนูเิซฟและพนัธมติรใช้ในการหารอืเกีย่วกบัภาระความรบัผดิชอบร่วมกัน 
• เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูทีส่มบรูณ์ (One-Stop Shop) เกีย่วกบันโยบายด้านมนุษยธรรมทีม่คีวามเป็นปัจจบุนั 

ตลอดจนแนวทางเกี่ยวกับโครงการและการด�าเนินงาน

ใช้ส�าหรบัทัง้บคุคลภายใน
และภายนอก

• บคุลากรของยนูเิซฟทกุคน: ใช้ CCCs เพ่ือท�าความเข้าใจอ�านาจด�าเนินการของยูนิเซฟและน�า CCCs ไปปฏบิติั 
• รัฐบาล: ใช้ CCCS ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบหลักในการรับมือวิกฤตการณ์ และส่งเสริมให้

สิทธิเด็กบรรลุผล ตลอดจนมีความเข้าใจวิธีการที่ยูนิเซฟและพันธมิตรจะสามารถมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน
การด�าเนินการได้ 

• พันธมิตรของยูนิเซฟ: (ได้แก่ รัฐบาล ระบบสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) รวมถึงองค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและระดับชาติ (NGOs) ตลอดจนองค์กรในชุมชน ภาคเอกชน และผู้บริจาค) 
ใช้ CCCs เป็นข้อมูลอ้างอิงในโครงการ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับพันธมิตร และเครื่องมือในการสื่อสาร
และการรณรงค์ผลักดัน 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด: (ได้แก่ รัฐบาล ระบบสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) รวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและระดับชาติ (NGOs) และองค์กรในชุมชน ภาคเอกชน ผู้บริจาค 
สถาบันต่าง ๆ ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย สื่อ) ใช้ CCCs เพื่อศึกษา
อ�านาจด�าเนินการและข้อผูกพันของยูนิเซฟในภาวะฉุกเฉิน และเพื่อท�างานรณรงค์ผลักดันเพื่อสิทธิเด็ก

• ประชากรที่ได้รับผลกระทบ: ใช้เพื่อก�าหนดให้ยูนิเซฟปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบในโครงการ ตลอดจน
ข้อผูกพันเชิงปฏิบัติการ

CCCs จัดพิมพ์เผยแพร่
พร้อมกับคูม่อืและแนวทาง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• เอกสารอ้างอิงซึ่งมีลิงก์ไปยังกรอบการท�างานด้านกฎหมาย บรรทัดฐาน และมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(บทท่ี 1) รวมทั้งแนวทางและคู่มือเก่ียวกับโครงการที่ใช้ส�าหรับยูนิเซฟและใช้ในระหว่างหน่วยงาน 
(บทที่ 2) และการด�าเนินงาน (บทที่ 3) 

• แนวทางเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ CCCs นั้นท�าให้ข้อผูกพันของโครงการยูนิเซฟ (บทที่ 2) สอดคล้องกับ
ระบบการวางแผน การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลของยูนิเซฟโดยอาศัยเครื่องชี้วัดต่าง ๆ 

• กรอบการท�างานส�าหรับติดตามข้อผูกพันเชิงปฏิบัติการตาม CCCs ก�าหนดวิธีการและภาระรับผิดชอบ
ในการติดตามข้อผูกพันในการปฏิบัติงานทุกข้อของยูนิเซฟ (บทที่ 3)

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Principles%20of%20Parnership%20English.pdf
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm
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วัตถุประสงค์การใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายท่ีบุคลากรต้องปฏิบัติตาม

กรอบอ้างอิงสําหรับการวางแผน  

แหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  

เอกสารอ้างอิงสําหรับการออกแบบโครงการ 

เคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างยูนิเซฟกับองค์กรพันธมิตร 

เคร่ืองมือการส่ือสารและการรณรงค์เชิงนโยบาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

บุคลากรและสํานักงานของยูนิเซฟ

หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรพันธมิตรของยูนิเซฟ : หน่วยงานภาครัฐ สหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผู้บริจาค

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมด รวมถึงองค์กรพันธมิตรของยูนิเซฟ ส่ือ และภาควิชาการ กลุ่มประชากรท่ีได้รับผลกระทบ

1.1.2 บทบาทของรัฐ 
รัฐยังคงเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการเคารพ ส่งเสริม และท�าให้สิทธิของเด็กบรรลุผล รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการสนองตอบต่อวิกฤตการณ์ 
ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูด้�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม อกีท้ังระดมทรพัยากรในประเทศและระหว่างประเทศ 
รวมถงึใช้ระบบและขดีความสามารถของประเทศ ยนูเิซฟช่วยเหลอืสนบัสนนุการด�าเนนิการดังกล่าวโดยใช้ความช�านาญทางเทคนคิ การประสานงาน 
และการรณรงค์ผลักดันต่าง ๆ เพื่อระดมทรัพยากรท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐสามารถใช้ CCCs เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินงาน
ด้านมนุษยธรรม ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการ และคุ้มครองสิทธิของประชากรที่ได้รับผลกระทบ

1.1.3 พันธมิตร 
ยนูเิซฟพยายามสร้างพนัธมติรในเรือ่งเกีย่วกบั CCCs กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ  การด�าเนนิการให้ CCCs ส�าเรจ็เป็นผลนัน้ จ�าต้องมกีารร่วมมอื 
อย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ประชากรที่ได้รับผลกระทบ องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) รวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งระหว่างประเทศและระดับประเทศ องค์กรในชุมชน สถาบันที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และองค์กร
ทางด้านศาสนาและความเชื่อ ระบบสหประชาชาติ ตลอดจนกองทุนของสหประชาชาติท่ีมีการปฏิบัติงาน หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ 
ของสหประชาชาติ ผู้บริจาค สถาบันการศึกษาและการวิจัย ภาคเอกชน และสื่อ 

ในการด�าเนินโครงการในระดับประเทศนั้น ยูนิเซฟเข้าเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลเจ้าภาพ องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคเอกชน 
การน�า CCCs ไปปฏบิติัให้ส�าเรจ็เป็นผลมีความเชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิกับความสามารถของพนัธมติรในการปฏิบตังิานในพืน้ที ่ข้อผกูพนัเชงิปฏบิตัิ
การ (บทที ่3) กล่าวถึงภาระรบัผดิชอบ (Accountability) ของยนูเิซฟในการท�าให้ยนูเิซฟและพนัธมติรสามารถให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

1.1.4 การใช้บังคับ 
ส�านักงานประจ�าประเทศ (COs) ทุกแห่งต้องใช้ CCCs เป็นกรอบการท�างานเพื่อติดตามสถานการณ์ของผู้หญิงและเด็ก อีกทั้งยังต้องใช้
มาตรการเตรียมความพร้อมและการสนองตอบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมได้ตามท่ีคาดหมาย ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการ และให้เด็กเป็นศูนย์กลาง 

1.1.5 การน�าไปใช้ปฏิบัติ
CCCs ก�าหนดข้อผกูพนัของยนูเิซฟทีม่ต่ีอเดก็ด้อยโอกาสและครอบครัวของเดก็ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตการณ์ประเภทใดกต็าม (เช่น ภาวะฉกุเฉนิ
ที่เกิดขึ้นเฉียบพลันทันใด หรือยืดเยื้อ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน เช่น การขัดกัน
ด้วยอาวุธทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ เป็นต้น) และไม่ว่ารายได้ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศจะอยู่ในระดับใด (ต�่า กลาง หรือสูง) 
หรือประชากรที่ได้รับผลกระทบนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายใดก็ตาม 
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แม้ ว่ า CCCs สามารถน�าไปใช้ ได้ ในทกุบรบิท แต่ ยนูิเซฟจะปรบัขอบเขตการด�าเนนิงานและโครงการต่าง ๆ 
ของยนูเิซฟให้ เข้ ากบับรบิท การใช้ งาน โดยจะวิเคราะห์ สถานการณ์  
อีกท้ังประเมินความต้ องการด้ านมนุษยธรรมและขีดความสามารถของประเทศ การด�าเนินงานของยูนิเซฟ มีรูปแบบต่ าง ๆ 
ซ่ึงอาจรวมถึงการท�าให้ ระบบมีความเข้ มแข็งด้ วยการให้ ความช่ วยเหลือทางด้ านเทคนิค การพัฒนานโยบาย 
และการเสริมสร้ าง ขีดความสามารถ การสนับสนุนการให้ บรกิาร การจดัท�าโครงการเองโดยตรง 
การเข้ าช่ วยเหลือผ่ านพนัธมติรทีเ่ป็นผู้ ด�าเนนิงาน การจัดท�า โครงการทางไกล การประสานงาน และการรณรงค์ ผลักดัน 

ความส�าเร็จของ CCCs ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้ แก่  ความพร้ อมของทรัพยากร (เงินสด ทรัพยากรอย่ างอ่ืนท่ีมิใช่ ตัวเงิน 
ความเช่ียวชาญ ด้ านเทคนิค ทรัพย์ สินหลัก) อีกทั้งยังขึ้นอยู่ กับปัจจัยว่ ายูนิเซฟและพันธมิตรนั้นอยู่ ในพื้นที่หรือไม่  
ทรัพยากรของยูนิเซฟและพันธมิตร ตลอดจน ความสามารถในการท�างานในพื้นที่ การเข้ าถึงประชากรที่ได้ รับผลกระทบ 
และพื้นที่ส�าหรับการด�าเนินงานด้ านมนุษยธรรม และสภาพแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย ในภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้ อน 
ยูนิเซฟจะพยายามระดมทรัพยากรอย่ างเต็มที่ และจะส่ งเสริมให้ สามารถเข้ าถึงประชากร 
ที่ได้ รับผลกระทบเพื่อให้ ความช่ วยเหลือด้ านมนุษยธรรม 

นอกจากนี้ CCCs ยังใช้ ในสถานการณ์ ที่ยูนิเซฟไม่สามารถเข้ าถึงประชากรที่ได้ รับผลกระทบได้ โดยตรง ในกรณีเช่ นว่ านี้ 
ยูนิเซฟจะพยายาม อย่ างเต็มที่ในการคุ้ มครองและตอบสนองความต้ องการด้ านมนุษยธรรมของประชากรที่ได้ รับผลกระทบ 
หากยูนิเซฟปฏิบัติงานในโครงการและ ติดตามตรวจสอบโครงการจากนอกพื้นที่ 
ยูนิเซฟจะยังคงเข้ าไปมีส่ วนร่ วมกับชุมชนจากนอกพื้นที่ โดยจะด�าเนินโครงการและติดตามตรวจสอบ 
ผ่ านพันธมิตรและผู้ ตรวจสอบโครงการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

การระบหุาประชากรทีต่้ องการความช่วยเหลอื การก�าหนดชมุชนและสถานทีซ่ึง่เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงาน 
ตลอดจนการจดัล�าดับ 
ความส�าคญันั้นล้ วนเป็นองค์ ประกอบหลกัที่ส�านกังานประจ�าประเทศพจิารณาเพื่อวางแผนยทุธศาสตร์ และตดัสนิใจในการด�าเนนิโ
ครงการ ในแต่ ละวนั 
ยูนเิซฟใช้ กระบวนการก�าหนดเป้าหมายนี้เพื่อป้องกันมใิห้ ประชากรที่ต้ องการได้ รบัความช่ วยเหลอืมากที่สดุ และมโีอกาสในการ 
ได้ รับความช่ วยเหลือที่ต้ องการน้ อยที่สุดต้ องถูกทิ้งให้ อยู่ ข้ างหลัง 
และเพื่อให้ ประชากรเหล่ านั้นได้ รับความช่ วยเหลือด้ านมนุษยธรรม 

ขอบเขตที่ยูนิเซฟพิจารณาเพื่อช่วยในการจัดล�าดับความส�าคัญ ได้ แก่  ความรุนแรงของผลกระทบด้ านมนุษยธรรม ขนาด 
(จ�านวนประชากร โดยประมาณที่ต้ องการความช่ วยเหลือ) ความเป็นไปได้ ที่ความต้ องการจะเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยต่ าง ๆ 
ที่ส่ งผลให้ เกิดความต้ องการ ประชากร เหล่ านั้นเองมีล�าดับความส�าคัญในการได้ รับความช่ วยเหลืออย่ างไร 
และมีผู้ ด�าเนินการอื่นที่เข้ าช่ วยเหลือด้ วยหรือไม่  การก�าหนดเป้าหมายและ การจัดล�าดับความส�าคัญนั้น 
ไม่ ควรพิจารณาปัจจัยด้ านความพร้ อมของเงินทุน ข้ อจ�ากัดในการเข้ าถึง ความปลอดภัยและความท้ าทายในการ 
ด�าเนนิงานด้ านอื่น ๆ เนื่องจากจะน�าไปพจิารณาต่ อไปในภายหลงั ทั้งในระหว่ างการวางแผนงาน 
และการน�าแผนงานไปใช้ ปฏบิตั ิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้ อมูลให้ ส�านักงานประจ�าประเทศใช้ ประกอบการตัดสินใจ 
และการบริหารจัดการล�าดับความส�าคัญของโครงการในแต่ ละวัน 

หากวิกฤตการณ์ ด้ านมนุษยธรรมเกิดข้ึนเฉียบพลัน หรือทวีความรุนแรงอย่ างรวดเร็ว 
ยูนิเซฟให้ ความส�าคัญในการเข้ าถึงประชากรท่ีอยู่ในภาวะ เสี่ยงมากที่สุด และต้ องด�าเนินการที่มีความส�าคัญ เช่น การช่วยชีวิต 
เป็นต้ น

1.1.6 การติดตามการด�าเนินงาน
CCCs เป็นส่ วนส�าคญัในการวางแผนงาน การตดิตามตรวจสอบ และการประเมนิผลของยนูเิซฟ 
อกีทั้งยงัเป็นแนวทางส�าหรับยนูเิซฟในการ ให้ ความช่ วยเหลือแก่ วงจรโครงการด้ านมนุษยธรรม (Humanitarian Programme 
Cycle)

เนื้อหาเกี่ยวกับข้ อผูกพันของโครงการ และเกณฑ์ มาตรฐาน (บทที่ 2) ใช้ เพื่อช่ วยส�านักงานประจ�าประเทศ (COs) วางแผน 
ติดตามและ รายงานผลเกี่ยวกับโครงการด้ านมนุษยธรรม โดยต้ องพิจารณาประกอบกับแนวทางเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ CCCs 

ข้ อผูกพันเชิงปฏิบัติการและเกณฑ์ มาตรฐาน (บทที่ 3) ต้ องพิจารณาประกอบกับกรอบการท�างานด้ านการติดตามตรวจสอบ 
CCCs ในเรื่อง ข้ อผูกพันการด�าเนินงาน โดยใช้ ระบบองค์ กรของยูนิเซฟเพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน 

การอ้ างอิง CCCs อย่ างเป็นระบบในเอกสารแผนงานและการรายงานต่ าง ๆ ของยนูิเซฟนั้นจะช่ วยสนับสนุนประสทิธภิาพของ 
CCCs และ ช่ วยให้ ยูนิเซฟมีภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม CCCs ยูนิเซฟน�าระบบติดตาม3 
ผลการด�าเนินงานที่ยูนิเซฟมีอยู่ ในปัจจุบัน มาใช้ ตรวจวัด ความคืบหน้ า และรายงานผลอย่ างสม�่าเสมอตามหลักเกณฑ์ ที่ CCCs 
ก�าหนด 

3 ระบบข้อมูลสารสนเทศบูรณาการเสมือนจริง (Virtual Integrated System of Information: VISION)

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HPME/Eb7H1YW0qyRNmdBYZG14F2oBcDWtChYNuw3VXO09zu-FbA
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1.2 กรอบการท�างานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
งานของยูนิเซฟอยู่ในกรอบการท�างานด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก�าหนดหน้าที่ของรัฐให้เคารพ คุ้มครอง และท�าให้สิทธิของเด็กบรรลุผล 
 ดูภาคผนวก 2 - ข้อมูลอ้างอิง

กรอบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของยูนิเซฟ

เคร่ืองมือสําหรับการวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างยูนิเซฟกับหน่วยงานต่าง ๆ

เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการของยูนิเซฟ

การคุ้มครองจากการ
เอารัดเอาเปรียบและ
การละเมิดทางเพศ

 

 

แผนยุทธศาสตร์

การปกป้องดูแลเด็ก

เอกสารแผนงาน
ระดับประเทศ

(CPD)

 

 

พันธกิจหลักเพ่ือเด็ก
ของยูนิเซฟ

แผนการตอบสนอง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

กระบวนการทํางาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แผนสํารอง  

กระบวนการทํางาน
ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน
ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา

แผนการตอบสนองด้านมนุษยธรรม (HRP)
+ แผนการตอบสนองด้านผู้ล้ีภัย (RRP)

 

 

รายงานสถานการณ์
(SitRep)

เอกสารโครงการและ
สัญญาความร่วมมือ

(PCAs)

 

รายงานประจําปี
 การดําเนินงาน

ด้านมนุษยธรรมเพ่ือเด็ก
(HAC)

 

ทั้งนี้ ได้แก่ กฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ม ี
ความเกี่ยวข้องและ 
ส่งเสริมกันทั้ง 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้

• กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ใช้บังคับทั้งในกรณีที่มีการขัดกันด้วยอาวุธและในยามสันติ ได้แก่ 
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child: CRC) และพิธีสารเลือกรับ
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

• กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาเจนีวา และพิธีสารเพิ่มเติม ใช้เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่พลเรือนและผูท้�าการสูร้บในระหว่างทีม่กีารขดักนัด้วยอาวธุ และรวมถงึการให้ความคุม้ครองแก่เดก็เป็นพเิศษ

• กฎหมายผูล้ีภ้ยัระหว่างประเทศ ได้แก่ อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภั้ย ปีค.ศ. 1951 และพธิสีารปีค.ศ. 1967 
ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย การไร้สัญชาติ การพลัดถิ่นภายในประเทศ และ
การย้ายถิ่นซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค  ดูหัวข้อ 2.5.2 การเคลื่อนย้าย
ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจ�านวนมาก

• กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ได้แก่ ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute 
of the International Criminal Court)

  

http://www.unicef.org/crc/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.unhcr.org/en-us/1951-refugee-convention.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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กรอบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของยูนิเซฟ

เคร่ืองมือสําหรับการวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างยูนิเซฟกับหน่วยงานต่าง ๆ

เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการของยูนิเซฟ

การคุ้มครองจากการ
เอารัดเอาเปรียบและ
การละเมิดทางเพศ

 

 

แผนยุทธศาสตร์

การปกป้องดูแลเด็ก

เอกสารแผนงาน
ระดับประเทศ

(CPD)

 

 

พันธกิจหลักเพ่ือเด็ก
ของยูนิเซฟ

แผนการตอบสนอง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

กระบวนการทํางาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แผนสํารอง  

กระบวนการทํางาน
ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงาน
ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา

แผนการตอบสนองด้านมนุษยธรรม (HRP)
+ แผนการตอบสนองด้านผู้ล้ีภัย (RRP)

 

 

รายงานสถานการณ์
(SitRep)

เอกสารโครงการและ
สัญญาความร่วมมือ

(PCAs)

 

รายงานประจําปี
 การดําเนินงาน

ด้านมนุษยธรรมเพ่ือเด็ก
(HAC)

 

กรอบการท�างานด้าน
กฎหมายดังกล่าวนี้
มีข้อมติดังต่อไปนี้เป็น
เครื่องมือสนับสนุน 

• มตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิโดยเฉพาะอย่างย่ิง เรือ่งเกีย่วกบัเดก็และการขดักนัด้วยอาวธุ 
การคุ้มครองพลเรือน ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง

• มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้แก่ : 
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาต ิ

(A / RES / 46/182 และมติที่ออกตามมาภายหลัง) มติเช่นว่านี้กล่าวถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติ
ในการประสานงานกับประชาคมระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบ 

• วาระมนุษยชาติ (Agenda for Humanity) (ภาคผนวก A / 70/709) ซึ่งก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานใน 
5 เรื่องในการลดความต้องการด้านมนุษยธรรม ความเสี่ยง ตลอดจนภาวะเปราะบาง 

• วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (A / RES / 70/1) ซึ่งเน้นย�้าว่า 
การเตรียมความพร้อมและโครงการพัฒนานั้นมีบทบาทที่ส�าคัญในการลดความต้องการ ภาวะเปราะบาง 
และความเสี่ยง

• มติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ส่วนสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ ในการประชุมด้านงานมนุษยธรรม มติดังกล่าวก�าหนดวิธีการในการรับมือปัญหา 
ด้านมนุษยธรรมในปัจจุบันที่มีความเร่งด่วนมากที่สุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 มาตรฐานและหลักการระดับโลก
1.3.1 หลักมนุษยธรรม
ยูนิเซฟยึดมั่นหลักมนุษยธรรม4 ดังต่อไปนี้ในการด�าเนินงาน 

• มนษุยชาต ิความทกุข์ทรมานของมนษุยชาตเิป็นปัญหาทีต้่องแก้ไขไม่ว่าจะเกดิขึน้ทีใ่ด วตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม
คือการช่วยชีวิต รักษาสุขภาพและให้ความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ ยูนิเซฟยึดถือหลักการที่ว่า เด็กหญิง เด็กชาย ผู้หญิง และผู้ชายทุกคน 
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม และจะพยายามช่วยเหลือและปกป้องเด็กที่เปราะบางทุกคน โดยปฏิบัติต่อ
เด็กเหล่านั้นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

• ความยุติธรรม ยูนิเซฟจัดสรรและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ และไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ภาษา 
ความพิการ ความเชื่อทางศาสนา ชนชั้น รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นในเรื่องอื่นใด

• ความเป็นกลาง ยูนิเซฟไม่เข้าร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในกรณีท่ี
เกิดข้อขัดแย้ง 

• ความเป็นอิสระ การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมต้องเป็นอิสระจากการเมือง เศรษฐกิจ การทหารหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผู้ด�าเนินงาน
อาจมีในพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม ยูนิเซฟเป็นอิสระจากวัตถุประสงค์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ความมั่นคงหรือ
วัตถุประสงค์อื่นใด 

หลักมนุษยธรรมเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของยูนิเซฟในทุกบริบท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อขัดแย้งหรือไม่ก็ตาม 

ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงภัยสูงและมีความซับซ้อน หลักมนุษยธรรมมีความส�าคัญเนื่องจากช่วยให้ผู้ท�างานสามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูนิเซฟใช้หลักมนุษยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการและการด�าเนินงาน นอกจากนี้ 
หลักมนุษยธรรมยังท�าให้ยูนิเซฟได้รับและธ�ารงไว้ซึ่งการยอมรับในชุมชน เจ้าหน้าที่และคู่พิพาทในข้อขัดแย้ง 

4 มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ GA 58/114 (2004) ได้ยืนยันหลักการทั้งสี่ประการนี้ 

  

https://www.un.org/en/ga/63/plenary/E_ha_emergency.shtml
https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/Secretary-General's%20Report%20for%20WHS.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/114


บทที่ 1 นโยบาย หลักการ และภาระรับผิดชอบ 12

การใช้หลักมนุษยธรรมในการด�าเนินงานของยูนิเซฟ

เรื่อง ข้อพิจารณาที่ส�าคัญ 

การเสริมสร้างขีดความ
สามารถให้แก่บุคลากร
ยูนิเซฟ

 ดูหัวข้อ 1.4.3 
บทบาทและ
ความรับผิดชอบ

• เสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้น�าด้านมนุษยธรรมให้แก่บุคลากรยูนิเซฟในทุกระดับ (FO / CO / 
RO / HQ) และความสามารถในการน�าหลักมนุษยธรรมมาใช้ในการตัดสินใจ

• เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรยูนิเซฟในการใช้หลักมนุษยธรรมให้เกิดประสิทธิผลในการ
ด�าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อนและมีภัยคุกคามสูง ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างพลเรือนและฝ่ายทหาร การเจรจาเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ 
และงานรณรงค์สนับสนุนด้านมนุษยธรรม 

การอยู่ทีใ่นพืน้ทีแ่ละการ
ปฏิบัติงานของยูนิเซฟ 

 ดูหัวข้อ 3.1 
การบริหารและการเงิน

• การทีย่นูเิซฟอยูใ่นพืน้ที่แ่ละมกีารปฏบัิตงิานนัน้ต้องช่วยให้สามารถก�าหนดได้ว่าประชากรท่ีได้รบัผลกระทบ
และผู้ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีท่ี่เข้าถงึได้ยากนัน้มคีวามต้องการอย่างไรบ้างและสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได้ 

• ยนูเิซฟต้องคงอยูใ่นพืน้ท่ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือในสภาพแวดล้อมทีมี่ความเสีย่งสงูและมคีวามซบัซ้อน ทัง้นี้ 
ต้องใช้หลักมนุษยธรรมเป็นแนวทางในการด�าเนินงานและการตัดสินใจ

การเข้าถึง 

 ดูหัวข้อ 2.1.4 
การเข้าถึงเพื่อด�าเนินงาน
ด้านมนุษยธรรม

• พยายามสร้างและรักษาช่องทางการเข้าถึงเพื่อด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ประชากรทุกคน
ที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและการบริการอย่างปลอดภัยและสม�่าเสมอ

• พยายามให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้ง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการเข้าถึงประชากร
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เท่าที่จ�าเป็นและสามารถด�าเนินการได้

• ออกแบบแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงพื้นที่โดยพิจารณาบริบทเฉพาะพื้นที่ และหลักมนุษยธรรม
• ยนูเิซฟต้องด�าเนินการในเชงิรกุเพือ่ให้ชมุชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยียอมรบั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ยนูเิซฟ

สามารถเข้าถึงประชากรที่มีความต้องการความช่วยเหลือได้อย่างยั่งยืน

งานรณรงค์ผลักดัน

 ดูหัวข้อ 1.3.2 
การรณรงค์ผลักดัน
ด้านมนุษยธรรม

• รณรงค์ผลักดันให้สามารถเข้าถึงประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างยั่งยืนและไม่มีข้อจ�ากัด
• รณรงค์ผลกัดนัในเรือ่งสทิธเิดก็ รวมทัง้การละเมดิสทิธเิด็กอย่างร้ายแรงเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัมนษุยธรรม 

ความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสระ
• ส่งเสริมให้ใช้หลักมนุษยธรรมในการประสานงานกับพันธมิตร และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง

การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

การประสานงาน

 ดูหัวข้อ 2.1.2 
การประสานงาน

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมในการสนับสนุนภาวะผู้น�า และการประสานความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

• มีส่วนร่วมในกลไกการประสานงานให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
รักษาช่องทางการเข้าถึงนัน้ได้ตามหลกัการร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การสหประชาชาต ิเจ้าหน้าที่
ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) โดยใช้กลไกการประสานงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ได้แก่ คณะท�างานด้านมนุษยธรรมประจ�าประเทศ (HCT) คณะท�างานประจ�าประเทศ
ขององค์การสหประชาชาติ (UNCT) คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัย (SMT) และกลไก
การประสานงานระหว่างฝ่าย/ระหว่างคลัสเตอร์ 

การประเมิน
ความต้องการ

 ดูหัวข้อ 2.3.1 
การประเมนิความต้องการ 
การวางแผน การติดตาม 
และการประเมินผล

• ให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมอย่างเป็นกลางและเท่าเทยีม โดยพจิารณาจากการประเมนิความต้องการ
ที่เป็นธรรม

• เคารพหลักมนุษยธรรมตลอดทั้งกระบวนการก�าหนดเป้าหมายและการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การก�าหนดพื้นที่ให้บริการและวิธีการก�าหนดเป้าหมาย

• หลีกเลี่ยงการหาและประเมินกลุ่มประชากรเมื่ออยู่ภายใต้ความควบคุมของคู่พิพาทในข้อขัดแย้งเพียง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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เรื่อง ข้อพิจารณาที่ส�าคัญ 

