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1.1 นิิยามและหลัักการเมืืองสุุขภาวะระดัับนานาชาติิ
่ งเสริมการสร้างและพัฒนาสิงแวดล้
้
่
“เมืองสุขภาวะคือเมืองทีส่
อมทังทางกายภาพ
่
่ นและกัน
และทางสังคม และเสริมทรัพยากรทีจะช่
วยให้คนในชุมชนสนับสนุนซึงกั

่
ในการใช้ชว
ี ต
ิ ทุกด้านและพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดร่วมกัน ซึงการเกิ
ดเมืองสุข
้
ภาวะนันจะถูกกำ�หนดโดยวิธก
ี าร ไม่ใช่ผลลัพธ์”
คำำ�นิิยามถึึงเมืืองสุุขภาวะที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยองค์์การอนามััยโลก (WHO)
โดย Trever Hancock และ L.J. Duhl (1986) [1]

มีีการคาดการณ์์ไว้้ว่า
่ ในปีี 2030 ประชากรโลกจะอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�เมืืองมากกว่่าพื้้�นที่่�ชนบท เพราะว่่า
เมืืองนั้้�นมีีการจ้้างงานและผู้้�คนสามารถเข้้าถึึงการให้้บริิการด้้านต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุมมากกว่่า ไม่่ว่า
่ จะเป็็น
		
		
› การให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
		

› การให้้บริิการด้้านการศึึกษา

		
› การให้้บริิการด้้านสัังคมได้้ดีก
ี ว่่าซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ในการสร้้างสุุขภาพที่่�ดีี
		 และการพััฒนามนุุษย์[2]
การที่่�ประชากรย้้ายเข้้าไปอยู่่�อาศััยและทำำ�งานในเมืืองมากขึ้้�น เป็็นที่่�มาของโครงการริิเริ่่�มการพััฒนา
ระหว่่างประเทศในระยะยาว มุ่่�งเน้้นเรื่่�องสุุขภาวะเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในที่่�ประชุุมระดัับนานาชาติิ เพื่่�อ
สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์ท้้องถิ่่�นที่่�ครอบคลุุมการคุ้้�มครองสุุขภาพและการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการมีี
ส่่วนร่่วมและการให้้อำำ�นาจแก่่ชุม
ุ ชน ความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน และความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		
• 11 เมืืองนำำ�ร่่องในทวีีปยุุโรปภายใต้้เครืือข่่าย WHO European Healthy Cities Network
		 (WHO-EHCN)
		
		
• 2,000 เมืืองต้้นแบบตามภููมิภ
ิ าคต่่างๆ ทั่่�วโลกที่่�ปรัับใช้้กลยุุทธ์์ขับ
ั เคลื่่�อนสุุขภาวะในเขต
		
เมืืองโดยเฉพาะสัังคมเมืืองของประเทศกำำ�ลัังพััฒนาที่่�มีแ
ี นวโน้้มการเติิบโตสููง ส่่งผลต่่อ
		สุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิต
ิ คนเมืือง

เป้้าหมายของเมืืองสุุขภาวะ โดยองค์์การอนามััยโลก (WHO) แบ่่งเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่
		
1)
		
2)
		
3)
		
4)

เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ส่ง่ เสริิมสุุขภาพ
เพื่่�อให้้ประชาชนมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิต
ิ ที่่�ดีี
เพื่่�อให้้บริิการพื้้�นฐานในด้้านสุุขาภิิบาลและสุุขภาพ
เพื่่�อรองรัับการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพของประชาชน
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นิยามเข้าใจง่าย
‘เน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์’
่
หากเล่าให้เข้าใจง่าย เมืองสุขภาวะ คือการปรับเปลียนวิ
ถีของบุคคล ชุมชน
่ ให้เกิด
ผู้ประกอบการ องค์กรต่างๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน

่ ยวข้
่
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นทีเกี
องกับสุขภาพ
้
ของประชากรและเมือง ด้วยเหตุนี แนวคิดของเมืองสุขภาวะจึงสะท้อน
่ โดยมีเรืองสุ
่
นิยามรู ปแบบการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ขภาพ
่
่
่
เป็ นเรืองสำ�คัญทีต้องมุ่งมันพัฒนาต่อไป
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1.2 นิิยามและหลัักการเมืืองสุุขภาวะของไทย
สุุขภาพและความมีีพลานามััยที่่�สมบููรณ์์ (Health and Fitness) ของประชากรใน

เมืืองมาจากปััจจััยทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจััยทางด้้านลบก่่อให้้เกิิดการเจ็็บป่่วย
ปััจจััยทางด้้านบวกทำำ�ให้้สุข
ุ ภาพดีี สุุขภาพและพลานามััยที่่�สมบููรณ์์ส่่วนหนึ่่�งมีี
สาเหตุุมาจากปััจจััยทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากสิ่่�งกดดัันทางด้้านกายภาพ

(Physical Stressors) เคมีี-ชีีวภาพ (Biochemical Stressors) เศรษฐกิิจและ

สัังคม (Socio-Economic Stressors) และจิิตวิิทยา (Psychological Stressors)
สิิทธิิพร ภิิรมย์์รื่่น
� นิิยามของเมืืองสุุขภาวะใน Designing Healthy Cities: Prescriptions,
Principles, and Practice (Aicher,1998)[3]

คำำ�ถามง่่ายๆ อาจเริ่่�มตรงที่่�ว่่า เราจะออกแบบชุุมชนเมืืองน่่าอยู่่�ให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้อย่่างไร? คำำ�ตอบ
อาจเริ่่�มตรงที่่�การคิิดว่่าเมืืองสุุขภาวะที่่�ดีีนั้้น
� ก็็เหมืือนสุุขภาพของคนเรา การวางผัังเมืืองโดย
สถาปนิิกหรืือนัักวางผัังเมืืองจึึงเป็็นเหมืือนพิิมพ์์เขีียวที่่�กำำ�หนดภาพรวมของความแข็็งแรง การที่่�
ร่่างกายจะแข็็งแรงได้้ต้้องลดปััจจััยด้้านลบที่่�ส่่งผลเสีีย พร้้อมกัับเพิ่่�มสิ่่�งสนัับสนุุนหรืือภููมิต้
ิ ้านทาน
(Supporters) เพื่่�อให้้เกิิดความน่่าอยู่่�ภายในเมืือง

ความหมายของ เมืืองสุุขภาวะ ว่่า เมืืองน่่าอยู่่� โดยเมืืองน่่าอยู่่�ควรมีีความหมายครอบคลุุมถึึงความ
น่่าอยู่่�ทั้้�งทางด้้านสภาพแวดล้้อมและกายภาพ ความมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชากร มีีสัังคมที่่�เอื้้�อ
อาทร มีีชุม
ุ ชุุนที่่�เข้้มแข็็งและผู้้�คนได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการพััฒนาร่่วมกััน

สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (2542)[4]
องค์์ประกอบของเมืืองน่่าอยู่่� พิิจารณาจากลัักษณะของเมืืองน่่าอยู่่� 11 ประการตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�องค์์การอนามััยโลกกำำ�หนดไว้้คืือ
1) เป็็นเมืืองที่่�มีสิ่่
ี �งแวดล้้อมและที่่�อยู่่�อาศััยสะอาดปลอดภััย
	มีี
2) ระบบนิิเวศอยู่่�ในภาวะสมดุุลยภาพ
	มีี
3) ชุม
ุ ชนที่่�เข้้มแข็็ง
4) ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อสุุขภาพ
5) ประชาชนได้้รับ
ั ตอบสนองความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานของชีีวิิต
6) ประชาชนมีีสิิทธิิรับ
ั รู้้�ข่่าวสารและระดมความคิิดเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันในชุุมนุุม
	มีี
7)
ระบบเศรษฐกิิจที่่�หลากหลาย
	มีี
8) การเชื่่�อมโยงมรดกทางวััฒนธรรม
	มีี
9) การพััฒนาอย่่างกลมกลืืนและส่่งเสริิมคุุณลัักษณะที่่�ดีีที่่�มีม
ี าในอดีีต
	มีี
10) ระบบการบริิการทางสาธารณสุุขและการรัักษาพยาบาลที่่�ทั่่�วถึึง
11) ประชาชนมีีสุข
ุ ภาพดีี อััตราการเจ็็บป่่วยต่ำำ�
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พั ฒนาแบบองค์รวม
มองเห็นความสำ�คัญของทุกคน
่ น ควรเน้นกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม
การพัฒนาเมืองอย่างยังยื

โดยให้ความสำ�คัญกับคน คุณภาพชีวต
ิ ปั จจัยด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อม

้
ผลักดันและเปิ ดโอกาสให้ทก
ุ ภาคส่วน รวมทังกลุ
ม
่ ผูม
้ รี ายได้นอ
้ ยและคนจน
้ กษณะ
ในเมืองได้มส
ี ว
่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา กำ�หนดหลักเกณฑ์ทบ่
ี่ งชีลั
่
่
ของความน่าอยู่ ซึงมาจากความต้
องการของประชาชนและท้องถิน
้
โดยประชาชนและภาคีตา่ งๆ จะต้องมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานทุกขันตอน
่
้ื ชนบทด้
่
่
่ นควรเชือมโยงสู
การพัฒนาเมืองยังยื
พ
่ นที
วย เพือสนั
บสนุนให้เกิด
การพัฒนาเช่นเดียวกับชุมชนเมือง
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กลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินงานในการพััฒนาเมืือง 8 ประการ ประกอบด้้วย

		
		 1) การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในด้้านการฟื้้� นฟููและป้้องกััน
		
ความเสื่่�อมโทรมของสิ่่�งแวดล้้อมเมืืองในทุุกๆ ด้้าน
		 2) การเสริิมสร้้างศัักยภาพและโอกาสการพััฒนาพื้้�นที่่�ในภููมิภ
ิ าคต่่างๆ ให้้มีขี
ี ด
ี ความ
		
สามารถในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจ โดยการกระจายบทบาทด้้านการวางแผนสู่่�
		ภููมิภ
ิ าคและท้้องถิ่่�นอย่่างเป็็นขั้้�นตอน เพื่่�อให้้เกิิดการประสานการพััฒนาทุุกด้้าน
		 อย่่างสอดคล้้องและเชื่่�อมโยงพื้้�นที่่�เมืืองและชนบท
		 3) การเสริิมบทบาทการพััฒนาด้้านการศึึกษา สัังคม และวััฒนธรรมของชุุมชนเมืือง
		 4) การสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ชุม
ุ ชน โดยอาศััยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมมาใช้้กัับชุุมชน
		 อย่่างเป็็นขั้้�นตอนและมีีความต่่อเนื่่�อง
		
5) การกระจายอำำ�นาจไปสู่่�ส่่วนท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
		
6) การเสริิมสร้้างสมรรถนะท้้องถิ่่�นให้้เข้้มแข็็งและพร้้อมต่่อการพััฒนาเพื่่�อยกระดัับ
		 มาตรฐานของบริิการโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืือง
		
7) การสร้้างเครืือข่่ายความเชื่่�อมโยงของชุุมชนและองค์์กรประชาชนโดยสนัับสนุุนการ
		
กระจายและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารผ่่านรูู ปแบบต่่างๆ สนัับสนุุนการรวมตััวของ
		 องค์์กรเพื่่�อการวางแผนพััฒนาชุุมชน
		จัั
� ัดความเป็็นเมืืองน่่าอยู่่�ที่่�เป็็นเกณฑ์์มาตรฐานให้้เป็็นที่่�ยอมรัับร่่วมกััน
8) ดทำำ�ดััชนีีชี้้วั

เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานตามแนวทางการพััฒนาทั้้�ง 8 ประการดัังกล่่าวสามารถดำำ�เนิิน
งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รััฐจึึงควรให้้การสนัับสนุุนในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�

		
		กำำ�หนดกรอบภาพรวมและทิิ
1)
ศทางการพััฒนาพื้้�นที่่�และระบบชุุมชนเมืืองทั่่�วประเทศ
		 เพื่่�อประสานการลงทุุนทั้้�งภาครััฐและเอกชนให้้สอดคล้้องกัันและเป็็นไปในทิิศทาง
		 เดีียวกััน
		 2) การเพิ่่�มบทบาทการกระจายอำำ�นาจเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่�ใน พ.ร.บ.
		กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมทั้้�ง
		 สนัับสนุุนให้้องค์์กรท้้องถิ่่�นรัับรองฐานะองค์์กรชุุมชนของกลุ่่�มคนจนเมืือง
		กำำ�หนดบทบาทหน่่
3)
วยงานภาครััฐในการพััฒนาทางสัังคมและวััฒนธรรมชุุมชนโดยให้้
		
โอกาสประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการปรัับปรุุ งหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน รวมถึึงการ
		 สร้้างกลุ่่�มอาสาสมััครดููแลด้้านสุุขภาพอนามััยชุุมชนและการสร้้างเวทีีวััฒนธรรมชุุมชน
		 ในรูู ปแบบต่่างๆ
		จัั
4) ดทำำ�ดััชนีีชี้้วั
� ัดความเป็็นเมืืองน่่าอยู่่�ที่่�เป็็นเกณฑ์์มาตรฐานที่่�ยอมรัับร่่วมกััน

WHO, “Healthy Cities Definition” ,(https://www.who.int/healthpromotion/healthy-cities/en/)
WHO, “The mandate for healthy cities” , (https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/
healthy-cities/en/)
[3]
สิิทธิิพร ภิิรมย์์รื่่น
� (2549), “การออกแบบชุุมชนเมืืองที่่�น่า
่ อยู่่� และยั่่�งยืืน : ทฤษฎีีและประสบการณ์์” , วารสารวิิชาการ คณะสถาปััต
กรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2549-2550, หน้้า 118.
[4]
สนง.คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (2542), “ข่่าวการพััฒนา กองศึึกษาและเผยแพร่่การพััฒนา สนง.
คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ปีีที่่� 16 ฉบัับที่่� 11 พฤศจิิกายน 2542”.
[1]

[2]

14 | นิยามและหลักการเมืองสุขภาวะ

พั ฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการนโยบายพิิจารณาเห็็นว่่าการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
เป็็นการเน้้นกระบวนการพััฒนาแบบองค์์รวมที่่�ทุุกฝ่่ายในสัังคมได้้
รัับผลประโยชน์์จาก การพััฒนาไปพร้้อมๆ กััน นำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี ควบคู่่�กัับการพััฒนาศัักยภาพ
ของพื้้�นที่่�ในภููมิภ
ิ าคให้้มีขี
ี ด
ี ความสามารถในการแข่่งขััน

ทางเศรษฐกิิจในระดัับประเทศ โดยนำำ�กระบวนการมีีส่่วนร่่วม

ของชุุมชนอย่่างเป็็นขั้้�นตอนมาสนัับสนุุนในการดำำ�เนิินงาน มีีคณะ
กรรมการระดัับชาติิทำำ�หน้้าที่่�ประสานและผลัักดัันการดำำ�เนิินงาน
ร่่วมกัับทุุกฝ่่าย ให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมบทบาทท้้องถิ่่�น
ให้้เป็็นผู้้�ผลัักดัันการสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

และรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการพััฒนาชุุมชนที่่�น่า
่ อยู่่�ต่่อไป
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2

องค์ประกอบ
เมืองสุขภาวะ
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บทที่่� 2 องค์์ประกอบเมืืองสุุขภาวะ
จากคำำ�นิิยามและหลัักการของเมืืองสุุขภาวะเบื้้�องต้้น ทั้้�งหมดกล่่าวถึึงองค์์ประกอบของเมืืองสุุขภาวะที่่�
กำำ�หนดโดยองค์์การอนามััยโลก กล่่าวถึึงคุุณลัักษณะของเมืืองสุุขภาวะไว้้ 11 ประการ ในปีีค.ศ.1997[1]
โดยครอบคลุุมถึึงเรื่่�องสภาพแวดล้้อม ชุุมชนและการมีีส่ว
่ นร่่วม ความต้้องการพื้้�นฐาน เศรษฐกิิจ
วััฒนธรรมการให้้บริิการด้้านสุุขภาพและสถานะสุุขภาพของประชากร โดยประกอบด้้วย

ประการที่่� 1

มีีสภาพแวดล้้อมเมืืองที่่�ถูก
ู สุุขอนามััยและปลอดภััย
องค์์ประกอบทางธรรมชาติิที่่ช่
� ว
่ ยในการชะล้้าง ทำำ�ความสะอาด จััดการของเสีีย เพื่่�อให้้มีี
สภาพแวดล้้อมทางกายภาพของเมืืองที่่�สะอาดและปลอดภััย

ประการที่่� 2

มีีระบบนิิเวศที่่�มั่่น
ั และยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต
� คงในปััจจุุบัน
เมืืองเป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี
� ค
ี วามหลากหลายทางระบบนิิเวศที่่�จะต้้องสร้้างสมดุุลระหว่่า
งองค์์ประกอบทางกายภาพต่่างๆ เข้้าด้้วยกัันอย่่างเหมาะสม

