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กิตติกรรมประกาศ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพใน
เขตเมือง (Urban HEART: User manual) ฉบับนี้ เป็นผลจากความพยายามและความร่วมมือ
ระหว่างองค์การอนามัยโลก ศูนย์การพัฒนาสุขภาพ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับส�ำนักงาน
ภูมิภาคองค์การอนามัยโลก และเจ้าหน้าที่ในประเทศและเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลน�ำเข้าต่าง ๆ
ที่ได้รับจากทีมงานเมืองน�ำร่อง ที่ได้มีการทดสอบการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนอง
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง ได้แก่
-

เมืองกัวรูลฮอส  
กรุงจาร์กาตา เดนพาซา
กรุงเตหะราน  
เมืองนากุรุ  
รัฐซาราวัค  
เมืองเม็กซิโก
เมืองยูลาอันบาอาตาร์  
เมืองดาเนา นากา โอลองกาโป
ปารานัก ทาโคลบัน แทกกุก แซมบัวงา
- เมืองโคลัมโบ  
- เมืองโฮจิมินห์   

ประเทศบราซิล
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอิหร่าน
ประเทศเคนยา
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเม็กซิโก
ประเทศมองโกเลีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเทศศรีลังกา
ประเทศเวียดนาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนในพื้นที่นำ� ร่อง ที่ได้แสดง
บทบาทน�ำและความกระตือรือล้นในการสนับสนุนการทดลองใช้เครื่องมือนี้ เพื่อให้มีการหยิบยก
ประเด็นความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ เป็นประเด็นการด�ำเนินงานภายในเมืองของพวกเขา
การด�ำเนินงานโดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วม เป็นปัจจัยส�ำคัญของการวางเส้นทางเดิน
ส�ำหรับ Urban HEART
ขอบคุณศูนย์วิจัย Inner City Health เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ที่สนับสนุน
การเขียนคู่มือฉบับนี้ บนฐานของข้อมูลน�ำเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

ก

บทน�ำ
Urban HEART คือ อะไร
เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
(Urban HEART) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการก�ำ หนดและลดความไม่ธรรม
ด้านสุขภาพในเขตเมือง Urban HEART ช่วยให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ ทั้งระดับประเทศ ระดับเมือง
ผู้จัดการโครงการ และชุมชนระดับพื้นที่
• เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยก�ำหนดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ไม่เป็นธรรมของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องเผชิญอยู่ ทั้งในเมืองหนึ่ง ๆ หรือระหว่างเมือง
• ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนและเสนอแนะให้มกี ารด�ำเนินงานเกีย่ วกับ
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
• มีสว่ นร่วมด�ำเนินงานเพือ่ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ประยุกต์ใช้แนวทางการฉายภาพความเป็นธรรมด้านสุขภาพในการก�ำหนดนโยบาย
และการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

คู่มือฉบับนี้มีอะไรบ้าง
คู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดท�ำคู่กับเอกสาร Urban HEART (ฉบับน�ำเสนอแนวคิด
และปรัชญา Urban HEART) ที่ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการใช้เครื่องมือประเมิน
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมืองและการตอบสนอง ทั้ง 6 ขั้นตอน นอกจากนี้ ยังเสนอ
แนวทางการด�ำเนินงานบนข้อมูลหลักฐานทางการวิจัย แบบปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในอดีต
จากเมืองต่าง ๆ ที่ได้มีการน�ำ Urban HEART ไปใช้แล้ว

ข

ใครบ้างที่ควรใช้คู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นส�ำหรับบุคคลหรือคณะท�ำงานที่มีบทบาทโดยตรง หรือมีบทน�ำ
ในการด�ำเนินงาน ประสานงาน หรือจัดการเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ Urban HEART ในเมือง
ของตน นอกจากนี้ ยังใช้สำ� หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ที่ต้องการทราบภาพรวม
ของกระบวนการ Urban HEART คู่มือนี้ มิใช่เป็นคู่มือวิชาการที่ใช้เก็บหรือแปลผลข้อมูลสุขภาพ
ของประชาชนในเมื อ ง และมิ ใช่ เ พื่ อ การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นข้ อ มู ล
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักประเมินผลโครงการ ควรให้ค�ำปรึกษา หรือเข้าร่วมในคณะท�ำงาน
Urban HEART ด้วย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
คู่มือฉบับนี้ มีเนื้อหามาจากฐานประสบการณ์การใช้ Urban HEART จากเมืองน�ำร่อง
ทั่วโลก ซึ่งแต่ละเมืองที่ได้ใช้ Urban HEART ต่างมีเอกลักษณ์ และเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ การ
รวบรวมและแลกเปลีย่ นข้อมูลและการเรียนรูใ้ หม่ ๆ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการปรับปรุงคูม่ อื ให้มคี วามทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ Urban HEART ที่มีการพัฒนาขึ้น คือ http://www.who.or.jp/
urbanheart เว็บไซต์นี้นำ� เสนอข้อมูลและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการน�ำ Urban HEART ไปด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือถ้ามีข้อสงสัย ค�ำถาม สามารถเขียนถาม
ไปได้ที่ urbanheart@wkc.who.int.
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การด�ำเนินงาน Urban HEART 6 ขั้นตอน
การน�ำเสนอภาพรวม
กระบวนการด�ำเนินงาน Urban HEART มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยขั้นตอนต่าง ๆ
ดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้น อย่างไรก็ตาม บางขั้นตอนอาจต้อง
ท�ำซ�ำ้ ในวงจรการด�ำเนินงาน Urban HEART ซึ่งควรด�ำเนินการซ�้ำและมุ่งการขยายผลแบบสะสม
เนื่องจาก Urban HEART เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แต่ละขั้นตอนในคู่มือ จัดท�ำขึ้นภายใต้
ข้อค�ำถาม ดังนี้
• ท�ำไมต้องท�ำ Urban HEART
• ท�ำอะไรบ้าง
• ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ
• ทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนินงานมีอะไรบ้าง
• ความรู้และทักษะที่จำ� เป็นมีอะไรบ้าง
• ต้องใช้เวลามากเท่าไร ในการด�ำเนินงาน Urban HEART
• ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงาน Urban HAERT คือ อะไร
รายการส�ำหรับตรวจสอบ (ใช้รายการส�ำหรับการตรวจสอบ ที่ให้ไว้ในตอนสุดท้าย
ของแต่ละขั้นตอน เพื่อก�ำกับความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในขั้นตอนนั้น ๆ ให้ใช้รายการส�ำหรับตรวจสอบ เป็นเครื่องเตือนความจ�ำในการน�ำเป้าหมาย
ที่ยังไม่บรรลุ ไปไว้ในขั้นตอนหลัง หรือให้ย้อนกลับไปท�ำขั้นตอนนั้นในตอนหลัง)

สรุปขั้นตอน Urban HEART

ขั้นตอนที่ 1 สร้างทีมงานที่มีองค์ประกอบหลายภาคส่วน

• มีเป้าหมายเพื่อสร้างค�ำมั่นสัญญาทางการเมือง ให้มีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพเป็นวาระส�ำคัญของเมือง การสร้างทีมงานมีความครอบคลุม อาจจะเป็น
ขั้นตอนที่ใช้เวลามาก แต่เป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญมากที่สุด กิจกรรมส�ำคัญที่ดำ� เนินการในขั้นตอนนี้
ประกอบด้วย การสร้างภาคี การให้ความรู้และการชี้ชวน โน้มน้าวให้ร่วมด�ำเนินการ
• รับผู้ที่ด�ำเนินการได้ดีมาร่วมทีมงาน
• เพิ่มความตระหนักในภาคส่วนอื่น ๆ ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความสัมพันธ์ของ
Urban HEART
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ]
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• สร้างแกนน�ำทีมงานที่สามารถสละเวลาเพื่อด�ำเนินงาน Urban HEART และ
ส่งเสริมความยัง่ ยืนของการน�ำเครือ่ งมือนีไ้ ปใช้ โดยบูรณาการร่วมกับโครงสร้างและความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดชุดตัวชี้วัดและเกณฑ์การเปรียบเทียบ

• ชุดตัวชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ จะช่วยให้ทีมงานสามารถจัดเก็บข้อมูล
ที่ส�ำคัญของประเด็นความเป็นธรรมด้านสุขภาพที่เมืองเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• น�ำตัวชี้วัดหลักของ Urban HEART มาด�ำเนินการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพทีถ่ กู ต้องและเชือ่ ถือได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ เพือ่ ก�ำหนดเป็นประเด็น
งานส�ำคัญของเมือง การพิจารณาตัวเลือกดังกล่าว ควรปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• จ�ำแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถช่วยประเมินความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
ได้ดี
• ก�ำหนดเกณฑ์เปรียบเทียบหรือค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการ
ด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดเหล่านั้น ซึ่งต้องการข้อมูลจากหน่วยงานระดับนโยบาย

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความถูกต้อง

• การด�ำเนินงาน Urban HEART ควรใช้ชดุ ข้อมูลทีส่ ามารถหาได้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้ โดยไม่ต้องเก็บหรือส�ำรวจข้อมูลใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อาจมีความอ่อนไหวทาง
การเมือง จึงควรที่จะประสานกับทีมงาน เพื่อให้การสนับสนุนในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
• เข้าถึงชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยการปรึกษาหรือขอค�ำแนะน�ำจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและชุมชน และคัดเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพที่สุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของข้อมูล
• เจราจาขอความยินยอมอย่างเป็นทางการ จากผู้เก็บรักษาข้อมูลและผู้ที่รับรอง
ความถูกต้องของชุดข้อมูล ซึ่งอาจจ�ำเป็นต้องได้รับค�ำแนะน�ำทางด้านกฎหมายหรือสารสนเทศ
เพื่อเตรียมชุดข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์

• ใช้ชดุ ตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดขึน้ และชุดข้อมูลทีร่ วบรวมแล้ว แสดงเป็นกราฟหรือแผนภูมิ
อย่างง่าย (ตารางหลายมิติ และเครือ่ งมือติดตามผล) เพือ่ แสดงให้เห็นความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
• เริ่มต้นโดยพัฒนาตารางหลายมิติและใช้ตารางนี้ในการระบุตัวชี้วัด ตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ ซึ่งควรมีการทบทวน หรือได้รับการตรวจสอบโดยเครื่องมือติดตามผลด้วย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ท�ำให้มนั่ ใจว่า มีการลงข้อมูลตามตัวชีว้ ดั พร้อมลงรหัสสีตา่ ง ๆ อย่างถูกต้อง ซึง่ วิธกี ารนี้
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจความเร่งด่วนและความสัมพันธ์ของปัญหาที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 5 ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

• ขั้นตอนนี้ส�ำคัญมากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นปัญหา โดยการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ทไี่ ด้จากการด�ำเนินงาน Urban HEART ถึงแม้วา่
ตารางหลายมิติและเครื่องมือการติดตามผลจะแสดงผลเชิงปริมาณ แต่ในขั้นตอนนี้ควรจะรวม
การประเมินเชิงคุณภาพเข้าไว้ด้วย
• ท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สามารถแปลความหมายแผนภู มิ ต ่ า ง ๆ ได้
โดยเฉพาะการแสดงผลเป็นตัวเลขและการลงรหัสสีต่าง ๆ
• สนับสนุนให้มกี ารอภิปรายเพือ่ ให้การพิจารณาเป็นไปอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ซึ่งมีหลายกลยุทธ์ที่ใช้ส�ำหรับการทบทวนแผนภูมิ ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการมุ่งเป้าหมายที่แนวโน้มและหลุมพรางของปัญหาความไม่เป็นธรรม (ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ)
• ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาเกี่ยวกับความเป็นธรรมที่ส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 6 ก�ำหนดการตอบสนองที่ดีที่สุด

• เมื่ อ ประเด็ น ความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพที่ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้ รั บ ความสนใจแล้ ว
ขั้นตอนต่อไป คือ การก�ำหนดการตอบสนองที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ควรปรึกษากับหน่วยงาน
ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนการด� ำเนินงาน
บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจและช่วยให้แผนดังกล่าวได้รับ
การยอมรับและน�ำไปปฏิบัติ
• จัดท�ำร่างกลยุทธ์และกิจกรรมด�ำเนินงาน ตามรายการ Urban HEART ที่ก�ำหนดให้
เพือ่ จุดประกายความคิด ซึง่ กลยุทธ์และกิจกรรมการด�ำเนินงานดังกล่าว ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
จากเมืองต่าง ๆ แล้ว
• ประเมินจุดแข็งของกิจกรรมการด�ำเนินงานที่มีศักยภาพ พิจารณาขอบเขตของ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผลกระทบที่ส�ำคัญเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความชอบ
หรือความสนใจของชุมชน แหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้และมีความสอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญ
ที่มีอยู่เดิมของรัฐบาลหรือหน่วยงาน
• สรุปแผนการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหา ซึง่ กระบวนการด�ำเนินงาน Urban HEART
ช่วยให้มั่นใจว่า แผนดังกล่าวอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเป็นไปได้ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 1

สร้างทีมงานที่มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน
1.1 ท�ำไมต้องท�ำ Urban HEART

การด�ำเนินงาน Urban HAERT จ�ำเป็นต้องประสานความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่าง
หน่วยงานก�ำหนดนโยบายที่หลากหลาย ทั้งระดับรัฐบาลและชุมชน ในการพูดคุยกันเกี่ยวกับความ
ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
ถึงแม้วา่ อาจเป็นไปได้ทหี่ น่วยงานด้านสุขภาพจะเป็นหน่วยงานแรก ๆ ทีส่ นใจใช้เครือ่ งมือ
การประเมินความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ (Urban HEART) หรืออาจเป็นหน่วยประสานงานหลัก
ในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าว แต่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ โดยเร็ว
เท่าที่จะเป็นไปได้ การเริ่มต้นสร้างทีมงานที่มีความครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
ในกระบวนการก่อนระยะการประเมิน เป็นทั้งกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและทุกระดับ เพื่อวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง ในทาง
กลยุทธ์ วิธีการที่ครอบคลุมช่วยสร้างค�ำมั่นสัญญาทางการเมือง และเป็นไปได้อย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนจะรับเป็นเจ้าของการแก้ไขปัญหา ถ้าพวกเขาได้มสี ว่ นร่วมตลอดกระบวนการ
และได้รับบทบาทที่ส�ำคัญตั้งแต่การระบุปัญหา ในขณะที่การสร้างทีมงานอาจจะเป็นขั้นตอน
ที่ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการ Urban HEART แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุด การสร้างทีมงาน
ที่มีองค์ประกอบครอบคลุมหลายภาคส่วน ถือเป็นการวางพืน้ ฐานส�ำหรับการการด�ำเนินงาน Urban
HEART ที่ได้ผล

1.2 ต้องท�ำอะไรบ้าง

เขี ย นแผนที่ เ ครื อ ข่ า ย เริ่ ม ต้ น โดยท� ำ ความรู ้ จั ก ว่ า ใครควรเข้ า มาร่ ว มด� ำ เนิ น งานด้ ว ย
ถือเป็นความท้าทาย ทีจ่ ำ� เป็นต้องเริม่ ท�ำโดยการตรวจดูสภาพแวดล้อมอย่างคร่าว ๆ หรือการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุบุคคลที่ควรร่วมทีมงาน ในเมือง Parañaque สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กลุ่มผู้ริเริ่มจัดการประชุมระดมสมองเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�ำเนินงาน ผลที่ได้จากการ
ประชุมดังกล่าว คือ แผนที่เครือข่าย ที่แสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมืองและการตอบสนอง
รวมทั้งได้แผนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขับเคลื่อนแกนน�ำที่ทรงอิทธิพล สื่อสารและพบกับผู้ที่มีบทบาทน�ำ และผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจบ่อย
เท่าที่จ�ำเป็น เพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการสนับสนุนและการเตรียมพวกเขาให้ยอมรับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่จะตามมา เมื่อผู้บริหารระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เช่น นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล
ผู้บริหารคณะกรรมการระดับต�ำบล หรือเจ้าหน้าที่ประเภทอื่น ๆ กลายมาเป็นผู้มีบทบาทน�ำ
ในการประเมินและตอบสนองความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง และสามารถสนับสนุน
หรือสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเข้ามาร่วมด�ำเนินการ การยอมรับ Urban HEART ของคณะกรรมการ
ระดับเมือง ถือเป็นหลักไมล์ทสี่ ำ� คัญในเมืองน�ำร่อง และช่วยกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ จ�ำนวนมาก
พิจารณาจากบทสรุปทางนโยบาย Urban HEART ในภาคผนวกที่ 1 และเอกสารความรู้อื่น ๆ
ที่สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.who.or.jp/urbanheart
ให้ความรู้ ผู้มีส่วนร่วมหลายกลุ่มอาจไม่คุ้นเคยกับแนวคิด “ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือ ความเป็น
ธรรมด้านสุขภาพ” ขั้นตอนแรกในการพัฒนากลุ่มแกนน�ำและทีมงาน เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีศักยภาพ เข้าใจประเด็นต่าง ๆ และเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ สิ่งส�ำคัญ คือ
ไม่เหินห่างกับกลุ่มที่ต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วม เอกสารความรู้ต่าง ๆ สามารถหาได้ที่เว็บไซต์
Urban HEART และสามารถจัดท�ำเอกสารความรู้นี้ขึ้นใหม่ตามค�ำแนะน�ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ผู้มีส่วนร่วมกลุ่มต่าง ๆ และเสนอให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และปรึกษาหารือกัน
มองหาวิธีการเสริมพลังเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน การแข่งขันกันด�ำเนินงานเป็นความท้าทาย
ที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในการเริ่มต้นและการส่งเสริมความยั่งยืน เมืองน�ำร่องต่าง ๆ แนะน�ำให้
บูรณาการ Urban HEART เข้ากับนโยบาย โครงการ แผนงานต่าง ๆ และภารกิจที่มีด�ำเนินการ
อยู่แล้ว ดึงศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดออกมาร่วมด�ำเนินงาน Urban HEART ซึ่งเป็น
เครื่ อ งมื อ การวางแผน ที่ ส ามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ โ ดยหน่ ว ยงานหรื อ โครงการต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
ไม่แนะน�ำให้ด�ำเนินงาน Urban HEART เป็นโครงการใหม่ที่ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ใช้เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เพิ่มเติมจากช่องทางปกติ ทีมท�ำงานในเมืองน�ำร่องต่าง ๆ ใช้การ
ประสานงานส่วนตัวเพื่อก�ำหนดผู้ร่วมด�ำเนินงาน Urban HEART ของเมืองน�ำร่องบางเมือง
หน่วยงานที่สามหรือองค์กรกลางด้านสถิติได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการเข้าถึงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ก�ำหนดกรอบการท�ำงาน การเขียนกรอบการท�ำงานร่วมกัน เป็นวิธีการส�ำคัญในการสร้างค�ำมั่น
สัญญาและความรู้ในทีมท�ำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมศักยภาพบทบาทและความรับผิดชอบ
ที่มีอยู่เดิม แผนการด�ำเนินงาน Urban HEART ที่อธิบายความอย่างชัดเจน และก�ำหนดการ
วัดความส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม ระยะเวลาการท�ำงาน บทบาทหน้าที่และเป้าหมายการท�ำงานร่วมกัน
ช่วยสร้างความมั่นใจว่ามีการก�ำหนดบทบาทของชุมชนที่ได้รับผลกระทบไว้ในกรอบการด�ำเนินงาน
นั้นด้วย รวมทั้งกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ชุมชนเหล่านั้นมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�ำคัญ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อาจตัดสินใจจัดตั้งทีมงานย่อยต่าง ๆ ที่มุ่งท�ำงานเฉพาะประเด็น
หรือเฉพาะนโยบาย วิธีนี้สามารถช่วยให้ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น และมั่นใจว่าได้ใช้ประโยชน์
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสมาชิกทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารสามารถประสาน
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงานย่อยได้
จัดท�ำเอกสารกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดตามและประเมินผล
และให้ค�ำแนะน�ำเมืองที่จะด�ำเนินการ Urban HEART ในอนาคตได้ ว่าจะเริ่มต้นด�ำเนินการอย่างไร

1.3 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับนโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการให้ขอ้ มูล รวมทัง้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นภาคการศึกษา การบังคับใช้กฎหมาย และต�ำรวจ การก�ำจัดของเสีย
และการสุขาภิบาล การจัดการเกี่ยวกับการใช้ถนนและการจราจร ที่อยู่อาศัย และการเงินการคลัง
ตลอดจนหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการก�ำหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึง
ชุดข้อมูลที่หลากหลายได้ ถ้าคาดหวังที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่ก�ำหนด ก็มีความส�ำคัญที่จะต้องน�ำหน่วยงานด้านการเงินการคลังมาร่วมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
แผนงานทั้งหมดของภาครัฐทุกระดับ เช่น ระดับประเทศ ระดับเมืองและอ�ำเภอ ผู้น�ำชุมชนต่าง ๆ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หน่วยงานระดับรากหญ้าและองค์กรพัฒนาเอกชน
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นตัวแทนของกลุม่ ประชากรต่าง ๆ เช่น องค์กรสตรี องค์กรด้านสิง่ แวดล้อม
และองค์กรด้านการศึกษา รวมทั้งองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มประชากรชายขอบและกลุ่มเปราะบาง
ในเมืองนั้น ๆ รวมทั้งกลุ่มสุขภาพ) เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สามารถส่งเสริมพลังอ�ำนาจชุมชนและ
ผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจมาจากหน่วยงาน
ที่ร่วมด�ำเนินการหรือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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1.4 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

งบประมาณที่จ�ำเป็นต้องใช้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร โดยมุง่ ให้บรู ณาการงบประมาณ
ที่ต้องใช้ด�ำเนินงาน Urban HEART เข้ากับโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว โดยอาจเพิ่มงบประมาณ
ส่วนที่ต้องใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ อาจขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือมูลนิธิต่าง ๆ นอกจากนี้ เอกสารฉบับย่อหรือสิ่งพิมพ์ให้ความรู้
และบทสรุปเชิงนโยบายทีร่ วบรวมไว้ในภาคผนวกที่ 1 ผูใ้ ช้สามารถปรับแต่งหรือแปลความให้เหมาะสม
กับบริบทของเมืองทีจ่ ะน�ำไปใช้ได้ และยังสามารถใช้รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการปัจจัย
ก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (The Commission on Social Determinants of Health)
การเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มกรอบการด�ำเนินงาน ตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก 2 และต้องการเวลาส�ำหรับการประชุมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย เพื่ออธิบาย
การด�ำเนินงาน Urban HEART และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

1.5 จะต้องใช้เวลามากเท่าไรในการด�ำเนินงาน

อาจต้องใช้เวลามากในการพัฒนาให้เกิดทีมท�ำงาน Urban HEART บางเมืองใช้เวลา
ประมาณ 6-12 เดือน ในการสร้างทีมงาน สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ คือ ต้องตระหนักว่าการสร้างทีมงาน
เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง ทีร่ วมถึงการผดุงรักษาและสนับสนุนทีมงาน แนวทางในบทนีจ้ ะให้แนวคิด
การด�ำเนินงานได้ ควรทบทวนกรอบการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ และควรปรับปรุง ถ้าจ�ำเป็น
ทบทวนสมาชิกภาพของทีมงาน เมื่อมีสมาชิกออกจากกลุ่มต้องพยายามหาคนทดแทนในต�ำแหน่ง
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ทีมงานที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.6 ความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนในเมือง ความรูท้ เี่ ข้มข้นเกีย่ วกับวิธดี ำ� เนินงาน Urban HEART เรียนรูเ้ พิม่ เติม
เกี่ยวกับ Urban HEART อ่านเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออย่างรอบคอบ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่องค์การ
อนามัยโลกในประเทศหรือพื้นที่นั้น ๆ และสานสัมพันธ์กับบุคคลที่เคยน�ำ Urban HEART ไปใช้ใน
เมืองต่าง ๆ เยี่ยมชมเว็บไซด์ Urban HEART เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.or.jp/
urbanheart ทักษะการน�ำเสนอ มีความจ�ำเป็นส�ำหรับใช้อธิบายกระบวนการ Urban HEART และ
ความส�ำคัญของการด�ำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพ ทักษะการสื่อสารกลยุทธ์
เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง Urban HEART กับล�ำดับความส�ำคัญในปัจจุบันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้นำ� การอ�ำนวยความสะดวก และทักษะการจัดการชุมชน ใช้ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้
เพื่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับกลุ่มบุคคล
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ทีอ่ าจจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาแตกต่างกันไป หรือประวัตศิ าสตร์การสร้างความสัมพันธ์ทลี่ ม้ เหลว
ทักษะการจัดท�ำเอกสารเพื่อบันทึกกระบวนการด�ำเนินงาน และการพัฒนากรอบการท�ำงาน (TOR)
ส�ำหรับทีมงาน

1.7 ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน คือ อะไร

• เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องและบุคคลต่าง ๆ ได้รับการแนะน�ำและพร้อมที่จะ
ร่วมด�ำเนินงาน Urban HEART (ตามความสามารถที่หลากหลาย)
• ค�ำมั่นสัญญาและอ�ำนาจการแลกเปลี่ยนข้อมูล จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและชุมชน อย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่ง
• การพิจารณาให้ความยินยอมให้ข้อมูลและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
• การรับรอง Urban HEART โดยผู้ที่ด�ำเนินการได้ส�ำเร็จแล้วจ�ำนวนหนึ่งคน
หรือมากกว่านั้น
• กรอบการด�ำเนินงาน (TOR) หรือเอกสารประเภทเดียวกัน
• แรงกระตุ้นต่อเนื่องเพื่อการด�ำเนินงาน

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

มองหาพลังร่วม: ทีมท�ำงานที่มีสมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีความเกี่ยวข้องกับ
Urban HEART อาจมีอยูแ่ ล้ว ซึง่ สามารถน�ำกระบวนการ Urban HEART ไปด�ำเนินการได้ ในเมือง
Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย คณะกรรมการเมืองน่าอยูข่ ององค์การอนามัยโลก (WHO Healthy
Cities Committee) ได้ช่วยสนับสนุนการจัดท�ำข้อมูลภาพรวมของ Urban HEART และกระตุ้น
การมีส่วนร่วมจากรัฐบาลกลาง
เตรียมรับกับการต่อต้าน: สาเหตุของความเป็นไม่ธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง เป็นเรือ่ ง
ทีม่ คี วามสลับซับซ้อน จึงอาจเป็นเรือ่ งยากทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ ม่มอี �ำนาจโดยตรงเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพ เช่น แรงงาน บริการสาธารณะ หรือต�ำรวจ ที่จะเห็นบทบาทของตนเองในการด�ำเนินงาน
Urban HEART กลุม่ คนทีส่ นใจเข้าร่วมทีไ่ ม่เห็นความสัมพันธ์ของความเป็นธรรมด้านสุขภาพทีม่ ตี อ่ งาน
ทีพ่ วกเขาท�ำอยู่ ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลามากกว่าขัน้ ตอนอืน่ ๆ ในกระบวนการ Urban HEART แต่กเ็ ป็นเรือ่ ง
ทีจ่ ำ� เป็น
ท�ำให้น่าเชื่อถือ: เมื่อต้องประชุมร่วมกับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจที่เป็นผู้อาวุโส ควรไป
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถโดดเด่นจากส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาค
หรือผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจเห็นความส�ำคัญและเชื่อถือใน
Urban HEART การแปลความหรือปรับการด�ำเนินอย่างเหมาะสม รวมทัง้ เอกสารสรุปการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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การแปลความและปรับเปลีย่ น: การอธิบายเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค�ำนึงถึงเกี่ยวกับขนาดของทีมงาน: ขนาดและองค์ประกอบของทีมงานที่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับความจ�ำเพาะของบริบทที่แตกต่างกัน และไม่สามารถก�ำหนดล่วงหน้าได้ แนวทางปฏิบัติ
คือ ควรก�ำหนดทีมงานให้ครอบคลุมมากเท่าทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ แต่ตอ้ งไม่ทำ� ให้
เกิดความไม่สัมพันธ์และยากล�ำบากที่จะประสานงาน ทีมงานหนึ่ง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือ ทีมงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในบางกรณีอาจเหมาะสมส�ำหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูล
โดยไม่มีการเข้าร่วมทีมงานอย่างเต็มที่ การสร้างทีมงานหนึ่ง ๆ ควรมีสมาชิกประมาณ 10-12 คน
บ่มเพาะความต้องการ: การด�ำเนินงาน Urban HEART จะได้ผลดีที่สุด เมื่อตัวแทน
จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะใช้กระบวนการนี้ และเชื่อว่า
จ�ำเป็นต้องมี Urban HEART ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาให้เกิดความต้องการใช้ Urban HEART
ตั้ ง แต่ ร ะยะเริ่ ม ต้ น โดยการอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ก� ำ หนดทางสั ง คมต่ อ ที่ มี ผ ลสุ ข ภาพให้ กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ หลังจากนั้นจึงใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Urban HEART แสดงให้เห็น
ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในชุมชนที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
เตรียมการเพื่อการสืบทอดการด�ำเนินงาน: เมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการสูญเสีย
ผู้ที่เข้าร่วมด�ำเนินการและผู้ที่มีฝีมือ ตัวอย่างเช่น จากการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ หรือการเลือกตั้งใหม่
จึงควรบูรณาการ Urban HEART เข้ากับระบบขององค์กร และงานปกติ เพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เตรียมความพร้อมส�ำหรับการน�ำเสนอหรือชี้ชวนการด�ำเนินงาน
Urban HEART อย่างต่อเนือ่ งกับผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ความต้องการใช้ Urban HEART ที่เกิดจาก
ผู้มีส่วนร่วมด�ำเนินงาน ชุมชนและสือ่ มวลชน สามารถส่งผลต่อการเข้าร่วมกระบวนการของเจ้าหน้าที่
ทีจ่ ะสนับสนุนการด�ำเนินงาน Urban HEART ได้
จ�ำไว้ว่าการสร้างทีมงานเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง: ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องให้
ทีมงานทุกคนเริม่ ต้นพร้อมกัน เมืองน�ำร่องต่าง ๆ เช่น เมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม และเมืองนากุรุ
ประเทศเคนยา สามารถน�ำคนใหม่ ๆ มาร่วมด�ำเนินงานได้ โดยการเสนอผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน
Urban HEART
ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง: ตามอุดมคติแล้ว ทีมงานจะ
ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ควรติดต่อกับกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
พวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการ Urban HEART ที่ทันสมัยและ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ลืม Urban HEART และเป็นการเตรียม
พวกเขาส�ำหรับเข้าร่วมด�ำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนการทบทวนและตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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รายการตรวจสอบ

• มีผู้ที่ด�ำเนินการได้ดี หรือเป็นแกนน�ำการด�ำเนินงานหรือไม่
• มีการปรึกษาหารือและให้ความรู้เกี่ยวกับ Urban HEART กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
• มีการเข้าร่วมของผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานระดับนโยบายที่หลากหลาย รัฐบาล
ระดับต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่หรือไม่
• มีความสมดุลเรือ่ งเพศของผูร้ ว่ มทีมงานหรือไม่ และสตรีได้รบั การสนับสนุนให้รว่ ม
ด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรมหรือไม่
• มีร่างกรอบการด�ำเนินงานหรือไม่
• มีการคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือการสืบทอดผู้ด�ำเนินงานหรือไม่
• มีการจัดท�ำเอกสารบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการสร้างทีมงานหรือไม่

ใครบ้างที่ควรอยู่ในทีมงาน

เมืองน�ำร่องต่าง ๆ แนะน�ำให้ทีมงานมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. การเข้าร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ Urban HEART เน้นเกี่ยวกับปัจจัยก�ำหนด
ทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ นโยบายหลักใน Urban HEART หลายเรื่อง (เช่น การพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ) ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของหน่วยงานด้านสุขภาพ ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน Urban HEART จ�ำเป็นต้อง
น�ำหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานด้านสุขภาพมาร่วมด�ำเนินการด้วย เพื่อให้เข้าใจปัญหา
ต่าง ๆ และก�ำหนดแผนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
2. การเข้าร่วมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ Urban HEART เน้นความไม่ธรรม
ด้านสุขภาพ ทัง้ ระดับเมืองใหญ่ และระดับอ�ำเภอ ความไม่เป็นธรรมเหล่านีเ้ ป็นผลพวงของการด�ำเนิน
นโยบายและการบริหารจัดการโครงการ โดยหน่วยงานราชการระดับสูง การท�ำให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจ
ของหน่วยงานราชการระดั บ ประเทศ หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด เข้ า ร่ ว มด้ ว ย จะช่ ว ยท� ำ ให้ ส ามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้งา่ ยขึน้ และมีการตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เมืองน�ำร่องต่าง ๆ ในประเทศ
บราซิล เคนยา มองโกเลีย และฟิลิปปินส์ ต่างได้ประโยชน์จากรัฐบาลกลางในการสนับสนุน
การด�ำเนินงาน Urban HEART
3. การเข้าร่วมด�ำเนินการของชุมชน หลักการส�ำคัญของ Urban HEART คือ แก้ไข
ผลกระทบจากปัญหาการถูกแยกออกจากสังคม และเสริมพลังให้กับชุมชนในพื้นที่ ในการเรียกร้อง
สิทธิที่จะมีสุขภาพดี ในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ Urban HEART ต้องการการมีส่วนร่วม
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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อย่างเข้มแข็งของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ต้องแน่ใจว่าทีมงานมีการประสานงานที่ดีกับประชากร
กลุ่มต่าง ๆ และกลุ่มที่เป็นตัวแทนของคนชายขอบและกลุ่มเปราะบางในเมืองนั้น ๆ รวมทั้งสตรีที่
อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด แรงงานย้ายถิ่นและคนไร้ที่อยู่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมของชุมชน
ในลักษณะที่ไม่เกิดผลแท้จริง การเข้าร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงาน Urban HEART ต้องเป็น
เรื่องจริงและมีความหมาย ซึ่งควรเสริมพลังให้กลุ่มชุมชนมีส่วนร่วม โดยให้ความรู้และสนับสนุน
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เขียนหลักการและกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการมีบทบาทร่วมของชุมชนโดยตรง
ไว้ในกรอบการด�ำเนินงาน

จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในที่นี้ ได้มาจากเมืองน�ำร่องที่ด�ำเนินงาน Urban HEART ได้แก่
การเข้าร่วมกับผู้น�ำชุมชนในพื้นที่และผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประชุม
ปฏิ บั ติ ก าร มั่ น ใจที่ จ ะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ก� ำ หนดทางสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ และเน้ น ว่ า
ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพเป็นแบบแผนและไม่ยุติธรรม ใช้สิ่งสนับสนุนความรู้ต่าง ๆ ที่ปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับผูร้ บั และบริบททีเ่ กีย่ วข้อง อธิบายวิธกี ารทีท่ ำ� ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกระบวนการ
และเป้าหมายของการด�ำเนินงาน Urban HEART อภิปรายว่าท�ำไมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จึงจ�ำเป็น และ Urban HEART จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
เมื่อมีการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานนอกภาคสาธารณสุข การจัดประชุมปฏิบัติการเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม วิธีการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมา ช่วยแสดง
ให้เห็นว่า Urban HEART ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเขา และควรออกค่าใช้จ่ายการเดินทางและ
ค่าอาหารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พึงระวังเกี่ยวกับสภาพทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ที่อาจสกัดกั้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น สตรี และแรงงานย้ายถิ่น
และพยายามท�ำให้พวกเขามั่นใจว่ามุมมองต่าง ๆ ที่นำ� เสนอไป ได้รับการเอาใจใส่ ยกตัวอย่างเช่น
อาจตัดสินใจที่จะจัดการประชุมฯ เป็นการเฉพาะส�ำหรับสตรีเท่านั้น เป็นต้น

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 2

ก�ำหนดชุดตัวชี้วัดและเกณฑ์การเปรียบเทียบ
2.1 ท�ำไมต้องท�ำ

ในขั้นตอนนี้ ทีมงานต้องตัดสินใจว่าในเมืองของตนมีความสนใจเกี่ยวกับประเด็น
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพประเด็นใด และก�ำหนดชุดตัวชี้วัดที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเด็น
ต่าง ๆ เหล่านั้น ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อน
คุณค่าของตัวชี้วัดที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพในตัวเอง คือ สามารถวัดได้ว่าอะไรส�ำคัญ โดยไม่ต้องวัด
ทุกสิ่งทุกอย่าง Urban HEART ได้เสนอรายการตัวชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ที่จัดกลุ่ม
ตามประเด็นนโยบายและปัจจัยทางสุขภาพ ตัวชีว้ ดั เหล่านี้ ได้รบั การทดสอบแล้วในเมืองน�ำร่อง และ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงโดยกลุ่มที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ควรน�ำตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของ
Urban HEART ไปใช้ และพิจารณาใช้ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อด�ำเนินการเป็นการเฉพาะในเมืองของตน

2.2 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ

สมาชิกทีมงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ อีก 4 ด้าน ตามประเด็น
นโยบาย (ได้แก่ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนามนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ
และการบริหารจัดการภาครัฐ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนท้องถิ่น หรือในพื้นที่ และหน่วยงานต่าง ๆ
รวมทั้ง หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

2.3 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

รายการตัวชี้วัด Urban HEART (ดูในภาคผนวกที่ 3)

2.4 ต้องใช้เวลามากเท่าไร

ควรประมาณการเวลาทีจ่ ะใช้สำ� หรับการประชุมทีมงาน 2-4 ครัง้ เพือ่ หาข้อสรุปชุดตัวชีว้ ดั

2.5 จะความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• ความรู้เรื่องตัวชี้วัดสุขภาพของประชาชน และประเด็นนโยบายทั้ง 4 ด้าน รวมทั้ง
ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่สามารถหาได้
• ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน Urban HEART ในเมืองอืน่ ๆ ซึง่ อาจเป็นประโยชน์
และช่วยปรับชุดตัวชี้วัดให้เป็นแนวเดียวกับเมืองอื่น ๆ ซึ่งท�ำให้สามารถท�ำการเปรียบเทียบระหว่างเมืองได้
• ทักษะภาวะผู้น� ำที่เข้มแข็ง เพื่อการเสนอแนะแนวทางให้กับทีมงาน เน้นให้
ทีมงานส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นตรงกันเกีย่ วกับชุดตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามเป็นไปได้และทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั

2.6 ต้องท�ำอะไรบ้าง

• ทบทวนว่าตัวชีว้ ดั สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ สามารถเปิดเผยความไม่เป็นธรรม
ด้านสุขภาพได้อย่างไร ท�ำให้มนั่ ใจว่าสมาชิกทีมงานมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกีย่ วกับปัจจัยก�ำหนดทาง
สังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและจุดมุง่ หมายของตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประเมินว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพ
และโอกาสต่าง ๆ ได้รับการแบ่งปันอย่างยุติธรรมระหว่างกลุ่มและภาคส่วนต่าง ๆ ภายในเมือง
ซึ่งอาจต้องปรึกษานักวิจัยหรือจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้
• ปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางในการก�ำหนดประเด็นที่ห่วงใยเกี่ยวกับความ
ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง ปรึกษากับสมาชิกทีมงาน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
ผูม้ หี น้าทีต่ ัดสินใจ เพื่อเข้าใจประเด็นที่พวกเขามีความห่วงใย ได้ดียิ่งขึ้น
• เลือกตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความห่วงใย ทบทวน
และเลือกตัวชี้วัดดังกล่าวจากรายการทั้งหมดของตัวชี้วัด Urban HEART ซึ่งสามารถดูได้จาก
ภาคผนวกที่ 3 พยายามรวมตัวชี้วัดหลัก 12 ตัวชี้วัด ของ Urban HEART ไว้ในชุดตัวชี้วัดสุดท้าย
เพื่อให้ผลของการเลือกตัวชี้วัดมีความครอบคลุม (ตัวชี้วัดเหล่านั้นสามารถแสดงให้เห็นประเด็น
นโยบายส�ำคัญได้ทงั้ หมด) และสามารถเปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้ อาจใช้ตวั ชีว้ ดั อืน่ ทีส่ ามารถหาได้
แทนตัวชี้วัดหลัก ในกรณีที่ไม่มีตัวชี้วัดหลัก จัดล�ำดับความส�ำคัญตัวชี้วัดตามความสามารถวัดได้
โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และอาจต้องรวมตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลัก ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของเมืองที่ดำ� เนินการไว้ด้วย
• ก�ำหนดตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่เหมาะสมส�ำหรับเป็นตัวชี้วัด ตามที่ได้ปรึกษากับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับรายการตัวชีว้ ดั (ดูขา้ งล่าง “เกีย่ วกับตัวแปรจ�ำแนกกลุม่ ”)
• ก�ำหนดแหล่งข้อมูลที่สามารถหาข้อมูลตามตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ ใช้เครือข่ายของ
สมาชิกทีมงานสร้างรายการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประชุมระดมสมองเพื่อก�ำหนดแหล่งข้อมูล
ที่มีความส�ำคัญ แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งควรบันทึกเกี่ยวกับตัวแปรจ�ำแนก (เช่น อายุ เพศ รายได้
การศึกษา พื้นที่ที่อยู่อาศัย) ซึ่งอาจมีการเก็บรวมไว้อยู่แล้ว และท� ำสัญลักษณ์ไว้ว่าตัวชี้วัดใด
ที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่โดยการส�ำรวจ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ก�ำหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบและเป้าหมายการด�ำเนินงานส�ำหรับตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ
ระหว่างระยะการประเมิน ท�ำการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ในพืน้ ทีก่ บั ค่าเป้าหมาย
ที่ควรเป็น อาจเลือกใช้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ของรัฐบาลท้องถิ่นหรือของประเทศที่ก�ำหนดไว้
• จัดตั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อาจตัดสินใจตั้งทีมงานย่อยเฉพาะประเด็นนโยบาย
วิธกี ารนีส้ ามารถเพิม่ ความเร็วในการด�ำเนินงาน และท�ำให้มนั่ ใจว่ามีการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริหารสามารถประสานการด�ำเนินกิจกรรมของทีมย่อยต่าง ๆ ได้
• จั ด ท� ำ เอกสารกระบวนการด� ำ เนิ น งาน สามารถใช้ ข ้ อ มู ล ที่ ท�ำการบั นทึ ก ไว้
เป็นเอกสาร ส�ำหรับการติดตามและประเมินผล และให้คำ� แนะน�ำเมืองทีจ่ ะด�ำเนินงาน Urban HEART
ในอนาคต ว่าควรเริ่มต้นด�ำเนินการอย่างไร

2.7 ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน คือ อะไร

• ชุดตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงล�ำดับความส�ำคัญของเป้าหมายระดับพืน้ ที่ ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ เพื่อการพัฒนาสุขภาพและสังคม
• ชุดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับระบบข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
• ทีมงาน Urban HEART ที่พร้อมจะเริ่มท�ำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