โครงการ

 ดูหัวข้อ 2.2.4
การเชื่อมโยงงานด้าน
มนุษยธรรมเข้ากับการ
พัฒนา

• รักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการท�างานด้านมนุษยธรรมโดยอาศัยหลักการเมื่อต้อง
เชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรมเข้ากับการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่รัฐบาลเป็นคู่พิพาท
ในข้อขัดแย้ง ในบางบริบทการด�าเนินโครงการพัฒนาอาจเป็นไปไม่ได้หรือไม่เหมาะสม

พันธมิตร

 ดูหัวข้อ 3.5 
พันธมิตร

• เป็นพันธมิตรกับองค์กรและหน่วยงานท่ียึดมั่นในค่านิยมหลักของยูนิเซฟและองค์การสหประชาชาติ 
ตลอดจนหลักมนุษยธรรม

• ด�าเนนิการให้พนัธมติรของยนูเิซฟเข้าใจและน�าหลกัมนษุยธรรมไปใช้ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม เข้ามส่ีวนร่วม
กับพันธมิตรและชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและน�าหลักมนุษยธรรมไปใช้ปฏิบัติ

การระดมทรัพยากร

 ดูหัวข้อ 3.6 
การระดมทรัพยากร

• การจดัสรรทรพัยากรต้องมคีวามเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความต้องการของประชากรท่ีได้รบัผลกระทบ 
อีกทั้งความจ�าเป็นทางด้านมนุษยธรรมต้องอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใดเมื่อมีการจัดสรรความช่วยเหลือ แม้ว่าจะเป็น 
การให้ความช่วยเหลือในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากที่สุดก็ตาม

• ลดความเส่ียงของผู้บริจาค ตลอดจนการให้เงินทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสระในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
อีกทั้งหลีกเล่ียงการให้เงินทุนสนับสนุนที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิทธิเด็ก หรือผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
หรอืทีท่�าให้ผูด้�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมมคีวามเสีย่งในเรือ่งความปลอดภยัและความมัน่คง รกัษาความเป็น
อิสระในการด�าเนินงาน และพยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแหล่งเงินทุนแหล่งเดียว

การจัดการด้าน
ความปลอดภัย

 ดูหัวข้อ 3.7 
การจัดการด้าน
ความปลอดภัย

• ใช้การยอมรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถ
เข้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ การได้รับการยอมรับจากชุมชนและ / หรือผู้คุกคามนั้นจะช่วยลดโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย และเพ่ิมโอกาสให้สามารถสนองตอบต่ออันตรายได้อย่างมีประสิทธิผล 
หลักมนุษยธรรมเป็นพื้นฐานท�าให้เกิดการยอมรับ - การปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีและท�าให้ประชากร
ในท้องที่และผู้มีบทบาทส�าคัญ5 ยินยอมให้มีกิจกรรมด้านมนุษยธรรม 

• เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัยและผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภยั เพือ่สร้างการยอมรบั ประเมนิระดบัการยอมรบั และบรูณาการการยอมรบัในกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย

• ใช้การคุ้มกันติดอาวุธหลังจากที่ได้วิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับความปลอดภัย 
(SRM) อย่างละเอยีดถีถ้่วนแล้ว และเห็นว่าไม่มมีาตรการ SRM อืน่ใดท่ีจะท�าให้ความเส่ียงด้านความปลอดภยั
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแนวทางของ IASC ที่ไม่ผูกพันว่าด้วยการใช้การคุ้มกันติดอาวุธส�าหรับขบวนรถ
ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม (IASC Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escorts for 
Humanitarian Convoys)

• ดแูนวทางของ IASC ทีไ่ม่ผกูพนัว่าด้วยการใช้การคุม้กนัตดิอาวธุส�าหรบัขบวนรถผูป้ฏบิตังิานด้านมนษุยธรรม 
(IASC Non-Binding Guidelines on the Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys) 
เมือ่คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัย (SMT) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการใช้การคุ้มกนั
ติดอาวุธ การประเมินนี้ควรพิจารณาบริบทและสถานที่ประกอบ และควรอยู่บนหลักมนุษยธรรม

5 Security Risk Management (SRM) Manual, Annex E: Reflecting Acceptance in the SRM, หน้า 106-110.
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การเข้าร่วมในการก�าหนดภารกิจแบบบูรณาการขององค์การสหประชาชาติ

เมื่อองค์การสหประชาชาติมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพในทางการเมืองและ/หรือการรักษาสันติภาพในแง่มุมต่าง ๆ โดยด�าเนินงาน
ร่วมกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนา นโยบายขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบูรณาการนั้นจะก�าหนดมิติที่องค์การ
สหประชาชาตเิข้าไปมีส่วนร่วม (เช่น มิตทิางด้านการเมือง การพฒันา มนษุยธรรม สทิธมินษุยชน หลกันติธิรรม และความมัน่คง) เพือ่ให้สามารถ
ท�างานร่วมกันและบรรลุเป้าประสงค์6 ในการด�าเนินการอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรักษาสันติภาพ 

นโยบายขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการประเมินและการวางแผนแบบบูรณาการ (UN Policy on Integrated Assessment and 
Planning) ระบวุ่า “แม้การด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมจะช่วยสนบัสนนุการสร้างสนัตภิาพ แต่วัตถุประสงค์หลกัของการด�าเนนิงานด้านมนุษยธรรม
คือการตอบสนองความต้องการช่วยชีวิตและบรรเทาทุกข์ ดังนั้น การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมส่วนใหญ่มักจะอยู่นอกขอบเขตการบูรณาการ 
บางกรณีการด�าเนินงานตามหลักมนุษยธรรมอาจเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ”

ยูนิเซฟพยายามมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์กับภารกิจขององค์การสหประชาชาติเท่าที่จะเกี่ยวข้องและสามารถด�าเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบ
ถึงหลักมนุษยธรรมว่าด้วยความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสระ การร่วมมือที่ส�าคัญ ได้แก่ การคุ้มครองเด็ก กระบวนการ
ยุติธรรมส�าหรับเยาวชน การให้เด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธ หรือการขัดกันด้วยอาวุธน้ันสามารถกลับคืนสู่สังคม การสร้างสันติภาพ 
และการธ�ารงรักษาสันติภาพ ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญ

ยนูเิซฟพยายามให้การเข้ามส่ีวนร่วมในทกุระดบัมคีวามยัง่ยนื โดยมีพนัธกิจในการด�าเนนิการให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้อ�านวยในการปฏบิตังิาน เพือ่ให้ผูท้ีป่ฏบิตังิานด้านมนษุยธรรมสามารถเข้าถงึได้ และรักษาระยะห่างในการด�าเนินงานในกรณีทีจ่�าเป็น
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นส�าหรับยูนิเซฟในการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

การประสานงานและสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจนั้น ต้องแยกโปรไฟล์และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ออกอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ 
เพื่อให้การด�าเนินงานมีความเป็นอิสระ และเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจพิจารณาได้ว่ายูนิเซฟหรือองค์การสหประชาชาตินั้นมิได้ยึดถือ
หลักมนุษยธรรม และส่งผลกระทบต่อการยอมรับภายในชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ7 

การมีส่วนร่วมกับตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (NSAs)

ยนูเิซฟเข้าร่วมกบับคุคลหรอืองค์กรต่าง ๆ  รวมทัง้ตวัแสดงทีม่ใิช่รฐั (NSAs) ทีย่นูเิซฟเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นเพือ่คุม้ครองเดก็ อกีทัง้เพือ่ให้สามารถ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนยุติ หรือป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรง การมีส่วนร่วมกับ NSAs เป็นไปตาม
แนวบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่มีความเข้มงวด ตลอดจนกรอบทางกฎหมาย รวมท้ังกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและ
กฎหมายมนุษยธรรม 

ในกรณีที่ NSAs ควบคุมเขตพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะ หรือประชากรที่ได้รับผลกระทบ หรือในกรณีที่ NSAs เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยพฤตินัย 
(De Facto) การเข้ามีส่วนร่วมกับ NSAs เหล่านี้อาจมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของยูนิเซฟ และการด�าเนินการเพื่อให้ 
CCCs บรรลุผล โดยในการเข้าร่วมกับ NSAs น้ัน ยูนิเซฟจะพิจารณาหน้าที่ตามกฎหมายที่ NSAs มีต่อประชากร ตลอดจนผู้ท�างาน
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวมาจากหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หลักกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ และ
หลักกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

COs จะพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการเข้าร่วมกับ NSAs โดยจะได้รับความสนับสนุนจาก HQ และ ROs แผนดังกล่าวอาศัย
การวิเคราะห์บริบทและความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนการก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเข้ามีส่วนร่วม ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส�าหรับเด็ก มาตรการลดความเสี่ยง และเส้นแบ่งขีดจ�ากัด

6 ดู ค�าวินิจฉัยของเลขาธิการสหประชาชาติ - การประชุมคณะกรรมการก�าหนดนโยบายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เลขที่ค�าวินิจฉัย 2008/24 - การบูรณาการ, ปีค.ศ. 2008; เลขาธิการ
สหประชาชาติ, นโยบายองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการประเมินและการวางแผนแบบบูรณาการ ปีค.ศ. 2013 (UN Policy on Integrated Assessment and Planning) คณะท�างานเกี่ยว
กับการประเมินและการวางแผนแบบบูรณาการ (Integrated Assessment and Planning (IAP) คู่มือการประเมินและการวางแผนแบบบูรณาการ (Integrated Assessment and Planning 
Handbook) ปีค.ศ. 2013
7 ดู การบูรณาการ/ การท�างานขององค์การสหประชาชาติในบริบทของภารกิจ (UN Integration/Working in Mission Context) และ แนวทางเชิงเทคนิคในการท�างานในพื้นที่ที่องค์การ
สหประชาชาติปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Technical Guidance Note on Working with UN Integrated Presences), ยูนิเซฟ, ปีค.ศ. 2014

https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
https://unsdg.un.org/resources/un-policy-integrated-assessment-and-planning
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387407/2014%20IAP%20HandBook%20LOW%20RES%20spreads.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/UN%20Integrated%20Presences.html
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/UN%20Integrated%20Presences/SHA3%20rev%201%20-%20Technical%20Guidance%20Note%20on%20working%20with%20integrated%20presences%20clean.docx
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1.3.2 การรณรงค์ผลักดันด้านมนุษยธรรม
ยูนิเซฟมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคน และต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ ตลอดจน
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ยูนิเซฟท�างานรณรงค์ผลักดันด้านมนุษยธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• อ�านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

• เข้าถึงประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน มาตรฐาน และหลักการด้านกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

• ด�าเนินการเพื่อให้ผู้ที่ละเมิดสิทธิเด็กมีภาระรับผิดชอบ

• สร้างความตระหนักรู้ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์เด็ก และความต้องการด้านมนุษยธรรมและ
ความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นโยบายของประเทศ 
งบประมาณ การตัดสินใจและการตรากฎหมายเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก และเพื่อให้ประชากรที่ได้รับผลกระทบสามารถ
เรียกร้องสิทธิของตนได้

• รณรงค์ผลักดนัด้านสทิธแิละการแสดงความคดิเหน็ของเดก็และผูห้ญงิ โดยถอืเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัในการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม 
 ดูหัวข้อ 2.1.4 การเข้าถึงเพื่อด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม และหัวข้อ 2.3 ข้อผูกพันในระดับฝ่าย (ข้อพิจารณาที่ส�าคัญเกี่ยวกับ
การรณรงค์ผลักดัน)

1.3.3 มาตรฐานโลกในด้านมนุษยธรรม

ยูนิเซฟปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม และส่งเสริมให้ระบบงานด้านมนุษยธรรมมีภาระ
รับผิดชอบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก อาทิเช่น

• คู่มือสเฟียร์ (The Sphere Handbook) กฎบัตรด้านมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่าในการรับมือภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม  
(มาตรฐานสเฟียร์) รวมถึง มาตรฐานหลักด้านมนุษยธรรมในเรื่องคุณภาพและภาระรับผิดชอบ (Core Humanitarian Standard on 
Quality and Accountability: CHS) 

• เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อมาตรฐานขั้นต�่าเกี่ยวกับการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (INEE)

• มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการคุ้มครองเด็กในการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม (Minimum Standards for Child Protection in 
Humanitarian Action: CPMS)  ดูภาคผนวก 2 - ข้อมูลอ้างอิง

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

กรอบและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย
การไร้สัญชาติ การผลัดถ่ินภายในประเทศ

และการโยกย้ายถ่ินฐาน

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

มาตรฐานและหลักปฏิบัติสากล

มาตรฐานและหลักปฏิบัติ
ของคณะกรรมการสามัญ

ระหว่างหน่วยงาน
ของสหประชาชาติ (IASC)

มาตรฐานสเฟียร์
(Sphere)

มาตรฐานขัน้ต่ํา
ในการคุ้มครองเด็ก
ในการดําเนินงาน

ด้านมนุษยธรรม (CPMS)

มาตรฐานขัน้ต่ํา
สําหรับการศึกษา

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(INEE)

มาตรฐานหลัก
นมนุษยธรรม

(CHS)

(Core Commitments
for Children)

อนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับ

อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ

หลักสิทธิมนุษยชน
ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ

และข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ

พันธกิจหลักเพ่ือเด็ก

https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
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1.3.4 หลักการช้ีแนะ 
• แนวทางตามหลักสิทธิมนุษยชน: ยูนิเซฟมุ่งมั่นแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและความไม่สอดคล้องกันที่เกิดขึ้นในการออกแบบ 

การปฏิบัติตาม และการติดตามตรวจสอบโครงการของยูนิเซฟ นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังมุ่งให้การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมนั้นปราศจาก
การเลือกปฏิบัติทุกประเภท ยูนิเซฟยังส่งเสริมให้เด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง และประชากรที่ได้รับผลกระทบเข้ามีส่วนร่วม และรณรงค์ผลักดัน
ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของตน

• การไม่ก่อให้เกิดอันตราย: ยูนิเซฟใช้มาตรการป้องกันมิให้การเข้าช่วยเหลือของยูนิเซฟนั้นส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ที่ยูนิเซฟต้องการ
ช่วยเหลือ มาตรการเหล่านี้ค�านึงถึงความขัดแย้ง และโครงการต่าง ๆ ของยูนิเซฟออกแบบขึ้นเพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งหรือ
ความไม่มั่นคงปลอดภัย หรือเพ่ือมิให้ความขัดแย้ง หรือความไม่มั่นคงท่ีมีอยู่นั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนป้องกันมิให้
ความแตกต่างที่มีอยู่แล้วยิ่งเพิ่มมากขึ้น หรือท�าให้ยังคงมีการเลือกปฏิบัติ หรือท�าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมสภาพ หรือยิ่งเสื่อมสภาพลง
มากกว่าเดิม 

• การไม่เลือกปฏิบัติ: วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมมักท�าให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่แล้วย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และท�าให้ผู้ท่ี
อยู่ในภาวะเสี่ยงอาจถูกเลือกปฏิบัตินั้นต้องกลายเป็นบุคคลชายขอบ ยูนิเซฟมุ่งมั่นท�างานเพื่อระบุหา ติดตาม และแก้ปัญหา 
การเลือกปฏิบัติทั้งที่มีอยู่และการเลือกปฏิบัติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางอ�านาจ 

• การให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการทุกโครงการ: ยูนิเซฟพยายามให้เด็กหญิงและเด็กชายเข้าร่วมในโครงการ ไม่ว่าเด็กนั้น
จะอยูใ่นวยัใด และมคีวามสามารถเป็นอย่างไรกต็าม ยนิูเซฟรับฟังและส่งเสริมให้เดก็มีอสิระและมีความปลอดภยัในการแสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตน 

• ประโยชน์สูงสุดของเด็ก: การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมของยูนิเซฟนั้นจะต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง หากบทบัญญัติ
ทางกฎหมายสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง ให้ตีความกฎหมายตามแนวทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

• ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมนั้น ยูนิเซฟใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อม สารพิษและขยะ

1.3.5 การคุ้มครองถือเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินการ 
การคุม้ครองเป็นทัง้วตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ในการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรม และเป็นศนูย์กลางในการเตรยีมความพร้อม โดยถอืเป็นส่วนหนึง่
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเร่งด่วน และการช่วยชีวิต การคุ้มครองเป็นส่วนส�าคัญตลอดกระบวนการในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม และ
การท�างานในด้านอื่น ยูนิเซฟมุ่งมั่นออกแบบและด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมเพ่ือช่วยให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางมีความปลอดภัย อีกทั้ง
มุง่คุ้มครองบคุคลเหล่านัน้ให้ปลอดภยัจากการใช้ความรนุแรง การบบีบงัคบั และการล่วงละเมดิ ตลอดจนลดอนัตรายต่าง ๆ  ทีบ่คุคลต้องประสบ 
ลดความเสี่ยงที่บุคคลต้องเผชิญกับอันตราย และเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถรับมือกับภยันตรายต่าง ๆ ได้ การคุ้มครองบุคคลทุกคน
ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นหัวใจส�าคัญของการตัดสินใจและการสนองตอบของยูนิเซฟ ท้ังนี้ รวมถึงการท่ียูนิเซฟ
เข้ามีส่วนร่วมกับรัฐต่าง ๆ ตลอดจนคู่ขัดแย้งซึ่งมิใช่รัฐ

1.3.6 ภาระรับผิดชอบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบ (AAP)
ยนูเิซฟมุง่ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะเปราะบาง ประชากรทีมี่ความเสีย่ง ตลอดจนประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความเสีย่งทกุคนซึง่ได้รบัความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมจากยูนิเซฟน้ันสามารถก�าหนดให้ยูนิเซฟมีภาระรับผิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ อีกทั้งด�าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
โดยพิจารณาถึงความต้องการ ข้อกังวล และความชื่นชอบของประชากร ยูนิเซฟมีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมเกียรติภูมิ ความสามารถ และ
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวของประชากร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ IASC และ CHS ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ “ภาระความรับผิดต่อประชากร
ที่ได้รับผลกระทบ”  ดูหัวข้อ 2.1.6 AAP
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1.3.7 การปกป้องคุ้มครองเด็ก
บุคลากรยูนิเซฟทุกคน (ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ซัพพลายเออร์/ ผู้ค้า พันธมิตรองค์กร พันธมิตร
ส�าหรับการท�าโครงการ) ต้องปฏิบัติตามนโยบายของยูนิเซฟว่าด้วยการส่งเสริมการคุ้มครองและการปกป้องคุ้มครองเด็ก นโยบายนี้มุ่ง
ลดความเสีย่งทีเ่ดก็จะได้รบัอนัตรายทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการกระท�าต่าง ๆ  ไม่ว่าจะจงใจหรอืไม่กต็าม รวมถงึการทอดทิง้ การแสวงประโยชน์ 
และการล่วงละเมิด ทั้งนี้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ยูนิเซฟคาดหวังให้บุคลากรของยูนิเซฟและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกคนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับองค์กรในการคุ้มครองและปกป้องคุ้มครองเด็ก

• ปฏิบัติตนเพื่อแสดงว่ามีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองและปกป้องคุ้มครองเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก

• ปฏบิติัตนเพือ่แสดงว่ามคีวามมุง่มัน่ในการช่วยเหลอื โดยพิจารณาเฉพาะจากสทิธิและความต้องการและไม่เลือกปฏิบตัไิม่ว่าต่อบคุคลใด 
ทั้งนี้ ตามหลักมนุษยชน หลักเรื่องความยุติธรรม ความเป็นกลาง และความเป็นอิสระ

นอกจากนี ้ยนูเิซฟยงัส่งเสรมิให้รฐับาลของประเทศทีย่นูเิซฟมกีารด�าเนินงานอยู ่ตลอดจนภาคประชาสังคม และองค์กรธรุกิจต่าง ๆ  ออกฎหมาย
ของประเทศและก�าหนดแนวนโยบายต่าง ๆ โดยยึดหลักการเรื่องการคุ้มครองและการปกป้องคุ้มครอง 

1.3.8 การแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (PSEA)
ยูนิเซฟจะไม่อดทนต่อการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Exploitation and Abuse: SEA) โดยมุ่งมั่นใช้มาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหาการแสวงประโยชน์และล่วงละเมดิทางเพศเพือ่ให้เกดิประสทิธผิล ตามทีก่�าหนดในประกาศเลขาธกิารองค์การสหประชาชาต ิ(Secretary-
General’s Bulletin) มาตรการพิเศษส�าหรบัการคุ้มครองส�าหรบัการแสวงประโยชน์และล่วงละเมดิทางเพศ (Special measures for protection 
from sexual exploitation and sexual abuse) (ST/SGB/2003/13) และหลักการหกข้อของ IASC เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์และ
ล่วงละเมิดทางเพศ (IASC Six Principles on related to SEA)

PSEA เป็นข้อผูกพันหลักส�าหรับยูนิเซฟและถือเป็นภาระรับผิดชอบของทั้งองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงของยูนิเซฟจะต้องมีภาวะผู้น�าในการ
ด�าเนนิการตามข้อผกูพนั และใช้แนววธิทีีใ่ห้ผู้ถกูกระท�าเป็นศนูย์กลาง ตลอดจนต้องได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการและการด�าเนนิงานท้ังหมด
ของยูนิเซฟ

บุคลากรของยูนิเซฟทุกคน (ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่) รวมถึงที่ปรึกษา ผู้รับเหมารายบุคคล เจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อม 
อาสาสมคัรขององค์การสหประชาชาติ นักศึกษาฝกึงาน และบุคคลอื่น ๆ  ที่ท�างานใหก้ับยูนเิซฟตามสัญญาจ้างนัน้ต้องผ่านการฝึกอบรมในหัวขอ้ 
PSEA และมีหน้าที่แจ้งให้ยูนิเซฟทราบทันทีเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ 

ยนูเิซฟมีหน้าท่ีในการส่งตวัผูท้ีเ่ป็นผูถ้กูกระท�าจากการแสวงประโยชน์และล่วงละเมดิทางเพศเพือ่เข้ารบัการช่วยเหลอืตามทีเ่หมาะสม ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าที่เป็นเด็กในระหว่างกระบวนการสอบสวน และให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวน 

นอกจากนี้ พันธมิตรของยูนิเซฟยังมีหน้าที่แจ้งให้ยูนิเซฟทราบทันทีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ โดยปฏิบัติ
ตามพธีิสารองค์การสหประชาชาตว่ิาด้วยข้อกล่าวหาการแสวงประโยชน์และล่วงละเมดิทางเพศซ่ึงเกีย่วกับผู้ปฏิบัติ (United Nations Protocol 
on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse Involving Implementing Partners) และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ PSEA 
ตามสัญญาความร่วมมือโครงการของยูนิเซฟ (Programme Cooperation Agreement: PCA)  ดูหัวข้อ 2.1.5 PSEA

ยูนิเซฟยังคาดหวังให้ผู้รับเหมาของยูนิเซฟใช้มาตรการทั้งปวงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้บุคลากร พนักงาน หรือผู้ที่ผู้รับเหมาว่าจ้าง
เพื่อให้บริการตามสัญญานั้นแสวงประโยชน์หรือล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ยูนิเซฟทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

1.3.9 การสร้างหลักฐานเชิงจริยธรรมและการคุ้มครองข้อมูล
ยูนิเซฟยึดมั่นมาตรฐานที่เข้มงวดในการสร้างหลักฐานเชิงจริยธรรมเพื่อให้เด็กและชุมชนของเด็กนั้นได้รับความเคารพ และคุ้มครอง
ตลอดวงจรชวีติของข้อมลู โดยใส่ใจเป็นพเิศษในขัน้ตอนการจัดเกบ็ข้อมลู การวเิคราะห์ การโอน การเกบ็รักษา การเผยแพร่ และการท�าลายข้อมลู 
ยูนิเซฟก�าหนดให้ใช้มาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมือ่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเด็กหรอืผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะเปราะบาง ทัง้นี ้เพือ่คุม้ครองผลประโยชน์สงูสดุของบคุคลดงักล่าว ยนูเิซฟเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมลู
ส่วนบุคคลตามกฎระเบียบภายในและกฎระเบียบระหว่างหน่วยงาน  ดูหัวข้อ 3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-08/UNICEF-executive-directive-child-safeguarding-policy.pdf
http://www.pseataskforce.org/
http://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
http://www.unhcr.org/en-ie/405ac6614.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
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1.4 ความรับผิดชอบในระดับสถาบัน
1.4.1 ข้อผูกพันในการปฏิบัติงานตามที่ CCCs ก�าหนด
CCCs ก�าหนดข้อผูกพันขององค์กรและส�านักงานประจ�าประเทศแต่ละแห่งในการด�าเนินการสนองตอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตการณ์ชนิดใด (เช่น ภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้ฉับพลนัทนัใด หรอืทีเ่กิดขึน้ยดืเยือ้ ภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุ 
ภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน การขัดกันด้วยอาวุธทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น8) และไม่ว่าประเทศนั้นจะมีรายได้ประชาชาติ
ขั้นต้นระดับใด (ต�่า กลาง หรือสูง) หรือประชากรที่ได้รับผลกระทบจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างไรก็ตาม  ดูหัวข้อ 1.1.4 การใช้บังคับ
และหัวข้อ 1.1.5 การน�าไปใช้ปฏิบัติ

ยูนิเซฟก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบและระบบต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนเพ่ือส่งเสริมบทบาทให้บุคลากรทุกคนของยูนิเซฟ 
ตลอดจนทุกภาคส่วนขององค์กรทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในการด�าเนินการ และมีภาระรับผิดชอบ
ในการน�า CCCs ไปใช้ปฏิบัติให้บังเกิดผล

1.4.2 ขัน้ตอนการรับมือภาวะฉุกเฉิน
ยูนิเซฟคาดหวังให้บุคลากรของยูนิเซฟทุกคนรู้จักและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉิน9 ขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉินของยูนิเซฟ
ระบกุลไกทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถน�าไปใช้ได้ทัง้องค์กรเพ่ือให้ความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ขัน้ตอนดงักล่าว
ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในทันที และการก�าหนดขั้นตอนและกลไกอย่างรวบรัด 
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเข้าเป็นพันธมิตร
กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

1.4.3 บทบาทและความรับผิดชอบ 
บคุลากรของยนูเิซฟทกุคน ทุกภาคส่วน และส�านกังานของยนูเิซฟในระดับโลกระดับภมิูภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถ่ินมีหน้าทีรั่บผดิชอบ 
ในการปฏิบัติตาม CCCs 