ประการที่่� 3

ชุุมชนเข้้มแข็็งและมีีทัศ
ั นคติิที่่ดี
� ใี นด้้านสุุขภาวะ
มีีส่ว
่ นช่่วยเหลืือในการผลัักดัันให้้เกิิดสุุขภาวะเมืืองที่่�ดีี เพราะสุุขภาวะเป็็นการประสาน
เรื่่�องส่่วนตััวกัับส่่วนรวมเข้้าด้้วยกัันอย่่างสมดุุล

ประการที่่� 4

ประชาชนมีีส่ว
่ นร่่วมในการตััดสิินในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�รงชีีวิต
ิ สุุขภาวะ
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
การมีีสุข
ุ ภาวะดีีมีค
ี วามสััมพัันธ์์อย่่างใกล้้ชิด
ิ และมีีผลต่่อวิิถีชี
ี วิ
ี ต
ิ และความเป็็นอยู่่�ของ
ประชาชน จึึงต้้องมีีกระบวนการพิิจารณาร่่วมกัันอย่่างรอบคอบและรอบด้้าน

ประการที่่� 5

มีีองค์์ประกอบพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิต
ิ เพีียงพอต่่อประชาชนทุุกคน
และทุุกระดัับรายได้้
เพราะสุุขภาวะเมืืองเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานจำำ�เป็็นที่่�ประชากรเมืืองทุุกคนไม่่ว่า
่ จะมีี
ระดัับรายได้้มากน้้อยเพีียงใดก็็ต้อ
้ งสามารถมีีได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
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ประการที่่� 6

ความต้้องการพื้้�นฐานสามารถเข้้าถึึงและเข้้าใจได้ ้โดยประชาชนทุุกเพศ
ทุุกวััย และทุุกกลุ่่�มทางสัังคม
อีีกทั้้�งยัังต้้องส่่งเสริิมการเชื่่�อมโยง ติิดต่่อ ปะทะสัังสรรค์์ระหว่่างประชาชนภายในเมืือง
อย่่างเหมาะสม

ประการที่่� 7

มีีกิจ
ิ กรรมทางเศรษฐกิิจที่่�หลากหลาย มีีชีวิ
ี ต
ิ ชีีวา และส่่งเสริิมนวััตกรรม
ประชากรเมืืองจะมีีสุข
ุ ภาวะที่่�ดีจ
ี ะต้้องอยู่่�ในเมืืองที่่�มีฐ
ี านเศรษฐกิิจที่่�ดีด้
ี ว
้ ย
เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าและการจ้้างงานที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพให้้กับ
ั ประชาชน

ประการที่่� 8

มีีความเชื่่�อมโยงกัับอดีีต ผ่่านมรดกทางวััฒนธรรมและชีีววิิทยาของคนเมืืองรวมถึึง
กลุ่่�มทางสัังคมและในระดัับปััจเจก
คุุณค่่าและสุุขภาวะเมืืองเป็็นกลไกทางสัังคม จึึงต้้องมีีการเชื่่�อมต่่อผ่่านช่่วงเวลาและ
ประสานกัับประชากรที่่�มีวิ
ี ถี
ิ ที่่
ี ห
� ลากหลาย

ประการที่่� 9

มีีรููปแบบทางกายภาพที่่�สอดคล้้องกลมกลืืนและส่่งเสริิมเอกลัักษณ์์ที่่มี
� อ
ี ยู่่�เดิิม
ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับองค์์ประกอบเดิิมที่่�มีอ
ี ยู่่� โดยออกแบบให้้เกิิดความกลมกลืืนกััน
อย่่างลงตััว

ประการที่่� 10

มีีบริิการทางสุุขภาพที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม
การให้้บริิการด้้านสุุขภาพจะต้้องมีีระดัับการให้้บริิการที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพและสามารถ
บริิการกัับประชากรเมืืองทุุกคนได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม เพื่่�อให้้เกิิดสุุขภาวะที่่�ดีกั
ี บ
ั
ประชาชน

ประการที่่� 11

ประชาชนมีีสุข
ุ ภาพดีี
ประชาชนมีีสุข
ุ ภาพแข็็งแรงมากยิ่่�งขึ้้�นและมีีอัต
ั ราการเจ็็บป่่วยลดต่ำำ�ลง

[1]
องค์์การอนามััยโลก, “Healthy city checklist” (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/
urban-health/activities/healthy-cities/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-healthy-city/healthy-citychecklist)
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3

สรุปหลักการและ
แนวคิดเกีย่ วกับเมืองสุขภาวะ
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บทที่่� 3 สรุุปหลัักการและแนวคิิดเกี่่�ยวกัับเมืืองสุุขภาวะ
เมืืองสุุขภาวะเป็็นคำำ�ที่่�สามารถเข้้าใจได้้ง่า
่ ยๆ ว่่าไม่่ใช่่แค่่เป็็นเมืืองที่่� ประชากรภายในเมืืองมีีสุข
ุ ภาพ
ร่่างกายแข็็งแรงเท่่านั้้�น แต่่ครอบคลุุมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานและการให้้บริิการสาธารณะที่่�ดีี มีีการ
พััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างเป็็นรูู ปธรรม มีีความเท่่าเทีียมกัันของประชากรภายในเมืือง
ในด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะที่่�มีม
ี าตรฐาน

ทุุกๆ คนมีีส่ว
่ นร่่วมกััน

เน้้นหลัักการสำำ�คััญคืือ การให้้ความร่่วมมืือระหว่่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และให้้อำำ�นาจแก่่
หน่่วยงานท้้องถิ่่�นได้้มีอำำ�
ี นาจในการผสานความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ และกำำ�หนดแนวทางการ
พััฒนาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาเมืืองสุุขภาวะที่่�ยั่่ง� ยืืนที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของเมืืองในอนาคต

ที่มาภาพจาก Unsplash ถ่ายโดย Robert Dye

นอกจากองค์์ประกอบขั้้�นต้้นของเมืืองสุุขภาวะ องค์์กรต่่างๆ ได้้เสนอแนะการจััดทำำ�ดััชนีีชี้้วั
� ด
ั เมืืองสุุข
ภาวะ (Healthy City Indicators) เพื่่�อเป็็นการประเมิินความเป็็นเมืืองสุุขภาวะอย่่างเป็็นรูู ปธรรมใน
รูู ปแบบของสถิิติิ ผ่่านการเก็็บข้้อมููลชั้้�นต้้นและชั้้�นรองจากหน่่วยงานท้้องถิ่่�น โดยมีีดัช
ั นีีชี้้วั
� ด
ั ที่่�แตก
ต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่� เนื่่�องจากบริิบทของเมืือง สภาพแวดล้้อม และปััญหาที่่�ต้อ
้ งแก้ ้ไข ส่่งผลต่่อ
ประชากรและปััจจััยในการพััฒนาเมืืองสุุขภาวะนั้้�นแตกต่่างกัันออกไปตามเงื่่�อนไขของแต่่ละเมืือง
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เมืืองสุุขภาวะเกิิดขึ้้�นได้้จริิงจากความร่่วมมืือ

ระหว่่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และให้้อำำ�นาจ
กัับหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในการทำำ�หน้้าที่่�ผสานความ
ร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ และกำำ�หนดแนวทาง

การพััฒนาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาเมืืองสุุขภาวะ
ที่่�ยั่่ง� ยืืน เหมาะสมกัับบริิบทของเมืืองในอนาคต
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4

ตัวชีว้ ดั
เมืองสุขภาวะ
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4.1 องค์์การอนามััยโลก (WHO)
การพััฒนาตััวชี้้�วัด
ั ที่่�เหมาะสมเพื่่�ออธิิบายการกำำ�หนดปััจจััยด้้านสุุขภาพในเมืืองต่่างๆ ในช่่วงแรกของ
โครงการ Healthy Cities คณะทำำ�งานเกี่่�ยวกัับตััวชี้้�วัด
ั จึึงกำำ�หนดชี้้�วัด
ั จำำ�นวน 53 ตััวเพื่่�อช่่วยให้้แต่่ละ
เมืืองสามารถรวบรวมข้้อมููลของตััวเองได้้ ซึ่่�งถููกนำำ�มาใช้้อย่่างเป็็นทางการช่่วงปีีค.ศ. 1990
การพััฒนาตััวชี้้�วัด
ั ที่่�เหมาะสมเพื่่�ออธิิบายการกำำ�หนดปััจจััยด้้านสุุขภาพในเมืืองต่่างๆ ของประเทศเป็็น
งานที่่�ท้า
้ ทาย Healthy City Project Office จึึงได้้ทำำ�การปรัับแก้ ้ไขตััวชี้้�วัด
ั ที่่�เคยกำำ�หนดขึ้้�นและพััฒนา
เป็็นตััวบ่่งชี้้�ชุด
ุ ที่่�สอง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�อธิิบายสุุขภาวะในเมืือง ออกแบบตััวชี้้�วัด
ั ที่่�ให้้ข้อ
้ มููลที่่�น่า
่ เชื่่�อถืือและ
เหมาะสม ปรัับปรุุ งรูู ปแบบคำำ�นิิยามของตััวชี้้�วัด
ั บางตััวเพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่า
่ ยมากขึ้้�น ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้ก็คื
็ อ
ื
ชุุดตััวบ่่งชี้้�ที่่รั� ด
ั กุุมกว่่า 32 ตััว
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้กำำ�หนดเกณฑ์์ตัว
ั ชี้้�วัด
ั ไว้้ทั้้ง� หมด 32 เกณฑ์์ แบ่่งเป็็น 4 ด้้าน ประกอบด้้วย

		 ตััวชี้้วั
� ดั ด้้านสุขุ ภาพ
		
		 (Health Indicators)
			

			
1) อััตราการเสีียชีีวิต
		
ิ ในทุุกสาเหตุุ
		
2) สาเหตุุการเสีียชีีวิต
		
ิ
		
3) �หนัักทารกแรกเกิิดต่ำำ�
		น้ำำ
		
		
		
		

ตััวชี้้วั� ดั ด้้านการบริิการสุุขภาพ
		
(Health Service Indicators)
			

			
		
1) การมีีหลัักสููตรสุุขภาวะเมืือง
			
		ร้้
ั วััคซีีน
2) อยละของเด็็กที่่�ได้้รับ
			
		จำำ�นวนครัั
วเรืือนต่่อเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขฝึึกหััด
3)
			
		จำำ�นวนครัั
วเรืือนต่่อจำำ�นวนพยาบาล
4)
			
		ร้้
ี ระกัันสุุขภาพ
5) อยละของประชากรที่่�มีป
			
		 6) การมีีบริิการสาธารณสุุขขั้้�นพื้้�นฐานเป็็นภาษาต่่างประเทศ
			
		
7) การสอบถามสุุขภาพประชาชนในพื้้�นที่่�โดยเจ้้าหน้้าที่่�ของเมืือง
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ตััวชี้้วั� ดั ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
		 (Environmental Indicators)
			

		

			
		
1) มลภาวะทางอากาศ
			
		คุุ
2) ณภาพน้ำำ�
			
		ร้้
� ก
ู กำำ�จััด
3) อยละของมลพิิษทางน้ำำ�ที่่ถู
			
		ดัั
ู คััดแยก
4) ชนีีแสดงคุุณภาพของขยะครััวเรืือนที่่�ถูก
			
		ดัั
ู บำำ�บััด
5) ชนีีแสดงคุุณภาพของขยะครััวเรืือนที่่�ถูก
			
		พื้้�
นที่่�สีเี ขีียวในเมืือง
6)
			
		
7) การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สีเี ขีียว
			
		พื้้�
นที่่�อุต
ุ สาหกรรมที่่�ถูก
ู ทิ้้�งร้้าง
8)
			
		
ั ทนาการ
9) สนามกีีฬาและพื้้�นที่่�นัน
			
		
10) ทางเดิินเท้้า
			
		
ั รยานในเมืือง
11) การใช้้จัก
			
		
12) ระบบขนส่่งสาธารณะ
			
		
13) ความครอบคลุุมของโครงข่่ายระบบขนส่่งสาธารณะ
			
		พื้้�
14) นที่่�อยู่่�อาศััย
		
		
		
		

ตััวชี้้วั� ดั ด้้านสังั คมและเศรษฐกิิจ
		 (Socio Economics Indicators)
			

			
1) ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�มีม
		
ี าตรฐาน
2)
		จำำ�นวนคนไร้้
บ้า
้ น
			
3) ตราคนไม่่มีงี านทำำ�
		อัั
			
4) อยละของคนที่่�มีรี ายได้้น้อ
		ร้้
้ ยกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของรายได้้ต่อ
่ หััวในพื้้�นที่่�
			
5) อยละของสถานดููแลเด็็กเล็็กก่่อนเข้้าเรีียน
		ร้้
			
6) อยละของเด็็กที่่�เกิิดแล้้วมีีชีวิ
		ร้้
ี ต
ิ รอดจากแม่่ที่่มี
� อ
ี ายุุมากกว่่า 20 ปีี
			
7) ตราการทำำ�แท้้งต่่อจำำ�นวนเด็็กที่่�เกิิดแล้้วมีีชีวิ
		อัั
ี ต
ิ รอด
			
8) อยละของการจ้้างงานคนพิิการ
		ร้้
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ชิิคาโก รััฐอิิลิินอยส์์ สหรััฐอเมริิกา
(Chicago, Illinois, USA)

ที่มาภาพจาก Unsplash ถ่ายโดย Pedro Lastra

เมืืองที่่�ได้้ขึ้้�นชื่่�อว่่า ‘เมืืองแห่่งสายลม’ จะด้้วยเรื่่�องที่่�ตั้้�งและความผัันผวนทางการเมืืองในยุุคก่่อน
หากเหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เมืืองเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�บทใหม่่คืือเหตุุการณ์์ไฟไหม้้ครั้้�งใหญ่่ครั้้�งหนึ่่�งใน
ประวััติิศาสตร์์สหรััฐฯ จนนำำ�ไปสู่่�จุุดตั้้�งต้้นในการสร้้างสรรค์์ผังั เมืืองที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีวิ
ี ิตของผู้้�คนจน
ติิดอัันดัับหนึ่่�งในเมืืองยุุคใหม่่ที่่�ออกแบบได้้ดีีที่่�สุด
ุ แห่่งหนึ่่�งของโลก

วิิสััยทััศน์์

โครงการ Healthy Chicago 2.0 กลายเป็็นตััวชี้้�วััดเมืืองสุุขภาวะเพื่่�อให้้ถึึงเส้้นชััย ตอบไปกัับวิิสััยทััศน์์

“เมืืองที่่�มีชุ
ี ม
ุ ชนเข้้มแข็็งและการทำำ�งานร่่วมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผู้้�อยู่่�อาศััยทุุก
คนสามารถเข้้าถึึงทรััพยากร โอกาส และสภาพแวดล้้อมได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ช่่วยเพิ่่�มสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี”

เพราะเป้้าหมายของเมืืองคืือความเท่่าเทีียมด้้านสุุขภาพ กองทััพมดที่่�อยู่่�ในฐานะเครืือข่่ายด้้าน
สุุขภาพตั้้�งแต่่หน่่วยบริิการสุุขภาพ สถาบัันการศึึกษา ภาคธุุรกิิจและองค์์กรทางศาสนา ต่่างจัับมืือ
ร่่วมกัันเพื่่�อเดิินหน้้าปรัับปรุุ งสุุขภาพที่่�เป็็นเรื่่�องของทุุกคนในเมืือง
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แผนของโครงการ Healthy Chicago 2.0 ผู้้�อยู่่�อาศััยทุุกคนมีีสิิทธิ์์�ในการเข้้าถึึงทรััพยากร โอกาส
และสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นธรรม เพื่่�อสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

1

Overarching

	ตััวชี้้�วััดด้้านภาพรวม มองในมุุมกว้้างตั้้�งแต่่สถานะสุุขภาพโดยรวม โรคอ้้วนในเด็็ก
ประชากรที่่�อาศััยในชุุมชนที่่�ประสบปััญหาความยากลำำ�บากทางเศรษฐกิิจ

2 Built Environment, Economic Development, Housing

	ตััวชี้้�วััดด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�สร้้างขึ้้�น การพััฒนาเศรษฐกิิจ และที่่�อยู่่�อาศััย

3 Accessibility

การเข้้าถึึงข้้อมููล เพราะมีีจำำ�นวนผู้้�ไม่่มีป
ี ระกัันสุุขภาพหรืือผู้้�ที่่�ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รวมถึึงผู้้�ใหญ่่ที่่�ได้้รับ
ั การทำำ�ความสะอาดฟัันโดยทัันตแพทย์์

4 Education

	ตััวชี้้�วััดด้้านการศึึกษา เช่่น จำำ�นวนเด็็กอายุุ 3–4 ปีีที่่�ได้้รับ
ั การศึึกษา จำำ�นวนวัันที่่�เด็็กๆ
ไปโรงเรีียน จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ศึึกษาต่่อหลัังจบมััธยมปลาย

