
Sphere Project 
กฎบัตรมนุษยธรรม

และมาตรฐานขั้นต ่าในการตอบสนอง
ต่อภัยพบิัติ

โดย สุกญัญา ทรัพย์อุดมม่ังมี  
พยาบาล 7 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิกัษ์ สภากาชาดไทย
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เนื้อหา 
• Sphere คืออะไร

• ความส าคญัในการใช้คู่มือ Sphere

• วธีิการใช้คู่มือ Sphere

• มาตรฐานการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทีใ่ช้บ่อย

• กจิกรรมกลุ่ม
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Sphere คืออะไร
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Sphere คืออะไร

• คู่มือท่ีน ำเสนอขอ้พิจำรณำดำ้นคุณภำพ
(Quality) และควำมรับผดิชอบ 
(Accountability) ต่อกำรสนองตอบดำ้น
มนุษยธรรม
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ปรัชญาของโครงการ Sphere : การมีชีวติอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี



โครงการสเฟียร์ (Sphere Project)

เป้าหมาย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพบิัติและเสริมสร้างความน่าเช่ือถือใน
การตอบสนองต่อภัยพบิัติด้วยระบบมนุษยธรรม
ด้วยกฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต ่า
ในการตอบสนองภัยพบิัติ
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กระบวนการของโครงการสเฟียร์

- การอภิปราย ถกประเด็น เร่ืองการให้ความช่วยเหลือที่
เป็นสากล

- บรรลุข้อตกลงของหลกัการส าคญัและการปฏบัิติ

- ได้รับฉันทามติเร่ือง มาตรฐานด้านเทคนิคและดัชนีช้ีวดั
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4000+ 
คน

400
องค์กร

80 ประเทศ
ทัว่โลก

แก้ไขปรับปรุงคู่มือ  
ปี2547 (2004)

หารือคร้ังแรก
ในปี 2540 (1997)

คู่มือส าเร็จ 
ปี2543 (2000)

ผ่านการปรึกษาหารืออย่างเข้มข้น

แก้ไขปรับปรุงคู่มือ  
ปี2554 (2011)
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คู่มือ สเฟียร์
• ถูกออกแบบมาส าหรับการใช้งานระหว่างการตอบสนองด้าน
มนุษยธรรมในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภยัธรรมชาตแิละภยัจาก
ความขดัแย้ง

• ใช้เม่ือไหร่ : 

- มุ่งเน้นการตอบสนองด้านมนุษยธรรม จงึมีมาตรฐานขั้นต า่ที่
ครอบคลุมทุกกจิกรรมทีต่อบสนองเพ่ือความอยู่รอดอย่างเร่งด่วน
ของผู้ประสบภยัและผู้ได้รับผลกระทบ

- คู่มือนีย้งัเป็นเคร่ืองมืออ้างองิตั้งแต่ในเร่ืองการเตรียมพร้อมรับภยั 
การตอบสนองรวมไปถงึการฟ้ืนฟูในระยะแรก
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กจิกรรม

1. ขอให้แต่ละกลุ่ม ระดมสมองว่า ท าไมเราจึงต้องใช้Sphere
Project /กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต ่าในการ

ตอบสนองต่อภัยพบิัติ

2. เขียนลงบน Flip Chart

3. เลือกผู้น าเสนอ และน าเสนอ ต่อเพ่ือนในห้อง

4. ให้เวลา 10 นาที
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ท าไมจงึต้องใช้คู่มือ Sphere ในการปฏิบัตงิาน
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

1. การให้ความช่วยเหลือโดยที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ประสบภยั

2.ในอดตีทีผ่่านมาการให้ความช่วยเหลือทีไ่ม่เพยีงพอ 
ก่อให้เกดิ ความซับซ้อนของโรค  จ านวนการเกดิโรค
เพิม่ขึน้ 

3.  กลุ่มผู้ปฏิบัตงิานด้านมนุษยธรรม/องค์กรเอกชน 
ทั้งหลาย มคีวามห่วงใยในเร่ืองของคุณภาพ (quality) และ
ความน่าเช่ือถือ,ความรับผดิชอบต่อการด าเนินงาน
(Accountability) ในการปฏิบัตงิานด้านมนุษยธรรม 10



ท าไมจงึต้องใช้คู่มือ Sphere ในการปฏิบัตงิาน
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

4. เป็นคู่มือทีค่ านึงถึง ผู้ประสบภยัในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การ
ปกป้องคุ้มครอง ความแตกต่างทางเพศ กลุ่ม vulnerable 
(เดก็ ผู้สูงวยั ผู้ทุพพลภาพ ผู้ตดิเช้ือ HIV) และส่ิงแวดล้อม 
(ไม่ได้เป็นกฏหมาย แต่เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม)

5. เขยีนขึน้จากประสบการณ์ส่ังสมของบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ  มกีาร ถกประเดน็ และมฉัีนทาตร่ิวมกนั
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คู่มือ สเฟียร์
กฎบัตรมนุษยธรรม  

บทที่ 1 หลกัการคุ้มครอง

บทที่ 2 มาตรฐานหลกั

บทที่ 3 มาตรฐานขั้นต า่เร่ืองน า้ สุขาภิบาลและการส่งเสริม     

สุขอนามัย

บทที่ 4 มาตรฐานขั้นต ่าเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร โภชนาการ

บทที่ 5 มาตรฐานขั้นต า่เร่ืองที่พกัพงิ ที่อยู่อาศัยและเคร่ืองอุปโภค

บทที่ 6 มาตรฐานขั้นต า่การด าเนินการด้านสุขภาพ
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การใช้เน้ือหา