8 วกิฤตการณ์ด้านมนษุยธรรม หมายถงึ พฤตกิารณ์ทีม่คีวามต้องการด้านมนษุยธรรมเป็นอย่างมาก และมคีวามซบัซ้อน ท�าให้จ�าเป็นต้องได้รบัความช่วยเหลอืและใช้ทรพัยากรจากภายนอก
เป็นจ�านวนมากอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งต้องได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน และต้องอาศัยผู้ด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมสากลที่หลากหลาย ทั้งนี้ อาจรวมถึงภาวะฉุกเฉินที่มีขนาดเล็ก 
ส�าหรบัประเทศทีม่ขีดีความสามารถจ�ากดันัน้เกณฑ์วดัจะต�า่กว่าประเทศท่ีมขีดีความสามารถทีแ่ขง็แกร่ง ภาวะฉกุเฉนิ เป็นสถานการณ์ทีค่กุคามชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชากรจ�านวนมาก 
และต้องมีการด�าเนินการเป็นพิเศษเพื่อให้ประชากรอยู่รอด ได้รับการดูแลและการคุ้มครอง
9 ขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉินของยูนิเซฟประกอบด้วย ขั้นตอนมาตรฐานในการด�าเนินงานอย่างง่าย (Simplified Standard Operating Procedures: SSOPs) ส�าหรับการด�าเนินงาน
ขององค์กรเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินระดับ 3 (UNICEF Procedure on Corporate Emergency Activation for Level 3 Emergencies) ขั้นตอนของยูนิเซฟในการด�าเนินงานขององค์กร
ในภาวะฉุกเฉินระดับ 3 ขั้นตอนของยูนิเซฟในการด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉินภายในภูมิภาค ระดับ 2 (UNICEF Procedure on Regional Emergency Activation for Level 2 Emergencies) 
และ ขั้นตอนการด�าเนินงานของยูนิเซฟส�าหรับภาวะฉุกเฉินระดับ 2 (UNICEF Procedure for Level 2 Emergencies) ยูนิเซฟก�าลังศึกษาทบทวน SSOPs โดยละเอียดเพื่อก�าหนดขั้นตอนใหม่
ในการรบัมือภาวะฉกุเฉนิส�าหรบัทกุวกิฤตการณ์ โดยมข้ีอก�าหนดบางประการส�าหรบัภาวะฉกุเฉนิระดบั 2 และระดบั 3 โดยขัน้ตอนดงักล่าวสอดคล้องกบั CCCs และการศกึษาทบทวนด้านมนษุยธรรม 
(Humanitarian Review) ในวันที่ 20 มีนาคม 2020 มีการพัฒนาขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉินขึ้นใหม่ส�าหรับสถานการณ์โควิด-19 โดยพัฒนาจาก SSOPs ส�าหรับภาวะฉุกเฉินระดับ 3 ฉบับเดิม 
ตลอดจนแนวทางการรับมือภาวะฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โควิด-19
10 มาตรฐาน ICSC ส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ (ICSC Standards of Conduct for the International Civil Service) ประมวลจริยธรรมขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Code of Ethics)

  

บุคลากรของยูนิเซฟ

บคุลากรทกุคนของยนูเิซฟ
ไม่ว่าจะปฏิบตัหิน้าท่ีในส่วน
งานทีเ่กีย่วกบัมนุษยธรรม 
หรอืงานด้านการพฒันานัน้

• ต้องมีความรู้เก่ียวกับ CCCs สนับสนุนให้น�า CCCs ไปใช้ปฏิบัติ และท�าให้ CCCs บังเกิดผล ทั้งนี้ 
ต้องพิจารณาตามบริบทในการน�าไปใช้

• ต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉิน และน�าขั้นตอนดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติตามบริบท 
• ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ10 ประมวลจริยธรรม

ขององค์การสหประชาชาติ และคุณค่าหลักของยูนิเซฟ

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20corporate%20emergency%20activation%20for%20L3.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20corporate%20emergency%20activation%20for%20L3.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20regional%20emergency%20activation%20for%20L2.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/UNICEF%20procedure%20on%20regional%20emergency%20activation%20for%20L2.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/SSOP/EMOPS%20directive%202013%20003%20L2%20emergencies%20annexes.pdf
https://www.un.org/en/ethics/#:~:text=The%20UN%20Ethics%20Office%20promotes,and%20respect%20for%20human%20rights.
https://www.un.org/en/ethics/#:~:text=The%20UN%20Ethics%20Office%20promotes,and%20respect%20for%20human%20rights.
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ส�านักงานประจ�าประเทศ

ผู ้แทนองค์การยูนิเซฟ
ประจ�าประเทศได้รับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
คณะบรหิารจดัการประจ�า
ประเทศ (Country 
Management Team: 
CMT) และได้รับแนวทาง
ในการด�าเนนิงานจาก RO 
และ HQ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้

• ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานโดยรวมในเชิงกลยุทธ์ เป็นผู้น�าและก�าหนดแนวทางส�าหรับคณะท�างานใน 
CO ในการออกแบบและจดัท�าโครงการด้านมนษุยธรรม รวมทัง้ก�าหนดล�าดบัความส�าคญัและจัดสรรทรัพยากร

• จัดให้มีการประชุมหารือ และส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม และ/หรือ
เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบัรัฐบาลประจ�าประเทศทีม่กีารปฏบิติังาน (และคูพ่พิาทเมือ่มคีวามขดัแย้ง) หน่วยงาน
องค์การสหประชาชาติ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ สื่อ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และนักวิชาการ 

• ท�างานรณรงค์ผลกัดนัร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่นระดบัประเทศ/ระดบัท้องถ่ิน และกบัคู่พพิาทเม่ือมีความขดัแย้ง 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเคารพ ส่งเสรมิ และท�าให้สิทธขิองผู้หญงิและเดก็บรรลุผล อกีทัง้เพ่ือปรบัปรงุนโยบาย
และโครงการต่าง ๆ ส�าหรับเด็ก ผู้หญิง และชุมชน 

• จัดให้มีการประชุมหารือ และส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม และ/หรือ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานท้องถ่ิน (และคูพ่พิาทเมือ่มคีวามขัดแย้ง) เพือ่ให้สามารถเข้าถึงพืน้ทีไ่ด้โดย
ไม่มข้ีอจ�ากัดและเป็นไปตามหลกัมนษุยธรรม และสามารถให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ประชากร
ที่ต้องการความช่วยเหลือได้

• เป็นตวัแทนของยนิูเซฟในด้านมนษุยธรรมและการพฒันา ตลอดจนรณรงค์ผลกัดนัเพือ่ให้สามารถน�า CCCs 
ไปใช้ปฏิบัติให้บังเกิดผลเม่ือมีการประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น คณะท�างานขององค์การ
สหประชาชาติประจ�าประเทศ (UNCT) คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัย (SMT) และคณะท�างาน
ด้านมนุษยธรรมประจ�าประเทศ (HCT)

• ติดตามสถานการณ์เด็ก ผู้หญิง และชุมชน ระบุหาวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบว่าเด็กมีความ
ต้องการด้านมนษุยธรรมทีส่�าคญัใดบ้างทีย่งัมไิด้รบัการตอบสนอง รวมทัง้ด�าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมในการ
ตอบสนองความต้องการนั้นให้สอดคล้องกับ CCCs 

• ด�าเนินการให้ยูนิเซฟปฏิบัติตามข้อผูกพัน IASC ในระดับประเทศ รวมทั้งท�าหน้าที่ประสานงาน

  

  

ส�านักงานประจ�าประเทศ (Country Offices: COs) ส�านักงานประจ�าประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม เมื่อมีการด�าเนินงานข้ามพรมแดน ส�านักงานประจ�าประเทศจะเป็น
ผู้ประสานงานโดยได้รับการสนับสนุนจาก ROs 

บุคลากรของยูนิเซฟ

ผู้บริหารระดับสูงทุกคน
ของยนูเิซฟทีป่ฏบิตัหิน้าที่
อยู่ที่ส�านักงานใหญ่ (HQ) 
ส�านักงานประจ�าภูมิภาค 
(RO) ส�านักงานประจ�า
ประเทศ (COs) และ
ส�านักงานภาคสนาม (FOs) 
มีหน้าที่รับผิดชอบและ
มภีาระรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

• น�า CCCs ไปใช้ปฏิบัติและบังคับใช้เพื่อเป็นกรอบการท�างานในการเตรียมความพร้อมและการสนองตอบ
ด้านมนุษยธรรม

• ปฏบิตัติามและส่งเสริมมาตรฐานความประพฤตโิดยพจิารณาจากคณุค่าหลกัในเรือ่งการดแูล การให้ความเคารพ 
คุณธรรม ความไว้วางใจ และภาระรับผิดชอบตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของยูนิเซฟ (UNICEF 
Competency Framework) รวมถึงหลักการพื้นฐานส�าหรับภาวะผู้น�าด้านมนุษยธรรม 

• ส่งเสรมิบทบาทของเจ้าหน้าทีใ่นการท�างานเก่ียวกับเดก็เพ่ือให้บังเกิดผล และท�าให้เจ้าหน้าท่ีมภีาระรับผดิชอบ 
ต่อผลการท�างานนั้น สร้างบรรยากาศการท�างานที่ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
และมีพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาและรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานเชิงบวก ปลอดจากการประพฤติมิชอบ รวมถึงการเลือกปฏิบัติ 
การใช้อ�านาจในทางมิชอบ และการคุกคาม

https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-UCF/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF%2FCompetency%20Framework%20Brochure%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF
https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-UCF/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF%2FCompetency%20Framework%20Brochure%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDHR%2DUCF%2FSiteAssets%2FSitePages%2FDHR%2DUCF
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ส�านักงานประจ�าประเทศ

• จัดท�าโครงการด้านมนุษยธรรมที่มีคุณภาพ และติดตามประสิทธิผลในการด�าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
 ดูหัวข้อ 2.2.1 คุณภาพของโครงการ

• ด�าเนินการให้ยูนิเซฟเป็นพันธมิตรท่ีสนองตอบต่อปัญหาอย่างรวดเร็วและน่าเช่ือถือ  ดูหัวข้อ 3.5 
การเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคมในการด�าเนินโครงการ

• สนับสนุนพันธมิตรในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ดูหัวข้อ 2.2.6 การเข้าใจบริบทในพื้นที่
• สร้างพนัธมติรกับผู้บริจาค และระดมทรัพยากรให้มีความยืดหยุ่นและครอบคลมุระยะเวลาหลายปีต่อเนือ่ง 

(Multi-Year) 
• ดูแลให้มีการจัดการทรัพยากรของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ได้แก่ ทรัพยากรทางการเงิน 

ทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรด้านการบรหิารงาน และทรพัย์สนิอืน่ ๆ ) รวมทัง้ออกแบบและปรบัปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของส�านักงานเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดท�าโครงการและการด�าเนินงาน
ในภาวะฉุกเฉิน  ดูหัวข้อ 3.1 การบริหารและการเงิน 

• การจัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สิน 
รวมทัง้ต้องให้ความคุม้ครองและรกัษาความปลอดภัยให้แก่สมาชิกของยนูเิซฟ  ดหูวัข้อ 3.7 การจดัการ
ด้านความปลอดภัย

• ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของยูนิเซฟเกี่ยวกับการต่อต้านการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิด
ทางเพศ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหัวข้อ PSEA ให้แก่บุคลากรและพันธมิตรของยูนิเซฟทุกคน จัดให้มีการ
แจ้งเรื่องทันทีเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ามีการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ และการส่งตัวผู้ถูกกระท�า
เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือ

ส�านักงานภาคสนาม 

หน้าที่ดังกล่าวได้แก่ • เป็นตัวแทนของยูนิเซฟในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นผู้น�าในการให้ค�าแนะน�าเชิงเทคนิค การเจรจาต่อรอง และ
การรณรงค์ผลักดันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย

• รณรงค์ผลักดันร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น และกับคู่พิพาทในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เคารพ และด�าเนินการเพื่อให้สิทธิของผู้หญิงและเด็กบรรลุผล 

• จัดให้มีการประชุมหารือ และส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม และ/หรือ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานท้องถิ่น (และคู่พิพาททุกฝ่ายเมื่อมีความขัดแย้ง) เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงพื้นท่ีได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแก่ประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือได้

• การที่ยูนิเซฟ และเจ้าหน้าท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีและใช้ทรัพย์สินนั้น ให้บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล 
โดยก�าหนดทศิทางในการด�าเนนิงาน ภาวะผู้น�าและแนวทางการด�าเนนิงานให้แก่คณะท�างานประจ�าส�านกังาน
ภาคสนาม อีกท้ังบริหารงานให้คณะท�างานปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลส�าหรับเด็ก และสร้างพันธมิตร
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

• จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างสม�่าเสมอ
• ตรวจเยี่ยมภาคสนามเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าท�างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดท�าโครงการ

ในการแก้ไขปัญหา
• ระบุหาว่าเด็กมีความต้องการด้านมนุษยธรรมที่ส�าคัญใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และด�าเนิน

มาตรการที่เหมาะสมตาม CCCs เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น

  

  

ส�านักงานภาคสนาม (Field Offices: FOs) หัวหน้าส�านักงานภาคสนามได้รับการสนับสนุนจากคณะท�างานในส�านักงานภาคสนาม 
รวมทั้งแนวทางการด�าเนินงานจากผู้แทนองค์การยูนิเซฟ และมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม 
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ส�านักงานภาคสนาม 

• ให้ความช่วยเหลือและแนวทางด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ในท้องถ่ินและผู้ให้บริการ เพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่พันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

• รักษาพันธมิตรและความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเพื่อช่วยในการรณรงค์ผลักดัน การให้ความร่วมมือ
ทางเทคนิค การพัฒนา/ การบริหารจัดการ/ และการประสานงานโครงการ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลและ
การติดต่อภายในระบบเครือข่าย

• ใช้ทรัพยากรของโครงการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ได้แก่ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรด้านการบริหารงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ) โดยจัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และติดตาม
การด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร การจ่าย และการช�าระบัญชีเงินกองทุนส�าหรับโครงการ 

ส�านักงานประจ�าภูมิภาค 

หน้าที่ดังกล่าวได้แก่ • เป็นตวัแทนของยนูเิซฟในภูมภิาค เป็นผูต้ดิต่อและรกัษาความสมัพนัธ์ในระดบัสงูสดุกับพนัธมติรในภูมภิาค 
ได้แก่ พนัธมติรขององค์การสหประชาชาตแิละพนัธมติรในระดบัประเทศ องค์กรระหว่างรฐับาล สถาบนัการเงนิ 
ระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

• รณรงค์ผลักดันในระดับภูมิภาคและสนับสนุนงานด้านการรณรงค์ผลักดันระดับประเทศเพื่อคุ้มครอง
สทิธเิดก็ ส่งเสริมให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานสากล อ�านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถงึพืน้ที่
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนจัดท�าโครงการ และส่งเสริมนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับเด็ก

• ติดตามความเสี่ยงในระดับภูมิภาค และก�าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมและ
การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ศึกษาทบทวนและให้แนวทางแก่ส�านักงานประจ�าประเทศในการประเมินและ
บริหารความเสี่ยง

• ให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือแก่ส�านักงานประจ�าประเทศโดยตรงในการเตรียมความพร้อม และ
การรับมือภาวะฉุกเฉิน ทรัพยากร งบประมาณ การระดมทุน และการใช้ขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉิน

• ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรในระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉิน สร้างพันธมิตร
กบัผูบ้ริจาค และระดมทรพัยากรให้มคีวามยดืหยุน่และครอบคลมุระยะเวลาหลายปีต่อเนือ่ง (Multi-Year) 
ในนามของส�านักงานประจ�าประเทศ

• ติดตามประสิทธิผลในการด�าเนินงานของยูนิเซฟเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ และการใช้ทรัพยากร
ส�าหรบัโครงการในระดบัประเทศให้มปีระสทิธผิลเพือ่ปรบัปรงุผลการด�าเนนิงานของโครงการในระดบัประเทศ

• ตดิตามผลการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลในภูมิภาคให้เกิดประสทิธผิล จดัเตรยีมเจ้าหน้าทีด้่านเทคนคิ
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในส�านักงานประจ�าภูมิภาค อ�านวยความสะดวกในการจัดหาเจ้าหน้าท่ี
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระยะสั้นตามที่จ�าเป็น และช่วยเหลือการจัดหาเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก�าหนด
และใช้แผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ข้อมูลและการรณรงค์ผลักดันในระดับภูมิภาค

  

  

ส�านักงานประจ�าภูมิภาค (Regional Office: ROs) ส�านักงานประจ�าภูมิภาคได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ การก�ากับดูแล และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติการแก่ส�านักงานประจ�าประเทศ 
นอกจากนี ้ส�านกังานประจ�าภมูภิาคยังมหีน้าทีป่ระสานงานเมือ่มกีารด�าเนนิงานข้ามพรมแดน การด�าเนนิงานระหว่างภมูภิาค และการด�าเนนิงาน 
ในหลายประเทศ 

ผู้อ�านวยการระดับภูมิภาคได้รับการสนับสนุนจากคณะบริหารจัดการประจ�าภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 
การเป็นผู้น�าและให้แนวทางแก่ส�านักงานประจ�าประเทศเพื่อบรรลุภารกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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ส�านักงานประจ�าภูมิภาค 

• ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานและศูนย์กลางการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์และการจัดหาสิ่งของช่วยเหลือ 
• สนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงานประจ�าประเทศในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย และความมั่นคง

ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้ค�าปรึกษา 
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดฐานและแนวนโยบายของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกโดยอาศัยประสบการณ์

ในระดับภูมิภาค 
• อ�านวยความสะดวกให้มีการเรียนรู้ข้อมูลระหว่างส�านักงานประจ�าประเทศภายในภูมิภาค และระหว่าง

ภูมิภาค 

ส�านักงานใหญ่ 

ผู้อ�านวยการส่วนงาน
ของยูนิเซฟ 
(Division Directors) 
ทุกคนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ในส่วนงานทีต่นรบัผิดชอบ

• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประสานงานในการ
ให้ความช่วยเหลือระดับหน่วยงาน และในระหว่างส่วนงานแก่ส�านักงานประจ�าภูมิภาคและส�านักงาน
ประจ�าประเทศ

• ระดมความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและทรัพยากร (ทรัพยากรบุคคล สิ่งของเครื่องใช้ และเงินทุนสนับสนุน) 
เพือ่สนบัสนนุส�านกังานประจ�าภมูภิาค และส�านกังานประจ�าประเทศในการเตรยีมความพร้อมและการรับมอื
สถานการณ์ 

• รณรงค์ผลักดันในระดับโลก และสนับสนุนการรณรงค์ผลักดันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
เพือ่คุม้ครองสทิธเิดก็ ส่งเสรมิให้มกีารปฏิบตัติามกฎหมายและมาตรฐานสากล อ�านวยความสะดวกให้สามารถ
เข้าถงึพืน้ทีเ่พือ่ให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรมทีเ่ป็นไปตามหลกัมนษุยธรรม ตลอดจนจดัท�าโครงการ และ
ส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับเด็ก

• รณรงค์ผลักดันร่วมกับภาครัฐ และคู่พิพาททุกฝ่ายในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง เพื่อเคารพ ส่งเสริม และ
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็ก ตลอดจนเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด และเป็นไปตาม
หลักมนุษยธรรม และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ

• เป็นผู้น�าในเชิงกลยุทธ์ และก�าหนดทิศทางโดยรวมให้แก่ส�านักงานประจ�าภูมิภาคและส�านักงานประจ�า
ประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและน�า CCCs ไปใช้ปฏิบัติให้บังเกิดผล

• ให้ค�าแนะน�าเชิงกลยุทธ์และทางเทคนิคแก่ส�านักงานประจ�าภูมิภาคและส�านักงานประจ�าประเทศในการ 
เตรียมความพร้อม ตลอดจนการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน การติดตามและประเมินคุณภาพในการรับมือ
กับภาวะฉุกเฉิน

• สร้างและรกัษาพนัธมติรเชงิกลยทุธ์เพือ่ด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมร่วมกับองค์กรอืน่ในสถาบนั/มลูนธิต่ิาง ๆ  
องค์กรด้านการพฒันา องค์กรต่าง ๆ  ขององค์การสหประชาชาติ และองค์กรภาคเอกชนเพือ่ให้เกดิความร่วมมอื 
ในโครงการ การแบ่งปันความรู้ การพัฒนานโยบายและการระดมทรัพยากร

• พฒันานโยบาย แนวทางปฏบิตั ิเครือ่งมอื และระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม 
• อ�านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร 
• ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและการจัดการกิจกรรมด้านความปลอดภัยส�าหรับยูนิเซฟโดย

ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติ

  

ส�านักงานใหญ่ (Headquarter: HQ) ส�านักงานใหญ่ก�าหนดและรักษามาตรฐาน นโยบายและเครื่องมือส�าหรับองค์กรในการให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติงานแก่ส�านักงานประจ�าประเทศ โดยด�าเนินการร่วมกับส�านักงาน
ประจ�าภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่ส�านักงานประจ�าภูมิภาคในการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ เข้าร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกองค์กรและพันธมิตร ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรแก่ส�านักงานประจ�าภูมิภาค และส�านักงานประจ�าประเทศ
ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ซึ่งเกินขีดความสามารถของส�านักงานประจ�าภูมิภาคและส�านักงานประจ�าประเทศ 
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คณะกรรมการแห่งชาติ 

คณะกรรมการแห่งชาติประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส�านักงานใหญ่ ส�านักงานประจ�าภูมิภาค และส�านักงานประจ�าประเทศ ให้ความช่วยเหลือ
การปฏิบัติตาม CCCs โดยสนับสนุนด้านการระดมทุน การรณรงค์ผลักดันเพื่อสิทธิเด็ก และการให้สาธารณชนตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
ความต้องการของเดก็ ตลอดจนการเป็นพนัธมติรกบัรฐับาล หน่วยงานระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ องค์กรภาคประชาสงัคม สถาบนัสทิธิมนษุยชน 
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการและการวิจัย รวมทั้งสื่อในท้องถิ่น

ในประเทศและดนิแดนทีม่สี�านกังานคณะกรรมการแห่งชาต ิแต่ไม่มีส�านกังานของยนูเิซฟ และในกรณทีีร่ฐับาลร้องขอการสนบัสนนุจากยูนเิซฟ 
คณะกรรมการแห่งชาติและยูนิเซฟอาจท�างานร่วมกันเพื่อจัดท�าข้อตกลงอย่างเป็นทางการเพื่อก�าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และ
รูปแบบการท�างานร่วมกัน เพื่อให้สามารถด�าเนินการร่วมกันได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน CCCs 

ในประเทศและดินแดนที่ไม่มียูนิเซฟ ยูนิเซฟจะจัดท�ากระบวนการและกลไกเร่งรัดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ได้อย่างรวดเรว็ โดยจะเร่งจดัหาทรพัยากรทางการเงนิ ทรพัยากรบคุคล และวสัดสุิง่ของต่าง ๆ  จากส�านกังานใหญ่ ส�านกังานประจ�าภูมภิาค 
ส�านักงานประจ�าประเทศที่อยู่ในประเทศข้างเคียง รวมทั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้วยในกรณีท่ีจ�าเป็น เพ่ือให้มีการประสานงานร่วมกัน
ในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน CCCs ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในทุกบริบทไม่ว่าจะมีหรือไม่มียูนิเซฟประจ�าประเทศ หรือการให้ความช่วยเหลือของยูนิเซฟ รัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ยังสามารถใช้ CCCs เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
อีกทั้งใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานในการก�าหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการเคารพ การคุ้มครอง และการท�าให้สิทธิเด็ก 
และประชากรที่ได้รับผลกระทบนั้นบรรลุผล 
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บทที่ 2
ข้อผูกพันของโครงการ
ข้ อผกูพนัของโครงการ หมายถงึ การก�าหนดขอบเขตการจดัท�ากจิกรรมและการรณรงค์ ผลกัดนัต่าง ๆ 
ของยนูเิซฟรวมทั้งพนัธมติร ในงานด้ านมนษุยธรรม 
ยนูเิซฟใช้ ข้ อผกูพนัดงักล่ าวก�าหนดมาตรการเพื่อใช้ ด�าเนนิงานร่ วมกนั และเพื่อสนบัสนนุให้ เกดิความร่ วมมอืและ 
ความช่ วยเหลือระหว่ างหน่ วยงาน ข้ อผูกพันโครงการนี้ใช้ กับทุกบริบทและใช้ ได้ ในทุกเวลา 
การท�าให้ ข้ อผูกพันเช่ นว่ านี้เกิดผล ยูนิเซฟมีบทบาท แตกต่ างกันแล้ วแต่ บริบท  ดูหัวข้ อ 1.1 ขอบเขตของ CCCs

เกณฑ์ มาตรฐาน (Benchmark) ใช้ เพื่ออธิบายระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามข้ อผูกพัน 
เกณฑ์ มาตรฐานเช่ นว่ านี้ก�าหนดมาตรฐานของ โครงการในด้ านความครอบคลมุ คณุภาพ และความเป็นธรรม 
เกณฑ์ มาตรฐานจดัท�าขึ้นจากมาตรฐานงานมนษุยธรรมระดบัโลก ได้ แก่  มาตรฐานสเฟียร์  (Sphere Standards) 
มาตรฐานหลกัด้ านมนษุยธรรมเกี่ยวกบัคณุภาพและภาระรบัผดิชอบ (CHS) มาตรฐานขั้นต�่าของ 
เครือข่ ายระหว่ างหน่ วยงานเพ่ือการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (INEE) 
และมาตรฐานข้ันต�า่ในการคุ้ มครองเด็กในการให้ ความช่ วยเหลือด้ านมนุษยธรรม (Child Protection in Humanitarian Action: 
CPMS) 

ใช้ แนวทางเก่ียวกับตัวช้ีวัดของ CCCs เป็นเคร่ืองช่ วยให้ การวางแผนงานด้ านมนุษยธรรมและการพัฒนา 
ตลอดจนการติดตามและรายงานผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข้ อผกูพนัของโครงการ และเกณฑ์ มาตรฐานต่ าง ๆ จะช่ วยส่ งเสรมิการจดัท�าโครงการท่ ีบรูณาการหลายฝ่าย 
อกีทั้งยงัท�าให้ สามารถ ประสานงานการด�าเนินการในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ ให้ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้  
(Geographic Convergence)

2.1 ข้ อผกูพันหลัก (Overarching Commitments)
ข้ อผูกพันหลักก�าหนดหลักการต่ าง ๆ 
ท่ีคาดหมายให้ ยูนิเซฟและพันธมิตรต้ องปฏิบัติตามในการให้ ความช่ วยเหลือด้ านมนุษยธรรมและการรณรงค์  ผลักดัน 
ข้ อผูกพันหลักเป็นข้ อผูกพันขององค์ กร และใช้ กับทุกฝ่ายงานและในโครงการทุกด้ าน

เกณฑ์ มาตรฐาน ใช้ เพื่ออธบิายระดบัการปฏบิตังิานที่ความคาดหวงัตามข้ อผกูพนั 
และก�าหนดมาตรฐานที่คาดหวงัส�าหรบัใช้ ปฏบิตัิในการ ท�าโครงการทั้งหมด 

2.1.1 การเตรียมความพร้อม

ข้อผูกพัน 

ปรับปรุงการสนองตอบด้านมนุษยธรรมโดยลงทุนในด้านการเตรียมความพร้อม มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการสนองตอบ
อย่างมีประสิทธิผลและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดต้นทุนในการด�าเนินงาน และเข้าถึงผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศ ส�านักงานประจ�าภูมิภาค และส�านักงานใหญ่บรรลุมาตรฐานขั้นต�่าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม (Minimum 
Preparedness Standards: MPS) ตามขัน้ตอนของยนูเิซฟในด้านการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิ (UNICEF Procedure 
on Preparedness for Emergency Response) และแนวทางปฏิบัติของยูนิเซฟเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมส�าหรับภาวะฉุกเฉิน 
(Guidance Note on Preparedness for Emergency Response in UNICEF)

https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
http://www.ineesite.org/en/minimum-standards
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=0B4A61D1BF9CE3565426150CE07326006EA7F6C1CEF1D380-FFC98311F249ADD4FF9649BB3A62ED1F17342339C60A2B46B85F8C4178B6C8B2&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=a696ef9f-e001-3000-1bb7-899331c5afeb
https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=0B4A61D1BF9CE3565426150CE07326006EA7F6C1CEF1D380-FFC98311F249ADD4FF9649BB3A62ED1F17342339C60A2B46B85F8C4178B6C8B2&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=a696ef9f-e001-3000-1bb7-899331c5afeb
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/EMOPS%20UNICEF%20Preparedness%20Guidance%20Note_29_Dec_%202016_.pdf
https://unicef.sharepoint.com/:x:/s/EMOPS-HPME/Eb7H1YW0qyRNmdBYZG14F2oBcDWtChYNuw3VXO09zu-FbA
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2.1.2 การประสานงาน