5 Behavioral Health

	ตััวชี้้�วััดด้้านพฤติิกรรมสุุขภาพ ทั้้�งสุุขภาพกายที่่�มองเห็็นและสุุขภาพใจที่่�รอการเปิิดเผย
	ทั้้�งผู้้�ใหญ่่ที่่�มีค
ี วามทุุกข์์ทางจิิตใจ หรืือเยาวชนที่่�มีภ
ี าวะซึึมเศร้้า

6 Child & Adolescent Health

	ตััวชี้้�วััดด้้านสุุขภาพในเด็็กและวััยรุ่่�น เช่่น อััตราการเสีียชีีวิิตของทารก จำำ�นวนนัักเรีียน
	ที่่�ได้้รับ
ั การตรวจวััดค่่าสายตาจากโรงเรีียน

7 Chronic Disease

	ตััวชี้้�วััดด้้านโรคเรื้้�อรััง เรื่่�องง่่ายๆ อย่่างการที่่�วััยรุ่่�นบริิโภคผัักผลไม้้อย่่างน้้อย 5 มื้้�อต่่อ
	สััปดาห์์ วััยรุ่่�นที่่�ออกกำำ�ลัังกายอย่่างน้้อย 60 นาทีีต่่อวััน

8 Infectious Disease

	ตััวชี้้�วััดด้้านโรคติิดเชื้้�อ เช่่น จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV ใหม่่ อััตราการเข้้าถึึงการรัักษาผู้้�ป่่วย
โรคตัับอัักเสบซีี อััตราผู้้�ป่่วยโรคคลามายเดีีย

9 Violence

	ตััวชี้้�วััดด้้านความรุุ นแรง อาจเป็็นเรื่่�องสุุดโต่่งอย่่างอััตราการฆาตกรรมจากการใช้้
อาวุุธปืืน จำำ�นวนการยิิงที่่�ไม่่ถึึงแก่่ชีวิ
ี ิต จำำ�นวนอาชญากรรมรุุ นแรงในพื้้�นที่่�สาธารณะ
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ซานฟรานซิิสโก รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย สหรััฐอเมริิกา
(San Francisco, California, USA)

ที่มาภาพจาก Unsplash ถ่ายโดย Joonyeop Baek

ทุุกหน้้าประวััติิศาสตร์์ของเมืืองที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องความหลากหลายของผู้้�คน ความเบ่่งบานซึ่่�งเกิิด
จากการรวมความต่่างของวััฒนธรรมทำำ�ให้้เสีียงของแต่่ละคนมีีความหมาย นำำ�ไปสู่่�ความ
เปลี่่�ยนแปลงมากมายตั้้�งแต่่สิิทธิิสตรีี การยอมรัับและเปิิดกว้้างเรื่่�องเพศ จนถึึงเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม
และเพราะทุุกความก้้าวหน้้าเริ่่�มจากการลงมืือทำำ� เมืืองแห่่งนี้้�ยังั เป็็นบ้้านของเหล่่าสตาร์์ทอััพก่่อน
จะเป็็นดาวรุ่่�งในแวดวงธุุรกิิจ

วิิสััยทััศน์์

เมืืองที่่�มีพื้้
ี น
� หลัังเรื่่�องความใส่่ใจไม่่ว่า
่ ข้้อมููลส่่วนย่่อยหรืือภาพใหญ่่ล้ว
้ นคืือความสำำ�คััญ เป้้าหมาย
ของโครงการ San Francisco Indicator Project จึึงเป็็น
การสนัับสนุุนการทำำ�งานร่่วมกััน การวางแผน การตััดสิินใจ
และการสนัับสนุุนเพื่่�อสัังคมและสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของประชาชน

โดยเริ่่�มการจััดเก็็บระบบข้้อมููลระดัับย่่านซึ่่�งเป็็นหน่่วยย่่อยที่่�สุด
ุ เพื่่�อสะท้้อนสู่่�ภาพใหญ่่ของเมืืองใน
เรื่่�องชุุมชนที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาวะและเป็็นธรรม
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แผนของโครงการ San Francisco Indicator Project แบ่่งตััวชี้้�วััดออกเป็็น 8 ด้้าน 91 ตััวชี้้�วััด

1

Environment

	ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมประกอบด้้วยมาตรการพลัังงานและการอนุุรัก
ั ษ์์ ทรััพยากร
ธรรมชาติิ การคุ้้�มครองแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิ การลดการจััดการขยะมููลฝอย
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีก
ี ารปนเปื้้�อน คุุณภาพอากาศและมลพิิษทางเสีียง

2 Transportation

ประกอบด้้วยมาตรการที่่�สะท้้อนคุุณภาพของการขนส่่งสาธารณะ สิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกสำำ�หรัับการเดิินและการปั่่�นจัักรยาน รวมถึึงการวััดผลกระทบต่่อสุุขภาพที่่�เกิิด
จากการขนส่่ง

3 Community

มาตรการรวมกลุ่่�มทางสัังคม ชนกลุ่่�มน้้อย และการบููรณาการด้้านเศรษฐกิิจ และการมีี
	ส่่วนร่่วมทางการเมืือง มาตรการของชุุมชนหรืือการทำำ�งานร่่วมกัันทางสัังคม

4 Public Facility

	ตััวชี้้�วััดด้้านอาณาบริิเวณสาธารณะ วััดจากการเข้้าถึึงต่่อการจััดระเบีียบของสาธารณะ
และการดููแลร้้านค้้าปลีีกและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เช่่น คลิินิก
ิ และโรงพยาบาล
	สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม

5 Education

	วััดจากการกระจายความพอเพีียงและคุุณภาพการศึึกษาของรััฐและสถานเลี้้�ยงเด็็ก
หลัักฐานแสดงให้้เห็็นว่่าผลลััพธ์์ด้้านการศึึกษา หรืือที่่�ตั้้�งของโรงเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับบ้้าน
	มีีผลต่่อการใช้้งานและลดมลภาวะ

6 Housing

	วััดจากราคาที่่�อยู่่�อาศััย การย้้ายออก การแบ่่งแยกเชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือวััฒนธรรม
และคุุณภาพความเป็็นอยู่่� การเชื่่�อมต่่อระหว่่างความพร้้อมในการอยู่่�อาศััย ราคา
	คุุณภาพและที่่�ตั้้�งรวมทั้้�งสุุขภาพ

7 Economic

	วััดจากโอกาสทางเศรษฐกิิจและความเท่่าเทีียมกััน การดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมั่่�นคง ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการจ้้างงานหรืือรายได้้อื่่�น ความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ส่่งผลต่่อเรื่่�องสุุขภาพและการ
	วิิจััยด้้านสาธารณสุุข

8 Health

	วััดจากการเข้้าถึึงและคุุณภาพของการรัักษาพยาบาลขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นรุุ นแรงในเมืือง
	ปััจจััยการใช้้บริิการปฐมภููมิแ
ิ ละการดููแลสุุขภาพเชิิงป้้องกััน การขนส่่งและสถานะการ
ประกัันสุุขภาพ

ตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะ

| 31

แวนคููเวอร์์เหนืือ แคนาดา
(City of North Vancouver, Canada)

ที่มาภาพจาก Unsplash ถ่ายโดย Juan Suarez

ประชากรครึ่่�งหนึ่่�งของแวนคููเวอร์์ไม่่ได้้เกิิดที่่�แคนาดา และเกิินกว่่าครึ่่�งไม่่ได้ ้ใช้้ภาษาอัังกฤษ ที่่�นี่่จึ
� ึง
เรีียกได้้ว่่าเป็็นบ้้านหลัังใหม่่ของผู้้�คนหลากหลายเชื้้�อชาติิ โดยเฉพาะจีีนและอิินเดีีย สอดคล้้องกัับ
บทบาทของเมืืองในฐานะเมืืองท่่าเรืือและศููนย์์กลางการส่่งออกที่่�สำำ�คััญของประเทศ จากความ
พร้้อมทางเศรษฐกิิจและโครงการพื้้�นฐานจึึงดึึงดููดใจผู้้�คน จนถููกโหวตให้้เป็็นเมืืองที่่�น่า
่ อยู่่�ที่่�สุด
ุ เป็็น
อัันดัับ 3 ของโลก

วิิสััยทััศน์์

เมืืองที่่�รวมความหลากหลายและมีีเงื่่�อนไขในเรื่่�องภาษา นี่่�จึงึ ถืือเป็็นขั้้�นแรกในการช่่วยจุุดประกาย
การเจรจาระดัับชุุมชน เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมการส่่งเสริิมสุุขภาพ ลดความไม่่เท่่าเทีียมและสร้้าง
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โครงการ City of North Vancouver ตั้้�งต้้นสร้้างความเข้้าใจต่่อผู้้�คนและชุุมชน
เกี่่�ยวกัับสุุขภาพผ่่านการสำำ�รวจ My Health My Community ระหว่่างเดืือนมิิถุน
ุ ายน 2013 ถึึงเดืือน
กรกฎาคม 2014 สำำ�หรัับผู้้�มีีอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป และอาศััยอยู่่�ในเขต Vancouver Coastal หรืือ Fraser
Health regions ทั้้�งในรูู ปแบบบริิการออนไลน์์และภาคสนาม ทั้้�งภาษาอัังกฤษ จีีน และปััญจาบ เพื่่�อ
ให้้แน่่ใจว่่าเข้้าถึึงทุุกคน

“ผลลััพธ์์ในการสำำ�รวจนี้้�อาจแตกต่่างจากแบบสำำ�รวจที่่�รายงานแบบสาธารณะอื่่�นๆ
เช่่น การสำำ�รวจด้้านสุุขภาพชุุมชนของแคนาดา การสำำ�รวจครััวเรืือนแห่่งชาติิ
เนื่่�องจากความแตกต่่างของวิิธีก
ี าร เช่่น การสรรหา การรวบรวม และการรายงาน”
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แผนของโครงการ City of North Vancouver แบ่่งตััวชี้้�วััดออกเป็็น 6 ด้้าน 37 ตััวชี้้�วััด

1

Economic

	ตััวชี้้�วััดด้้านเศรษฐกิิจ ครอบคลุุมตั้้�งแต่่จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�มีรี ายได้้ต่ำำ�กว่่า 40,000$
หรืือจำำ�นวนผู้้�ว่่างงานในปััจจุุบัน
ั

2 Healthy Status

	ตััวชี้้�วััดด้้านสถานะสุุขภาพ ว่่าด้้วยเรื่่�องสุุขภาพทั่่�วไป สุุขภาพจิิต ปััญหาโรคต่่างๆ เช่่น
โรคอ้้วน โรคเบาหวาน โรคหััวใจ และโรคมะเร็็ง

3 Lifestyle

	ตััวชี้้�วััดด้้านวิิถีีชีวิ
ี ิต อย่่างเช่่นไลฟ์์สไตล์์การดื่่�มสุุรามากกว่่า 1 ครั้้�งต่่อเดืือน การสููบบุุหรี่่�
การออกกำำ�ลัังกายมากกว่่า 150 นาทีีต่่อสััปดาห์์

4 Primary Care Access

	ตััวชี้้�วััดด้้านการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ เช่่น อััตราการมีีแพทย์์ประจำำ�ครอบครััว อััตราการ
ไปพบแพทย์์ตามนััดหมาย

5 Built Environment

	ตััวชี้้�วััดด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�สร้้างขึ้้�น เริ่่�มจากเรื่่�องง่่ายๆ อย่่างการเดิินทางโดยรถยนต์์
การเดิินทางโดยรถสาธารณะ การเดิินทางโดยจัักรยาน ทางเดิินเท้้าที่่�ได้้รับ
ั การดููแลรัักษา

6 Community Resiliency

	ตััวชี้้�วััดด้้านความยืืดหยุ่่�นของชุุมชน เช่่นเหตุุการณ์์เหนืือความคาดหมายอย่่าง
	จำำ�นวนเหตุุการณ์์ฉุก
ุ เฉิินในชุุมชน ความไม่่ปลอดภััยในอาหาร
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แมนนิิงแฮม รััฐวิิคตอเรีีย ออสเตรเลีีย
(Manningham, Victoria, Australia)

ที่มาภาพจาก https://www.manningham.vic.gov.au/early-stage-works-begin-for-the-nel

แมนนิิงแฮมเป็็นเมืืองเล็็กๆ ที่่�อยู่่�ทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือของเมลเบิิร์น
์ ออสเตรเลีีย ไฮไลท์์ที่่�สำำ�คััญ
ของเมืืองนี้้�คืือการมีีพื้้น
� ที่่�สวนสาธารณะจำำ�นวนมากกว่่า 300 แห่่ง ถืือเป็็นหนึ่่�งในเมืืองที่่�มีพื้้
ี น
� ที่่�
สีีเขีียวติิดอัันดัับต้้นของออสเตรเลีีย ภายในเมืืองมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครัันทั้้�งแกลเลอรี่่�
ศููนย์์การค้้า ศููนย์์กลางชุุมชน ผู้้�คนในแมนนิิงแฮมประกอบขึ้้�นจากความหลากหลายทางวััฒนธรรม
ทำำ�ให้้มีก
ี ารความรุ่่�มรวยทางภาษา สััญชาติิ ดนตรีี จนถึึงอาหาร

วิิสััยทััศน์์

สภาเทศบาลเมืืองแมนนิิงแฮมพร้้อมด้้วยพัันธมิิตร ได้้จััดทำำ�โครงการ Manningham’s Healthy
City: Action Plan 2013 – 2017 แผนยุุทธศาสตร์์สี่่�ปีี พััฒนาโดยใช้้การวางแผนสุุขภาพแบบ
บููรณาการของประชากร สร้้างเสริิมแนวทางกัับผู้้�มีีส่ว
่ นได้้ส่ว
่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง และแสดงให้้เห็็นถึึง
ความพยายามร่่วมกัันในการจััดการกัับปััจจััยทางสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีผ
ี ลกระทบต่่อ
ปััญหาสุุขภาพของประชากรในเมืือง

แผนดัังกล่่าวมีีจุด
ุ มุ่่�งหมายเพื่่�อปรัับปรุุ งสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีข
ี องประชาชน
โดยลดความไม่่เท่่าเทีียมและตอบสนองความต้้องการของผู้้�ด้้อยโอกาสมากที่่�สุด
ุ

ตอบโจทย์์ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ 5 ประการ คืือ ความสุุขทางจิิตใจ การดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�สุข
ุ ภาพดีี
ความปลอดภััย เมืืองสุุขภาวะ และการนำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
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แผนของโครงการ Healthy City Manningham แบ่่งตััวชี้้�วััดออกเป็็น 5 ด้้าน 41 ตััวชี้้�วััด

1

Designing a Healthy City

	ตััวชี้้�วััดการออกแบบเมืืองสุุขภาวะ เช่่น การออกแบบสภาพแวดล้้อม ถนน พื้้�นที่่�โล่่ง
	สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและบริิการที่่�ดีี การเดิินทางที่่�ยาวนานมากกว่่า 2 ชั่่�วโมง การใช้้
รถยนต์์เดิินทางไปทำำ�งาน

2 Integrated Transport

	ตััวชี้้�วััดด้้านระบบคมนาคมและขนส่่ง การเดิินทางในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�ต่่อเนื่่�องกััน ประเมิิน
ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อสถานีีรถไฟที่่�ใกล้้ที่่�สุด
ุ อััตราผู้้�ใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะไปทำำ�งาน อััตรา
	อุุบัติ
ั ิเหตุุบนท้้องถนนต่่อประชากร 100,000 คน

3 Park and Open Space

	ตััวชี้้�วััดด้้านสวนสาธารณะและพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง ทั้้�งอััตราการเข้้าใช้้พื้้น
� ที่่�สีีเขีียว จำำ�นวนพื้้�นที่่�
	นัันทนาการ จำำ�นวนพื้้�นที่่�สวนสาธารณะ

4 Environment

	ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ เช่่น การมีีน้ำ�
ำ เสีียในครััวเรืือน
การใช้้พลัังงานในครััวเรืือน การใช้้ก๊๊าซในครััวเรืือน

5 Housing

	ตััวชี้้�วััดด้้านที่่�อยู่่�อาศััย เช่่น อััตราของที่่�อยู่่�อาศััยในราคาที่่�จ่่ายไหว อััตราส่่วนระหว่่างที่่�อยู่่�
อาศััยเพื่่�อสัังคมต่่อจำำ�นวนที่่�อยู่่�อาศััยทั้้�งหมด สถานที่่�ดูแ
ู ลผู้้�สููงอายุุต่่อประชากร 1,000 คน
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ไต้้หวััน สาธารณรััฐจีีน
Taiwan (Republic of China)