• ปรับตัวชีว้ ดั ให้สอดคล้องกับโครงการและประเด็นงานส�ำคัญทีม่ อี ยู:่ จะช่วยเสริม
ความส�ำคัญของการใช้ Urban HEART ส�ำหรับการตัดสินใจ และสามารถกระตุน้ ให้มกี ารน�ำ Urban
HEART ไปใช้อย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ หลายเมืองปรับชุดตัวชี้วัด Urban
HAERT ให้เป็นแนวเดียวกับระบบการจัดการงบประมาณของเมืองต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในเมืองเม็กซิโก
ทีมงานเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส�ำคัญของประเทศ ประกอบด้วย
การตรวจภาวะอ้วนในเด็ก โรคเบาหวาน และการควบคุมบุหรี่
• ปรับแก้ไขตัวชี้วัด ถ้าจ�ำเป็น: อาจตัดสินใจที่จะปรับแก้ไขตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ เพื่อให้
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติและสอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาในพื้นที่ ยกตัวอย่าง
เช่น เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพิ่มอีก 7 โรค ในตัวชี้วัดหลัก ที่เกี่ยวกับความครอบคลุมของ
การได้รบั วัคซีนในเด็ก เพราะโครงการป้องกันโรคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความส�ำคัญระดับ
ประเทศ ทีมงานรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ จะด�ำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดดังกล่าว
ถ้าความไม่เป็นธรรมปรากฏให้เห็น ในเมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน ทีมงานได้เพิม่ ตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับ
โภชนาการ สุขภาพจิต และทุนทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของชุมชน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงาน: เมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย ตัดสิน
ใจแบ่งทีมงานออกเป็นทีมย่อย ๆ เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเด็นนโยบายตัดสินใจ
เลือกชุดข้อมูลและตัวชี้วัดที่เหมาะสม วิธีการนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการท�ำงาน เพิ่มคุณค่าความรู้ของผู้ร่วม
ด�ำเนินงาน และท�ำให้สามารถรักษาการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ได้
• ท�ำให้ขนาดของชุดตัวชี้วัดสามารถจัดการได้: ชุดตัวชี้วัดมีความหลากหลาย
ทั้งขนาดและขอบเขต ในประเทศฟิลิปปินส์ รัฐบาลต้องการให้ทุกเมืองทั่วประเทศเก็บ ข้อมูล
จ�ำนวน 26 ตัว ซึง่ เป็นชุดตัวชีว้ ดั ทีม่ ขี นาดใหญ่ แต่รฐั บาลมีแผนทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดนี้ ส�ำหรับการวางแผน
ระดับประเทศ เมืองทีด่ ำ� เนินงาน Urban HEART ในระดับเมืองตนเอง การใช้ชุดตัวชีว้ ดั ขนาดใหญ่เช่นนี้
อาจไม่เหมาะสม เมืองอืน่ ๆ อาจมีขอ้ จ�ำกัดของตนเองในการวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั เพียง 15 ตัวชี้วัด
• สร้างแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่มีศักยภาพ: ยกตัวอย่างเช่น เมืองเม็กซิโก
เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับข้อมูลภาษี เพื่อสร้างข้อมูลให้มากขึ้น

รายการตรวจสอบ

• ความสอดคล้องและครอบคลุม: ตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านั้น สามารถชี้ประเด็น
ที่ผู้มีอำ� นาจตัดสินใจในท้องถิ่นและชุมชนให้ความสนใจใช่หรือไม่
• ความเป็นไปได้: ข้อมูลทีม่ อี ยู่ ใช้วดั ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดได้ หรือจ�ำเป็นต้องส�ำรวจ
ข้อมูลใหม่ ที่เป็นไปได้ คือ เลือกตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สามารถวัดได้โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
• การเปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ หรือเป้าหมายทีก่ ำ� หนด: ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์หรือเป้าหมายระดับภาคหรือระดับประเทศใช่หรือไม่ ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการด�ำเนินงาน Urban HEART ในเมืองอื่น ๆ หรือไม่
• การเปรียบเทียบตามช่วงเวลา: ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ทีเ่ ลือกใช้ วัดได้ในช่วงเวลาทีต่ อ่ เนือ่ ง
และสามารถเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละช่วงเวลาใช่หรือไม่
• ประสิทธิภาพ: แต่ละตัวชี้วัด แสดงความเฉพาะของการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง หรือมีมากเกินจ�ำเป็น

การคัดเลือกเกณฑ์เปรียบเทียบและค่าเป้าหมาย

การคัดเลือกเกณฑ์เปรียบเทียบและค่าเป้าหมายต่าง ๆ เป็นการตัดสินใจที่สำ� คัญที่สุด
ที่ทีมงานต้องท�ำ เนื่องจากมีค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายที่จะใช้วัดผลการด�ำเนินงานของเมือง
ทีด่ ำ� เนินงานกับเมืองข้างเคียงต่าง ๆ อาจพบว่า เกณฑ์การเปรียบเทียบหรือค่าเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
มีความเฉพาะส�ำหรับแต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น สามารถเปรียบเทียบอัตราการตายของ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ทารกแรกเกิดกับค่าเฉลี่ยของเมือง ค่าเฉลี่ยของประเทศ ค่าเป้าหมายที่กำ� หนดระดับประเทศ หรือ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เกณฑ์การเปรียบเทียบบางตัวอาจมีความเหมาะสมกับประชาชน
ในเมืองนั้น และสะท้อนผลทางการเมืองมากที่สุด การเปรียบเทียบที่มีความหมายจะดึงความสนใจ
ของรัฐบาล สื่อมวลชนและชุมชนท้องถิ่นได้

เกี่ยวกับตัวแปรจ�ำแนกกลุ่ม

ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มแล้ว แสดงผลลัพธ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมด ในขณะที่
ข้อมูลตามตัวแปรจ�ำแนกกลุม่ แสดงผลลัพธ์คา่ เฉลีย่ ของกลุม่ ประชากรเฉพาะ หรือปัจจัยเสีย่ งเฉพาะ
(อาทิ เพศ รายได้ชนกลุ่มน้อยหรือชุมชนใกล้เคียงรอบ ๆ เมือง) จะถูกเปิดเผยให้เห็น วิธีการนี้ใช้ใน
การตรวจหาความไม่เป็นธรรมที่แอบแฝงอยู่ ยกตัวอย่าง อาจใช้หาความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์
ทางการศึกษาของเพศชายและเพศหญิง หรือดูว่าการเข้าถึงน�้ำสะอาดมีความแตกต่างกันระหว่าง
ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ หรืออัตราการเกิดวัณโรคมีความเกี่ยวข้องกับรายได้หรือไม่ ในหลายเมือง
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มเกี่ยวกับพื้นที่ (อาทิ การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างพื้นที่ข้างเคียงหรือต� ำบล
ที่แตกต่างกัน) เนื่องจากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ถูกเก็บไว้ในชุดข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะส�ำคัญอื่น ๆ (ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาและรายได้) มักไม่สามารถ
หาข้อมูลได้ และข้อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่ยากจนที่สุด (เช่น คนไร้ที่อยู่อาศัย หรือแรงงานต่างถิ่น)
มักไม่ถูกรวมไว้ในสถิติที่มีการจัดการอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรเหล่านี้
ควรมีการเก็บรวบรวมจากการส�ำรวจทีจ่ ะท�ำขึน้ ใหม่ การด�ำเนินงาน Urban HEART ทีมงานสามารถ
สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการการส�ำรวจ ให้มีความครอบคลุม
มากขึ้นได้

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 3

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้
3.1 ท�ำไมต้องท�ำ

การด�ำเนินงาน Urban HEART ควรอาศัยข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ชุดข้อมูลทีส่ ามารถหาได้จาก
หน่วยงานระดับนโยบายที่หลากหลายในเมืองนั้น ๆ การเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติม มักใช้เวลามาก
เป็ น ภาระด้ า นงบประมาณ และไม่ มี ค วามยั่ ง ยื น ที ม งานที่ เ น้ น การส� ำ รวจข้ อ มู ล ใหม่ อ าจต้ อ ง
เสียแรงมาก ก่อนทีจ่ ะถึงระยะส�ำคัญในการประเมินและตอบสนอง ในทางตรงกันข้ามการแลกเปลีย่ น
ข้ อ มู ล สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน และส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในการด�ำเนินงานในระยะต่อมา

3.2 ต้องท�ำอะไรบ้าง

ประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลและชุมชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลในการประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
ทีมงานควรพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถหาได้ส�ำหรับการด�ำเนินงาน Urban HEART ระลึกไว้เสมอว่า
ชุดข้อมูลอาจมีปัญหาด้านคุณภาพอยู่บ้าง อาจท� ำสัญลักษณ์เกี่ยวกับปัญหาหรือความผิดปกติ
ของข้อมูลไว้จนกว่าจะท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 ถ้าต้องเผชิญกับปัญหาหนักมาก
ให้มองหาแหล่งข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ ที่สามารถหาได้
เจรจาขอความยินยอมให้ข้อมูล โดยอาจใช้แบบฟอร์มที่จัดท�ำขึ้น การทบทวนเกี่ยวกับ
การขอความยินยอมให้ข้อมูลอาจจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ก�ำหนดผู้ได้รับความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่สามารถใช้เป็นที่เก็บ
และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่จะใช้ในการด�ำเนินงาน Urban HEART โดยอาจตัดสินใจตั้งหน่วย
เก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน หรือขอให้ผู้ให้บริการออนไลน์ประจ�ำหน่วยงาน
เข้าร่วมด�ำเนินงาน
จัดการฐานข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย การจัดระเบียบ รวบรวม จัดกลุ่ม และ
จ�ำแนกข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการเชื่อมโยงและการเปรียบเทียบ งานนี้ควรด�ำเนินการโดยผู้จัดการ
ข้อมูลที่มีทักษะ ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นหน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินงาน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ส�ำรวจข้อมูลใหม่ ถ้าจ�ำเป็น การส�ำรวจข้อมูลใหม่ ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการ
ของ Urban HEART อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจเป็นทางเลือกในระยะสั้นของเมืองที่ไม่มีข้อมูลเดิม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมืองน�ำร่องบางแห่ง พบว่าข้อมูลตัวชี้วัดด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(เช่น การศึกษา การสูบบุหรี)่ จ�ำเป็นต้องส�ำรวจใหม่ ให้ด�ำเนินงานร่วมกับนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์
เพื่อให้มั่นใจว่าระเบียบวิธีการส�ำรวจมีความถูกต้องแม่นย�ำ และสามารถเป็นตัวแทนทีค่ รอบคลุม
ประชาชนชายขอบด้วย และแน่ใจว่าจะสนับสนุนให้มีการรวมข้อมูลใหม่นี้ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในอนาคต
ก�ำหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบและค่าเป้าหมายส�ำหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระหว่าง
ระยะการประเมิน อาจเปรียบเทียบผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานของพื้นที่กับค่าเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้
เช่น อาจเลือกเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) หรือเกณฑ์การเปรียบเทียบที่ประกาศ
โดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลระดับประเทศ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ อาจตัดสินใจตั้งทีมงานย่อย ๆ เพื่อมุ่งเน้นการท�ำงาน
ประเด็นนโยบายเฉพาะ วิธนี ชี้ ว่ ยเพิม่ ความเร็วในการด�ำเนินกิจกรรม และมัน่ ใจได้วา่ มีการใช้ประโยชน์
ความเชีย่ วชาญของสมาชิกทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริหารสามารถประสาน
กิจกรรมของทีมงานย่อย ๆ ได้
จัดท�ำเอกสารกระบวนการท�ำงาน สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ เพือ่ การติดตามและประเมินผล
และให้คำ� แนะน�ำเมืองที่จะด�ำเนินการ Urban HEART ในอนาคต ว่าควรเริ่มต้นด�ำเนินการอย่างไร

3.3 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ

คนที่สามารถสนับสนุนการประเมินความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลและระเบียบวิธที างระบาดวิทยา ผูเ้ ก็บรักษาข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการให้ขอ้ มูลได้ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั เชิงส�ำรวจ ถ้ามีแผนการด�ำเนินงานทีจ่ ะส�ำรวจข้อมูลใหม่

3.4 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

งบประมาณส�ำหรับการจัดตั้งและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน หรือแหล่งที่ได้รับ
ความไว้วางใจในการให้ข้อมูล การเข้าถึงชุดข้อมูลของหน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานด้านนโยบาย
ที่หลากหลาย และงบประมาณการวิจัยเชิงส�ำรวจ (ถ้าจ�ำเป็น)

3.5 ความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• องค์ความรู้ที่มีอยู่ และชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะต่าง ๆ ในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (อาทิ การประเมินคุณภาพข้อมูล
การเชือ่ มโยงและจัดระเบียบข้อมูล เป็นต้น) ทักษะเหล่านีอ้ าจหาได้จากหน่วยงานเกีย่ วข้องทีถ่ อื ครอง
ข้อมูลและศูนย์วิจัยด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ในท้องถิ่น

• ทักษะการเจรจาต่อรอง และการสนับสนุน หรืออ�ำนวยสะดวกกระบวนการท�ำงาน
• ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ในการทบทวนการขอความยินยอมให้ข้อมูล
• ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงส�ำรวจ การขอค�ำปรึกษาจากสถาบันการศึกษา

3.6 จะต้องใช้เวลามากเท่าไรในการด�ำเนินงาน

การขอความยินยอมให้ขอ้ มูล ในระยะเริม่ แรกอาจต้องด�ำเนินการทัง้ แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการขอความยินยอมนั้นเป็นการขอโดยใช้ความสัมพันธ์ที่
มีอยู่เดิม การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรได้รับการพิจารณา
อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการด�ำเนินงาน และเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม การประมวลผล
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาจใช้เวลา 3 ถึง 5 เดือน โดยการท�ำงานอย่างทุ่มเท
ของเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวน ขนาด และขอบเขตของชุดข้อมูล ที่อาจขยายตามกระบวนการ
ประมวลผลที่เคยด�ำเนินการมาก่อนหน้านี้ การส�ำรวจโดยการพบหน้ากันหรือติดต่อทางจดหมาย
อิ เ ล็ ค โทรนิ ค หรื อ ทางโทรศั พ ท์ อาจใช้ เวลาประมาณ 1 ปี จึ ง จะแล้ ว เสร็ จ ข้อควรจ� ำ คือ
กลุม่ ประชากรบางกลุม่ อาจมีปญ
ั หาด้านการรูห้ นังสือ หรือไม่มโี ทรศัพท์ จึงต้องแน่ใจว่า ระเบียบวิธี
การส�ำรวจมีความเหมาะสม ขัน้ ตอนการส�ำรวจ ประกอบด้วย การออกแบบการส�ำรวจ การด�ำเนินงาน
ในพื้นที่ การน�ำเข้าข้อมูลเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

3.7 ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน คือ อะไร

ความสัมพันธ์เ พื่อการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ วยงาน หรื อ ระหว่ า งชุ ม ชน
การริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานส�ำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเป็นระเบียบของข้อมูล ความเป็นระเบียบและถูกต้องของข้อมูลตามชุดตัวชี้วัดของพื้นที่
ทีมท�ำงานที่มีความพร้อมในการประเมินความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในพื้นที่

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

เริ่มด�ำเนินการโดยเร็วและเริ่มจากงานเล็ก ๆ: ไม่จ�ำเป็นต้องรอรวบรวมชุดข้อมูลให้ได้
ครบทั้งหมดจึงเริ่มด�ำเนินการ ในระหว่างขั้นตอนที่ 3 ก�ำลังด�ำเนินอยู่ เลือกชุดข้อมูลที่ง่าย ๆ
มาท�ำการวิเคราะห์ก่อน (ขั้นตอนที่ 4) น�ำเสนอผลการวิเคราะห์กับภาคีที่มีศักยภาพที่มีอยู่
เพื่อทบทวนคุณภาพข้อมูล และแสดงประเภทของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ Urban HEART สามารถ
สร้างขึ้นได้ ในเมืองนากุรุ ประเทศเคนยา ทีมงานเสนอผลการวิเคราะห์เบื้องต้นให้กลุ่มนักวิชาการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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แกนน�ำ การปรึกษานีช้ ว่ ยให้ทมี งานจ�ำแนกปัญหาช่องว่างของข้อมูล และท�ำการแก้ไขได้ การได้เห็น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถจูงใจหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ม่มนั่ ใจ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมและมอบชุด
ข้อมูลที่ตนเองมีเพื่อการด�ำเนินงาน Urban HEART
การตรวจสอบข้อมูลร่วมกับชุมชน: เมือง Davao สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ชุมชนท้องถิน่
แสดงให้เห็นว่า สถิตภิ าพรวมเกีย่ วกับคุณภาพน�ำ้ ไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์นำ�้ ทีแ่ ท้จริงในต�ำบล
ต่าง ๆ ของเมืองได้
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมือง: ผู้ให้บริการบางส่วน
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้หน่วยงานอื่น ๆ น�ำข้อมูลไปใช้ได้โดยตรง วิธีการที่ใช้ได้ในหลายเมือง คือ
การตัง้ หน่วยสังเกตการณ์ขอ้ มูลด้านสุขภาพทีเ่ ป็นภาคีทสี่ าม เช่น มหาวิทยาลัย หรือโดยสมาชิกของ
ทีมงานที่ทำ� งานอย่างเปิดเผยกับหน่วยงานภาคี การแสดงตัวอย่างวิธีการต่าง ๆ และการปรึกษากับ
เมืองที่ด�ำเนินงาน Urban HEART (เช่น เมืองเตหะราน) ที่ตั้งหน่วยสังเกตการณ์สุขภาพ อาจเป็น
ประโยชน์ในการจูงใจเจ้าของข้อมูลให้เข้ามาร่วมในการด�ำเนินงาน Urban HEART
ระดมสมองร่วมกับผู้เก็บรักษาข้อมูลในประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนกัน: ความ
เชื่ อมโยงของข้อมูล การยอมรับได้ หน่ วยการเก็ บข้ อ มู ล สนั บสนุ นที่ เ หมื อ นกั น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของผู้เก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้น จะมีคุณค่าและช่วยก�ำหนดแนวทางความร่วมมือได้
การยอมรับวิธีการจัดการข้อมูล ยังจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการด�ำเนินงาน
Urban HEART
พิจารณาข้อมูลที่รวบรวมจากการส�ำรวจส�ำมะโนประชากร: ข้อมูลที่แตกต่างกัน
ที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะเก็บข้อมูลรายละเอียด หรือข้อมูลสนับสนุนในระดับที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจถูกเก็บเป็นระดับบุคคล (เช่น การใช้บริการสุขภาพ) ระดับ
สถานที่อยู่อาศัย (เช่น การใช้ประโยชน์บริการสาธารณะ) การแบ่งเขตด้วยถนน (เช่น การเข้าถึง
น�้ำสะอาด) หรือ ขอบเขตของการส�ำมะโนข้อมูล (เช่น รายได้) ในบางเมือง การรวมกลุ่มข้อมูล
ในขอบเขตและช่วงเวลาของการส�ำมะโนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากท�ำให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ความหมายของการวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ท�ำให้ครอบคลุม: เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เก็บรักษาข้อมูลอาจกลับมาให้ความสนใจที่จะ
แลกเปลี่ยนหรือสนับสนุนข้อมูล ด้วยการยอมรับชุดข้อมูลที่มีความครอบคลุม (แม้ว่าชุดข้อมูล
เหล่านีจ้ ะไม่ได้อยูใ่ นล�ำดับความส�ำคัญของการประเมินของทีมงานก็ตาม) จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ของชุดข้อมูลด้านสุขภาพในเขตเมือง และสร้างโอกาสการตอบสนองใหม่ ๆ มากขึ้น นอกจากนี้
ยังจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมจากชุมชน
วางแผนเพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลระยะยาว: การแลกเปลีย่ น การปกปิดหรือป้องกัน
และการวิเคราะห์ชุดข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินงาน Urban HEART ควรได้รับการพิจารณาให้เป็น
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ค�ำมั่นสัญญาระยะยาว มากกว่าที่จะเป็นโครงการเดียวจบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถลดลงได้ด้วย
การบูรณาการการจัดการข้อมูล Urban HEART เข้ากับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้ว
ของภาคีที่ร่วมด�ำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณ์ข้อมูลมีลักษณะเฉพาะ: บางเมือง เช่น เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลระดับท้องถิ่นที่ดี หรือเมืองอื่น ๆ เช่น เมืองจากาตาร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ขอ้ มูลคุณภาพสูงจากระบบการส�ำรวจระดับประเทศ และผูร้ กั ษาข้อมูลระดับประเทศ
ทีมงานท�ำการรวบรวมข้อมูลได้งา่ ยและอย่างรวดเร็ว ในขณะทีเ่ มืองอืน่ ๆ อาจมีระบบข้อมูลทีอ่ อ่ นแอกว่า
บางเมือง ตัวอย่างเช่น เมืองเม็กซิโก ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและมีการเก็บอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งข้อมูล
กระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ทีมงานจึงต้องใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
น�ำชุมชนมาร่วมเก็บข้อมูล: ถ้าต้องการส�ำรวจข้อมูล ต้องพยายามใช้วธิ กี ารมีสว่ นร่วม
ที่น�ำสมาชิกชุมชนมาร่วมในการจัดท�ำแบบส�ำรวจ การรับสมาชิกใหม่และการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการนี้ช่วยให้อัตราการตอบกลับและคุณภาพการตอบกลับแบบส�ำรวจดีขึ้น ในเมืองเตหะราน
ประเทศอิ ห ร่ า น ที ม งาน Urban HEART ท� ำ การส� ำ รวจครั ว เรื อ นใหม่ เกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด
ด้านสุขภาพและการพัฒนาสังคม น�ำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รายการตรวจสอบ
ใช่หรือไม่?

• มีการอภิปรายถึงอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• มีชดุ ข้อมูลจ�ำแนกกลุม่ ทีแ่ สดงฐานะทางเศรษฐกิจ และจ�ำแนกกลุม่ ประชากรจาก
พื้นที่ข้างเคียงหรือไม่?
• มีการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและหน่วยนับ ที่เหมือนกันของข้อมูลจ�ำแนกกลุ่ม
ใช่หรือไม่?
• มีการตรวจสอบด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือไม่?
• มี ก ารด� ำ เนิ น โครงการสาธิ ต การเก็ บ รวบรวมชุ ด ข้ อ มู ล อย่ า งง่ า ย และเสนอ
ผลการวิเคราะห์ระยะเริ่มต้น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนใช่หรือไม่ ใช้การด�ำเนินงานลักษณะนี้
เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะต่อไปหรือไม่?
• มีหน่วยให้บริการออนไลน์หรือเว็บไซต์ ส�ำหรับเก็บรักษาชุดข้อมูลของภาคีต่าง ๆ
อย่างปลอดภัย หรือไม่?

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล

ประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่อาจต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ได้แก่
ไม่ ส ามารถหาข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส� ำ คั ญ ได้ ตั ว ชี้ วั ด Urban HEART
บางตัวทีส่ ามารถชีป้ ระเด็นปัญหาเกีย่ วกับการท�ำผิดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ความรุนแรงในชุมชน
การสูบบุหรี่ในวัยรุ่น และการหารายได้จากการกักขังผู้หญิง เป็นตัวชี้วัดที่ยากในการวัด เนื่องจาก
ฝ่ายบริหารจัดการ ไม่ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับการให้ความส�ำคัญกับ
ตัวชี้วัดเหล่านี้ของแต่ละเมือง อาจตัดสินใจที่จะท�ำการส�ำรวจข้อมูลใหม่ โดยรวมตัวชี้วัดเหล่านี้ไว้ด้วย
ไม่มีตัวแปรจ�ำแนกกลุ่ม หลายทีมงานพบว่า ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มต่าง ๆ (ได้แก่
เพศ การศึกษา และระดับรายได้) ไม่ได้ถกู เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ ทางเลือก คือ ท�ำการ
ส�ำรวจใหม่ ผสมผสานกับชุดข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ความเชื่อมโยงของข้อมูล) หรือใช้ตัวแปรแทนข้อมูล
ที่ขาดหายไป ก่อนที่จะท�ำการส�ำรวจใหม่ ตรวจสอบว่าความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือการใช้ตัวแปร
ทดแทนสามารถอธิบายข้อมูลที่ต้องการได้ วิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการส�ำรวจใหม่
หมายเหตุ: ทีมงานจ�ำนวนมากพบว่า ข้อมูลที่จ�ำแนกกลุ่มเกี่ยวกับพื้นที่ ไม่สามารถ
อธิบายตัวชี้วัด “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด” ได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมในระดับประเทศ
เผชิญกับการรายงานข้อมูลที่ตำ�่ กว่าความเป็นจริง ทีมงานอาจพบความแตกต่าง
เชิ ง ระบบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหรื อ ความครอบคลุ ม ของข้ อ มู ล ในกลุ ่ ม ประชากรบางกลุ ่ ม หรื อ
บางต�ำบลของเมือง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัด หรือการตั้งถิ่นฐานที่ไม่เป็นทางการ) ปัญหานี้
เรียกว่า การรายงานทีต่ ำ�่ กว่าความจริง ซึง่ เป็นปัญหารุนแรงโดยตัวมันเอง เกีย่ วกับความไม่เป็นธรรม
ที่กระบวนการ Urban HEART ต้องให้ความส�ำคัญ ในฐานะที่ Urban HEART มุ่งเน้นประเด็นความ
ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรหรือชุมชนที่เสียผลประโยชน์ เป็นข้อมูล
ทีจ่ ำ� เป็น หากทีมงานเผชิญกับปัญหาการรายงานต�่ำกว่าเป็นจริงเช่นนี้ มีหลายทางเลือกทีต่ อ้ งพิจารณา
เช่น อาจเพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพแทนการขาดหายไปของข้อมูลเชิงปริมาณ ท�ำการส�ำรวจใหม่
หรือใช้ตัวแปรทดแทนในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือนักวิจัยที่มีทักษะ
หรือความช�ำนาญ สามารถให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ รวมทั้งใช้โอกาสนี้เสนอให้
เมืองนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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มีหลายแหล่งข้อมูลส�ำหรับตัวชี้วัดเดียวกัน เรียนรู้ให้มากเท่าที่จะท�ำได้ เกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง ก่อนที่จะเลือกใช้แหล่งข้อมูลใด หรือชุดข้อมูลใดมีคุณภาพดีที่สุด หรือ
ครอบคลุมมากทีส่ ดุ แหล่งข้อมูลใดเป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ นักวิจยั เสนอให้เลือกแหล่งข้อมูลใดมากกว่ากัน
ท�ำไมจึงเสนอเช่นนั้น อาจต้องท�ำการวิเคราะห์ง่าย ๆ โดยการใช้ชุดข้อมูลที่แตกต่างกันและท�ำการ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันน�ำไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกันหรือไม่
ส�ำหรับตัวชี้วัดหนึ่ง ๆ ถ้าใช่ จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ว่าชุดข้อมูลใดมีความเที่ยงตรงที่สุด ปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เกี่ยวกับเทคนิคที่เหมาะสมและอภิปรายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
กับชุมชนในพื้นที่
ข้อมูลที่เก็บมีช่วงการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่เก็บโดยหน่วยงานต่าง ๆ
อาจไม่สามารถเชือ่ มโยงกันได้ เพราะว่าเก็บข้อมูล ณ เวลาทีแ่ ตกต่างกัน ควรท�ำงานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือนักวิจัย (เช่น นักระบาดวิทยา) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาท้าทายนี้

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 4

การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์
4.1 ท�ำไมต้องท�ำ

Urban HEART สามารถท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเมืองนั้น ๆ และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวางแผนเพื่อตอบสนอง
การแก้ไขปัญหา จุดมุ่งหมายของขั้นตอนที่ 4 คือ การสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้น
ในระยะการประเมิน Urban HEART การใช้ชดุ ตัวชีว้ ดั และข้อมูลทีร่ วบรวมได้ น�ำมาสร้างเป็นแผนภูมิ
และกราฟอย่างง่าย ทีมงานสามารถสร้างแผนภูมิและกราฟที่อ่านง่าย (ตารางหลายมิติและตาราง
ติดตามผล) เพื่อแสดงความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง สิ่งเหล่านี้ช่วยเปิดเผยประเภทของ
ปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพที่เป็นปัญหามากที่สุดหรือน้อยที่สุด และใครที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดหรือน้อยที่สุด และตารางติดตามผลยังสามารถแสดงแนวโน้มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
ในแต่ละช่วงเวลาได้

4.2 ต้องท�ำอะไรบ้าง

ใช้โปรแกรมแผนภูมิและกราฟอย่างง่าย อาจต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เริ่มด้วยตารางหลายมิติ โดยท�ำตามค�ำแนะน�ำการกรอกข้อมูลลงในตารางหลายมิติ
(รวมทั้งเกณฑ์การเปรียบเทียบ) สามารถดูค�ำแนะน�ำทางเทคนิคได้จากด้านหลังของคู่มือฉบับนี้
ในภาคผนวกที่ 4
จัดท�ำรูปแบบการทดสอบหลายทางของตารางหลายมิติ เพื่อค้นหาแนวโน้มหรือ
แบบแผนการใช้ตวั แปรทีแ่ ตกต่างกัน ควรจัดท�ำตารางหลายมิตทิ สี่ ามารถเปรียบเทียบได้กบั ทุก ๆ เมือง
ข้างเคียง หรือขอบเขตการส�ำมะโน (ตารางแนวคอลัมน์) และตัวชี้วัดหลักทั้งหมด (ตารางแนวแถว)
น�ำเสนอผลด้วยตัวเลขส�ำหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวและรหัสสีต่าง ๆ วิธีการนี้ช่วยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจปัญหาที่เร่งด่วน (อาทิ อย่างไรจึงใช้สีแดง) ซึ่งจะช่วยจ�ำแนกพื้นที่เสี่ยง
หรือกลุ่มเสี่ยง (อาทิ ตัวชี้วัดที่ใส่รหัสสีเหลืองมีค่าเกือบจะเป็นสีเขียวหรือใกล้เคียงสีแดง)
ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้อง ถ้าเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน ควรทบทวน
คุณภาพแหล่งข้อมูล อาจจ�ำเป็นต้องแก้ไขข้อมูล หรือใช้แหล่งข้อมูลทีแ่ ตกต่างออกไป ในขัน้ ตอนที่ 5
จะมี โ อกาสเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การท� ำ ให้ ข ้ อ มู ล เชื่ อ ถื อ ได้ เมื่ อ ทบทวนผลลั พ ธ์ เ หล่ า นี้ กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
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จัดท�ำตารางติดตามผล ต่อมาต้องใส่ข้อมูล (รวมทั้งเกณฑ์เปรียบเทียบ) ลงในตาราง
ติดตามผล ค�ำแนะน�ำทางเทคนิคในการจัดท�ำตารางติดตามผล สามารถดูได้ในภาคผนวกที่ 5

4.3 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการจัดท�ำแผนภูมิต่าง ๆ สมาชิกทีมงานคนอื่น ๆ ควรทบทวน
แผนภูมิที่จัดท�ำขึ้นเพื่อมองหาความผิดปกติ

4.4 จะต้องใช้เวลามากเท่าไรในการด�ำเนินงาน

หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น�ำตารางหลายมิติและตารางติดตามผล มาใช้เป็น
เครื่องมือการท�ำงานอย่างเร็ว ส�ำหรับนักเทคนิคที่มีประสบการณ์ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าในการใช้โปรแกรมแผนภูมิ อาจใช้เวลามากขึ้นอีกเล็กน้อย

4.5 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• โปรแกรมแผนภูมิและกราฟ (เช่น Microsoft Excel)
• ข้อมูลระดับพืน้ ทีข่ องตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดและตัวแปรจ�ำแนกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำเป็นต้องมี
ข้อมูลเหล่านี้ใส่ในแผนภูมิของตารางหลายมิติและตารางติดตามผล
• ข้อมูลเกณฑ์การเปรียบเทียบ ต้องการข้อมูลเหล่านี้ส�ำหรับการใส่รหัสสีในตาราง
หลายมิติและตารางติดตามผล
• ค�ำแนะน�ำทางเทคนิคส�ำหรับการสร้างตารางหลายมิติและตารางติดตามผล
ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4 และ 5
• เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจัดท�ำตารางหลายมิติและตารางติดตามผล

4.6 ความรู้และทักษะอะไรที่จ�ำเป็น

ทักษะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ การสร้างตารางหลายมิติและตารางติดตามผล
สามารถด�ำเนินการได้โดยใครก็ตามที่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการค�ำนวณหรือแผนภูมิ
การค� ำ นวณอย่ า งง่ า ย อย่ า งไรก็ ต าม ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ สถิ ติ แ ละระบาดวิ ท ยา
จะมีประโยชน์สำ� หรับทีมงาน

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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4.7 ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน คือ อะไร

• แผนภูมหิ ลายมิตทิ สี่ มบูรณ์ สามารถแสดงให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจหรือชุมชนเข้าใจยิง่ ขึน้
เกี่ยวกับล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาความเป็นธรรมในเมือง หรือระหว่างเมืองต่าง ๆ ได้
• ตารางติดตามผลที่สมบูรณ์ นักวางแผนสามารถใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลาได้
• ที ม งานจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพ
ที่มีประโยชน์ สามารถเข้าใจและใช้ได้ง่าย ส�ำหรับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

จัดท�ำแผนภูมสิ ำ� หรับทุกพืน้ ทีใ่ นเมือง ไม่จำ� กัดการวิเคราะห์เฉพาะในพืน้ ทีท่ รี่ วยทีส่ ดุ
หรือพื้นที่ที่จนที่สุด แนวทางนี้ท�ำให้สามารถสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นเกี่ยวกับสถานะ
สุขภาพโดยรวม ส่วนประกอบต่าง ๆ ของความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และปัญหาความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ อาจค้นพบความไม่เป็นธรรมที่ไม่เคยรู้มาก่อน
เสนอผลลัพธ์ที่ได้จากตารางหลายมิติเป็นอันดับแรก อาจต้องรอที่จะใส่ข้อมูล
ในตารางติดตามผล หลังจากเสนอผลลัพธ์ของตารางหลายมิติ (ขั้นตอนที่ 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถช่ ว ยที ม งานเลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ทบทวนเกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บแล้ ว จึ ง กลั บ ไป
ขั้นตอนที่ 4 เพื่อจัดท�ำตารางติดตามผล
บอกจ�ำนวนว่าอย่างไร คือ สีแดง ในตารางหลายมิติ ประกอบด้วยตัวเลขจริงและ
รหัสสีต่าง ๆ ตัวเลขแสดงจ�ำนวน ช่วยให้ผู้ทบทวนเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของความไม่เป็นธรรมได้

รายการตรวจสอบ
• มีการทบทวนค�ำแนะน�ำด้านเทคนิคในการจัดท�ำตารางหลายมิตแิ ละตารางติดตาม
ผลที่ถูกต้องหรือไม่
• มีการประเมินซ�้ำเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่เห็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้
คาดหวังในตารางหลายมิติหรือตารางติดตามผลหรือไม่
• มีการเลือกใช้ผลลัพธ์จากตารางหลายมิติ ช่วยวางแผนจัดท�ำตารางติดตามผล
หรือไม่
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ตารางหลายมิติและเครื่องมือติดตามผล (Matrix and Monitor)

Urban HEART เสนอเครื่องมือด�ำเนินงาน 2 ชนิด ที่ใช้ส�ำหรับการท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลด้านความเป็นธรรม
ตารางหลายมิติ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่หรือประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองที่แตกต่างกัน
ได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นนโยบาย ณ ช่วงเวลาที่กำ� หนด และยังสามารถ
ใช้เปรียบเทียบกับระหว่างเมืองได้ด้วย แต่ไม่บอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ตาราง
หลายมิตทิ ใี่ ส่รหัสสีในแต่ละตัวชีว้ ดั เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินงานทีไ่ ม่ดี (สีแดง) ผลการด�ำเนินงานทีม่ คี วาม
เสี่ยง (สีเหลือง) และผลการด�ำเนินงานที่ดี (สีเขียว) สัมพันธ์กับเกณฑ์การเปรียบเทียบที่ก�ำหนด
ตารางหลายมิติเป็นการน�ำเสนอที่มีพลัง และเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนทางสังคมส�ำหรับชุมชน
และผู้มีอำ� นาจตัดสินใจ และช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเห็นความส�ำคัญของความสัมพันธ์และปัญหาความ
เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมืองที่เร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว สามารถกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยเกีย่ วกับ
สาเหตุของความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ และกลยุทธ์การตอบสนองทีเ่ หมาะสม ทุกทีมงานควรพัฒนา
ตารางหลายมิติเพื่อเปิดเผยความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเมืองของตน
เครื่องมือติดตามผล เป็นกราฟบอกทิศทางของปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมือติดตามผลช่วยให้เห็นว่าปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเมือง
(หรือภาค หรือประเทศ) ก�ำลังขยายตัวเพิม่ ขึน้ หรือลดลง นักวางแผนสามารถใช้เครือ่ งมือติดตามผลช่วย
แนะแนวทางการจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเป็นธรรม และนักประเมินผลยังสามารถใช้วัดผล
กระทบเกี่ยวกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพจากโครงการหรือนโยบายได้ด้วย ส�ำหรับการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ สามารถใช้เครื่องมือติดตามผลช่วยประเมินว่าปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
ก�ำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น และต้องมีการพูดคุยกัน หรือว่าสถานการณ์ก�ำลังดีขึ้น ส�ำหรับการประเมิน
ผลกระทบความเป็นธรรมด้านสุขภาพ สามารถตรวจสอบว่าปัญหาความเป็นธรรมกว้างขึ้น
หรือลดลง หลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการหรือนโยบายใหม่ และเครื่องมือติดตามผลสามารถใช้
วัดผลกระทบของโครงการหรือนโยบายทีด่ ำ� เนินการในอดีต และทีจ่ ะด�ำเนินไปข้างหน้า สามารถใช้
วัดผลกระทบกลยุทธ์การตอบสนองที่ได้ดำ� เนินการตาม Urban HEART
เพื่อจุดมุ่งหมายด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ทีมงานควรจัดท�ำตารางหลายมิติ
ก่อนการเสนอผลลัพธ์ (ขั้นตอนที่ 5) จากการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเลือกที่จะใช้
เครื่องติดตามผลเพื่อติดตามดูตัวชี้วัด เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งอย่างลึกซึ้งได้

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 5

ประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญปัญหา
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ
5.1 ท�ำไมต้องท�ำ

ขณะนี้ทีมงานได้จัดท�ำข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเข้มแข็ง เพื่อแสดงความไม่เป็นธรรม
ด้านสุขภาพในเมือง เป้าหมายของขัน้ ตอนที่ 5 คือ เพือ่ เพิม่ ความตระหนักเกีย่ วกับปัญหาความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพในเมือง และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาทีต่ อ้ งการแก้ไข ในขัน้ ตอนที่ 6 จะช่วยให้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้คำ� แนะน�ำนโยบายทีด่ ที สี่ ดุ และล�ำดับความส�ำคัญของปฏิบตั กิ ารในการตอบสนอง
ต่อปัญหาเหล่านี้ ขัน้ ตอนที่ 5 และ 6 มีความเชือ่ มโยงกันอย่างใกล้ชดิ ทัง้ สองขัน้ ตอนเน้นการร่วมกัน
จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ขั้นตอนที่ 6 เน้นการร่วมกันจัดล�ำดับความส�ำคัญของการแก้ไข
ปัญหา

5.2 ต้องท�ำอะไรบ้าง

เรียงล�ำดับการจัดการประชุมปฏิบตั กิ ารและการประชุมต่าง ๆ ร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จุดมุ่งหมายของบทนี้ คือ เพื่อน�ำชุมชนและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจโดยตรงเข้าร่วมด�ำเนินการประเมิน
ผลลัพธ์ของตารางหลายมิติและเครื่องมือติดตามผล และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาที่จ�ำเป็น
ต้องแก้ไข ใช้เครือข่ายของทีมงานที่มีการติดต่อกันอยู่ เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม และต้องมั่นใจว่า
ได้น�ำบุคคลและองค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 มาร่วมประชุมด้วย รูปแบบการประชุม
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมประชุม
แนะน�ำวิธีการอ่านตารางหลายมิติและเครื่องมือติดตามผลให้ผู้เข้าร่วมประชุม
วิธกี ารพืน้ ฐานทัง้ สองอย่างนี้ ใช้สำ� หรับการทบทวนแผนภูมกิ ารจัดล�ำดับความส�ำคัญ (ดูรายละเอียด
และตัวอย่างในภาคผนวกที่ 6)
• ผูท้ บทวนสามารถเริม่ ต้นโดยการเลือกตัวชีว้ ดั เฉพาะทีส่ นใจ (หรือประเด็นนโยบาย
หรือพื้นที่ข้างเคียง) และท�ำการตรวจสอบตารางหลายมิติและเครื่องมือติดตามผลเกี่ยวกับปัญหา
ความเป็นธรรมที่มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดนั้น
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ผู้ทบทวนอาจมองตารางหลายมิติที่มีขอบเขตกว้างขวางออกไปถึงกลุ่มของปัญหา
(อาทิ สี่เหลี่ยมสีแดง และสีเหลือง) แล้วโยงกลับไปยังตัวชี้วัดเฉพาะ ประเด็นนโยบาย หรือพื้นที่
ข้างเคียงที่ต้องการความเอาใจใส่
เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการอภิปรายครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก คือ
1. การเห็นแนวโน้มหรือหลุมพรางของความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
2. ความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
3. การจัดล�ำดับความส�ำคัญปัญหาหรือพื้นที่ ที่ต้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
สืบสวนประเด็นเนือ้ หาเชิงลึก แผนภูมสิ แี ดง เหลือง และเขียว เป็นวิธกี ารทีง่ า่ ยส�ำหรับ
การมองเห็นว่าที่ใดของเมืองมีปัญหาความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพชัดเจนมากที่สุด ถามผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับความคิดเห็นของพวกเขาหรือไม่ (เรียกว่า การตรวจสอบความเที่ยง
ตรงแบบเผชิญหน้า) ซึง่ อาจพบสถานการณ์ความผิดพลาดหรือการรายงานต�ำ่ กว่าความจริงได้ สืบค้น
เพือ่ เปิดเผยให้เห็นความส�ำคัญของปัญหา ทบทวนผลลัพธ์เชิงตัวเลขในการประเมินขนาดของปัญหา
และอภิปรายร่วมกับชาวบ้าน ผูใ้ ห้บริการและคนอืน่ ๆ เพือ่ เก็บเรือ่ งราวต่าง ๆ และการอธิบายความ
เกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้และผลที่ตามมาของความไม่เป็นธรรม ข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้จะมี
ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การตอบสนอง ในขั้นตอนที่ 6
จัดล�ำดับความส�ำคัญอย่างเป็นธรรมและตามความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เก็บรายการประเด็นปัญหาส�ำคัญที่ก�ำหนดขึ้นโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และทีมงานควร
มุ่งเน้นประเด็นปัญหาที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดจากกลุ่มต่าง ๆ หากมีรายการประเด็นส�ำคัญ
ที่ยาวมาก ถ้าต้องการน�ำประเด็นเหล่านั้นทั้งหมด มาด�ำเนินการในขั้นตอนที่ 6 จ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงรายการประเด็นปัญหาให้สั้นลง ตามความต้องการด�ำเนินงานในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
และระยะยาวตามล�ำดับบางทีมงานออกแบบระบบการให้คะแนนส�ำหรับการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกณฑ์ที่แนะน�ำส�ำหรับการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ประกอบด้วย
การเข้ากันได้หรือความสอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญของโครงการหรือนโยบายทีม่ อี ยู่ ความต้องการ
ของชุมชน ขนาดหรือความรุนแรงของความไม่เป็นธรรม ความจ� ำเป็นหรือการเสียผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ของการตอบสนองที่เหมาะสม (ดูขั้นตอนที่ 6)

5.3 ใครบ้างที่ควรร่วมด�ำเนินการ

สมาชิกทีมงานทั้งหมดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ปรึกษาหารือกัน ในระหว่างขั้นตอนที่ 1
ผนวกกับประชากรกลุม่ ต่าง ๆ ทีร่ ว่ มด�ำเนินงาน Urban HEART (หรือแสดงความสนใจในกระบวนการ
ด�ำเนินงาน) ถ้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีส่วนร่วมด�ำเนินการด้วยตั้งแต่ต้น ควรให้พวกเขา
เหล่านั้นเข้ามาร่วมด�ำเนินการในขั้นตอนนี้
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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5.4 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