2.1.3 การจัดหาสิ่งของช่วยเหลือและโลจิสติกส์

2.1.4 การเข้าถึงเพื่อด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม

ข้อผูกพัน 

สนบัสนนุภาวะผูน้�าและการประสานงานในการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม โดยด�าเนนิการพร้อมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ในระดบัประเทศ 
และระดับท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม

ข้อผูกพัน 

ส่งมอบและแจกจ่ายสิ่งของและเครื่องใช้ที่จ�าเป็นภายในครัวเรือนให้แก่ประชากรที่ได้รับผลกระทบ พันธมิตร และ/หรือจุดใช้งานได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อผูกพัน 

พยายามสร้างและรักษาช่องทางการเข้าถึงเพ่ือด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ประชากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและ
การบริการอย่างปลอดภัยและสม�่าเสมอ

เกณฑ์มาตรฐาน

องค์กรยนูเิซฟทัง้ในระดบัส�านกังานประจ�าประเทศ ส�านกังานประจ�าภมูภิาค และส�านกังานใหญ่ส่งเสรมิให้มกีารประสานงานกนัในระหว่างฝ่าย 
และด�าเนินการเพื่อให้ฝ่ายงาน/คลัสเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในก�ากับน้ันมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะความช�านาญในจ�านวนเพียงพอ  ดูหัวข้อ 2.3 
ข้อผูกพันในระดับฝ่าย

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น
ในการช่วยชีวิตให้แก่ประชากรที่ได้รับผลกระทบ พันธมิตร และ/หรือจุดใช้งานโดยเร็ว

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ให้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• สร้างกลไกความร่วมมือภายในเพ่ือก�าหนดบทบาท หน้าท่ี กระบวนการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงเพื่อด�าเนินงาน

ด้านมนุษยธรรม
• ก�าหนดตัวเจ้าหน้าที่และให้ความรู้ ความช�านาญ จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักมนุษยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง (ได้แก่ การประสานงานกันระหว่าง
ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้)

• พยายามเข้ามีส่วนร่วมกับคู่พิพาททุกฝ่ายในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ เท่าที่จ�าเป็นและสามารถด�าเนินการได้
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและรักษาช่องทางการเข้าถึงประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือได้
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2.1.5 การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (PSEA)11 

2.1.6 ภาระรับผิดชอบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบ (AAP)12 

11 ตามพันธกิจของ IASC ว่าด้วยภาระรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบและการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (IASC Commitments on Accountability to 
Affected People and Protection from Sexual exploitation and Abuse) ปีค.ศ. 2017
12 อ้างแล้ว

เกณฑ์มาตรฐาน

• ด�าเนินการในเชิงรุกเพื่อให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับ
• มีส่วนร่วมในกลไกการประสานงานให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และรักษาความสามารถในการเข้าถึงนั้นได้

ตามหลักมนุษยธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ เจ้าหน้าที่ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) และใช้กลไกการประสานงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ คณะท�างานด้านมนุษยธรรมประจ�าประเทศ (HCT) 
คณะท�างานประจ�าประเทศขององค์การสหประชาชาต ิ(UNCT) คณะท�างานด้านการบรหิารความปลอดภยั (SMT) และกลไกการประสานงาน 
ระหว่างฝ่าย/ระหว่างคลัสเตอร์

  

  

ข้อผูกพัน 

ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันของยูนิเซฟในเรื่องการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ  ดูหัวข้อ 1.3.8 PSEA

ข้อผูกพัน 

เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต้องสามารถเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตน อีกทั้งต้องได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนต้องสอบถามความคิดเห็น และด�าเนินการต่าง ๆ โดยพิจารณาความคิดเห็นของเด็กและครอบครัวนั้น

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค / ส�านักงานใหญ่ โดยจะจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
• เด็กและผูใ้หญ่ทกุคนในบรบิททีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองด้านมนษุยธรรมสามารถเข้าถึงช่องทางการรายงานท่ีปลอดภัย และค�านงึถึงความละเอยีด

อ่อนของเด็กและเพศสภาวะ เพื่อแจ้งเรื่องในกรณีที่มีการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ
• ส่งตวัผูถ้กูกระท�าทกุคนเพือ่เข้ารบัการช่วยเหลอือย่างรวดเรว็ตามความต้องการและความประสงค์ของผูถ้กูกระท�า (เช่น การรักษาทางการแพทย์ 

การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การให้ผู้ถูกกระท�าสามารถกลับสู่สังคมได้) 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยูนิเซฟเกี่ยวกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-based violence) และโครงการคุ้มครองเด็ก

• การสอบสวนกรณีแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศต้องรวดเร็ว ปลอดภัย และเคารพสิทธิผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นไปตาม
ความต้องการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกกระท�าทุกราย 

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทกุแห่งได้รับการสนบัสนนุจากส�านกังานประจ�าภมูภิาค/ ส�านกังานใหญ่ มหีน้าทีก่�าหนดกระบวนการต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชากร
ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้งเด็กและผู้หญิงมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• เข้าร่วมในกระบวนการวางแผนงานด้านมนุษยธรรมและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตน

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน

• ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ นอกจากนี้ ยังต้องทราบถึง
การบรกิารต่าง ๆ  รวมท้ังวธิกีารเข้ารบัการบรกิารโดยใช้ภาษา และวิธกีารตดิต่อสือ่สารตามทีต่นต้องการ ตามมาตรฐานสเฟียร์ (Sphere Standards)

• เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเก่ียวกับผลตอบรับจากประชากรที่ได้รับผลกระทบ รวมท้ังเด็กและผู้หญิงอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการออกแบบ
โครงการ และแก้ไขรายละเอยีดวธิดี�าเนินโครงการ  ดหูวัข้อ 2.3.1 การประเมนิความต้องการ การวางแผน การตดิตาม และการประเมนิผล

• สามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นความลับ

2.2 แนวทางของโครงการ
แนวทางของโครงการคือแนวทางที่ยูนิเซฟ และพันธมิตรของยูนิเซฟทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
ท�างานด้านการรณรงค์ผลักดัน แนวทางของโครงการเป็นข้อผูกพันขององค์กร และใช้กับทุกฝ่ายงานและในโครงการทุกด้าน 

เกณฑ์มาตรฐานใช้เพือ่เปรียบเทยีบระดบัการปฏบัิตงิานตามความคาดหวงักบัข้อผกูพนั และก�าหนดมาตรฐานทีค่าดหวงัให้น�าไปใช้ปฏบิตัใินการ 
จัดท�าโครงการทั้งหมด 

2.2.1 คุณภาพของโครงการ

2.2.2 โครงการที่บูรณาการหลายฝ่าย

ข้อผูกพัน 

ออกแบบและจัดท�าโครงการที่มีคุณภาพสูง 

ข้อผูกพัน 

ส่งเสรมิการจดัท�าโครงการทีบ่รูณาการหลายฝ่ายและการประสานงานการด�าเนนิการในเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ต่าง ๆ  ให้รวมกนัเป็นหนึง่เดยีวได้ 
(Geographic Convergence) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่มีการด�าเนินโครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่ออกแบบและจัดท�าแผนงาน
ด้านมนุษยธรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เป็นไปตามบรรทัดฐานและมาตรฐานโลก ตลอดจนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถและปรับปรุงระบบภายในท้องที่

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านกังานประจ�าประเทศทกุแห่งจะต้องส่งเสรมิโครงการทีบ่รูณาการหลายฝ่าย ตลอดจนการประสานงานการด�าเนนิการในเขตพ้ืนทีท่างภูมศิาสตร์
ต่าง ๆ ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ (Geographic Convergence) เมื่อมีการออกแบบและจัดท�าโครงการ รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
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2.2.3 ความเป็นธรรม

2.2.4 การเช่ือมโยงงานด้านมนุษยธรรมเข้ากับการพัฒนา

2.2.5 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อผูกพัน 

ก�าหนดเป้าหมายและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การคุ้มครอง และการบริการต่าง ๆ

ข้อผูกพัน 

ส่งเสริมให้โครงการด้านมนุษยธรรมและโครงการด้านการพัฒนามีความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ข้อผูกพัน 

การออกแบบและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศนั้น ต้องพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านกังานประจ�าประเทศทกุแหง่จะก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานทีพ่ิจารณาตามบริบทของสถานการณ์เพือ่ใหส้ามารถเข้าถงึกลุม่ทีเ่ปราะบาง
มากที่สุด และวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยค�านึงถึงสมดุลระหว่างความครอบคลุม คุณภาพ และความเป็นธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่ออกแบบและจัดท�าโครงการ
ด้านมนุษยธรรมท่ีค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยง และความขัดแย้ง ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถและระบบงานต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น โดยเริ่มจากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อลดความต้องการ ภาวะเปราะบาง และความเสี่ยงของประชากร
ทีไ่ด้รบัผลกระทบ และส่งเสรมิให้เกดิความยดึเหนีย่วทางสงัคม (Social Cohesion) และสันตภิาพเท่าทีม่คีวามเก่ียวข้องและสามารถด�าเนนิการได้

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่ออกแบบโครงการด้านมนุษยธรรม
ทีบ่รูณาการความเส่ียงทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและด้านสภาพภมูอิากาศ จดัล�าดบัความส�าคญัของแนววธีิต่าง ๆ  ทีช่่วยลดปัญหาท่ีเกดิขึน้ต่อสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว ทั้งนี้ เท่าที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถด�าเนินการได้
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2.2.6 การเข้าใจบริบทในพื้นที่

2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และสังคม13 

2.2.8 การให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (humanitarian cash transfer)

13 การสื่อสารดังกล่าวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development: C4D)

ข้อผูกพัน 

ลงทุนเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ด�าเนินการในท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ
ชุมชน) ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ข้อผูกพัน 

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม โดยร่วมมือกับผู้ด�าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ข้อผูกพัน 

ส่งเสริมให้มีการให้เงินช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดเพื่อใช้ในงานด้านมนุษยธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านกังานประจ�าประเทศทกุแห่งได้รบัการสนบัสนนุจากส�านักงานประจ�าภูมภิาค/ ส�านกังานใหญ่ มหีน้าทีล่งทนุเพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ในรปูแบบสถาบนั และขดีความสามารถทางเทคนคิแก่ผูด้�าเนนิการในท้องถิน่เพือ่สามารถให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมได้ตามหลกัมนษุยธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่ออกแบบและจัดท�าโครงการ
ด้านมนุษยธรรม โดยมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคม

เกณฑ์มาตรฐาน

ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานประจ�าภูมิภาค/ ส�านักงานใหญ่ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการให้เงินช่วยเหลือ
โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจ�ากัดเพื่อใช้ในงานด้านมนุษยธรรม ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวข้องและสามารถด�าเนินการได้
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2.3 ข้อผูกพันในระดับฝ่าย 
ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ หมายถึงการวัดผลระดับสูงในการด�าเนินงานของยูนิเซฟเพื่อให้บรรลุข้อผูกพันและเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อผูกพันในระดับฝ่าย หมายถึง ขอบเขตการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของยูนิเซฟและพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การรณรงค์ผลักดันในฝ่ายนั้น ๆ

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ระดับของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คาดหวัง โดยเปรียบเทียบกับข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐานก�าหนดมาตรฐานที่
คาดหวังให้น�าไปใช้ปฏิบัติในการท�าโครงการทั้งหมดในฝ่ายนั้น

การประเมินความต้องการ การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลเป็นกรอบการท�างานส�าหรับทุกโครงการ

2.3.1 การประเมินความต้องการ การวางแผน การติดตาม และการประเมินผล 

14 ภาวะเปราะบาง หมายถึง กรณีที่บุคคลบางคนอาจได้รับผลกระทบภายหลังจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกลไกความช่วยเหลือทางสังคม
ต้องหยดุชะงกั ภาวะเปราะบางมคีวามเฉพาะเจาะจงในแต่ละบคุคลและสถานการณ์ กลุม่ทีม่ภีาวะเปราะบางได้แก่กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีส่ดุ และได้รบัผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ตลอดจนภยันตรายต่าง ๆ กลุ่มที่มีภาวะเปราะบางอาจหมายความรวมถึงเด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
และหญิงมีครรภ์ ครัวเรือนที่มีเด็กและผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้พิการ เด็กที่เดินทางคนเดียว ผู้ที่มาจากกลุ่มคนชายขอบ และคนยากจนที่สุด คนที่สังคมท�าให้กลายเป็นคนชายขอบเนื่องจาก
ชาติพันธุ์ อายุ เพศสภาวะ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะเกี่ยวกับความพิการ ชนชั้น หรือวรรณะ ความเกี่ยวพันทางการเมืองหรือศาสนา การจัดกลุ่มคนที่มีภาวะเปราะบางอาจพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทและความเสี่ยง
15 ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นอย่างรวดเร็วภายใน 72 ชั่วโมง ส่วนความต้องการของฝ่ายนั้นให้ประเมินภายในสองสัปดาห์ ส�าหรับการประเมินรวมหลายฝ่ายอย่างเร่งด่วน (Multi-Cluster 
Initial Rapid Assessment) หรือการประเมินความต้องการหลายฝ่ายที่มีลักษณะอย่างเดียวกันให้ประเมินภายในสี่สัปดาห์

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็กและชุมชนได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีความเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยใช้แผนงานที่พิจารณาจากความต้องการ และการบริหารจัดการโครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: ข้อมูลที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม

เก็บรวบรวมข้อมูลจ�าแนกกลุ่มส�ารวจ วิเคราะห์ และ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจและสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยง
และภาวะเปราะบาง14 ของเด็กและชุมชน

• เก็บรวบรวมข้อมูลจ�าแนกกลุ่มส�ารวจ (แบ่งตามอายุ เพศสภาวะ ความพิการ 
ต�าแหน่งที่ตั้ง และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามบริบท) เพื่อวิเคราะห์และเผยแพร่
ในการประเมิน การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลทุกครั้ง

2: การประเมินความต้องการ

มีการประสานงานร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์ 
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเมิน
ความต้องการความคุ้มครอง ภาวะเปราะบาง และ
ความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและเป็นกลาง

• ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการเมื่อสามารถด�าเนินการได้ โดยเป็น 
การด�าเนินการระหว่างหน่วยงาน และต้องเริ่มประเมินและวิเคราะห์ภายใน 
72 ชั่วโมงเมื่อมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเฉียบพลัน และอย่างน้อยต้องประเมินและ
วิเคราะห์ปีละครั้งในกรณีที่เป็นสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่มีความยืดเยื้อ15 

• การประเมินและวิเคราะห์ความต้องการต้องค�านึงถึงความละเอียดอ่อน
เก่ียวกับเดก็และเพศสภาวะ อกีทัง้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน 
และต้องใช้ข้อมูลตลอดจนผลตอบรับก่อนเกิดวิกฤตการณ์จากประชากร
ที่ได้รับผลกระทบ
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

3: การวางแผนการสนองตอบ

แผนการสนองตอบต้องอาศยัหลกัฐานและสอดคล้องกบั
การวางแผนระหว่างหน่วยงาน แผนการสนองตอบ
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความครอบคลุม คุณภาพ 
และความเป็นธรรม16 อีกทั้งต้องปรับให้เข้ากับ
ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความละเอียดอ่อน
ต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง และสามารถเช่ือมโยง
การท�าโครงการด้านมนษุยธรรมเข้ากบัโครงการพฒันาได้

• การวางแผนอาศัยข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ  ได้แก่ การประเมินความต้องการ 
การวิเคราะห์ภาวะเปราะบาง ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนวิกฤตการณ์ การเรียนรู้
จากการประเมิน/ การศึกษาวิเคราะห์ การประชุมหารือกับพันธมิตร และ
ผลตอบรับจากประชากรที่ได้รับผลกระทบ

• ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมทั้งตัวชี้วัดที่มีความถี่สูง
• ประเมินผลความต้องการและวางแผนการติดตามอย่างต่อเนื่อง และ

มีการศึกษาทบทวนผลการประเมินและแผนงานปีละสองครั้ง โดยพิจารณา
ประเด็นเกี่ยวกับความครอบคลุม คุณภาพ และความเป็นธรรม

• การจัดท�าโครงการด้านมนุษยธรรมเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโดยม ี
การเตรียมความพร้อม การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ระบบ การเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว และการวางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน

4: การติดตามผล 

มีการติดตามผลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม 
ความครอบคลุม คุณภาพ และความเป็นธรรม รวมทั้ง
การสนองตอบด้านมนุษยธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อวางแผน
การด�าเนินงานในอนาคตต่อไป 

• มีการรายงานผลความคืบหน้าในการด�าเนินงานเป็นประจ�า โดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการใช้ตัวชี้วัดที่มีความถี่สูง

• มีการติดตามผลในภาคสนามอย่างมีระบบ ได้แก่ การประชุมหารือร่วมกับ
พนัธมติร และการศกึษาผลตอบรบัจากประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบ สอดคล้อง
กับแนวทางการติดตามผลในพื้นที่ด�าเนินงานของยูนิเซฟ (UNICEF Field 
Monitoring Guidance)  ดูหัวข้อ 3.5 พันธมิตร และหัวข้อ 2.1.6 AAP

• การติดตามสถานการณ์เป็นการติดตามความต้องการด้านมนุษยธรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความถี่ในการติดตามจะต้องสอดคล้องกับบริบท

• ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนตามท่ีต้องการ รวมท้ังผลท่ีมิได้ต้องการให้เกิดขึ้น17  
โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นธรรมและความขัดแย้ง

5: การประเมินผล

การประเมนิผลการปฏิบติังานของยูนิเซฟในด้านมนุษยธรรม
นั้นต้องท�าให้เป็นระบบและมีความเป็นอิสระ18 โดยใช้
รปูแบบการประเมนิทีน่่าเช่ือถอืและมุง่ผลการใช้งานเป็นหลัก 
ตลอดจนการประเมนิระหว่างหน่วยงาน และการประเมนิ
ผลรปูแบบอืน่19 ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการ
ในการประเมินผลของยูนิเซฟ (UNICEF Evaluation 
Policy and Procedures)

• ประเมินผลการตอบสนองด้านมนษุยธรรมเพือ่ปรบัปรงุการเรยีนรู ้ภาระรบัผดิชอบ 
และการด�าเนินงานขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ นโยบาย 
และโครงการของยูนิเซฟและพันธมิตร

• การประเมนิผลรปูแบบอืน่ ได้แก่ การศกึษาทบทวนภายหลงัจากการด�าเนนิงาน 
การถอดบทเรยีน และการประเมนิเชงิปฏบัิตกิารโดยผู้ประเมนิอสิระ (Operational 
Peer Review) แต่เนิ่น ๆ เพื่อใช้ส�าหรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นฉับพลัน หรือ
รวมเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งท�าเป็นประจ�าเพ่ือตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นยืดเยื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข

16 สมดุลระหว่างความครอบคลุม คุณภาพ และความเป็นธรรม หมายถึง กระบวนการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายในการเข้าถึงกลุ่มจ�านวนมากที่สุด (ความครอบคลุม) กับวัตถุประสงค์
ในการเข้าถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด (ความเป็นธรรม) ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณภาพในการด�าเนินโครงการด้วย การสร้างสมดุลเช่นว่านี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะในกรณีที่มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน การด�าเนินโครงการให้ครอบคลุมจะใช้วิธีประมาณการจ�านวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนคุณภาพน้ันจะพิจารณาจากมาตรฐานการด�าเนินงาน 
ของยูนิเซฟ มาตรฐานระหว่างหน่วยงานและมาตรฐาน IASC ความเป็นธรรม หมายถึง การจัดล�าดับความส�าคัญให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดก่อน โดยพิจารณาจากการประเมินและ
วิเคราะห์ภาวะเปราะบาง ตลอดจนความขาดแคลน รวมทั้งหลักการที่ห้ามมิให้ทิ้งให้เด็กคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ข้างหลังโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
17 ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น หมายถึง ผลของโครงการที่เกิดขึ้นตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้น ผลที่มิได้ต้องการ
ให้เกิดขึ้น หมายถึง ผลที่มิได้คาดหมาย เช่น การจัดท�าโครงการเพื่อให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมนั้นกลับท�าให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่ในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการที่จัดท�านั้น
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถ และมีสถานะในการเข้าร่วมในกระบวนการ และ/หรือกลับท�าให้ผู้หญิงมีภาระเกี่ยวกับเวลาเพิ่มมากขึ้น ผลที่มิได้ต้องการให้เกิดขึ้นอาจเป็นได้
ทั้งผลด้านบวกและผลด้านลบ
18 เป็นการประเมินผลเทยีบกบั CCCs นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิมาตรฐานด้านคุณภาพและภาระรบัผิดชอบของยนูเิซฟ ตลอดจนวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้
19 การประเมินผลรูปแบบอื่นนี้ได้แก่ การศึกษาทบทวนภายหลังจากการด�าเนินงาน และการถอดบทเรียน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถด�าเนินการได้ภายในองค์กร

  

https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=1B7CBCABD97375EB30D7C93DF452FDA1ADA3EBBD6387BBFD-977697840D994CE1D00EBE93345EB45701468D311566DC68F0C034ADFA86F9E7&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=c496ef9f-d0bb-3000-1bb7-8ad6ef852e95
https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=1B7CBCABD97375EB30D7C93DF452FDA1ADA3EBBD6387BBFD-977697840D994CE1D00EBE93345EB45701468D311566DC68F0C034ADFA86F9E7&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=c496ef9f-d0bb-3000-1bb7-8ad6ef852e95
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/E/ICEF/2018/14
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2.3.2 สุขภาพ

20 16 high impact lifesaving interventions: Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L, Lancet Neonatal Survival Steering Team: NSS, 
Evidence-based, cost-effective interventions: how many newborn babies can we save? Lancet. 2005, 365 (9463): 977-988. 10.1016/S0140-6736(05)71088-6.
21 ก่อนการตั้งครรภ์ ได้แก่ (1) การเสริมกรดโฟลิก การฝากครรภ์ (2) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid), (3) การตรวจคัดกรองและรักษาซิฟิลิส, (4) ภาวะครรภ์เป็นพิษ: 
การป้องกัน (การเสริมแคลเซียม), (5) การรักษามาลาเรียเป็นระยะ ๆ, (6) การตรวจหาและการรักษาแบคทีเรียที่ไม่มีอาการ การดูแลก่อนคลอดได้แก่ (7) ยาปฏิชีวนะส�าหรับการแตกของ
เยื่อหุ้มก่อนก�าหนด (8) คอร์ติโคสเตียรอยด์ส�าหรับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�าหนด (9) การตรวจหาและการจัดการส่วนก้นของทารก (การผ่าตัดคลอด) (10) การเฝ้าระวังในกระบวนการคลอด 
(รวมถึงพาร์โตกราฟ) เพื่อวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มต้น (11) ) แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การคลอดถูกสุขอนามัย การดูแลหลังคลอดได้แก่ (12) การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด, (13) การเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่, (14) การป้องกันและการจัดการภาวะอุณหภูมิต�่า, (15) แคงการูแคร์ (Kangaroo Care) เป็นวิธีการดูแลเด็กแรกเกิดโดยเลียนแบบจิงโจ้เพื่อให้เด็กทารกได้สัมผัสแม่แบบเนื้อแนบเนื้อ 
(ใช้ในกรณีที่เด็กทารกแรกเกิดมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ และเป็นการดูแลในสถานพยาบาล) และ (16) การบริหารจัดการภาวะปอดบวมภายในชุมชน
22 การฝากครรภ์ (Antenatal Care: ANC) เป็นบริการที่่หญิงตั้งครรภ์และเด็กวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ได้รับจากบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีความช�านาญ เพื่อให้ทั้งแม่และเด็ก
ทารกมสีขุภาพแขง็แรงมากทีส่ดุในระหว่างตัง้ครรภ์ ANC ประกอบด้วย การระบคุวามเสีย่ง การป้องกนั และการจดัการโรคทีเ่กีย่วข้องหรอืเกดิร่วมกบัการตัง้ครรภ์ การเรยีนรูเ้รือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ
และอนามัย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ดูรายละเอียดจากข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการฝากครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
23 การดูแลสุขภาพแม่และเด็กทารกแรกเกิดให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ตามค�าจ�ากัดความเชิงปฏิบัติการ (1) ปลอดภัย - ดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น
กับผู้ใช้บริการ เช่น การหลีกเลี่ยงอาการเจ็บที่สามารถป้องกันได้ ตลอดจนลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ (2) มีประสิทธิผล - ให้บริการโดยใช้ความรู้ทางหลักวิทยาศาสตร์และแนวทางที่พิจารณา
จากหลักฐานการศึกษา (3) ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม - ลดความล่าช้าในการให้หรือรับการบริการด้านสุขภาพ (4) มีประสิทธิภาพ - ให้บริการสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง (5) เท่าเทียม - คุณภาพในการให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคลต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันเพราะเหตุแห่งคุณลักษณะของบุคคลผู้รับบริการ เช่น เพศสภาวะ เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และ (6) ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง - ให้บริการด้านสุขภาพโดยพิจารณาถึงความต้องการและความปรารถนาของบุคคล
ผู้รับบริการ ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนของผู้รับบริการ
24 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานว่าด้วยการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งถ้อยแถลงและมาตรการว่าด้วยผลการรักษาในมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพ
ของศูนย์บริการด้านสุขภาพส�าหรับการดูแลรักษาแม่และเด็กทารกแรกเกิด (Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities) ปีค.ศ. 2016
25 การดูแลรักษาผู้ป่วยในที่ส�าคัญ (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ส�าหรับเด็กทารกแรกเกิดที่มีขนาดตัวเล็กและเจ็บป่วย ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเพียง) การให้ความอบอุ่น การช่วยเหลือด้าน
การให้นมและการหายใจ การรักษาโรคดีซ่าน การป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อ การดูแลรักษาเด็กทารกแรกเกิดเป็นพิเศษไม่รวมถึงการใช้เครื่องผลักดันอากาศด้วยแรงดันเป็นบวกเป็นระยะ ๆ  
การดูแลรักษาเด็กทารกแรกเกิดเป็นพิเศษจะต้องด�าเนินการเฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ดู WHO and UNICEF, Survive and Thrive: Transforming care for every small and sick 
newborn , 2019. p.60 and 130.