ที่มาภาพจาก Unsplash ถ่ายโดย Jensen Low

ไม่่ใช่่แค่่เพีียงชานมไข่่มุก
ุ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเนื้้�อ หรืือนโยบายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมเท่่านั้้�นที่่�
ทำำ�ให้ ้ไต้้หวัันเป็็นประเทศที่่�น่า
่ จัับตามอง แต่่รวมถึึงความสามารถในการจััดการเมืืองภายใต้้เงื่่�อนไข
สภาพภููมิป
ิ ระเทศที่่�เป็็นเกาะและทรััพยากรจำำ�กััดภายใต้้แนวคิิด Resilience City ที่่�ทำำ�ให้้รัฐั บาล
กลางมีีข้อ
้ มููลด้้านประชากร สาธารณสุุข วััฒนธรรม เกษตรกรรม พาณิิชย์์ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นข้้อมููลใน
การพััฒนาเมืืองสู่่�อนาคต

วิิสััยทััศน์์

สาธารณรััฐจีีนตััดสิินใจเข้้าร่่วมการเคลื่่�อนไหวของเมืืองที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาวะดีีในช่่วงต้้นของสหััสวรรษใหม่่
สำำ�นัักส่่งเสริิมสุุขภาพ (BHP) กรมอนามััย เรีียกร้้องให้้มีก
ี ารเสนอข้้อเสนอนำำ�ร่่องในปีีค.ศ. 2003
โดยทีีมนัักวิิชาการแห่่งมหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิเฉิิงกุุง โครงการนี้้�ได้้รับ
ั รางวััลและความร่่วมมืือจาก
เมืืองไถหนาน เป็็นผู้้�บุุกเบิิกการพััฒนาเมืืองที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาวะในไต้้หวััน BHP ได้ ้ให้้เงิินทุุนแก่่หน่่วยงาน
ท้้องถิ่่�นอื่่�นๆ เพื่่�อส่่งเสริิมเมืืองที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาพดีี รวมถึึงมณฑลเหมี่่�ยวลี่่� มณฑลฮััวเหลีียน
เมืืองเกาสง และเมืืองไทเป
ตััวชี้้�วััดเมืืองที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาพดีีของไต้้หวัันถููกสร้้างขึ้้�นบนพื้้�นฐานของตััวชี้้�วััด 32 ตััวที่่�องค์์การอนามััยโลก
แนะนำำ� จััดตั้้�งตััวบ่่งชี้้�เมืืองสุุขภาพดีีของไต้้หวัันทั่่�วประเทศ

จุุดประสงค์์หลัักของการสร้้างระบบตััวบ่่งชี้้�ทั่่�วประเทศนี้้�คืือเพื่่�อให้้การศึึกษา
เปรีียบเทีียบระหว่่างเมืืองที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาพดีีในไต้้หวัันและในเวทีีระหว่่างประเทศ
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ตััวชี้้�วััดของโครงการ Taiwan Healthy Cities แบ่่งออกเป็็น 3 หััวข้้อ 53 ตััวชี้้�วััด โดยนำำ�ตััวชี้้�วััดของ
องค์์การอนามััยโลกมาปรัับให้้เข้้ากัับบริิบทของเมืืองไต้้หวััน โดยเพิ่่�มตััวชี้้�วััดในประเทศและตััวชี้้�วััดที่่�
เพิ่่�มสำำ�หรัับระดัับเมืือง ชนบท และเทศบาล ได้้แก่่

1
1.1

ตััวชี้้วั� ัดด้้านสุขุ ภาพ (Health Indicators)
ตััวชี้้�วััดขององค์์การอนามััยโลก เกี่่�ยวข้้องกัับอััตราการเสีียชีีวิิตในทุุกสาเหตุุ ร้้อยละของ
เด็็กที่่�ได้้รับ
ั วััคซีีน หรืือจำำ�นวนครััวเรืือนต่่อจำำ�นวนพยาบาล

1.2 ตััวชี้้�วััดในประเทศ ครอบคลุุมอััตราการสููบบุุหรี่่�ในผู้้�ใหญ่่ หรืือ อััตราส่่วนของประชากร
	ที่่�ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ�เสมอ
1.3 ตััวชี้้�วััดที่่�เพิ่่�มสำำ�หรัับระดัับเมืือง ชนบท และเทศบาล การมีีหลัักสููตรสุุขภาวะเมืืองและ
สภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดการสููบบุุหรี่่�

2 ตััวชี้้วั� ัดด้้านสภาพแวดล้้อม (Environment indicators)
2.1 ตััวชี้้�วััดขององค์์การอนามััยโลก) สอดคล้้องกัับประเด็็นทางสิ่่�งแวดล้้อม มลภาวะทาง
อากาศ คุุณภาพน้ำำ� หรืือพื้้�นที่่�สีีเขีียวในเมืือง
2.2 ตััวชี้้�วััดในประเทศ คุุณภาพแม่่น้ำ�
ำ และการตรวจสอบค่่าเข้้าห้้องน้ำำ�สาธารณะ
2.3 ตััวชี้้�วััดที่่�เพิ่่�มสำำ�หรัับระดัับเมืือง ชนบท และเทศบาล การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สีีเขีียว ทางเดิินเท้้า
ความครอบคลุุมของโครงข่่ายระบบขนส่่งสาธารณะ หรืือระบบขนส่่งสาธารณะ

3 ตััวชี้้วั� ัดด้้านสังั คมและเศรษฐกิิจ (Socio Economics Indicators)
3.1 ตััวชี้้�วััดขององค์์การอนามััยโลก จำำ�นวนคนไร้้บ้า
้ น อััตราคนไม่่มีงี านทำำ� หรืือร้้อยละของ
การจ้้างงานคนพิิการ
3.2 ตััวชี้้�วััดในประเทศ อััตราการเกิิดอาชญากรรม อััตราของ
	อุุบัติ
ั ิเหตุุทางรถยนต์์ อััตราส่่วนของผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�คนเดีียวได้้รับ
ั การดููแล หรืือการมีี
	ส่่วนร่่วมในองค์์กรสร้้างชุุมชน
3.3 ตััวชี้้�วััดที่่�เพิ่่�มสำำ�หรัับระดัับเมืือง ชนบท และเทศบาล เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
และจำำ�นวนและอััตราการเติิบโตของสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกทางวััฒนธรรม
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5

สรุปผลการศึกษา
ตัวชีว้ ดั เมืองสุขภาวะ
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บทที่่� 5 มาตรฐานและเกณฑ์์ของตััวชี้วั้� ัดเมืืองสุุขภาวะ
		 ของประเทศไทย
จากการศึึกษาตััวชี้้�เมืืองสุุขภาวะขององค์์การอนามััยโลก (WHO) และกรณีีศึก
ึ ษาจากเมืืองต่่างๆ
ใน 5 ประเทศ จึึงได้้คัด
ั เลืือกตััวชี้้�วัด
ั ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับประเทศไทยด้้วย 2 ปััจจััยคืือ ตััวชี้้�วัด
ั ที่่�ประเทศ
ส่่วนใหญ่่ใช้้ และตััวชี้้�วัด
ั ที่่�มีค
ี วามเหมาะสมกัับไทย
โดยสามารถสรุุ ปตััวชี้้�วัด
ั เมืืองสุุขภาวะของไทยได้้ทั้้ง� หมด 52 ตััวชี้้�วัด
ั แบ่่งเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่
		ด้้
1)
านสุุขภาพ 13 ตััวชี้้�วัด
ั
		ด้้
2) านการให้้บริิการสุุขภาพ 5 ตััวชี้้�วัด
ั
		ด้้
3) านสิ่่�งแวดล้้อม 18 ตััวชี้้�วัด
ั
		ด้้
4) านเศรษฐกิิจและสัังคม 16 ตััวชี้้�วัด
ั
การคำำ�นวณตััวชี้้�วัด
ั จะแบ่่งออกเป็็น 2 รูู ปแบบ
		 1) การเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์มาตรฐานต่่าง ๆ ของประเทศและโลก หรืือแนวคิิดและ
		
ทฤษฎีีต่า
่ งๆ
		 2) การเปรีียบเทีียบภายในชุุดข้้อมููลระหว่่างเมืืองต่่าง ๆ ตามผลชี้้�วัด
ั ที่่�มากหรืือน้้อย
เราสามารถแบ่่งตััวชี้้�วัด
ั ได้้ดังั นี้้�

ตััวชี้้วั� ัดเมืืองสุุขภาวะของไทย ประกอบด้้วย 52 ตััวชี้้วั� ัด
ตััวชี้้�วััดด้้านสุุขภาพ

น้ำำ�หนัักเด็็กแรกเกิิด

สถิิติิการเกิิดจากแม่่วััยรุ่่�น
(15-19 ปีี)

อััตราการเสีียชีีวิิตต่่อ
ประชากร 100,000 คน

สถิิติิโรคอ้้วนในเด็็ก

สาเหตุุเสีียชีีวิิตต่่อ
ประชากร 100,000 คน

อายุุคาดเฉลี่่�ยประชากร
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สถิิติิการสููบบุุหรี่่� / บุุหรี่่�ไฟฟ้้า /
ยาสููบ ในเด็็ก

สถิิติิการเป็็น
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง

สถิิติิการดื่่�มสุุรา

สถิิติิโรคอ้้วนในผู้้�ใหญ่่

สถิิติิประชากรมีี
กิิจกรรมทางกาย

สถิิติิการบริิโภคผัักและผลไม้้
ตามคำำ�แนะนำำ�ด้้านโภชนาการ
ต่่อวััน

สถิิติิการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
น้ำำ�ตาลมากกว่่า 1 แก้้วต่่อวััน

ตััวชี้้�วััดด้้านการให้้บริิการด้้านสุุขภาพ

จำำ�นวนมารดาที่่�ได้้รับ
ั
การดููแลก่่อนคลอด

จำำ�นวนเด็็กที่่�ได้้รับ
ั
วััคซีีนครบตามกำำ�หนด

จำำ�นวนบุุคลากร
ทางการแพทย์์

จำำ�นวนประชากรต่่อผู้้�ปฎิิบัติ
ั ิ
งานสาธารณสุุขมููลฐาน

จำำ�นวนประชากรต่่อ
เตีียงโรงพยาบาล
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ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

คุุณภาพอากาศ

คุุณภาพน้ำำ�ใน
แหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิ

คุุณภาพน้ำำ�เสีีย

มลภาวะทางเสีียง

คุุณภาพการจััดเก็็บ
และกำำ�จััดขยะครััวเรืือน

สถิิติิการใช้ ้ไฟฟ้้า
ต่่อครััวเรืือน

สถิิติิผู้้�เข้้าถึึงน้ำำ�ประปา

พื้้�นที่่�เมืือง

พื้้�นที่่�สีีเขีียว

พื้้�นที่่�สวนสาธารณะ

สถิิติิการเข้้าใช้้งาน
พื้้�นที่่�สีีเขีียว

จำำ�นวนสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
และสนามกีีฬา

จำำ�นวนสาธารณููปการและสิ่่�ง
อำำ�นวยความสะดวก

สถิิติิคนที่่�ใช้้จัักรยานหรืือเดิิน
ในการไปทำำ�งาน

เวลาที่่�ใช้ ้ในการเดิิน
หรืือขี่่�จัักรยานต่่อวััน

จำำ�นวนคนที่่�ใช้้ขนส่่งสาธารณะ
เพื่่�อเดิินทางไปทำำ�งานต่่อวััน

สถิิติิอุบั
ุ ติ
ั ิเหตุุบนถนน

จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ครอบครอง
รถจัักรยานยนต์์หรืือรถยนต์์
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ตััวชี้้�วััดด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยใน
ที่่�อยู่่�ที่่�ต่ำำ�กว่่ามาตรฐาน

ร้้อยละของที่่�พัก
ั อาศััยเพื่่�อ
สัังคมจากจำำ�นวนที่่�พัก
ั อาศััย
ทั้้�งหมด

จำำ�นวนคนไร้้บ้า
้ น

อััตราส่่วนคนว่่างงานต่่อ
จำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด

ค่่าจ้้างแรงงาน

รายได้้ต่่อหััวประชากร

ความเหลื่่�อมล้ำำ�ของรายได้้

จำำ�นวนสถานพััฒนา
เด็็กปฐมวััย

สถิิติิประชากรวััยผู้้�ใหญ่่
ที่่�เรีียนจบมหาวิิทยาลััย

สถิิติิการสำำ�เร็็จการศึึกษาจาก
โรงเรีียนมััธยมระดัับเขต

สถิิติิการอ่่านหนัังสืือออก

ขนาดครััวเรืือนเฉลี่่�ย

อััตราของผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััย
ลำำ�พัังและได้้รับ
ั การดููแล

สถานที่่�ดูแ
ู ลผู้้�สููงอายุุ

จำำ�นวนผู้้�พิิการ

สถิิติิอาชญากรรม
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ด้านสุขภาพ
ตััวชี้้�วััดด้้านสุุขภาพ คืือข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ พฤติิกรรมการบริิโภคและ

การดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีอิ
ี ิทธิิพลต่่อสุุขภาพอนามััยของประชาชนในพื้้�นที่่�ศึึกษา
ประกอบด้้วย 13 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
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1
สถิิติิน้ำำ�หนัักเด็็กแรกเกิิด

การวััดค่่าโดยรวมของส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย เพื่่�อใช้้ประเมิินผล
การเจริิญเติิบโตของเด็็กทารกแรกเกิิด นัับเป็็นตััวชี้้�วััดแรกที่่�
สามารถใช้้เป็็นเกณฑ์์ชี้้วั
� ัดว่่าเด็็กทารกมีีความสมบููรณ์์ของ
ร่่างกายหรืือมีีความผิิดปกติิที่่�เสี่่�ยงต่่อการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิต
เกณฑ์์ดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััยด้้วยกััน ตั้้�งแต่่สุข
ุ ภาพความ
เป็็นอยู่่�ของแม่่ จนถึึงปััจจััยด้้านสาธารณสุุขของประเทศ

ทราบหรืือไม่่ว่่า
เกณฑ์์ของน้ำำ�หนัักทารกแรกเกิิดโดยองค์์การอนามััยโลก
ระบุุไว้้ว่่า ทารกแรกเกิิดจะต้้องมีีน้ำ�
ำ หนัักไม่่น้อ
้ ยกว่่า 2,500
กรััม โดยไม่่คำำ�นึงึ ถึึงอายุุครรภ์์ หากทารกแรกเกิิดมีีน้ำ�
ำ หนััก
ต่ำำ�กว่่านี้้�จะนัับเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิต
โดยกระทรวงสาธารณสุุขไทยตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่าในแต่่ละปีี
จะต้้องมีีอััตราของทารกแรกเกิิดที่่�มีน้ำ
ี �
ำ หนัักน้้อยไม่่เกิิน
ร้้อยละ 7[1]

2
สถิิติิการเกิิด
จากแม่่วััยรุ่่�น

การคลอดโดยแม่่วััยรุ่่�นที่่�มีอ
ี ายุุระหว่่าง 15 – 19 ปีี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มัก
ั
จะเกิิดจากการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่พร้้อม อาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนทั้้�งต่่อแม่่และทารก ปััจจััยหลัักมัักเป็็นผลสืืบเนื่่�องมา
จากการขาดความรู้้�เรื่่�องเพศศึึกษา อุุปสรรคด้้านการเข้้าถึึง

ข้้อมููลและบริิการด้้านสาธารณสุุขที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอนามััยการเจริิญ
พัันธุ์์� ซึ่่�งปััญหาดัังกล่่าวยัังส่่งผลกระทบด้้านสัังคมและด้้าน
เศรษฐกิิจตามมาอีีกด้้วย

เพราะกัันไว้้ดีีกว่่าแก้้
องค์์การอนามััยโลกจึึงตั้้�งเกณฑ์์ไว้้ว่่า อััตราการตั้้�งครรภ์์
ในแม่่ที่่�มีอ
ี ายุุต่ำำ�กว่่า 20 ปีี ไม่่ควรเกิินร้้อยละ 10 ต่่อปีี
ในประเทศไทย มีีการกำำ�หนดให้้ประเด็็นการตั้้�งครรภ์์
ในวััยรุ่่�นเป็็นวาระแห่่งชาติิในปีี 2010

[1]
https://apps.hpc.go.th/dmkm/web/uploads/2020/033001-20200325113517/6986d284c9f6865e07326a14abeb631e.pdf
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3
อััตราการเสีียชีีวิิตต่่อ
ประชากร 100,000 คน

การหาค่่าอััตราการตายหรืืออััตราการตายอย่่างหยาบ มีีความ
สํําคััญในการบ่่งบอกถึึงปััญหาสุุขภาพของประชากร สถานะ
อนามััยของชุุมชนจะมีีค่่าสููงในกลุ่่�มสภาวะเศรษฐกิิจและสัังคมต่ำำ�
และบริิการด้้านการแพทย์์ไม่่ได้้มาตรฐาน ทั้้�งยัังระบุุได้้ถึึงระดัับ
การครองชีีพของชุุมชนได้้อีีกด้้วย

เทคนิิคง่่ายๆ
คำำ�นวณจากจำำ�นวนคนตายในแต่่ละปีีต่่อจำำ�นวนประชากร
ณ วัันกลางปีี คููณด้้วย 1,000