แผนภูมหิ ลายมิตแิ ละเครือ่ งมือติดตามผลทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน ส�ำหรับการเผยแพร่และ
การแสดงผล สามารถใช้แผ่นภาพขนาดใหญ่ (โปสเตอร์) หรืองานพิมพ์ หรือจอฉายภาพ พร้อมด้วย
คอมพิวเตอร์พกพา รายงานฉบับย่อเกี่ยวกับกระบวนการ Urban HEART ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยว
กับแหล่งข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการแล้ว เครื่องมือที่จะใช้บันทึกข้อ
แนะน�ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาทิ กระดาษฟลิปชาร์ต เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องฉาย
พืน้ ทีส่ ำ� หรับการประชุม และงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม (เช่น ค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับการเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน และค่าดูแลเด็ก เป็นต้น)

5.5 ความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• ความรอบรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Urban HEART แผนภูมิหลายมิติและการติดตาม
ผลกระบวนการ Urban HEART ที่ด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน
• ความรอบรูอ้ ย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับความสนใจและการจัดล�ำดับความส�ำคัญปัญหาของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทักษะการอ�ำนวยความสะดวกที่ดี ผู้อ�ำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกัน
• ทักษะการน�ำเสนอที่ดี ส�ำหรับการบรรยายสรุปให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจและผู้ที่เป็น
แกนน�ำด�ำเนินงาน
• ทักษะการบันทึกหรือจัดท�ำเอกสาร ส�ำหรับการเตรียมรายงานและการน�ำเสนอต่าง ๆ
• ทักษะการบันทึกและจัดท�ำเอกสาร ส�ำหรับจดบันทึกผลลัพธ์จากการประชุมและ
ปรับปรุงรายการล�ำดับความส�ำคัญเกี่ยวกับความเป็นธรรม

5.6 จะต้องใช้เวลามากเท่าไรในการด�ำเนินงาน

ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามาก ควรจัดล�ำดับความส�ำคัญการประชุมหลาย ๆ การประชุม
ที่ท�ำให้สามารถเปิดการอภิปรายท่ามกลางกลุ่มต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจต้องการเวลา
ส�ำหรับการวางแผนจัดประชุม การบันทึกและเรียบเรียงผลลัพธ์จากการประชุม ประมาณ 1-2 เดือน

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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5.7 ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน คือ อะไร

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
ในเมือง และสนับสนุนการจัดล�ำดับความส�ำคัญปัญหาที่ส�ำคัญที่สุด
• ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกิดความมัน่ ใจในคุณค่าของการแลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ ประเมิน
ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ และความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเมือง
• ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับบริบทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อธิบายสาเหตุ
และผลทีต่ ามมาของปัญหาความเป็นธรรมทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จะช่วยแนะแนวทางการคัดเลือกการตอบสนองได้
• มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

วางแผนอย่างรอบคอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงประจักษ์จากการด�ำเนินงาน
Urban HEART ไม่มีข้อก�ำหนดตายตัวในเรื่องนี้ บางเมืองประชุมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบก่อน
และจัดให้มีการน�ำเสนอผลลัพธ์ของการวิเคราะห์หลายมิติและเครื่องติดตามผลให้กับเจ้าหน้าที่
ในขณะที่บางแห่งอาจเลือกที่จะเข้าพบผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจก่อน ให้ใช้ประสบการณ์และความเข้าใจ
ของทีมงานในการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการที่ต้องใช้
ให้ความส�ำคัญกับการประชุมร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ควรน�ำเสนอผลลัพธ์
การด�ำเนินงาน Urban HEART ให้กบั ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเพือ่ ร่วมกันอภิปราย ขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นนี้
จะช่วยกระตุ้นพลังอ�ำนาจของชุมชนและการเข้าร่วมทางสังคม ชุมชนจ�ำนวนมากเกิดความผิดหวัง
เมื่อนักวิจัยเก็บข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ไปแล้ว ไม่น�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้ย้อนกลับให้ชุมชนทราบ
หรือเมื่อนักวิจัยสรุปผลลัพธ์การด�ำเนินงานที่ไม่ตรงความเป็นจริง ในเมือง Guarulhos ประเทศบราซิล
ทีมงานประสานงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
ในการประเมินผลลัพธ์และเสนอแนะกลยุทธ์การตอบสนอง
ปรั บ เปลี่ ย นหั ว ข้ อ การประชุ ม ให้ เ หมาะสมกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย แต่ ล ะกลุ ่ ม
การประชุมแต่ละครั้ง ควรมั่นใจว่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการน�ำเสนอ มีความเหมาะสม
(เช่น เหมาะสมกับระดับการศึกษา ภาษา ระดับความเป็นทางการ) ผูอ้ �ำนวยความสะดวกต่างกันอาจ
เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน พูดคุยกับชุมชนด้วยภาษาของชุมชนนั้น และเน้นประเด็นที่มี
ความส�ำคัญต่อชุมชน
สร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยในการพูดคุยเกีย่ วกับปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ ยกตัวอย่าง
เช่น ในบางชุมชนอาจประชุมกลุม่ ผูห้ ญิงแยกออกจากกลุม่ ผูช้ าย ซึง่ จะท�ำให้เสียงของผูห้ ญิงเข้มแข็งขึน้
และช่วยท�ำให้มั่นใจว่าประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเฉพาะต่อผู้หญิงเหล่านั้น เช่น การขาดความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคง หรือความรุนแรงทางเพศ สามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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จัดเวลาส�ำหรับการพูดคุย แต่ละช่วงของการประชุม จัดเวลาให้เพียงพอทีจ่ ะทบทวน
เกี่ยวกับวิธีเข้าถึงปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลสุขภาพและเป้าหมายของ Urban HEART อธิบาย
วิธกี ารแปลผลหรือตีความการวิเคราะห์หลายมิตแิ ละเครือ่ งมือติดตามผล ให้เวลาส�ำหรับการซักถาม
และการตอบค�ำถามเกีย่ วกับแผนภูมวิ า่ สร้างได้อย่างไร (รวมถึงค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลทีใ่ ช้) สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด คือ ให้เวลาส�ำหรับการอภิปรายของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ
ให้ความสนใจกับ “สีเหลือง” “สีเขียว” และ “สีแดง” สี่เหลี่ยมสีแดงสามารถ
ส่งสัญญาณความห่วงใยที่ส�ำคัญเร่งด่วนที่ควรได้รับการอภิปราย กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิด
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีสีเหลือง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นความเสี่ยงของชุมชน
ที่ต้องการแก้ไข การศึกษาตัวชี้วัด “สีเขียว” ที่อาจไม่ครอบคลุมโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
และอาจต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเมืองข้างเคียงอื่น ๆ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอด
กระบวนการด�ำเนินงาน Urban HEART ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม
ด้านสุขภาพ อาจไม่เป็นที่ยินดีหรือท�ำลายเป้าหมายการสร้างความร่วมมือในขั้นตอนที่ 6 ได้
ท�ำให้กระชับ จงอย่าเพิ่มสิ่งอื่นใดที่ไม่จ�ำเป็นในการน�ำเสนอรายละเอียดการด�ำเนินงาน
Urban HEART เพราะข้อดีของการวิเคราะห์ตารางหลายมิติของ Urban HEART คือ ความง่าย
ซึ่ ง เหมาะกั บ ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจที่ มี ง านยุ ่ ง เนื่ อ งจากผลลั พ ธ์ จ ากตารางช่ ว ยให้ จั บ ประเด็ น
หรือเข้าใจได้ง่าย และทราบความเป็นมาได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด รหัสสีต่าง ๆ ช่วยดึงความสนใจ
ไปยังจุดที่เป็นปัญหาส�ำคัญ และกรอบประเด็นนโยบายสามารถเป็นตัวแทนได้ทันที ในขั้นตอนที่ 1
เราได้เตรียมการผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจให้เข้าใจเกี่ยวกับ Urban HEART และขั้นตอนนี้เราสามารถ
เสนอรายงานที่เต็มไปด้วยพลังและทรงคุณค่า

รายการตรวจสอบ

• มีการปรับเปลีย่ นก�ำหนดการประชุมต่าง ๆ และอุปกรณ์การน�ำเสนอมีความเจาะจง
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มหรือไม่
• มีการพิจารณาจ�ำนวนตัวเลขและรหัสสีบนแผนภูมิ เพื่อประเมินขนาดของปัญหา
ความเป็นธรรมหรือไม่
• มีการพิสูจน์ความถูกต้องแม่นย�ำของผลลัพธ์ที่ได้หรือไม่
• มีการเก็บข้อมูลเสริมอื่น ๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เกี่ยวกับบริบท สาเหตุและผลข้างเคียงของปัญหาความเป็นธรรมในเมืองหรือไม่

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนที่ 6

ก�ำหนดการตอบสนองที่ดีที่สุด
6.1 ท�ำไมต้องท�ำ

จุดมุ่งหมายของขั้นตอนที่ 6 คือ จัดท�ำข้อเสนอแนะที่หนักแน่นชัดเจนเกี่ยวกับ
สิ่งที่รัฐบาลหรือชุมชนจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ เพื่อลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพและไม่สามารถ
ปกปิดได้ คุณค่าของข้อเสนอแนะ Urban HEART มี 4 ประการส�ำคัญ คือ
• สามารถแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ต้องมีการแก้ไข
• สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ของการตอบสนอง
ตามข้อเสนอของทีมงาน Urban HEART
• ข้อเสนอได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ชุมชนและแกนน�ำ
ที่ด�ำเนินการได้ดีที่สุด

6.2 ต้องท�ำอะไรบ้าง

เชื่อมโยงการประเมินกับการตอบสนอง เมื่อก�ำหนดประเด็นความเป็นธรรมด้าน
สุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไป คื อ ก� ำ หนดการตอบสนองที่ เ หมาะสม ขั้ น ตอนที่ 6
จะเกิดต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 5 และในขั้นตอนที่ 6 ได้รวมการปรึกษาหารืออย่างเข้มข้น
และการรั บ ฟั ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ไว้ ด ้ ว ย กลยุ ท ธ์ ที่ ดี ก ลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง คื อ การผนวกแผนการ
ตอบสนองไว้ ใ นการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หาที่ ว างแผนไว้ แ ล้ ว
ในขั้นตอนที่ 5 ควรประเมินความเป็นไปได้ของการตอบสนองที่แตกต่างกัน และอาจต้องทบทวน
ล�ำดับความส�ำคัญปัญหา เพื่อพิจารณาว่าอะไรที่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
ระดมสมองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ารตอบสนองที่ มี ศั ก ยภาพ Urban HEART สนั บสนุ น
รายการการด�ำเนินโครงการและนโยบายการลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ (ภาคผนวกที่ 7)
ซึง่ การด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบแล้วในเมืองต่าง ๆ ใช้ข้อมูลนี้
เพื่อการระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการตอบสนองที่สอดคล้องกับปัญหา ชุมชนที่ได้
รับผลกระทบควรแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในกระบวนการดังกล่าวนี้ สุขภาพของประชาชนในชุมชน
คือ เดิมพัน และพวกเขารู้ว่าอะไรดีที่สุด ที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ใช้ เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กการตอบสนองที่ ดี ที่ สุ ด โดยด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ
(ยกตัวอย่างเช่น โดยใช้ระบบการให้คะแนนเพื่อให้น�้ำหนักคุณค่าของเกณฑ์ที่แตกต่างกัน) หรือ
อย่างไม่เป็นทางการมากนัก ไม่มีข้อก�ำหนดตายตัวส�ำหรับเรื่องนี้ ประเด็นส�ำคัญ คือ ใช้วิธีการ
แบบองค์รวม และประเมินการด�ำเนินงานที่มีศักยภาพอย่างรอบคอบ (ดูกล่องข้อความด้านล่าง
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกณฑ์การคัดเลือก) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จงท�ำให้มั่นใจว่าล�ำดับความส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนดไว้ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะลดช่องว่างความเป็นธรรม และด้วยวิธกี ารนีจ้ ะช่วยส่งมอบ
การด�ำเนินงานที่มีความเฉพาะส�ำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อความ
สอดคล้องทางวัฒนธรรม หรือการกระท�ำที่ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรวงกว้าง ใช้ประโยชน์จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในทีมงานและปรึกษาขอค�ำแนะน�ำผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอืน่ ๆ (ประกอบด้วย นักวิจยั ผูก้ ำ� หนด
นโยบาย และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ) เพื่อแนะน�ำเกี่ยวกับการคัดเลือกการตอบสนอง หรือชุด
การตอบสนองที่ดีที่สุด
เขียนข้อเสนอการตอบสนอง ข้อเสนอทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าท�ำไม
การตอบสนองนั้นจึงมีความจ�ำเป็น ประกอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัญหาความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจตามมา อธิบายวัตถุประสงค์ของ
การด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกการตอบสนองหรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
ท�ำอย่างไรจึงได้ผล ท�ำอย่างไรจะช่วยลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ควรน�ำไปปฏิบัติที่ไหน และ
อย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วมด�ำเนินการ ค่าใช้จ่ายเท่าไร และการด�ำเนินงานนี้มีความสอดคล้อง
กับล�ำดับความส�ำคัญของรัฐบาลอย่างไร ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างที่ด�ำเนินการปรึกษา
ขอค�ำแนะน�ำตามแนวทาง Urban HEART อธิบายกระบวนการ Urban HEART ที่ด�ำเนินการ
มาจนถึงปัจจุบนั โดยรวมแผนภูมหิ ลายมิตแิ ละการติดตามผล ทีแ่ สดงให้เห็นช่องว่างความเป็นธรรม
ที่สำ� คัญในเมือง
จัดท�ำแผนการน�ำเสนอแนวคิด โดยให้แกนน�ำหรือผูท้ ดี่ ำ� เนินงานได้ดที สี่ ดุ และชุมชนทีไ่ ด้
รับผลกระทบมาเข้าร่วมด้วย พวกเขาเหล่านี้อาจเป็นผู้น�ำเสนอ หรือเป็นโฆษกเสนอข้อเสนอแนวทาง
การตอบสนองให้กับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ เพื่อให้การสนับสนุน และยอมรับข้อเสนอนั้นเข้าไปบรรจุ
ในวงจรการจัดท�ำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ

6.3 ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมด�ำเนินการ

• สมาชิกทีมงานทั้งหมด แกนน�ำ หรือผู้ที่ด�ำเนินงานได้ดีที่สุด และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือผูท้ สี่ นใจเกีย่ วกับปัญหาช่องว่างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในขั้นตอนที่ 5
• ผูเ้ ชีย่ วชาญอืน่ ๆ ทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับด�ำเนินงานต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และแนวทางที่ดีที่สุดในการสนับสนุนให้มีการน�ำข้อเสนอแนะที่จัดท�ำขึ้นไปด�ำเนินการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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6.4 สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• รายการการด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนอง Urban HEART ดูในภาคผนวกที่ 7 อาจต้อง
ท�ำส�ำเนาเอกสาร เพื่อการแจกจ่ายระหว่างการปรึกษาขอค�ำแนะน�ำ
• รายงานการวิจัย กรณีศึกษา และข้อมูลเชิงประจักษ์อื่น ๆ ของการด�ำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ แหล่งข้อมูลจ�ำนวนมากถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ทีมงาน Urban HEART น�ำไปใช้
ประโยชน์ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.who.or.jp/urbanheart
• แหล่งข้อมูลเสริมอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนการประชุมปฏิบตั กิ ารและการปรึกษาขอค�ำแนะน�ำ
ดังค�ำอธิบายในขั้นตอนที่ 5

6.5 ความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จำ� เป็น

• ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่
• ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานโครงการที่มีศักยภาพต่าง ๆ
• ทักษะการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
• ความรู้เกี่ยวกับเรื่องส�ำคัญหรือเรื่องที่ชุมชนสนใจ
• ทักษะการอ�ำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม และการเจรจาต่อรอง ที่ใช้ในการกระตุ้น
ให้การอภิปรายเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่มีศักยภาพ เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสและมีจริยธรรม
• ทักษะการเข้าร่วมชุมชน
• ความรู้เกี่ยวกับวงจรการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ และ
กลยุทธ์เกี่ยวกับการโน้มน้าวให้มีการด�ำเนินงานตามแผนการตอบสนองที่จัดท�ำขึ้น
• ทักษะการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย

6.6 จะต้องใช้เวลามากเท่าไรในการด�ำเนินงาน

โดยรวมทัง้ กระบวนการจนถึงการสรุปแผนการตอบสนอง ควรประมาณการณ์ไว้ 3-6 เดือน
การระดมสมองเพือ่ ตอบสนองกลยุทธ์การด�ำเนินงาน อาจมีความคาบเกีย่ วกับขัน้ ตอนที่ 5 อาจจ�ำเป็น
ต้องเพิ่มเวลาส�ำหรับการประเมินตัวเลือกการตอบสนองอื่น ๆ และการคัดเลือก จัดสรรเวลาส�ำหรับ
กิจกรรมนี้ ประมาณ 2-3 เดือน การพัฒนาข้อเสนอการด�ำเนินงานจะต้องใช้เวลาด้วยเช่นกัน
แม้ว่าเราควรเลือกข้อมูลข่าวสารที่ก�ำหนดไว้แล้วตลอดระยะการด�ำเนินงานตามกระบวนการ
Urban HEART แต่อาจจ�ำเป็นต้องมีการปรึกษาขอค�ำแนะน�ำเพิม่ เติม จึงควรจัดเวลาส�ำหรับกิจกรรม
ดังกล่าวอีก ประมาณ 2 เดือน การเตรียมการเสนอแผนและเตรียมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมด�ำเนินการในขั้นตอนการน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่จัดท�ำขึ้น อาจใช้เวลา 1-2 เดือน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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6.7 ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน คือ อะไร

• ทีมงาน Urban HEART ได้พัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ทดสอบความเป็นไปได้
และได้แผนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเมือง
• มี ก ารจั ด ท� ำ แผนการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามข้ อ เสนอการตอบสนอง
Urban HEART ที่ได้เสนอต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
• ทีมงานได้ด�ำเนินงานระยะการประเมินและตอบสนองของ Urban HEART
ส�ำเร็จครบถ้วนแล้ว สามารถเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

ใช้ระบบการให้คะแนนในการคัดเลือกการตอบสนองทีด่ ที สี่ ดุ โครงการน�ำร่องจ�ำนวนมาก
แนะน�ำให้ใช้ระบบการให้น�้ำหนัก เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญปัญหาความเป็นธรรม และคัดเลือก
การตอบสนองที่ดีที่สุด กลยุทธ์นี้ถูกน�ำไปใช้ในเมือง Parañaque สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งช่วยให้
ทีมงานตัดสินใจคัดเลือกการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนาการเข้าถึงน�ำ้ สะอาดในต�ำบลหนึ่ง
การเพิ่มอัตราการเกิดในสถานพยาบาล และการจัดท�ำดรรชนีชี้วัดอัตราการเกิดอาชญากรรม
ดูตัวอย่างตารางการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุด ในภาคผนวกที่ 8
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการตอบสนองอย่างชัดเจน ควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานต่าง ๆ วัตถุประสงค์ควร “SMART” Specific- มีความเฉพาะ
Measurable-สามารถวัดได้ Actionable-สามารถปฏิบัติได้ Realistic-เป็นความจริง และ
Time-bound-อยู่ในขอบเขตของเวลาที่ก� ำ หนด วั ตถุ ประสงค์ที่สามารถวัดได้ เชื่ อมโยงกั บ
ตัวชี้วัดปัญหาและตัวเลขคะแนนที่แสดงในตารางหลายมิติและเครื่องมือติดตามผล คือ วิธีการ
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ วิธกี ารนีส้ มั พันธ์โดยตรงกับแผนการตอบสนอง Urban HEART ในระยะการประเมิน
ทีมงานในเมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการตอบสนอง โดยใช้
แนวทางดังกล่าวในการประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตอบสนองการแก้ไขปัญหา
รวมการติดตามผลและองค์ประกอบของการประเมินผลโครงการไว้ในวัตถุประสงค์
วางแผนประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารตอบสนอง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานจากการประเมิ น ผลสามารถ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองและสามารถเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับทีอ่ นื่ ๆ ได้
การประเมินผลโครงการไม่ควรมุ่งประเมินว่าลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ควรประเมิน
ด้วยว่าโครงการนั้นด�ำเนินงานเพื่อใคร เมื่อไร และอย่างไร (หรือไม่มีการด� ำเนินงาน) ท�ำงาน
ร่วมกับนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในการออกแบบการประเมินผล
เสนอข้ อ คิ ด เห็ น การเปลี่ ย นแปลงด้ า นกฎหมายเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น ธรรม
ด้านสุขภาพ ปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดจากการเชื่อมโยง Urban HEART กับการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎหมายของเมืองที่ร่วมด�ำเนินการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ก�ำหนดการตอบสนองบนฐานของโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ตามหลักเหตุผลแล้ว
เป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะขยายโครงการที่มีอยู่ แทนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ด้วยความยากล�ำบาก
มองหาโครงการที่มีอยู่ที่สามารถเข้ากันได้ หรือสนับสนุนการด�ำเนินงานที่เสนอขึ้นมา วิธีนี้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายและป้องกันความซ�้ำซ้อน ซึ่งจะท�ำให้ข้อเสนอที่จัดท�ำขึ้นเป็นที่พอใจมากกว่าส�ำหรับ
ผู้มีอำ� นาจตัดสินใจ ยกตัวอย่าง ในเมืองนากุรุ ประเทศเคนยา ทีมงานเชื่อมโยงประเด็นคุณภาพน�ำ้
เข้ากับแผนระดับประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในเมืองเม็กซิโก
ทีมงานปรับข้อเสนอแนะของตนให้สอดคล้องกับกฎหมายสุขภาพฉบับใหม่ เมืองจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ข้อเสนอแนะของทีมงานได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ของ
องค์การอนามัยโลกในระดับประเทศ
ช่วยให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจร่วมเป็นเจ้าของ ค�ำมั่นสัญญาของผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
มีความจ�ำเป็นส�ำหรับแผนการตอบสนอง Urban HEART เพื่อพวกเขาจะได้ให้การสนับสนุนในสภา
หรือในคณะกรรมการระดับเมือง ควรให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด�ำเนินงาน
(หรือให้ขอ้ มูลทีท่ นั เหตุการณ์อย่างสม�ำ่ เสมอ) และท�ำให้มนั่ ใจว่าพวกเขาเข้าใจปัญหาความเป็นธรรม
อย่างชัดเจน และท�ำไมแผนการตอบสนองที่เสนอแนะจึงท�ำให้รู้สึกเช่นนั้น พวกเขาสามารถ
ให้คำ� แนะน�ำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการน�ำเสนอแผนการตอบสนองให้กับคนอื่น ๆ เมื่อไรและอย่างไร
จัดประชุมปฏิบัติการและผสมผสานข้อเสนอการตอบสนองกับวงจรการวางแผน
และการจัดสรรงบประมาณ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจยอมรับข้อเสนอการตอบ
สนองเข้าไปไว้ในแผนงานของภาครัฐ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การกระตุ้น
ให้มีการน�ำ Urban HEART ไปด�ำเนินการทั่วประเทศ ทีมงานในประเทศเคนยาใช้วิธีน�ำเสนอ
แบบเป็นทางการให้กับรัฐบาลระดับประเทศ และยังท�ำงานเบือ้ งหลังในการส่งเสริม Urban HEART
ในเทศบาลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
การด�ำเนินงานหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ (One size does not fit all)
เมื่อข้อเสนอได้รับการพัฒนาเป็นนโยบายด้านสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่กลายสภาพเป็นเมือง
อย่างรวดเร็ว ประชากรบางส่วน และบางต�ำบลของเมือง อาจต้องเผชิญกับปัญหามากกว่าประชากร
กลุ่มอื่น ๆ หรือต�ำบลอืน่ ๆ ทีมงานสามารถก�ำหนดพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีไ่ ด้จาก
การด�ำเนินงาน Urban HEART เพื่อด�ำเนินโครงการเฉพาะส�ำหรับพื้นที่เล็ก ๆ หรือต�ำบลเล็ก ๆ
ภายในเมือง

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 37

Urban HEART: User Manual

รายการตรวจสอบ

• มีการพิจารณาเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สัมพันธ์กับข้อเสนอ
การตอบสนองที่มีศักยภาพหรือไม่
• มีการท�ำให้มั่นใจว่าแผนการตอบสนองที่เลือก ตรงกับเป้าหมายการแก้ไขปัญหา
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพทีส่ �ำคัญหรือไม่ และท�ำให้แน่ใจว่าการด�ำเนินงานจะไม่ท�ำให้ความไม่เป็นธรรม
ที่มีอยู่เพิ่มขึ้น
• ชุมชนที่ได้รับผลกระทบร่วมจัดท�ำแผนการตอบสนองด้วยหรือไม่
• ท่านทราบเกีย่ วกับความเหมาะสมของเวลา รูปแบบและผูร้ บั ฟังการน�ำเสนอข้อเสนอ
การตอบสนองหรือไม่

การสร้างศักยภาพให้กับชุมชน: เรื่องเล่าความส�ำเร็จ

Urban HEART ได้สร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถเสริมพลังอ�ำนาจให้กับชุมชน
ในการเสนอความต้องการของตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ในเมือง Davao สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ชาวบ้าน
ในเมืองเล็ก ๆ ชื่อเมือง Sasa ได้เรียนรู้ผ่านการด�ำเนินงาน Urban HEART ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเมือง
ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ “สีแดง” ในเรื่องน�้ำไม่ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์นี้ ชุมชนได้รับการเสริม
พลังอ�ำนาจให้เข้าพบนายกเทศมนตรี และประสบความส�ำเร็จในการโน้มน้าวให้มีการจัดการเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงน�ำ้ สะอาดได้ การศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ กระบวนการของภาครัฐและ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการฝึกอบรมสือ่ มวลชน สามารถเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการเสนอประเด็น
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ทรัพยากรการสนับสนุนอื่น ๆ อาจมีความจ�ำเป็น ได้แก่
การเดินทาง การดูแลเด็ก และการช่วยเหลือเกี่ยวกับการตีความ สามารถช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ได้อย่างเต็มที่

วิธีใช้รายการการตอบสนอง Urban HEART

1. ทบทวนตารางหลายมิติเพื่อยืนยันเกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่ตอบสนองตัวชี้วัด
ปัญหาที่ก�ำหนด
2. เปิดดูรายการการตอบสนอง Urban HEART ในภาคผนวกที่ 7 (ซึ่งจัดท�ำตาม
ประเด็นนโยบาย)
3. ทบทวนชุดกลยุทธ์ทั้ง 5 กับประเด็นนโยบายที่ทีมงานจัดท�ำขึ้น เลือกชุดกลยุทธ์
ที่มีความสอดคล้องที่สุดกับปัญหาความเป็นธรรมที่ต้องด�ำเนินการ
4. ทบทวนเกี่ยวกับรายการด�ำเนินงานในชุดกลยุทธ์ที่เลือก
5. เลื อ กการตอบสนองที่ ดี ที่ สุ ด โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กที่ ชั ด เจน ได้ แ ก่
ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และการยอมรับได้ ให้ดูรายการตรวจสอบด้านล่าง ส�ำหรับเกณฑ์
การคัดเลือกทั้งหมด
6. เลือกการด�ำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของเมืองที่จะด�ำเนินการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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เกณฑ์ส�ำหรับการเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุด
ลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
• การตอบสนองที่เลือกจะช่วยให้ช่องว่างปัจจัยก�ำหนด
		 ทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและผลลัพธ์ ได้รบั ความสนใจ
		 ที่จะแก้ไขหรือไม่
• การตอบสนองนั้นท�ำให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตรงกับ
		 เป้าหมายตามแนวทางที่ก�ำหนดในวัตถุประสงค์กลยุทธ์
		 หรือไม่
แหล่งทุน/ทรัพยากรที่สามารถ
• มีคำ� มัน่ สัญญาจากภาคส่วนอืน่ ๆ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ
หาได้ในพืน้ ที		
่
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรการด�ำเนินงานหรือไม่
• การด�ำเนินงานนั้น ต้องการทรัพยากรมากกว่าที่รวบรวมไว้
		 แล้วหรือไม่
• มีการจัดท�ำรายงาน ทีส่ ามารถอธิบายให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ
		
ส�ำหรับภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมด�ำเนินการหรือไม่
การยอมรับของชุมชนที่ได้รับ
• การด�ำเนินงานนั้น มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ผลกระทบ/ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญอื่น ๆ		 หรือไม่
• สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญและการด�ำเนินงานหรือไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้
• ทรัพยากรที่ได้รับ (งบประมาณ ก�ำลังคน และการจัด
ภายในกรอบเวลาที่กำ� หนด		 โครงสร้างองค์กร) สามารถท�ำให้งานนั้นด�ำเนินการ
ได้สำ� เร็จ ภายในกรอบเวลาทีย่ อมรับได้ทางสังคม การเมือง
		
และเศรษฐกิจหรือไม่
มีความเป็นไปได้หรือมีความหวังว่า • การด�ำเนินงานนัน้ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็นการด�ำเนินงาน
จะเป็นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ		ที่ ใช้ ง บประมาณน้ อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะท� ำ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์
และประสิทธิผล		 ความเป็นธรรมด้านสุขภาพสูงสุดหรือไม่
• การด�ำเนินงานนั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า หรือ
		 แสดงโดยผลจากการวิจัยประเมินผล หรือมีความหวังว่า
		 จะเป็นการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
• เป้าหมายของการด�ำเนินงานนัน้ เป็นไปในแนวทางเดียว
กับงานส�ำคัญระดับประเทศ
กับวาระทางการเมืองระดับประเทศ หรือระดับท้องถิน่ หรือไม่
หรือท้องถิ่น
• ได้รบั การสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลท้องถิน่ หรือไม่
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ขั้นตอนต่อไป

บูรณาการ Urban HEART เข้ากับวงจรการพัฒนานโยบาย
ท�ำไมต้องท�ำ

ในขั้นตอนที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับทีมงานที่ได้พัฒนาแผนการตอบสนองบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการด�ำเนินงานประเด็นความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ และได้ด�ำเนินงาน
ในระยะการประเมินและการตอบสนองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะดังกล่าวเป็นจุดมุ่งเน้นที่ส�ำคัญ
ของการใช้คู่มือการด�ำเนินงาน Urban HEART ตอนนี้มีเป้าหมายใหม่และขั้นตอนที่ต้องด�ำเนินการ
ต่อไป อันดับแรก คือ การยอมรับของภาครัฐ งบประมาณ และการน�ำข้อเสนอแผนการตอบสนอง
Urban HEART ไปปฏิบัติ การเข้าถึงเป้าหมายโดยรวม คือ บูรณาการกระบวนการ Urban HEART
ไว้ในวงจรการวางแผนของรัฐบาลท้องถิ่น ในขั้นตอนที่หนึ่ง คือ รัฐบาลจะยอมรับ ช่องทางที่แสดง
ให้เห็นภาพความเป็นธรรมด้านสุขภาพ เมือ่ ท�ำการวางแผนจัดสรรงบประมาณ ขัน้ ตอนทีส่ อง คือ รัฐบาล
จะยอมรับวิธีการด�ำเนินงานที่อยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่มีการติดตามความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย การประเมินอย่างมีแบบแผนสม�ำ่ เสมอ การจัดล�ำดับความส�ำคัญ การวางแผน
การปฏิบตั กิ ารและการประเมินผล ขั้นตอนที่สาม คือ รัฐจะจัดล�ำดับความส�ำคัญวิธีการเข้าถึงปัจจัย
ก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ เพื่อที่จะด�ำเนินการยกระดับสุขภาพของประชาชน และจะกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทรัพยากรและทักษะที่จ�ำเป็น

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องการกิจกรรมใหม่ และยังต้องการสมาชิกทีมงานเพิ่ม
รวมทั้งทักษะการติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม ยกตัวอย่าง ท่านจ�ำเป็นต้องติดต่อ
กับบุคคลทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในกระบวนการของภาครัฐ การสนับสนุน การเจรจาต่อรอง
การพัฒนานโยบายและโครงการ เมือ่ ท่านมุง่ เน้นทีก่ ารน�ำแผนการตอบสนองไปปฏิบตั ิ ท่านต้องการ
ทักษะเพิม่ ขึน้ ขึน้ อยูก่ บั ธรรมชาติของการด�ำเนินงานนัน้ นอกจากนี้ ยังต้องการทักษะการประเมินผล
ดังที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่หก และจ�ำเป็นต้องท�ำการบันทึกกระบวนการด�ำเนินงานในรูปเอกสาร
เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ และพัฒนาให้ดีขึ้นจากประสบการณ์นั้น ส�ำ หรั บ
การด�ำเนินงาน Urban HEART รอบต่อไป
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ค�ำแนะน�ำและทรัพยากรกับเครือข่ายทีมงาน Urban HEART
ทั่วโลก เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.who.or.jp/urbanheart
แม้ว่ากระบวนการจัดท�ำนโยบายอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของเมืองและประเทศ
ต่าง ๆ แต่ก็มีลักษณะพื้นฐานร่วมกัน โดยสรุปแล้ว กระบวนการจัดท�ำนโยบายเป็นระบบที่มีกลไก
และกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย จัดท�ำนโยบาย (อะไรที่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ) และการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ (จะด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จได้อย่างไร) ผลผลิตของระบบนี้ทำ� ให้มีผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายกลุ่ม
(ชุมชน กลุ่มผู้รณรงค์ ฯลฯ) ที่มีส่วนร่วมเข้าร่วมด�ำเนินการได้ และได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ต่าง ๆ แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นลักษณะของวงจรการจัดการ Urban HEART ที่ช่วยให้มั่นใจ
เกี่ยวกับความสม�่ำเสมอของกระบวนการธรรมาภิบาลของท้องถิ่น ที่ยอมให้บูรณาการผลลัพธ์
ของการประเมินไว้ในกระบวนการแข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่น และอ� ำนวยความสะดวก
การเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น ๆ ท� ำให้มั่นใจถึงโอกาสต่อการจัดสรรงบประมาณที่ดีกว่า และ
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ก�ำหนดให้ประเด็นความเป็นธรรมด้านสุขภาพ เป็นหัวใจของกระบวนการจัดท� ำ
นโยบายของท้องถิ่นมีความเป็นไปได้ที่เมืองต่าง ๆ ที่มีการน�ำ Urban HEART ไปด�ำเนินการ
จะมีการประเมิน และก�ำลังด�ำเนินการต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ Urban HEART สามารถช่วยเติมเต็ม
การด�ำเนินงานโครงการด้านสุขภาพและสังคมที่มีอยู่ โดยสนับสนุนมุมมองด้านความเป็นธรรมได้

จุดมุ่งหมายเพื่อความยั่งยืน
กระตุ้นให้มีการน�ำแนวทางส�ำคัญของหลักการ Urban HEART ผนวกไว้ในวงจรการวางแผนของภาครัฐ
• ค�ำนึงถึงปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ
• ใช้มุมมองด้านความเป็นธรรมประกอบการตัดสินใจ
• การมีส่วนร่วมของชุมชน
• การปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ
• ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
• การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และคัดกรองนโยบายและ
		 โครงการ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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Urban HEART ในวงจรการวางแผนของรัฐบาลท้องถิ่น

การระบุปัญหา
(Identifing
the problem)
การติดตามและประเมินผล
(Monitoring
and evaluation)
การด�ำเนินโครงการ
(Implementing
the programme)

การประเมิน
(Assessment)

การตอบสนอง
(Response)

โครงการ
(Programme)

นโยบาย
(Policy)

การก� ำ หนดประเด็ น /
วาระการพัฒนา
(Setting the agenda)

การพัฒนานโยบาย
(Developing policy)
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ภาคผนวกที่ 1

การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น ความเป็ น ธรรม
ด้านสุขภาพ-บทสรุปเชิงนโยบาย
บทสรุปเชิงนโยบายนี้ ให้แนวทาง หลักการและเหตุผล ส�ำหรับผู้บริหารระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ในการด�ำเนินงานเพื่อท�ำมั่นใจว่าประชาชนในเขตเมือง ได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับ
โอกาสการด�ำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ประชากรส่วนใหญ่ในโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองและเผชิญปัญหา
ความแตกต่างที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรม โอกาสและผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ การพลวัต
ทางสังคมที่เป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการส่งเสริม
ความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพและการปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขที่ ส ่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพในเขตเมื อ งได้ ผู ้ น� ำ
ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศถูกผลักดันให้ประเมินความเป็นธรรมด้านสุขภาพเป็นงานประจ�ำ
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงานด้านสุขภาพเขตเมืองให้ดีขึ้น ด้วยกระบวนการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

ท�ำไมเมืองต่าง ๆ จึงควรให้ความส�ำคัญกับความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ

การเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทสู่เมืองทั่วโลก ต้องประสบความยากล�ำบาก
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การเข้าถึงการจ้างงาน การศึกษา การขนส่ง และบริการสุขภาพ รวมทั้งความ
คล่องตัวในการใช้ชีวิตในเมือง (1) หลายกรณีพบว่าแหล่งทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
ต้องรับภาระอย่างมาก ขีดจ�ำกัดของประชากรกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงโภชนาการ และบริการ
สุขภาพที่เพียงพอ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และปัจจัยอื่น ๆ ที่ท�ำให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (2,3)
ปัญหาเหล่านี้น�ำไปสู่ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ความแตกต่างด้านสุขภาพทางสังคมและ
ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นทั้งระบบ (4,6) การตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว ผู้น�ำทั่วโลกได้เริ่มด�ำเนินการ
ปรับปรุงสุขภาพเขตเมืองและความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ในฐานะทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชน
และความเป็นธรรม รวมทัง้ สร้างความมัน่ ใจเกีย่ วกับความอยูร่ อดทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ของเมืองต่าง ๆ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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การแบ่งชนชั้นทางสังคมมีบทบาทอย่างไรในเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

การยกประเด็นความเป็นพลวัตทางสังคม ที่ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรม สามารถ
ส่งเสริมความเป็นธรรมและมีผลกระทบเป็นทวีคูณ ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเมืองโดยรวม (4, 6, 7, 8)
การทบทวนปั ญ หาความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด จากหลั ก ทางชี ว วิ ท ยา มี ข ้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ถึ ง ความรุ น แรงของการแบ่ ง ชนชั้ น ทางสั ง คม ในฐานะเป็ น ปั จ จั ย ก� ำ หนดสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ
โดยความไม่เป็นธรรมด้านผลลัพธ์สุขภาพเพิ่มขึ้นตามความแตกต่างในชนกลุ่มน้อยเพศ อายุ
รายได้ การศึกษา สถานที่ตั้งและประเภทของอาชีพ ยกตัวอย่างในเขตเมือง ประเทศแคนาดา
อั ต ราการตายทารกสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในกลุ ่ ม ชุ ม ชนที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม การปฏิ รู ป
ด้านสุขภาพและสังคมไม่เพียงท�ำให้เกิดความส�ำเร็จอย่างมากในการลดอัตราการตายของทารกแรกเกิด
โดยรวม แต่ยังลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการตายของทารกแรกเกิด
อีกด้วย (รูปภาพที่ 1)

การตายของทารกแรกเกิดต่อ 1,000 ประชากรเกิดมีชีพ

รูปภาพที่ 1 แสดงอัตราการตายทารกแรกเกิด จ�ำแนกตามกลุ่มรายได้ต่าง ๆ
ในเขตเมือง ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1971 - 1996
1971 1986 1996
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การจัดกลุ่มตามรายได้ 5 ระดับ
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สภาพแวดล้อมเขตเมือง แสดงให้เห็นความท้าทายเกี่ยวกับความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพได้อย่างไร

ในสภาพแวดล้อมเขตเมือง ผู้น�ำชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายจ�ำนวนมาก ในการ
จัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ท่ามกลางการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการใช้ทรัพยากร ยกตัวอย่าง
นครเซี่ยงไฮ้ อัตราการตายทารกมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม
ของเมื อ งทางกายภาพ และเศรษฐกิ จ ในรู ป ของการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ สี เขี ย วและพื้ น ที่ สาธารณะ
ขนาดพืน้ ทีข่ องห้องพักอาศัย การจ้างงานในโรงงานขายปลีก และการเข้าถึงบริการสุขภาพ (10) สัดส่วน
ภาระความไม่ เ ป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นประชากรหนึ่ ง ในสามของประชากรทั่ ว โลก
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชนแออั ด (6) การใช้ ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ที่ มี ค นยากจนหนาแน่ น ส่งผลให้เกิดการกีดกัน
ออกจากสังคม ถึงขนาดทีช่ าวบ้านไม่สามารถมีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ในประชาสังคมได้ ความผันแปร
ของขนาดพื้ น ที่ แสดงให้ เ ห็ น ผลลั พ ธ์ ค วามเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพ ที่ เ กิ ด จากผลกระทบของ
นโยบายระดับท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรและโอกาสด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพ และบอกถึง
ความเป็นไปได้ที่จะท�ำการปฏิรูปในระยะการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมือง นโยบาย
ของเมืองมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการปกป้องสภาพแวดล้อมเขตเมืองและโครงสร้างทางสังคมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโอกาสและผลกระทบด้านต่าง ๆ

ท�ำไมจึงน�ำปัจจัยก�ำหนดทางสังคม มาเป็นวิธกี ารลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ

ในบางพื้นที่น�ำปัจจัยก�ำหนดสุขภาพมาใช้ในการลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย่ า งมาก
ของภาวะสุขภาพ ผูกติดอยู่กับปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ เช่น สถานะทางสังคม สิทธิพิเศษ และ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (2, 4, 8) และยังเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ ปฏิบัติการด้านการแพทย์และพฤติกรรม
สุ ข ภาพในงานสาธารณสุข จะไม่สามารถด� ำ เนิ นการได้ หรื อ ไม่ ตอบสนองกั บความต้ อ งการ
ที่หลากหลายของประชากรในเขตเมือง (3) นอกจากนั้น ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมยังเป็นฐานของ
พฤติกรรมสุขภาพปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์ทางสุขภาพส่วนใหญ่ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับความเป็นเมือง
สามารถท�ำให้มีการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก

วิธกี ารอะไรบ้างทีจ่ ำ� เป็น กล่าวโดยสรุป วิธีการที่เหมาะสมส่วนใหญ่

• ขึ้นอยู่กับประชากร
• เน้นการป้องกัน
• มุง่ เป้าหมายทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทางสังคม (เพือ่ ปรับปรุงความเป็นธรรมด้านสุขภาพ)
• มุง่ เป้าหมายการจัดการทีป่ จั จัยก�ำหนดทางสังคม (เพือ่ เกิดประโยชน์ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ ทวีคณู )
• บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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การแก้ไขปัญหา: นโยบายระดับท้องถิ่นสามารถแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ทางสังคมเรื่องสุขภาพได้อย่างไร