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็กวัยรุ่นและผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงเพื่อช่วยชีวิต

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: ภาวะผู้น�าและการประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงาน ส่งผลให้การท�างาน
เกิดประสิทธิผล

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• ยูนิเซฟมีกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างฝ่าย

2: สุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด

ผูห้ญงิ วยัรุน่หญงิ และทารกแรกเกิดสามารถเข้าถงึบริการ
ด้านสุขภาพส�าหรับแม่และเด็กทารกแรกเกิด 
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงเพื่อช่วยชีวิต20,21  
การเข้าถึงมีความปลอดภัยและเท่าเทียม

• หญงิตัง้ครรภ์และวยัรุน่หญงิตัง้ครรภ์อย่างน้อยร้อยละ 90 ได้รับการฝากครรภ์
ตามก�าหนดเวลา22 (Antenatal Care: ANC) โดยเดินทางเข้าฝากครรภ ์
อย่างน้อย 4 ครั้ง

• หญิงตั้งครรภ์และวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์อย่างน้อยร้อยละ 90 มีผู้เชี่ยวชาญ 
คอยให้ความช่วยเหลือในขณะคลอด รวมทั้งมีการดูแลที่มีคุณภาพส�าหรับ
ทารกแรกเกิด23,24 

• แม่และเด็กทารกแรกเกิดอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการดูแลรักษา 
ภายหลงัคลอดแต่เนิน่ ๆ  โดยได้รบัการดแูลรกัษาภายในสองวนันบัจากวนัคลอด

• เด็กทารกแรกเกิดที่มีขนาดตัวเล็กและเจ็บป่วยอย่างน้อยร้อยละ 80  
ได้รับบริการด้านการดูแลรักษาเป็นพิเศษในระดับเดียวกับผู้ป่วยในภายใน 
ระดับ 225 โดยมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกินสองชั่วโมง

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767001
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249155/9789241511216-eng.pdf;jsessionid=A65DDA533D21DFD7FF715560A49C8AF2?sequence=1
https://www.unicef.org/media/58076/file
https://www.unicef.org/media/58076/file
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26 ตารางการฉดีวคัซนีตามรอบระยะเวลาก�าหนดตามมาตรฐานของประเทศ ควรมกีารตรวจสอบกลัน่กรองในระดบัภายในประเทศ (ระดบัปกครองที ่3) เพือ่ให้การด�าเนินการมคีวามครอบคลมุ
อย่างเท่าเทียม ดูเป้าหมายในการด�าเนินการใน แผนการด�าเนินการเพื่อฉีดวัคซีนทั่วโลกปีพ.ศ. 2554 - 2563 (Global Vaccine Action Plan 2011-2020) และฉบับที่ก�าลังจะเผยแพร่คือ 
แผนการด�าเนินการเพื่อฉีดวัคซีนทั่วโลกปีพ.ศ. 2564 - 2573
27 ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินการเพ่ือฉีดวัคซีนทั่วโลกปีพ.ศ. 2554 - 2563 (Global Vaccine Action Plan 2011-2020) และฉบับที่ก�าลังจะเผยแพร่คือ แผนการด�าเนินการ
เพื่อฉีดวัคซีนทั่วโลกปีพ.ศ. 2564 – 2573 และพิจารณาจากกรอบการท�างานเพื่อการตัดสินใจในเรื่องการฉีดวัคซีนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมอย่างเฉียบพลัน
28 เกณฑ์มาตรฐานนี้ใช้กับเฉพาะสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นประเทศ/สถานการณ์ที่มีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพเพื่อชุมชน อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่มีลักษณะ
เทียบเคียงกันได้เมื่อกลุ่มบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพภายในชุมชน
29 คุณภาพในการดูแล (QoC) หมายถึง “การให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้บุคคลและประชากรที่เป็นผู้ป่วยได้รับผลด้านสุขภาพตามที่ปรารถนาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
การให้บริการด้านสุขภาพต้องปลอดภัย มีประสิทธิผล ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง” ดู What is the Quality of Care Network?, 
องค์การอนามัยโลก
30 ดู UNICEF, The UNICEF Health Systems Strengthening Approach, 2016.
31 ดู About IHR องค์การอนามัยโลก
32 คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสินค้าที่ใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงและเด็กพยายามลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินค้าที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรที่อยู่ใน
ภาวะเปราะบางมากที่สุดในโลกสามารถเข้าถึงยาเพื่อช่วยชีวิต ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น สินค้า 13 รายการนี้ ได้แก่ Oxytocin, Misoprostol, Magnesium sulphate, 
ยาปฏิชีวนะแบบฉีด, corticosteroids ส�าหรับใช้ก่อนคลอด, Chlorhexidine, อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ, Amoxicillin, ผงเกลือเพื่อชดเชยการขาดน�า้, สังกะสี, ถุงยางอนามัยส�าหรับผู้หญิง, 
ยาฝังคุมก�าเนิดและยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

3: การสร้างภูมิคุ้มกัน

เดก็และผูห้ญงิได้รบัวคัซนีตามรอบระยะเวลาและวัคซนีเสริม

• เด็กและผูห้ญงิทีอ่ยู่ในกลุม่เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รบัวัคซีนตามรอบ
ระยะเวลา นอกจากนี้ ยังรวมถึงเด็กและผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก26 

• สามารถเข้าถึงประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ในการ
รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค27

4: สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงเพื่อช่วยชีวิต การเข้าถึง
มีความปลอดภัยและเท่าเทียม

• เดก็และวัยรุน่สามารถเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพในสถานพยาบาล และโรงเรยีน 
ตลอดจนบริการด้านสุขภาพท่ีอยู่ในลักษณะกิจกรรมชุมชน และการบริการ
สุขภาพในระดับครัวเรือน การเข้าถึงมีความปลอดภัยและไม่มีข้อจ�ากัด

• เด็กและวัยรุ่นได้รับการป้องกัน การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคเมื่อเกิดเหตุ
ที่อาจท�าให้เจ็บป่วยและเสียชีวิต การป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาเช่น
ว่านั้นมีคุณภาพและเหมาะสมกับอายุและเพศสภาวะของเด็กและวัยรุ่น

• เด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแลเข้าถึงความช่วยเหลือด้านจิตสังคม

5: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและ
การบริการด้านสุขภาพ

สถานพยาบาลและกลไกการให้บริการชุมชนยังคงเป็น
จุดให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา

• สถานบริการที่ยูนิเซฟช่วยเหลืออย่างน้อยร้อยละ 70 มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐานประจ�าการในจ�านวน
ที่เพียงพอ28 

• สถานบรกิารท่ียนูเิซฟให้ความช่วยเหลอือย่างน้อยร้อยละ 70 ใช้มาตรฐานด้าน 
“คุณภาพในการดูแล (Quality of Care: QoC)29” หรือ มาตรฐานการตรวจ
สอบส�าหรับการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพของแม่ เด็กทารก
แรกเกดิ เดก็ และเด็กวยัรุ่น ตลอดจนการดแูลด้านโภชนาการ (Reproductive, 
Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition: 
RMNCAHN)30

• สถานบริการที่ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือ และ/หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนงานทีต้่องพบปะกับผูร้บับริการ (Frontline Workers) อย่างน้อยร้อยละ 70 
ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ส�าหรับใช้ในระบบบริหารจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับ
สุขภาพ (Health Management Information System : HMIS) การจัดท�า
แผนท่ีเพื่อการบริการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพของแม่ 
เด็กทารกแรกเกิด เด็ก และเด็กวัยรุ่น ตลอดจนการดูแลด้านโภชนาการ 
(RMNCAHN) และการปฏิบัติตามแนวทางภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(International Health Regulations: IHR)31 

• จดุจดัเก็บผลติภณัฑ์ภายในประเทศทุกจุดมิได้รายงานปัญหาขาดแคลนผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพที่ส�าคัญ32 

https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
https://www.unicef.org/media/60296/file
https://www.who.int/ihr/about/en/
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6. การมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและสังคม

ประชากรที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงและประชากรท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ
ท่ีมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลและ
ความช่วยเหลือทีค่�านงึถงึเพศสภาวะ และอายุ ประชากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือเช่นว่านี้ได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ
การบริการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและรักษา

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนทราบว่ามีการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งวิธีการและ
สถานที่ขอรับบริการดังกล่าว

• เดก็ ผูด้แูล และชมุชนเข้าร่วมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม
• วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงสุขภาพทางเพศ การเจริญพันธุ์

และสุขภาพจิต

  

2.3.3 เอชไอวี / เอดส์

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

ลดภาวะเปราะบางของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี และตอบสนองความต้องการของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี 
ในการเข้ารับการดูแลและรักษา

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การป้องกันและการตรวจหาการติดเชื้อ

เด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงสามารถเข้าถึงข้อมูลและ 
การบริการเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
ตลอดจนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

• มีการบริการและใช้บริการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี รวมถึงข้อมูลการดูแล 
ภายหลังจากถูกกระท�าช�าเรา การให้ยาต้านไวรัสภายหลังสัมผัสเชื้อเอชไอวี 
(HIV post-exposure prophylaxis) และการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

• มีการบริการและใช้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้ตรวจหาเชื้อไว้เป็นความลับ การตรวจหาเชื้อเอชไอวีขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของผู้รับการตรวจ

2: เข้าถึงการรักษาเอชไอวี

เด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงที่ติดเช้ือเอชไอวีสามารถเข้าถึง
การบริการด้านการดูแลรักษาที่มีความยั่งยืน

• มกีารบรกิารดแูลรกัษาเอชไอว/ีเอดส์ รวมทัง้การรกัษาด้วยการให้ยาต้านไวรสั
เดก็ วยัรุ่น และผู้หญงิทีต่ดิเชือ้เอชไอวกีว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงการบรกิาร 
ดงักล่าวได้ ทัง้ผู้ทีเ่พิง่ตรวจพบว่าติดเชือ้เอชไอว ีและผู้ทีท่ราบอยู่แล้วว่าตดิเชือ้
เอชไอวี

• มกีารบริการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวจีากแม่สูล่กู (PMTCT) แก่ผูห้ญงิมคีรรภ์
และหญิงให้นมบุตร และบุคคลเหล่านี้ใช้บริการ PMTCT คิดเป็นร้อยละ 90 
ของจ�านวนผู้ใช้บรกิารท่ีเข้ารบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว ีและร้อยละ 90 ของจ�านวน
ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก และเข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสตลอดชีวิต 

• เด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 90 ที่เริ่มการรักษาสามารถเข้าถึง
การรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในความดูแล
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3: การมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและสังคม 

ประชากรที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงและประชากรท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ 
ท่ีมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลและ
ความช่วยเหลือท่ีค�านึงถึงเพศสภาวะ และอายุ  
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ในการป้องกัน การดูแลและรักษา

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนทราบวิธีและสถานที่ในการเข้าถึงการบริการเกี่ยวกับ 
การป้องกัน การดูแลและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี

• เดก็ ผูด้แูล และชมุชนเข้าร่วมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเรือ่งการป้องกนั การดแูล 
และรักษาการติดเชื้อเอชไอวีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

  

2.3.4 โภชนาการ

33 สถานการณ์ด้านโภชนาการ ของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงจะพิจารณาจากอาหารที่เลือกรับประทาน (เช่น การให้นมแม่ และอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์เหมาะกับวัย การดื่มน�้าสะอาด 
และการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนไว้อยู่เสมอ) คุณภาพของการบริการด้านโภชนาการท่ีบุคคลนั้นได้รับ (เช่น การบริการที่ช่วยป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนโภชนาการท่ีดี) 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางโภชนาการของบุคคล (เช่น การให้อาหารที่เหมาะสมกับวัย แนวปฏิบัติด้านอาหารและสุขอนามัย)

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก วัยรุ่น และผู้หญิงสามารถเข้าถึงอาหาร การบริการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตน33 

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ภาวะผู้น�าและการประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงาน ส่งผลให้การท�างาน
เกิดประสิทธิผล 

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มีการประสานงานและภาวะผู้น�าของคลัสเตอร์/ ฝ่ายโภชนาการ เจ้าหน้าที่
ท่ีด�าเนินการมีจ�านวนเพียงพอและมีทักษะความช�านาญท้ังในระดับประเทศ
และภายในประเทศ

• มีภาวะความเป็นผู้น�าหลัก และมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน

2. ระบบข้อมูลและการประเมินภาวะโภชนาการ

ระบบการติดตามและข้อมูลด้านโภชนาการ รวมท้ัง 
การประเมินโภชนาการช่วยให้ได้รับข้อมูลและหลักฐาน
ที่มีคุณภาพและภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม 
เพื่อก�าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงการ และ 
การรณรงค์ผลักดัน

• มีข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับประเภท ระดับ ขอบเขต ตัวก�าหนด และ
ตัวขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการในแม่และเด็ก รวมทั้งกลุ่มที่
อยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่สุด

• ข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับจากหลายฝ่ายช่วยให้สามารถตัดสินใจ ให้การ
สนบัสนนุ ตดิตาม และแก้ไขงานด้านการเตรยีมความพร้อมและการตอบสนอง
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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3. การป้องกนัภาวะเตีย้34 ภาวะผอม35 และภาวะขาดจลุโภชนะ 
รวมทั้งภาวะน�้าหนักเกิน36 ในเด็กที่อายุต�่ากว่าห้าปี

เดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปีได้รบัประโยชน์จากการรบัประทานอาหาร 
ตลอดจนแนวปฏบิตัแิละการบริการทีป้่องกนัไม่ให้เกดิภาวะเตีย้ 
ภาวะผอม ภาวะขาดจุลโภชนะ และภาวะน�้าหนักเกิน 

• ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-23 เดือนได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก (IYCF) ซึ่งรวมถึง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารเสริม37 

• เดก็อาย ุ0-59 เดอืนบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่าทางสารอาหารมากขึน้ และ
มีสถานะด้านโภชนาการดีขึ้น เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์
เหมาะแก่วัย รวมทั้งจุลโภชนะ อาหารเสริม การเติมสารอาหารที่ท�าได้
ในครัวเรือน และการถ่ายพยาธิ ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์

4. การป้องกันการขาดสารอาหาร การขาดสารอาหาร
จลุโภชนะ และโรคโลหติจางในวยัเด็กตอนกลาง และวยัรุน่38

เด็กในวัยเด็กตอนกลาง (5-9 ปี) และวัยรุ่นหญิงและชาย 
(10-19 ปี) ได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหาร  
ตลอดจนแนวปฏบิตัแิละการบรกิารทีป้่องกนัไม่ให้เกดิภาวะทพุ
โภชนาการ ภาวะขาดจุลโภชนะ และโรคโลหิตจาง39 

• วัยเด็กตอนกลางสามารถเข้าถึงแพ็คเกจการช่วยเหลือในชุมชนและ
ในโรงเรียนอย่างน้อยที่สุด ได้แก่ มีการเสริมธาตุเหล็ก การถ่ายพยาธิ40 
การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การให้ค�าปรึกษา และการสนับสนุน
ตามบริบท

• วัยรุ่นหญิงและชายสามารถเข้าถึงแพ็คเกจการช่วยเหลือในชุมชนและ 
ในโรงเรียนอย่างน้อยที่สุด ได้แก่ มีการเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก 
การถ่ายพยาธิ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การให้ค�าปรึกษา และ
การสนับสนุนตามบริบท

5. การป้องกันการขาดสารอาหาร41 การขาดสารอาหาร 
จุลโภชนะ และโรคโลหิตจางในหญงิมคีรรภ์ และแม่ท่ีให้นมบตุร

หญงิมคีรรภ์ และแม่ทีใ่ห้นมบตุรได้รบัประโยชน์จากแนวปฏบิตัิ
และการบรกิารด้านอาหาร ช่วยป้องกนัมใิห้ขาดสารอาหาร หรอื
ขาดสารอาหารจุลโภชนะ และป้องกันภาวะโลหิตจาง

• หญิงมีครรภ์และแม่ที่ให้นมบุตร โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่มีครรภ์และ
แม่ที่มีภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการอื่น ๆ สามารถเข้าถึงแพ็คเกจ
การช่วยเหลือ อย่างน้อยได้แก่ การเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก 
การเสริมสารอาหารจุลโภชนะให้หลายครั้ง การถ่ายพยาธิ การติดตาม
น�้าหนัก การให้ค�าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการ
โดยการให้อาหารเสริมที่มีความสมดุลระหว่างพลังงานและโปรตีน 
ทั้งนี้ แล้วแต่บริบทในการให้ความช่วยเหลือ

34 ภาวะเตี้ย ในเด็กอายุตั้งแต่ 0 - 59 เดือน หมายถึง เด็กมีส่วนสูงตามอายุน้อยกว่า - 2 SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) จากค่ามัธยฐานมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการเติบโต
ของเด็กส�าหรับเด็กที่มีอายุและเพศเดียวกัน ภาวะเตี้ยปานกลาง หมายถึง มีค่าต�่ากว่า -2 SD และสูงกว่าหรือเท่ากับ -3 SD ภาวะเตี้ยรุนแรง หมายถึง มีค่าต�่ากว่า - 3 SD
35 ภาวะผอม ในเด็กอายุตั้งแต่ 0 - 59 เดือน หมายถึง เด็กมีน�้าหนักเปรียบเทียบกับส่วนสูงต�่ากว่า - 2SD จากค่ามัธยฐานมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กส�าหรับ
เด็กที่มีอายุและเพศเดียวกัน ความสูงและเพศเดียวกัน ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันระดับปานกลาง (MAM) หมายถึง การมีภาวะผอมปานกลาง (น�้าหนักเปรียบเทียบกับส่วนสูงต�่ากว่า -2 
และสูงกว่าหรือเท่ากับ -3 SD) และ/หรือ (ในกรณีเด็กอายุตั้งแต่ 6 - 59 เดือน) เส้นรอบวงกล้ามเนื้อกึ่งกลางแขน (MUAC) มีขนาดน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร และสูงกว่าหรือเท่ากับ 115 มิลลิเมตร 
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันอย่างรุนแรง (Severe Acute Malnutrition: SAM) หมายถึง การมีภาวะผอมอย่างรุนแรง (น�้าหนักเปรียบเทียบกับส่วนสูงต�่ากว่า -3 SD) มีอาการบวมน�้า
สองข้างชนิดกดบุ๋ม (bilateral pitting oedema) หรือ ควาชิออร์กอร์ (Kwashiorkor) และ/หรือ (ในกรณีที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 6 - 59 เดือน) โดยมี MUAC น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร
36 ภาวะน�้าหนักเกิน ในเด็กอายุตั้งแต่ 0 - 59 เดือน หมายถึง กรณีที่เด็กมีน�้าหนักต่อส่วนสูงมากกว่า +2 SD จาก เด็กที่มีความสูงและเพศเดียวกันจากค่ามัธยฐานมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกเกี่ยวกับการเติบโต ของเด็กส�าหรับเด็กที่มีอายุและเพศเดียวกัน ภาวะน�้าหนักเกินอย่างรุนแรง (สูงกว่า +3 SD) เรียกว่าโรคอ้วน
37 การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก (Infant and Young Child Feeding: IYCF) หมายถึง การให้อาหารทารกและเด็กเล็กอายุ 0-23 เดือน IYCF มุ่งเน้นการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนบัสนนุการเริม่ให้นมแม่ในช่วงแรกตัง้แต่หนึง่ชัว่โมงแรกหลงัคลอด ไม่นบัรวมการให้นมแม่ในช่วงหกเดอืนแรก การเริม่ให้อาหารเสรมิทีห่ลากหลายภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และแนวปฏบิตัิ
ด้านการให้อาหารเสริมแก่เด็กที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการยังคงให้นมแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี
38 การขาดสารอาหารในวยัรุ่น ได้แก่ ภาวะเตีย้ น�า้หนักต�า่กว่าเกณฑ์ หรือภาวะผอม ภาวะน�า้หนกัต�า่กว่าเกณฑ์ หรอืภาวะผอมในวยัรุน่ หมายถงึ กรณทีีด่ชันีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) 
ส�าหรับอายุ (เกณฑ์ใหม่ Z-Score) ต�่ากว่า -2SD จากมาตรฐานการอ้างอิงอัตราการเติบโตขององค์การอนามัยโลกส�าหรับเด็กและวัยรุ่น (อายุต้ังแต่ 5 - 19 ปี) ในปีค.ศ. 2007 ภาวะเตี้ย 
หมายถึง กรณีที่มีส่วนสูงต่ออายุต�่ากว่า -2 SD ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันอย่างรุนแรงในวัยรุ่นอายุ 10–14 ปี หมายถึง กรณีที่ MUAC น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร และมีสัญญาณบ่งบอกว่ามี
ความผอมอย่างรุนแรงซึ่งเห็นได้ชัดเจน และมีอาการบวมน�้าสองข้างชนิดกดบุ๋ม (bilateral pitting oedema)
39 โรคโลหิตจางจ�าแนกตามเกณฑ์แบ่งความเข้มข้นของฮีโมโกลบินตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก ดังนี้ ระดับฮีโมโกลบิน g/l:เด็กอายุ 5–11 ปี≥115 (ไม่มีโรคโลหิตจาง) 110–114 
(โลหิตจางเล็กน้อย) 80–109 (โลหิตจางปานกลาง) <80 (โลหิตจางรุนแรง); เด็กอายุ 12–14 ปี≥120 (ไม่มีโลหิตจาง), 110–119 (โลหิตจางไม่รุนแรง) 80–109 (โลหิตจางปานกลาง), <80 
(โลหิตจางรุนแรง); ผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อายุ 15 ปีขึ้นไป≥120 (ไม่มีโลหิตจาง), 110–119 (โลหิตเล็กน้อย) 80–109 (โลหิตจางปานกลาง), <80 (โลหิตจางรุนแรง). ในสภาพแวดล้อมที่ความชุก
ของโรคโลหิตจางในเด็กอายุ 5-12 ปีอยู่ที่ ร้อยละ 20 หรือสูงกว่านั้น ควรมีการเสริมธาตุเหล็กในอาหาร ในท�านองเดียวกัน กรณีที่ความชุกของโรคโลหิตจางในเด็กวัยรุ่นที่มีประจ�าเดือนอายุตั้งแต่ 
10-19 ปีอยู่ที่ร้อยละ 20 หรือสูงกว่า ควรมีการเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในอาหาร ควรให้อาหารเสริมแก่วัยรุ่น
40 ในพื้นที่ที่ความชุกพื้นฐานของการติดเชื้อหนอนพยาธิที่ถ่ายทอดทางดินเท่ากับร้อยละ 20 หรือสูงกว่าในเด็กอายุ 5-12 ปีและ วัยรุ่นหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อายุ10-19 ปี
41 ในเอกสารนี้ ค�าว่า ภาวะโภชนาการต�่าในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้ตั้งครรภ์ หมายถึง “ภาวะผอม” โดยมีค่าดัชนีมวลกายต�่ากว่า 18.5 กก./ม2 ส�าหรับเด็กผู้หญิง (อายุ 15-19 ปี)  
ดูเชิงอรรถที่ 35 เรื่องวัยรุ่น
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6. การดูแลด้านโภชนาการส�าหรับเด็กผอม

เด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีได้รับประโยชน์จากบริการในการ
ตรวจหาและรักษาภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน 
ภาวะทุพโภชนาการรวมถึงในรูปแบบอ่ืนในเด็กปฐมวัย
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

• เด็กทุกคนที่อายุต�่ากว่า 5 ปีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการตรวจ
คัดกรองอย่างสม�่าเสมอเพื่อตรวจหาว่ามีภาวะผอมรุนแรง และ
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันในรูปแบบอื่นที่คุกคามชีวิตหรือไม่  
และมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม

• เด็กทุกคนที่อายุต�่ากว่า 5 ปี และมีปัญหาผอมอย่างรุนแรง ตลอดจนภาวะ
ทุพโภชนาการเฉียบพลันในรูปแบบอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และอยู่ในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์จากการบริการทั้งในสถานบริการ และ
ในชุมชน โดยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผล ส่งผลให้มีอัตรารอดชีวิตมากกว่า
ร้อยละ 90 อัตราการฟื้นตัวมากกว่าร้อยละ 75 และผู้ที่ไม่ท�าการรักษา
ให้ครบตามที่ก�าหนดน้อยกว่าร้อยละ 1542 

7. ระบบเสริมสร้างโภชนาการส�าหรับแม่และเด็ก 

ให้บริการเพือ่ป้องกนัและรักษาภาวะทพุโภชนาการในเดก็ 
วยัรุน่ และผูห้ญงิโดยใช้กลไกการให้บริการในสถานบริการ 
และในชุมชนเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ทั้งในระดับประเทศและภายในประเทศ

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา 

• ระบบสขุภาพ น�้า สขุาภบิาล การศกึษา การคุม้ครองเดก็และสงัคมทัง้ในระดบั
ประเทศและภายในประเทศได้รับการสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อให้นโยบาย โครงการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ของระบบสอดคล้องกับ
มาตรฐานและแนวทางสากลเกี่ยวกับโภชนาการ 

- เพ่ือให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยข้อมูลหลักฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะความช�านาญ และความสามารถในด้านโภชนาการ

- เพือ่จดัหาและส่งสิง่ของเคร่ืองใช้ด้านโภชนาการทีจ่�าเป็นภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมโดยใช้แพลทฟอร์มของสถานบริการและชุมชน

8. การมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและสังคม

ประชากรท่ีมีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลและการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม 
เพศ และวัย รวมท้ังได้รับการช่วยเหลือท่ีส่งเสริม 
การบริโภคอาหาร บริการ และแนวปฏิบัติ และมี 
ส่วนช่วยในการปรับปรุงภาวะโภชนาการได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• เด็ก วัยรุ่น ผู้ดูแล และชุมชนทราบว่ามีการบริการด้านโภชนาการ รวมทั้ง
วิธีการและสถานที่ขอรับบริการดังกล่าว

• เด็ก วัยรุ่น ผู้ดูแล และชุมชนเข้าร่วมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานะด้านโภชนาการของตนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

• ผู้ดูแล และชุมชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทในการป้องกันภาวะ
ทุพโภชนาการ ตลอดจนระบุหาและส่งตัวเด็กท่ีมีภาวะขาดสารอาหารที่อาจ
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 

42 มาตรฐานสเฟียร์ (Sphere Standards) ก�าหนดว่าจ�านวนผู้ที่ผ่านการรักษาอาการทุพโภชนาการเฉียบพลันร้ายแรงนั้นประกอบด้วยกลุ่มคนดังต่อไปนี้ คือ ผู้ที่สามารถฟื้นตัวได้ ผู้ที่เสียชีวิต 
ผู้ท่ีไม่ท�าการรักษาให้ครบตามที่ก�าหนด หรือผู้ท่ีรักษาไม่หาย ในเอกสารฉบับนี้ อัตราการรอดชีวิต หมายถึง ยอดรวมของผู้ที่รักษาหาย ผู้ที่ไม่ท�าการรักษาให้ครบตามที่ก�าหนด หรือที่รักษา
ไม่หายหารด้วยยอดรวมของผู้ที่ผ่านการรักษา คูณด้วย 100 อัตราการฟื้นตัวค�านวณจากยอดรวมของบุคคลทั้งหมดที่ฟื้นตัวหารด้วยจ�านวนบุคคลทั้งหมดที่ผ่านการรักษา คูณด้วย 100 
อัตราผู้ที่ไม่ท�าการรักษาให้ครบตามที่ก�าหนดใช้ยอดรวมของบุคคลที่ไม่ท�าการรักษาให้ครบตามที่ก�าหนดหารด้วยจ�านวนบุคคลทั้งหมดที่ผ่านการรักษา คูณด้วย 100
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2.3.5 การคุ้มครองเด็ก

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก และวัยรุ่นได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง การแสวงประโยชน์ การล่วงละเมิด การทอดทิ้ง และการปฏิบัติที่เป็นอันตราย

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: ภาวะผู้น�าและการประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงาน ส่งผลให้การท�างาน
เกิดประสิทธิผล

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มกีารประสานงานและภาวะผูน้�าของฝ่ายคุม้ครองเดก็/ พืน้ทีร่บัผดิชอบ (AoR) 
เจ้าหน้าที่ท่ีด�าเนินการมีจ�านวนเพียงพอและมีทักษะความช�านาญทั้งใน
ระดับประเทศและภายในประเทศ

• มีภาวะความเป็นผู้น�าหลัก และมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน

2: การเสริมสร้างระบบคุ้มครองเด็ก 

เสรมิสร้างระบบคุม้ครองเดก็ให้สามารถท�างานเพือ่ป้องกัน
และสนองตอบต่อความรุนแรง การแสวงประโยชน์ 
การล่วงละเมดิ การทอดทิง้ และการปฏบิตัทิีเ่ป็นอันตราย
ในทุกรูปแบบ

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา 

• จัดตั้งและด�าเนินการตามกลไกในการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน
ผลเกีย่วกบัปัญหาด้านการคุม้ครองเดก็ ตลอดจนสาเหตขุองปัญหาทัง้ในระดบั
ประเทศและในระดับท้องถิ่น

• จัดท�าแผนที่การปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ให้บริการสังคม