4
สถิิติิโรคอ้้วนในเด็็ก

สาเหตุุโรคอ้้วนในเด็็กเกิิดขึ้้�นจากหลายปััจจััย ส่่วนใหญ่่มัก
ั เกิิดจาก
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและพฤติิกรรมการบริิโภค อย่่างอาหารที่่�มีพ
ี ลัังงาน
สููงแต่่คุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการต่ำำ� หรืือสาเหตุุจากโรคต่่างๆ เช่่น โรค
ระบบต่่อมไร้้ท่่อ โรคทางพัันธุุกรรม ซึ่่�งโรคอ้้วนในเด็็กส่่งผลเสีียด้้าน
สุุขภาพมากมาย ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�ง่า
่ ยที่่�สุด
ุ คืือการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
เพื่่�อสร้้างสุุขลัักษณะนิิสััยที่่�ดีี

เรีียกว่่าอ้้วนได้้หรืือยััง?
เกณฑ์์การวิินิจ
ิ ฉััยโรคอ้้วนในเด็็กสามารถวิิเคราะห์์ได้้
2 แบบ คืือ
• วิิเคราะห์์ตามน้ำำ�หนัักตามเกณฑ์์ส่่วนสููง มากกว่่า
	ร้้อยละ 140 หรืือเกิิน 3 เท่่าของค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
• วิิเคราะห์์ดััชนีีมวลกาย ดััชนีีมวลกายมากกว่่า
เปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์ที่่� 95 หรืือมากกว่่า 2 เท่่าของ
	ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานตามกราฟดััชนีีมวลกาย
ขององค์์การอนามััยโลก
สถิิติิโรคอ้้วนในเด็็กจะสามารถบอกถึึงปััญหาสุุขภาพของ
ประชากรล่่วงหน้้าเพื่่�อวางแผนสำำ�หรัับการแก้ ้ไขปััญหา
และระบบสาธารณสุุขในอนาคตได้้
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5
สาเหตุุเสีียชีีวิิตต่่อ
ประชากร 100,000 คน

10 อัันดัับแรกของคนในจัังหวััดชลบุุรี ี ระยอง และฉะเชิิงเทรา เสีีย
ชีีวิิตด้้วยโรคหััวใจ โรคปอด โรคหลอดเลืือดสมอง โรคมะเร็็งและ

อะไรคืือสาเหตุุ?
การเสีียชีีวิิตของประชากรส่่วนใหญ่่มัก
ั เป็็นโรคที่่�เกิิดจาก
พฤติิกรรม หรืือความเสี่่�ยงต่่างๆ ตลอดจนปััญหาด้้าน
สาธารณสุุข บริิการทางการแพทย์์ และสภาพแวดล้้อมที่่�
ส่่งผลต่่อการใช้้ชีวิ
ี ิตของผู้้�คนในพื้้�นที่่�นั้้น
� ๆ

6
อายุุคาดเฉลี่่�ยประชากร

การคาดประมาณจำำ�นวนปีีโดยเฉลี่่�ยของการมีีชีวิ
ี ิตอยู่่�ของ
ประชากร หรืืออายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด คำำ�นวณข้้อมููลจากอายุุ
คาดเฉลี่่�ย 3 ปีีย้อ
้ นหลััง จำำ�นวนการเสีียชีีวิิตจำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
ตามทะเบีียนราษฎร์์ และสาเหตุุการเสีียชีีวิิตจากโรคต่่างๆ

ภาพเล็็กที่่�กิินความถึึงภาพใหญ่่
หากประชากรมีีสุข
ุ ภาพแข็็งแรงจะส่่งผลให้้อายุุคาดเฉลี่่�ย
ประชากรสููงขึ้้�นตามไปด้้วย ตััวชี้้�วััดดัังกล่่าวจึึงสามารถนำำ�
ไปวางแผนยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบัติ
ั ิการด้้านสุุขภาพ
สาธารณสุุข หรืือสภาพแวดล้้อมของเมืืองใหญ่่ได้้ ซึ่่�งอายุุ
คาดเฉลี่่�ยของประชากรในไทยปีีพ.ศ. 2561 ผู้้�ชายมีีอายุุ
คาดเฉลี่่�ย 71.8 ปีี และผู้้�หญิิงมีีอายุุคาดเฉลี่่�ย 79.3 ปีี
เฉลี่่�ยรวม 75.5 ปีี
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7
สถิิติิการสููบบุุหรี่่�
บุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า และยาสููบ

นัักสููบอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป คืือสถิิติิที่่�นำำ�ไปการวางแผนเพื่่�อเฝ้้าระวััง
และกำำ�หนดมาตรการส่่งเสริิมการขายและมาตรการช่่วยเลิิกบุุหรี่่�
เพราะการสููบบุุหรี่่�ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพของผู้้�สููบทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ผลเสีียต่่อบุุคคลรอบข้้างจนถึึงด้้านเศรษฐกิิจ รััฐบาลต้้องเสีียงบ
ประมาณในการดููแลรัักษาสุุขภาพของผู้้�สููบบุุหรี่่�กว่่าปีีละ 46,000
ล้้านบาท

วางเป้้าเพื่่�อลดจำำ�นวน
เพื่่�อให้้ประชาชนมีีสุข
ุ ภาพที่่�แข็็งแรง จึึงต้้องลดสถิิติิการสููบ
บุุหรี่่�ของเยาวชนให้้ต่ำำ�ลงอย่่างเนื่่�อง กระทรวงสาธารณสุุข
จึึงตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่า การบริิโภคยาสููบต้้องลดลงอย่่างน้้อย
ร้้อยละ 30 ภายในปีีพ.ศ. 2568

8
สถิิติิการเป็็นโรคไม่่
ติิดต่่อเรื้้อ� รััง หรืือ NCDs
(Non-Communicable diseases)

โรคที่่�ไม่่ได้้มีส
ี าเหตุุมาจากการติิดเชื้้�อ ไม่่สามารถติิดต่่อได้้ผ่า
่ น
การสััมผััส พาหะนำำ�โรค หรืือสารคััดหลั่่�ง แต่่เกิิดจากปััจจััยต่่างๆ
ภายในร่่างกาย ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากพฤติิกรรมการใช้้ชีวิ
ี ิต เช่่น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลืือดสมองและหััวใจ โรคมะเร็็ง โรค
ความดัันโลหิิตสููง โรคอ้้วน ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตสููงสุุด

เพราะตััวเลขสููงจนน่่าวิิตก
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังในไทยมีีสััดส่่วนที่่�สูงู กว่่านานาชาติิ
โดยสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตถึึง 300,000 กว่่ารายในปีี
พ.ศ. 2552 หรืือ คิิดเป็็น 73% ส่่งผลให้้ระบบสาธารณสุุข
ที่่�ต้้องเร่่งแก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าว องค์์การอนามััยโลกตั้้�งเป้้า
หมายไว้้ว่่าจะลดจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
ให้ ้ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของประชากร เพื่่�อเป็็นตััวชี้้�วััด
ด้้านสุุขภาพของประชากร
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9
สถิิติิการดื่่�มสุุรา

สถิิติิการดื่่�มสุุราของประชากรอายุุ 15 - 19 ปีี สามารถนำำ�ไปวิิเคราะห์์
แนวโน้้ม พฤติิกรรม จนถึึงสาเหตุุของการดื่่�มแอลกอฮอล์์ จนเป็็น
ที่่�มาของปััญหาด้้านสุุขภาพ ปััญหาอุุบัติ
ั ิเหตุุ สถิิติิเหล่่านี้้�ยังั สามารถ
นำำ�มาเปรีียบเทีียบ เพื่่�อใช้้วางแผนและนโยบายที่่�เหมาะสมได้้

แบบไหนที่่�เรีียกว่่านัักดื่่�มตััวยง
กระทรวงสาธารณสุุขไทยตั้้�งเป้้าหมายในปีีพ.ศ. 2556
ถึึงสถิิติิการดื่่�มสุุราไว้้ว่่าจะควบคุุมความถี่่�ของผู้้�บริิโภค
แอลกอฮอล์์ในประชากรอายุุ 15 – 19 ปีี ไม่่ให้้เกิินร้้อยละ
12.7 เพื่่�อลดแนวโน้้มการบริิโภค จำำ�นวนนัักดื่่�มหน้้าใหม่่
หรืืออายุุไม่่ถึึงเกณฑ์์

10
สถิิติิโรคอ้้วนในผู้้�ใหญ่่

ภาวะที่่�ร่า่ งกายมีีการสะสมของไขมัันมากกว่่าปกติิ จึึงมีีการสะสม
พลัังงานที่่�เหลืือเอาไว้ ้ในรูู ปของไขมัันตามอวััยวะต่่างๆ แบ่่งเป็็น 2
ประเภท ได้้แก่่ อ้้วนลงพุุงและอ้้วนทั้้�งตััว เป็็นสาเหตุุของโรค
เรื้้�อรัังมากมาย สามารถป้้องกัันได้ ้โดยการออกกำำ�ลัังกายเป็็น
ประจำำ� รัับประทานอาหารที่่�มีป
ี ระโยชน์์

อะไรคืือเกณฑ์์ที่่�ใช้้วััด?
การวิินิจ
ิ ฉััยโรคอ้้วนในผู้้�ใหญ่่ตั้้�งแต่่อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป
สามารถวิิเคราะห์์ได้้จากการวััดดััชนีีมวลกาย คืือ
อััตราส่่วนระหว่่างน้ำำ�หนัักต่่อส่่วนสููง แบ่่งเป็็น
ภาวะน้ำำ�หนัักเกิิน = ดััชนีีมวลกายตั้้�งแต่่ 23 – 24.9
ภาวะอ้้วนระดัับ 1 = ดััชนีีมวลกาย 25 – 29.9
ภาวะอ้้วนระดัับ 2 = ดััชนีีมวลกาย 30 ขึ้้�นไป
กระทรวงสาธารณสุุขไทยตั้้�งเป้้าหมายในปีีพ.ศ. 2560
ไว้้ว่่า จะควบคุุมสถิิติิโรคอ้้วนในคนไทยไม่่เกิินร้้อยละ 15
ของประชากร เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพ
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11
สถิิติิประชากรมีีกิิจกรรม
ทางกาย

กิิจกรรมทางกายของประชากร สำำ�รวจจากพฤติิกรรมการเล่่น
กีีฬา ออกกำำ�ลัังกาย รวมถึึงกิิจกรรมนัันทนาการต่่างๆ องค์์การ
อนามััยโลกแบ่่งกิิจกรรมทางกายออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่
		 1) กลุ่่�มกิิจกรรมในการทำำ�งาน เช่่น การทำำ�งานบ้้าน
		 การทำำ�งานที่่�เป็็นอาชีีพ
		 2) กลุ่่�มการเดิินทาง เช่่น การเดิิน การขี่่�จัักรยาน
		 3) กลุ่่�มการทำำ�กิิจกรรมนัันทนาการยามว่่าง เช่่น
		
การเล่่นกีีฬา การออกกำำ�ลัังกาย
		 4) กลุ่่�มพฤติิกรรมที่่�มีก
ี ารเคลื่่�อนไหวน้้อย เช่่น
		
การนั่่�งพููดคุุย การอ่่านหนัังสืือ การดููโทรทััศน์์
สถิิติิการสำำ�รวจกิิจกรรมทางกายของประชากรสามารถนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ในการกำำ�หนดแผนนโยบายหรืือกำำ�หนดมาตรการต่่างๆ
รวมถึึงการดููแลเสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีของประชากร

12
สถิิติิการบริิโภคผัักและ
ผลไม้้ตามคำำ�แนะนำำ�ด้้าน
โภชนาการต่่อวััน

การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่ถูก
ู หลัักโภชนาการ เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�ก่่อให้้
เกิิดโรคที่่�เกิิดจากพฤติิกรรม หรืือโรคติิดต่่อไม่่เรื้้�อรััง จึึงมีีการ
สำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคผัักและผลไม้้ เพื่่�อให้้หน่่วยงานต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถวางแผนนโยบายเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีี
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�เหมาะสม

การทานผัักผลไม้้คืือเป้้าหมาย
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร คืือการเพิ่่�ม
อััตราการบริิโภคผัักผลไม้ ้ให้้เพีียงพอตามคำำ�แนะนำำ�ของ
องค์์การอนามััยโลกอย่่างน้้อยร้้อยละ 18 – 20 โดยบริิโภค
ผัักไม้ ้ให้ ้ได้้ 400 กรััมต่่อวััน
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13
สถิิติิการบริิโภค
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีน้ำำ�ตาล

พฤติิกรรมการบริิโภคน้ำำ�ตาลในปริิมาณที่่�มากเกิินไปนั้้�นส่่งผลเสีีย
ต่่อสุุขภาพ เช่่น โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง ภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน ก่่อให้้
เกิิดโรคอ้้วน โรคเบาหวาน และโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมตาบอลิิก
อื่่�น ๆ ซึ่่�งความรอบรู้้�ด้้านโภชนาการจะช่่วยสะท้้อนพฤติิกรรมการ
บริิโภคของผู้้�คนในแต่่ละพื้้�นที่่�

ความหวานต้้องควบคุุม
องค์์การอนามััยโลกได้ ้ให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการบริิโภคน้ำำ�ตาล
สำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ใหญ่่ โดยแนะนำำ�ให้้บริิโภคน้ำำ�ตาลอิิสระ
น้ำำ�ตาลโมเลกุุลเดี่่�ยวและโมเลกุุลคู่่�ที่่�เติิมลงไปในอาหาร
รวมถึึงน้ำำ�ตาลธรรมชาติิต้้องน้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของ
พลัังงานทั้้�งหมดที่่�ควรได้้รับ
ั ในแต่่ละวััน ซึ่่�งคิิดเป็็นน้ำำ�ตาล
อิิสระ 25 กรััม หรืือประมาณ 6 ช้้อนชาต่่อวััน

สรุ ปผลการศึกษาตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะ

| 51

ด้านการให้บริการสุขภาพ
ตััวชี้้�วััดด้้านการให้้บริิการสุุขภาพ คืือข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพชีีวิิต ปััจจััยด้้าน
บุุคลากร การจััดสรรทรััพยากร และการบริิการสาธารณสุุขที่่�ส่่งผลต่่อ

สุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในพื้้�นที่่�ศึึกษา ตััวชี้้�วััดด้้านการให้้
บริิการสุุขภาพ ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
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1
จำำ�นวนมารดาที่่�ได้้รับั
การดููแลก่่อนคลอด

จำำ�นวนหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�ได้้รับ
ั การดููแลหรืือฝากครรภ์์ครบ 5 ครั้้�ง
ตามเกณฑ์์ รวมทั้้�งหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�ได้้รับ
ั การฝากครรภ์์ครั้้�งแรก
ก่่อนหรืือเท่่ากัับ 12 สััปดาห์์ โดยอายุุครรภ์์ต้้องไม่่เกิิน 12 สััปดาห์์

ทำำ�ไมหญิิงตั้้� งครรภ์์ต้้องได้้รับ
ั การดููแล
เพราะตััวเลขดัังกล่่าวสามารถระบุุถึึงคุุณภาพชีีวิิตของแม่่
และเด็็ก และสภาวะสุุขอนามััยในพื้้�นที่่�ศึึกษา โดยสำำ�นััก
ส่่งเสริิมสุุขภาพ กลุ่่�มอนามััยแม่่และเด็็กตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่า
หญิิงตั้้�งครรภ์์จะต้้องได้้รับ
ั การดููแล และฝากครรภ์์คุณ
ุ ภาพ
ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 60 ของจำำ�นวนหญิิงตั้้�งครรภ์์

2
จำำ�นวนเด็็กที่่�ได้้รับั
วััคซีีนครบตามกำำ�หนด

การประเมิินความครอบคลุุมของการได้้รับ
ั วััคซีีนพื้้�นฐานครบ
5 โรค ได้้แก่่ วััคซีีนป้้องกัันวัันวััณโรค (BCG) วััคซีีนป้้องกัันไวรััส
ตัับอัักเสบบีี (HB) วััคซีีนรวมป้้องกัันโรคคอตีีบ บาดทะยััก ไอกรน
(DTP) วััคซีีนป้้องกัันโรคโปลิิโอ (OPV) และวััคซีีนป้้องกัันหััด (M)
หรืือหััดเยอรมััน (MMR) ครบตามเกณฑ์์กำำ�หนดของเด็็กที่่�มีอ
ี ายุุ
0 - 5 ปีี