สิทธิพิเศษของชีวิตในเมือง ประกอบด้วย การบริหารจัดการระบบการศึกษา ระบบ
บริการสุขภาพที่ดี และโอกาสด้านการมีงานท�ำ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของระบบต่าง ๆ ดังกล่าว
ภาครัฐและชุมชนในเขตเมืองสามารถร่วมด�ำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ กิจกรรมตามนโยบาย
การแก้ไขปัญหาการแบ่งชนชั้นทางสังคม ที่จัดการปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ท�ำให้เกิดหรือบังคับ
ให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม (ตารางที่ 1) (11)
นอกจากนี้ นโยบายด้านสุขภาพที่จัดการปัจจัยเชิงกระบวนการ ได้แก่ คุณภาพและ
จ�ำนวนของบุคลากรด้านสุขภาพ ความสามารถในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและตติยภูมิ
และการรณรงค์ด้านสาธารณสุข (ยกตัวอย่าง เช่น การให้วัคซีน และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ)
สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างปัจจัยเชิงโครงสร้าง กับผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยตรง และยังสามารถ
บูรณาการกับการปรับปรุงความเป็นธรรมด้านสุขภาพได้ด้วย
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจัดการเชิงโครงสร้างเพื่อลดการแบ่งชนชั้นทางสังคมและความไม่เป็นธรรม
ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง
พัฒนากลยุทธ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้มาตรการลดความยากจนและความ
ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ การปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่สำ� หรับกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส และ
เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและความสามารถที่จะเรียนได้ รวมทั้งบริการสุขภาพที่ดี
ส่งเสริมสุขภาพในฐานะเป็นหนทางหลุดพ้นจากความยากจน
เพิม่ ความพยายามอย่างยิง่ ยวด ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท่ามกลางกลุ่มประชากรที่เปราะบาง ซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะสุขภาพไม่ดี และได้รับ
ผลพวงจากความเสี่ยงด้านสังคมและทางการเงิน
ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
ลดอุปสรรคด้านเศรษฐกิจและสังคม ทีข่ ดั ขวางการเข้าถึงการศึกษา และการฝึกอบรม
สนับสนุนครอบครัวและโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ป้องกันการออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควร
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค
ส่งเสริมการใช้มมุ มองจากหลายภาคส่วนในการพัฒนาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จา่ ย และ
ติดตามความไม่เป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
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ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมและชุมชน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณรอบ ๆ เมือง เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้มีปฏิสัมพันธ์แนวราบ
พัฒนาโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งตามกระบวนการประชาธิปไตย และท�ำให้มั่นใจเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสิทธิทางสังคม
Source: Dahlgren and Whitehead (11)
ตัวอย่างความส�ำเร็จการด�ำเนินงานเกีย่ วกับสุขภาพเขตเมือง ทีด่ ำ� เนินการกับปัจจัยก�ำหนด
ทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ และส่งผลให้การแบ่งชนชัน้ ทางสังคมลดลงอย่างน่าทึง่ ในเมือง Sobral-Ceara
ประเทศบราซิล (กรอบที่ 1)
กรอบที่ 1 การปรับปรุงความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง: ตัวอย่างของเมือง Sobral-Ceara:
ประเทศบราซิล
การพัฒนาสุขภาพและความเป็นธรรมในเขตเมือง เกิดขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ตลอดการ
ด�ำเนินงานเกือบ 10 ปี (พ.ศ. 2540-2546) ที่ผ่านมา ในเมือง Sobral-Ceara โดยมีการเพิ่มขึ้นของ
สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ร้อยละของครัวเรือนที่มีน�้ำดื่มสะอาด จ�ำนวนกิโลเมตรของเส้นทางขี่จักรยาน
พื้นที่สีเขียวภายในอาณาบริเวณของเมือง จ�ำนวนเด็กที่เข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเข้าถึง
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ร้อยละของครัวเรือนทีไ่ ด้รบั บริการเก็บขยะอย่างสม�ำ่ เสมอ และความ
ครอบคลุมของโครงข่ายระบบระบายน�ำ้ เสีย อัตราการตายทารก ลดลงจาก 64 เหลือ 19 ต่อ 1,000
ประชากรเกิดมีชีพ ความส�ำเร็จดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และ
ค�ำมั่นสัญญาที่จะพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้งเมือง การลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ และ
การวางแผนกลยุทธ์ที่รอบคอบ
Source: Andrade et al. (12)

ข้อแนะน�ำ

การรวมประเด็นความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่ ง ของ
การวางแผนเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ ในบริบทของการเติบโตและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
จ�ำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
• การรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ส�ำหรับการประเมินปัจจัย
ก�ำหนดและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แตกต่างกันและมีความแม่นย�ำ ภายในพื้นที่ด�ำเนินการที่ก�ำหนด
• การใช้ประโยชน์ข้อมูล ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ในการออกแบบการด�ำเนินงาน
โครงการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่กำ� หนดไว้แล้ว
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 47

Urban HEART: User Manual

• ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งทางสังคม ปัจจัยเหล่านีป้ ระกอบด้วย
อายุ เพศ รายได้ การได้รับการศึกษา และแหล่งที่อยู่อาศัย
• หาวิธที เี่ หมาะสมในการใช้วธิ กี ารรับมือกับปัญหา มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องติดตาม
พัฒนาการด้านสุขภาพ และการระบุปญ
ั หาท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินงานโครงการลดความ
ไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
• ส่งเสริมการจ้างงานและการศึกษา ด�ำเนินการกับปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ส่งผล
อย่างมากต่อการเสียชีวิต และการเสียชีวิตที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
และจัดการศึกษาภาคบังคับ ส�ำหรับเด็กชาย-หญิง
• ผสมผสานการด�ำเนินงาน Urban HEART ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม โครงการและนโยบายที่มีผลโดยตรงกับประชากรกลุ่มเปราะบาง ควรมีตัวแทนของ
ประชากรกลุ่มดังกล่าวร่วมด�ำเนินการด้วย
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ความร่วมมือข้ามหน่วยงาน ข้ามสาขา
วิชา ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ ชุมชนและรัฐบาลท้องถิน่ ทีร่ ว่ มด�ำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
การศึกษา ที่อยู่อาศัย การขนส่ง สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการประสาน
ประโยชน์และพันธะสัญญาร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
กรอบที่ 2 แสดงตัวอย่างกระบวนการจัดการภาคปฏิบัติ
กรอบที่ 2 กระบวนการทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการปรับปรุงสุขภาพเขตเมือง : ตัวอย่างของเมือง
Noarlunga ประเทศออสเตรเลีย
เครือข่ายเมืองน่าอยู่ ที่ริเริ่มด�ำเนินการโดยความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก
พัฒนามาเป็นองค์กรเอกชนที่เป็นตัวของตัวเอง และอนุญาตให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ
บริหาร มาจากสมาชิกชุมชน เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและการตอบสนอง
ตรงกับความต้องการของพืน้ ที่ องค์กรนีใ้ ห้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยการ
สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น หน่วยงานให้บริการสุขภาพระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิน่ และยังเน้นการริเริม่ งานทีส่ ำ� คัญ 3 ด้าน (ความรุนแรง ยาเสพติด และความปลอดภัยในชุมชน)
เพื่อเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ความส�ำเร็จระดับท้องถิ่น คือ การเป็นชุมชน
ยั่งยืน และการขับเคลื่อนหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ร่วมด� ำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ
เขตเมือง ซึง่ ส่งผลให้เกิดวิสยั ทัศน์ดา้ นสุขภาพสังคมทีเ่ ข้มแข็ง ภาวะผูน้ ำ� และการใช้ตวั แบบทีส่ ามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของท้องถิ่น
Source: Baum et al. (13)
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 2

ตัวอย่างแนวทางการด�ำเนินงานของทีมงาน
Urban HEART
การแปลอย่างไม่เป็นทางการ
รับรองโดย Enkhbayar D ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาสังคม ส�ำนักงานเทศบาล
กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

เหตุผล การประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และประมาณการ
งบประมาณที่จะใช้ด�ำเนินงาน ถูกก�ำหนดไว้ในแผนที่จะน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนายกเทศมนตรีของเมือง Ulaanbaatar
วัตถุประสงค์ ประเมินความเป็นธรรมด้านสุขภาพของประชาชนในเมือง Ulaanbaatar
และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ตอบสนองการแก้ ไขปั ญ หา โดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น
และการตอบสนองความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพในเขตเมื อ ง (Urban HEART) ที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยองค์การอนามัยโลก
องค์ประกอบ คณะท�ำงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้น ตามค�ำสั่งเทศบาลเมือง Ulaanbaatar
เลขที่ 201/2552
ระยะเวลา 10 กรกฎาคม 2552 ถึง 1 กันยายน 2552
ขอบเขตการประเมิน 9 ต�ำบลในเมือง Ulaanbaatar การประเมินจะครอบคลุม
ประเด็นนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนามนุษย์
และสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางกิจกรรม
• วัดตัวชี้วัดที่จัดท�ำขึ้น ในปี 2551 ภายใต้ประเด็นนโยบายสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนามนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการภาครัฐ
ในแต่ละต�ำบล
• วัดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสุขภาพของแต่ละต�ำบล ที่จัดท�ำขึ้น เมื่อปี 2551
• ก�ำหนดประเด็นท้าทาย โดยการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของต�ำบลต่าง ๆ
โดยอ้างอิงจากตารางหลายมิติที่แสดงความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
• ทบทวนรายงานผลการด�ำเนินงานตามมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• เก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการสัมภาษณ์และการอภิปรายร่วมกัน
• วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย
• วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
• จัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาบนฐานของผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน
• พัฒนาแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ในเครื่องมือการประเมินและการตอบสนอง
• ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
• จัดท�ำรายงานผลการประเมิน พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการ และงบประมาณที่ต้องใช้
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ความเป็นธรรมด้านสุขภาพของประชาชนในเมือง Ulaanbaatar
จะได้รับการประเมิน และมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ และประมาณการงบประมาณที่จะใช้ด�ำเนินการ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 3

ตัวชีว้ ดั การประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
การเริม่ ต้น: อะไรบ้างทีเ่ ราต้องรูเ้ กีย่ วกับการใช้ตวั ชีว้ ดั สุขภาพและปัจจัยก�ำหนด
สุขภาพ ในการวัดปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

พลังอ�ำนาจของ Urban HEART อันดับแรก คือ Urban HEART ช่วยให้ทมี งานสามารถ
ก�ำหนดความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ของผลลัพธ์และโอกาสด้านสุขภาพ ที่ประชากรกลุม่ ต่าง ๆ
ก�ำลังเผชิญอยูภ่ ายในเมืองนัน้ หรือระหว่างเมือง อันดับทีส่ อง คือ Urban HEART ท�ำให้ทมี งานสามารถ
เลือกการด�ำเนินนโยบายทางสังคมและสุขภาพ ที่ก�ำหนดให้ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพเป็นเป้าหมาย
ที่ส�ำคัญ การก�ำหนดชุดตัวชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ที่สามารถจัดการได้ มีความสอดคล้อง
และมีความเข้มแข็งส�ำหรับเมือง ถือเป็นกุญแจส�ำคัญของการก้าวไปข้างหน้าของกระบวนการดังกล่าว

ตัวชี้วัด คือ อะไร

ตัวชี้วัดช่วยให้เราเข้าใจว่าเราก�ำลังอยู่ที่ไหน เราก�ำลังจะไปไหน และเราอยู่ไกลจาก
เป้าหมายมากเท่าไร ตัวชีว้ ดั เปรียบได้กบั ไฟฉายขนาดเล็ก ทีท่ อดแสงไฟไปในห้องขนาดใหญ่ทมี่ ดื มิด
ตัวชี้วัดเป็นชุดข้อมูลขนาดเล็ก ๆ (ยกตัวอย่าง ค่าร้อยละ) ที่สามารถสรุปอ้างอิงถึงข้อมูลขนาดใหญ่
เกี่ยวกับสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในระบบที่ซับซ้อนหรือโครงการที่ซับซ้อน คุณค่าของตัวชี้วัดที่ดี คือ
ประสิทธิภาพของตัวชี้วัด สามารถวัดได้ว่า อะไร คือ สิ่งส�ำคัญ โดยไม่ต้องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง
Urban HEART น�ำเสนอรายการตัวชี้วัดที่ทีมงานสามารถเลือกไปใช้ในการออกแบบ
ชุดตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เห็นว่าระบบบริการสุขภาพและประเด็นนโยบายอื่น ๆ สนับสนุนสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายในเมือง และระหว่างเมืองอย่างไรบ้าง แต่ละตัวชี้วัดที่เสนอ
โดย Urban HEART ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อท�ำให้มั่นใจว่า สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัด
ทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการวินจิ ฉัยผลการด�ำเนินงานของระบบขนาดใหญ่ หรือชุดของโครงการต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
การตายของทารกแรกเกิ ด เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ บ อกอั ต ราการตายของทารกในพื้ น ที่ ที่ ก� ำ หนดได้
นอกจากนี้ตัวชี้วัดยังส่งสัญญาณว่า ระบบสุขภาพท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาสุขภาพมารดาและทารก
ในเมืองได้ดเี พียงใด และยังสามารถแสดงให้เห็นว่า นโยบายการพัฒนาสังคมและมนุษย์ (ยกตัวอย่าง
เช่น การศึกษาของผูห้ ญิงและรายได้) และโครงสร้างทางกายภาพ (ยกตัวอย่างเช่น สถานทีท่ �ำคลอด)
สนับสนุนสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์และทารกแรกเกิด รวมถึงประชากรกลุม่ เปราะบางอืน่ ๆ ได้ดเี พียงใด
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ตัวชี้วัดจ�ำแนกกลุ่มที่ใช้วัดปัญหาความเป็นธรรม

ตัวชี้วัดจ�ำแนกกลุ่มตามกลุ่มประชากร หรือภูมิศาสตร์ทางพื้นที่ สามารถท�ำให้ทีมงาน
ระบุได้ว่า ความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่นอกเหนือออกไป คือ อะไร และอยู่ที่ไหน ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดข้อมูล
ที่สามารถจ�ำแนกกลุ่ม ตามกลุ่มประชากร (เพศ อายุ เป็นต้น) ภูมิศาสตร์ทางพื้นที่ หรือสถานที่เกิดเหตุ
หรือตามกลุม่ ทางเศรษฐกิจและสังคม (ได้แก่ จ�ำแนกตามกลุม่ การศึกษา หรือรายได้) ตัวชีว้ ดั จ�ำแนกกลุม่
ช่วยในการจ�ำแนกว่า ที่ใดเป็นสถานที่เกิดเหตุ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
แตกต่างของสภาพที่อยู่อาศัย และการท� ำงานที่เต็มไปด้วยสภาพที่ขาดแคลน หรือไม่เหมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยหรือท�ำงาน (ยกตัวอย่างเช่น คนไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว คนจรจัด
คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเต็นท์) หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ สถานทีเ่ กิดเหตุ อาจหมายถึง กลุม่ ประชากรมากกว่า
พื้นที่เฉพาะ

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดอื่น ๆ

ตัวชี้วัด Urban HEART ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด ที่ทุกเมืองควรน�ำไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุดตัวชี้วัดของเมือง ตัวชี้วัดเหล่านี้เรียกว่า “ตัวชี้วัดหลัก” (Core Indicators) การที่ตัวชี้วัด
หลักได้รับการแนะน�ำให้ดำ� เนินการ เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถ
แสดงความสัมพันธ์กับสุขภาพเขตเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์กับความเป็นธรรม
2) ตัวชี้วัดเหล่านี้ สามารถหาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นงานประจ�ำ และ 3) ตัวชี้วัดเหล่านี้
สามารถเปรียบเทียบข้ามเมืองหรือประเทศได้
ตั ว ชี้ วั ด เพิ่ ม เติ ม Urban HEART ยั ง ประกอบด้ ว ยรายการตั ว ชี้ วั ด เพิ่ ม เติ ม
ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับสุขภาพเขตเมืองได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็น
เครือ่ งวัดทีม่ คี วามไวในประเด็นความเป็นธรรมน้อยกว่า และอาจไม่สอดคล้องกับทุก ๆ เมือง จุดมุง่ หมาย
ของตัวชี้วัดเพิ่มเติมเหล่านี้ เพื่อให้ทีมงานมีตัวเลือกส�ำหรับการปรับใช้ชุดตัวชี้วัด Urban HEART
ที่มีความเฉพาะตามสภาพของเมืองตนเอง
เนื้อหาส่วนนี้ แสดงรายการตัวชี้วัดหลัก (Core indicators) ของ Urban HEART
ตัวชี้วัดที่แนะน� ำอย่างยิ่ง (Strongly recommended indicators) และตัวชี้วัดทางเลือก
(Optional indicators) แต่ละกลุ่มตัวชี้วัด ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ ตัวคูณ ตัวหาร สูตรการค�ำนวณ
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่ม แหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้ ข้อสังเกตที่สำ� คัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดนั้นมีความสัมพันธ์
อย่างไร กับตัวชีว้ ดั เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือมีคำ� เตือนอะไรเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั นัน้ อย่างไร
ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า มุมมองดังกล่าวจะใช้ได้กับทุกบริบท ยกตัวอย่าง ในบางกรณีอาจมี
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของตัวชี้วัดเฉพาะบางตัว ที่สามารถคาดการณ์ได้ดีกว่าตัวชี้วัดที่อยู่ในรายการ
ที่ก�ำหนดไว้ในที่นี้ หรือในกรณีตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำไว้ อาจมีตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ สถานภาพ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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การย้ายถิ่น หรือถิ่นก�ำเนิด ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในเมืองหนึ่ง หรือบริบทหนึ่ง แต่ไม่สัมพันธ์
กับเมืองอื่น ๆ ดังนั้น ข้อมูลที่น�ำเสนอในที่นี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นแนวทางโดยทั่วไป ผู้ใช้ต้องพยายาม
ปรับตัวชี้วัดเหล่านี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตนเอง

แหล่งข้อมูลค�ำจ�ำกัดความ

แหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความตัวชี้วัด มีดังนี้ (แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
แหล่งอ้างอิงที่หมายเหตุไว้ในเอกสาร)
1. Indicator definitions and metadata, 2008. Geneva, World Health
Organization, 2008 (http://www.who.int/whosis/indicators/compendium/2008/en/,
accessed 15 April 2010).
2. Indicators for monitoring the Millennium Development Goals.
New York, United Nations, 2003 (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/
Indicators/HandbookEnglish.pdf,accessed 15 April 2010).

ตัวชี้วัดหลัก (Core indicator)

ก. ผลลัพธ์บริการด้านสุขภาพ: ตัวชี้วัดโดยสรุป
1. การตายทารก
นิยาม			
ความน่าจะเป็น (ซึง่ อยูใ่ นรูปของอัตราการเกิดมีชพี ต่อประชากร 1,000 คน
			
ของเด็กที่เกิดในปีที่ระบุ ที่ตายก่อนอายุครบ 1 ปี ในปีนั้น
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนโดยประมาณของทารกตายก่อนอายุครบ 1 ปีในปีที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนของการเกิดมีชีพในปีที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 1,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศ ระดับรายได้ การศึกษาของมารดา สถานที่อยู่อาศัย (ซึ่งตาม
			
หลักการ คือ สถานที่อยู่อาศัยตามปกติของมารดา และไม่ใช่
			
สถานที่เกิดของบุตร)
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ทะเบียนราษฎร์ การส�ำรวจส�ำมะโนประชากร ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนี้จะสัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 14 (อัตราการตายทารก)
			
• การตายทารกเป็นมุมมองทางระบาดวิทยา และค่อนข้างจะ
				 เป็นกรณีที่หายาก ซึ่งต้องใช้ตัวอย่างที่มีขอบเขตกว้าง หรือ
				 รายการข้อมูล 2 เพื่อประเมินอัตราการเจ็บป่วยและการตาย
				 โดยตรง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ข.ผลลัพธ์ทางสุขภาพ: ตัวชี้วัดเฉพาะโรค
2. โรคเบาหวาน
นิยาม (ก)			
ความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวาน (เทียบมาตรฐานอายุ) ซึ่งอยู่ในรูปของ
			
จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานต่อประชากร 100,000 คน (ความชุกของโรค
ณ เวลาที่ระบุ)
			
รายการข้อมูล 1 (ก)
จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ณ เวลาที่ระบุ
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
รายการข้อมูล 2 (ก)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ก)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
			
หมายเหตุ : เพื่ อ ความเหมาะสม อาจปรั บ เปลี่ ย นตามความ
			
แตกต่ า งของอายุ ป ระชากร โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ กณฑ์ อ ายุ
			
ที่ ร ะบุ ต ามองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO World Standard
			
Population)
นิยาม (ข)			
การตายจากโรคเบาหวาน (ตามเกณฑ์ อ ายุ ) ซึ่ ง อยู ่ ใ นรู ป ของ
			
จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานต่อประชากร 100,000 คน (ความชุกของโรค
		
ณ เวลาที่ระบุ)
รายการข้อมูล 1 (ข)
จ�ำนวนการตายอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน ในระหว่างช่วงเวลา
			
ที่ระบุ
รายการข้อมูล 2 (ข)
จ�ำนวนทัง้ หมดของประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งในระหว่างช่วงเวลาทีร่ ะบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ข) 	 (รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
			
หมายเหตุ : เที ย บเกณฑ์ อ ายุ ตามความเหมาะสม (ดู ไ ด้ จ าก
			
ข้อคิดเห็น และหลักฐานอ้างอิงด้านล่าง)
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และสถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
การแจ้งจ�ำนวนผูป้ ว่ ย (จากสถานบริการสาธารณสุข) ผลการส�ำรวจ
			
ต่าง ๆ ทะเบียนราษฎร์ ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ความเสี่ยงของโรคเบาหวานผันแปรตามกลุ่มอายุ แนะน�ำว่า
				 ควรเทียบมาตรฐานอายุ หรือจ�ำแนกกลุ่มตามอายุ
				 หมายเหตุ: อย่างไรก็ตาม การเทียบมาตรฐานอายุกับมาตรฐาน
		
		
องค์การอนามัยโลก ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอ
			
• ความแตกต่าง อาจเกิดจากอัตราการแจ้งหรือการตรวจพบ
				 (โดยยึ ด จ� ำ นวนกรณี ซึ่ ง มี ก ารแจ้ ง หรื อ รายงานเป็ น หลั ก
				 ตัวอย่างเช่น รายงานจากสถานบริการสาธารณสุข) และอัตรา
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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				 การเจ็ บ ป่ ว ยและการตายตามความเป็ น จริ ง (โดยยึ ด ตาม
				 จ�ำนวนรายที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลัก ไม่ว่าจะตรวจสอบได้หรือไม่)
				 อัตราการแจ้งความเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีการรายงานบ่อย ๆ จะท�ำให้
				 ประเมิ น ค่ า ผลรวมต�่ ำ กว่ า อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยและการตาย
				 ตามที่เป็นจริง
หลักฐานอ้างอิง		
Ahmad O, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R,
			
Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO
			
standard. Geneva, World Health Organization, 2001
			
(http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf, accessed
28 May 2010).
			
3. วัณโรค
นิยาม (ก)			
			
			
		
รายการข้อมูล 1 (ก)
			
รายการข้อมูล 2 (ก)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ก)
นิยาม (ข) 			
			
			
			
รายการข้อมูล 1 (ข)
			
รายการข้อมูล 2 (ข)
			
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ข)

อัตราการตรวจหาวัณโรค ซึ่งอยู่ในรูปของสัดส่วนผู้ป่วยวัณโรค
แพร่เชื้อชนิดใหม่ ได้รับการวินิจฉัยโรคและรายงานต่อองค์การ
อนามัยโลก ภายใต้การสังเกตโดยตรง และตามโครงการ DOTS
ในปีที่ระบุ
จ�ำนวนของผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อชนิดใหม่ ที่มีการรายงานต่อ
องค์การอนามัยโลก ตามโครงการ DOTS ในปีที่ระบุ
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อชนิดใหม่ทั้งหมด ในปีที่ระบุ
(รายการข้อมูล1 / รายการข้อมูล2) x 100
อัตราการรักษาหายของวัณโรค ซึง่ อยูใ่ นรูปของสัดส่วนผูป้ ว่ ยวัณโรค
แพร่เชื้อชนิดใหม่ ที่มีการบันทึกไว้ภายใต้ DOTS ในปีที่ระบุ
ที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ในการรั ก ษาตามหลั ก ฐานการวิ เ คราะห์
ทางแบคทีเรีย
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อชนิดใหม่ ที่มีการบันทึกภายใต้ DOTS
ในระหว่างปีที่ระบุ
จ�ำนวนของผู้ป่วยวัณโรคแพร่เชื้อชนิดใหม่ที่ได้รับการรักษาภายใต้
DOTS ในระหว่างปีที่ระบุ
(รายการข้อมูล1 / รายการข้อมูล2) x 100

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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นิยาม (ค)			
			
รายการข้อมูล 1 (ค)
			
รายการข้อมูล 2 (ค)
			
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ค)
นิยาม (ง)			
			
รายการข้อมูล 1 (ง)
			
รายการข้อมูล 2 (ง)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ง)
ข้อคิดเห็น			
			
			
			

ความชุกวัณโรค ซึ่งอยู่ในรูปของจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคต่อประชากร
100,000 คน ณ เวลาที่ระบุ (ความชุกของโรค ณ เวลาที่กำ� หนด)
จ�ำนวนของผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด ณ เวลาระบุ (ความชุกของโรค
ณ เวลาที่กำ� หนด)
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ณ เวลาที่ระบุ (ความชุกของโรค ณ เวลา
ที่ก�ำหนด)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
อัตราการตายด้วยวัณโรค ซึง่ อยูใ่ นรูปของจ�ำนวนการตายด้วยวัณโรค
ต่อประชากร 100,000 คน ในช่วงเวลาที่ระบุ (อัตราการตาย)
จ�ำนวนของการตายอันเนื่องมาจากวัณโรคทุกชนิด ในช่วงเวลา
ที่ระบุ
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยง ในช่วงเวลาที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
ตัวชี้วัดเหล่านี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 23 (อัตราความชุกของโรค
และการตายที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วั ณ โรค) และตั ว ชี้ วั ด MDG 24
(สัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคที่มีการตรวจพบและได้รับรักษาจนหาย
เป็นปกติ ภายใต้โครงการ DOTS)

4. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
นิยาม			
อัตราการตายจากอุบตั เิ หตุจราจร ในรูปของจ�ำนวนรายต่อประชากร
			
100,000 คน
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่ท�ำให้ถึงตาย ในระหว่าง
			
ช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยง ในช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
การแจ้งจ�ำนวนการตายจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด (จากการ
			
บังคับใช้กฎหมาย บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน สถานบริการสาธารณสุข)
			
ผลการส�ำรวจต่าง ๆทะเบียนราษฎร์ การส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
ความแตกต่ า ง อาจเกิ ด ได้ จ ากอั ต ราการแจ้ ง หรื อ การตรวจพบ
			
(โดยยึดจ�ำนวนรายของอุบัติเหตุที่มีการแจ้งหรือรายงานเป็นหลัก
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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หลักฐานอ้างอิง		
			
			

ตัวอย่าง เช่น โดยการบังคับใช้กฎหมาย) และอัตราการเจ็บป่วย
และการตายตามความเป็นจริง (โดยยึดจ�ำนวนของเหตุการณ์ซึ่งเกิด
ขึ้นตามจริงเป็นหลัก ไม่ว่าจะตรวจสอบได้หรือไม่) อัตราการแจ้ง
ความเจ็บป่วยซึ่งไม่มีการรายงานเป็นประจ�ำ ท�ำให้การประเมินผล
ภาพรวมต�่ำกว่าอัตราการเจ็บป่วยและการตายตามที่จริง
Global status report on road safety. Geneva, World Health
Organization, 2009 (http://whqlibdoc.who.int/publications
/2009/9789241563840_eng.pdf, accessed 15 April 2010).

ค.ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพทางสังคม: สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
5. การเข้าถึงน�้ำดื่มที่ปลอดภัย
นิยาม			
อัตราส่วนของประชากรทีส่ ามารถเข้าถึงแหล่งน�ำ้ ทีป่ รับปรุงคุณภาพแล้ว
			
อย่างยั่งยืน อยู่ในรูปของอัตราร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนประชากรทีใ่ ช้นำ�้ ประปา ก๊อกน�ำ้ สาธารณะ หลุมเจาะหรือปัม๊
			
บ่อทีไ่ ด้รบั การป้องกัน น�ำ้ พุธรรมชาติ และน�ำ้ ฝนทีไ่ ด้รบั การป้องกัน
			
การปนเปื้อน วัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนทั้งหมดของประชากร (หรือครัวเรือน) ณ เวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ (จากหน่วยงานรัฐบาลหรือ
			
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบน�้ำประปา) ผลการส�ำรวจต่าง ๆ การส�ำรวจ
			
ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 30 (สัดส่วนของประชากร
				 ที่สามารถเข้าถึงแหล่งน�้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วอย่างยั่งยืน)
			
• แหล่งน�ำ้ ทีป่ รับปรุงแล้ว จะไม่รวมถึงน�ำ้ ทีม่ กี ารขาย น�ำ้ บรรจุขวด
			 รถบรรทุกน�ำ้ หรือน�ำ้ พุธรรมชาติ หรือบ่อที่ไม่ได้รับการดูแล
			
• เมือ่ มีการใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการน�้ำ
				โดยทัว่ ไป จะอ้างถึงแหล่งข้อมูลทีม่ อี ยู่ ไม่วา่ จะมีการใช้หรือไม่กต็ าม
				 แม้ว่าจะมีนิยามขององค์การอนามัยโลกที่เป็นทางการ แต่การ
				 ประเมินว่าแหล่งน�้ำนั้นปลอดภัยหรือไม่ ก็มักจะขึ้นกับบุคคล
				 นอกจากนั้น การมีน�้ำประปาใช้ หมายความว่าน�้ำปลอดภัย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 59

Urban HEART: User Manual

				
				
				
				
		
		

หรือประชาชนในท้องถิน่ จะใช้นำ�้ นัน้ ด้วย ส�ำหรับเหตุผลเหล่านัน้
หรือเหตุผลอื่น ๆ ข้อมูลการส�ำรวจครัวเรือนโดยทั่วไป จะดีกว่า
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการบริหารจัดการน�ำ้ เนือ่ งจากการส�ำรวจ
จะอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามความเป็นจริงที่ได้จากการส�ำรวจ
เป็นหลัก มากกว่าแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป

6. การเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
นิยาม			
สัดส่วนประชากรกับการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
			
แสดงเป็นร้อยละ
จ� ำ นวนประชาชน (หรื อ ครั ว เรื อ น) ที่ เข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความ
รายการข้อมูล 1
			
สะดวก เกี่ยวกับการแยกสิ่งขับถ่ายของมนุษย์จากการสัมผัสของ
			
มนุษย์ สัตว์ และแมลง อย่างถูกอนามัย รวมถึงท่อระบายน�้ำเสีย
			
หรือบ่อเกรอะ ส้วมราดน�้ำ และส้วมหลุมที่ได้รับการปรับปรุง ที่จัด
			
ให้มี แบบไม่เป็นสาธารณะ และมีการประมาณ ณ เวลาใดเวลาหนึง่
			
ที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด (หรือครัวเรือน) ณ เวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ (จากหน่ ว ยงานรั ฐ บาลหรื อ
			
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดการสุขาภิบาล) ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
			
การส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 31 (สัดส่วนประชากรที่เข้าถึง
				 การสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ)
			
• เมื่อมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
				 โดยทั่ ว ไป จะอ้ า งถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทางสุ ข าภิ บ าล
				 ที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการใช้หรือไม่ ข้อมูลการส�ำรวจครัวเรือน
				 โดยทั่วไปจะดีกว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
				 จัดการ เพราะการส�ำรวจอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามความเป็นจริง
				 ที่ได้จากการส�ำรวจมากกว่าแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง

60 [ Urban HEART: User manual ]

Urban HEART: User Manual

ง.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: การพัฒนามนุษย์และสังคม
7. การส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิยาม			
ภาพรวมของการได้รบั การศึกษาจนจบปีสดุ ท้ายของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รายการข้อมูล 1
จ� ำ นวนผู ้ เข้ า เรี ย นใหม่ จ นถึ ง ปี สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
			
ทั้งหมด โดยไม่ค�ำนึงถึงอายุ ในปีการศึกษาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2
จ�ำนวนทัง้ หมดของประชากรทีม่ เี กณฑ์อายุ ทีต่ อ้ งเข้าเรียนตามปกติ
			
ไปจนถึงระดับชัน้ สุดท้ายของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปีการศึกษาทีร่ ะบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศของเด็ก รายได้และการศึกษาของบิดามารดา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (จากกระทรวงหรือหน่วยงาน
			
ด้านการศึกษา) ผลการส�ำรวจต่าง ๆ การส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
ข้อมูลนีส้ มั พันธ์กบั ตัวชีว้ ดั MDG 7ก (อัตราการส�ำเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
หลักฐานอ้างอิง
International Standard Classification of Education, 1997 version
			
(ISCED-97). Paris, United Nations Educational, Scientific
			
and Cultural Organization, 1997 (http://www.uis.unesco.org/
			
TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf, accessed 15 April 2010).
8. การผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ
นิยาม		
สัดส่วนของการเกิดของเด็กที่ได้การดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์
			
ที่มีทักษะ แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนการเกิดมีชีพ ที่ได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์
			
ที่มีทักษะ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์
			
ที่ได้รับการอบรม ในช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด ในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 รายได้ครัวเรือน การศึกษาของมารดา สถานที่อยู่อาศัย (สถานที่อยู่
			
อาศัยตามปกติของมารดา และไม่ใช่สถานที่เกิดของบุตร)
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
สถิติการบริการด้านสุขภาพ ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนี้ สั ม พั นธ์ กั บตั วชี้ วัด MDG 17 (สั ดส่ วนการเกิ ด ที่ ไ ด้
				 รับการดูแล โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะ)
			
• การผดุงครรภ์แบบดั้งเดิม (Traditional midwives) ที่ตรงข้าม
				 กับผดุงครรภ์ทไี่ ด้รบั การอบรม) ในทีน่ จี้ ะไม่ได้รบั พิจารณาว่าเป็น
				 บุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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9. เด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน
นิยาม			
สัดส่วนของเด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วนในช่วงอายุ 1 ปีแรก
			
แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนของเด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน ในช่วงอายุ 1 ปีแรก
			
ณ เวลาที่ระบุ หรือในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนเด็กทั้งหมดที่มีอายุครบ 1 ปี ณ เวลาที่ระบุ หรือในระหว่าง
			
ช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศของเด็ก รายได้ครัวเรือน การศึกษาของมารดา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
สถิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ (ตั ว อย่ า งเช่ น ศู น ย์ สุ ข ภาพต� ำ บล
			
เจ้าหน้าทีฉ่ ดี วัคซีน แพทย์) ผลการส�ำรวจต่าง ๆ และส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 15 (สั ด ส่ ว นของเด็ ก อายุ
				 1 ปีแรก ที่ได้รับภูมิคุ้มกันโรคหัด)
			
• โดยทั่ ว ไปแล้ ว เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น ครบถ้ ว น หมายถึ ง
				 เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ 8 เข็ม หรือ “Standard eight” คือ
				 BCG DTP (3 ครั้ง) โปลิโอ (3 ครั้ง) และวัคซีนโรคหัด โดยฉีด
				 ในช่วงอายุ 1 ปีแรก และวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับ ให้ผลตาม
				 ที่ต้องการ ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เหลือง ควรจะ
				รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองด้วย โดยปกติจะไม่รวมวัคซีน
				 ชนิดใหม่ (โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
10. ความชุกของการสูบบุหรี่
นิยาม			
			
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อคิดเห็น			
			

สัดส่วนของประชากรที่สูบบุหรี่และยาสูบรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน แสดงเป็นร้อยละ
จ�ำนวนประชาชนที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ณ เวลาที่ระบุ
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ณ เวลาที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
การสูบบุหรีใ่ นปัจจุบนั รวมการสูบบุหรีเ่ ป็นปกติทกุ วัน และไม่ประจ�ำ
ทุกวัน หรือการสูบเป็นครั้งคราว
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จ. ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: เศรษฐกิจ
11. การว่างงาน
นิยาม			
สัดส่วนของประชากรที่ว่างงานในปัจจุบัน แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนของประชาชนที่ว่างงานในปัจจุบัน ณ เวลาที่ระบุ
จ�ำนวนประชาชนทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการ
รายการข้อมูล 2		
			
จ้างงาน ณ เวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ สถิตแิ รงงาน ผลการส�ำรวจ
			
ต่าง ๆ
ข้อคิดเห็น			
•	ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามกรอบการประเมิ น ร่ ว มของ
สหประชาชาติ (United Nations Common Country
Assessment Indicator Framework) ตัวชี้วัดที่ 31 (อัตรา
การว่างงาน) และยังสัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 45 (อัตราการ
ว่างงานของเยาวชน)
			
• ไม่ได้รับการจ้างงาน (Unemployed) ประกอบด้วยบุคคล
				 ตามอายุ ที่ ก� ำ หนดในช่ ว งเวลาที่ อ ้ า งอิ ง (ก) “ไม่ มี ง าน”
				 เช่น ไม่ได้รับการจ้างงาน หรือไม่ได้ท�ำกิจการส่วนตัว (ข) พร้อม
			
ที่ จ ะท� ำ งาน คื อ พร้ อ มส� ำ หรั บ การได้ รั บ การจ้ า งงาน หรื อ
				 ท�ำกิจการส่วนตัว และ (ค) “ก�ำลังมองหางาน” คือ อยูใ่ นขัน้ ตอน
				 มองหางาน หรือท�ำกิจการส่วนตัว
หลักฐานอ้างอิง		
Hussmanns R. Measurement of employment, unemployment
			
and underemployment: current international standards
			
and issues in their application. International Labour
			
Organization, Bureau of Statistics (http://www.ilo.org/
			
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---stat/
			
documents/publication/wcms_088394.pdf, accessed
			
19 January 2010).

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 63

Urban HEART: User Manual

ฉ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: การบริหารจัดการภาครัฐ
12. ค่าใช้จ่ายของภาครัฐเกี่ยวกับสุขภาพ
นิยาม			
จ� ำ นวนรายจ่ า ยสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ แสดงในรู ป ร้ อ ยละ
			
ของรายจ่ายรัฐบาลทั้งหมดในปีที่ระบุ
รายการข้อมูล 1
การจ่ายเงินของรัฐบาลในเรื่องการดูแลรักษา การฟื้นฟู หรือการ
			
ท�ำให้สุขภาพดีขึ้น ในปีงบประมาณที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
การจ่ายเงินของรัฐบาลทั้งหมด ในปีงบประมาณที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 พื้นที่ ท้องถิ่น
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
รายงานบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ รายงานรายจ่ายสาธารณะ
			
สถิติทางการเงินระดับโลก

ตัวชี้วัดที่แนะน�ำอย่างยิ่ง (Highly Recommended Indicators)

ช. ผลลัพธ์ทางสุขภาพ: ตัวชี้วัดโดยสรุป
13. การตายของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี
นิยาม			
ความน่าจะเป็น แสดงเป็นอัตราการเกิดมีชีพต่อประชากร 1,000 คน
			
ของเด็กที่เกิดในปีที่ระบุ ซึ่งตายก่อนถึงอายุครบ 5 ปีขึ้นอยู่กับ
			
อัตราการตายตามอายุที่ก�ำหนดในปัจจุบัน
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนโดยประมาณของเด็กทีเ่ กิดในปีทรี่ ะบุ ซึง่ ตายก่อนอายุครบ 5 ปี
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด ในปีที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 1,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศของเด็ก รายได้ครัวเรือน การศึกษาของมารดา บริเวณที่อยู่
			
อาศัย (สถานทีอ่ ยูอ่ าศัยตามปกติของมารดา ไม่ใช่สถานทีเ่ กิดของบุตร)
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ทะเบียนราษฎร์ ส�ำมะโนประชากร ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
ข้อคิดเห็น		
ข้อมูลนี้สัม พั นธ์ กั บตั วชี้ วัด MDG 13 (อั ตราการตายของเด็ ก
			
อายุตำ�่ กว่า 5 ปี)
14. การตายของมารดา
นิยาม			
			
			
รายการข้อมูล 1

จ�ำนวนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพของประชากร 100,000 คน
ระหว่างช่วงเวลาทีร่ ะบุ โดยทัว่ ไป หมายถึง การตายของมารดาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังคลอด
จ�ำนวนการตายของมารดา ในช่วงเวลาที่ระบุ
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รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ สถานที่อยู่อาศัย (สถานที่อยู่อาศัยตามปกติของมารดา และไม่ใช่
			
สถานที่เกิดของบุตร)
ทะเบียนราษฎร์ ผลการส�ำรวจต่าง ๆ การส�ำมะโนประชากร
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
			
บันทึกข้อมูลการให้บริการสุขภาพ
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนีส้ มั พันธ์กบั ตัวชีว้ ดั MDG 16 (สัดส่วนการตายของมารดา)
			
• การตายของมารดา หมายถึง การตายของสตรีขณะตั้งครรภ์
				 หรือภายใน 42 วัน หลังคลอด โดยไม่ค�ำนึงถึงระยะเวลาและ
				 สถานที่ เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรือท�ำให้การตั้งครรภ์
				 แย่ลง หรือจากการดูแลครรภ์ แต่โดยตัวมันเองไม่ใช่สาเหตุ
				 โดยบังเอิญหรือโดยไม่ตั้งใจ การตายของมารดาจากมุมมอง
				 ทางระบาดวิ ท ยา การตายของมารดา เป็ น กรณี ที่ พ บได้
				 แต่ต้องการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ หรือรายการข้อมูล 2 เพื่อใช้
				 ในการประเมินอัตราการตายโดยตรง
15. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
นิยาม			
			
			
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2		
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อคิดเห็น			
			
			
			
			
หลักฐานอ้างอิง		
		
			

จ�ำนวนปีทที่ ารกเกิดใหม่จะมีชวี ติ อยู่ ซึง่ มีอยูท่ วั่ ไปของอัตราการตาย
ที่เฉพาะเจาะจง อายุ ณ เวลาของการเกิดจะยังคงเดิมโดยตลอดชีวิต
ของเด็ก
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เพศของเด็ก รายได้ครัวเรือน การศึกษาของมารดา สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทะเบียนราษฎร์ ส�ำมะโนประชากร ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
มีการประเมินอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เป็นผลลัพธ์ของตารางชีพ
ซึง่ จะอธิบายความน่าจะเป็นของการตาย อัตราการตาย และจ�ำนวน
ั นาตารางชีพ
ผูร้ อดชีวติ ในแต่ละช่วงอายุหรือกลุม่ อายุ WHO ได้พฒ
ตัวแบบ โดยยึดประมาณ 1,800 ตารางชีพจากทะเบียนราษฎร์
ที่มีคุณภาพเป็นหลัก
Life tables for WHO member states. Geneva,World Health
Organization (http://www.who.int/healthinfo/statistics/
mortality_life_tables/en/, accessed 31 May 2010).
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ซ.ผลลัพธ์สุขภาพ: ตัวชี้วัดเฉพาะโรค
16. การเจ็บป่วยและการตาย
ก. มะเร็งทุกชนิด
ข. โรคหลอดเลือดหัวใจ
ค. โรคระบบทางเดินหายใจ
ง. เอชไอวี/ เอดส์
จ. ฆาตกรรม
ฉ. ความเจ็บป่วยทางจิต
การเจ็บป่วยจากสาเหตุเฉพาะโรค แสดงด้วยจ�ำนวนกรณีผู้ป่วย
นิยาม (ก)			
			
ด้วยสาเหตุเฉพาะโรคที่ระบุ ต่อประชากร 100,000 คน
จ�ำนวนประชาชนที่มีเงื่อนไขเฉพาะ ซึ่งมีการวัด ณ เวลาปัจจุบัน
รายการข้อมูล 1 (ก)
			
ที่ระบุ (ความชุกของโรค ณ เวลาที่กำ� หนด)
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ (ความชุกของโรค
รายการข้อมูล 2 (ก)
			
ณ เวลาที่ก�ำหนด)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ก)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
			
หมายเหตุ: เทียบมาตรฐานอายุ ตามความเหมาะสม (ดูจากข้อคิดเห็น
			
และหลักฐานอ้างอิงด้านล่าง)
นิยาม (ข)			
การตายจากสาเหตุเฉพาะโรค แสดงด้วยจ�ำนวนผูป้ ว่ ยต่อประชาชน
			
100,000 คน
รายการข้อมูล 1 (ข)
จ� ำ นวนการตายอั น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ เ ฉพาะโรค ในระหว่ า ง
			
ช่วงเวลาที่ระบุ
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยง ในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2 (ข)
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ข) 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
			
หมายเหตุ: เทียบมาตรฐานอายุ ตามความเหมาะสม (ดูจากข้อคิดเห็น
			
และหลักฐานอ้างอิงด้านล่าง)
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
การแจ้งจ�ำนวนผูป้ ว่ ย (จากสถานบริการสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมาย)
			
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ทะเบียนราษฎร์ การส�ำรวจส�ำมะโนประชากร
• ตัวชี้วัด เอชไอวี เชื่อมโยงกับ MDG 18 (ความชุกของเอชไอวี
ข้อคิดเห็น			
				 ในกลุ่มสตรีมีครรภ์ ที่มีอายุ 15-24 ปี) ตัวชี้วัดการฆาตกรรม
				จะเชือ่ มโยงกับตัวชีว้ ดั ที่ 43 ของตัวชีว้ ดั การประเมินสถานการณ์
				 ทั่วไปของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (จ�ำนวนการฆาตกรรม
				 ซึ่งกระท�ำอย่างตั้งใจ ต่อจ�ำนวนผู้อยู่อาศัย 100,000 คน)
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• ความแตกต่างอาจเกิดจากอัตราการแจ้ง (โดยใช้จ�ำนวนของกรณี
				 ฆาตกรรมทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือรายงาน ตัวอย่างเช่น โดยสถานบริการ
				 สาธารณสุ ข เป็ น หลั ก ) และอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยและการตาย
				 ตามความเป็นจริง (โดยใช้จำ� นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริง
				 เป็นหลัก ไม่ว่าจะมีการรายงานหรือไม่) อัตราการแจ้งจ�ำนวน
				 ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีการรายงาน สามารถเป็นการประเมินค่าผลรวม
				 ที่ต�่ำกว่าอัตราการเจ็บป่วยและการตายตามความเป็นจริง
			
• ในบริบทจริง บางโรคที่เฉพาะเจาะจง (เช่น เอชไอวี/เอดส์ หรือ
				 การตายอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางจิต) จากมุมมองทาง
				 ระบาดวิทยา จะค่อนข้างเป็นกรณีที่หายาก ซึ่งต้องใช้ขนาด
				 ตัวอย่างจ�ำนวนมาก หรือรายการข้อมูล 2 เพื่อท�ำการประเมิน
				 โดยตรงเกี่ยวกับระดับการเจ็บป่วยและการตาย
			
• ส�ำหรับโรคหรือสภาวะซึง่ มีความเสีย่ งต่อความเจ็บป่วยหรือการตาย
				 จะผันแปรอย่างมากตามกลุ่มอายุ, มาตรฐานหรือการจ�ำแนก
				 ตามกลุ่มอายุแนะน�ำ
		
		
หมายเหตุ: ตามมาตรฐานอายุขององค์การอนามัยโลกจ�ำนวน
				 ประชากรที่ศึกษาจะต้องมากพอ ที่ท�ำให้อัตราอายุที่เฉพาะ
				 เจาะจงภายในจ�ำนวนประชากรทั้งหมดคงที่
หลักฐานอ้างอิง		
Ahmad O, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R,
			
Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO standard.
			