• มีระบบการบริหารจัดการกรณีที่มีการคุ้มครองเด็กแบบบูรณาการ รวมท้ัง
ช่องทางการส่งตัวเพื่อเข้ารับการบริการ ตลอดจนระบบบริหารจัดการข้อมูล
ที่มีความปลอดภัย

• ครอบครวัและชมุชนได้รบัความช่วยเหลอืเพ่ือให้สามารถท�าหน้าท่ีในการคุม้ครอง 
มีมาตรการเพื่อลดและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด การทอดทิ้ง การแสวง
ประโยชน์ และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

• ระบบทะเบยีนราษฎร์ช่วยให้สามารถจดทะเบียนเกดิและออกใบรบัรองส�าหรบั
เด็กและครอบครัวได้อย่างปลอดภัย 

3: การช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติและจติสงัคม (Mental 
Health and Psychosocial Support: MHPSS)

ใช้การบริการที่เกิดจากการประสานงานร่วมมือกัน
หลายฝ่ายและการบริการภายในชุมชนเพื่อระบุและ
ประเมินความต้องการของเด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแลในการ
ได้รับความช่วยเหลือ MHPSS

• สามารถระบแุละเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบให้ความช่วยเหลอืครอบครวั
และชมุชนเพือ่ให้ระบบนัน้ให้ความช่วยเหลอื MHPSS ตลอดจนความคุม้ครอง 
โดยเด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแลสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

• การช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติและจติสงัคม และกลไกการส่งตวัเข้ารบัการบรกิาร
นัน้จะช่วยให้เดก็ วยัรุน่ ผูด้แูล และชมุชนสามารถเข้าถงึความช่วยเหลอื MHPSS 
ของ IASC ตามแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ
จิตและจิตสังคมในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม (Operational Guidelines 
on Community-based Mental Health and Psychosocial Support in 
Humanitarian Settings) 

• เมื่อใช้ระบบบริการ MHPSS (รวมถึงการคุ้มครองเด็ก การศึกษาและสุขภาพ) 
แล้ว เด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแลทุกคนที่ต้องการบริการเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพจิต
จะได้รับบริการที่เหมาะสม หรือถูกส่งตัวเข้ารับบริการที่เหมาะสม 

  

https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/52171/file/Mental%20health%20and%20psychosocial%20support%20guidelines%202019%20.pdf
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

4: เดก็ทีเ่ดนิทางคนเดียวและเดก็ทีถ่กูแยกจากผูป้กครอง 
(Unaccompanied and Separate Children: 
UASC)

ป้องกันมิให้แยกเด็กออกจากครอบครัว และเมื่อพบ 
ปัญหาดังกล่าวต้องแก้ไข และส่งเสริมให้มีการดูแลเด็ก
ภายในครอบครัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

• ระบุสาเหตุที่ท�าให้ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวภายในระยะเวลาที่เหมาะ
สมและด�าเนินการเพื่อป้องกันมิให้แยกเด็กออกจากครอบครัว เช่น การใช้
แผนกลยุทธ์ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

• ระบุหาเด็กทุกคนท่ีเดินทางคนเดียวและเด็กที่ถูกแยกจากผู้ปกครอง และ
ให้เด็กนั้นได้รับการดูแลภายในครอบครัว หรืออยู่ในสถานดูแลเด็กทางเลือก
ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย ในแต่ละกรณีจะมีการบริหารจัดการด้าน
ความช่วยเหลือ / การวางแผนการดูแลช่วยเหลือ 

• ขึ้นทะเบียนเด็กที่เดินทางคนเดียวและเด็กที่ถูกแยกจากผู้ปกครอง ส่งตัวเด็ก
กลับไปอยู่กับผู้ปกครองอย่างปลอดภัย และให้เด็กได้กลับไปอยู่ในความดูแล
ของผู้ดูแลหลัก หรือสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ทั้งนี้ เป็นการด�าเนินการโดย
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่43

5: การติดตามและการรายงานผลเมื่อมีการละเมิด
อย่างร้ายแรง44 

ในสถานการณ์ท่ีมีการขัดกันด้วยอาวุธ การละเมิด
อย่างร้ายแรงต่อเดก็และการละเมดิสทิธร้ิายแรงอย่างอืน่ 
ตลอดจนเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ ้มครองน้ัน
ต้องจดัเกบ็หลกัฐานเป็นเอกสาร วเิคราะห์และรายงานผล 
และน�าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าโครงการเพื่อ
สนองตอบต่อปัญหา รวมท้ังเพื่อรณรงค์ผลักดัน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ

• มกีลไกในการตรวจสอบการละเมดิร้ายอย่างแรงต่อเดก็และน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้
ในการรณรงค์ผลักดันและการจัดท�าโครงการต่าง ๆ

• เมื่อเริ่มใช้กลไกการติดตามและการรายงานผล (Monitoring and Reporting 
Mechanism: MRM)45 ยนูเิซฟจะร่วมเป็นประธานในคณะท�างานประจ�าประเทศ
เพื่อติดตามและรายงานผล หรือคณะท�างานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ
รายงานผลต่อคณะท�างานของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตว่ิาด้วย
เรื่องเด็กและการขัดกันด้วยอาวุธ

6: เด็กที่เกี่ยวข้องกับกองก�าลังและกลุ่มติดอาวุธ และ
การกักขังหน่วงเหนี่ยวเด็กในบริบทของการขัดกัน
ด้วยอาวุธ

ป้องกันและแก้ปัญหาการท่ีผู้ติดอาวธุน�าเด็กเข้าร่วม หรอื
ใช้งานเดก็ ตลอดจนการกักขงัหน่วงเหนีย่วเด็กโดยมชิอบ
ด้วยกฎหมาย และการกักขังหน่วงเหนี่ยวตามอ�าเภอใจ 
และการด�าเนินการทางอาญาส�าหรับเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ง

• ระบุ ป้องกัน และแก้ปัญหาที่ตัวขับเคลื่อนและสาเหตุการน�าเด็กเข้าร่วมและ
ใช้งาน

• ระบุหาตัวเด็กที่ออกจากกองก�าลังหรือกลุ่มติดอาวุธ และน�าตัวเด็กเข้ารับ
การบริการเพือ่ใหส้ามารถกลับเข้าสูส่ังคมไดด้ว้ยกระบวนการที่ปลอดภยั และ
อาศัยชุมชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักการปารีส (Paris Principles)

• ร่วมมอืรณรงค์ผลักดนัต่อต้านการกกัขงัหน่วงเหนีย่วเดก็โดยมชิอบด้วยกฎหมาย
และการกักขังหน่วงเหนี่ยวตามอ�าเภอใจ รณรงค์ผลักดันเพื่อให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยความยุติธรรมส�าหรับเด็ก46 เพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบ 
รวมทัง้ผลกัดนัให้ปล่อยตวัเดก็ในทนัทเีพือ่ให้ผูท้�าหน้าทีคุ่ม้ครองเดก็รบัตวัเดก็
ไปดูแล

43 รวมถึงอ�านาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง (National Societies) ของแต่ละประเทศ รวมทั้งส�านักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) (ในกรณีที่เป็นการด�าเนินการเพื่อผู้ลี้ภัย) ดู คู่มือภาคสนามเกี่ยวกับ UASC (Field Handbook on UASC)
44 การละเมิดอย่างร้ายแรง ได้แก่ การฆ่าและการท�าให้เด็กต้องทุพพลภาพ การน�าเข้าร่วมหรือใช้เด็กเป็นทหาร การใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก การลักพาตัวเด็ก การโจมตีโรงเรียนหรือ
โรงพยาบาล การปฏิเสธมิให้เด็กเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
45 กลไกการติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reporting Mechanism: MRM) เป็นกลไกที่ก�าหนดขึ้นตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1612 มติดังกล่าว ตลอดจนมติอื่นที่มี
ความเกีย่วข้องกันก�าหนดให้ยนูเิซฟมอี�านาจหน้าทีใ่นการให้ความช่วยเหลอืการตดิตามและรายงานผลเมือ่มกีารละเมดิสทิธเิดก็อย่างร้ายแรงเพือ่ให้คณะมนตรคีวามมัน่คงทราบ ดรูายการทีเ่ป็นการ
ละเมิดอย่างร้ายแรงตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
46 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต�่าของสหประชาชาติ ว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็ก
และเยาวชน (UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) (กฎปักกิ่ง) กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
(UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) (กฎฮาวานา) แนวทางของสหประชาชาติในการป้องกันการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน (UN Guidelines for 
the Prevention of Juvenile Delinquency) (กฎริยาด); มาตรฐานขั้นต�่าสหประชาชาติว่าด้วยการไม่ควบคุมตัว (UN Minimum Rules for Non-Custodial Measures) (กฎโตเกียว); 
แนวทางของสหประชาชาติส�าหรับการด�าเนินการกับเด็กในระบบยุติธรรมทางอาญา (UN Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System) (หลักเกณฑ์เวียนนา)

http://www.mrmtools.org/mrm/mrmtk.html
http://www.mrmtools.org/mrm/mrmtk.html
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12198/pdf/handbook-web-2017-0322.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/145271NCJRS.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res45_113.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res45_113.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

7: การปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดและอาวุธ

ป้องกันมิให้ทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงท่ีมิใช่รัฐ
ใช้กับระเบิดและอาวุธอื่นที่ท�าลายล้างโดยไม่แยกแยะ 
หรอือาวธุผดิกฎหมาย และแก้ปัญหาผลกระทบทีเ่กิดขึน้

• เด็กและชุมชนที่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย
เกี่ยวกับความเสี่ยงของอาวุธระเบิด 

• มีระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
อีกทั้งมีกลไกในการก�าหนดล�าดับความส�าคัญในการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิด 
และการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าโดยมุ่งเน้นที่เด็ก

• ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ผลักดันเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิด
เพือ่มนษุยธรรม และปฏบิติัตามตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกับอาวุธ
ระเบิด

8: ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

ผู้ถูกกระท�าจากการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
รวมทั้งเด็กสามารถเข้าถึงบริการท่ีเกิดขึ้นจากหลายฝ่าย
ซึง่เป็นบรกิารภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และมีคณุภาพ 
อกีทัง้สามารถป้องกนัการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศได้

• บรกิารเพือ่สนองตอบต่อปัญหาการใช้ความรนุแรงด้วยเหตแุห่งเพศเป็นบริการ
ที่มีคุณภาพ เกิดจากการร่วมมือประสานงาน ให้ผู้ถูกกระท�าเป็นศูนย์กลาง
ในการด�าเนินการ อีกท้ังมีความเหมาะสมกับอายุของผู้รับบริการ และ
ผู้เป็นผู้ถูกกระท�าความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสามารถใช้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

• จัดท�าโครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
• โครงการคุ้มครองเด็กก�าหนดให้ด�าเนินการต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและลด

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

9: การคุ ้มครองจากการแสวงประโยชน์และ
การล่วงละเมิดทางเพศ (Protection from Sexual 
Exploitation and Abuse: PSEA) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมให้ความคุ้มครองเด็กและ
ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการแสวงประโยชน์และ
ล่วงละเมิดทางเพศ

 ดูหัวข้อ 2.1.5 PSEA

• เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งเรื่องที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย และ
ค�านึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ 

• ส่งตัวเด็กที่เป็นผู้ถูกกระท�าของการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อให้เข้ารับการบริการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ/ 
การคุ้มครองเด็ก ซ่ึงเป็นบริการที่มีคุณภาพและมีการบูรณาการ นอกจากนี้ 
เดก็ทีเ่ป็นผูถ้กูกระท�าเมือ่มกีารแสวงประโยชน์และล่วงละเมดิทางเพศยงัได้รับ
ความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากความต้องการและความประสงค์ของเด็ก 

10: การมีส่วนร่วมของชมุชนเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและสังคม 

ประชากรที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงและประชากรท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ
ท่ีมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลและ
ความช่วยเหลอืท่ีค�านงึถงึเพศสภาวะ และอาย ุโดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือเช่นว่านี้ได้ภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและสนองตอบต่อปัญหา
การใช้ความรุนแรง การแสวงประโยชน์ การล่วงละเมิด 
การทอดทิ้ง และการปฏิบัติที่เป็นอันตราย

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนทราบว่ามีการบริการด้านการคุ้มครอง รวมท้ังวิธีการ
และสถานที่ขอรับบริการดังกล่าว

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการที่ชุมชนเป็นผู้น�า กระบวนการ
เช่นว่านีอ้อกแบบขึน้เพือ่ส่งเสรมิบรรทดัฐานและแนวปฏบัิตทิางสังคมในเชงิบวก 
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ แก้ปัญหาความเส่ียงด้านการคุ้มครองเด็ก
ท่ีต้นเหตุ และมุ่งให้ความส�าคัญกับการให้เด็ก วัยรุ่น และกลุ่มคนชายขอบ
เข้ามีส่วนร่วมในชุมชน 
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47 ยูนิเซฟร่วมเป็นผู้น�าคลัสเตอร์การศึกษาในระดับโลกผ่านบันทึกข้อตกลงกับ Save the Children
48 ได้แก่ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะส�าหรับการท�างาน ดู ยุทธศาสตร์การศึกษาของยูนิเซฟ ปีค.ศ. 2019 - 2030 (UNICEF Education 
Strategy 2019-2030)
49 ภาวะเปราะบาง หมายถึง กรณีที่บุคคลบางคนอาจได้รับผลกระทบภายหลังจากภัยพิบัติหรือความขัดแย้ง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกลไกความช่วยเหลือทางสังคม
ต้องหยดุชะงกั ภาวะเปราะบางมคีวามเฉพาะเจาะจงในแต่ละบคุคลและสถานการณ์ กลุม่ทีม่ภีาวะเปราะบางได้แก่กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีส่ดุ และได้รบัผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ตลอดจนภยันตรายต่าง ๆ กลุ่มที่มีภาวะเปราะบางอาจหมายความรวมถึงเด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
และหญงิมคีรรภ์ ครวัเรอืนทีม่เีดก็และผูห้ญงิเป็นหวัหน้าครอบครวั ผูพ้กิาร เดก็ทีเ่ดินทางคนเดยีว ผูท้ีม่าจากกลุม่คนชายขอบ และคนยากจนทีส่ดุ คนทีส่งัคมท�าให้กลายเป็นคนชายขอบเนือ่งจาก
ชาติพันธุ์ อายุ เพศสภาวะ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะเกี่ยวกับความพิการ ชนชั้น หรือวรรณะ ความเกี่ยวพันทางการเมืองหรือศาสนา การจัดกลุ่มคนที่มีภาวะเปราะบางอาจพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทและความเสี่ยง

2.3.6 การศึกษา 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็กและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการคุ้มครอง

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: ภาวะผู้น�าและการประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงาน ส่งผลให้การท�างาน
เกิดประสิทธิผล

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มีการประสานงานและภาวะผู้น�า47 ของคลัสเตอร์/ ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่
ท่ีด�าเนินการมีจ�านวนเพียงพอและมีทักษะความช�านาญท้ังในระดับประเทศ
และภายในประเทศ

• มีภาวะความเป็นผู้น�าหลัก และมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน

2: การเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

เดก็และวยัรุน่สามารถเข้าถงึโอกาสในการเรยีนรูท้ีค่รอบคลมุ
และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

• มโีครงการด้านการศกึษาในระบบและนอกระบบ รวมทัง้การส่งเสรมิการเรยีนรู้และ
ทักษะ48 ส�าหรับเด็กปฐมวัย

• เดก็ทกุคนต้องมโีอกาสเข้าถึงการศึกษา โดยมุง่เน้นทีเ่ดก็หญิง เดก็พกิาร ผูล้ีภ้ยั 
เดก็พลดัถิน่ และเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่ชายขอบหรอืเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่เปราะบางอืน่ ๆ 49 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้การเรียนรู้มีคุณภาพ
• มีการวัดผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3: สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 

เด็กและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่ปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียมกัน

• มีมาตรการป้องกันเพื่อท�าให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงได้

• สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ปลอดจากการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด และ
การใช้ความรุนแรง

• มมีาตรการป้องกนัเพือ่ให้ผูเ้รยีนอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิให้มีสขุภาพทีด่ี 
และปลอดภัยจากโรคระบาด

4: การช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติและจติสงัคม (Mental 
Health and Psychosocial support: MHPSS) 

สภาพแวดล้อมการเรยีนรูม้กีารช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติ
และจิตสังคมแก่เด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษา

• โรงเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จัดท�าโครงการช่วยเหลอืด้านสขุภาพจิต
และจิตสังคมโดยค�านึงถึงความเหมาะสมด้านเพศสภาวะและอายุ

https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
https://www.unicef.org/reports/UNICEF-education-strategy-2019-2030
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5: การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษา

ระบบการศกึษามีข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งท�าให้การศกึษา 
มีความเท่าเทียม และมีคุณภาพ อีกทั้งสภาพแวดล้อม 
การเรยีนรูม้คีวามปลอดภยัและผู้เรยีนอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ที่มีการคุ้มครอง 

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา

• แผนการศึกษา งบประมาณ และโครงการต่าง ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

• เดก็ทกุคนได้รบัการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นทีเ่ดก็หญงิ เดก็พกิาร ผู้ล้ีภยั 
เดก็พลดัถิน่ และเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่ชายขอบหรอืเดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่เปราะบางอืน่ ๆ  
การก�าหนดแผนการศึกษา งบประมาณ และโครงการต่าง ๆ ได้พิจารณาถึง
กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ50 ด้วย

6: การมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและสังคม

เดก็และผูด้แูลสามารถเข้าถงึข้อมลูทางเลอืกการศกึษาที่
มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม เพศสภาวะ และอายุ 
ตลอดจนการบรกิารทางสังคมต่าง ๆ  ได้ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม และเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้

  ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนทราบว่ามีการบริการด้านการศึกษา รวมทั้งวิธีการและ
สถานที่ขอรับบริการดังกล่าว

• สภาพแวดล้อมมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางสังคมท่ีเข้าถึงได้ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

• เดก็ ผูด้แูล และชุมชนเข้ามส่ีวนร่วมในการเตรียมความพร้อม และการออกแบบ
โครงการ

50 อ้างแล้ว
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2.3.7 การจดัการน�้า สขุาภบิาล และสขุอนามยั (Water, Sanitation and Hygiene: WASH) 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก และชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้น�้า บริการด้านสุขาภิบาลที่มีความปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียม และสามารถรักษาสุขอนามัยที่ดี

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: ภาวะผู้น�าและการประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงาน ส่งผลให้การท�างาน
เกิดประสิทธิผล

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มกีารประสานงานและภาวะผู้น�าของคลัสเตอร์/ ฝ่าย WASH เจ้าหน้าทีท่ีด่�าเนนิ
การมีจ�านวนเพียงพอและมีทักษะความช�านาญทั้งในระดับประเทศและ
ภายในประเทศ

• มีภาวะความเป็นผู้น�าหลัก และมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน

2: แหล่งน�้า

ประชากรที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงและใช้น�้า
ได้อย่างเท่าเทียมและมีความปลอดภัย และสามารถ
ใช้น�้าที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ
น�้าอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 

• ปริมาณน�้าส�าหรับความต้องการใช้น�้าขั้นต�่าเพื่อด�ารงชีพเริ่มตั้งแต่ 7.5 ลิตร 
จนถึงอย่างน้อย 15 ลิตรต่อคนต่อวัน (มาตรฐานสเฟียร์)51

• การบริการจัดหาน�้าอยู่ในขั้น “พื้นฐาน”52 ตามมาตรฐานโครงการติดตาม
ตรวจสอบร่วม (JMP)53 

• คณุภาพน�า้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามยัโลกหรือมาตรฐานของประเทศ

3: การสุขาภิบาล 

ประชากรที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงและ
ใช้ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลท่ีเหมาะสม
ได้อย่างปลอดภัย และมีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
อย่างปลอดภัย

• ไม่มีผู้ใดถ่ายอุจจาระอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ
• มีห้องสุขาท่ีใช้ร่วมกันแยกชายหญิงและมีการลงกลอน อีกท้ังมีลักษณะ

ที่เป็นมิตรต่อเด็ก มีอ่างล้างมือ สามารถใช้งานสูงสุดไม่เกิน 20 คนต่อห้อง54 
และยังสามารถดัดแปลงให้คนพิการสามารถเข้าใช้ได้55 

• ให้บรกิารด้านสขุาภบิาลได้อย่างน้อยตามระดบั “จ�ากดั”56 ตามมาตรฐาน JMP 
• จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง บ�าบัด และก�าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัยเพื่อรักษา

สาธารณสุขอนามัยที่ดี

51 ปริมาณน�้าที่จ�าเป็นส�าหรับการด่ืม การรักษาสุขอนามัย และการใช้ภายในครัวเรือนขึ้นอยู่กับบริบท ปริมาณการใช้น�า้มีปัจจัยที่เก่ียวข้องได้แก่ ลักษณะและอุปนิสัยในการใช้น�า้
ก่อนทีจ่ะเกดิวกิฤตการณ์ การออกแบบถงับรรจสุิง่ปฏกูิล และอปุนสิยัการใช้น�า้ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัวัฒนธรรม แนวปฏิบัติในการตอบสนองด้านมนษุยธรรมก�าหนดให้ปรมิาณน�า้ข้ันต�า่ต่อคนต่อวนั 
เท่ากับ 15 ลิตร ทั้งนี้ ปริมาณน�้าดังกล่าวไม่ใช่ “ปริมาณสูงสุด” และอาจไม่เหมาะสมกับทุกบริบท ในกรณีที่เกิดภัยแล้งเฉียบพลัน น�้า 7.5 ลิตรต่อคนต่อวันอาจเป็นปริมาณน�้าที่เหมาะสมในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ส�าหรับชุมชนเมืองที่มีรายได้ปานกลาง น�้า 50 ลิตรต่อคนต่อวันอาจถือเป็นปริมาณน�้าขั้นต�่าท่ียอมรับได้และเพียงพอที่จะท�าให้ผู้ใช้น�้ามีสุขภาพอนามัยท่ีดีและยังคงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
52 ระดับการให้บริการน�้าดื่ม “ขั้นพื้นฐาน” ตามโครงการติดตามร่วมขององค์การอนามัยโลก/ ยูนิเซฟ (Joint Monitoring Programme: JMP) หมายถึง “การได้รับน�้าดื่มจากแหล่งน�้า
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ ระยะเวลาการรับน�้าต้องไม่เกิน 30 นาที คิดจากระยะเวลาการเดินทางไปกลับเพื่อรับน�้า รวมระยะเวลาการต่อแถวรอรับน�้า”
53 โครงการติดตามร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลก/ยูนิเซฟ (Joint Monitoring Programme: JMP) เพื่อน�้าดื่ม การสุขาภิบาล และสุขอนามัยเป็นโครงการที่รายงานผลการให้บริการ
น�้าดื่มและการสุขาภิบาลทั่วโลกเป็นประจ�าเพื่อช่วยการวางแผนและการบริหารจัดการของฝ่าย และเพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบติดตาม และเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการรณรงค์ผลักดัน
54 ในช่วงวันแรกและสัปดาห์แรกหลังจากที่วิกฤตการณ์เกิดขึ้นเฉียบพลัน เป้าหมายในการให้บริการห้องสุขาคือ อย่างน้อยต้องมีห้องสุขาหนึ่งห้องต่อผู้ใช้ 50 คน และต้องปรับปรุง
อัตราส่วนดังกล่าวโดยทันทีที่สามารถด�าเนินการได้ อัตราส่วนขั้นต�่าในระยะกลางคือมีห้องสุขาหนึ่งห้องต่อผู้ใช้ 20 คน มีอัตราส่วนห้องสุขาแยกหญิงชาย คือห้องสุขาส�าหรับผู้หญิง 3 ห้อง
ต่อห้องสุขาชาย 1 ห้อง
55 มีห้องสุขาที่เด็กและผู้พิการสามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อยในอัตราส่วน 1 ห้องต่อห้องสุขา 10 ห้อง
56 การบริการสุขาภิบาลในระดับ “จ�ากัด” ตามมาตรฐาน JMP หมายถึง “การใช้ห้องสุขาที่มีการปรับปรุงคุณภาพร่วมกันตั้งแต่สองครัวเรือนขึ้นไป”

  

https://washdata.org/
https://washdata.org/
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4: การให้บริการ WASH ในสถานพยาบาลและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบสามารถเข้าถงึและใช้บรกิาร 
WASH ที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัยในสถานพยาบาล
และสถานศึกษาของเด็ก

• สิง่อ�านวยความสะดวกด้านการรกัษาพยาบาล ตลอดจนการบ�าบดัด้านโภชนาการ
มีระดับการให้บริการ “ขั้นพื้นฐาน”57 เป็นอย่างน้อย สอดคล้องกับระดับ
การบริการของ JMP ในเรื่องน�้าดื่ม การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 

• สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการเรียนรู้/ โรงเรียนของเด็ก พื้นที่ปลอดภัย
ส�าหรบัเด็ก และศนูย์ส่งตวัเพ่ือรบัความคุม้ครองอย่างน้อยต้องมรีะดบัการให้บรกิาร 
WASH “ขั้้นพื้นฐาน”58 ตามมาตรฐาน JMP 

• ประชากรที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องสุขอนามัย และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขอนามัยและสุขภาพของหญิงมีประจ�าเดือนได้

5. การเสริมความเข้มแข็งให้ระบบ WASH

ระบบ WASH ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
มีความพร้อมในการประเมิน ป้องกัน และแก้ปัญหา
ความเสีย่ง และอนัตรายต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัการให้บรกิารและ
ระดับผู้ใช้บริการ 

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา

• มีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการเตรียมความพร้อมของฝ่าย 

• พฒันาขดีความสามารถและให้การสนบัสนนุด้านเทคนคิแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทกุรายทัง้ในระดบัประเทศและภายในประเทศ เพือ่เช่ือมโยงงานด้านมนษุยธรรม
เข้ากับการพัฒนา และการสร้างสันติภาพ59 

6: การส่งเสรมิสขุอนามยัและการมส่ีวนร่วมของชมุชน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

ประชากรที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงและประชากรท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ
ท่ีมีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลและ
ความช่วยเหลอืท่ีค�านงึถงึเพศสภาวะ และอาย ุโดยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือเก่ียวกับการส่งเสริม 
สุขอนามยัได้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และประชากร
มีแนวปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

  ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนทราบว่ามีการบริการ WASH รวมทั้งวิธีการและสถานที่
ขอรับบริการดังกล่าว

• เด็ก ผู้ดูแล และชุมชนเข้ามีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม

• สื่อสารให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

• ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน�้า การสุขาภิบาล และสุขอนามัย และสามารถ
ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงนั้น

• มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการล้างมือตามมาตรฐานสเฟียร์ 
• ประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบสามารถเข้าถงึเครือ่งอปุโภคบรโิภคด้านสขุอนามัย

ที่จ�าเป็นเพื่อใช้ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและในครัวเรือนที่จ�าเป็น
ประจ�าวัน 

• ประชากรที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องสุขอนามัย และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขอนามัยและสุขภาพของหญิงมีประจ�าเดือนได้ ผู้หญิงและเด็กหญิง
เข้าถงึผ้าอนามยัและสิง่อ�านวยความสะดวกในชมุชนส�าหรบัการมปีระจ�าเดอืน