ถึึงเจ็็บหน่่อยแต่่ต้้องครบทุุกเข็็ม
จำำ�นวนเด็็กที่่�ได้้รับ
ั วััคซีีนครบตามกำำ�หนด แสดงถึึงการเข้้า
ถึึงบริิการด้้านการสร้้างเสริิมภููมิคุ้้�
ิ มกัันโรคของเด็็กปฐมวััย
ตลอดจนความรู้้�เรื่่�องการสร้้างเสริิมภููมิคุ้้�
ิ มกัันโรค
ของผู้้�ปกครองในพื้้�นที่่�ศึึกษา กระทรวงสาธารณสุุข
ตั้้�งเป้้าหมายว่่าเด็็กที่่�มีอ
ี ายุุ 0 – 5 ปีี จะต้้องได้้รับ
ั วััคซีีน
ครบถ้้วนตามกำำ�หนดโดยไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ 95
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3
จำำ�นวนประชากรต่่อ
ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานสาธารณสุุข
มููลฐาน

สาธารณสุุขมููลฐาน คืือบริิการสาธารณสุุขที่่�จำำ�เป็็นต่่อการใช้้ชีวิ
ี ิต
ของผู้้�คน ถููกต้้องตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ สอดคล้้องกัับชีีวิิตความ
เป็็นอยู่่� โดยงานสาธารณสุุขมููลฐานแบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่
การป้้องกัันโรค การส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััย การรัักษาพยาบาล
และการฟื้้� นฟููสุข
ุ ภาพ โดยทั้้�งหมดเพื่่�อเป้้าหมายในการก่่อให้้
เกิิดสุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า

อ้้ายมาหลายคน
ความสำำ�เร็็จของงานไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้จากการทำำ�งาน
คนเดีียว ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานสาธารณสุุขมููลฐาน ประกอบด้้วย
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้าน และผู้้�สื่่�อข่่าวสารสาธารณสุุข โดยหน้้าที่่�หลัักๆ
มีีตั้้�งแต่่เผยแพร่่ความรู้้� รัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้นจนถึึง
ปฏิิบัติ
ั ิการ ซึ่่�งแต่่ละหมู่่�บ้้านจะมีีจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน
ไม่่เท่่ากัันขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนหลัังคาเรืือนตามแต่่ละพื้้�นที่่�

4
จำำ�นวนบุุคลากร
ทางการแพทย์์

ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์ ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบโรคศิิลปะ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพในกลุ่่�มต่่างๆ เช่่น เวชกรรม ทัันตกรรม
เภสััชกรรม กายภาพบำำ�บััด เทคนิิคการแพทย์์ การแพทย์์แผน
ไทย หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์และสาธารณสุุขอื่่�น
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�นที่่�รัฐ
ั มนตรีีว่่าการกระทรวง
สาธารณสุุขประกาศให้้เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์

ตััวเลขช่่วยยืืนยัันความพร้้อม
อััตราส่่วนบุุคลากรทางการแพทย์์เป็็นดััชนีีชี้้วั
� ัดแสดงถึึง
สััดส่่วนทรััพยากรต่่อประชากรในพื้้�นที่่�ศึึกษา องค์์การ
อนามััยโลกได้้กำำ�หมดเกณฑ์์มาตรฐานสััดส่่วนจำำ�นวน
แพทย์์ที่่�ควรจะเป็็นคืือ 1 คนต่่อประชากร 5,000 คน และ
สััดส่่วนทัันตแพทย์์ที่่�ควรจะเป็็นคืือ 1 คนต่่อประชากร
10,000 คน
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5
จำำ�นวนประชากรต่่อเตีียง
โรงพยาบาล

เตีียงสำำ�หรัับให้้บริิการผู้้�ป่่วยที่่�แพทย์์สั่่�งให้้นอนรัักษาในตึึกผู้้�ป่่วย
หรืือแผนกผู้้�ป่่วยพัักนอน เพื่่�อการดููแลรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน ไม่่รวม
เตีียงรอคลอด เตีียงทารกแรกเกิิดที่่�มีอ
ี าการผิิดปกติิ เตีียงตรวจ
และเตีียงสัังเกตอาการ จำำ�นวนประชากรต่่อเตีียงโรงพยาบาลจะ
ช่่วยในการวางแผนรองรัับการบริิการให้้เพีียงพอ มีีประสิิทธิิภาพ
และได้้มาตรฐาน

เตีียงต้้องพอ
จํํานวนประชากรต่่อเตีียงโรงพยาบาล สามารถคำำ�นวณได้้
จากจำำ�นวนประชากรที่่�มีท
ี ะเบีียนบ้้านในเขตหรืือจัังหวััด
หารด้้วย จำำ�นวนเตีียงรัับผู้้�ผู้้�ในในเขตหรืือจัังหวััดนั้้�นๆ
องค์์การอนามััยโลกกำำ�หนดมาตรฐานที่่�ควรจะเป็็นคืือ
5 เตีียงต่่อประชากร 1,000 คน
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ด้านสิ่งแวดล้อม
ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม คืือข้้อมููลปััจจััยทางด้้านชีีววิิทยาและสิ่่�งแวดล้้อม

และข้้อมููลด้้านสาธาณููปโภคและสาธารณููปการ ที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการ
ใช้้ชีวิ
ี ิต สุุขภาพ และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในพื้้�นที่่�ศึึกษา
ประกอบด้้วย 18 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
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1
คุุณภาพอากาศ

วััดได้้จากดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ หรืือค่่า AQI แสดงข้้อมููลคุุณภาพ
อากาศในภาพรวม ประกอบด้้วยมลพิิษทางอากาศ 6 ชนิิด ได้้แก่่
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอ น(PM10) ก๊๊าซโอโซน (O3)
ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2)
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) และฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)

ระบบทางเดิินหายใจไม่่ใช่่เรื่่�องเล่่นๆ
คุุณภาพอากาศในแต่่ละพื้้�นที่่�จะส่่งผลต่่อสุุขภาพของ
ประชากร ตลอดจนภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพและเป็็นสาเหตุุที่่�
ก่่อให้้เกิิดโรคหััวใจขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมอง โรค
มะเร็็งปอด รวมทั้้�งส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพในระยะสั้้�น เช่่น
การระคายเคืืองตา โรคหอบหืืดเฉีียบพลััน

2
คุุณภาพน้ำำ�ในแหล่่งน้ำำ�
ธรรมชาติิ

คุุณภาพน้ำำ�ในแหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิ สามารถวััดได้้จากดััชนีีคุณ
ุ ภาพ
น้ำำ� ดููได้้จาก สีี กลิ่่�นและรส อุุณหภููมิิ ควาเป็็นกรดและด่่าง ตะกั่่�ว
ปรอท สารหนูู ไซยาไนด์์ กััมมัันตภาพรัังสีี สารฆ่่าศััตรูู พืช
ื และสััตว์์
ดีีดีีทีี และสารพิิษอื่่�นๆ

อย่่ามองข้้ามแหล่่งน้ำำ�เสื่่�อมโทรม
กรมควบคุุมมลพิิษได้้กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งน้ำำ�
เพื่่�อเป็็นแนวทางรัักษาคุุณภาพน้ำำ�ในแหล่่งน้ำำ�ที่่�คงสภาพดีี
เหมาะสมต่่อการใช้้ประโยชน์์ด้้านต่่างๆ และฟื้้� นฟููคุณ
ุ ภาพ
น้ำำ�ในแหล่่งน้ำำ�ที่่�เสื่่�อมโทรมให้้มีส
ี ภาพดีีขึ้้�น
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3
คุุณภาพน้ำำ�เสีีย

น้ำำ�เสีีย หมายความว่่า ของเสีียที่่�อยู่่�ในสภาพเป็็นของเหลว ตลอด
จนสารพิิษที่่�ปนเปื้้�อน ซึ่่�งแต่่ละแหล่่งจะมีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�ง
ทางกายภาพ เคมีี และชีีวภาพ ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมาก
ในการบำำ�บััดน้ำำ�เสีียที่่�เกิิดขึ้้�นให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพที่่�เหมาะสม สามารถนำำ�
มาใช้้อุป
ุ โภคบริิโภค หรืือปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ�สาธารณะได้้อย่่าง
ปลอดภััยต่่อสุุขภาวะของประชาชนและสิ่่�งแวดล้้อม

ต่่างประเภท ต่่างการควบคุุม
กรมควบคุุมมลพิิษ ได้้กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการระบาย
น้ำำ�ทิ้้�งตามประเภทกิิจกรรมและการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเพื่่�อ
ป้้องกััน แก้้ปัญ
ั หา และควบคุุมมลพิิษทางน้ำำ�จากแหล่่งต่่างๆ
ซึ่่�งแต่่ละประเภทจะมีีรายละเอีียดการควบคุุมที่่�แตกต่่างกััน
ไปตามประกาศของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

4
มลภาวะทางเสีียง

สภาวะที่่�มีรี ะดัับเสีียงดัังและยาวนานจนก่่อให้้เกิิดทั้้�งความ
รำ��คาญและอัันตรายต่่อสุุขภาพ แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางเสีียง
สามารถแบ่่งออกได้้ 3 ประเภท ได้้แก่่ จากยานพาหนะต่่างๆ
จากโรงงานอุุตสาหรรม และจากกิิจกรรมต่่างๆ ของมนุุษย์์

ระดัับนี้้�ต้้องเอามืืออุุดหููแล้้ว
การวััดค่่าระดัับเสีียงรบกวน สามารถวััดได้้จากเครื่่�อง
ตรวจวััดเสีียงมีีหน่่วยเป็็นเดซิิเบลเอ ไทยมีีมาตรการ
เพื่่�อควบคุุมมลพิิษทางเสีียงตามพระราชบััญญััติิไว้้ดัังนี้้�
ค่่าระดัับเสีียงสููงสุุด ไม่่เกิิน 115 เดซิิเบลเอ ค่่าระดัับเสีียง
เฉลี่่�ย 24 ชั่่�วโมง ไม่่เกิิน 70 เดซิิเบลเอ และค่่าระดัับเสีียง
รบกวนไว้้ที่่� 10 เดซิิเบลเอ
องค์์การอนามััยโลกกำำ�หนดว่่า เสีียงที่่�เป็็นอัันตราย
หมายถึึงเสีียงที่่�ดัังเกิิน 85 เดซิิเบลเอที่่�ทุก
ุ ความถี่่�
ส่่วนใหญ่่พบว่่า โรงงานอุุตสาหกรรมมีีระดัับเสีียงที่่�ดัังเกิิน
85 เดซิิเบลเอ สามารถก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ทางกายและจิิตใจ
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5
คุุณภาพการจััดเก็็บและ
กำำ�จััดขยะครััวเรืือน

ขยะหรืือของเสีียครััวเรืือนมัักเกิิดจากแหล่่งที่่�พัก
ั อาศััย แบ่่งออก
เป็็น 2 ประเภท คืือ (1) ขยะทั่่�วไป ได้้แก่่ ขยะแห้้ง และขยะเปีียก
(2) ขยะอัันตราย ได้้แก่่ ถ่่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้้า หากการบริิหาร
จััดการขยะไม่่ได้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพหรืือไม่่ถูก
ู ต้้องตามหลัักสุุขอนามััย
ทำำ�ให้้เกิิดปริิมาณขยะตกค้้างซึ่่�งส่่งผลต่่อปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

เก็็บอย่่างมีีหลัักการ
มาตรฐานคุุณภาพการบริิหารจััดการขยะมีีหลัักเกณฑ์์และ
องค์์ประกอบ 4 ด้้าน คืือ (1) ศัักยภาพในการบริิหารจััดการ
(2) การบริิหารจััดการขยะตามหลััก 3R เพื่่�อให้้เกิิดความ
ยั่่�งยืืน (3) การกำำ�จััดขยะมููลฝอยที่่�ปลายทาง (4) การบัังคัับ
ใช้้กฎหมายในการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยในชุุมชน

6
สถิิติิการใช้ ้ไฟฟ้้า
ต่่อครััวเรืือน

วััดจากขนาดมิิเตอร์์หน่่วยไฟฟ้้าที่่�ใช้้และค่่าไฟฟ้้าในแต่่ละเดืือน
มีีจุด
ุ ประสงค์์เพื่่�อวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้ ้ไฟฟ้้าครััวเรืือนซึ่่�ง
เกี่่�ยวข้้องกัับอุุณหภููมิิ สภาพภููมิอ
ิ ากาศ ระดัับรายได้้ และความ
เหลื่่�อมล้ำำ�ในการใช้ ้ไฟฟ้้าของแต่่ละพื้้�นที่่�

เมื่่�อไฟสว่่างชีีวิิตประจำำ�วัันก็็ไปต่่อได้้
ปััจจุุบัน
ั ไฟฟ้้าเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิิตพื้้�นฐาน
รวมถึึงปััจจััยในการพััฒนาเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม
การไฟฟ้้ามีีเป้้าหมายพััฒนาระบบไฟฟ้้าให้้มีค
ี วามมั่่�นคง
การบริิการจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้าอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
และเพีียงพอต่่อความต้้องการของประชาชน
ธุุรกิิจ และอุุตสาหกรรม

สรุ ปผลการศึกษาตัวชี้วัดเมืองสุขภาวะ

| 59

7
สถิิติิผู้้�เข้้าถึึงน้ำำ�ประปา

การประปาส่่วนภููมิภ
ิ าค มีีการเก็็บข้้อมููลสถิิติิการให้้บริิการราย
เดืือนของแต่่ละพื้้�นที่่� จะเป็็นข้้อมููลในหลากหลายส่่วนตั้้�งแต่่จำำ�นวน
ผู้้�ใช้้ กำำ�ลัังการผลิิต ปริิมาณการจ่่าย ข้้อมููลเหล่่านี้้�สามารถนำำ�ไป
วิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้น้ำ�
ำ ของครััวเรืือน และการคาดการณ์์
ประมาณความต้้องการน้ำำ�ในอนาคตได้้

น้ำำ�เป็็นเรื่่�องของทุุกคน
เพราะน้ำำ�เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิิต ดัังนั้้�นการ
บริิหารจััดการน้ำำ�ให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในทุุก
ขั้้�นเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในการเข้้าถึึงน้ำำ�สะอาด โดย
องค์์การสหประชาชาติิได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าการจััดหาน้ำำ�อุป
ุ โภค
บริิโภคที่่�สะอาดแก่่ประชาชนเป็็นเป้้าหมายการพััฒนาแห่่ง
สหััสวรรษ

8
พื้้� นที่่�เมืือง

พื้้�นที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานของประชากรและมีีประชากรอาศััยอยู่่�อย่่างหนาแน่่น
มีีความเจริิญ พร้้อมด้้วยโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ตามมาตรฐาน
เช่่น ถนน ระบบไฟฟ้้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม ระบบขนส่่ง
มวลชน ระบบบำำ�บััดน้ำำ�เสีีย การจััดการขยะ การป้้องกัันภััยพิิบัติ
ั ิ

เพื่่�อรองรัับการอยู่่�อาศััยและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
บริิเวณไหนเรีียกว่่าเขตเมืือง

ประเทศไทยถืือว่่าเขตปกครองท้้องถิ่่�นระดัับเทศบาลซึ่่�ง
รวมเมืืองพััทยาและกรุุ งเทพมหานครเป็็นเขตเมืือง
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9
พื้้� นที่่�สีีเขีียว

พื้้�นที่่�สีีเขีียวในเขตเมืืองมัักอยู่่�ในเขตเมืือง เทศบาล มีีพัน
ั ธุ์์�ไม้้เป็็น
องค์์ประกอบหลััก มีีการจััดการตามหลัักวนวััฒนาวิิทยาและภููมิส
ิ
ถาปััตย์์ แบ่่งเป็็น 6 ประเภทคืือ (1) พื้้�นที่่�สีีเขีียวเพื่่�อการบริิการ
สาธารณะ (2) พื้้�นที่่�สีีเขีียวเพื่่�ออรรถประโยชน์์ (3) พื้้�นที่่�สีีเขีียวริ้้�ว
ยาวตามแนวสาธารณููปการ (4) พื้้�นที่่�สีีเขีียวเพื่่�อเศรษฐกิิจชุุมชน
(5) พื้้�นที่่�สีีเขีียวธรรมชาติิ (6) พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ยังั ไม่่มีก
ี ารใช้้
ประโยชน์์หรืือรอการพััฒนา

เขีียวแค่่ไหนให้้พอกัับค่่าเฉลี่่�ย
มาตรฐานคุุณภาพการบริิหารจััดการขยะมีีหลัักเกณฑ์์และ
องค์์ประกอบ 4 ด้้าน คืือ 1.ศัักยภาพในการบริิหารจััดการ
2.การบริิหารจััดการขยะตามหลััก 3R เพื่่�อให้้เกิิดความ
ยั่่�งยืืน 3.การกำำ�จััดขยะมููลฝอยที่่�ปลายทาง 4.การบัังคัับใช้้
กฎหมายในการบริิหารจััดการขยะมููลฝอยในชุุมชน