Geneva, World Health Organization, 2001 (http://www.
			
who.int/healthinfo/paper31.pdf, accessed 28 May 2010).

ฌ. ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ: สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพืน้ ฐาน
17. ครัวเรือนที่ได้รับบริการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
นิยาม		
			
รายการข้อมูล 1
			
รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด

สัดส่วนของประชากรทีไ่ ด้รบั การบริการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แสดงเป็นร้อยละ
จ�ำนวนประชาชน (หรือครัวเรือน) ทีไ่ ด้รบั บริการการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ประมาณ ณ เวลาปัจจุบันที่เฉพาะเจาะจง
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด (หรือครัวเรือน) ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
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ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
			
			

รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร (จากหน่วยงานรัฐบาลหรือท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
การส�ำรวจส�ำมะโนประชากร

18. การใช้เชื้อเพลิงชนิดแข็ง (Solid fuel)
นิยาม			
สัดส่วนของประชากรที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล (ไม้ ถ่านไม้ ซากพืช
และมูลสัตว์) และถ่านหิน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานขั้นต้นภายใน
			
			
ประเทศ ส�ำหรับการปรุงอาหารและการท�ำความร้อน แสดงเป็น
			
ร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนประชาชน (หรือครัวเรือน) ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงชนิดแข็งทีย่ งั ไม่ผา่ น
			
กระบวนการ (ไม้ ถ่านไม้ ซากพืช มูลสัตว์ ถ่านหิน) ซึ่งเป็นแหล่ง
			
พลั ง งานขั้ น ต้ น ภายในประเทศ ส� ำ หรั บ การปรุ ง อาหารและ
			
การท�ำความร้อน ซึง่ มีการประมาณ ณ เวลาปัจจุบนั ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทัง้ หมด (หรือครัวเรือน) ณ เวลาปัจจุบนั ทีก่ ำ� หนด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ การส�ำรวจส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 29 (สั ด ส่ ว นของประชากร
			
ที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดแข็ง)
19. การบาดเจ็บจากการท�ำงาน
นิยาม (ก) 			
อัตราอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บ (ที่ทำ� ให้ถึงตายหรือไม่ทำ� ให้ถึงตาย)
เนื่ อ งจากปั จ จั ย เสี่ ย งจากการท� ำ งาน แสดงในรู ป ของจ� ำ นวน
ผู้บาดเจ็บต่อประชากรที่ท�ำงาน 100,000 คน
รายการข้อมูล 1 (ก)
จ�ำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ (ที่ท�ำให้ถึงตายหรือไม่ท�ำให้
			
ถึงตาย) จากปัจจัยเสีย่ งการท�ำงาน ซึง่ มีการประมาณ ณ เวลาปัจจุบนั
			
ที่เฉพาะเจาะจง (ความชุกของโรค ณ เวลาที่ก�ำหนด)
รายการข้อมูล 2 (ก)
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่ท�ำงาน ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ก)
(รายการข้อมูล1 / รายการข้อมูล2) x 100,000
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นิยาม (ข)			
การตายจากการบาดเจ็บ (อัตราอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บที่ถึงตาย)
			
เนือ่ งจากปัจจัยเสีย่ งในการท�ำงาน แสดงเป็นจ�ำนวนรายต่อประชากร
			
ที่ท�ำงาน 100,000 คน
รายการข้อมูล 1 (ข)
จ�ำนวนการตายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากปัจจัยเสี่ยงใน
			
การท�ำงานในช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2 (ข)
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยง ในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ข)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา ประเภทของอาชีพ บริเวณที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ฐานข้อมูลการชดเชยแรงงาน ทะเบียนโรคจากการประกอบอาชีพ
			
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ สถิติแรงงาน ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
			
ทะเบียนราษฎร์ ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้ อ ควรระวั ง เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล การบาดเจ็ บ หรื อ โรคจาก
				 การประกอบอาชีพ โดยปกติแล้ว จะครอบคลุมเฉพาะลูกจ้าง
				 เท่านั้น อาจจะไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ (ตัวอย่างเช่น
				 บุ ค ลากรฝ่ า ยทหาร) หรื อ โดยนั ย (ตั ว อย่ า งเช่ น แรงงาน
				 ภาคเกษตรกรรม จ�ำนวนมากประกอบกิจการส่วนตัว) ใช้เกณฑ์
				 การรวบรวมที่ไม่สอดคล้องกัน (เช่น การฆาตกรรม การฆ่า
				 ตั ว ตาย การลดโทษประหาร) และที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด โรคต่ า งๆ
				 ที่ท�ำให้สุขภาพไม่ดี สาเหตุเนื่องจากสิ่งแวดล้อมและโรคจาก
				 การประกอบอาชีพรายบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแสดงให้เห็น
				ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางธรรมชาติหลายอย่างของโรคต่าง ๆ
				 เหล่านั้น
			
• ข้อมูลประชากรที่มีความเสี่ยง โดยมากได้จากแหล่งข้อมูล
				 แรงงานที่เป็นทางการ ซึ่งมักจะไม่รวมถึงแรงงานนอกระบบ
				 หรือแรงงานเด็ก
หลักฐานอ้างอิง		
Driscoll T et al. Review of estimates of the global burden
		
of injury and illness due to occupational exposures.
			
American Journal of Industrial Medicine, 2005, 48:491–502.
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ญ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: การพัฒนามนุษย์และสังคม
20. ความสามารถอ่านออกเขียนได้
นิยาม		
สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15 ปีและอายุมากกว่า ที่อ่านออกเขียนได้
			
แสดงเป็นร้อยละ
จ�ำนวนประชาชนที่มีอายุ 15 ปีและอายุมากกว่า ที่อ่านออก
รายการข้อมูล 1
			
เขียนได้ (สามารถทั้งเขียนและอ่านข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
			
ด้วยความเข้าใจ) ซึง่ มีการประมาณ ณ เวลาปัจจุบนั ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
			
โดยทั่วไปการด�ำเนินการ ก�ำหนดขึ้นเพื่อพิจารณาประชากรที่ไม่ได้
			
เข้าเรียนในโรงเรียนว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และประชาชนที่ได้
			
เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อ่านออกเขียนได้
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 15 ปี และอายุมากกว่า ณ เวลา
รายการข้อมูล 2		
			
ปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ส�ำมะโนประชากร ผลการส�ำรวจต่าง ๆ การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน
			
และสถิติการจบการศึกษา
ข้อคิดเห็น			
• ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 8 (อั ต ราความสามารถ
				 อ่านออกเขียนได้ของเยาวชน)
			
• นิยามของค�ำว่า ความสามารถอ่านออกเขียนได้ บางครั้งขยาย
				 ออกไปถึงคณิตศาสตร์และทักษะชีวิตอื่น ๆ
21. เด็กน�ำ้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
นิยาม			
ร้อยละของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ที่มีน�้ำหนักตามอายุ น้อยกว่า
			
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน -2 จากค่ากลางในกลุม่ ประชากรอ้างอิงสากล
			
ที่มีอายุ 0-59 ปี
รายการข้อมูล 1
จ� ำ นวนเด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 5 ปี ที่ มี น�้ ำ หนั ก ตามอายุ น้ อ ยกว่ า
			
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน -2 จากค่ากลางในกลุม่ ประชากรอ้างอิงสากล
			
ที่มีอายุ 0-59 ปี
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศและอายุ ข องเด็ ก รายได้ ค รั ว เรื อ น การศึ ก ษาของมารดา
			
สถานที่อยู่อาศัย
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แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 4 (ความชุ ก ของเด็ ก
				 อายุตำ�่ กว่า 5 ปี ที่มีนำ�้ หนักน้อยกว่ามาตรฐาน)
		
• นิยามของน�ำ้ หนักน้อยกว่ามาตรฐาน จะรวมถึงทัง้ น�ำ้ หนักน้อยกว่า
				แบบปานกลาง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต�ำ่ กว่า 2-3 จากค่ากลาง
				 ของน�้ ำ หนั ก ตามอายุ จ ากกลุ ่ ม ประชากรอ้ า งอิ งสากล) และ
				 น�้ ำ หนั ก น้ อ ยกว่ า แบบรุ น แรง (ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานต�่ ำ กว่ า
				 ค่ากลางมากกว่า 3)
			
• หากเป็นไปได้ ควรมีการวิเคราะห์และน�ำเสนอตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว
				 ของภาวะทุพโภชนาการเด็ก ตามที่ได้มีการประมาณ และสะท้อน
				 มุมมองที่แตกต่างของภาวะทุพโภชนาการเด็ก ได้แก่ น�้ำหนัก
				 ตามอายุ น ้ อ ยกว่ า มาตรฐาน (น�้ ำ หนั ก น้ อ ยกว่ า มาตรฐาน)
				 ส่วนสูงตามอายุน้อยกว่ามาตรฐาน (การหยุดเจริญเติบโต)
				 ซึ่งหมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน -2 จากค่ากลางของความสูง
				 จากอายุของกลุ่มประชากรอ้างอิง และน�้ำหนักตามความสูง
				 น้อยกว่ามาตรฐาน (โรคผอมแห้ง) ซึ่งหมายถึง ค่าเบี่ยงเบน
				 มาตรฐานต�่ ำ กว่ า -2 จากค่ า กลางของน�้ ำ หนั ก ตามส่ ว นสู ง
				 ของกลุ่มประชากรอ้างอิง
22. น�้ำหนักเกินเกณฑ์และโรคอ้วน
นิยาม			
สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ จ�ำแนกเป็นคนที่น�้ำหนักเกินหรือคนอ้วน
			
แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนผู้ใหญ่ที่น�้ำหนักเกิน หมายถึง มีดัชนีมวลกายมากกว่า
			
หรื อ เท่ า กั บ (BMI) = 25 กก./ม.2 หรื อ คนอ้ ว น หมายถึ ง มี
			
BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 ประมาณ ณ เวลาปัจจุบัน
			
ที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา บริเวณที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร บันทึกการให้บริการสุขภาพ
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23. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นิยาม			
			
รายการข้อมูล 1
			
รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
			
			
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อคิดเห็น			
			
			
			
			
หลักฐานอ้างอิง		
			
			
			
			

สัดส่วนของทารกอายุตำ�่ กว่า 6 เดือน ที่ได้รับน�ำ้ นมแม่อย่างเดียว
แสดงเป็นร้อยละ
จ� ำ นวนทารกอายุ ต�่ ำ กว่ า 6 เดื อ น ที่ ไ ด้ รั บ นมแม่ อ ย่ า งเดี ย ว
ซึ่งมีการประมาณ ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
จ�ำนวนทารกอายุต�่ำกว่า 6 เดือน ทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
เพศของเด็ก การศึกษาของมารดา รายได้ครัวเรือน สถานที่อยู่
อาศัย (สถานที่อยู่อาศัยตามปกติของมารดา และไม่ใช่สถานที่เกิด
ของบุตร)
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ บันทึกการให้บริการสุขภาพ
นิยาม “การให้นมแม่อย่างเดียว” คือ ไม่ให้อาหารหรือเครื่องดื่ม
อื่น ๆ แม้แต่น�้ำ ยกเว้นนมแม่ (รวมถึงน�้ำนมที่คั้นหรือบีบมาจาก
แม่ น ม) เป็ น เวลา 6 เดื อ นแรกของชี วิ ต แต่ อ นุ ญ าตให้ ท ารก
รับผงน�้ำตาลเกลือแร่ ยาหยอดและยาน�้ำ (วิตามิน แร่ธาตุ และ
ยารักษาโรค)
The WHO global data bank on infant and young child
feeding, data sources and inclusion criteria.Geneva,
World Health Organization (http://www.who.int/nutrition/
databases/infantfeeding/data_source_inclusion_criteria/
en/index.html, accessed 15 April 2010).

24. การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น
นิยาม			
			
			
รายการข้อมูล 1 	

ความชุกของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งแสดงในรูปสัดส่วนผู้หญิง
ที่มีอายุ 15-19 ปีที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงที่มีอายุ 15-19 ปี จ�ำนวน
1,000 คน
จ� ำ นวนการตั้ ง ครรภ์ (แสดงด้ ว ยการเกิ ด มี ชี พ การเกิ ด ไร้ ชี พ
และการท� ำ แท้ ง เพื่ อ การรั ก ษา) ต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี อ ายุ 15-19 ปี
จ�ำนวน 1,000 คน โดยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบุ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนผู้หญิงทั้งหมดที่มีอายุ 15-19 ปี ในช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ รายได้ครัวเรือน การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
บันทึกการให้บริการสุขภาพ ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร
หลักฐานอ้างอิง 		
• Adolescent pregnancy fact sheet. Geneva, World Health
		 Organization, 2008 (http://www.who.int/making_
			 pregnancy_safer/events/2008/mdg5/adolescent_preg.
			 pdf, accessed 14 April 2010).
			
• Initial report on public health. Ontario, Ministry of Health
				 and Long-term Care, 2009 (HYPERLINK “http://www.
				 health.gov.on.ca/english/public/pub/pubhealth/init_report/
				 tp.html” http://www.health.gov.on.ca/english/
				 public/pub/pubhealth/init_report/tp.html, accessed
				 14 April 2010).
25. การออกก�ำลังกาย
นิยาม			
ความชุ ก ของการออกก� ำ ลั ง กายไม่ เ พี ย งพอ แสดงเป็ น ร้ อ ยละ
			
ของผู้ใหญ่ที่ไม่เคลื่อนไหวทางร่างกาย
จ�ำนวนผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด ประมาณ
รายการข้อมูล 1
			
ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ ดังนี้
			
• การออกก�ำลังกายอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน
				 หรือมากกว่านั้น หรือ
			
• การออกก�ำลังกายระดับปานกลางหรือการเดินอย่างน้อย 30 นาที
				 ต่อวัน เป็นเวลา 5 วันหรือมากกว่านั้น หรือ
			
• การรวมกันของการเดินหรือการออกก�ำลังกายระดับปานกลาง
				 โดยบรรลุ ผ ลขั้ น ต�่ ำ ของ Metabolic equivalent; MET
				 อย่างน้อย 600 นาทีต่อสัปดาห์
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร
ข้อคิดเห็น			
• อัตราการสังเคราะห์พลังงาน (Metabolic equivalent; MET)
				 คือ อัตราส่วนของการเผาผลาญที่ได้ผลรายบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้อง
				 กับอัตราการเผาผลาญขณะพัก 1 MET หมายถึง การใช้พลังงาน
				 ขณะนัง่ สงบนิง่ และมีคา่ เท่ากับการใช้พลังงาน 1 กิโลแคลอรี/่ กก./ชม.
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 73

Urban HEART: User Manual

			
• การออกก�ำลังกายแบบปานกลาง หมายความว่า กิจกรรมที่ใช้
				 ความพยายามทางร่างกาย และท�ำให้การหายใจของบุคคล
				 ค่ อ นข้ า งแรงกว่ า ปกติ ตั ว อย่ า งเช่ น การท� ำ ความสะอาด
				 การดูดฝุ่น การขัด การจัดสวน การปั่นจักรยาน ณ อัตราการเดิน
				หรือการขี่ม้า ปกติการออกก�ำลังกายแบบปานกลาง ต้องการ
				 ใช้พลังงาน 3-6 MET โดยประมาณ
หลักฐานอ้างอิง		
STEPwise approach to surveillance (STEPS): user manual.
			
Geneva, World Health Organization, 2008 (http://www.
			
who.int/chp/steps/manual/en/index.html, accessed
			
14 April 2010).

ฎ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: เศรษฐกิจ
26. ความยากจน
นิยาม			
อัตราร้อยละของประชากรของประเทศ ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นแบ่ง
			
รายได้ทเี่ ป็นทางการ (หรือขีดเส้นแบ่งต่าง ๆ) ซึง่ ก�ำหนดโดยรัฐบาล
			
แห่งชาติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัดส่วนคนจน
จ�ำนวนประชาชนทีต่ ำ�่ กว่าเส้นความยากจน ซึง่ มีการประมาณ ณ เวลาปัจจุบนั
รายการข้อมูล 1
			
ที่ระบุ มีการค�ำนวณจ�ำนวนนี้ โดยการประเมินจ�ำนวนครัวเรือน
			
ที่รายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน จากนั้นจึงมีการรวมยอดจ�ำนวน
			
ประชาชนในครัวเรือนนั้น
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศของหัวหน้าครอบครัว อายุและการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร ข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ข้อคิดเห็น			
• ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 1ก (สัดส่วนคนจน)
			
• โดยปกติจะมีการก�ำหนดเส้นความยากจนของประเทศของครัวเรือน
				จากหลากหลายองค์ประกอบ เพือ่ พิจารณาขนาดของครอบครัว
				 ทีแ่ ตกต่าง ทีใ่ ดไม่มเี ส้นความยากจนอย่างเป็นทางการ อาจจะใช้
				 ระดับรายได้ส�ำหรับการมีอาหารที่เพียงพอ หรืออาหารรวมกับ
				 สิ่งจ�ำเป็นอื่น ๆ เพื่อการอยู่รอดเท่านั้น
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27. แรงงานสตรี
นิยาม			
การมีส่วนร่วมของสตรีในระบบแรงงาน แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนสตรีที่ได้รับการจ้างงาน ณ เวลาอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชาชนทั้งหมด ที่ได้รับการจ้างงาน ณ ช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ส�ำมะโนประชากร การส�ำรวจก�ำลังแรงงาน ส�ำมะโนและการส�ำรวจ
			
ธุรกิจ บันทึกเกี่ยวกับการประกันสังคม
หลักฐานอ้างอิง		
• ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 11 (ส่ ว นแบ่ ง ของสตรี
			 ในการจ้างงานแบบมีค่าแรงในภาคต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม)
			 อย่ า งไรก็ ต าม โดยทั่ ว ไปแล้ ว ไม่ ต ้ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ บอก
			 ความแตกต่างตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากภาคเกษตรกรรมที่สนับสนุน
			 ต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่เขตเมืองค่อนข้างต�่ำ
			
• แหล่งข้อมูลที่แตกต่าง อาจใช้นิยามที่แตกต่างกัน ส�ำหรับ
				สถานการณ์จ้างงาน (แรงงานชั่วคราว นักเรียน นักศึกษา สมาชิก
				 ของกองทัพและแรงงานสนับสนุนในครอบครัวหรือครัวเรือน) และ
				 มีความครอบคลุมของข้อมูลที่แตกต่างกัน (เช่น ครอบคลุมนายจ้าง
				 ภาคเอกชนและภาครัฐ)
28. หลักความมั่นคง
นิยาม			
			
รายการข้อมูล 1
			
		
			
รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ
			

สัดส่วนของครัวเรือนกับการเข้าถึงหลักความมั่นคง แสดงเป็น
ร้อยละ
จ�ำนวนครัวเรือน (ในเมือง) ที่เป็นเจ้าของหรือก�ำลังซื้อบ้าน และ
ก�ำลังเช่าบ้านโดยส่วนตัว หรืออยูใ่ นอาคารสงเคราะห์ หรือการเช่าช่วง
ซึง่ ประมาณการ ณ เวลาปัจจุบนั ทีเ่ ฉพาะเจาะจง (ตัวชีว้ ดั นีย้ งั สามารถ
ค�ำนวณจากร้อยละ -1 ของประชากรเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด)
จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ในเมือง) ณ เวลาที่กำ� หนด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
เพศของหัวหน้าครอบครัว อายุและการศึกษา รายได้ครัวเรือน
สถานที่อยู่อาศัย

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้

ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร บันทึกการบริการสุขภาพ

ข้อคิดเห็น			
• ข้ อ มู ล นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว ชี้ วั ด MDG 32 (สั ด ส่ ว นของครั ว
				 เรือนและการเข้าถึงหลักความมั่นคง) มีการให้นิยามครัวเรือนที่
		
		 ปราศจากหลักความมั่นคงว่า เป็นผู้บุกรุกที่ดิน (ไม่ว่าจะจ่ายค่าเช่า
				หรือไม่) คนไร้ที่อยู่ และครัวเรือนที่ไม่เป็นทางการ
			
• โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)
				 ให้นิยามครัวเรือนในชุมชนแออัดว่า เป็นการด�ำรงชีวิตแต่ละ
				 ครัวเรือน ที่ขาดเงื่อนไขหนึ่งเรื่องหรือมากกว่านั้น ดังต่อไปนี้ คือ
				 หลั ก ความมั่ น คงในอาชี พ คุ ณ ภาพและความทนทานทาง
				 โครงสร้ า งของที่ อ ยู ่ อ าศั ย การเข้ า ถึ ง น�้ ำ ที่ ส ะอาดปลอดภั ย
				 การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล
				 และบริเวณที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ

ฏ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: การปกครอง
29. การมีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง
สัดส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับประเทศ
นิยาม			
			
และระดับท้องถิ่นครั้งล่าสุด แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทัง้ หมด ทีใ่ ช้สทิ ธิการเลือกตัง้ ระดับประเทศ
			
ระดับท้องถิ่นล่าสุด
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนทัง้ หมดของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ระดับชาติ/ท้องถิน่ ล่าสุด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
บันทึกเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำมะโนครัวประชากร
หลักฐานอ้างอิง		
Urban Governance Index: methodology guidelines.
			
Nairobi, United Nations Human Settlements Programme,
			
2004 (http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2232
			
_55927_Addendum%20-%20Methodology%20Guidelines.
			
doc, accessed 15 April 2010).
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30. การคุ้มครองและประกันภัย
นิยาม			
สั ด ส่ ว นของประชากรที่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครองโดยประกั น สุ ข ภาพ
			
ทุกประเภท แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนของประชากรที่ได้รับการคุ้มครองโดยแผนประกันสุขภาพ
			
ทางสังคม เอกชน หรือชุมชน ในช่วงเวลาอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ บั น ทึ ก ประกั น ภั ย
			
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร

ตัวชี้วัดที่เป็นทางเลือก (Optional Indicators)
ฐ. ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ: สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพืน้ ฐาน
31. ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นิยาม			
ความหนาแน่นของร้านขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แสดงด้วยจ�ำนวน
			
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชากร 100,000 คน
รายการข้อมูล 1
จ� ำ นวนร้ า นขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ป ระมาณการตามพื้ น ที่
			
ทางภูมิศาสตร์ ณ เวลาปัจจุบันที่เฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ณ เวลา
			
ปัจจุบันที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100,000
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 รายได้เพื่อนบ้าน ระดับการศึกษา บริเวณที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อมูลใบอนุญาตเปิดร้านขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ส�ำมะโนประชากร
31. พื้นที่สีเขียว
นิยาม			
			
รายการข้อมูล 1
			

สัดส่วนบริเวณที่ดิน (ในเมือง) ที่ปกคลุมโดยพื้นที่สีเขียว แสดงเป็น
ร้อยละ
จ�ำนวนบริเวณที่ดิน (ในเมือง) ทั้งหมด ที่ปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียว
ซึ่งประมาณการ ณ เวลาปัจจุบันที่เฉพาะเจาะจง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด 	
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ข้อคิดเห็น			
		
			
			
			
			
หลักฐานอ้างอิง		
			
			
			

จ�ำนวนบริเวณที่ดินทั้งหมด (ในเมือง) ณ เวลาปัจจุบันที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
การศึกษา ชุมชนใกล้เคียง/ระดับรายได้ สถานที่อยู่อาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การส�ำรวจที่ดิน
นิ ย ามพื้ น ที่ สี เขี ย วในเมื อ ง หมายถึ ง พื้ น ที่ สี เขี ย วสาธารณะที่ ตั้ ง
อยู่ในบริเวณเมือง โดยส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และพืชพันธุ์
ที่มีการใช้เพื่อการนันทนาการ หรือมีการใช้โดยตรงเพื่อส่งเสริม
สิ่ ง แวดล้ อ มในเมื อ ง ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเมืองใหญ่
Coles R, Grayson N. Improving the quality of life in urban
regions through urban greening initiatives, EU Project
URGE.Paper presented at the Open Space:People Space
Conference, 27–29 October 2004, Edinburgh.

ฑ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: การพัฒนามนุษย์และสังคม
32.ความรุนแรงในครอบครัว
นิยาม (ก)		
ความชุกของความรุนแรงจากคู่สมรสต่อผู้หญิง แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1 (ก)
จ�ำนวนของผู้หญิงที่ถูกกระท�ำทางกาย การกระท�ำทารุณทางเพศ
			
และอารมณ์ โดยคู ่ ชี วิ ต ฝ่ า ยชายที่ ใ กล้ ชิ ด หรื อ คนก่ อ นหน้ า นี้
			
ไม่ว่าจะอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาหรือไม่ ในช่วงเวลาอ้างอิง
			
ที่เฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2 (ก)
ประชากรผู้หญิง ในช่วงเวลาอ้างอิงที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ก)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
นิยาม (ข)			
ความชุกของการกระท�ำทารุณต่อเด็ก แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1 (ข)
จ�ำนวนของเด็กในช่วงเวลาอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจง ได้รับการรักษา
			
อาการป่ ว ยทางร่ า งกายและจิ ต ใจ การกระท� ำ ทารุ ณ ทางเพศ
			
การถูกละเลยและทอดทิ้ง หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือหาประโยชน์
			
ทางการค้าหรืออื่น ๆ และส่งผลให้เกิดการท�ำร้ายต่อสุขภาพเด็ก
			
ทีเ่ กิดขึน้ จริงหรืออาจเกิดขึน้ ได้ การอยูร่ อด พัฒนาการ หรือศักดิศ์ รี
			
ในเรื่องความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อใจและอ�ำนาจ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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รายการข้อมูล 2 (ข)
ประชากรเด็ก ในช่วงเวลาอ้างอิงที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ข)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ความชุกของการกระท�ำทารุณต่อผู้สูงอายุ แสดงเป็นร้อยละ
นิยาม (ค)			
รายการข้อมูล 1 (ค)
จ�ำนวนผู้สูงอายุ ที่ประสบการกระท�ำเพียงครั้งเดียวหรือซ�้ำ ๆ หรือ
			
ขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ใด ๆ
			
ทีม่ คี วามคาดหวังและความเชือ่ ใจ ซึง่ เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
			
หรือเศร้าเสียใจต่อบุคคลสูงอายุ ในระหว่างช่วงเวลาอ้างอิงทีเ่ ฉพาะ
			
เจาะจง
รายการข้อมูล 2 (ค)
ประชากรสูงอายุ ในเวลาอ้างอิงที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด (ค)
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ทะเบี ย นราษฎร์ รายงานจากเจ้ า หน้ า ที่ ชั น สู ต รศพ บั น ทึ ก
			
การให้บริการสุขภาพและสังคม บันทึกจากต�ำรวจ/คณะตุลาการ
			
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
ความแตกต่าง ควรได้มาจากอัตราการแจ้งหรือการตรวจหา (โดยใช้
ข้อคิดเห็น		
			
จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ก ารแจ้ ง หรื อ รายงานเป็ น หลั ก ตั ว อย่ า งเช่ น
			
จากงานบริการทางสังคม) และอัตราการเจ็บป่วยและการตาย
		
ตามความเป็นจริง (โดยใช้จ�ำนวนกรณี ซึ่งเกิดขึ้นตามจริงเป็นหลัก
			
ไม่ว่าจะตรวจสอบได้หรือไม่) อัตราการแจ้งเกี่ยวกับความรุนแรง
			
ในครอบครัวมักไม่มีการรายงาน อาจท�ำให้การประเมินค่าผลรวม
			
ต�ำ่ กว่าอัตราการเจ็บป่วยและการตายจริง
หลักฐานอ้างอิง		
• WHO Multi-country study on women’s health and
		 		 domestic violence against women.Geneva, World Health
				 Organization, 2005 (http://www.who.int/gender/
				 violence/who_multicountry_study/Introduction				 Chapter1-Chapter2.pdf, accessed 15 April 2010).
			
• World report on violence and health. Geneva, World
			
Health Organization, 2002 (http://www.who.int/
				 violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
				 full_en.pdf, accessed 15 April 2010).
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33. น�้ำหนักแรกเกิดน้อย
นิยาม			
			
รายการข้อมูล 1
			
			
รายการข้อมูล 2		
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	
			
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
			
ข้อคิดเห็น			
			
			

สัดส่วนของทารกที่เกิดรอด ที่มีน�้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด แสดงเป็นร้อยละ
จ�ำนวนทารกที่เกิดรอด และมีน�้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ตั้งแต่
หรือรวมถึง 2,499 กรัม) โดยไม่ค�ำนึงถึงอายุครรภ์ ในช่วงเวลาที่
เฉพาะเจาะจง
จ�ำนวนทารกทั้งหมดเกิดรอด ในช่วงเวลาที่ระบุ
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
เพศของเด็ก การศึกษาของมารดา รายได้ครัวเรือน บริเวณท้องถิ่น
(สถานที่อยู่อาศัยตามปกติของมารดา ไม่ใช่สถานที่เกิดของบุตร)
บันทึกการบริการสุขภาพ ทะเบียนราษฎร์ ผลการส�ำรวจต่าง ๆ
ส�ำมะโนครัวประชากร
น�้ำหนักแรกเกิด หรือน�้ำหนักของทารกในครรภ์ หรือน�้ำหนักเด็กแรกเกิด
หลังการเกิดมีชพี น�ำ้ หนักแรกเกิดตามหลักการควรจะมีการประมาณ
ภายในชัว่ โมงแรกของชีวติ ก่อนทีก่ ารลดน�ำ้ หนักหลังเกิด จะเกิดขึน้

ฒ.ปัจจัยก�ำหนดทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ: เศรษฐกิจ
34. ประชากรในชุมชนแออัด
สัดส่วนของประชากรในชุมชนแออัดในเขตเมือง แสดงเป็นร้อยละ
นิยาม			
จ�ำนวนของการด�ำรงชีวิตแต่ละบุคคล ในครัวเรือนชุมชนแออัด
รายการข้อมูล 1
			
(ในเมือง) ซึ่งมีการให้นิยามว่าเป็นกลุ่ม บุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
			
ภายใต้หลังคาเดียวกันที่ขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือมากกว่านั้น
			
(ในบางเมืองสองเมืองหรือมากกว่านั้น) ดังต่อไปนี้ คือ ความมั่นคง
			
ในอาชีพ คุณภาพและความทนทานทางโครงสร้างที่อยู่อาศัย
			
การเข้าถึงน�ำ้ ที่ปลอดภัย การเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
			
และสถานที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด (เมือง) ณ เวลาที่ก�ำหนด
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ รายได้ ระดับการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
ผลการส�ำรวจต่าง ๆ ส�ำมะโนประชากร
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ข้อคิดเห็น			
			
		

ข้อมูลเหล่านี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัด MDG 32 (สัดส่วนของครัวเรือน
กับการเข้าถึงหลักความมั่นคง) ซึ่งสามารถค�ำนวณจากร้อยละ -1
ของประชากรเมือง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

35. การจ้างงานนอกระบบ
นิยาม			
สัดส่วนของประชากรที่ท�ำงานนอกระบบ แสดงเป็นร้อยละ
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนผูท้ รี่ บั จ้างท�ำงานภาคนอกระบบ เป็นงานหลัก หรืองานรอง
			
ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง
รายการข้อมูล 2		
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดที่ท�ำงาน ในช่วงเวลาที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย ประเภทของกิจกรรม
			
ทางเศรษฐกิจ
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
การส�ำรวจจากภาคนอกระบบ การส�ำรวจแรงงาน การส�ำรวจ
			
ส�ำมะโนประชากร
• ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินสถานการณ์
ข้อคิดเห็น			
			
ทั่วไปของประเทศ โดยสหประชาชาติ 			
• การจ้ า งงานนอกระบบ รวมถึ ง ทุ ก คนที่ ท� ำ งานนอกระบบ
			
				 การจ้างงานในระหว่างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการจ้าง
				 ให้ท�ำงานในกิจการนอกระบบ อย่างน้อย 1 แห่ง โดยไม่ค�ำนึงถึง
				 สถานะทีไ่ ด้รบั ในการจ้างงาน (นายจ้าง แรงงานทีป่ ระกอบกิจการ
				 ของตนเอง แรงงานสนับสนุนในครอบครัว ลูกจ้างหรือสมาชิก
				 ของหน่วยงานผู้ผลิต) ไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานรอง
			
• ก�ำหนดนิยาม ค�ำว่า “กิจการนอกระบบ” โดยใช้นิยามตามระบบ
				 บั ญ ชี ป ระชาชาติ พ.ศ. 2536 ว่ า หมายถึ ง กิ จ การที่ ไ ม่ ใช่
				 นิติบุคคลด้านครัวเรือน (ไม่รวมถึงกลุ่มจัดตั้ง) กิจการดังกล่าว
				 อย่ างน้อยต้องผลิตสินค้า หรือบริก ารบางชนิด เพื่อขายหรือ
				 แลกเปลี่ยน กิจการดังกล่าวมีส่วนร่วมในกิจกรรมอุตสาหกรรม
				 (รวมถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมรองในภาคอุตสาหกรรม) และ
				 ขนาดของกิจการ (จ�ำนวนลูกจ้าง) ต�่ำกว่าเส้นแบ่งที่ก�ำหนด
				 ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ หรือหมายถึงกิจการที่ไม่ได้
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				ลงทะเบียนตามกฎหมายระดับประเทศ (เช่น พระราชบัญญัติ
				 พาณิชย์ กฎหมายภาษีและประกันสังคมกลุม่ วิชาชีพ พระราช
				 บัญญัติ หรือข้อบังคับการจัดตั้งองค์กรตามนิติบัญญัติแห่งชาติ)
				 หรือไม่มีลูกจ้างของกิจการที่ได้รับการลงทะเบียนเลย และ
				 อาจรวมถึงกิจการการผลิตในครัวเรือน และการจ้างลูกจ้าง
				 ภายในครัวเรือน
			
• รับจ้างท�ำงาน หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
				 ในช่วงเวลาอ้างอิงที่ก�ำหนดหรือการหยุดชั่วคราวจากกิจกรรม
				 ดังกล่าว
			
• กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการ
				 ทุกชนิดที่ได้รับเงินหรือผลก�ำไร หรือเพื่อใช้ในครอบครัวตนเอง

ณ.ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพทางสังคม: การบริหารจัดการภาครัฐ
36. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาล
นิยาม			
จ� ำ นวนรายจ่ า ยทั้ ง หมดเพื่ อ การศึ ก ษา แสดงเป็ น ร้ อ ยละของ
			
รายจ่ายรัฐบาลทั้งหมด ในปีงบประมาณที่ก�ำหนด
รายการข้อมูล 1
จ�ำนวนรายจ่ายทั้งหมดเพื่อการศึกษา (เงินเดินสะพัดและเงินทุน)
			
ทีใ่ ช้โดยหน่วยงานราชการหรือภาครัฐทัง้ หมด ในปีงบประมาณทีร่ ะบุ
รายการข้อมูล 2		
รายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาล ในปีงบประมาณที่ระบุ
สูตรค�ำนวณตัวชี้วัด	
(รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2) x 100
ตัวแปรจ�ำแนกกลุ่มที่แนะน�ำ	 สถานที่อยู่อาศัย
แหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้
รายงานบัญชีแห่งชาติ รายงานรายจ่ายรัฐบาล สถิตทิ างการเงินทัว่ โลก
หลักฐานอ้างอิง		
Education indicators: technical guidelines. Paris, United
		
Nations Educational, Scientifi c, and Cultural Organization,
			
Institute for Statistics, 2009 (http://www.uis.unesco.org/
			
template/pdf/EducGeneral/Indicator_Technical_guidel
			
ines_EN.pdf, accessed 15 April 2010).
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ภาคผนวกที่ 4

การจัดท�ำตารางหลายมิติ Urban HEART:
ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
ท�ำไมต้องท�ำ

ตารางหลายมิติพื้นฐาน คือ แผนภูมิรหัสสีที่ช่วยให้เห็นความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัวชี้วัด แต่ไม่ได้แสดงแนวโน้มความไม่เป็นธรรมในแต่ละช่วงเวลา ขั้นตอนต่อไปนี้
อธิบายกระบวนการพัฒนาตารางหลายมิติ ส�ำหรับการเปรียบเทียบภายในเมือง และสามารถ
ใช้เปรียบเทียบระหว่างเมืองได้ด้วย (ถ้ามีข้อมูล)

อะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• แผนภูมิ กราฟ หรือแผ่นเอกสารของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อาทิ Microsoft Excel)
• ข้อมูลตัวชี้วัด ที่กระจายตามหน่วยทางภูมิศาสตร์ (จ�ำเป็น) และตามตัวแปร
ด้านสังคมประชากร ได้แก่ เพศ รายได้ การศึกษา (ให้เลือกได้)
• เกณฑ์เปรียบเทียบภายใน ส�ำหรับแต่ละตัวชี้วัด เช่น ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ยระดับเมือง
• เป้าหมายที่ต้องการบรรลุส�ำหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ ในปี 2558 เป้าหมายระดับประเทศ หรือระดับความส�ำเร็จของกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด

ต้องท�ำอะไรบ้าง

1. ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ปี แ ละหน่ ว ยการเปรี ย บเที ย บที่ จ ะใช้ ใ นตารางหลายมิ ติ
ที่จัดท�ำขึ้น ตารางหลายมิติ อธิบายได้เพียงหนึ่งปี ณ เวลาหนึ่ง และตัวแปรหนึ่งประเภท ตัวแปร
จ�ำแนกกลุ่มส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ การแบ่งพื้นที่ในเมืองเป็นอ�ำเภอต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ใกล้เคียง หรือ
หอผู ้ ป ่ ว ย หรื อ ช่ ว งเวลาการท� ำ ส� ำ มะโน ถ้ า สามารถหาข้ อ มู ล ได้ อาจรายงานจ� ำ แนกตาม
กลุ่มเพศ กลุ่มรายได้กลุ่มภาษา หรือตัวแปรอื่น ๆ
2. ใส่ค�ำอธิบายข้อมูลในแถวตอน (column) และแถวแนวนอน (row) เปิดการ
ใช้งานแผ่นเอกสารในโปรแกรม Excel หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกีย่ วกับกราฟและแผนภูมิ อันดับแรก
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ให้ใส่ข้อมูลลงในแถวนอน (Row) ใช้ชื่อตามหน่วยนับที่จะใช้เปรียบเทียบ (เช่น อ�ำเภอ หอผู้ป่วย
ภายในเมือง) ขั้นตอนต่อไป ใส่ค�ำอธิบายในแถวแนวตอน (Column) โดยช่วงแรกใส่ค�ำอธิบาย
ประเด็นนโยบายที่ต้องการแสดง (เช่น ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การพัฒนาสังคมและมนุษย์ การบริหาร
จัดการภาครัฐ) ในแถวตอนที่สอง ให้ใส่ชื่อตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องการ (ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดต่าง ๆ
สอดคล้องกับประเด็นนโยบายที่ถูกต้อง)
ตัวอย่าง : ตารางหลายมิติเปรียบเทียบระหว่าง 4 อ�ำเภอ 4 ตัวชี้วัด และ 3 ประเด็นนโยบาย
อ�ำเภอ A อ�ำเภอ B อ�ำเภอ C อ�ำเภอ D
ตัวชี้วัด
การตายของทารกแรกเกิด
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทางกายภาพ การเข้าถึงน�ำ้ สะอาด (ร้อยละ)
และ & สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคมและมนุษย์ การส�ำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
ตามที่กำ� หนด (ร้อยละ)
ประเด็นนโยบาย
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ

3. เพิม่ ตารางแถวตอน (column) ส�ำหรับเกณฑ์การเปรียบเทียบและค่าเป้าหมาย

เริม่ ด้วยเกณฑ์การเปรียบเทียบ ใส่ตารางแถวตอนทางด้านขวาของตาราง เพือ่ ใส่เกณฑ์
การเปรียบเทียบภายใน ควรเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบภายในส�ำหรับตัวชีว้ ดั แต่ละตัว (ค�ำแนะน�ำ
เพิ่มเติม ให้ดูในขั้นตอนที่ 2 ของคู่มือการใช้งาน) อาจตัดสินใจเลือกใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบ
ประเภทแตกต่างกัน ส�ำหรับตัวชี้วัดที่แตกต่างกันได้ (เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยระดับเมืองส�ำหรับตัวชี้วัด
การเข้าถึงน�ำ้ สะอาด แต่ใช้คา่ เฉลีย่ ระดับประเทศ ส�ำหรับตัวชีว้ ดั ด้านการได้รบั วัคซีน หรือการศึกษา)
ถ้าใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ให้ใส่สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายไว้ที่หัวตารางแนวตั้ง
“เกณฑ์การเปรียบเทียบ” แล้วใส่หมายเหตุบอกแหล่งที่มาของเกณฑ์การเปรียบเทียบแต่ละตัว
ในขั้นตอนนี้ ให้ใส่ตารางแถวตอนเพิ่มอีกหนึ่งแถว ทางด้านขวาของตาราง ส�ำหรับ
ค่าเป้าหมายภายนอก ควรเลือกค่าเป้าหมายทีส่ อดคล้องมากทีส่ ดุ ส�ำหรับตัวชีว้ ดั แต่ละตัว ทางเลือกต่าง ๆ
ประกอบด้วย ค่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป้าหมายระดับประเทศ ระดับเมือง
หรือค่าเป้าหมายอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ส�ำคัญอย่างยิ่งที่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องเป็นค่ามาตรฐาน
ที่สูงกว่าเกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน ใส่สัญลักษณ์ค่าเป้าหมาย โดยการใช้หัวตารางแถวตอน
หรือหมายเหตุ
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ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การตายของทารกแรกเกิด
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทาง
การเข้าถึงน�้ำสะอาด
กายภาพ และ
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม
การส�ำเร็จการศึกษา
และมนุษย์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
ตามที่ก�ำหนด (ร้อยละ)

อ�ำเภอ อ�ำเภอ อ�ำเภอ อ�ำเภอ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
A
B
C
D ของเมือง ระดับประเทศ

4. ใส่ข้อมูลลงในช่องต่าง ๆ ของตาราง

เริ่มด้วยตัวชี้วัดตัวแรก ให้ใส่ข้อมูลในตารางแถวตอนแต่ละแถว โดยใส่ค่าตัวเลข
ของตัวชี้วัดลงในช่องตารางตามความเหมาะสม ยกตัวอย่าง ถ้าเริ่มด้วยการตายของทารกแรกเกิด
ต่อการเกิดมีชีพของประชากร 1,000 คน ควรเลือกที่จะใส่ตัวเลขอัตราการตายของทารกแรกเกิด
ของแต่ละต�ำบล ถ้าไม่มีข้อมูลในบางช่อง ให้ปล่อยว่างไว้หรือใส่ว่าไม่มีข้อมูล ให้ใส่ข้อมูลในแถว
แนวนอนทีละแถว จนกระทั่งเสร็จ แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ยกตัวอย่าง : ตารางที่ลงข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดแต่ละตัวในแต่ละต�ำบลแล้ว
ข้อมูล “การส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)” ไม่สามารถหาได้ในต�ำบล D
อ�ำเภอ อ�ำเภอ
A
B
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การตายของทารกแรกเกิด 22 19
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทาง
การเข้าถึงน�้ำสะอาด
88 58
กายภาพ และ
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อม
การส�ำเร็จการศึกษา
การพัฒนาสังคม
85 78
และมนุษย์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
75 70
ตามที่ก�ำหนด (ร้อยละ)
ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

อ�ำเภอ อ�ำเภอ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
C
D ของเมือง ระดับประเทศ
21 41
26
15
89

58

83

100

89

n.a.