57 ระดบัการให้บรกิาร WASH “ขัน้พ้ืนฐาน” ส�าหรบัสถานรกัษาพยาบาลตามมาตรฐาน JMP หมายถงึ 1) มนี�า้พร้อมใช้จากแหล่งน�า้ทีอ่ยูใ่นอาคาร 2) สิง่อ�านวยความสะดวกด้านสขุาภบิาล
ได้รับการปรับปรุง และสามารถใช้งานได้ มีห้องสุขาอย่างน้อยหนึ่งห้องส�าหรับพนักงานโดยเฉพาะ และมีห้องสุขาแยกหญิงชายอย่างน้อยหนึ่งห้อง และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสุขอนามัยที่
ดีของหญิงมีประจ�าเดือน ตลอดจนมีห้องสุขาอย่างน้อยหนึ่งห้องส�าหรับผู้ที่มีข้อจ�ากัดด้านการเคลื่อนไหว 3) มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการท�าความสะอาดมือ (มีน�้าสะอาดและสบู่ และ/
หรือเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือ) ส�าหรับให้บริการในจุดที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และภายในระยะห้าเมตรจากห้องสุขา
58 การบริการ WASH “ขั้นพ้ืนฐาน” ในโรงเรียนตามมาตรฐาน JMP หมายถึง 1) โรงเรียนมีบริการน�้าดื่มจากแหล่งที่มีการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 2) โรงเรียนมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านการสุขาภิบาลที่ได้รับการปรับปรุง โดยสามารถใช้งานได้ แยกหญิงและชาย 3) มีสถานที่ล้างท�าความสะอาดมือ โดยมีน�้าสะอาดและสบู่ไว้คอยบริการ
59 การพัฒนาขีดความสามารถและการสนับสนุนด้านเทคนิคมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดการเกี่ยวกับ WASH ในระดับสถาบัน การประสานงาน การจัดท�าแผนและ
แผนกลยุทธ์ของฝ่ายโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน
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2.3.8 การคุ้มครองทางสังคม 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแลที่อยู่ในภาวะเปราะบางสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการในการด�ารงชีพ

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การประสานงาน

มีภาวะผู้น�าและมีการประสานงานเพื่อให้การท�างาน
มีประสิทธิผล

• มีการประสานงานกันระหว่างระบบงานด้านการคุ้มครองทางสังคมและ
การโอนเงินสดเพื่อใช้ในงานด้านมนุษยธรรม

2: สนับสนุนระบบการคุ้มครองทางสังคม60 

ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้ระบบคุ้มครอง
ทางสังคมสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ดูหัวข้อ 2.2.4 การเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา 

• ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ระบบคุ้มครองทางสังคมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อรักษาโครงการคุ้มครองทางสังคมที่จัดเป็นประจ�า รวมทั้งการจ่ายเงินโอน
เพื่อประโยชน์ทางสังคม

• ออกแบบการให้เงนิช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมร่วมกนัหลายฝ่ายในกรณทีีเ่หมาะ
สมและสามารถด�าเนนิการได้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ และ/
หรือ สร้างระบบคุ้มครองทางสังคมขึ้นใหม่ 

• ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิ และ/หรอืการเงนิในกรณทีีเ่หมาะสมและสามารถ
ด�าเนินการได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ และ/หรือขยายขนาดการด�าเนินการ 
(Scale Up) ส�าหรับเงินโอนเพื่อความคุ้มครองทางสังคมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่61 

3: การเข้าถึงเงินโอนเพื่อความคุ้มครองทางสังคม

สนบัสนนุระบบงานต่าง ๆ  ของประเทศเพือ่ขจดัอุปสรรค
ทางการเงินให้แก่ครอบครัวด้อยโอกาสและอยู่ในภาวะ
เปราะบางมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ด�ารงชีพ 

• ขยายขนาดการด�าเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินโอนเพ่ือการคุ้มครอง
ทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรที่เส่ียงถูกกีดกันทางสังคม62 
โดยด�าเนินการเท่าที่เกี่ยวข้องและสามารถด�าเนินการได้ 

• ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเงินโอนเพ่ือการคุ้มครองทางสังคมและ
การบริการทางสังคม

• ประเมินความเสี่ยงเพื่อให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กหญิงและผู้หญิงสามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยที่สุด

4: การมีส่วนร่วมของชุมชนและ AAP 

การวางแผน ออกแบบ และจัดท�าโครงการคุ้มครอง
ทางสังคมได้หารือและแจ้งข้อมูลให้ชุมชนทราบ

 ดูหัวข้อ 2.1.6 AAP

• ขยายขนาดการด�าเนินการ (Scale Up) ระบบคุ้มครองทางสังคมโดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการหารือร่วมกันกับชุมชน 

• หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและข้อก�าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินโอน 
เพื่อความคุ้มครองทางสังคมต้องแจ้งให้ประชากรทราบ 

• ต้องมีกลไกเพื่อขอรับความคิดเห็นและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์

 ดูหัวข้อ 2.2.8 การโอนเงินสดเพื่อการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม

60 ระบบการคุ้มครองทางสังคม หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ (ก) หลักฐาน (ข) นโยบาย กรอบการท�างานด้านกฎหมาย การเงิน และการประสานงาน 
(ค) โครงการ (รวมถึงเงินโอนเพื่อประโยชน์ทางสังคม) และ (ง) การจัดวางด้านสถาบัน
61 การขยายขนาดการด�าเนินการ (Scale Up) หมายถึง ทางเลือกต่าง ๆ  ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทางเลือกดังกล่าวได้แก่ (แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ) การที่รัฐบาลจัดท�าโครงการ
ใหม่ ๆ  การขยายขนาดโครงการที่มีอยู่เดิม การที่กระทรวงต่าง ๆ  ใช้ระบบปฏิบัติการของโครงการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ) 
และ/หรือ ผู้ด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมรายอื่น เช่น ยูนิเซฟ
62 การจัดกลุ่มประชากรที่เสี่ยงถูกกีดกันทางสังคมอาจพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและความเสี่ยง กลุ่มประชากรที่เสี่ยงถูกกีดกันทางสังคมอาจรวมถึงหญิงมีครรภ์ และครัวเรือน
ที่มีเด็กและผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนพลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย และผู้อพยพย้ายถิ่น
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2.4 ข้อผูกพันข้ามฝ่าย
2.4.1 ความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมบทบาทเด็กหญิงและผู้หญิง

63 การจัดท�าโครงการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต้องมีความครอบคลุมทั้งในเรื่องการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้เป็นเหยื่อ ข้อผูกพันข้อนี้
เน้นย�้าความจ�าเป็นในการจัดท�าโครงการแบบหลายฝ่ายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง เนื่องจากเป็นสิ่งที่การบริการให้ความช่วยเหลือยังบกพร่องอยู่ ดู GBV AoR, มาตรฐานขั้นต�่าระหว่างหน่วย
งานส�าหรบัโครงการเก่ียวกบัความรนุแรงด้วยเหตแุห่งเพศในภาวะฉกุเฉนิ ปีค.ศ. 2019 (The Interagency Minimum Standards for Gender-Based Violence in Emergencies Programming, 
2019.)
64 GBV หรือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศนั้นเป็นการกระท�าที่ไม่เลือกเพศหรืออายุของผู้ถูกกระท�า อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรง
เพราะเหตแุห่งเพศทัง้ทีม่กีารรายงาน และไม่มีการรายงานน้ันจะเป็นเดก็หญิง และผูห้ญงิ โดยมจี�านวนสงูกว่าเหยือ่กลุม่อืน่อย่างมนียัส�าคญั ดงันัน้ ในการจดัท�าโครงการ ยนูเิซฟจงึก�าหนดแนวทาง
ให้จัดล�าดับความส�าคัญในการจัดท�าโครงการร่วมกับและเพื่อเด็กหญิงและผู้หญิง นอกจากการให้ความส�าคัญในการจัดท�าโครงการร่วมกับเด็กชายและผู้ชาย

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก วัยรุ่น และชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการและการบริการที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเพศสภาวะ

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

การป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการลด
ความเสี่ยง63 ส�าหรับทุกคน64 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ต่าง ๆ  มุง่เน้นท่ีความปลอดภยัและการช่วยให้เดก็หญงิและ
ผู้หญิงมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกลับเข้าสู่ชีวิตปกติ
ภายหลังจากที่มีการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

 ดหูวัข้อ 2.3.1 การประเมนิความต้องการ การวางแผน 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล

• โครงการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง
การใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

• มีการประสานงานร่วมมือกันกับผู้ด�าเนินการด้านความรุนแรงเพราะเหตุ
แห่งเพศเพื่อให้เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นหลักในทุกฝ่าย 

• พนักงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ต้องพบปะกับผู้รับบริการ 
(Frontline Workers) ของทุกฝ่ายได้รับการฝึกอบรมและได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับการบริการให้ความช่วยเหลือในเรื่องความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
ตลอดจนกระบวนการส่งตัวผู้ถูกกระท�าเข้ารับความช่วยเหลือ

2: การมส่ีวนร่วมของชุมชนและ AAP กับเดก็หญงิและผู้หญงิ 

วัยรุ่นหญิง ผู้หญิง และองค์กรที่เก่ียวข้องเข้ามีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในการออกแบบและการจัดท�าโครงการ

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและสงัคม และหวัข้อ 2.1.6 AAP

• องค์กรทีเ่ป็นตวัแทนของวัยรุน่หญงิ สทิธสิตร ีและวยัรุน่เข้ามส่ีวนร่วมในการ
ออกแบบโครงการ การจัดท�าและติดตามผลโครงการ

• ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงมีผู้แทนในจ�านวนที่เท่าเทียมเพื่อแสดงความคิดเห็น
และการเสนอข้อร้องเรียนภายในชุมชน 

• รณรงค์ให้ผู้ชายและเด็กชายสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 
ตลอดจนสิทธิและการเข้ามีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กหญิง 

3: การจัดท�าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในเร่ืองเกีย่วกบัเพศสภาวะ โดยให้ความส�าคญัแก่วยัรุน่หญงิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความต้องการ การจัดท�า
โครงการ และสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวย (เช่น มกีารตดิต่อ
สื่อสารกับพันธมิตร) จะช่วยให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่มีความจ�าเพาะเจาะจง รวมทั้งประสบการณ์
ของเด็ก ผู้หญิง เด็กชายและผู้ชายได้

 ดหูวัข้อ 2.3.1 การประเมนิความต้องการ การวางแผน 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล

• วิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาวะโดยพิจารณาตามบริบทที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้
ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและการจัดท�าโครงการในทุกฝ่าย

• วางแผน ติดตามผล และประเมินโครงการ ตลอดจนการรายงานผลโดย
ใช้ข้อมลูจ�าแนกกลุม่ส�ารวจทัง้เรือ่งเพศและอาย ุตลอดจนตวัชีว้ดัเชงิกลยทุธ์
ในเรื่องเพศตามที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติการของยูนิเซฟในเรื่องเพศสภาวะ 
(UNICEF Gender Action Plan)

• โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การส่งเสริมบทบาทให้แก่วัยรุ่นหญิง

• จัดท�าและ/หรือสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวย โครงการและการบริการเหล่านี้สามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศสภาวะ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเด็กหญิง เด็กชาย ผู้ชาย และผู้หญิง

https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=DDA893DB4B4F8B3C2039FCE73E7BAF4B0CD8A80046899CC9-1C70771C9C820894A4F93248F384CB93F142F73021EAED0CB8719E76BC74A68B&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5097ef9f-20ba-3000-296e-f7968dd727f2
https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=DDA893DB4B4F8B3C2039FCE73E7BAF4B0CD8A80046899CC9-1C70771C9C820894A4F93248F384CB93F142F73021EAED0CB8719E76BC74A68B&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5097ef9f-20ba-3000-296e-f7968dd727f2
https://login.microsoftonline.com/77410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=DDA893DB4B4F8B3C2039FCE73E7BAF4B0CD8A80046899CC9-1C70771C9C820894A4F93248F384CB93F142F73021EAED0CB8719E76BC74A68B&redirect_uri=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=5097ef9f-20ba-3000-296e-f7968dd727f2
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
https://www.unicef.org/gender-equality/gender-action-plan-2018-2021
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เด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการ รวมทั้งผู้ดูแลสามารถเข้าถึงบริการและโครงการด้านมนุษยธรรมได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การประเมินความต้องการ การวางแผน และ
การติดตามผลที่ค�านึงถึงทุกคน

ระบุความต้องการของเด็กพิการ65 และผู้ดูแล และ
น�าไปใช้ในการก�าหนดแผนงานและการติดตามผล

• การประเมินและวิเคราะห์ความต้องการนั้น ต้องระบุความเสี่ยงและอุปสรรค
ของเด็กพิการด้วย อีกทั้งต้องน�าความเสี่ยงและอุปสรรคดังกล่าวไปบรรจุ
ในการวางแผนและการติดตามผลโครงการด้านมนุษยธรรม

 ดหูวัข้อ 2.3.1 การประเมนิความต้องการ การวางแผน การตดิตามตรวจ
สอบ และการประเมินผล

2: การเข้าถึงข้อมูลและบริการอย่างเท่าเทียมและ
ปลอดภัย 

เด็กพิการและผูดู้แลสามารถเข้าถงึโครงการด้านมนษุยธรรม
ได้อย่างปลอดภัย

• เด็กพิการสามารถเข้าถึงโครงการด้านมนุษยธรรมได้ในทางกายภาพ โดยระบุ
ไว้ในแผนงานและการออกแบบการบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านมนุษยธรรม

• เด็กพิการสามารถเข้าถึงการสื่อสารและข้อมูลได้ โดยระบุไว้ในแผนและ
การออกแบบโครงการด้านมนุษยธรรม

3: การมีส่วนร่วม

เด็กพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ ตลอดจน
การตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของตน

• มกีลไก/เวทขีองชมุชนเพือ่ให้เดก็พกิารสามารถเข้ามส่ีวนร่วมได้อย่างเป็นระบบ

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและสังคม

2.4.2 ความพิการ 

65 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ก�าหนดให้ “คนพิการ” หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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2.4.3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECD)66

66 เด็กปฐมวัย หมายถึง ช่วงอายุตั้งแต่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์จนถึงวัยเข้าเรียน ECD เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เด็กได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรู้คิด ภาษา 
การเคลื่อนไหว พัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ ECD เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและเด็ก
67 เด็กเล็ก ได้แก่ เด็กอายุระหว่าง 0-8 ปีหรืออายุเข้าโรงเรียน
68 การเลี้ยงดูเอาใจใส่ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะ โครงการ และการบริการต่าง ๆ  ในสภาวะดังกล่าว ชุมชนและผู้ดูแลเด็กช่วยให้เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในด้านการพัฒนา โดยเด็กมีสุขภาพ และสุขอนามัย ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านโภชนาการที่ดี เด็กมีการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย อีกทั้งได้รับความคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ และได้รับการดูแล
เอาใจใส่โดยมีการตอบสนองความต้องการของเด็ก (Responsive Caregiving)

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็กเล็ก67 สามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นได้อย่างเท่าเทียม และพ่อแม่รวมทั้งผู้ดูแลได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเอาใจใส่68 

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การเข้าถึงการบริการ

เดก็เล็กสามารถเข้าถงึบรกิารทีจ่�าเป็นอย่างเท่าเทยีมและ
ปลอดภยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นพัฒนาการ

• ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก โดยบูรณาการเข้ากับโครงการ
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการด้านสุขภาพ โภชนาการ WASH การคุ้มครองเด็ก 
การศึกษา การเรียนรู้และการเลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย

2: การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนบิดามารดาและ
ผู้ดูแล

บิดามารดาและผู้ดูแลได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
ให้สามารถเลี้ยงดูเอาใจใส่เด็กได้ 

• ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเอาใจใส่เด็ก และเพื่อให้
บิดามารดาและผู้ดูแลใช้วิธีการเลี้ยงดูเอาใจใส่โดยค�านึงถึงความเท่าเทียม
และเพศสภาวะ อีกท้ังให้ความส�าคัญเป็นพิเศษแก่วัยรุ่นและบิดามารดา
ที่ยังเป็นวัยรุ่น

3: การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

เสริมสร้างขีดความสามารถในเรื่อง ECD และการเลี้ยงดู
เอาใจใส่แบบครอบคลุมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนงานที่ต้องพบปะกับผู้รับบริการ (Frontline 
Workers)

• ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ECD และการเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนงานที่ต้องพบปะกับผู้รับบริการ (Frontline Workers) ในเรื่องสุขภาพ 
โภชนาการ WASH การคุ้มครองเด็ก และการศึกษา
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วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการและโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีความหมาย

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การเข้าถึงข้อมูลและการบริการ 

วัยรุ ่นหญิงและชายสามารถเข้าถึงการบริการและ
โครงการต่าง ๆ  เก่ียวกบัเพศสภาวะได้อย่างเท่าเทียมและ
มีความปลอดภัย การบริการและโครงการดังกล่าว
ช่วยส่งเสรมิให้วยัรุน่หญงิและชายมส่ีวนร่วม และสามารถ
ตอบสนองในเรือ่งการใช้สิทธิและความต้องการของวัยรุน่ได้ 

• การบริการและโครงการเกี่ยวกับอายุและเพศสภาวะให้ความส�าคัญ
กับความต้องการของวัยรุ่นหญิงและชาย บริการและโครงการเหล่านี้
เข้าถึงได้และมีผู้ใช้บริการ

2: การพัฒนาขีดความสามารถ 

วยัรุ่นหญิงและชายเข้าถงึโอกาสในการสร้างขดีความสามารถได้
อย่างเท่าเทียม ได้พัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตของตนโดยมีข้อมูลประกอบ
การตดัสนิใจ อกีท้ังเป็นตัวแทนในการสร้างความเปลีย่นแปลง
ภายในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิผล

• จัดการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่วัยรุ่นหญิงและชาย การฝึกอบรมและการเสริมสร้าง
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ และมีการด�าเนินงานในทุกฝ่าย 

• วยัรุน่ได้รบัการสนับสนนุและส่งเสรมิให้เป็นตวัแทนในการสร้างความเปลีย่นแปลง

3: การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมของวัยรุ่น

วัยรุ่นหญิงและชายมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดท�า
โครงการด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการสร้างสันติภาพ

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสังคม

• กลไก/แพลตฟอร์มในชุมชนพร้อมส่งเสรมิให้วยัรุน่เข้ามส่ีวนร่วมในการออกแบบ
และจัดท�าโครงการได้อย่างเป็นระบบ

2.4.4 การพัฒนาและมีส่วนร่วมของวัยรุ่น (ADAP) 
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2.5 ข้อผูกพันเฉพาะสถานการณ์
2.5.1 ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (PHE) 

69 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงานซึ่งเป็นภาระผูกพันหลัก
70 การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Risk Communication and Community Engagement: RCCE) การสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (RCCE) ครอบคลุมกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การระดมความช่วยเหลือจากสังคมและชุมชนเพื่อควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดโรคระบาด

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็กและชุมชนได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การประสานงานและภาวะผู้น�า

มกีารประสานงานกับรฐับาลและพนัธมติรอย่างมปีระสทิธิผล 

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มีกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างฝ่าย และระหว่าง
ประเทศ และมีการแบ่งบทบาท ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบระหว่างฝ่าย
โดยไม่มีช่องว่าง หรือการท�างานซ�้าซ้อน 

• ฝ่ายงานที่มียูนิเซฟเป็นผู้น�ามีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอและมีทักษะความช�านาญ
ทั้งในระดับประเทศและภายในประเทศ

• ยูนิเซฟปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบหลักเก่ียวกับภาวะความเป็นผู้น�าและ
การประสานงาน69 

• จดัสรรบคุลากรเพือ่เข้ามาสนบัสนนุอย่างเร่งด่วนรวมทัง้มขีัน้ตอนการรบัมอื
ภาวะฉุกเฉิน และต้องด�าเนินการดังกล่าวโดยไม่ค�านึงว่าในที่สุดแล้วจะได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ (No-Regret Basis)

• ใช้หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประจ�าระหว่างหน่วยงานในการควบคุม
สถานการณ์โรคติดต่อ ( IASC Protocol for the Control of Infectious 
Disease Events) โดยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและความสามารถในการ
ตอบสนอง และขยายขนาดการด�าเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2: การส่ือสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (RCCE)70 

สื่อสารข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและการบริการเพ่ือให้
ชุมชนทราบ และเข้ามีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือลดการติดโรคและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการติดโรค ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการออกแบบ จัดท�า และติดตามผลการตอบสนอง
เพื่อแก้ไขสถานการณ์

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้
เกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและสงัคม และหวัข้อ 2.1.6 
AAP

• สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชน
ยังคงใช้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลที่ส่ือสารให้แก่
ชุมชนต้องเข้าถึงได้ง่าย และค�านึงถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศสภาวะ
และอาย ุอีกท้ังยงัต้องมีความเหมาะสมท้ังทางด้านสงัคม วัฒนธรรม และภาษา 

• ผู้ด�าเนินงานในพื้นท่ีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทในการรณรงค์
สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพ

• มีการวางระบบเพื่อให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางการสนองตอบและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์

  

https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
https://reliefweb.int/report/world/standard-operating-procedure-humanitarian-system-wide-scale-activation-protocol-control
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

3: การสนองตอบต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสขุมคีวาม
เข้มแข็ง คุ้มครอง ดูแลและรักษาประชากรท่ีอยู่ใน 
ภาวะเสี่ยงและได้รับผลกระทบ

ประชากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เข้าถึงการคุ้มครอง การดูแลและรักษาได้อย่างปลอดภัย
และเท่าเทยีม สามารถลดอตัราการตดิและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค ให้ความใส่ใจผู้หญิงและเด็กเป็นพิเศษ

• ติดตามข้อมูลความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่ให้พืน้ทีเ่สีย่งใช้เป็นข้อมลูในการสนองตอบ
ต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมได้แต่เนิ่น ๆ 

• ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและการรักษา รวมทั้งการออกแบบ
โครงการด้านการรกัษาทีใ่ห้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางได้พจิารณาความต้องการเฉพาะ
ตลอดจนภาวะเปราะบางของเด็กและผู้หญิง

• จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Infection and Prevention 
Control: IPC)71 ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก PHE ได้แก่
การจัดหาเวชภัณฑ์ที่ส�าคัญ สิ่งของเครื่องใช้และการบริการ WASH ทั้งใน
สถานที่ให้บริการ ชุมชน และครัวเรือน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ 

• บุคคลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก PHE 
สามารถเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือด้านจิตสังคมเพื่อลดอัตราการติดเช้ือ 
อัตราการป่วยที่เกี่ยวกับ PHE 

• เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก PHE ได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ
ทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ และการดูแลรักษาทางจิตสังคม

• บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ต้องพบปะกับผู้รับบริการ (Frontline 
Workers) บริเวณสถานบริการและชุมชนได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง IPC และ
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)72 ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บทบาทหน้าที่

4: การให้บริการที่ส�าคัญตลอดจนความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง73 

รกัษาและขยายขนาดการด�าเนนิการเพือ่ให้บรกิารทีส่�าคญั
และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่จ�าเป็น และ
ชมุชนสามารถเข้าถึงและใช้บรกิารดงักล่าวได้อย่างปลอดภยั
และเท่าเทียม

• ประเมินความต้องการแต่เนิ่น ๆ และสม�่าเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลที่แน่ชัด
เก่ียวกับผลกระทบที่ประชากรจะได้รับจากโรคระบาด รวมทั้งความต้องการ
ด้านมนษุยธรรม และความต้องการขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  ท่ียงัมไิด้รบัการตอบสนอง

• รกัษาและขยายขนาดการด�าเนินการเพ่ือให้บรกิารท่ีส�าคญัและความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมตามที่จ�าเป็นในด้านสุขภาพ WASH โภชนาการ และเอชไอวี 
และชมุชนสามารถเข้าถงึและใช้บริการดงักล่าวได้อย่างปลอดภยัและเท่าเทียม

• บุคคลและครอบครัวสามารถเข้าถึงการบริการด้านความคุ้มครอง การบริหาร
จดัการผูเ้ข้ารบับรกิาร รวมทัง้บรกิารทีใ่ห้ความช่วยเหลอืด้านจติสงัคมได้อย่าง
ปลอดภัยและเท่าเทียม

• สามารถเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
• รกัษาและขยายขนาดกลไกการคุม้ครองทางสงัคมทีม่อียูต่ามทีจ่�าเป็น โดยสร้าง

หรือขยายกลไกการให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

  

71 กิจกรรม IPC เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเป็นแนววิธีที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายอาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ
72 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ประกอบด้วย เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์เฉพาะส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นสวมใส่
เพื่อป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อ อันตราย
73 บริการส�าคัญที่ต้องมีความต่อเนื่อง ได้แก่ การให้บริการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน (ได้แก่ การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับแม่ เด็กทารกแรกเกิด เด็ก และเด็กวัยรุ่น การสร้างภูมิคุ้มกัน 
สุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ และการสนองตอบต่อการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ) โภชนาการ การสามารถเข้าถึงน�้าสะอาดและการสุขาภิบาลได้อย่างต่อเนื่อง 
การให้บริการด้านการคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม (MHPSS) ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ รวมท้ัง
ความต่อเนื่องของระบบคุ้มครองทางสังคม และการบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
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ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์

เด็ก ครอบครัว และชุมชนเจ้าบ้านได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง การแสวงประโยชน์ การทอดทิ้ง การล่วงละเมิด  
อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงการบริการตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การประสานงานและภาวะผู้น�า

มกีารประสานงานอย่างมปีระสทิธิผลและยูนเิซฟเข้ามส่ีวนร่วม

 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงาน

• มีกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างฝ่าย และระหว่างประเทศ 
และแบ่งบทบาท ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบระหว่างฝ่ายโดยไม่มีช่องว่าง หรือ
การท�างานซ�้าซ้อน74 

• ในสถานการณ์ท่ีมทีัง้ระบบประสานงานด้านมนษุยธรรมและกลไกประสานงาน
ด้านผู้ลี้ภัย ให้ปรับรูปแบบการสนองตอบให้สอดคล้องกัน75 

• ฝ่ายงานท่ีมียูนิเซฟเป็นผู้น�ามีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอและมีทักษะความช�านาญ
ทั้งในระดับประเทศและภายในประเทศ

• ยูนิเซฟปฏิบัติหน้าท่ีตามภาวะความเป็นผู้น�าหลักและภาระรับผิดชอบ
ในการประสานงาน76 

2: ประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ยดึถอืผลประโยชน์สงูสุดของเด็กเป็นแนวทางในการด�าเนิน
การทุกด้านที่เกี่ยวกับเด็ก รวมท้ังข้ันตอนการก�าหนด
สถานะและการหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน

• ก�าหนดให้มกีระบวนการท�างานทีค่�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็โดยใช้ทรพัยากร
อย่างเหมาะสมและมีการติดตามผล 

• ผู้ให้บริการทุกรายมีกลไกเพื่อระบุหาตัวเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางและ
มีความเสี่ยงที่จะถูกกระท�าด้วยความรุนแรง ล่วงละเมิด และแสวงประโยชน์ 
และส่งตัวเด็กนั้นเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการผู้เข้ารับความช่วยเหลือ 
โดยกระบวนการดังกลา่วรวมถึงกระบวนการท�างานทีค่�านงึถึงประโยชนส์ูงสุด
ของเด็ก

• บุคลากรท่ีต้องท�างานกับเด็กโดยตรงได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและ
มีทักษะความช�านาญ

• เจ้าหน้าที่/ บุคลากรที่ท�างานเก่ียวกับการคุ้มครองเด็กมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการก�าหนดว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยถือว่าการด�าเนินการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก�าหนดสถานะ

2.5.2 การเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจ�านวนมาก 

74 ระบบคลสัเตอร์และโมเดลการประสานงานอืน่ ๆ  ได้แก่ โมเดลการประสานงานเกีย่วกบัผูล้ีภ้ยั (Refugee Coordination Model) และการบรหิารจดัการค่ายผูล้ีภ้ยั (Camp Coordination 
Camp Management) และ การประสานงานค่ายผู้ล้ีภัย นั้นมีการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และในกรณีที่จ�าเป็น ดู บันทึกร่วมระหว่าง UNHCR และ OCHA ว่าด้วยการประสานงานร่วมมือ
ในสถานการณ์ร่วม (Joint UNHCR-OCHA note on coordination in mixed situation)
75 อ้างแล้ว
76 ดูหัวข้อ 2.1.2 การประสานงานซึ่งเป็นภาระผูกพันหลัก