ในมำตรฐำนหลกัแต่ละมำตรฐำน จะมีโครงสร้ำงดงัต่อไปน้ี
1.    มำตรฐำนหลกั
2.    ปฏิบติักำรหลกั
3.    ดชันีช้ีวดัหลกั

4.    บนัทึกแนวทำงปฏิบติั
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มาตรฐานหลกั

• มีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภำพโดยธรรมชำติและระบุ
ระดบัของกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรตอบสนองดำ้น
มนุษยธรรม P.52
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ปฏิบัติการหลกั

เป็นกิจกรรมและขอ้มูลท่ีควรน ำไปปฏิบติัเพ่ือช่วยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน P.52
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ดัชนีช้ีวดัหลกั
เป็นเคร่ืองหมำย ซ่ึงแสดงวำ่มำตรฐำนไดรั้บกำรบรรลุ
เป้ำหมำยผำ่นวธีิกำรวดัค่ำ และกำรส่ือสำรโดยกระบวนกำร
และผลของปฏิบติักำรหลกั เป็นไดท้ั้งเชิงคุณภำพและปริมำณ
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บันทึกแนวทางปฏิบัติ

ประเด็นท่ีเฉพำะเจำะจงท่ีจะตอ้งพิจำรณำเม่ือน ำ
มำตรฐำนหลกัและดชันีช้ีวดัหลกัมำใชใ้นกำรปฏิบติัใน
สถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจเป็นค ำแนะน ำในกำร
แกปั้ญหำหรือค ำอธิบำยในกรณีท่ีมีขอ้ถกเถียง           
ขอ้ขดัแยง้ หรือช่องวำ่งควำมรู้ในปัจจุบนั P.52
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ภาคผนวก 

รายการอ้างองิและเอกสารเพิม่เติม  เช่น 

• แบบประเมนิความจ าเป็นเบ้ืองต้นด้านน า้และสุขาภบิาล 
ภาคผนวก 1 p124

• ตารางสรุปแนวทางต่างๆ เช่น แนวทางการวางแผนจัดหา
จ านวนห้องสุขาขั้นต า่ฯ  ภาคผนวก 3 p130

• รายการเอกสารอ้างองิทีส่ามารถไปค้นคว้าเพิม่เติมได้
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แสดงถงึข้อตกลงหรือพนัธะสัญญาร่วมกัน
ระหว่างองค์กรด้านมนุษยธรรมว่า มนุษย์ทุกคน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพบิัติมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองและความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมศัีกดิ์ศรีและเช่ือว่าหลกัการ
ทีป่รากฎอยู่เป็นหลกัสากลทีส่ามารถน าไปปรับ
ใช้ได้กบัสถานการณ์ภัยหรือความขัดแย้ง P.20
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กฎบัตรมนุษยธรรม



บทที ่1 หลกัการคุ้มครอง (Protection principles)
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หลกัการคุ้มครอง

• หลกักำรคุม้ครอง
• องคป์ระกอบ
• บนัทึกแนวทำงปฏิบติั
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บทที่ 2 มาตรฐานหลกั
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มาตรฐานหลกั 6 มาตรฐาน

1. ผู้ประสบภัยเป็นศูนย์กลาง

2. ความร่วมมือและการประสานงาน

3. การประเมิน

4. การออกแบบและการตอบสนอง

5. การปฏิบัตทิีโ่ปร่งใส และมีการเรียนรู้

6. การปฏิบัตงิานของผู้ช่วยเหลือ
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32

โครงการซ่อมแซมห้องน า้ให้กบัโรงเรียนทีป่ระสบอุทกภยั
คณะกรรมการประกอบด้วย 
- จนท.จากสถานีกาชาด
- เหล่ากาชาด 
- ครู    
- เจ้าหน้าที ่อบต. 
- มีการสนับสนุนการใช้ช่างฝีมือในชุมชน 
- ครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบห้องน า้  การเลือกสี
กระเบ้ือง เป็นต้น



33



34



35



36



37



38



39



40



Nephelometric Tube :
Nephelometric Turbidity Unit: NTU
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Group Exercise

- แต่ละกลุ่มจะได้รับค าถามเกีย่วกบัมาตรฐานขั้นต ่าใน
เร่ืองต่างๆ จ านวน ๒๐ ข้อ 

ขอให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าใน
เร่ืองต่างๆ พร้อมทั้งบอกหน้าของค าตอบในหนังสือ 
Sphere ด้วย (เขียนค าตอบลงบน Flip 

Chart ) พร้อมเตรียมผู้น าเสนอ
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ตัวอย่าง
• ค าถาม : จงบอกช่วงอำยสุ ำหรับกำรฉีดวคัซีนโรคหดั  
และในกรณีท่ีมีทรัพยำกรจ ำกดัควรใหค้วำมส ำคญักบั
กลุ่มใดเป็นล ำดบัแรก 
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การด าเนินงานด้านสุขภาพ

งานอนามัยเดก็

มาตรฐานที ่1 การป้องกนัโรคทีส่ามารถป้องกนัได้ด้วยวคัซีนหรือ
มาตรฐานที ่2 การดูแลทารกแรกเกดิหรือผู้ป่วยเดก็



ตัวอย่าง
• ค าถาม : จงบอกช่วงอำยสุ ำหรับกำรฉีดวคัซีนโรคหดั  
และในกรณีท่ีมีทรัพยำกรจ ำกดัควรใหค้วำมส ำคญักบั
กลุ่มใดเป็นล ำดบัแรก 

ตอบ  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA

• หนำ้ XXX-XXX
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Thank you 

for your 

attention !