84

85

71

62

65

80

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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5. ลงรหัสสีในช่องข้อมูลโดยการใช้สีแดง

การด�ำเนินงานที่แสดงด้วย
สี แ ดง หมายถึ ง มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ เ ปรี ย บเที ย บภายใน เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยแถวแรก
เปรียบเทียบกับตัวเลขในแต่ละช่องตารางของเมืองกับเกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน จงจ�ำว่า
ตัวชี้วัดบางตัวค่าที่น้อยกว่าแสดงว่าผลงานดีกว่า ในขณะที่ตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่น้อยกว่าแสดงถึง
ผลงานทีแ่ ย่กว่า และท่านก�ำลังใส่รหัสผลงานทีแ่ ย่กว่า เมือ่ ใช้ “สีแดง” ให้ทำ� ทีละแถว จนกว่าจะเสร็จ
และตรวจสอบการท�ำงานอีกครั้ง
ตัวอย่าง: ตาราง 5 ช่อง ที่ใส่สีแดงไว้ หมายถึง การด�ำเนินงานนั้นต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของเมือง ต�ำบล D มีการตายของทารกแรกเกิดที่สูงกว่า การเข้าถึงน�้ำสะอาด และความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนของเด็กต�่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเมือง และ ต�ำบล B มีการเข้าถึง
น�ำ้ สะอาด และการส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเมือง
อ�ำเภอ อ�ำเภอ
A
B
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การตายของทารกแรกเกิด 22 19
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทาง
การเข้าถึงน�้ำสะอาด
88 58
กายภาพ และ
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม การส�ำเร็จการศึกษา
85 78
และมนุษย์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
75 70
ตามที่กำ� หนด (ร้อยละ)
ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

อ�ำเภอ อ�ำเภอ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
C
D ของเมือง ระดับประเทศ
21 41
26
15
89

58

83

100

89

n.a.

84

85

71

62

65

80

6. ลงรหัสสีในช่องข้อมูลโดยการใช้สีเขียว

สีเขียว แสดงให้เห็นว่า
ผลการด�ำเนินงาน มีค่าเท่ากับหรือดีกว่า ทั้งเกณฑ์การเปรียบเทียบภายในและเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ต้องการ ถ้าผลงานมีค่าเท่ากันหรือดีกว่าเป้าหมายที่ต้องการ ให้ลงสีเขียว ด�ำเนินการลงรหัสสี
ทีละแถว จนกว่าจะเสร็จ และตรวจสอบการท�ำงานอีกครั้ง
ตัวอย่าง: ตาราง 2 ช่องที่ใส่สีเขียว ในต�ำบล A และ C มีอัตราการเข้าโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ดีกว่าเป้าหมายระดับประเทศ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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อ�ำเภอ อ�ำเภอ
A
B
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การตายของทารกแรกเกิด 22 19
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทาง
การเข้าถึงน�้ำสะอาด
88 58
กายภาพ และ
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม การส�ำเร็จการศึกษา
85 78
และมนุษย์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
75 70
ตามที่ก�ำหนด (ร้อยละ)
ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

อ�ำเภอ อ�ำเภอ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
C
D ของเมือง ระดับประเทศ
21 41
26
15
89

58

83

100

89

n.a.

84

85

71

62

65

80

7. ลงรหัสสีในช่องที่เหลือโดยการใช้สีเหลือง

สีเหลือง แสดงผล
การด�ำเนินงานที่เท่ากับหรือดีกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบภายใน แต่ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ต้องการ
ตรวจสอบแต่ละช่องตารางทีไ่ ม่ใช่สแี ดงและสีเขียว ค่าผลงานควรเท่ากับหรือดีกว่าเกณฑ์การเปรียบ
เทียบภายใน จงจ�ำว่าตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่น้อยกว่าแสดงว่า ผลการด�ำเนินงานดีกว่า ขณะที่ตัวชี้วัด
อื่น ๆ บางตัวแสดงผลการด�ำเนินงานที่แย่กว่า ถ้าค่าต�่ำกว่าเป้าหมายให้ลงสีเหลือง ด�ำเนินการ
ทีละแถวจนกว่าจะเสร็จ และตรวจสอบการท�ำงานอีกครั้ง
ตัวอย่าง : ตาราง 8 ช่อง ที่ใส่สีเหลือง แสดงถึงผลการด�ำเนินงานที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย
ของเมือง แต่ยังคงต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมายระดับประเทศ
อ�ำเภอ อ�ำเภอ
A
B
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ การตายของทารกแรกเกิด 22 19
(ต่อการเกิดมีชีพของ
ประชากร 1,000 คน)
โครงสร้างทาง
การเข้าถึงน�้ำสะอาด
88 58
กายภาพ และ
(ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม การส�ำเร็จการศึกษา
85 78
และมนุษย์ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ)
เด็กที่ได้รับวัคซีนครบ
75 70
ตามที่ก�ำหนด (ร้อยละ)
ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

อ�ำเภอ อ�ำเภอ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย
C
D ของเมือง ระดับประเทศ
21 41
26
15
89

58

83

100

89

n.a.

84

85

71

62

65

80

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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8. ตรวจสอบการท�ำงานอีกครั้ง เมื่อด�ำเนินการในขั้นตอนที่ 6-8 เสร็จแล้ว

ช่องในตารางทุกช่องควรมีสีแดง เหลือง และเขียว ยกเว้นที่ไม่มีข้อมูล ช่องที่ไม่มีข้อมูลสามารถ
คงสีขาวไว้ได้ ขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบการลงข้อมูลและรหัสสีอีกครั้งเพื่อความแม่นย�ำ จะเป็นการ
ดีกว่า ถ้ามีการจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะจัดท�ำตาราง
หลายมิติในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ว่า
• มีการลงข้อมูลถูกต้องตามช่องต่าง ๆ หรือไม่
• มีการลงรหัสสีอย่างถูกต้องและสัมพันธ์กับเกณฑ์การเปรียบเทียบภายในและ
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีช่องไหนที่ยังว่างหรือมีสีขาว ที่ไม่ใช่ช่องที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่

9. จั ด ท� ำ ตารางหลายมิ ติ (สามารถเลื อ กได้ )

ขั้ น ตอนที่ 1 ถึ ง 8
เพื่ อ อธิ บ ายการจั ด ท� ำ ตารางหลายมิ ติ ขั้ น พื้ น ฐาน ถ้ า ต้ อ งการด� ำ เนิ น การมากกว่ า นั้ น ยั ง มี
หลายทางเลือกที่จะทราบความต้องการเฉพาะ ตัวอย่างที่สามารถท�ำได้ เช่น เปรียบเทียบข้อมูล
ตัวชี้วัด จ�ำแนกตามเพศ หรือ กลุ่มทางสังคมเศรษฐกิจภายในเมือง หรือภายในต�ำบล (ถ้ามีข้อมูล
ที่จ�ำเป็น)
• ถ้าพบค่าตัวเลขที่มีช่วงกว้างภายในช่องสีแดง (หรือเขียว หรือเหลือง) ควรขยาย
ขอบเขตของรหัสสีที่ช่วยให้มีการประเมินรายละเอียดมากขึ้น
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายชนิด สามารถใช้ขยายความสามารถในการอธิบาย
ตารางหลายมิติสำ� หรับการน�ำเสนอต่าง ๆ ได้อีกมาก

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 5

การจัดท�ำเครื่องมือติดตามผล Urban HEART:
ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
ท�ำไมต้องท�ำ

หลังจากที่จัดท�ำตารางหลายมิติแล้ว สามารถก�ำหนดว่า ต�ำบลใดมีการด�ำเนินงาน
ได้ผลดีที่สุดหรือแย่ที่สุดส�ำหรับตัวชี้วัด Urban HEART แต่ละตัว และสามารถพัฒนาเครื่องมือ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง (ช่องว่างระหว่างผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีที่สุดกับแย่ที่สุด) เมื่อเวลาผ่านไป และท�ำการประเมินความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ความเป็นธรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ข้างล่างนี้ ได้อธิบายกระบวนการพัฒนาเครื่องมือการติดตามผล
ขั้นพื้นฐานของเมือง ถ้ามีข้อมูลผลการด�ำเนินงานของเมืองต่าง ๆ หลาย ๆ เมือง ท่านสามารถ
ใช้เครื่องมือติดตามผลนี้ ท�ำการเปรียบเทียบช่องว่างความเป็นธรรมทางสุขภาพระหว่างเมือง
ในภาคต่าง ๆ หรือทั้งประเทศได้

อะไรบ้างที่จ�ำเป็น

• แผนภูมิ กราฟ โปรแกรมแผ่นเอกสาร (เช่น Microsoft Excel)
• ข้อมูลตัวชี้วัด ที่จำ� แนกตามหน่วยทางภูมิศาสตร์ (จ�ำเป็น) และจ�ำแนกตามตัวแปร
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ รายได้ การศึกษา (สามารถเลือกได้)
• เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บส� ำ หรั บ ตั ว ชี้ วั ด แต่ ล ะตั ว ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ เมื อ ง
และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
• เป้าหมายทีต่ อ้ งการส�ำหรับตัวชีว้ ดั แต่ละตัว เช่น เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ในปี 2558
• เป้าหมายระดับประเทศ หรือระดับผลการด�ำเนินงานของกลุม่ ประชากรทีม่ รี ายได้
สูงสุด
• ข้อมูลแนวตัดขวาง (เครื่องมือการวัดซ�้ำของตัวชี้วัดเมื่อเวลาผ่านไป) เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลที่ก�ำหนด สามารถขยายช่วงเวลาได้เพียงพอ การประเมินความเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบางตัว
อาจใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนานกว่าตัวอื่น ควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญในทีมงาน
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ต้องท�ำอะไรบ้าง

1. ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ต้องการจะติดตามเมื่อเวลาผ่านไปและปีที่จะท� ำ
การวิเคราะห์ บนฐานของการอภิปรายร่วมกันของทีมงาน และการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก�ำหนดว่าตัวชี้วัดใดที่ส�ำคัญเพียงพอ ที่จะท�ำการติดตามเมื่อเวลาผ่านไป เลือกตัวชี้วัดที่มีข้อมูล
ในหลาย ๆ โอกาส ตัวอย่างด้านล่าง ใช้ตัวชี้วัด “การผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ” ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่อยู่ในประเด็นนโยบายด้านสังคมและการพัฒนา ก�ำหนดปีที่จะท�ำการวิเคราะห์ ตัวอย่าง
ด้านล่าง ใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2533, 2538, 2543 และ 2548
2. ตัดสินใจเลือกเกณฑ์การเปรียบเทียบ “เกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน” จะช่วย
สนับสนุนจุดที่ใช้อ้างอิง ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้และมีความสัมพันธ์กัน เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลการด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ส�ำหรับตัวชี้วัดหนึ่ง ๆ และที่ส�ำคัญ คือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ
ควรสะท้ อ นหรื อ แทนค่ า ของปี นั้ น ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น อาจเลื อ กใช้ ค ่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ
หรือค่าเฉลี่ยระดับเมืองในปีที่ก�ำหนด ดังตัวอย่างด้านล่าง ใช้ค่าเฉลี่ยประจ�ำปี 2553 เป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบภายในและเป็นค่าเฉลี่ยระดับเมือง และเป็นค่าต�่ำที่สุดในระยะเวลาการรายงานผล
และใช้เป็นหน่วยการวัดพื้นฐาน
3. ก�ำหนดค่าเป้าหมายทีส่ มั พันธ์กนั อะไรทีเ่ ป็นค่าเป้าหมายผลการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ตัวชี้วัดนี้ อาจตัดสินใจเลือกค่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ค่าเป้าหมายระดับประเทศ
ระดับเมือง หรือเป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องการ และจะดียิ่งขึ้น ถ้ามีการอ้างอิงระยะเวลาด้วย
ที่ส�ำคัญ คือ ค่าเป้าหมายที่ต้องการจะต้องเป็นค่ามาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน
ตัวอย่างด้านล่างใช้คา่ เป้าหมายระดับประเทศ ส�ำหรับตัวชีว้ ดั “การผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ”
4. ใส่เครือ่ งหมายส�ำหรับข้อมูลในแถวตอนและแถวแนวนอน กระบวนการนีเ้ หมือน
กับการจัดท�ำตารางหลายมิติ ให้เปิดแผ่นเอกสารแผ่นใหม่ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
หรือโปรแกรมแผนภูมิ หรือกราฟประเภทอื่น และสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เป็นตาราง 6 แถวตอน
ใส่เครือ่ งหมายก�ำกับตารางแถวตอน ดังแสดงตัวอย่างด้านล่าง แถวตอนที่ 1 ใส่ “ปี พ.ศ.” แถวตอนที่ 2
ใส่ “อ�ำเภอที่ผลการด�ำเนินงานต�่ำที่สุด” แถวตอนที่ 3 ใส่ “อ�ำเภอที่ผลการด�ำเนินงานดีที่สุด”
แถวตอนที่ 4 เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบภายใน จากตัวอย่าง คือ ใส่ค�ำว่า “ค่าเฉลี่ยระดับเมือง
ปี พ.ศ. 2553”ให้ ใช้ หั ว ข้ อ เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บภายในของท่ า นเอง แถวตอนที่ 5 คื อ
ค่าเป้าหมาย จากตัวอย่างข้างล่าง ใส่ค�ำว่า “ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553” ให้ใส่หัวข้อ
เป้าหมายของเมืองท่านเอง ขั้นตอนต่อไป ใส่หวั ข้อในแถวนอนเป็น “ปี พ.ศ.” ทีจ่ ะท�ำการวิเคราะห์
เริ่มด้วยปีที่มาก่อน และปีปัจจุบัน ควรเป็นแถวสุดท้าย
ตัวอย่าง: ตารางข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ส�ำหรับการวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรม โดยพิจารณา
สัดส่วของผดุงครรภ์ที่มีทักษะต่อบุคลากรสาธารณสุข ในช่วงเวลา 16 ปี ตารางนี้เป็นการดูข้อมูล
ณ ปี พ.ศ. 2533, 2538, 2543, 2548
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ตารางที่ 1 ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ในเมือง ก พ.ศ. 2533 - 2548
ปี
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548

ผลการด�ำเนิน ผลการด�ำเนิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เปรียบเทียบ:
งานของ ระดับเมือง ค่าเฉลีย่ ระดับเมือง
งานของ
ต�ำบลที่ต�่ำสุด ต�ำบลที่ดที ี่สุด
ปี พ.ศ. 2533

ค่าเป้าหมาย:
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2553

5. ใส่ข้อมูลลงในช่องตาราง เริ่มด้วยการใส่ค่าเป้าหมายในแถวตอนที่ไกลที่สุด
ทางขวามือแล้วใส่ข้อมูลเกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน (เช่น ค่าเฉลี่ยระดับเมือง) ส�ำหรับแต่ละปี
จากนั้นให้กลับไปดูที่ชุดข้อมูลของแต่ละต�ำบล ก�ำหนดผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดและที่ต�่ำที่สุด
ในแต่ละปี ใส่คา่ ตัวเลขลงในช่องตารางทีละแถว จนกระทัง่ เสร็จ แล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ตัวอย่าง : การใส่ข้อมูลตัวชี้วัดในทุกช่องตาราง
ตารางที่ 1 ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ในเมือง ก พ.ศ. 2533-2548
ปี
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548

ผลการด�ำเนิน ผลการด�ำเนิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เปรียบเทียบ:
งานของ ระดับเมือง ค่าเฉลีย่ ระดับเมือง
งานของ
ต�ำบลที่ต�่ำสุด ต�ำบลที่ดที ี่สุด
ปี พ.ศ. 2533
19 %
80 %
50 %
10 %
45 %
33 %
50 %
30 %
86 %
60 %
20 %
95 %
55 %

ค่าเป้าหมาย:
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
90 %

ข้อควรจ�ำ: ส�ำหรับเป้าประสงค์ของเครื่องมือการติดตามผล ชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอ
ไม่ใช่สาระส�ำคัญและไม่จ�ำเป็นต้องใส่ไว้ในตาราง (ถ้าต้องการเก็บข้อมูลชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอไว้
ควรเก็บไว้ในเอกสารอีกฉบับหนึ่ง) เป็นไปได้ที่ผลการด�ำเนินงานที่ต�่ำที่สุด หรือดีที่สุดของต�ำบล
ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี สิ่งนี้มิใช่ปัญหา แถวตอนไม่ได้เป็นตัวแทนของต�ำบลใด
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นตัวแทนของอัตราการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดหรือต�่ำที่สุดตามตัวชี้วัดที่ถูกเลือก
มากกว่า ในที่ใด ๆ ก็ตามที่มีผลการด�ำเนินงาน ถ้าต้องการดูข้อมูลของต�ำบลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด สามารถด�ำเนินการในขั้นตอนการดัดแปลงการใช้เครื่องมือการติดตามผล
(ขั้นตอนที่ 11)
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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6. ใส่รหัสสีในตารางข้อมูลโดยการใช้สีแดง ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับ
การใส่รหัสสีในตารางหลายมิติ สีแดงบ่งชี้ว่าผลการด�ำเนินงานนั้น ต�่ำกว่าเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ภายในเริ่มต้นด้วยแถวแนวนอนแถวแรก เปรียบเทียบกับค่าข้อมูลผลงานในต�ำบลเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์เปรียบเทียบภายใน ใส่สีแดงในช่องตาราง ถ้าค่าของผลการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าเกณฑ์เปรียบเทียบ
ภายใน จงจ�ำไว้ว่าส�ำหรับตัวชี้วัดบางตัว ค่าที่น้อยกว่าบ่งชี้ถึงผลการด�ำเนินงานที่ดีกว่า ในขณะ
ที่ส�ำหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ ค่าที่น้อยกว่าบ่งชี้ถึงผลการด�ำเนินงานที่แย่กว่า ตระหนักว่า ท่านก�ำลัง
ใส่รหัสสีส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่ไม่ดี เมื่อใช้สีแดงให้ด�ำเนินการทีละแถวจนกว่าจะเสร็จ และ
ท�ำการตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง
ตัวอย่าง : ตาราง 6 ช่อง ที่ใส่รหัสสีแดงแล้ว
ตารางที่ 1 ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ในเมือง ก พ.ศ. 2533 - 2548
ปี
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548

ผลการด�ำเนิน ผลการด�ำเนิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เปรียบเทียบ:
งานของ ระดับเมือง ค่าเฉลีย่ ระดับเมือง
งานของ
ต�ำบลที่ต�่ำสุด ต�ำบลที่ดที ี่สุด
ปี พ.ศ. 2533
19 %
80 %
50 %
10 %
45 %
33 %
50 %
30 %
86 %
60 %
20 %
95 %
55 %

ค่าเป้าหมาย:
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
90 %

7. ขั้นตอนต่อไป ใส่รหัสสีในตารางโดยการใช้สีเขียว สีเขียวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
ทีม่ คี า่ เท่ากับหรือดีกว่า ทัง้ เกณฑ์เปรียบเทียบภายในและค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ตรวจสอบในแต่ละ
ช่องของตารางว่า มีหรือไม่มี ทั้งสีแดงและสีเหลือง ถ้าค่าผลการด�ำเนินงานเท่ากับหรือดีกว่า
เป้าหมายที่ต้องการ ให้ใส่สีเขียว ด�ำเนินการทีละแถวจนเสร็จ และท�ำการตรวจทานความถูกต้อง
อีกครั้ง
ตัวอย่าง: มีเพียงช่องเดียวที่เป็นสีเขียว มีต�ำบลเดียวที่ด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ระดับประเทศ ที่ก�ำหนดความครอบคลุมไว้ที่ ร้อยละ 90
ตารางที่ 1 ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ในเมือง ก พ.ศ. 2533 - 2548
ปี
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548

ผลการด�ำเนิน ผลการด�ำเนิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เปรียบเทียบ:
งานของ
งานของ
ระดับเมือง ค่าเฉลีย่ ระดับเมือง
ต�ำบลทีต�่ำสุด ต�ำบลที่ดที ี่สุด
ปี พ.ศ. 2533
19 %
80 %
50 %
10 %
45 %
33 %
50 %
30 %
86 %
60 %
20 %
95 %
55 %

ค่าเป้าหมาย:
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2553

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ข้อควรจ�ำ: ส�ำหรับเป้าประสงค์ของเครื่องมือการติดตามผล ชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอ
ไม่ใช่สาระส�ำคัญและไม่จ�ำเป็นต้องใส่ในตารางข้อมูล (ถ้าต้องการเก็บข้อมูลชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอไว้
ควรเก็บไว้ในเอกสารอีกฉบับหนึ่ง) เป็นไปได้ว่าผลการด�ำเนินงานที่ต�่ำ่ที่สุดหรือดีที่สุด จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ผ่านไป สิ่งนี้มิใช่ปัญหา แถวตอนไม่เป็นตัวแทนของต�ำบลใด
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นตัวแทนของอัตราการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดหรือต�่ำที่สุดตามตัวชี้วัดที่ถูกเลือก
มากกว่าในที่ใด ๆ ก็ตามที่ผลการด�ำเนินงานมีอยู่ ถ้าต้องการดูข้อมูลของต�ำบลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ผ่านไปสามารถด�ำเนินการในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือติดตามผล (ดูในขั้นตอน
ที่ 11)
8. ใส่รหัสสีในช่องตารางที่เหลือโดยการใช้สีเหลือง ตรวจสอบค่าข้อมูลในแต่ละ
ช่องว่าไม่มีสีแดง (รวมถึงค่าเกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน) แต่ละค่าควรเท่ากับหรือดีกว่าเกณฑ์
เปรียบเทียบภายใน ถ้าค่าข้อมูลมีค่าน้อยหรือแย่กว่าค่าเป้าหมาย ให้ใส่สีเหลือง ด�ำเนินการต่อทีละแถว
จนกว่าจะเสร็จ เมื่อเสร็จแล้ว ทุกๆ ช่องของตารางควรได้รับการใส่รหัสสี ยกเว้นที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้
ท�ำการตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง
ตัวอย่าง: ตาราง 6 ช่องที่ใส่รหัสสีเหลือง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2548 แสดงตัวชี้วัด
การผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ แม้ในต�ำบลที่มีผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดของเมือง ก็ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำ� หนด ในปี พ.ศ. 2553
ตารางที่ 1 ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ ในเมือง ก พ.ศ. 2533-2548
ปี
พ.ศ.
2533
2538
2543
2548

ผลการด�ำเนิน ผลการด�ำเนิน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เปรียบเทียบ:
งานระดับ ระดับเมือง ค่าเฉลีย่ ระดับเมือง
งานระดับ
ต�ำบลที่ต�่ำสุด ต�ำบลที่ดีที่สดุ
ปี พ.ศ. 2533
19 %
80 %
50 %
10 %
45 %
33 %
50 %
30 %
86 %
60 %
20 %
95 %
55 %

ค่าเป้าหมาย:
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
90 %

ข้อควรจ�ำ: ส�ำหรับเป้าประสงค์ของเครื่องมือการติดตามผล ชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอ
ไม่ใช่สาระส�ำคัญและไม่จ�ำเป็นต้องใส่ในตารางข้อมูล (ถ้าต้องการเก็บข้อมูลชื่อต�ำบลหรืออ�ำเภอไว้
ควรเก็บไว้ในเอกสารอีกฉบับหนึ่ง) เป็นไปได้ว่าผลการด�ำเนินงานที่ต�่ำที่สุดหรือดีที่สุด จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ผ่านไป สิ่งนี้มิใช่ปัญหา แถวตอนไม่เป็นตัวแทนของต�ำบลใด
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นตัวแทนของอัตราการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดหรือต�่ำที่สุดตามตัวชี้วัดที่ถูกเลือก
มากกว่าในที่ใด ๆ ก็ตามที่ผลการด�ำเนินงานมีอยู่ ถ้าต้องการข้อมูลของต�ำบลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด สามารถด�ำเนินการในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือการติดตามผล
(ดูในขั้นตอนที่ 11)
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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9. ตรวจสอบงานอีกครั้ง ตรวจความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการลงข้อมูล
และรหัสสี (ดูขั้นตอนที่ 8 การสร้างตารางหลายมิติ ในข้อแนะน�ำเพิ่มเติมว่าต้องตรวจสอบ
อะไรบ้าง)
10. สร้างกราฟพื้นฐาน ขั้นตอนนี้ให้สร้างกราฟที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการ
ติดตามผล ข้อแนะน�ำเฉพาะส�ำหรับการสร้างกราฟจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมกราฟที่ใช้ ในที่นี้ได้
เสนอเครื่องมือพื้นฐานส�ำหรับการสร้างกราฟ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007
• ในตารางข้อมูล ตาราง A เลือกตารางแถวตอนที่ 2, 3 และ 4 พร้อมด้วย
เครื่องหมาย หรือ ชื่อของแถวตอนนั้น ๆ จากแผนภูมิ เลื่อนรายการลงมาเพื่อเลือกประเภท
“Stock Charts” หรือ “คลังเก็บแผนภูมิ” กดเพื่อเลือก แผนภูมิ “High-Low-Close”

ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ ในเมือง ก

ตัวอย่าง : การใช้ตารางข้อมูลทีส่ ร้างในขัน้ ตอนทีผ่ า่ นมา และท�ำตามค�ำแนะน�ำข้างล่างนี้
ส�ำหรับการสร้างกราฟในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เราสามารถท�ำกราฟขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย
100 %
80%

ผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุด

60 %

ผลการด�ำเนินงานที่ตำ�่ ที่สุด

40 %

ค่าเฉลี่ยระดับเมือง

20 %
0%

1

2

3

4

11. ท�ำการดัดแปลงเครื่องมือการติดตามผล Urban HEART กราฟอย่างง่าย
ด้านบนสามารถดัดแปลงได้ เมื่อจัดท�ำเครื่องมือการติดตามผล Urban HEART สามารถดัดแปลง
ได้ดังนี้
• ใส่ปีของข้อมูล ส�ำหรับแต่ละข้อมูลที่ต้องการสังเกต
• ก�ำหนดเครื่องหมายลงในจุดต่าง ๆ ของข้อมูล
		
ใช้เครื่องหมายวงกลม ส�ำหรับการวัดค่าเฉลี่ย
		 ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ดีที่สุด
ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม ส�ำหรับการด�ำเนินงานที่ตำ�่ ที่สุด
• ใส่รหัสสีเป็นเครื่องหมาย ตามสีที่ก�ำหนดในตารางข้อมูล
• ขีดเส้นเพื่อบ่งชี้เกณฑ์การเปรียบเทียบภายใน และค่าเป้าหมายที่ต้องการ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ความไม่เป็นธรรมด้านการผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ ในเมือง ก

ตัวอย่าง :
100 %

เป้าหมายระดับเมือง ปี พ.ศ. 2553

80 %
60 %

ต�ำบลที่ด�ำเนินงานได้ดีที่สุด
ต�ำบลที่ดำ� เนินงานได้ต�่ำที่สุด

เป้าหมายระดับเมือง ปี พ.ศ. 2553

40 %

ค่าเฉลี่ยระดับเมือง

20 %
0%

2533

2538

2543

2548

พ.ศ.

12. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการติดตามผล (สามารถเลือกได้) ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 10
ได้อธิบายไว้แล้วเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการติดตามผลอย่างง่าย มีหลายแนวทางที่สามารถท�ำได้
นอกเหนือจากเครื่องมือการติดตามผลพื้นฐาน หรือสามารถดัดแปลงตารางหลายมิติ เพื่อให้ได้
ผลตามที่ต้องการ นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่สามารถท�ำได้
• เปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดที่จำ� แนกตามเพศ หรือเศรษฐกิจและสังคม ภายในเมือง
หรือภายในต�ำบล ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่จำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าวหรือไม่
• ถ้าเห็นค่าตัวเลขทีม่ คี วามหลากหลายภายในช่องตารางสีแดง (หรือเขียว หรือเหลือง)
ยังสามารถขยายขอบเขตของรหัสสี เพื่อให้มีการประเมินในรายละเอียดได้เพิ่มเติม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายอย่าง สามารถน�ำมาใช้เพือ่ ท�ำให้การน�ำเสนอเกีย่ วกับ
การติดตามผลสามารถมองเห็นภาพโดยรวมได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 6

การแปลความหมายตารางหลายมิติและเครื่องมือ
การติดตามผล Urban HEART:
ตัวอย่างและฉากทัศน์
ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถทบทวนผลลัพธ์ของตารางหลายมิติและเครื่องมือ
การติดตามผลได้หลายวิธีการ ในการล�ำดับความส�ำคัญประเด็นด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพ
วิธีการพื้นฐานบางประการได้น�ำเสนอไว้ในฉากทัศน์ต่าง ๆ ดังนี้
ก. เริ่มด้วยล�ำดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อถึงเวลาที่จะเสนอข้อมูล
เชิงประจักษ์ ทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งมือการประเมินความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง (Urban HEART)
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย วิธกี ารทีด่ ใี นการเริม่ ต้น คือ การทบทวนตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับพวกเขา
• ฉากทัศน์ที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุว่า การควบคุมการสูบบุหรี่เป็นปัญหาส�ำคัญ
ตารางหลายมิตแิ สดงให้เห็นว่า ความชุกของการสูบบุหรีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ในพืน้ ทีจ่ ำ� นวน
3 ใน 6 ต�ำบล (สีแดง) ต�ำบลอื่น ๆ ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (สีเขียว) จากข้อมูล
เชิงประจักษ์เหล่านี้ จึงตัดสินใจทีจ่ ะสืบสวนเกีย่ วกับการสูบบุหรีใ่ นต�ำบลทีม่ ปี ญ
ั หาอย่างจริงจังมากขึน้
(และค้นหาข้อมูลจากบทเรียนหรือประสบการณ์จากต�ำบลเพื่อนบ้านที่ด�ำเนินการเรื่องนี้ได้ดีกว่า)
พวกเขาให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์การตอบสนองในต�ำบลที่มีปัญหา ด้วยการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
ฉากทัศน์ที่ 1 การค้นหาการด�ำเนินงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในเมืองใกล้เคียงต่างๆ
ประเด็นนโยบาย

ตัวชี้วัด

สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ การเข้าถึงน�้ำสะอาด
และโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
ความชุกของการสูบบุหรี่
การพัฒนาสังคมและ
การส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มนุษย์
การผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ
เศรษฐกิจ
ความยากจน
การว่างงาน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐ
การบริหารจัดการภาครัฐ
การมีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมืองใกล้เคียงต่าง ๆ
#1 #2 #3 #4 #5 #6

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ฉากทัศน์ที่ 2 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกีย่ วกับแนวโน้มการตาย
ของเด็กระหว่างเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเมืองขนาดใหญ่ของภูมิภาค เครื่องมือการติดตามผล
แสดงให้เห็นการตายของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ในเมืองที่มีการด�ำเนินงานที่ต�่ำที่สุด (แสดงด้วย
รูปสี่เหลี่ยม) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภาค (รูปวงกลม) อย่างต่อเนื่อง และเมืองที่ดำ� เนินการได้ดีที่สุด
ในภูมิภาค (รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) นอกจากนี้ อัตราการตายมีปัญหามากกว่าเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาค
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการให้บริการสุขภาพเด็กในเมือง ก

อัตราการตายของเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี ต่อ 1,000 ประชากรเกิดมีชีพ

ฉากทัศน์ที่ 2 การมุ่งสนใจเกี่ยวกับการตายของเด็กในเมือง ก
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เป้าหมาย MDG ปี พ.ศ. 2558
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ข. การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทางเลือกหนึง่ คือ
การตรวจค้นตารางหลายมิติโดยภาพรวมเพื่อจัดกลุ่มของปัญหา และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กลับไปยัง
ตัวชี้วัดเฉพาะ ประเด็นนโยบาย หรือพื้นที่ีต้องเอาใจใส่ เรียกว่า “วิธีการแบบอุปนัย” (Inductive
Approach) ซึ่ ง อาจเป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ที ม งานที่ ม าจากหลายภาคส่ ว นที่ ยิ น ดี
ที่จะท�ำงานร่วมกัน เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นความเป็นธรรมที่มีความส�ำคัญมากที่สุดที่มี
ข้อมูลเชิงประจักษ์

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ฉากทัศน์ที่ 3 สมาชิกทีมงานสังเกตว่า ประเด็นนโยบายด้านเศรษฐกิจมีปัญหาเด่นชัด
เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นสีแดงและสีเหลือง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลการด�ำเนินงานไม่ดี และมีความ
เสี่ยง นอกจากนี้ ปัญหาต่าง ๆ ในประเด็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายไปเกือบทุกเมืองใน
ภูมิภาค ทีมงานยังสังเกตว่า ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ จึงตัดสินใจท�ำการวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อค้นหาสาเหตุและผลพวงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขั้นตอนที่ 6 ทีมงานจึงเลือกกลยุทธ์
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาประเด็นด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ฉากทัศน์ที่ 3 การค้นหาประเด็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหามากที่สุด
ตัวชี้วัดต่างๆ
ประเด็นนโยบายที่ 1

ประเด็นนโยบายที่ 2

ประเด็นนโยบายที่ 3
ประเด็นนโยบายที่ 4

เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง เมือง
A B C D E F

การเข้าถึงน�้ำสะอาด
การเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
การบาดเจ็บจากการจราจร
อัตราการเรียนหนังสือในวัยผู้ใหญ่
การผดุงครรภ์โดยบุคลากรที่มีทักษะ
ความรุนแรงในครอบครัว
อัตราการว่างงาน
รายได้ส�ำหรับการยังชีพของผู้หญิง
ครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยมั่นคง
โครงการพัฒนาทีใ่ ช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาและสุขภาพของภาครัฐ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 7

กลยุทธ์การตอบสนองด้านความเป็นธรรม
ของ Urban HEART
ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมด้าน ความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
ส่งเสริมความรู้
เกีย่ วกับการจัดเก็บน�ำ้
การสุขาภิบาล และ
พฤติ ก รรมอนามั ย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม

•

•

ท�ำให้มนั่ ใจว่ามีการ
จัดหาน�้ำ เพื่อการ
ซักล้างและการอาบน�ำ้
อย่างเพียงพอ

•

สนับสนุนการสร้าง
ส้วมในครัวเรือน

• ส่งเสริมแนวทาง

ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับ
การจัดเก็บอาหาร

• จัดให้มนี ำ�้ และ

โครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชน

น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
จัดการฝึกอบรมและ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ เพื่อ
ยกระดับการด�ำเนินงาน
ด้านน�ำ้ สุขาภิบาล
และสุขอนามัย

น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
สร้างความเชือ่ มโยง
ระหว่างสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา จัดท�ำแผนที่
แสดงความไม่เป็นธรรม
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนในเขตเมือง
จัดท�ำแผนที่แสดง และให้ความสนใจ
ขับเคลือ่ นให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานด�ำเนินงานด้านน�้ำ จัดการรณรงค์เพื่อ ความไม่เป็นธรรม การด�ำเนินงาน
และสุขาภิบาลตาม การเข้าถึงน�้ำสะอาด		 ด้านความครอบคลุม ประเด็นเหล่านี้
แนวทางที่กำ� หนด
และการสุขาภิบาล, การได้รับน�้ำและการ
พั ฒ นาสื่ อ ความรู ้ แ ละ สุขาภิบาลและการ
พัฒนาแผนการ
ริเริ่มและสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่ง กระจาย และให้ความ พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในเขต
การรณรงค์ ท� ำ ความ ของการด�ำเนินงานเมือง ส�ำคัญกับพื้นที่ที่
เมืองอย่างองค์รวมที่
ยากจนที่สุด ชุมชน ตอบสนองความต้องการ
สะอาดเพื่อป้องกัน น่าอยู่
ที่ตั้งถิ่นฐานอย่างไม่ ของคนจนเขตเมือง
แมลงและพาหนะ
น�ำโรค
ท�ำให้มั่นใจว่าทุก เป็นทางการ ชุมชน- สนับสนุนให้พวกเขา
โรงเรียนมีน�้ำสะอาด แออัด และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ มีทอี่ ยูอ่ าศัยทีด่ ี เข้าถึง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารน�้ ำ บริการน�้ำสะอาด
จัดโปรแกรมการให้ และการสุขาภิบาล
และการสุขาภิบาลทีด่ ี การสุขาภิบาลที่ถูก
ความรู้กับชุมชนใน
สุขลักษณะ และ

•

•

น�ำ้ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
จัดท�ำแผนที่แสดง
พื้นที่ที่มีความ
ครอบคลุมด้านน�้ำ
และการสุขาภิบาลต�่ำ
และก�ำหนดให้เป็น
เรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่ง
ในโครงการเมืองน่าอยู่

•

•

น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
สนับสนุนคนจนใน
เขตเมื อ งและหน่ ว ย
งานด้ า นสุ ข ภาพเข้ า
ร่ ว มในการวางแผน
การปรับปรุงด้านน�้ำ
และสุขาภิบาล

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

•

•

•

•

•

•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

สุขาภิบาลและ
น�้ำ สุขาภิบาลและ น�้ำ สุขาภิบาลและ น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย การจัดการของเสีย การจัดการของเสีย การจัดการของเสีย
ปรับปรุงการระบาย การปรับปรุงการ ที่ถูกสุขลักษณะเป็น
การวางแผนเกีย่ วกับ
น�้ำเสีย
ส่วนหนึ่งของโรงเรียน การจัดหาน�้ำและการ
จัดการของเสีย
ในบ้านและบริเวณ ส่งเสริมสุขภาพ
สุขาภิบาล ให้พิจารณา
สร้างทางเดินเท้า ชุมชน
ความต้ อ งการเฉพาะ
ให้มากขึ้น
ค้นหาแหล่งน�ำ้ อื่น ๆ ของชุมชนทีม่ โี รคต่างๆ
ส�ำหรับโรงเรียน ตลาด ชุกชุม เช่น ในพื้นที่ที่
จัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
และสถานที่ต่าง ๆ เช่น มีความชุกของวัณโรค
ความสะดวกในการ
ถังเก็บน�้ำฝน เป็นต้น อุจจาระร่วง หรือเอดส์
ส่งเสริมการล้างมือ
ขับเคลือ่ นภาคเอกชน ให้ความเอาใจใส่
สนับสนุนทาง
ในการด�ำเนินงานเพื่อ เกี่ยวกับความต้องการ
วิชาการเกี่ยวกับการ
ให้มนั่ ใจว่าทุก ๆ สถานที่ ใช้น�้ำปริมาณที่สูงกว่า
ปรับปรุงโครงสร้าง
มีนำ�้ สะอาดและ
ปกติสำ� หรับบุคคล
บ้านหรือการขยาย
สุขาภิบาลที่ดี
หรือครอบครัว
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม
โดยถ้วนหน้า
เพื่อการรักษาระดับ
สุขอนามัยที่ดี
ท�ำให้มนั่ ใจเกีย่ วกับ
ความสามารถเข้าถึง
สนับสนุนการ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ออกแบบทางกายภาพ
ที่ใช้ในการปรับปรุง
หรื อ แหล่ ง ทรั พ ยากร
ที่อยู่อาศัยได้อย่าง
เพื่อสนับสนุน
สะดวก
การด�ำเนินงานของ
ชุมชนในการปรับปรุง
ส่งเสริมแนวปฏิบัติ
การจัดหาน�้ำ
ในการจัดการขยะ
และโครงสร้างพื้นฐาน
มูลฝอยในครัวเรือน
การสร้างส้วมครัวเรือน
ที่เหมาะสม (การคัด
และการปรับปรุงระบบ
แยก การน�ำกลับมา
การระบายน�้ำเสีย
ใช้ใหม่ การเก็บรวบรวม
เป็นต้น)

น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
ป้องกันการเกิดชุมชน
แออั ด และการตั้ ง ถิ่นฐานที่ไม่เป็น
ทางการ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• ท�ำให้เกิดความ

ชัดเจนเกี่ ย วกั บ ความ
จ� ำ เป็ น ของการบรรลุ
ความครอบคุ ล มการ
เข้าถึงน�้ำและการ
สุขาภิบาล ในเมือง
ต่าง ๆ

• ใช้การคุกคามจาก

การระบาดของโรค
ต่าง ๆ เป็นแรงเสริม
เพื่อขอการสนับสนุน
ทางการเมืองส�ำหรับ
ยกระดับการด�ำเนินงาน
ด้านน�้ำและสุขาภิบาล
ส�ำหรับคนจนเขตเมือง

• จัดให้มีนโยบาย

ระดับประเทศและ
แนวทางต่าง ๆ การ
จัดการด้านน�้ำดื่ม
สะอาด การสุขาภิบาล
และของเสีย
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
จัดการรณรงค์
ท�ำความสะอาด
เพื่อการควบคุมแมลง
และพาหนะน� ำ โรค
อย่างสม�่ำเสมอ

•

•

จัดให้มีระบบ
ระบายน�้ำเสียผิวดิน
ส�ำหรับชุมชนโดยรอบ

• จัดให้มีระบบการ

จัดเก็บและการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

•

ระบุแหล่งก�ำเนิด
มลพิษทางอากาศ
และเรียกร้องให้มีการ
จ�ำกัดการปลดปล่อย
มลพิษ

ก�ำหนดประเด็น
ความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ของรัฐบาลท้องถิ่น
น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
ท�ำให้มั่นใจว่า
ประเด็นด้านน�้ำและ
การสุขาภิบาล ได้รับ
การบรรจุในแผน
พัฒนาโรงเรียน
และตลาด

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร
ในโครงการด้ า นน�้ ำ
และสุขาภิบาล ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่
จัดให้มีระบบการ ขององค์ ก รปกครอง
ขนส่งและการก�ำจัด ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ
จัดให้มีกฎหมาย
เกีย่ วกับการสุขาภิบาล
ขับเคลื่อนแหล่ง และมาตรการควบคุม
ทรัพยากรส�ำหรับ มลพิษ
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน�้ำและ
การสุขาภิบาล