  

https://www.refworld.org/pdfid/5c18d7254.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/38270/refugee-coordination-model-rcm
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-camp-management-cccm
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
https://www.unhcr.org/53679e679.pdf
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

3: การรับเข้าสู ่กระบวนการให้ความช่วยเหลือ 
การให้ที่พักอาศัยและการดูแล

เดก็และครอบครวัเข้าถงึความช่วยเหลอื ได้รบัทีพ่กัอาศยั
และการดูแลอย่างปลอดภยั โดยการรบัเข้าสูก่ระบวนการ
ให้ความช่วยเหลอื การให้ท่ีพกัอาศัยและการดูแลดังกล่าว
น้ันค�านึงถึงความเหมาะสมด้านอายุ เพศสภาวะ และ
ความพิการ

• การรับเด็กเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือ77 ตลอดจนการให้ท่ีพักอาศัย
และการดูแลเป็นมิตรต่อเด็ก ช่วยให้เด็กมีมาตรฐานการด�ารงชีพตามสมควร 
และช่วยให้ครอบครัว/พี่น้องของเด็กได้อยู่ด้วยกัน

• บูรณาการนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กและการคุ้มครองเด็ก ตลอดจน
ระบบการตดิตามผลในศนูย์รบัเดก็เข้าสูก่ระบวนการให้ความช่วยเหลอืทกุแห่ง
และทุกที่ที่รับเด็กและครอบครัวไว้ดูแล 

• เดก็ทีเ่ดนิทางคนเดยีวและเดก็ทีถ่กูแยกจากผูป้กครองสามารถเข้าถงึทางเลือก
ต่าง ๆ ในการดูแลซึ่งได้มาตรฐานขั้นต�่า78 

4: การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย

เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ซ่ึงเป็นมิตรกับเด็ก
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิของเด็ก การบริการท่ีมีอยู่ ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด้านกฎหมายและ
การบริหารจัดการ และแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

• เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตน ตลอดจนกลไกในการแสดง
ความคิดเห็นและการร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ข้อมูลเหล่าน้ี
ใช้ภาษาและรปูแบบทีเ่ดก็ในวยัต่าง ๆ  และเดก็ทีม่พีืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัสามารถ
เข้าใจและใช้งานได้

 ดูหัวข้อ 2.2.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและสังคม และหัวข้อ 2.1.6 AAP 

• ส่งเสริมความสามารถ และช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตนได้อย่างมีความหมาย

5: การเข้าถึงการบริการ

เดก็เข้าถงึการบรกิารทีจ่�าเป็น79 โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิทัง้นี้ 
ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างไร

• ข้อผูกพันฝ่ายงานของยูนิเซฟก�าหนดให้เด็กทุกคนได้รับการบริการที่จ�าเป็น
ผ่านกระบวนการวางแผนและงบประมาณในการให้ความช่วยเหลอืของประเทศ 
การเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบทีใ่ช้ในการให้บริการ และการให้บรกิาร
ข้ามฝ่ายโดยตรงในกรณีที่จ�าเป็น

• ก�าหนดเส้นทางและแผนงานเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กเพื่อให้เด็กได้รับบริการ
อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ 

  

77 จัดล�าดับความส�าคัญการให้ความช่วยเหลือโดยให้ใช้การดูแลภายในชุมชนหรือครอบครัวของเด็กแทนการให้เด็กอยู่ในสถานดูแลเด็ก เช่น สถานสงเคราะห์
78 มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (A / RES / 64/142) แนวทางเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับเด็ก
79 ได้แก่ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ การคุ้มครองเด็ก การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม น�้าดื่มและสุขาภิบาล สถานสงเคราะห์ การจดทะเบียนราษฎร์ 
สันทนาการ ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การคุ้มครองทางสังคม การให้บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้แทนเด็ก และการใช้อ�านาจปกครองเด็กที่เดินทางคนเดียว

https://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html
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ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้ทรัพยากรในการด�าเนินโครงการอย่างโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ

• จดัให้มกีลไกเกีย่วกบัภาระรบัผดิชอบทางการเงนิ การก�ากบัดแูลกจิการภายใน
องค์กร กลไกการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุง
กลไกเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

• ก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินงานในระดับที่เหมาะสมให้แก่ส�านักงานประจ�า
ประเทศเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือในภาคสนามได้
อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น

2: การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม

เบกิจ่ายเงินสดให้แก่พนัธมติรและผู้ขายสินค้าและบรกิาร
ได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามข้ันตอน
ที่ก�าหนด

• มกีระบวนการชดเชยเงนิสดจ�านวนทีใ่ช้ไปและมทีางเลอืกอืน่ในการด�าเนินการ
• มกีลไกในการโอนเงนิสดและเงนิทนุรวมทัง้มกีารประเมนิความพร้อมของเงนิสด

เป็นประจ�า
• เบิกจ่ายเงินทุนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และ

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�าหนด

3: การปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของยูนิเซฟ 

มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนมทีีพ่กัทีเ่หมาะสมเพือ่ช่วยให้ยนูเิซฟ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามและด�าเนินโครงการได้

• เจ้าหน้าที่มีทรัพยากร พื้นที่ส�านักงาน อุปกรณ์ การขนส่ง ที่พักอาศัย  
ความช่วยเหลอืสนบัสนนุด้านความปลอดภยัและโลจิสติกส์เป็นไปตามหลกัการ
ด้านความระมัดระวัง และช่วยในการด�าเนินโครงการ

• จดัท�าแผนความต่อเนือ่งในการด�าเนนิกิจการและมกีารทดสอบแผนเป็นประจ�า

บทที่ 3
ข้อผูกพันเชิงปฏิบัติการ
ข้อผูกพันเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การด�าเนินการและมาตรฐานท่ียูนิเซฟต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการได้โดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิผลและได้รับความช่วยเหลือในการด�าเนินการอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์มาตรฐานใช้เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัการปฏิบตังิานตามความคาดหวงักบัข้อผกูพนั เกณฑ์มาตรฐานจดัท�าขึน้จากมาตรฐานงานมนุษยธรรม
ระดับโลก ได้แก่ มาตรฐานสเฟียร์ (Sphere Standards) และมาตรฐานหลักด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับคุณภาพและภาระรับผิดชอบ (CHS)

เกณฑ์มาตรฐานนี้สอดคล้องกับขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉินของยูนิเซฟ (UNICEF’s Emergency Procedures) และสามารถติดตามผลได้
โดยใช้กรอบการติดตามตรวจสอบ CCCs เชิงปฏิบัติการ (CCCs Operational Monitoring Framework)

ข้อผูกพันหลัก ส�านักงานยูนิเซฟทุกแห่งมีศักยภาพพร้อมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ บุคลากรของส�านักงานมีความรู้และ
ความสามารถในการใช้มาตรฐานขั้นต�่าด้านการเตรียมความพร้อม ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนการรับมือภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ยูนิเซฟและ
พันธมิตรสามารถให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.1 การบริหารและการเงิน

https://handbook.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-EmergProc
https://unicef.sharepoint.com/sites/EMOPS-HKR/SitePages/CCCs.aspx
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3.2 ทรัพยากรบุคคล

80 มีแผนงานเกี่ยวกับการให้บุคลากรเข้ามาสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเป็นระยะเวลาสามเดือน หรือหกเดือน 
81 ผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการทุกโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีกลไกการร้องเรียนและการแสดงข้อคิดเห็น

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การใช้ทรพัยากรบคุคลได้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

การใช้ทรัพยากรบุคคลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เมือ่เริม่เกดิภาวะฉกุเฉนินัน้จะช่วยให้สามารถสนองตอบ
ต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

• สามารถก�าหนดตวับคุลากรทีม่ปีระสบการณ์และเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าท่ี
ได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเกิดภาวะฉุกเฉินเฉียบพลัน หรือเมื่อวิกฤตการณ์
ด้านมนุษยธรรมทวีความรุนแรง โดยใช้กลไกในการส่งบุคลากรเข้าสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน

2: การวางแผน 

ROs COs และส�านักงานภาคสนามมีเจ้าหน้าท่ีจ�านวน
เพียงพอเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่าง
ต่อเนื่องได้

• ก�าหนดแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งระยะเร่งด่วน 
ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งเตรียมพร้อมส�าหรับการขยายขนาด
การด�าเนินการ หรือลดขนาดการด�าเนินการ ตลอดจนการใช้แผนกลยุทธ์
ในการออกจากพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่80 

3: ความเป็นอยู่ที่ดี

บุคลากรของยูนิเซฟปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการใช้
ความระมัดระวัง 

• มีมาตรการเกี่ยวกับหลักการใช้ความระมัดระวัง 
• บุคลากรของยูนิเซฟได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล/การให้ความช่วยเหลือ

4: ขีดความสามารถ 

บุคลากรของยูนิเซฟมีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การเตรยีมความพร้อมและการสนองตอบต่อภาวะฉกุเฉนิ

• บุคลากรผ่านการฝึกอบรมตามข้อก�าหนดและสามารถเข้าฝึกอบรมและ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมและการสนองตอบต่อภาวะฉกุเฉนิ

5: มาตรฐานการปฏิบัติ 

บุคลากรของยูนิเซฟปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของ
องค์กร โดยถอืเป็นหน้าทีร่บัผิดชอบของแต่ละบคุคลและ
เป็นข้อผูกพนัในระดบัองค์กร มาตรฐานการปฏบิตัเิช่นว่านี้ 
ได้แก่ มาตรฐานว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม 
การคุกคามทางเพศ และการใช้อ�านาจโดยมิชอบ 
การปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมทั้งการแสวงประโยชน์และ
ล่วงละเมิดทางเพศ

• เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติ และเจ้าหน้าท่ียูนิเซฟ
เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวตามที่ก�าหนด

• เม่ือมีการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏบิตัต้ิองด�าเนนิการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
• ภาวะความเป็นผู้น�าช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

ปฏิบัติขององค์กร
• มีกลไกการร้องเรียนและการแสดงข้อคิดเห็น และประชากรที่ได้รับผลกระทบ

ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีซึง่เป็นบคุคลภายนอกสามารถเข้าถงึกลไกดงักล่าวได้81 
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3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

82 สอดคล้องกับนโยบายของยูนิเซฟว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูล (UNICEF’s data retention policy)
83 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ UNDG ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ความมั่นคงและธรรมาภิบาล (UNDG recommendation on Data Protection, Security and Governance) 
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของกลุ่มประเมิน องค์การสหประชาชาติ (UN Evaluation Group’s Ethical Guidelines) คู่มือเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม 
(Handbook on Data Protection in Humanitarian Action) และ นโยบายของยูนิเซฟว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (UNICEF Policy on Personal Data Protection)

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การใช้ทรพัยากรบคุคลได้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม

ใช้โครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นส์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนให้การ
จัดท�าโครงการมีประสิทธิผลและเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความปลอดภัย

• ส�านักงานประจ�าประเทศทุกแห่งที่มีความเสี่ยงสูงมีหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของ
เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น ตลอดจนอปุกรณ์ ICT ไว้ล่วงหน้าเพือ่ให้พร้อมใช้งานในกรณี
ที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

• มีระบบข้อมูลที่ส�าคัญของยูนิเซฟตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งระบบเช่ือมต่อข้อมูลองค์กรที่มีความปลอดภัย จัดเตรียมแพลตฟอร์ม 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส�าหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนเพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชากรที่ได้รับผลกระทบ 

• ร่วมกบัพนัธมติรก�าหนดทางเลือกต่าง ๆ  ในการให้บรกิารด้านการสือ่สารข้อมลู
และการสื่อสารข้อมูลทางไกลร่วมกัน

2: ขีดความสามารถ 

บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ICT มีขีดความสามารถใน
การสนองตอบต่อภาวะฉกุเฉนิตามมาตรฐานความปลอดภยั
ในการสื่อสารทางไกลและมาตรฐานระหว่างหน่วยงาน

• บคุลากรทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับ ICT ซึง่ปฏิบตัหิน้าทีภ่าคสนามได้รบัการฝึกอบรม
และเข้าร่วมในการซักซ้อมการจ�าลองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในระดับ
ระหว่างหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

3: การคุ้มครองข้อมูล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเกีย่วกบัประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
หรือประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนั้นต้องรักษาความ
เป็นส่วนตัวของข้อมลูและปฏบัิตติามหลกัการและมาตรฐาน
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

• ก�าหนดแนวทางและขั้นตอนในการป้องกันทั้งด้านเทคนิคและองค์กร
เพือ่ให้การบรหิารจดัการข้อมลู82 มีความเหมาะสมและเพือ่คุม้ครองข้อมลูและ
ความเป็นส่วนตัว83 

 ดหูวัข้อ 1.3.9 กระบวนการสร้างหลกัฐานเชงิจรยิธรรมและการคุม้ครอง
ข้อมูล

https://unicef.sharepoint.com/sites/ICTD-InfoGovernance/SitePages/UNICEF-Procedure-on-Retention-of-Recorded-Information.aspx?web=1
http://www.unevaluation.org/document/detail/102
https://www.icrc.org/en/handbook-data-protection-humanitarian-action
https://www.icrc.org/en/handbook-data-protection-humanitarian-action
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3.4 การสื่อสารและการรณรงค์ผลักดัน

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การสื่อสาร 

มีการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ความต้องการของเด็ก ผู้หญิง และชุมชน ตลอดจน
การด�าเนินการของยนูเิซฟเพือ่สนองตอบต่อสถานการณ์
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การด�าเนินการดังต่อไปนี้สอดคล้องกับนโยบายของยูนิเซฟว่าด้วยการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก และมาตรฐานด้านจริยธรรมและความปลอดภัย
• ด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกัน

ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
• เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินคร้ังใหม่ หรือเม่ือวิกฤตการณ์ท่ีมีความยืดเยื้อนั้น

มีพัฒนาการใหม่ ต้องเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งในระหว่างที่คาดหมายว่า
จะเกดิผลกระทบต่อเนือ่งจากภาวะฉกุเฉนิ (aftermath) และทนัททีีเ่กดิผลกระทบ 
ต่อเนื่อง (ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง)

• แจ้งข้อความท่ีส�าคญัตลอดจนข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัจจุบนัให้บคุคลภายนอกทราบ
เป็นประจ�า โดยใช้สื่อ ช่องทางการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล และสื่อท่ีมี
ความหลากหลายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากร

2: งานรณรงค์ผลักดัน 

รณรงค์ผลักดันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลกเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก ผู้หญิง และชุมชน และ
เพือ่ส่งเสรมิให้ปฏิบัตติามกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ อ�านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงพื้นท่ี
เพือ่ให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมตามหลกัมนษุยธรรม 
และจัดท�าโครงการ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อเด็ก

 ดหูัวข้อ 1.3.2 การรณรงคผ์ลกัดนัด้านมนุษยธรรม

• ด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการรณรงค์ผลักดันเพ่ือให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาด้านสิทธิเด็ก
ตามล�าดับความส�าคัญ รวมทั้งเพื่อปิดช่องว่างส�าหรับโครงการหรือนโยบาย
ที่มีความส�าคัญ

• เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเป็นประจ�า 
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีความปลอดภัยและเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมเพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจ
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3.5 การเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการ 

84 ดูแนวทางส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ (Guidance for CSOs on Partnership with UNICEF)

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การเตรียมความพร้อม

ก�าหนดโครงการและพนัธมิตรด้านมนุษยธรรมก่อนล่วงหน้า 
โดยวางแผนเผชญิเหตแุละใช้มาตรการเตรยีมความพร้อม

• จัดให้มีแผนงานที่เป็นปัจจุบันเพื่อก�าหนดหาพันธมิตรของรัฐบาลและ
ภาคประชาสังคมในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดท�าทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

• วางแผนเผชิญเหตุและการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลและองค์กร
ภาคประชาสังคมในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ใช้โปรโตคอลที่เรียบง่าย
เพ่ือเริ่มด�าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติ
การได้อย่างรวดเร็ว84

2: ขั้นตอนที่เรียบง่าย 

ใช้ขั้นตอนท่ีเรียบง่ายเพ่ือจัดท�าสัญญาการเข้าร่วม
เป็นพันธมิตรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

• ศกึษาทบทวนและให้ความเหน็ชอบเกีย่วกบัการเป็นพนัธมิตรทางด้านมนษุยธรรม
อย่างรวดเร็ว 

• ลงนามในสัญญาการเข้าเป็นพันธมิตรทางด้านมนุษยธรรมกับองค์กรภาค
ประชาสังคมภายใน 15 วันท�าการหลังจากยื่นเอกสารที่ก�าหนดแล้ว

3: การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนได้ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนให้แก่พันธมิตรภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

• เบิกจ่ายเงินให้แก่รัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคมภายใน 10 วันท�าการ
หลังจากที่ได้รับค�าร้องขอเงินทุน

4: การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพือ่ให้สามารถ
ด�าเนินโครงการที่มีคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้พันธมิตรเพื่อส่งเสริมให้การ
จัดท�าโครงการมีคุณภาพ  

• จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่พันธมิตร
เพื่อให้การจัดท�าโครงการมีคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

 ดูบทที่ 2 ข้อผูกพันโครงการ

• ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะความช�านาญ
และความสามารถของพันธมิตร 

5: การติดตามผล 

ปรบัปรงุคณุภาพการจดัท�าโครงการ ความครอบคลมุและ
ความเป็นธรรมอย่างต่อเน่ืองโดยอาศัยการเข้าประชุม
เพื่อหารือร่วมกับพันธมิตร การใช้กลไกการแสดงความ
คดิเห็น การตดิตามการท�างานในภาคสนามและการแก้ไข

• พันธมิตรทางด้านมนุษยธรรมรวมถึงกรอบการท�างานเพื่อติดตามผล 
โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการจัดท�าโครงการเป็นหลัก

 ดูหัวข้อ 2.2.1 คุณภาพของโครงการ

• ติดตามผลการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อให้การจัดท�าโครงการมีคุณภาพ และ
เพ่ือศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาโครงการและพันธมิตรในส่วนใดได้บ้างเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการติดตามผลในพื้นที่ด�าเนินงานของยูนิเซฟ (Field 
Monitoring Guidance)

 ดหูวัข้อ 2.3.1 การประเมนิความต้องการ การวางแผน การตดิตามตรวจสอบ 
และการประเมินผล 

https://www.unicef.org/about/partnerships/files/Guidance-for-CSOs-on-Partnership-with-UNICEF.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20GUIDANCE%20ON%20FIELD%20MONITORING.pdf
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3.6 การระดมทรัพยากร

85 เงินทุนที่มีความยืดหยุ่นได้แก่ทรัพยากรตามปกติ (เงินทุนที่ไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้) และทรัพยากรตามเนื้อหาการใช้เงินทุน (เงินทุนที่จัดสรรตามแหล่งเงินทุนที่แบ่งตามเนื้อหาการใช้เงิน 
ผู้บริจาคให้เงินทุนสนับสนุนตามเนื้อหาการใช้โดยพิจารณาจากการร้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ)

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การระดมทรัพยากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ระดมทรพัยากรทีม่คีณุภาพและเพยีงพอภายในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมและใช้วิธีการที่สามารถก�าหนดรายละเอียด
ได้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนอง
ความต้องการด้านมนษุยธรรมและการคุม้ครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ส�าหรับประชากรทีอ่ยูใ่นภาวะเปราะบางมากทีส่ดุ 

• ระดมเงนิทนุครอบคลมุระยะเวลาหลายปีต่อเนือ่งโดยใช้วธิกีารทีส่ามารถก�าหนด
รายละเอียดได้ล่วงหน้าและมคีวามยดืหยุน่85 โดยระดมเงินทุนจากท้ังภาคเอกชน 
และภาครัฐเพือ่ลดช่องว่างระหว่างความต้องการด้านมนษุยธรรมและทรพัยากร
ที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม

• จดัสรรเงนิทนุเพือ่ช่วยเหลอืการเตรยีมความพร้อมในการสนองตอบต่อสถานการณ์
ภายในระยะเวลาที่สมควรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และใช้เงินทุนได้อย่าง
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

• ใช้กลไกการให้เงนิทนุสนบัสนนุภายใน (เงนิทนุสนบัสนนุโครงการในภาวะฉกุเฉนิ 
และเงินทุนสนับสนุนตามเนื้อหาการใช้เงิน) เพื่อสนองตอบและขยายขนาด
การด�าเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว

2: ทรัพยากรในการเชื่อมโยงงานด้านมนุษยธรรม
เข้ากับการพัฒนา 

เพิ่มการบูรณาการระหว่างทรัพยากรที่ใช้เพื่องาน
ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา

• น�าเงินจากกองทุนของยูนิเซฟที่แบ่งตามเน้ือหาการใช้เงินไปลงทุนเชิงกลยุทธ์
เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อม การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและ
การเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว

• การจัดท�าโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและโครงการพัฒนา
เพื่อให้เข้ากับบริบทในพื้นที่นั้นได้รับเงินทุนสนับสนุนที่จัดสรรให้ครอบคลุม
ระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องโดยสามารถก�าหนดรายละเอียดได้ล่วงหน้าและ
มคีวามยดืหยุน่ จัดให้มรีะบบเพื่อตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการลงทุน
ดังกล่าว

3: ความเป็นกลางและการแบ่งปันความเสี่ยง

จัดสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรมโดยพิจารณาจาก 
ความต้องการของประชากรที่ได้รับผลกระทบ

• จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่โดยพิจารณาจากการประเมินความต้องการ

 ดูหัวข้อ 2.2.3 ความเป็นธรรม

• ก�าหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับผู้บริจาค
ในระดับส�านักงานประจ�าประเทศ

• ผู้บริจาคทราบและเข้าใจนโยบายของยูนิเซฟในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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3.7 การจัดการด้านความปลอดภัย

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การบรหิารจดัการความเส่ียงเกีย่วกบัความปลอดภยั 
(Security Risk Management: SRM)

ระบุหา ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยท่ีอาจกระทบต่อบุคลากร อาคาร 
ทรัพย์สิน และความสามารถในการจัดท�าโครงการต่าง ๆ 
ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
(SRM Policy)

• พัฒนากระบวนการ SRM และน�าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การตัดสินใจสมเหตุสมผล สอดคล้อง
กับบริบท และใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม 

• การตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ SRM นั้นต้องได้สมดุลระหว่างความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและกรอบการท�างานว่าด้วยความส�าคัญของโครงการ 
(Programme Criticality)

2: ทรัพยากรที่เพียงพอ

ขดีความสามารถด้าน SRM ต้องเพยีงพอทีจ่ะจดัการความ
เสีย่งต่อบคุลากร ทรพัย์สิน และอาคาร และช่วยให้สามารถ
ด�าเนินโครงการได้

• จัดสรรทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากร
ทางการเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยและจัดท�ามาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

3: การประสานงาน

ประสานงานในเชิงรุกในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัย
ระหว่างหน่วยงานท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ
เพื่อให้มาตรการ นโยบาย และแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
SRM ช่วยให้ยนูเิซฟและพนัธมติรสามารถจัดท�าโครงการได้

• ร่วมมือและสนับสนุนพันธมิตรในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลและปฏิบัติตามแนวทางระบบบริหารความปลอดภัยขององค์การ
สหประชาชาติ (UNSMS) และกรอบการท�างานเพื่อร่วมกันช่วยชีวิต (SLT)

• เข้ามีส่วนร่วมในประเด็นดังต่อไปนี้ในเชิงรุก หน่วยความปลอดภัยและ
คณะท�างานด้านการบริหารความปลอดภัยในระดับประเทศ เครือข่าย
จัดการด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน (IASMN) ในระดับโลก และ
กรอบการท�างานเพื่อร่วมกันช่วยชีวิต (SLT) ในระดับโลกและระดับประเทศ

https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/SRM%20Manual%20-%20March%202019.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/programmecriticality/story_content/external_files/Programme%20Criticality%20Framework%202013.pdf
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3.8 การจัดหาสิ่งของช่วยเหลือและโลจิสติกส์

ข้อผูกพัน เกณฑ์มาตรฐาน 

1: การเตรียมความพร้อม

มีมาตรการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดหาสิ่งของ
ช่วยเหลือและโลจิสติกส์ท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ รวมทั้งจัดหาสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้ง
การท�าข้อตกลงล่วงหน้าเพือ่ให้บรกิารด้านโลจสิตกิส์และ
จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่มักมีการร้องขอ

• จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในภาวะฉุกเฉินไว้ที่ศูนย์กลางการกระจายสิ่งของ
ให้ความช่วยเหลือ และ/หรืออาคารของซัพพลายเออร์ และ/หรือที่ส�านักงาน
ประจ�าภมูภิาค/ส�านกังานประจ�าประเทศ ในบางกรณอีาจจดัเกบ็ไว้ทีค่ลงัสนิค้า
ของรัฐบาลหรือพันธมิตร

• จดัหาสิง่ของเครือ่งใช้ในภาวะฉกุเฉนิและการบรกิารด้านโลจสิตกิส์ในระยะยาว
หรือตามข้อตกลงในสัญญาทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

• ปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศและท้องถ่ินในการแยกส่วนและกระจาย
งานบริการด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ภาคเอกชนรับไปด�าเนินการ

2: จัดหา ขนส่ง และส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

จดัส่งอปุกรณ์เครือ่งช่วยชีวติส�าหรบัเดก็และชมุชนให้แก่
พนัธมติร และ/หรือจุดใช้งานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

• ใช้ทรัพยากรทางการเงิน สิง่ของเคร่ืองใช้ และทรัพยากรบคุคลเพือ่จดัส่งส่ิงของ
เครื่องใช้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

• จัดส่งสิ่งของเครื่องใช้ไปยังจุดรับของประเทศภายใน 72 ชั่วโมงส�าหรับ 
Rapid Response และจัดส่งทางอากาศภายใน 14 วัน หรือจัดส่งทางเรือ
ภายใน 60 วันส�าหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

• แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่พันธมิตรและ/หรือจุดใช้งานภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม และจัดให้มีโปรโตคอลในการติดตามผลในกรณีผู้ใช้งานปลายทาง

3: การจดัหาสิง่ของช่วยเหลอืและโลจสิตกิส์ทีม่คีวามยัง่ยนื

การด�าเนนิการต่าง ๆ  เกีย่วกบัการจดัหาสิง่ของช่วยเหลอื 
และโลจิสติกส์ (การท�าสัญญา ข้อตกลง และ/หรือ 
แผนงาน) มีความยั่งยืนและมีความพร้อมเพื่อใช้ 
ในวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมท้ังในช่วงเริ่มต้นและ 
เมื่อวิกฤตการณ์ทวีความรุนแรง 

• ระบุหาและจัดล�าดับความส�าคัญของแหล่งสินค้าในระดับท้องที่/ ภูมิภาค 
• จัดล�าดับความส�าคัญในการขนส่งทางทะเล/ทางบกเมื่อเป็นการจัดหาสิ่งของ

เครื่องใช้ไปต่างประเทศหลังจากที่ได้จัดส่งสิ่งของเครื่องใช้รอบแรกแล้ว
• ระบแุละจดัให้มบีรกิารด้านโลจสิตกิส์ภายในประเทศ (การผ่านพธิกีารศลุกากร 

การจัดเก็บในคลังสินค้า และการขนส่ง) รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตร



ข้อมูลติดต่อ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
19 ถนนพระอาทิตย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

โทรศัพท์: +66 2 356 9499
โทรสาร: +66 2 281 6032
อีเมล: thailandao@unicef.org
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