10
พื้้� นที่่�สวนสาธารณะ

พื้้�นที่่�ที่่�หน่่วยงานรััฐหรืือองค์์กรเอกชนจััดหา พััฒนาหรืือดููแล
รัักษาให้้เป็็นสถานพัักผ่่อนหย่่อนใจสาธารณะสำำ�หรัับประชาชน
ให้ ้ได้ ้ใช้้งานแบบไม่่เสีียเงิิน สวนสาธารณะแบ่่งเป็็น 5 ขนาด
ได้้แก่่ สวนสาธารณะระดัับละแวกบ้้าน สวนสาธารณะระดัับแขวง
สวนสาธารณะระดัับเขต สวนสาธารณะระดัับเมืือง และสวน
สาธารณะระดัับมหานคร

สวนควรมีีขนาดและรััศมีีที่่�เท่่าไหร่่
กรมโยธาธิิการและผัังเมืืองได้้กำำ�หนดมาตรฐานไว้้ว่่า
1) สวนสาธารณะระดัับละแวกบ้้าน ควรมีีพื้้น
� ที่่� 12.5 ไร่่
	ต่่อประชากร 1,000 คน รััศมีีพื้้น
� ที่่�ให้้บริิการ
300 – 500 เมตร
2) สวนสาธารณะระดัับชุุมชน ควรมีีพื้้น
� ที่่� 2.5 ไร่่
	ต่่อประชากร 1,000 คน รััศมีีพื้้น
� ที่่�ให้้บริิการ 1 – 2.5
	กิิโลเมตรหรืือโดยระบบขนส่่งสาธารณะไม่่เกิิน ½ ชั่่�วโมง
3) สวนสาธาณะระดัับย่่านควรมีีพื้้น
� ที่่� 1.5 ไร่่ต่่อประชากร
1,000 คน รััศมีีพื้้น
� ที่่�ให้้บริิการ 3 – 6 กิิโลเมตรหรืือโดย
ระบบขนส่่งสาธารณะไม่่เกิิน 1 ชั่่�วโมง
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11
สถิิติิการเข้้าใช้้งาน
พื้้� นที่่�สีีเขีียว

การเก็็บจำำ�นวนคนที่่�เข้้าไปใช้้งานพื้้�นที่่�สีีเขีียวช่่วยสะท้้อนถึึง
พฤติิกรรมการใช้้พื้้น
� ที่่�สาธารณะ ส่่งเสริิมให้้ประชากรเกิิด
กิิจกรรมทางกาย กิิจกรรมทางสัังคม เพื่่�อสุุขอนามััยและคุุณภาพ
ชีีวิิตในเมืืองที่่�ดีี

ไม่่ใช่่แค่่คนกลุ่่�มเดีียว
สถิิติิที่่�จััดเก็็บล้้วนสะท้้อนพฤติิกรรมทางสัังคมของผู้้�คนใน
ทุุกช่่วงอายุุ เพศ อาชีีพ ในพื้้�นที่่�ศึึกษา

12
จำำ�นวนสิ่่ง� อำำ�นวยความ
สะดวกและสนามกีีฬา

การนัับจำำ�นวนสนามกีีฬา ลานกีีฬา สนามเด็็กเล่่น หรืือสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกอื่่�นๆ ในแต่่ละเขตสามารถนำำ�ไปเทีียบกัับจำำ�นวน
ประชากรแต่่ละพื้้�นที่่� เพราะตััวเลขเหล่่านี้้�ช่ว
่ ยแสดงถึึงความ
สามารถในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�สัันทนาการที่่�ครอบคลุุม และความ

เพีียงพอ

ขนาดที่่�ใช่่ในสััดส่่วนที่่�พอดีี
กรมโยธาธิิการและผัังเมืืองได้้กำำ�หนดมาตรฐานไว้้ว่่า
สนามเด็็กเล่่นควรมีีพื้้น
� ที่่� 0.5 ไร่่ต่่อประชากร 1,000 คน
พื้้�นที่่�ให้้บริิการ ได้้แก่่ ชุุมชนระดัับหมู่่�บ้้าน ชนบททุุก
หมู่่�บ้้าน และชุุมชนย่่านที่่�อยู่่�อาศััย และสนามกีีฬาควรมีี
พื้้�นที่่� 0.8 ไร่่ต่่อประชากร 1,000 คน พื้้�นที่่�ให้้บริิการทุุก
ตำำ�บลอย่่างน้้อยตำำ�บลละ 1 สนาม
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13
จำำ�นวนสาธารณููปการ
และสิ่่ง� อำำ�นวยความ
สะดวก

การบริิการเพื่่�อสาธารณะที่่�ดำำ�เนิินการโดยรััฐหรืือเอกชน
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่เรื่่�องการศึึกษา เคหะการ ศาสนา วััฒนธรรม
การอนามััย ความปลอดภััย สัันทนาการ และบริิการอื่่�นๆ ตาม
ความต้้องการของประชาชน และเป็็นกิิจกรรมที่่�ไม่่หวัังผลกำำ�ไร

นัับพร้้อมเทีียบเคีียง
การนัับจำำ�นวนสาธารณููปการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในแต่่ละเขตคืือการนำำ�ไปเทีียบกัับจำำ�นวนประชากรแต่่ละ
พื้้�นที่่� ตััวเลขดัังกล่่าวจะเป็็นตััวช่่วยที่่�บ่ง่ บอกถึึงความความ
สามารถในการเข้้าถึึง ครอบคลุุม พอเพีียง และ
ได้้มาตรฐาน

14
สถิิติิคนที่่�ใช้้จัักรยาน
หรืือเดิินในการเดิินทาง
ไปทำำ�งาน

สำำ�รวจปริิมาณประชากรที่่�เลืือกเดิินทางโดยใช้้จัักรยานหรืือเดิิน
ไปทำำ�งานในชีีวิิตประจำำ�วััน ตััวชี้้�วััดนี้้�แสดงถึึงพฤติิกรรมการเดิิน
ทาง และรูู ปแบบการเดิินทางของประชากรในพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีความ
สััมพัันธ์์ต่่อสภาพแวดล้้อมเมืือง

ตััวเลขไม่่ได้้อยู่่�แค่่ความสะดวกสบาย
เพราะรูู ปแบบของการวางผัังเมืือง และประสิิทธิิภาพของ
ระบบขนส่่งมวลชน ล้้วนส่่งเสริิมให้้ประชากรในพื้้�นที่่�เลืือก
รูู ปแบบการเดิินทาง ซึ่่�งการเดิินหรืือการใช้้จัักรยานก็็เป็็นอีีก
หนึ่่�งทางเลืือกที่่�ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีสุข
ุ ภาวะที่่�ดีี
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15
ระยะเวลาที่่�ใช้ ้ในการเดิิน
หรืือปั่่� นจัักรยานต่่อวััน

การสำำ�รวจและการเก็็บข้้อมููลระยะเวลาประชากรแต่่ละคนใช้้
เวลาในการเดิินหรืือปั่่�นจัักรยานเฉลี่่�ยต่่อ 1 วััน เป็็นระยะเวลาที่่�
ประชากรกิิจกรรมทางกายที่่�ง่า
่ ยที่่�สุด
ุ ในชีีวิิตประจำำ�วััน ส่่งผลให้้
สุุขอนามััยและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี

เดิินหรืือปั่่�นกัันนานแค่่ไหนดีีนะ
กระทรวงสาธารณสุุขระบุุว่่าเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีควรเดิิน ปั่่�น
จัักรยาน หรืือออกกำำ�ลัังกายอย่่างน้้อย 30 นาทีีต่่อวััน หรืือ
150 นาทีีต่่อสััปดาห์์

16
จำำ�นวนคนที่่�ใช้้ขนส่่ง
สาธารณะเดิินทางไป
ทำำ�งานต่่อวััน

การสำำ�รวจและการเก็็บข้้อมููลปริิมาณผู้้�ที่่�เดิินทางโดยระบบขนส่่ง
มวลชนในแต่่ละวัันสามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบต่่อจำำ�นวนประชากร
ตััวเลขนี้้�แสดงถึึงศัักยภาพของระบบขนส่่งสาธารณะ ประสิิทธิิภาพ
ของการวางผัังเมืือง ความสะดวกปลอดภััย และความครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ให้้บริิการ

ถ้้าสภาพแวดล้้อมของเมืืองดีี
ศัักยภาพของระบบขนส่่งมวลชนมีีประสิิทธิิภาพจะยิ่่�งส่่งผล
ให้้ประชาชนเลืือกใช้้ระบบขนส่่งมวลชนแทนการใช้้รถยนต์์
ส่่วนบุุคคล เป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทาง ลดปััญหา
ปริิมาณการจราจรบนท้้องถนน ลดการใช้้พลัังงาน และ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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17
สถิิติิอุุบัติั ิเหตุุบนถนน

สถิิติิอุบั
ุ ติ
ั ิเหตุุบนท้้องถนนต่่อประชากร 100,000 คน สามารถ
ศึึกษาได้้จากรายงานข้้อมููลอุุบัติ
ั ิเหตุุซึ่่�งเป็็นการเก็็บข้้อมููลทั่่�วไป
ของอุุบัติ
ั ิเหตุุ สถิิติิดัังกล่่าวช่่วยแสดงถึึงระดัับความปลอดภััยบน
ท้้องถนน ประสิิทธิิภาพในการการบริิหารจััดการ และมาตรฐาน
ด้้านวิิศวกรรมจราจรของพื้้�นที่่�

เจ็็บและตายไม่่ควรเกิินค่่าเฉลี่่�ย
องค์์การอนามััยโลกได้ ้ให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาอุุบัติ
ั ิเหตุุ
และความปลอดภััยทางถนน โดยมีีการระบุุว่่าสถิิติิการเสีีย
ชีีวิิตบนท้้องถนนควรมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 18 คนต่่อประชากร
100,000 คนต่่อปีี

18
จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ครอบ
ครองรถจัักรยานยนต์์
หรืือรถยนต์์

เมื่่�อเทีียบจำำ�นวนครััวเรืือนกัับสััดส่่วนจำำ�นวนการครอบครอง
รถจัักรยานยนต์์หรืือรถยนต์์แสดงให้้เห็็นถึึงพฤติิกรรมการเดิินทาง
ของผู้้�คน การเลืือกรูู ปแบบและวิิธีก
ี ารเดิินทาง รวมถึึงศัักยภาพ
และประสิิทธิิภาพของระบบขนส่่งมวลชนอีีกด้้วย

แค่่เริ่่�มลดการมีีรถก็็ลดอีีกหลายปััญหา
หากระบบขนส่่งมวลชนในเมืืองมีีประสิิทธิิภาพผู้้�คน
จะเลืือกใช้้ระบบขนส่่งมวลชนแทนการใช้้รถยนต์์/
จัักรยานยนต์์ส่่วนบุุคคล ส่่งผลให้้ปริิมาณรถยนต์์บนถนน
ลดลง ลดการจราจรติิดขััด ลดพลัังงาน ลดปััญหามลพิิษ
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตััวชี้้�วััดด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม คืือข้้อมููลปััจจััยทางด้้านคุุณภาพชีีวิิต

สาธาณููปโภค สาธารณููปการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านสุุขภาพอนามััย
ที่่�บ่ง่ บอกถึึงสภาวะอนามััย บริิการทางการแพทย์์ สภาวะเศรษฐกิิจและ
สัังคมในพื้้�นที่่�ศึึกษา ประกอบด้้วย 16 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
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1
ร้้อยละของประชากรที่่�
อาศััยในที่่�อยู่่�ที่่�ต่ำำ�กว่่า
มาตรฐาน

มาตรฐานสำำ�หรัับที่่�พัก
ั อาศััยกำำ�หนดตามขนาดของพื้้�นที่่�ที่่�เล็็ก
ที่่�สุด
ุ ที่่�สามารถอยู่่�อาศััยได้้ตามขนาดเนื้้�อที่่� ความกว้้างและความ
สููงต่ำำ�สุด
ุ แบ่่งเป็็น 2 ลัักษณะ คืือการอยู่่�อาศััยชั่่�วคราวแบบระยะ
สั้้�นไม่่เกิิน 5 ปีี และการอยู่่�อาศััยแบบถาวรระยะยาวมากกว่่า 5 ปีี
ขึ้้�นไป หรืือการครอบครองเป็็นเจ้้าของ

บ้้านเล็็กที่่�กิินความถึึงทั้้� งระบบ
ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ในที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ต่ำำ�กว่่ามาตรฐาน
แสดงถึึงปััญหาความยากจน คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�อยู่่�อาศััย
คุุณภาพสัังคมและชุุมชน รวมถึึงประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการของหน่่วยงานท้้องถิ่่�น

2
ร้้อยละของที่่�พัักอาศััย
เพื่่� อสัังคมจากจำำ�นวน
ที่่�พัักอาศััยทั้้�งหมด

ที่่�พัก
ั อาศััยเพื่่�อสัังคม คืือที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ภาครััฐหรืือองค์์กรไม่่แสวงหา
กำำ�ไรจััดสร้้างหรืือจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อประชาชนที่่�มีรี ายได้้น้อ
้ ย
ถึึงรายได้้ปานกลาง มีีการควบคุุมราคาขายหรืือเช่่าไม่่ให้้สูงู เกิิน
กว่่าศัักยภาพและความสามารถในการเข้้าถึึง เพื่่�อแก้ ้ไขปััญหาการ
ขาดแคลนที่่�อยู่่�อาศััย ตลอดจนลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ของประชากร
เมืืองและชนบท

ตััวเลขช่่วยส่่องคุุณภาพชีีวิิต
การเก็็บสำำ�รวจข้้อมููลจำำ�นวนที่่�พัก
ั อาศััยเพื่่�อสัังคมทั้้�งหมด
นำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนที่่�พัก
ั อาศััยทั้้�งหมดในพื้้�นที่่�
มีีส่่วนช่่วยแสดงถึึงคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชนใน
การเข้้าถึึงที่่�อยู่่�ศััยที่่�ได้้มาตรฐาน รััฐสวััสดิิการ
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3
จำำ�นวนคนไร้้บ้าน
้

คนไร้้บ้า
้ นที่่�หลายคนเคยพบ หมายถึึง ผู้้�ที่่�ออกมาใช้้ชีวิ
ี ิตในที่่�
สาธารณะหรืือบนท้้องถนนเป็็นที่่�พัก
ั อาศััย และผู้้�ที่่�ไม่่มีที่่
ี �อยู่่�อาศััย
เป็็นหลัักเป็็นแหล่่ง อัันเนื่่�องมากจากการถููกไล่่ที่่�ดิินที่่�เป็็นที่่�พัก
ั
อาศััย ไม่่มีที่่
ี �ดิินทำำ�มาหากิิน

คนไร้้บ้้านคืือสััญญะของความเหลื่่�อมล้ำำ�
การนัับปริิมาณของคนไร้้บ้า
้ นในพื้้�นที่่� แสดงถึึงความเหลื่่�อม
ล้ำำ�ของสัังคม ปััญหาความยากจน ปััญหาความรุุ นแรงใน
ครอบครััว คุุณภาพชีีวิิต และประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการด้้านสวััสดิิการทางสัังคมของหน่่วยงานภาครััฐ

4
อััตราส่่วนคนว่่างงานต่่อ
จำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด

คนว่่างงาน หมายถึึง ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งานและไม่่มีงี านประจำำ� แต่่ได้้
หางาน สมััครงาน หรืือรอการบรรจุุในช่่วง 7 วัันก่่อนการสำำ�รวจ
แต่่ได้้หางาน สมััครงาน หรืือรอการบรรจุุในช่่วง 8-30 วัันก่่อน
การสััมภาษณ์์ และพร้้อมที่่�จะทำำ�งานในสััปดาห์์แห่่งการสำำ�รวจ

หรืือคนที่่�ไม่่ได้้หางานทำำ�ในช่่วง 30 วัันก่่อนการสััมภาษณ์์ ซึ่่�งจะ
สำำ�รวจในผู้้�ที่่�มีอ
ี ายุุตั้้�งแต่่ 15 ปีีถึึง 65 ปีี

ความว่่างที่่�วางมืือไม่่ได้้
การสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลปริิมาณคนว่่างงาน นำำ�มาเปรีียบ
เทีียบต่่อจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด ซึ่่�งตััวชี้้�วััดที่่�แสดงถึึง
สภาวะทางเศรษฐกิิจของประชาชน วิิกฤตและเสถีียรภาพ
ทางเศรษฐกิิจ กำำ�ลัังแรงงาน รวมถึึงดััชนีีความทุุกข์์ยาก
ของประชาชน
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5
ค่่าจ้้างแรงงาน

เงิินที่่�นายจ้้างและลููกจ้้างตกลงกัันจ่่ายเป็็นค่่าตอบแทนในการ
ทํํางานตามสััญญาจ้้างและระยะเวลาการทํํางานหรืือจ่่ายให้ ้โดย
คํํานวณตามผลงานที่่�ลูก
ู จ้้างทํําได้ ้ในเวลาปกติิของวัันทํํางาน
ทั้้�งยัังหมายความรวมถึึงเงิินที่่�นายจ้้างจ่่ายให้้แก่่ลูก
ู จ้้างในวัันหยุุด
แต่่ลูก
ู จ้้างมีีสิิทธิิได้้รับ
ั ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน

จ่่ายตามอััตราค่่าจ้้าง
ปััจจุุบัน
ั ในไทยมีีการกำำ�หนดค่่าจ้้างแรงงานขั้้�นต่ำำ� ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่่าจ้้าง เรื่่�องอััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ�
ฉบัับที่่� 10 ในปีีพ.ศ. 2563 อยู่่�ที่่� 313 – 336 บาทต่่อวััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับจัังหวััดที่่�ประกอบอาชีีพ และกำำ�หนดไม่่ให้้
นายจ้้างจ่่ายค่่าจ้้างเป็็นเงิินแก่่ลูก
ู จ้้างน้้อยกว่่า
อััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ�

6
รายได้้ต่่อหััวประชากร

ค่่าเฉลี่่�ยของรายได้้ของคนทั้้�งประเทศ เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�ช่ว
่ ยบอก
เสถีียรภาพ กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนการจััดกลุ่่�มประเทศ
ร่ำ��รวยหรืือประเทศยากจน แต่่ไม่่ได้้สะท้้อนความเหลื่่�อมล้ำำ�ทาง
สัังคม หรืือคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน

สููตรการคิิด
คำำ�นวณจากผลิิตภััณฑ์์ประชาชาติิหารด้้วยจำำ�นวนประชากร
ทั้้�งประเทศ
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7
ความเหลื่่�อมล้ำำ�
ของรายได้้

ความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้้านความมั่่�นคงและรายได้้มัก
ั เกิิดจากการพััฒนา
ที่่�มีลั
ี ักษณะไม่่สมดุุลหรืือกระจุุกตััวในบางพื้้�นที่่�หรืือบางสาขาการ
ผลิิต ส่่งผลให้้ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนากระจายไปไม่่
ทั่่�วถึึงทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่�และกลุ่่�มบุุคคล

ตััวเลขความเหลื่่�อมล้ำำ�วััดจากอะไรได้้บ้้าง
วิิเคราะห์์ได้้จากมููลค่่าการบริิโภคต่่อหััวของครััวเรืือน
ข้้อมููลภาษีี ข้้อมููลรายได้้ประชาชาติิ และค่่าเฉลี่่�ยสิินทรััพย์์
และหนี้้�ของครััวเรืือนในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้ ตััวเลขนี้้�ยังั ส่่งผล
ต่่อความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางด้้านโอกาสในการเข้้าถึึงการศึึกษา
การทำำ�งาน การเข้้าถึึงสิินเชื่่�อ และการบริิการสาธารณะ
ต่่างๆ อีีกด้้วย

8
จำำ�นวนสถานพัั ฒนา
เด็็กปฐมวััย

สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย หมายถึึง สถานที่่�รับ
ั ดููแล พััฒนา ส่่งเสริิม
ประสบการณ์์เรีียนรู้้� และการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย ครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่ทารกแรกเกิิดถึึง 6 ปีี หรืือก่่อนเข้้าเรีียนประถมศึึกษาปีีที่่� 1

สััดส่่วนสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย
คำำ�นวณจากอะไร
นัับจากจำำ�นวนสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยทั้้�งหมดในพื้้�นที่่�ศึึกษา
เปรีียบเทีียบต่่อขนาดพื้้�นที่่�ศึึกษา ในไทยมีีการกำำ�หนด
มาตรฐานอััตราส่่วนผู้้�ดููแลเด็็กเพื่่�อให้้เหมาะสมพอเพีียงต่่อ
จำำ�นวนเด็็กในแต่่ละกลุ่่�มอายุุ อย่่างเช่่น เด็็กอายุุต่ำำ�กว่่า 1 ปีี
อััตราส่่วนผู้้�ดููแล 1 คนต่่อเด็็ก 3 คน เด็็กอายุุต่ำำ�กว่่า 3 ปีี
อััตราส่่วนผู้้�ดููแล 1 คนต่่อเด็็ก 10 คน เป็็นต้้น
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9
สถิิติิประชากรสำำ�เร็็จการ
ศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััย

การศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จระดัับมหาวิิทยาลััย หมายถึึง ชั้้�นสููงสุุดที่่�บุค
ุ คล
เรีียนจบในระดัับการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
ขึ้้�นไป เพื่่�อเป็็นตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านการศึึกษา การทำำ�งาน เพื่่�อใช้้
เป็็นข้้อมููลประกอบการวางแผน การกำำ�หนดนโยบายการศึึกษา
ตลอดจนความสำำ�เร็็จของการพััฒนาการศึึกษาของประเทศ

จบหรืือไม่่จบต้้องนัับให้้ครบ
การสำำ�รวจข้้อมููลจากจำำ�นวนประชากรที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไปในแต่่ละปีี
จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ เพศ เขตที่่�พัก
ั อาศััย ภููมิภ
ิ าค และ
จัังหวััด สามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนประชากร

10
สถิิติิประชากรสำำ�เร็็จการ
ศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษา

สถิิติิประชากรที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษามีีความหมาย
คล้้ายกัับสถิิติิประชากรสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััย เพื่่�อ
เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญด้้านการศึึกษา การทำำ�งาน เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููล
ประกอบการวางแผน การกำำ�หนดนโยบายการศึึกษา ตลอดจน
ความสำำ�เร็็จของการพััฒนาการศึึกษาของประเทศ

คล้้ายคลึึงกัับมหาวิิทยาลััยแต่่แตกต่่าง
การเก็็บสำำ�รวจจำำ�นวนบุุคคลที่่�เรีียนจบในระดัับการศึึกษา
มััธยมศึึกษา ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 2 ระดัับ ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาตอนต้้น
คืือ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับม.3 หรืือชั้้�นที่่�สูงู กว่่าแต่่ยังั ไม่่
จบม.ปลาย ทั้้�งสายสามััญและสายอาชีีวศึึกษาจำำ�แนกตาม
กลุ่่�มอายุุ เพศ เขตที่่�พัก
ั อาศััย ภููมิภ
ิ าค และจัังหวััดสามารถ
นำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนประชากร
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11
สถิิติิการอ่่านหนัังสืือออก

อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้ของประชากรอายุุ 6 ปีีขึ้้�นไป จำำ�แนก
ตาม ปีี เพศ และเขตการปกครอง สำำ�รวจโดยสำำ�นัักงานปลััด
กระทรวงศึึกษาธิิการ การอ่่านออกเขีียนได้้ หมายถึึง ความ
สามารถอ่่านออกและเขีียนได้้ของบุุคคลที่่�มีอ
ี ายุุตั้้�งแต่่ 6 ปีีขึ้้�นไป
การอ่่านออกเขีียนได้้นี้้จ
� ะเป็็นภาษาใดๆ ก็็ได้้ทั้้�งสิ้้�น โดยอ่่านและ
เขีียนข้้อความง่่ายๆ ได้้ ถ้้าอ่่านออกเพีียงอย่่างเดีียว แต่่เขีียนไม่่
ได้้ก็็ถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�อ่่านเขีียนไม่่ได้้

แสดงให้้เห็็นคุุณภาพการศึึกษา
การอ่่านหนัังสืือออก เป็็นตััวชี้้�วััดที่่�แสดงถึึงประสิิทธิิภาพ
และคุุณภาพการศึึกษาของประเทศไทย และการเข้้าถึึง
โอกาสทางการศึึกษาของประชาชน เพื่่�อนำำ�ไปกำำ�หนด
นโยบายพััฒนาคุุณภาพของระบบการศึึกษาให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ

12
ขนาดครััวเรืือนเฉลี่่�ย

ครััวเรืือน หมายถึึง ครััวเรืือนส่่วนบุุคคล ที่่�ประกอบขึ้้�นด้้วยบุุคคล
คนเดีียวหรืือหลายคนอาศััยอยู่่�ในบ้้านหรืือที่่�อยู่่�อาศััยเดีียวกััน
และจััดหาหรืือใช้้สิ่่�งอุุปโภคบริิโภคอัันจำำ�เป็็นแก่่การครองชีีพร่่วม
กััน อาจเป็็นญาติิหรืือไม่่เป็็นญาติิกัันก็็ได้้ ขนาดของครััวเรืือน

เฉลี่่�ยคำำ�นวณได้้จากจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมดหารด้้วยจำำ�นวนครััว
เรืือนทั้้�งหมด จะได้้ขนาดของครััวเรืือนเฉลี่่�ย

ส่่งผลในภาพรวม
ขนาดของครััวเรืือนเฉลี่่�ย แสดงถึึง ลัักษณะทางประชากร
ลัักษณะทางสัังคม หรืือวััฒนธรรม ซึ่่�งมีีผลต่่อพฤติิกรรม
การบริิโภค และพฤติิกรรมการใช้้ชีวิ
ี ิต
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13
อััตราของผู้้�สููงอายุุที่่�
อาศััยลำำ�พัั งและได้้รับั
การดููแล

ผู้้�สููงอายุุคืือบุุคคลที่่�มีอ
ี ายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป ผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััย
ลำำ�พััง หมายถึึง ผู้้�สููงอายุุที่่�มีรูี ู ปแบบการอยู่่�อาศััยตามลำำ�พัังโดย
ไม่่มีผู้้�
ี ใหญ่่วััยแรงงานอาศััยร่่วมอยู่่�ด้้วย อาจมีีสาเหตุุมาจาก ไม่่
ได้้แต่่งงาน คู่่�สมรสเสีียชีีวิิตหรืือหย่่าร้้าง ลููกๆ ย้้ายถิ่่�นไปอาศััยอยู่่�
ต่่างพื้้�นที่่� หรืือแต่่งงานแยกครอบครััว ผู้้�สููงอายุุต้้องได้้รับ
ั การ
ดููแลในทุุกด้้านโดยเฉพาะด้้านสัังคม และสาธารณสุุขจึึงแตกต่่าง
จากคนในวััยอื่่�นๆ

ประเทศไทยที่่�กำำ�ลัังเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ
อััตราของผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยลำำ�พัังและได้้รับ
ั การดููแล เป็็นตััว
ชี้้�วััดที่่�แสดงถึึงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่� เพื่่�อนำำ�ไป
ปรัับปรุุ งพััฒนาการอำำ�นวยความสะดวก การบริิการ
ทางการแพทย์์และการสาธารณสุุข

14
จำำ�นวนสถานที่่�ดูแู ล
ผู้้�สููงอายุุต่่อประชากร
1,000 คน

ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�อาศััยตามลำำ�พัังคนเดีียวส่่วนใหญ่่มัก
ั มีีปัญ
ั หาด้้าน
สุุขภาพทั้้�งทางจิิตและทางกาย รวมทั้้�งขาดการได้้รับ
ั การดููแลที่่�ดีี
เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุให้้มีที่่
ี �พัก
ั อาศััยที่่�ปลอดภััย

มีีอุป
ุ กรณ์์ใช้้สอยที่่�เหมาะสมและอยู่่�ในความดููแลของแพทย์์และ
พยาบาล จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีสถานที่่�ดูแ
ู ลผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้มาตรฐานให้้
เพีียงพอต่่อความต้้องการในทุุกกลุ่่�มประเภทผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งที่่�มีรี าย
ได้้น้อ
้ ย รายได้้ปานกลาง และรายได้้สูงู

สถานที่่�ดููแลผู้้�สููงอายุุต่่อประชากรเป็็น
ตััวบอกความต้้องการ
เพื่่�อพััฒนาสถานที่่�ดูแ
ู ลผู้้�สููงอายุุให้้เพีียงพอต่่อความ
ต้้องการ และพััฒนาการจััดหาที่่�พัก
ั สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั
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15
จำำ�นวนผู้้�พิิ การ

คนพิิการหรืือผู้้�พิิการ หมายถึึง บุุคคลซึ่่�งมีีความบกพร่่องทางการ
มองเห็็น การได้้ยิน
ิ การเคลื่่�อนไหว การสื่่�อสาร จิิตใจ อารมณ์์
พฤติิกรรม สติิปัญ
ั ญาและการเรีียนรู้้�และมีีความต้้องการจํําเป็็น
พิิเศษ ด้้านต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถดํําเนิินชีีวิิตและมีีส่่วนร่่วมใน
สัังคมได้้อย่่างบุุคคลทั่่�วไป

มองเห็็นความต้้องการด้้านอื่่�น
ผลกระทบจากความลำำ�บากสามารถนำำ�ไปใช้ ้ในการ
วางแผนให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�พิิการและการจััดบริิการฟื้้� นฟูู
สมรรถนะด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ การศึึกษา การประกอบอาชีีพ
การแพทย์์ เพื่่�อให้้ผู้้�พิก
ิ ารสามารถดำำ�รงชีีวิิตและประกอบ
อาชีีพได้้ตามศัักยภาพตนเอง รวมถึึงมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

16
สถิิติิอาชญากรรม

รูู ปแบบของข้้อมููลจากตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดและการกระทำำ�ผิิดนั้้�นซึ่่�ง
แสดงออกในรูู ปแบบของจำำ�นวนตััวเลข ได้้มาจากการดำำ�เนิินการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลของหน่่วยงานรััฐ เช่่น ตำำ�รวจ ศาล หน่่วยงาน
คุุมประพฤติิ เรืือนจำำ� และนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาแจกแจง จำำ�แนก
จััดระเบีียบและวิิเคราะห์์

ความปลอดภััยในชีีวิิตสำำ�คััญที่่�หนึ่่� ง
ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์ของประชากร
สถานการณ์์แวดล้้อมที่่�เสี่่�ยงต่่ออาชญากรรม รวมถึึง
ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการความมั่่�นคงและความ
ปลอดภััยของระบบงานยุุติิธรรมในพื้้�นที่่�
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6

สรุปข้อเสนอแนะ
จากทีมวิจยั
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ข้้อเสนอแนะจากคณะวิิจััย
1. ความละเอีียดของการจััดเก็็บข้้อมููลและข้้อมููลที่่�นำ�
ำ มาใช้้วิิเคราะห์์
ควรเป็็นข้้อมููลในระดัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ ระดัับเทศบาลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เพื่่�อที่่�จะได้้ข้อ
้ มููลที่่�ละเอีียดและสามารถจำำ�แนกค่่าคะแนนที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างพื้้�นที่่�เมืืองกัับพื้้�นที่่�
ชนบทให้้มีค
ี วามแม่่นยำำ�มากขึ้้�น
2. ข้้อมููลด้้านกายภาพหรืือสาธารณููปโภคและสาธารณููปการ
ควรกำำ�หนดขอบเขตการให้้บริิการที่่�ชัด
ั เจน เช่่น สวนสาธารณะ พื้้�นที่่�นัน
ั ทนาการ โรงพยาบาล โรงเรีียน
ควรบอกตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� ขนาดพื้้�นที่่� ลำำ�ดัับศัักย์์และรััศมีีการให้้บริิการเพิ่่�มเติิมด้้วย
3. รูู ปแบบของข้้อมููลที่่�จััดเก็็บ
แต่่ละหน่่วยงานทั้้�งระดัับจัังหวััด อำำ�เภอ เทศบาล และอื่่�นๆ ควรจััดเก็็บข้้อมููลให้้เป็็นไปในรูู ปแบบเดีียวกััน
ตลอดจนความถี่่�ที่่เ� ป็็นระบบ เช่่น ทุุกปีี ทุุก 2 ปีี ทุุก 5 ปีี
4. ข้้อมููลการวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดตััวชี้้�วััดเมืืองสุุขภาวะ
พบว่่ามีีข้อ
้ มููลบางตััวที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการประเมิินสุุขภาพของเมืือง แต่่ยังั ไม่่ได้้รับ
ั การจััดเก็็บ แนะนำำ�ให้้มีก
ี าร
จััดเก็็บเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการประเมิินสุุขภาวะเมืืองได้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น
5. หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกหน่่วยงานควรร่่วมกัันจััดเก็็บข้้อมููล
ไม่่ใช่่เพีียงแต่่หน่่วยงานท้้องถิ่่�นของพื้้�นที่่�นั้้น
้ มููลเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
� ๆ เพื่่�อให้้ข้อ
อย่่างง่่ายดาย รวมถึึงเผยแพร่่ต่อ
่ สาธารณะในรูู ปแบบข้้อมููลเปิิดที่่�ทุก
ุ คนสามารถเข้้าถึึงและนำำ�ไปใช้ ้ได้้
6. การกำำ�หนดตััวชี้้�วััดเมืืองสุุขภาวะเป็็นการอ้้างอิิงจากการศึึกษาตััวชี้้�วััดเมืืองสุุขภาวะของเมืืองอื่่�น
และนำำ�มาปรัับใช้ ้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทและรูู ปแบบข้้อมููลท้้องถิ่่�นของไทย
ชุุดตััวชี้้�วัด
ั ดัังกล่่าวสามารถปรัับรายละเอีียดตััวชี้้�วัด
ั ในแต่่ละด้้านให้้เหมาะสมกัับรูู ปแบบเมืืองและข้้อมููล
ในอนาคตได้้
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