•

•

•

•

•

• พัฒนาแหล่งน�้ำ

ครอบคลุมทั้งเมือง

• การปรับปรุงเพื่อ

ความเหมาะสม
เช่น คนจนเขตเมือง
ชุ ม ชนที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ
และการกระจาย
ระบบบริการด้านน�้ ำ
และการสุขาภิบาล
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
น�้ำ สุขาภิบาลและ
การจัดการของเสีย

• พัฒนามาตรฐาน

ส�ำหรับความมั่นคง
ปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายจาก
การต่อต้านการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนมาตรฐาน
เพือ่ เสริมความสามารถ
ชุมชนในการยอมรับ
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบต่าง ๆ

•

พัฒนาแผนต่าง ๆ
ทั่วทั้งเมือง เพื่อการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอย่างกว้าง
ขวางจากทั้งคนจน
ในเขตเมือง เมือง
ขนาดใหญ่ ชุมชนและ
ประชาสังคม

•

ท�ำให้มั่นใจว่าคนจน
เขตเมือง ชุมชนต่าง ๆ
และชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ
สามารถเข้ า ถึ ง ระบบ
การขนส่งสาธารณะ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
ที่อยู่อาศัย สภาพ การใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

• จัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ
(เช่น โปสเตอร์
แผ่นพับต่าง ๆ)
เกี่ยวกับวิธีการ
ปรับปรุงรูปแบบ
ของเตา และการ
ระบายอากาศ
ภายในบ้าน

ที่อยู่อาศัย สภาพ การใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

ที่อยู่อาศัย สภาพ การใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ
จัดท�ำแผนที่แสดง สนั บ สนุ น ให้ ค นจน
เขตเมืองและหน่วยงาน
พื้นที่ต่าง ๆ ของ
เมืองที่แสดงให้เห็น ด้านสุขภาพเข้าร่วมใน
การวางแผน
บ้านหรือสภาพ
การอยู่อาศัยที่ไม่ดี ปรับปรุงด้านน�้ำและ
สุขาภิบาล
และเสนอให้เป็น
ประเด็นส�ำคัญ
ประกันการจัดส่ง
ประเด็นหนึ่งของ
โครงการเมืองน่าอยู่ วัสดุการก่อสร้างและ
การซ่อมแซมอาคาร
พัฒนาโครงการ ที่ราคาถูกและสามารถ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย หาได้งา่ ย และสนับสนุน
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ ให้มีศูนย์ให้คำ� แนะน�ำ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ผู้พิการ
ในแต่ละชุมชน
พัฒนาสภาพบ้าน/
ที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ จัดให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น
และปลอดภัย ช่วยลด ส�ำหรับสิ่งอ�ำนวย
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความสะดวกเพื่อการ
การตกจากที่สูงและ ล้างมือและการซัก
เสื้อผ้า
ถูกไฟไหม้
ที่อยู่อาศัย สภาพ การใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

• แนะน�ำครัวเรือน •

เกี่ยวกับการลดความ
เสี่ยงจากบ้านที่ช�ำรุด
หรือเสียหาย

• ค้นหากลุ่มเสี่ยง

อันเนื่องมาจากบ้าน
ที่ช�ำรุดหรือเสียหาย
หรือกลุ่มเปราะบาง
(ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ
ผู้ติดเชื้อเอดส์) และ
ให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
หรือตามความจ�ำเป็น

•

•

•

• พัฒนาแผนการ •

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เชื้อเพลิง
อย่างปลอดภัย เช่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ
และใบปลิว

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

•

• เสริมสร้างศักยภาพ
• เชิญวิทยากรจาก • พัฒนาการขนส่ง การประเมิ
นผลกระทบ
ภาคส่วน หรือชุมชน
ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยว
กับการใช้เชื้อเพลิง

สาธารณะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการ
ขี่จักรยาน และลด

ด้านความเป็นธรรม
(สุขภาพและสิง่ แวดล้อม)
ในโครงการพัฒนา
ทุกโครงการ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
ที่อยู่อาศัย สภาพการใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ
ภายในอาคารอย่าง ผลกระทบทางลบต่อ สนับสนุนการเข้าร่วม
ปลอดภัย และการใช้ สุขภาพจากสังคมที่ กิจกรรมการประเมิน
เชื้อเพลิงทางเลือก ขึ้นกับการใช้รถยนต์ ผลกระทบความเป็นโดยก�ำหนดให้เป็น ธรรมด้านสุขภาพของ
ส่วนหนึ่งของการ
ชุมชน
ด�ำเนินงานสถานที่
น่าอยู่
ที่อยู่อาศัย สภาพการใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

ที่อยู่อาศัย สภาพการใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

•

• ส่งเสริมการใช้
างคุ้มค่า

พลังงานอย่
ในทุก ๆ สถานที่

• พัฒนานโยบาย
เกี่ยวกับ

ระดับท้องถิ่น
การใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าด้วยการลด
การบริโภคและส่งเสริม
แหล่งพลังงานทาง
เลือกที่สะอาดและ
ปลอดภัย

•

จัดท�ำโครงการ
“การเดินไปโรงเรียน”
ดการรณรงค์
• จัความสะอาดถนน

ท�ำ
เพื่อควบคุมแมลงและ
พาหะน�ำโรค

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

ที่อยู่อาศัย สภาพ
การใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

• จัดสรรให้มีพื้นที่

สาธารณะเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับเป็นสวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ เี ขียว
และสถานที่ที่เด็ก
สามารถเล่นได้อย่าง
ปลอดภัย

• ส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดน่าซื้อและ
อาหารปลอดภัย

• ตระหนักถึงความ

ส�ำคัญและด�ำเนินการ
เกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

• สนับสนุนสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกสาธารณะ
ส�ำหรับการซักเสื้อผ้า

• จัดเขตพืน้ ทีค่ วบคุม
แหล่งจัดเก็บและ
จ�ำหน่ายบุหรี่
แอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
ที่อยู่อาศัย สภาพการใช้ชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ
ส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกที่สะอาด
ส�ำหรับครัวเรือนและ
สะดวก สามารถหา
ได้ง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับชุมชน
ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ
ชุมชนน่าอยู่

•

• จัดท�ำแนวทางปฏิบตั ิ

เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ในการสร้างภาคี
เครือข่ายกับชุมชน
เพื่อขอให้อนุญาต
เปิดใช้ประโยชน์พื้นที่
และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ
และการกีฬา และเป็น
พื้นที่ส�ำรองส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง

106 [ Urban HEART: User manual ]

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

Urban HEART: User Manual

ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การขนส่งทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ปรับปรุงสุขอนามัย
และความปลอดภัย
ในชุมชน ในเขต
อุตสาหกรรมและ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การด�ำเนินชีวิตใน
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ

•

•

พัฒนาระบบการ
ขนส่งที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้บาดเจ็บ
ผู้ป่วยและผู้พิการ

•

ท�ำให้มั่นใจว่าการ
เดินเท้า การขีจ่ กั รยาน
และกิจกรรมทางกาย
รูปแบบอื่น ๆ ที่มี
อยู่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้และ
มีความปลอดภัย

• พัฒนาและน�ำ

นโยบายด้านการ
เดินทางไปปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมวิธีการที่
ปลอดภัยและรวดเร็ว
ในการเดินทางจาก
บ้าน ไป-กลับโรงเรียน
และสถานที่ทำ� งาน
เช่น การเดินเท้าและ
การขี่จักรยาน

การขนส่งทีด่ ตี อ่ สุขภาพ การขนส่งทีด่ ตี อ่ สุขภาพ การขนส่งทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
ประสานความร่วมมือ ก�ำหนดมาตรการ
ลงทุ น เกี่ ย วกั บ การ
กับภาคแรงงานและ ความปลอดภัยในการ สร้างระบบการเดินทาง
การจ้างงานเกี่ยวกับ จราจร เช่น มาตรการ ทางสาธารณะ ส่งเสริม
ความปลอดภัยในการ ควบคุมความเร็ว
การเดิ น เท้ า การขี่ ประกอบอาชีพในชุมชน ในการขับขี่
จักรยาน และรูปแบบ
ชุมชนทั่วไปและชุมชน
การเดินทางที่ไม่ใช้
ปรับปรุงโครงสร้าง ยานยนต์ เพื่อให้
ในเขตอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ประชาชนสามารถ
ริเริ่มโครงการ
กับความปลอดภัย
เดินเท้าไปยังแหล่ง
สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ ในการเดินเท้า
จ�ำหน่ายอาหาร
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
เจรจาโน้มน้าวเพื่อ
สวนสาธารณะ (เป็น
ให้เทศบาลออกกฎเครือ่ งชีว้ ดั การวางแผน
ระเบียบเพื่อก�ำหนด
และพัฒนาชุมชนทีด่ )ี
เขตควบคุมการบริโภค
พัฒนานโยบายของ
หรือจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
เมืองขนาดใหญ่เพือ่
แอลกอฮอล์และบังคับ
การใช้พลังงานอย่างมี
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
การดื่มแอลกอฮอล์
เน้น ลดการบริโภคและ
และการขับขี่ยาน
ส่งเสริมแหล่งพลังงาน
พาหนะ
ทางเลือกทีส่ ะอาด
จัดการรณรงค์ถนน
ปลอดภัยและเชือ่ ถือได้
ปลอดภัย
ปรับปรุงเครือข่าย
ด�ำเนินการตรวจระดับ
ถนนและขจัดอันตราย
ความเข้มข้นแอลกอฮอล์
จากการจราจร
ในเลือดในสถานที่
พัฒนาระบบการ
ประกอบการมี
จัดการจราจรครอบคลุม
ความเสีย่ งสูงที่จะเกิด
ทัง้ เมือง
การบาดเจ็บ

•

•

•

•

•

•

•

•
•

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
การขนส่งทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
พัฒนาแนวทาง
ปฏิบตั ริ ะดับประเทศ
เกีย่ วกับมาตรการ
ความปลอดภัยบนถนน

•

• ลงทุนและสร้าง

ศักยภาพ บุคลากร
เพือ่ สนับสนุนการ
ด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต�ำรวจ
หน่วยงานด้าน
การขนส่ง องค์กร
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
สาธารณะ และ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ
ในการลดและป้องกัน
การบาดเจ็บบน
ท้องถนน

•
•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ

• ระบุแหล่งมลพิษ

ทางอากาศและ
เรียกร้องให้มีการ
ลดการปลดปล่อย
มลพิษ

• พัฒนาให้มมี าตรการ • พัฒนาระบบการ • บูรณาการประเด็น

ลดมลพิษทางอากาศ
ครอบคลุมทั้งเมือง
และพัฒนากลยุทธ์
ร่วมหลายภาคส่วนเพือ่
การบรรลุเป้าประสงค์
และเป้าหมาย
ที่กำ� หนด

เชื้อเพลิงในครัวเรือน
ที่ปลอดภัยเข้าไว้ใน
โครงการสาธารณสุขพัฒนาระบบการ มูลฐานและรวบรวม
ป้องกันน�ำ้ ท่วมและ ผลการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับผลกระทบ
การระบายน�ำ้ เสีย
ของการด�ำเนินงาน
ทัว่ ทัง้ เมือง
ในระดับครัวเรือน
พัฒนาให้มีกลยุทธ์ ที่มีต่อผลลัพธ์ด้าน
การลดมลพิษทางอากาศ สุขภาพในชุมชน
อย่างองค์รวม และ
ก�ำหนดเป้าหมายให้มี
ส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน
ก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
ครอบคลุมทัง้ เมือง

•
•

• เน้นให้เห็นอย่างเด่น

ชัดเกี่ยวกับความจ�ำเป็น
ของการใช้เชื้อเพลิง
สะอาดในอาคาร
และจัดให้มีสิ่งจูงใจ
ต่าง ๆ เพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกหรือมี
มาตรการปรับปรุงการ
ระบายอากาศ
เปลีย่ นไปใช้เชือ้ เพลิง
สะอาดส�ำหรับยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม

•
•

ควบคุมจ�ำนวน
ยานพาหนะที่จะท�ำให้
เกิดการจราจรหนาแน่น
ในเมือง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพภูมอิ ากาศ

• จัดท�ำแผนที่แสดง • บังคับใช้กฎหมาย • ด�ำเนินการศึกษา

พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของ
เมืองที่มีความเปราะบางที่สุดที่จะเกิด
น�้ำท่วม แผ่นดินถล่ม
และการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิอย่าง
สุดขั้ว
สนับสนุนให้มเี ทศบาล
แผนการปรับตัวรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ให้ความส�ำคัญกับ
มาตรการการปรับตัว
ส�ำหรับคนจน เขตเมือง
เช่น จัดหาที่อยู่ที่เป็น
ทางเลือกเพื่อการอยู่
อาศัย

•
•

ควบคุมการปลดปล่อย
มลพิษและให้หน่วยงาน
ด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึง่
ในการสนับสนุนให้มี
มาตรการควบคุม
ที่เข้มงวดขึ้น
จัดท�ำแผนที่แสดง
ความเปราะบางต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและพัฒนา
ให้มีแผนการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
พื้นที่เขตเมืองหรือ
เมืองขนาดใหญ่
ให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งกับประชากร
กลุ่มเปราะบางและ
กลุ่มที่มีข้อจ�ำกัด
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ
ส�ำหรับการปรับตัว
เช่น คนจนในเมือง
ชุมชนที่พักอาศัย
นอกระบบ
พัฒนาให้มีระบบ
การส่งต่อผู้บาดเจ็บ
และกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน
ในเมือง

•

•

•

เกี่ยวกับการท�ำนาย
และการคาดการณ์
อนาคตเพื่อความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อพื้นที่เขตเมือง
พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพในการ
ให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพของเมือง
ขนาดใหญ่และท้องถิ่น
เกี่ยวกับการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบต่อ
คนจนเขตเมือง
การศึกษาวิจัย
หาวิธีการที่ดีที่สุด
ในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ ใ ห้
ความสนใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนจนเขตเมือง

•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพด้านพลังงาน
พัฒนาให้มีนโยบาย
ระดับประเทศที่จะ
ท�ำให้มกี ารใช้พลังงาน
ทางเลือกในครัวเรือน
ที่มีความสะดวก
เชือ่ ถือได้และเป็น
พลังงานสะอาด ที่ทุก
ครัวเรือนในเขตเมือง
สามารถเข้าถึงได้
พัฒนาให้มีนโยบาย
ระดับประเทศด้าน
การใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า โดยเน้นการลด
การบริโภคในเขตเมือง
และส่งเสริมแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่
สะอาดกว่าปลอดภัย
กว่าและเชื่อถือได้
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก
ลงทุนด้านการขนส่ง
สาธารณะและสร้าง
แรงจูงใจให้รัฐบาล
ท้องถิน่ และเมือง
ขนาดใหญ่ในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว
ส่งเสริมการเดินเท้า
การขี่จักรยานและ
รูปแบบการเดินทาง
อื่น ๆ โดยไม่ใช้
ยานยนต์

•

•

•
•
•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

จัดท�ำโครงการ
ด้านการศึกษา
ส�ำหรับประชากร
ทุกกลุ่มวัย

ประสานความร่วมมือ ท�ำให้การได้รบั การกับบหน่วยงานภาค ศึกษาถ้วนหน้าเป็น
การศึกษาและ
เป้าหมายในการ
สวัสดิการ ให้บูรณา- ด�ำเนินงานเมืองน่าอยู่
การโครงการให้ความ
รู้ในการจัดการฝึก
บูรณาการโครงการ
อบรมด้านสาธารณสุข จัดการศึกษาไว้ในการ
มูลฐาน
ด�ำเนินงานในสถานที่
ต่าง ๆ เช่น ตลาดน่าซือ้
ประยุกต์การจัดการ และโรงเรียนส่งเสริม
แบบบูรณาการเกีย่ วกับ สุขภาพ เป็นต้น
ความเจ็บป่วยในวัยเด็ก
ไปใช้ในชุมชนทีพ่ กั อาศัย พัฒนาให้มเี ป้าหมาย
นอกระบบในเขตเมือง การด�ำเนินงานร่วม
ระหว่างหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ การศึกษา
และสวัสดิการ

•

•

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

•
•

•

•

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

จัดท�ำแผนที่แสดง
ความไม่เป็นธรรมด้าน
ทางศึกษา จ�ำแนกตาม
อ�ำเภอ เพศ และสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม
และด�ำเนินมาตรการ
สร้างโอกาสที่เท่าเทียม
ส�ำหรับการรูห้ นังสือและ
การศึกษา
พัฒนาให้มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดร่วมส�ำหรับ
กระบวนการติดตามผล
การลดความไม่เป็น
ธรรม ด้านการศึกษา
ส�ำหรับประชากร
กลุ่มด้อยโอกาส

พัฒนานโยบาย
ระดับประเทศที่
สนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกันและ
การพัฒนาทักษะของ
คนจนเขตเมือง และ
น�ำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ

•

•

• พัฒนาให้มีแผนความ

•

•

เชื่อมโยงโครงการ
ด้านความเป็นธรรม
ด้านการศึกษาและ
ด้ า นอาชี พ เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับ
การศึกษามีโอกาส
ที่จะเท่าเทียมกัน
ในการประกอบอาชีพ

ร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งระดับอ�ำเภอ
จังหวัด และประเทศ
ในการลดความไม่เป็น
ธรรมด้านการศึกษา

• เชื่อมโยงโครงการ

ด้านความเป็นธรรม
ด้านการศึกษาและ
ด้านอาชีพ เพื่อให้
มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับ
การศึกษามีโอกาส
ที่เท่าเทียมกันในการ
ประกอบอาชีพ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
สุขภาพของผูห้ ญิง

สุขภาพของผูห้ ญิง

สุขภาพของผูห้ ญิง

อ่ งการด�ำรง • ให้ความส�ำคัญและ
• ผนวกเรื่องสุขภาพ ชี•วผนวกเรื
ิต การพัฒนาทักษะ

ไว้ในโครงการเกี่ยว
กับการด�ำรงชีวิตของ และพลังอ�ำนาจผูห้ ญิง
ไว้ในการฝึกอบรม
ผู้หญิง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สนับสนุนการฝึก- ในชุมชนและชั้นเรียน
ต่าง ๆ ของผู้เป็น
อบรมทักษะชีวิต
มารดาเด็ก
ส�ำหรับผู้หญิง
(งบประมาณ,
ใช้การวิจัยอย่าง
การเก็บออม)
มีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและรายงาน
วิจัยโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน สถานะทางสุขภาพ
ของชุมชนที่พักอาศัย
เพื่อเข้าใจความ
ต้องการของผู้หญิง นอกระบบ
และวิธีคิด เพื่อที่จะ
ให้ความส�ำคัญกับ
บรรลุความต้องการ
การให้ความรู้
นั้น
ด้านสุขภาพส�ำหรับ
สนับสนุนความรู้ เด็กหญิง
ด้านสุขภาพส�ำหรับ
ปรับปรุงคุณภาพ
เด็กหญิง
และการเข้าถึงบริการ
ท�ำให้ข้อมูลด้าน และข้อมูลข่าวสาร
การวางแผนครอบครัว ด้านการวางแผน
และการคุมก�ำเนิด ครอบครัว
สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย

•
•

•

•

•
•

•

ตระหนักถึงการให้
ความช่วยเหลือของ
ผู้หญิงในการพัฒนา
สถานที่น่าอยู่ โดยให้
รางวัลระดับเมือง
ส�ำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขผู้ปฏิบัติ
งาน และผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง

• บูรณาการประเด็น

สุขภาพของผู้หญิง
ในการด�ำเนินงาน
พัฒนาสถานที่ต่าง ๆ

• ท�ำให้มนั่ ใจเกีย่ วกับ

ความเสมอภาค
ทางเพศในโครงการ
พัฒนาสถานที่น่าอยู่
ต่าง ๆ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของระบบ
สุขภาพในเขตเมือง
ลงทุนและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพ
การด�ำเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับความจ�ำเป็น
และความเสี่ยงทาง
สุขภาพของประชากร
ที่ยากจนในเขตเมือง

•

•

ท�ำให้มั่นใจเกี่ยวกับ
ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพใน
สถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ

• พัฒนาให้มีกลไกการ

เตรียมการและการ
ตอบสนองในภาวะ
ฉุกเฉิน ที่คำ� นึงถึง
ความท้าทายของ
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ
ต้องเผชิญอยู่ โดย
สัมพันธ์กับขนาด
ของถนน ระยะทาง
จากถนนสายหลัก
การขาดแคลนแสงสว่างและแนวทาง
ด�ำเนินการที่เหมาะสม
ในช่วงกลางคืน เป็นต้น

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของระบบ
สุขภาพในเขตเมือง
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ร ะดั บ
ประเทศในการเสริ ม
อ�ำนาจรัฐบาลท้องถิ่น
ในการได้มาซึ่งแหล่ง
ทรัพยากรและศักยภาพ
ในการสนับสนุนบริการ
สุขภาพและข้อมูล
ข่าวสารให้กับคนจน
เขตเมือง ผู้หญิง เด็ก
และวัยรุ่น

•

• ปรับปรุงความ

ครอบคลุมของระบบ
ประกันสุขภาพทาง
สังคมระดับประเทศ
ส�ำหรับคนจนเขตเมือง
ผู้หญิง เด็ก และวัยรุ่น

• พัฒนาโครงการ

ระดับประเทศเพื่อลด
อันตรายและป้องกัน
การใช้ยาเสพติด

• ลงทุนเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านยาเสพติด

• บรรจุข้อมูลตัวแปร

อิสระที่เกี่ยวข้องกับ
สถานทีต่ า่ งๆ ในเขตเมือง
เพือ่ ให้เห็นความแตกต่าง
ภายในเขตเมืองและ

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของระบบ
สุขภาพในเขตเมือง
สนับสนุนโครงการ
ประกันสุขภาพทาง
สังคมและการประกันสุขภาพชุมชนที่จัด
ส�ำหรับคนจนใน
เขตเมือง

•

•

พัฒนาให้มีการ
ด�ำเนินงานในระดับ
ประเทศทีเ่ น้นเป้าหมาย
ต่อสู้โรควัณโรค เอดส์
มาเลเรีย ไข้เลือดออก
และโรคอื่น ๆ ที่ท�ำให้
สุขภาพทรุดโทรม ที่มัก
เกิดขึ้นในเขตเมืองและ
ส่งผลต่อคนจนเขตเมือง
มีการ
•ด�ำพัเนิฒนนาให้
งานโครงการ

ระดับประเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการควบคุมโรค
ไม่ติดต่อโดยชุมชน
และท�ำให้มั่นใจว่า
สถานที่ต่าง ๆ ใน
เขตเมืองมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอน

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของระบบ
สุขภาพในเขตเมือง
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว
ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
ระดับประเทศ
ท�ำให้มั่นใจว่าคนจน
•เขตเมื
องและชุมชน

ที่ตั้งถิ่นฐานไม่เป็น
ทางการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส�ำมะโน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ

ดท�ำมีแนวทาง
•วิชจัาการระดั
บประเทศ

และสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในชุมชน
และในสถานบริการ
สุขภาพส�ำหรับผู้ป่วย
ทางจิตเวช ซึมเศร้าและ
วิตกกังวล

บตั ิ
•และจัดด�ท�ำำเนิแนวทางปฏิ
นการเกีย่ วกับ
การควบคุมอาหาร
และสนับสนุนการใช้
ส่วนประกอบอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า
โดยการลดเกลือ
การขจัดกรดไขมัน
ทีผ่ ลิตจากอุตสาหกรรม
การลดไขมันอิม่ ตัว และ
จ�ำกัดการใช้นำ�้ ตาล
เชิงเดี่ยว
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของระบบ
สุขภาพในเขตเมือง
ให้ข้อมูลที่มีความ
สมดุลและถูกต้องส�ำหรับ
ผู้บริโภค เพื่อให้มี
การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การควบคุมอาหาร
บนฐานของข้อมูลที่
ได้รับและเป็นวิธีการ
ที่ดีต่อสุขภาพ

•

• พัฒนากลไกเพื่อลด

แรงกดดันและผลกระทบ
จากอาหารราคาถูกทีใ่ ห้
พลังงานสูง ไม่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และ
เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ในกลุ่มประชากร
ด้อยโอกาสส่วนใหญ่

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 115

Urban HEART: User Manual

ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพที่เน้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เด็กและวัยรุ่น
ที่มีสุขภาพดี
จัดตั้งกลุ่มสนับสนุน พัฒนาให้มีกลยุทธ์
การช่วยชีวิตเด็กใน
การให้นมแม่
พื้นที่เฉพาะในเขตเมือง
จัดท�ำโครงการด้าน รวมทั้งการให้นมแม่
การจัดการเกี่ยวกับ
การให้อาหารเด็ก
โภชนาการ สารอาหาร มารดาที่มีความเสี่ยงสูง
ส�ำคัญที่จ�ำเป็น อาหาร และเด็กหญิงที่อยู่ใน
เสริมและเกลือไอโอดีน ภาวะเสี่ยง
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
เด็กและวัยรุ่น
ที่มีสุขภาพดี

•

•

•
•

สนับสนุนการ
บูรณาการ กลยุทธ์
การป้องกันเด็กจาก
การได้รับทารุณกรรม
โดยริเริ่มด�ำเนินงาน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดประสบการณ์วยั เด็ก
ที่ไม่ดีและการยกระดับ
การพัฒนาเด็ก

• เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง

ศั ก ยภาพการด� ำ เนิ น งาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดยชุมชนและแนว
ปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ ตอน
ของการเฝ้าระวังปัจจัย
เสี่ยงโรคเรื้อรังในสถานที่
ต่าง ๆ ในเขตเมือง

ดให้มีบริการดูแล
• สนับสนุนโครงการ •สุขจัภาพก่
อนถึงโรงพยาบาล
ให้วัคซีนในเด็ก

• ฝึกอบรมมารดา

และบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ส�ำหรับผู้ที่ได้รับ
การกระท�ำรุนแรงหรือ
บาดเจ็บ

เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและส่งเสริม
ท�ำการส�ำรวจเพือ่ เข้าใจ
ให้น�ำเด็กไปตรวจ
ความเสี
่ ย งต่ อ สุ ข ภาพของ
สุขภาพอย่างสม�่ำเสมอ
ประชากรกลุม่ วัยรุน่ และจัด
จัดให้มีแรงจูงใจ ท�ำแผนทีแ่ สดงชุมชนทีพ่ กั
ส�ำหรับการน�ำเด็กไป อาศัยนอกระบบที่มีความ
ตรวจที่ศูนย์บริการ เปราะบางที่สุด (เช่น
ชุมชนที่ได้รับอันตราย
สุขภาพ

•

•
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ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
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รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
เด็กและวัยรุ่น
ที่มีสุขภาพดี

• เสริมความเข้มแข็ง
การรณรงค์เพื่อขจัด
โรคพยาธิ

ก�ำหนดประเด็น
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เด็กและวัยรุ่น
ที่มีสุขภาพดี

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

จากสารเคมีอนั ตราย
ต่าง ๆ)

•

จัดโปรแกรมด้าน
จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ สุขภาพเป็นการพิเศษ
งดการสูบบุหรี่
ส�ำหรับกลุ่มวัยรุ่น
(อนามัยการเจริญพันธุ์
ก�ำหนดเขต
การป้องกันโรคเอดส์
ปลอดบุหรี่ในชุมชน การควบคุมการสูบบุหรี่
และป้องกันการบริโภค
บังคับใช้กฎหมาย แอลกอฮอล์)
ห้ามจ�ำหน่ายบุหรี่
แก่ผู้เยาว์

•
•
•
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
การควบคุม
การสูบบุหรี่

• ก�ำหนดให้มี

สัญลักษณ์เตือนภัย
ที่มีประสิทธิภาพ
บนบรรจุภัณฑ์บุหรี่

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
การควบคุม
การควบคุม
การควบคุม
การควบคุม
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่

• รวมการควบคุม • ท�ำให้เมืองเป็นเมือง • พัฒนาแผนของ

การสูบบุหรี่เข้าไว้ใน ปลอดบุหรี่
โครงการให้ความรู้
เกีย่ วกับการสาธารณสุข ประกาศให้กิจกรรม
มูลฐาน
กีฬาทุกประเภทเป็น
การกีฬาปลอดบุหรี่
จัดตัง้ คณะกรรมการ
ควบคุมการสูบบุหรี่
งดการสูบบุหรี่ใน
ภายในชุมชน
สถานที่สาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื่อมโยงกับองค์กร ในพื้นที่ปิด (enclosed
พัฒนาเอกชนและชีช้ วน space)
ให้มีการด�ำเนินงานตาม
กรอบอนุสัญญาการ
พัฒนาให้มกี ารป้องกัน
ควบคุมการสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติดทั่วทั้ง
ขององค์การอนามัยโลก เมือง และโปรแกรม
ในระดับท้องถิ่น
ลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติด
เสริมความเข้มแข็ง
ระบบสุขภาพที่ท�ำให้
ประกาศและบังคับ
มีคำ� แนะน�ำเกี่ยวกับ ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การเลิกสูบบุหรี่เป็น ปลอดบุหรี่อย่าง
ส่วนหนึ่งของงาน
เคร่งครัดในสถานสาธารณสุขมูลฐาน
บริการสุขภาพ สถานศึกษา อาคาร สถานที่
สาธารณะ รวมทั้ง
สนับสนุนให้มี
สายด่วนและการริเริ่ม สถานที่ท�ำงาน
ภัตตาคารและ
อื่น ๆ ของชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการรักษา สถานบันเทิง
ด้วยยาทีม่ รี าคาถูก และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ในที่ที่เหมาะสม

•

• บังคับใช้กฎหมาย •
ห้ามจ�ำหน่ายบุหรี่แก่
ผู้เยาว์

•

• เสริมพลังชุมชน •
ในการเจรจาเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของ
การควบคุมตนเองตาม
กฎหมายด้าน
สาธารณสุข

•

•

•

•

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเมืองใหญ่
ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมบุหรี่
(Framework
Convention on
Tobacco Control)

• ท�ำงานร่วมกับผู้น�ำ

อนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมบุหรี่และจัดหา
ทรัพยากรเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของ
ท้องถิ่น

• ก�ำจัดการค้าสินค้า
ประเภทบุหรี่ ที่ผิด
กฎหมาย

•

ทางความคิดของชุมชน ให้ความส�ำคัญกับ
เพื่อเปลี่ยนการรับรู้/ ปัจจัยที่ทำ� ให้เกิดการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ เคลือ่ นย้ายประชากร
การยอมรับการสูบบุหรี่ เข้า-ออกระหว่างเมือง
และชนบท
ให้การอนุมัติกฎ
ระเบียบของท้องถิ่น
่เข้มงวดมากกว่า
ที่กำ� หนดไว้ในกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมบุหรี่
(Framework
Convention on
Tobacco Control)

•

•

เชือ่ มโยงการควบคุม
บุหรีเ่ ข้าไว้ในการด�ำเนิน
โครงการเสริมพลังและ
การพัฒนาชุมชน

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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• ประยุกต์ใช้กรอบ
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การควบคุม
การสูบบุหรี่

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

• ด�ำเนินการอย่าง

องค์รวมในการควบคุม
การโฆษณาบุหรี่
การส่งเสริมและการ
สนับสนุนการสูบบุหรี่
ทุกรูปแบบ

• แต่งตั้งตัวแทน

ภาคประชาชนในการ
บังคับใช้กฎระเบียบ/
เทศบัญญัติเกี่ยวกับ
การควบคุมการสูบบุหรี่

• เพิ่มอัตราการเก็บ

ภาษีส�ำหรับสินค้า
ประเภทบุหรี่และท�ำให้
มั่นใจว่าอัตราภาษี
มีการปรับให้เหมาะสม
ตามช่วงเวลาที่เป็นไป
ตามการขยายตัว และ
เพิม่ ขึน้ ทีเ่ ร็วกว่าอ�ำนาจ
การซื้อของผู้บริโภค

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
แอลกอฮอล์และการ
ใช้สารผิดกฎหมาย

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
แอลกอฮอล์และการ แอลกอฮอล์และการ แอลกอฮอล์และการ แอลกอฮอล์และการ
ใช้สารผิดกฎหมาย ใช้สารผิดกฎหมาย ใช้สารผิดกฎหมาย ใช้สารผิดกฎหมาย

• การบังคับใช้กฎหมาย • ระบบการอนุญาต
• ส่งเสริมตัวแบบที่ • จัดให้มีการรักษาที่ • โครงการให้ความรู้ ของท้
องถิ่นที่ได้รับการ

ดีสำ� หรับวัยรุ่นภายใน สามารถเข้าถึงได้และ ส�ำหรับพ่อแม่ที่มีลูก
เมือง
สะดวกในการใช้บริการ วัยรุ่น
ประกอบด้วย บริการ
ล้างพิษ บริการช่วย
เหลือทางด้านจิตใจ
และการรักษาผู้ติด
สารเสพติด (เมธาโดน
และบูเพรนอร์ฟินด์)
ส�ำหรับผู้ต้องการเลิก
ยาเสพติด

• การให้ความรูแ้ ละการ

กระจายยานาลอกโซล
เพือ่ ป้องกันการได้รบั ยา
เกินขนาดและข้อก�ำหนดการป้องกัน
การให้ยาเกินขนาด
แอลกอฮอล์และการใช้
สารผิดกฎหมาย

การจ�ำหน่าแอลกอฮอล์
สนับสนุนโดยการ
ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อ
ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำ
ต่ อ ต้ า นการใช้ ส ารผิ ด ที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์
กฎหมาย
ควบคุมการกระท�ำ
ปฏิบัติการของชุมชน ผิดเกีย่ วกับสินค้าผิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง กฎหมายและการ
โครงสร้างกฎหมาย ควบคุมสินค้าภายในบ้าน
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เกีย่ วกับแอลกอฮอล์

•

•

• นโยบายท้องถิ่นที่

ก�ำหนดให้ตลาดขายยา
ริมถนนเป็นพื้นที่เสี่ยง
(ส�ำหรับวัยรุ่นและ
คนเร่ร่อน)

•

การจ�ำกัดช่วงเวลา
ปิดการขาย

• บังคับใช้ข้อห้าม

เกี่ยวกับการให้บริการ
ที่สนับสนุนการมึนเมา
ในสถานที่ต่าง ๆ

• สุ่มตรวจสอบ

แอลกอฮอล์ในลมหายใจ
ของผู้ขับขี่รถยนต์

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง

120 [ Urban HEART: User manual ]

•

Urban HEART: User Manual

ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
การป้องกันความ
รุนแรง

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
การป้องกันความ
การป้องกันความ การป้องกันความ
การป้องกันความ
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง
พัฒนาระบบข้อมูล
จัดท�ำแผนที่แสดง
ด�ำเนินการวิจัยเพื่อ จัดให้มีระบบต่าง ๆ
เพือ่ กระจายตัวอย่างการ
ข่าวสารและการ
ส่วนต่าง ๆ ของเมือง พัฒนาความเข้าใจ
ติดตามที่ผสมผสาน ทีพ่ บปัญหาความรุนแรง เกี่ยวกับการศึกษาหา ปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ อย่าง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และอาชญากรรมสูง สาเหตุของปัญหาและ กว้างขวางและกระตุ้น
ที่หลากหลาย (เช่น
และด�ำเนินมาตรการ การป้องกันความรุนแรง ให้เกิดการปรับตัวของ
ท้องถิ่น
ต�ำรวจ โรงเรียน
ปรับปรุงแสงสว่าง
ในชุมชนและ
ห้องฉุกเฉิน)
โครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นทีท่ ี่ไม่ได้รับ
จัดให้มีการฝึกอบรม
และสถานที่ที่ต�ำรวจ การบริการ
เพือ่ ปรับปรุงการรายงาน
สามารถมองเห็นได้ง่าย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลักดันให้การป้องกัน เกี่ยวกับการบรรลุ
เมืองน่าอยู่
ความรุนแรงอยู่ในแผน เป้าหมายการป้องกัน
ความรุนแรงให้กับ
การฟื้นฟูเขตเมือง
ผู้ตัดสินใจทางนโยบาย
พัฒนาและสนับสนุน อย่างชัดเจน
โครงการป้องกันความ
ส่งเสริมการลงทุน
รุนแรงภายในชุมชน
พัฒนากลยุทธ์การ
อย่างองค์รวม ด้วยการ ป้องกันความรุนแรง และการด�ำเนินงาน
เชื่อมโยงสิ่งอ�ำนวย- ภายในเมืองขนาดใหญ่ ติดตามกลยุทธ์ระยะสัน้
ความสะดวกส�ำหรับ โดยการมีส่วนร่วมทุก ระยะกลาง และระยะยาว
ภาวะฉุกเฉิน นโยบาย ภาคส่วนเพื่อสนับสนุน เพื่อการป้องกันความ
ที่พักอาศัยและระบบ ให้มีการด�ำเนินงาน รุนแรง
อ�ำนวยความยุติธรรม ครอบคลุมทั้งเมือง
ส่งเสริมการลงทุน
และการด�ำเนินงานตาม
สนับสนุนการป้องกัน
นโยบายด้านสังคม
ความรุนแรงในครอบครัว
การเคหะ และการ
และบ้านในฐานะที่เป็น
ศึกษาที่เสริมความ
วิธีหนึ่งในการป้องกัน
เข้มแข็งของครอบครัว
ความรุนแรงในชุมชน
และเสริมสร้างการผนึก
ก�ำลัง และเครือข่ายทาง
สังคม

• ส่งเสริมวิธีการต่าง ๆ •

ในการวางแผนเขตเมือง
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันอาชญากรรม
และความรุนแรงด้วย
การออกแบบด้าน
สิ่งแวดล้อม

• จัดโปรแกรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันความรุนแรง
ในครัวเรือน

• บรรจุการป้องกัน

ความรุนแรงไว้ใน
หลักสูตรการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ในระดับท้องถิ่น

• จัดตั้งสมาคม

สันติภาพและการ
ป้องกันอาชญากรรม
ที่สนับสนุนโดยชุมชน

• สนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทและความขัดแย้ง
โดยการปรึกษาหารือ
และเจรจาไกล่เกลี่ย
ภายในชุมชน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การป้องกันความ
การป้องกันความ
การป้องกันความ
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง

•

การริเริ่มโครงการ
เฝ้าสังเกตเพื่อนบ้าน
และชุมชนใกล้เคียง

• พัฒนาให้มีระบบ

เตือนภัยและสื่อสาร
ป้องกันไม่เกิดปัญหา
ความรุนแรงภายใน
ชุมชน

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

และตัวแทนชุมชนที่ท�ำ
หน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
ให้ ส ามารถท�ำ งานกั บ
เด็กและวัยรุน่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

• ลงทุนเพื่อการ

ปรับปรุงไฟฟ้าริมถนน
ในชุมชน

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ลดการเข้าถึงอาวุธ
ร้ายแรง ได้แก่ ปืน
ขนาดเล็ก

• จัดการรณรงค์ใน

สังคมวงกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
บรรทัดฐานทางสังคม
ที่เน้นความเคารพ
วิธีการที่ไม่ใช้ความ
รุนแรงและความ
เสมอภาคทางเพศ

Urban HEART: User Manual

ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต

•

ท�ำให้มั่นใจว่ามี
สถานที่ที่ปลอดภัย
ในชุมชน เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ
และการท�ำกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม รวมถึง
เพื่อการเล่นของเด็ก ๆ

• บรรจุประเด็น

สุขภาพจิตไว้ในการฝึก
อบรมส� ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ
งานด้านการสาธารณสุข
มูลฐาน
จัดท�ำข้อตกลงการ
ประเมินและการรักษา
ด้านสุขภาพจิต ส�ำหรับ
คลินิกที่ให้การรักษา
ระดับปฐมภูมิท�ำให้
มั่นใจว่าแพทย์ที่ให้
การรักษาระดับปฐมภูมิ
สามารถสั่งยา ด้าน
จิตเวชที่จำ� เป็น และ
สามารถจัดหาได้อย่าง
ต่อเนื่องในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือร้าน
จ�ำหน่ายยาบริเวณ
ใกล้เคียง

•

• ท�ำให้มนั่ ใจว่ามีผปู้ ฏิบตั ิ

•

•

ก�ำหนดนโยบาย
พัฒนากลยุทธ์
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
เข้าร่วมกิจกรรมทาง ที่ดี โดยร่วมกับภาค
สังคม
ส่วนที่หลากหลาย
เช่น การเคหะฯ
ลดความแตกต่างที่มี สุขภาพ กระบวนการ
มากระหว่างการบริหาร ยุติธรรม การจ้างงาน
จัดการของภาครัฐและ สวัสดิการ สังคม
สถานบริการสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะและ
เพื่อประโยชน์ของการ การกีฬา อย่างทั่วถึง
ให้บริการด้านสุขภาพจิต
เกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับการ
รักษา จ�ำนวนนาทีของ
การให้ค�ำปรึกษาของ
จิตแพทย์แก่ผู้ป่วยนอก
และค่าเฉลี่ยจ�ำนวน
เตียงต่อพยาบาล ใน
สถานบริการผู้ป่วยใน
ด้านจิตเวช

•

งานด้านบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ มีการพบ
ปรึ ก ษากั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
ด้านสุขภาพจิตอย่างน้อย
เดือนละครัง้ เพือ่ ทบทวน
เกีย่ วกับผูป้ ว่ ยรายบุคคล
การประสานงาน
กิจกรรมต่าง ๆ และ
ประเด็นการส่งต่อผูป้ ว่ ย
หรือการฝึกอบรมและ
การให้ค�ำแนะน�ำ
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การเข้าถึงการ
การเข้าถึงการ
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน
ระเบียบวิธีการ • จัดการฝึกอบรมการ
•วิจยัใช้แบบชุ
มชนเป็นฐาน ปฐมพยาบาลอย่าง

และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเปิดเผย
ความไม่เป็นธรรมด้าน
สุขภาพในสถานที่ต่าง ๆ
ในเขตเมือง และพัฒนา
กลยุทธ์การตอบสนอง
ความไม่เป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
สร้างเสริมศักยภาพ
การตอบสนองความ
เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
มลพิษ การบาดเจ็บ
การได้รบั พิษ การได้รบั
สารหรือยาเกินขนาดและ
พิษสุรา ในศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข และใน
ฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
การสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุ ม ชนที่ พั ก อาศั ย
นอกระบบ
จัดให้มบี ริการคัดกรอง
การใช้ ย าผิ ด กฎหมาย
โดยบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภู มิ ในสถานที่ ที่ มี
ความเสี่ยงสูง
คัดกรองการใช้
แอลกอฮอล์และการนัด
ตรวจติดตามผลใน
หญิงมีครรภ์

•

•
•

ถ้วนหน้าให้เป็นเป้าหมาย
หนึ่งของสถานที่น่าอยู่
(healthy settings)
ต่างๆ
เพิม่ การลงทุนในโครงการ
ให้บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ การฝึกอบรม
และพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
พัฒนาให้มีโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพศูนย์บริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่ยากจน
สนับสนุนบริการใน
พืน้ ทีท่ เี่ ข้าไม่ถงึ และใช้
กลยุทธ์จากบ้านสู่บ้าน
ในการปรับปรุงความ
คลอบคุลมการได้รับ
วัคซีน สุขภาพมารดา
และ IMCI ในชุมชน
ที่ พั ก อาศั ย นอกระบบ
และชุมชนแออัดและ
แหล่งที่อยู่ที่ย้ายไปใหม่
พัฒนาการป้องกันโรค
ไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานและมาตรการ
ควบคุมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานตาม
STEPS ในพื้นที่เขตเมือง

•
•
•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง

124 [ Urban HEART: User manual ]

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

Urban HEART: User Manual

ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การเข้าถึงการ
การเข้าถึงการ
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

• ปรับปรุงการเข้าถึง • พัฒนาและสนับสนุน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางกายภาพและ
การเงินการคลังในการ
จัดบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมเิ พือ่ พร้อม
ใช้ในการดูแลการบาดเจ็บ
ส�ำหรับผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงและการ
ได้รับการทารุณกรรม
อย่างเหมาะสม

โครงการป้องกันความ
รุนแรงในวัยรุน่ ตัวอย่าง
เช่น การฝึกอบรม
ทักษะชีวิต การให้ความ
ช่วยเหลือวัยรุน่ ทีม่ คี วาม
เสี่ยงสูง ให้สามารถ
เรียนจบ การลดโอกาส
การเข้าถึงแอลกอฮอล์

•

ออกกฎหมายและ
บังคับใช้กฎหมาย
ลงทุนและสนับสนุน เกี่ยวกับการอนุญาต
ความเข้มแข็งสถาน จ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
บริการสาธารณสุข
ที่มีแอลกอฮอล์
ระดับปฐมภูมิและ
การเก็บภาษี
ทุติยภูมิ เพื่อขยายความ การก�ำหนดราคาและ
สามารถในการตอบ การควบคุมการเข้าถึง
สนองความเจ็บป่วย
อาวุธต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
การบาดเจ็บ การได้รับ จัดให้มีบริการรักษา
พิษ การได้รับยาเกิน และการด�ำเนินงาน
อย่างรวดเร็วที่สามารถ
ขนาด และพิษสุรา
ของการให้บริการระดับ ใช้บริการได้สะดวก
ปฐมภูมิ และในฐานะ (ประกอบด้วยการ
ล้างพิษ การสนับสนุน
เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางด้
านจิตใจ การฟื้นฟู
การสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชนที่เป็นที่อยู่ ยานอลเทรกโซล
(naltrexone)
อาศัยนอกระบบ
(Informal settlement) แอคแคมโพรเสท
(acamprosate)
และ ไดซัลฟิแรม
(disulfiram)

•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
การป้องกันสุขภาพ ความผาสุก/
ในสถานที่ทำ� งาน สวัสดิการทางสังคม

ฒนาการด�ำเนินงาน • ส่งเสริมให้มกี ารชืน่ ชม
•เป็นพัการเฉพาะ
การฝึก- มรดกของเมือง ศิลปะ และ

อบรม และโครงการ
ด้านอาชีวอนามัยเพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การท�ำงานในชุมชนแออัดและชุมชน
ที่พักอาศัยนอกระบบ

บสนุนการ
•จัดลงทุหาชุนและสนั
ดปฐมพยาบาล

และฝึ ก อบรมผู ้ ป ฏิ บั ติ
งานด้านสุขภาพในสถานประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางในชุมชนยากจน ในเขตเมือง
และชุมชนที่พักอาศัย
นอกระบบ

กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม
อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
ในฐานะเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง
ของการสร้างทุนทางสังคม
และการส่งเสริมค่านิยม
เชิงบวกในพื้นที่เขตเมือง
และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเอกลักษณ์ของชาติ
ด�ำเนินการวิจยั เกีย่ วกับ
ผลกระทบของศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมต่อการ
ป้องกันสุขภาพจิตและ
การฟื ้ น สภาพสู ่ ภ าวะ
ปกติและคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับคนจนในเขตเมือง
จัดท�ำนโยบายการ
บูรณาการด้านสังคม
ที่ชัดเจน
สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างบริการทางสังคม
ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน และเป็นความ
ปลอดภัยทางสังคมส�ำหรับ
ผู้อพยพ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
และครอบครัวที่ย้ายไปอยู่
ที่ใหม่และกลุ่มประชากร
ที่ถูกแบ่งแยกทางสังคม

•

างๆ •
•เพื่อด�ำท�เนิำให้นมาตรการต่
มั่นใจว่ามีการ
จัดบริการด้านสิง่ แวดล้อม
ในการท�ำงานที่เอื้อต่อ
สุ ข ภาพและปลอดภั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชุมชนเขตอุตสาหกรรม

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 2 การพัฒนาสังคมและมนุษย์
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
การเงินระดับจุลภาค

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพที่เน้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
การเงินระดับจุลภาค การเงินระดับจุลภาค การเงินระดับจุลภาค การเงินระดับจุลภาค

นด้าน • รวมประเด็นด้าน • สร้างสิ่งแวดล้อมทาง • สร้างสิ่งแวดล้อมทาง • พัฒนา ลงทุน และด�ำรง
•การเงิผนวกประเด็
นระดับจุลภาค การเงินระดับจุลภาค นโยบายที่กระตุ้นและให้
รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
นโยบายระดับเทศบาลที่
สิ
ง
่
จู
ง
ใจและการสนั
บ
สนุ
น
ไว้ในโครงการเกี่ยวกับ ไว้ในกิจกรรมการกระตุน้ และจูงใจท้องถิน่
การด�ำรงชีวิต บ้าน บริการสุขภาพระดับ แก่รัฐบาลท้องถิ่นในการ ให้สนับสนุนเงินสินเชื่อ
บริการสินเชือ่
และที่อยู่อาศัย
ปฐมภูมิ
สุขภาพและโครงการ
จัดให้มีบริการกู้ยืมเงิน จัดให้มกี ารกูย้ มื เงินแก่
อื่น ๆ ของชุมชน
เชือ่ มโยงประเด็นด้าน ส� ำ หรั บ ครั ว เรื อ นในการ สมาคมหรือองค์กรต่าง ๆ
การเงินระดับจุลภาค ปรับปรุงที่พักอาศัยให้ดีขึ้น ส�ำหรับคนจนเขตเมือง
กับโครงการป้องกัน (ประกอบด้วยการกู้ยืมเงิน เพือ่ สนับสนุนให้ครัวเรือน
ความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวนน้อยที่มีก�ำหนด ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้
การคืนเงินที่ยืดหยุ่น) หรือ ดีขึ้น (ประกอบด้วย
สนับสนุนแผนงานด้าน การกู้ยืมเงินจ�ำนวนน้อย
สินเชื่อในระดับชุมชน ที่มีก�ำหนดการคืนเงิน
ทีย่ ดื หยุน่ ) หรือสนับสนุน
จัดการรณรงค์เกี่ยวกับ แผนงานด้านสินเชื่อใน
ความส�ำคัญของการ
ระดับชุมชน
ออมทรัพย์

•

•

•

ทางนโยบายที่กระตุ้น
การเงินระดับจุลภาคและ
เชื่อมโยงเรื่องนี้กับเรื่อง
ที่อยู่อาศัย การศึกษา
การด�ำเนินชีวิต และ
การริเริ่มโครงการด้าน
สุขภาพส�ำหรับคนจน
เขตเมือง

•

จัดท�ำแผนทีแ่ สดงกลุม่ - • จัดท�ำแผนที่แสดง
•ประชากรต่
าง ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั เมืองใหญ่หรือเขตชุมชน

ต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการ
ปกป้องทางสังคม หรือ
ไม่มีประกันสุขภาพ
และเพื่อมุ่งสู่การปฏิรูป
นโยบายที่ช่วยให้รัฐบาล
ท้องถิ่นขยายบริการ
จัดการฝึกอบรมทักษะ ความครอบคลุมในเรื่อง
ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการ ดังกล่าว
จ้างงาน
กระตุ้นและสนับสนุน
บูรณาการบริการด้าน เมืองและเทศบาลต่าง ๆ
สุขภาพพื้นฐานไว้ในการ ที่ก�ำลังพัฒนาแผนงาน
เงินระดับจุลภาค ได้แก่ ประกันสุขภาพโดยชุมชน
การเลิกสูบบุหรี่ และการ มีสว่ นร่วม ส�ำหรับคนจน
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อการ
เขตเมือง
ป้องกัน

การปกป้องทางสังคมที่
เพียงพอ หรือไม่มีประกัน
สุขภาพ และด�ำเนินการเพื่อ
มุ่งสู่การปฏิรูปนโยบาย
เพื่อการขยายความ
ครอบคลุมในเรือ่ งดังกล่าว

•
•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
รวมประเด็นสุขภาพ
เข้าไว้ในการ
วางแผน
และการพัฒนา
เขตเมือง
อาชีพและรายได้

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
อาชีพและรายได้
อาชีพและรายได้
อาชีพและรายได้
อาชีพและรายได้

การสัมมนาก่อนการ
จ้างงานเพื่อเพิ่มโอกาส
การได้งาน (วิธกี ารเตรียม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ
ส่วนตัวและวิธกี ารเตรียม
ตัวเพื่อการสัมภาษณ์)

กับการด�ำรงชีพและการ น้อย และว่างงานจ�ำนวน
สร้างรายได้ในโครงการ มาก และพัฒนามาตรการ
ด้านสุขภาพในชุมชน เฉพาะ เช่ น ตลาดนั ด
แรงงาน
สนับสนุนให้มีร้าน
จัดการฝึกอบรมก่อน
ขายยาตามความ
การจ้างงานและโครงการ
ต้องการของชุมชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สนับสนุนโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสการ
ส่งเสริมการให้นมแม่ ได้งานท�ำส�ำหรับคนจน
และสถานรับเลี้ยงเด็ก เขตเมือง
ที่ จั ด ตั้ ง โดยชุ ม ชนเพื่ อ
เป็นการเพิ่มรายได้
ส�ำหรับผู้หญิง
ส่งเสริมโอกาสส�ำหรับ
การเพิ่มทุนทรัพย์ให้
ชุมชนเพื่อประโยชน์
ทางสุขภาพของคนงาน
และโครงการด้าน
สุขภาพ (ตลาดหรือ
แหล่งขายอาหาร)
สนับสนุนให้มีการ
ด�ำเนินงานโครงการ
ตลาดสดน่าซื้อเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับแม่ค้า
และผู้ให้บริการด้าน
อาหาร

มีการฝึกอบรม • มองหาช่องทางการ • จัดท�ำแผนทีแ่ สดงพืน้ ที่ • จั ด ท� ำ แผนที่ แ สดง • พัฒนากลยุทธ์ระยะสัน้
•เกี่ยจัวกัดให้บการท�
ำงานและ บูรณาการโครงการเกีย่ ว มี ป ระชาชนที่ มี ร ายได้ เมือง หรือเทศบาลต่าง ๆ ระยะกลางและระยะยาว

•

มีการฝึกอบรม •
•เกี่ยจัวกัดให้บการด�
ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีไ่ ม่เป็นทางการ
การพัฒนาอาชีพ และ
รายได้เพื่อการด�ำรงชีพ

•

•

•

ที่มีประชาชนที่มีรายได้ ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
น้อยและว่างงานจ�ำนวน แก้ไขปัญหาการว่างงาน
มาก และค้ น หาว่ า ในเขตเมือง
มาตรการเฉพาะใดบ้าง
ที่สามารถปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความไม่เป็น
ธรรมด้านการมีงานท�ำ

ส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวย
•ความสะดวก
ให้มีการ

ปลูกพืชผักในครัวเรือน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลไม้ แ ละผั ก
ส� ำ หรั บ การเพิ่ ม รายได้
และส่งเสริมโภชนาการ
ในระดับครัวเรือน
มโี ครงการ
•เพิพั่มฒศักนาให้
ยภาพบุ ค ลากร
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
เมืองและเทศบาลต่างๆ
ในการจัดการฝึกอบรม
ก่อนการจ้างงานและ
โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ เพิม่ โอกาส
การได้งานท�ำส�ำหรับ
คนจนเขตเมือง

กบั
•เจ้าจัหน้ดการอบรมให้
าทีฝ่ กึ อบรมส�ำหรับ

เมืองและเทศบาลต่าง ๆ
ในการเพิ่มโอกาสการได้
งานท�ำส�ำหรับคนจน
เขตเมือง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
ความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ
จัดท�ำแผนที่แสดง
ส่วนต่าง ๆ ของเมืองที่
มีปัญหาด้านความเป็น
ธรรมและด้านคุณภาพ
อาหาร และด�ำเนิน
มาตรการเฉพาะเพื่อ
ลดความไม่เป็นธรรมนัน้

•

• พัฒนาและด�ำเนินงาน

ด้ า นมาตรฐานอาหาร
ที่ให้บริการในโรงเรียน
ทีส่ อดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคหรือ
ระดับประเทศ

• ส่งเสริมการด�ำเนินงาน

โครงการต่าง ๆ ใน
สถานทีท่ ำ� งาน ที่เอื้อ
อ�ำนวยให้มีพฤติกรรม
การออกก�ำลังกายและ
การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์

ก�ำหนดประเด็น
ความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ของรัฐบาลท้องถิ่น
ความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ
พัฒนาระบบอาหาร
และการเกษตรใน
เขตเมือง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจท้องถิ่นและ
เสริมความสามารถของ
ประชาชนในการควบคุม
ราคาอาหาร

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

ความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ
ด�ำเนินการวิจัยและ
พัฒนานโยบายและการ
ปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลกระทบของ
การเกษตรและนโยบาย
ด้านการค้าที่มีผลต่อ
ความมั่นคงของอาหาร
ความเป็นธรรมด้าน
อาหารและสุขภาพ
จัดท�ำแผนที่แสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่วนต่าง ๆ ของเมืองใหญ่ ในสถานที่ต่าง ๆ ใน
ทีพ่ บปัญหาความไม่เป็น เขตเมือง
ธรรมด้านอาหาร และ
ด�ำเนินมาตรการเพือ่
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น
เส้นทางอาหารจาก
ฟาร์มสู่ตลาด

•

•

•

ส่งเสริมการรับประทาน
•อาหารพื
้นบ้านและ
เชื่อมโยงระบบอาหาร
กับโครงการด้าน
โภชนาการ

การอบรมเจ้าหน้าที่
•ทีท่ จัำ� ดงานด้
านการฝึกอบรม
ระดับเมืองและเทศบาล
ต่าง ๆ เพื่ออบรมแม่ค้า
แผงลอยและผู้ค้าขายเร่
เพื่อความปลอดภัยของ
อาหารและการขยาย
ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็
น
ตามวาระ/
ธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการ
และโภชนาการ
และโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม
ในเขตเมือง ที่สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามความ
เหมาะสม

•
•

ส่งเสริมการจ้างงาน
ในระดับท้องถิ่นผ่าน
ระบบบริการจัดการ
ด้านอาหารในเขตเมือง

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง
นโยบายการใช้ทดี่ นิ และ
สิทธิทางทรัพย์สิน
เสริมพลังชุมชนในด้าน
การเจรจาต่อรองและ
เรียกร้องการถือครอง
ทรัพย์สิน และความเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยอย่าง
มั่นคง

•

• เสนอทางเลือกให้กับ

คนจนเขตเมืองเกี่ยวกับ
แหล่งที่อยู่อาศัยที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

นโยบายการใช้ทดี่ นิ และ
สิทธิทางทรัพย์สิน
สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ของชุ ม ชน เพื่ อ การถื อ ครองและสิทธิในทรัพย์สนิ
อย่างมัน่ คงให้เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการด้านสุขภาพ
นโยบายการใช้ที่ดินและ
สิทธิทางทรัพย์สิน

•

นโยบายการใช้ทดี่ นิ และ
สิทธิทางทรัพย์สิน
สนับสนุนคนจนเขตเมือง
เข้าร่วมในปฏิบัติการ
ทุกอย่างที่ต้องการบรรลุ
การถือครองทรัพย์สิน
ที่มั่นคงและการปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สิน
สนับสนุนการเป็นเจ้าของ
บ้านและบ้านเช่า
ขยายโอกาสการเลือก
แหล่งที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
คนจนเขตเมืองเพิ่มขึ้นและ
ทางเลือกต่าง ๆ ส�ำหรับ
ที่พักอาศัยที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
ท�ำให้มั่นใจว่าการย้าย
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย และความ
พยายามในการยกระดับ
การพัฒนาชุมชนแออัด
ค�ำนึงถึงการพัฒนาเกีย่ วกับ
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการที่มีความเกี่ยวข้อง
กันไว้ด้วย
ท�ำให้มั่นใจว่าโครงการ
เกีย่ วกับการถือครองบ้าน
มีความเชือ่ มโยงกับการเงิน
ระดับจุลภาคและสินเชือ่
ก�ำหนดให้การยกระดับ
ชุมชนแออัดเป็นความส�ำคัญ
หนึง่ ในแผนของเมือง

•
•
•
•

•
•

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ
นโยบายการใช้ทดี่ นิ และ
สิทธิทางทรัพย์สิน
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่ดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ของคนจน
เขตเมืองอย่างเหมาะสม
ป้องกันการไล่ทแี่ ละการ
รื้อท�ำลายชุมชนแออัด
และชุมชนที่พักอาศัย
นอกระบบ
สนับสนุนการยกระดับ
ชุมชนและชุมชนแออัด
ไม่พร้อมกับการป้องกัน
การเกิดขึ้นใหม่ของชุมชน
แออัดและชุมชนทีพ่ กั อาศัย
นอกระบบ
สนับสนุนการยอมรับ
ทางกฎหมาย ให้กับชุมชน
ที่พักอาศัยนอกระบบ
นโยบายการใช้ทดี่ นิ ควร
มุง่ มองไปข้างหน้าเกีย่ วกับ
การใช้สอยทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์
และควรจัดให้มีกลไกการ
ประสานงานของการ
บริการและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ความใจใส่เกี่ยวกับ
แนวโน้มการเคลื่อนย้าย
ประชากรและการขยายตัว
ของบริเวณรอบ ๆ เมือง

•
•
•
•
•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐ
ก�ำหนดประเด็น
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ เสริมความเข้มแข็ง
ความเป็นธรรม
ความเป็
น
ธรรมด้
า
น
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพ
สุขภาพทีเ่ น้นใน
วางแผน
บทบาทการ
ไว้ในวาระส�ำคัญ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
เขตเมือง
เขตเมือง

ด�ำเนินงาน
ตามวาระ/
แนวทางระดับ
ประเทศ

งบประมาณด้านสุขภาพ
ของภาครัฐ

งบประมาณด้านสุขภาพ งบประมาณด้านสุขภาพ งบประมาณด้านสุขภาพ
ของภาครัฐ
ของภาครัฐ
ของภาครัฐ

• เจรจาเพื่อการมี-

เนินการวิจยั และ
• จัดท�ำงบประมาณด้าน • ท�ำให้ความเป็นธรรม ริ•เริด�ม่ ำการปฏิ
รปู นโยบาย

ส่วนร่วมในการวางแผน
ด้านสุขภาพและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น

• เจรจาเพื่อให้ได้

แหล่งสนับสนุน
งบประมาณใหม่ ๆ
และพัฒนากลไก
ทางการเงิน การคลัง
ที่เป็นนวัตกรรมที่
ให้การสนับสนุน
โดยตรงกับกิจกรรม
ด้านสุขภาพที่ดำ� เนิน
การโดยชุมชน หรือ
กลุ่มสมาพันธ์คนจน
เขตเมือง

ด้านสุขภาพเป็นเป้าหมาย
หนึง่ ในแผนของรัฐบาล ที่สนับสนุนกลไกทาง
ท้องถิน่ และแผนพัฒนา การเงิน (ภาษีบหุ รี่ การ
ประกันสุขภาพเพือ่
เมือง
สังคม) เพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมด้านสุขภาพ
ทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชน
หรือกลุม่ สมาพันธ์คนจน
ค้นหาแหล่งทุน
เขตเมือง
ใหม่ ๆ และกระตุน้ ให้มี
นวัตกรรมเกีย่ วกับกลไก
จัดให้มแี รงจูงใจ
ทางการเงินที่สนับสนุน
เพือ่ ให้มกี ารใช้วธิ ี
โดยตรงต่อกิจกรรมด้าน
งบประมาณแบบมี
สุขภาพที่ด�ำเนินการ
ส่วนร่วมส�ำหรับการ
โดยชุมชนหรือกลุ่ม
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพ
สมาพันธ์คนจน
ในระดับท้องถิน่ และ
เขตเมือง
เมือง
กระตุน้ และสนับสนุน
พัฒนานวัตกรรม
แผนงานประกันสุขภาพ
กลไกทางการเงิน เพือ่
ส�ำหรับคนจนเขตเมือง
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชน
สุขภาพทีด่ ำ� เนินการโดย
ชุมชน ของกลุม่ สมาพันธ์
คนจนเขตเมือง
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ในฐานะเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ท�ำให้มั่นใจยิ่ง
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณด้านสุขภาพ
อย่างเสมอภาค

•

•

•

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ประเด็นนโยบายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐ
รวมประเด็นสุขภาพ ให้ความส�ำคัญและ
เข้าไว้ในการ
เสริมความเข้มแข็ง
วางแผน
บทบาทการ
และการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน
เขตเมือง
เขตเมือง
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี
ภาครัฐที่ดี
ตระหนักว่าประชาชน บูรณาการกลยุทธ์
ในชุมชนทีพ่ กั อาศัย การเสริมพลังไว้ใน
นอกระบบ มีฐานะเป็น โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พลเมืองของรัฐ
สุขภาพทุกโครงการ

•

•

ก�ำหนดประเด็น
ด�ำเนินงาน
เสริมความเข้มแข็ง
ตามวาระ/
ความเป็นธรรมด้าน ความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
แนวทางระดับ
สุขภาพที่เน้นใน
ไว้ในวาระส�ำคัญ
ประเทศ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
ของรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเมือง
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี
ภาครัฐที่ดี
ภาครัฐที่ดี

• พัฒนามาตรการต่างๆ • ยืนยันทีจ่ ะไม่ยอมรับ • ยืนยันทีจ่ ะไม่ยอมรับ
เพือ่ เพิม่ ความรับผิดชอบ การทุจริตคอรัปชัน่ และ

ด้านสุขภาพของรัฐบาล การบริหารจัดการ
ระดับเมือง เช่น จัดตัง้ ของภาครัฐที่ขาด
คณะกรรมการด้านสุขภาพ ความรับผิดชอบ
สนับสนุนให้ชุมชน การรับฟังความคิดเห็น
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ภาคส่วนต่าง ๆ โดยใช้
ทางการเมืองที่ให้
กระบวนการมีส่วนร่วม
ความส�ำคัญกับปัจจัย เพื่อการตัดสินใจ
ก�ำหนดสุขภาพ
ให้ทกุ ภาคส่วนเข้าร่วม
พัฒนาวิสัยทัศน์
ของเมือง และบรรจุ
ประเด็นด้านสุขภาพ
ให้เป็นเป้าหมายด้าน
สังคมเป้าหมายหนึ่ง

•

การทุจริตคอรัปชั่น
และการบริหารจัดการ
ของภาครัฐที่ขาด
ความรับผิดชอบ

•

• เปิดเผยให้

สาธารณะชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิธีการใช้
งบประมาณเพือ่ สุขภาพ
ของเทศบาล

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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ภาคผนวกที่ 8

การประเมินการด�ำเนินงานที่มีศักยภาพ:
ตัวอย่างตารางการให้คะแนน
กลยุทธ์/
ปฏิบัติการ
ผนวกประเด็นเกีย่ วกับ
ความรุนแรงไว้ในหลักสูตร
โรงเรียนในระดับท้องถิ่น
ท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการเดินเท้า
การขี่จักรยาน และ
กิจกรรมทางกาย
รูปแบบอื่น ๆ และ
มีความปลอดภัย
ส่งเสริมวิธีการวางแผน
เขตเมืองที่มีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันอาชญากรรม
และความรุนแรง
โดยผ่านการออกแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดการรณรงค์เพื่อ
การขับขี่ที่ปลอดภัย

ความ
แหล่ง กรอบระยะเวลา การยอมรับ สอดคล้องกับ
ลดความไม่เป็นธรรม ทรัพยากร
ของชุมชนและ ล�ำดับความ ความ
ด้านสุขภาพ ที่สามารถ การด�ำเนินงาน ผู้มีสว่ นได้ ส�ำคัญและ คุ้มทุน คะแนน
และผลลัพธ์
(บนฐานการวิจัย) หาได้
ส่วนเสียอื่น ๆ นโยบาย
ปัจจุบัน
✔✔

✔✔

ระยะสั้น ✔✔✔

✔✔

✔✔✔

✔✔

14

✔✔✔

✔✔

ระยะยาว ✔

✔✔

✔

✔✔✔

12

✔✔✔

✔

ระยะยาว ✔

✔✔✔

✔

✔✔

11

✔✔

✔✔✔

ระยะปานกลาง ✔

✔✔✔

✔✔

✔✔

13
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ภาคผนวกที่ 9
อภิธานศัพท์

พื้นที่การท�ำส�ำมะโนประชากร เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการท�ำ
ส�ำมะโนประชากร โดยทั่วไปใช้กับเมืองใหญ่ เมืองเล็ก หรือพื้นที่การบริหารจัดการรูปแบบ
อืน่ ๆ พืน้ ทีก่ ารท�ำส�ำมะโนประชากรเป็นตัวแทนหน่วยอาณาเขตทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ส�ำหรับการได้มาซึง่ ข้อมูล
ประชากรที่มีการใช้ในหลาย ๆ ประเทศ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมและใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ กระบวนการสร้างความร่วมมือที่สมาชิกชุมชน
ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิจัย มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกันในทุกมิติของกระบวนการวิจัย
ซึง่ ทุกภาคีได้รว่ มสนับสนุนความรู้ ความเชีย่ วชาญ และแลกเปลีย่ นการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
Israel BA et al. Community-based participatory research: lessons learned from the
Centers for Children’s Environmental Health and Disease Prevention Research.
Environmental Health Perspectives, 2005, 113(10):1463–1471.
Israel BA et al. Review of community-based research: assessing partnership approaches
to improve public health. Annual Review of Public Health, 1998, 19:173–202.
การเงินการคลังระดับชุมชน ท�ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างมาก (ครอบครัวขยาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มศาสนาและชนเผ่า) ในการจัดเก็บรายได้ การระดมทุน การจัดสรรทรัพยากร
และการจัดบริการอย่างสม�ำ่ เสมอ
Preker AS et al. Effectiveness of community health financing in meeting the cost of
illness. Bulletin of the World Health Organization, 2002, 80 (2).
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่า เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จา่ ยกับผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ ของการด�ำเนินงาน
ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะประเมินว่าการด�ำเนินงานนั้นให้มูลค่าทางการเงินสูงสุด
ในการเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการใช้ทรัพยากรที่สามารถหาได้
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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Murray CJ, Evans DB, Acharya A, Baltussen RM. Development of WHO guidelines on
generalized cost-effectiveness analysis. Health Economics, 2000, 9(3):235–251.
ความเป็นธรรม เป็นแนวคิดทางจริยธรรมของความยุตธิ รรมทางสังคม ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ ความเสมอภาคในแนวขวาง ที่เป็นการให้ความเท่าเทียมทางด้านจ�ำนวนหรือปริมาณ และ
ความเสมอภาคในแนวดิ่งที่เป็นความไม่เท่าเทียม แต่เป็นการให้อย่างยุติธรรมบนความไม่เท่าเทียม
Raveman P, Gruskin S. Defining equity in health. Journal of Epidemiology and
Community Health, 2003, 57:254–258.113
Culyer AJ. Equity: some theory and its policy implications. Journal of Medical Ethics,
2001,27:275–283.
Rawls J. Justice as fairness: political not metaphysical. Philosophy and Public Affairs,
1985,14(3):223–251.
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เน้นความเสมอภาค ใช้วิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในการก�ำหนดศักยภาพของผลกระทบทางนโยบาย แผนงานหรือโครงการด้านสุขภาพของประชากร
และในกลุม่ ประชากรเฉพาะทีอ่ ยูภ่ ายในกลุม่ ประชากรดังกล่าว และประเมินว่าผลกระทบทีแ่ ตกต่างกัน
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม
ความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพ (Equity in health) คือ การไม่มีความแตกต่างเชิงระบบ
ในด้านสุขภาพระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีระดับความได้เปรียบและเสียเปรียบทางสังคม
ที่แตกต่างกัน
Braveman P, Gruskin S. Defining equity in health. Journal of Epidemiology and
Community Health, 2003, 57:254–258.
หน่วยวัดความไม่เป็นธรรม ประเมินผลการด�ำเนินงานของเมืองหรือพื้นที่เขตเมือง บนฐาน
การพิจารณาทีเ่ ป็นธรรม โดยการเขียนขอบเขตหรือความแตกต่างของสถานะระหว่างกลุม่ ประชากร
ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองหรือพื้นที่เขตเมือง
ตอบสนองเพียงใดต่อปัจจัยความไม่เป็นธรรมของประเด็นนโยบายหรือโครงการทีเ่ ฉพาะเจาะจง
คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
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การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่รวมการ
สัมภาษณ์กลุม่ และการระดมความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เพือ่ ทีจ่ ะรวบรวมข้อมูล มากกว่า
ที่นักวิจัยจะถามค�ำถามและสัมภาษณ์โดยตรง เป็นวิธีการที่ให้ผู้สัมภาษณ์ศึกษาบุคคลได้อย่าง
เป็นธรรมชาติมากกว่าการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
Kitzinger J. Qualitative research: introducing focus groups. British Medical Journal,
1995, 311:299–302.
ระบบอาหาร (Food systems) เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจายและ
การบริโภคอาหาร ที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความ
แตกต่างกันตามความหลากหลายของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระบบนิเวศน์ทางการเกษตร ภูมิอากาศ
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และนโยบาย
Agriculture, food and nutrition for Africa: a resource book for teachers of agriculture.
Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1997
(http://www.fao.org/docrep/W0078E/w0078e04.htm).
กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมบุหรี่ (Framework Convention on Tobacco Control)
เป็นสนธิสัญญาบนฐานข้อมูลที่ยืนยันถึงสิทธิของประชาชนทุกคน ในการมีมาตรฐานทางสุขภาพ
สูงสุด โดยการด�ำเนินกลยุทธ์เกี่ยวกับการลดการผลิตและการจ�ำหน่ายบุหรี่ให้แพร่หลายไปทั่วโลก
Shibuya K et al. WHO Framework Convention on Tobacco Control: development of
anevidence-based global public health treaty. British Medical Journal, 2003, 327(7407):
154–157.
ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Health determinants) เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ร่วมกันส่งผลต่อสุขภาพ
ของบุคคลและชุมชน ยกตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ (สถานะทางสังคม ระดับ
การศึกษา) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การเข้าถึงน�้ำสะอาด อากาศสะอาด สถานที่ท�ำงานน่าอยู่
สถานบริการสาธารณสุขที่ดี) และคุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม (เพศ อายุ กรรมพันธุ์
นิสัย และพฤติกรรมของชีวิตในวัยเด็ก)
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Wilkinson R, Marmot M, eds. Social determinants of health: the solid facts. Geneva,
World Health Organization, 2003.
ความแตกต่ า งหรื อ ความเบี่ ย งเบนทางสุ ข ภาพ เป็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง หรือ
ไม่เหมือนกันในด้านสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่สามารถวัดได้
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (Health Equity): ให้ดู ความเสมอภาคด้านสุขภาพ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นการรวมขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ส�ำหรับ
ประเมินและปรับนโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อให้มีศักยภาพและคาดว่าจะไม่ก่อผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและการกระจายผลกระทบภายในกลุ่มประชากร
ความรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) เป็นความตระหนักและความสามารถทางสังคมส่วนบุคคล
ในการเพิ่มการเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
สุขภาพที่ดี
Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary
health education and communication strategies into the 21st century. Health
Promotion International, 2000, 15(3)9–17.
Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, eds. Health literacy: a prescription to end
confusion. Institute of Medicine, Committee on Health Literacy. Washington, DC,
National Academies Press, 2004.
โอกาสทางสุขภาพ เป็นโอกาสส�ำหรับบุคลในการบรรลุการมีสุขภาพดี ปราศจากความเจ็บป่วย
ที่สามารถป้องกันได้ ความทุกข์ทรมานที่หลีกเลี่ยงได้ และการตายก่อนเวลาอันควร ซึ่งถูกก�ำหนด
โดยปัจจัยทางสังคมมากกว่าโดยการตัดสินใจส่วนบุคคล
Anand S, Peter F, Sen A. Public health, ethics, and equity. Oxford University Press, 2006.
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เมืองน่าอยู่ (Health Cities) เป็นแผนงานที่ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการเกี่ยวกับค�ำมั่นสัญญาทางนโยบาย การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน
การเสริมสร้างศักยภาพ การวางแผนและจัดท�ำโครงการที่เป็นนวัตกรรม บนฐานการท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ซึง่ ช่วยส่งเสริมการก�ำหนดนโยบายและวางแผนงานอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม
ด้วยการให้ความส�ำคัญกับความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ความยากจนในเขตเมือง ความจ�ำเป็นของ
ประชากรกลุม่ เปราะบาง การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม และปัจจัยก�ำหนดสุขภาพทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การผลักดันให้สขุ ภาพเป็นประเด็นทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเขตเมือง
Awofeso N. The Healthy Cities approach: reflections on a framework for improving
global health. Bulletin of the World Health Organization, 2003, 81(3):222–223.
ความเป็นเมืองที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Urbanization) เป็นกระบวนการเสริมอ�ำนาจ
ประชาชนในเขตเมืองให้เพิ่มความสามารถในการควบคุมสุขภาพตนเอง และปัจจัยก�ำหนดต่าง ๆ
โดยการบริหารจัดการเมืองที่ดี ที่สร้างโอกาสทางสุขภาพที่เท่าเทียมกันส�ำหรับทุกคน
Pridmore P et al. Social capital and healthy urbanization in a globalized world.
KnowledgeNetwork on Urban Settings, Thematic Paper 9. Geneva, World Health
Organization, Centre For Health Development, 2008.
การประเมินผลกระทบ คือ กระบวนการที่อาศัยการคาดการณ์เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือที่ควรค�ำนึงถึง
การจั ด การเชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยในเด็ ก (Integrated Management of
Childhood Illnesses (IMCI)) หมายถึง โครงการที่ริเริ่มโดย WHO/UNICEF ที่มีการรณรงค์
ไปทั่วโลก เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และความพิการ
ของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี และท�ำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กดีขึ้น โครงการดังกล่าว
มุ ่ ง เปลี่ ย นวิ ธี ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโรคในแนวดิ่ ง ตามแผนงานแบบดั้ ง เดิ ม เป็ น ด� ำ เนิ น การ
แบบบูรณาการ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการด� ำเนินงานแนวระนาบสอดคล้องตามปรัชญา
ของการสาธารณสุขมูลฐาน
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WHO/UNICEF (World Health Organization and United Nations Children’s Fund). IMCI
information package. Geneva, World Health Organization, 1999 (http://www.who.
int/child_adolescent_health/documents/chs_cah_98_1a/en/index.html).
ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพระหว่างเมือง (Inter-city health inequity) คือ ความไม่เป็นธรรม
ของผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดจากความแตกต่างในการเข้าถึงและปัจจัยก�ำหนดสุขภาพระหว่าง
เมืองสองเมืองหรือมากกว่า
การปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคส่วนเพื่อสุขภาพ คือ การปฏิบัติการโดยภาคส่วนที่อยู่นอกภาค
สาธารณสุข ซึ่งอาจจะและไม่จ�ำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับภาคสาธารณสุขเฉพาะเรื่องสุขภาพ
หรือผลลัพธ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ หรือเกี่ยวกับปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ
WHO/PHAC (World Health Organization and Public Health Agency of Canada). Health
equity through intersectoral action: an analysis of 18 country case studies. Geneva,
World Health Organization, 2008.
ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพภายในเมือง คือ ความไม่เป็นธรรมด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพทีเ่ กิดจาก
ความแตกต่างในการเข้าถึงและปัจจัยก�ำหนดสุขภาพระหว่างพื้นที่ ต�ำบล หรือกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในเมืองเดียวกัน
การเงินระดับจุลภาค (Microfinance) คือ การจัดให้มีบริการด้านการเงินให้กับผู้กู้ยืมที่มี
รายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบกิจการด้วยตนเอง บริการด้านการเงินโดยทั่วไป ประกอบด้วย
การออมทรัพย์และสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม องค์กรด้านการเงินระดับจุลภาคบางแห่ง ยังให้บริการ
ด้านประกันภัย และบริการช�ำระหนี้ การเงินระดับจุลภาคได้พัฒนาเป็นวิธีการหนึ่งของรูปแบบ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์กับชายและหญิงที่มีรายได้น้อย
Ledgerwood J. Microfinance handbook: an institutional and financial perspective.
Washington, DC, World Bank, 2000.
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มาตรฐานที่ เ ป็ น แนวโน้ ม ระดั บ ประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศ เป็ น เป้ า หมายที่ มี ชุ ด ตั ว ชี้ วั ด
หลากหลายทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยรัฐบาลหรืองค์กรระหว่างประเทศ ให้เป็นค่าเปรียบเทียบในการวัดความก้าวหน้า
หรือการบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ค่ามาตรฐานแนวโน้มในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(ระหว่างประเทศ) และเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ระดับประเทศ) สถานะทางสุขภาพของเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกประเมิน
และเปรียบเทียบกับเป้าหมายใน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) แสดงในเอกสารอ้างอิงด้านล่างนี้
Benbow N, ed. Big Cities Health Inventory: the health of urban America. Washington,
DC, National Association of County and City Health Officials, 2007.
โรคอ้วน โดยทั่วไปก�ำหนดโดยค่าดรรชนีมวลกาย (BMI) ที่ 30 กิโลกรัม/ส่วนสูงยกก�ำลังสอง (เมตร)
ค่าดรรชนีมวลกาย ยังรู้จักกันดีเช่นเดียวกับ Quetelet’s Index ซึ่งเป็นเครื่องวัดจ�ำนวนไขมัน
ส่วนเกินในร่างกาย (กิโลกรัม) หารด้วยความสูงยกก�ำลังสอง (เมตร) เพื่อบอกความสัมพันธ์ของ
ความอ้วนของบุคคลนั้น
น�ำ้ หนักเกิน หมายถึง มีค่า BMI ระหว่าง 25-30 กิโลกรัม/เมตร2
Mei Z et al. Validity of body mass index compared with other body-composition
screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents.
American Journal of Clinical Nutrition, 2002, 75(6):978–985.
Gallagher D. How useful is body mass index for comparison of body fatness across
age, sex, and ethnic groups? American Journal of Epidemiology, 1996, 143(3):228–239.
การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการที่ปฏิบัติได้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยบุคคลและครอบครัวในชุมชน
สามารถเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยผ่านการมีส่วนร่วมและค่าใช้จ่ายในระดับที่ชุมชนและประเทศ
สามารถจ่ายได้ เพือ่ คงไว้ซงึ่ บริการสุขภาพในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ตนเอง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 4 ประการ คือ ความครอบคุลม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาวะการ
การน�ำอย่างครอบคลุม และการค�ำนึงสุขภาพในทุกนโยบาย
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Alma Ata 1978: Primary Health Care. Health for All Series No. 1. Geneva, World
Health Organization, 1978.
The World Health Report 2008: primary health care now more than ever. Geneva,
World Health Organization, 2008.
ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factors) เป็นปัจจัยทางสังคม กายภาพ สิง่ แวดล้อม และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ พิม่ ความ
น่าจะเป็นของผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ โรคอ้วน หรือการขาดการ
ออกก�ำลังกาย
The World Health Report 2002: Reducing risks, Promoting Healthy Life. Geneva, World
Health Organization, 2002.
การได้รับความมั่นคง (Secure tenure) เป็นสิทธิที่บุคคลทุกคนและกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม
ได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพจากการถูกขับไล่หรือเรียกคืนสิทธิโดยภาครัฐ
UN-Habitat. The challenge of slums: global report on human settlements. London,
Earthscan, 2003.
การปรับปรุงยกระดับชุมชนแออัด (Slum upgrading) ประกอบด้วย การปรับปรุงหน่วยงาน
และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนแออัด ด�ำเนินงานโดยการประสาน
ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน นักธุรกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
Cities without slums: action plan for moving slum upgrading to scale. Washington,
DC, Cities Alliance, 1999.
UN-Habitat. The challenge of slums: global report on human settlements. London,
Earthscan, 2003.
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การกีดกันทางสังคม (Social exclusion) เป็นกระบวนการที่มีความทับซ้อนหลากหลายมิติ
เป็นผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากนโยบายและการเลือกปฏิบัติ สร้างความไม่เท่าเทียมของ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในสังคม และความเสียเปรียบหลายประการ ส�ำหรับประชากร กลุ่มใด
กลุม่ หนึง่ หรือประชากรทั้งหมด
Mathieson J et al. Social exclusion – meaning, measurement and experience and
links to health inequalities: a review of literature. Social Exclusion Knowledge
Network Background Paper 1. Geneva, World Health Organization, 2008.
การแบ่งชนชั้นทางสังคม (Social stratification) เป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่เป็นธรรม
ทางสังคม ที่แบ่งกลุ่มประชาชนในสังคมตามล�ำดับชั้น (ตัวอย่างเช่น ระบบฐานะ ระบบวรรณะ)
กลุ่มประชาชนในระดับที่สูงกว่าของการจัดระดับชั้น สามารถเข้าถึงแหล่งทัพยากรได้มากกว่า
กลุ่มระดับล่าง
Adler N, Newman K. Socioeconomic disparities in health: pathways and policies.
Inequality in education, income, and occupation exacerbates the gaps between the
health “haves” and “have nots”. Health Affairs, 2002, 21(2):60–76.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นกลุ่มบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจ หรือมีส่วนร่วมใน
โครงการเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง
กรอบแนวทางการปฏิบัติ (Terms of reference) อธิบายจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ
โครงการคณะกรรมการ การประชุม การเจรจา หรือกิจกรรมอื่น ๆ เอกสารแนวทางการปฏิบัติ
ถูกจัดท�ำขึ้นระหว่างการด�ำเนินงานในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ เมื่อแนวทางการปฏิบัติ
ได้รับความเห็นชอบ สมาชิกทีมงานของโครงการจะมีค�ำจ�ำกัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต
ของโครงการและพร้อมจะเดินหน้าด้วยการสร้างสรรค์โครงการที่เหลืออยู่ให้ส�ำเร็จลุล่วง
ระบบอาหารในเขตเมือง เป็นหลักการของระบบอาหารทีใ่ ช้ภายในบริบทของเขตเมือง (ให้ดทู รี่ ะบบ
อาหารด้วย)

คู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินและการตอบสนองความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง
[ Urban HEART: User manual ] 143

Urban HEART: User Manual

สุขภาพเขตเมือง (Urban health) เชือ่ มโยงถึงปัจจัยก�ำหนดสุขภาพและโรคต่าง ๆ ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
ที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์
Galea S, Vlahov D. Urban health: evidence, challenges and directions. Annual Review
of Public Health, 2005, 25:341–365.
ความเป็นธรรมด้านสุขภาพเขตเมือง คือ หลักการของความเป็นธรรมด้านสุขภาพทีใ่ ช้ภายในเขตเมือง
(ให้ดูความเป็นธรรมทางสุขภาพ)
ความเป็นเมือง คือ กระบวนการที่เป็นการเพิ่มสัดส่วนของประชากรที่ใช้ชีวิตในเมือง หรือในพื้นที่
เขตเมืองอื่น ๆ ค�ำจ�ำกัดความ “เขตเมือง” อยู่บนฐานของเกณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
Leviton LC et al. Urban issues in health promotion strategies. American Journal of
Public Health, 2000, 90(6):863–866.
Brockerhoff MP. An urbanizing world. Population Bulletin, 2000, 55(3).
ประชากรกลุ่มเปราะบางและเสียเปรียบ (Vulnerable and disadvantaged groups or
populations) คือ บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบทางลบมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจาก
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ประเทศ หรือสังคมถิ่นก�ำเนิด
ทรัพย์สนิ คุณลักษณะการเกิด ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ ประกอบด้วย เพศ วัฒนธรรม ความเจ็บป่วย
ความพิการทางร่างกายและจิตใจ ความยากจน หรือการเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ และการขึ้นต่อ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ
Glossary of terms. IFC Policy and Performance Standards and Guidance Notes
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_glossary/$FILE/Glossary+of+Terms.pdf).
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