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ฉันทามติในเรื่อง “เมืองเพื่อสุขภาพ”
พวกเรา นายกเทศมาตรี ที่มากกว่า 100 แห่งทัว่ โลก โดยมาประชุมพร้ อมกันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2016 ที่นคร
เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ความรู้ที่ได้ แลกเปลี่ยนร่วมกันสรุปได้ วา่ สุขภาพและการพัฒนาเมืองอย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ และจาเป็ นต้ องดาเนินการทัง้ 2 เรื่ องให้ ก้าวหน้ าไปพร้ อมกัน เราตระหนักว่า สุขภาพ
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีเป็ นแกนกลางของวาระ 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาติ
เมือง : เป็ นสถานที่พัฒนาสุขภาพและความเป็ นอยู่ท่ ดี ีของประชาชนและเป็ นศูนย์ กลางของการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
นายกเทศมาตรี และผู้นาท้ องถิ่นต่างๆ สามารถที่จะแสดงบทบาทโดยการส่งมอบทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (SDGs) ในฐานะที่เป็ นนายกเทศมนตรี ซงึ่ มีบทบาทหน้ าที่ในระดับท้ องถิ่นในการทาให้ เมืองที่เป็ นของทุกคน เป็ น
เมืองที่ปลอดภัย สามารถปรับตัวและฟื น้ สูค่ วามเข้ มแข็ง ยัง่ ยืน และเอื ้อต่อสุขภาพ และตังค
้ ามัน่ สัญญาว่า “จะไม่ทิ ้งใครไว้
ข้ างหลัง “
สุขภาพสร้ างจากระดับพื ้นที่ ในสถานที่ที่บคุ คลใช้ ชีวิตประจาวัน อยูใ่ นบ้ านข้ างๆ อยูใ่ นชุมชนที่ทกุ คน ทุกกลุม่
วัย อยูอ่ าศัย ทางาน เรี ยน เล่น หรื อ รัก สุขภาพดีทวั่ หน้ าไม่สามารถที่จะสาเร็จได้ โดยปราศจากการนาในระดับพื ้นที่ และ
ปราศจากการมีสว่ นร่วมของพลเมืองแบบผูกพัน สุขภาพดีของพลเมืองเป็ นเครื่ องชี ้วัดที่สะท้ อนความสาเร็จของการพัฒนา
เมืองอย่างยัง่ ยืน และ สุขภาพคือศูนย์กลาง จึงเป็ นวาระของผู้บริหารเมืองทุกคน
พวกเราตระหนักถึงความรับผิดชอบทางการเมืองที่จะสร้ างเงื่อนไขให้ พลเมืองทุกคนและทุกๆเมือง มีสขุ ภาดี มี
ความปลอดภัย และประสบความสาเร็จในชีวิต เมืองคือจุดวางแผนเชิงนโยบายที่ใกล้ ชิดประชาชนที่สดุ โดยได้ นา
ความเห็น เสียงสะท้ อนและความต้ องการของชุมชน มาเป็ นปั จจัยนาเข้ าในการวางแผนเชิงนโยบาย พวกเราสัญญาว่า
เราจะขจัดอุปสรรคในการเสริมพลังให้ แก่สตรี เด็ก และกลุม่ อ่อนไหวต่างๆ ที่เสียเปรี ยบที่จาเป็ นต้ องให้ แต้ มต่อ พวกเราจะ
สร้ างสิง่ แวดล้ อมเอื ้อเพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนทุกคนและทุกกลุม่ วัยให้ ได้ รับการพัฒนาจนเต็มศักยภาพ

เราจะสร้ างธรรมาภิบาลเพื่อสุขภาพ
“เมืองเพื่อสุขภาพ” จาเป็ นต้ องสร้ างรูปแบบของการจัดการที่มีธรรมภิบาล ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมสุขภาพและ
การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในฐานะที่เป็ นผู้นาของเมือง เรากาหนดให้ สุขภาพคือทางเลือกทางการเมือง โดยใน
ทุกๆนโยบายหรื อทุกกิจกรรม ที่ดาเนินการในเขตเมือง จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของนโยบายหรื อกิจกรรม
เหล่านัน้ โดยรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพด้ วย การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จาเป็ นต้ องบูรณาการเป้าหมาย
อย่างใกล้ ชิด จากเป้าหมายระดับโลกและระดับประเทศ ถ่ายระดับไปสูแ่ ผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในระดับพื ้นที่ หรื อเมือง
พวกเราตกลงร่วมกันที่จะกาหนดพื ้นฐานการดาเนินการบน 5 หลักการของธรรมาภิบาลซึง่ สะท้ อนวาระของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
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หลัก ธรรมาภิบาลของเมืองเพื่อสุขภาพ
1)
2)

3)

4)
5)

ในฐานะนายกเทศมนตรี เรามุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของเมืองเพื่อสุขภาพ 5 เรื่ อง ได้ แก่
บูรณาการสุขภาพให้ เป็ นแกนกลางของทุกนโยบาย ให้ ความสาคัญกับนโยบายบนพื ้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างสุขภาพ กับ นโยบายของเมืองด้ านอื่นๆ และให้ ทกุ ภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นพันธมิตรในการพัฒนาเมือง
ให้ ความสาคัญในทุกมิติ ทัง้ สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม ปั จจัยกาหนดสุขภาพ : ดาเนินการตามแผนและนโยบาย
การพัฒนาเมือง โดย ขจัดความยากจน และความเหลื่อมล ้า ให้ ความสาคัญกับสิทธิสว่ นบุคคล สร้ างทุนทางสังคม
และครอบคลุมทุกคนและทุกกลุม่ ทางสังคม(social inclusion) และส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรภายในเมืองอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมจนเกิดความผูกพันในชุมชน บูรณาการการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพต่างๆในชุมชน ทังใน
้
โรงเรี ยน สถานประกอบการ และในฐานที่ตงั ้ (Setting) อื่นๆ ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ใช้ ประโยชน์จาก
ความรู้ เน้ นการให้ ความรู้แก่ประชาชนผ่านนวัตกรรมทางสังคมและการสื่อสารโดยใช้ เทคโนโลยีที่โต้ ตอบโดยทันที
เช่น Social Media เป็ นต้ น
ปรับระบบบริการสุขภาพหรื อบริ การทางสังคม โดยเน้ นความเท่าเทียม ประชาชนเข้ าถึงบริการสาธารณะได้ อย่างเป็ น
ธรรม และมีหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ประเมิน และกากับติดตาม ความเป็ นอยูท่ ี่ดี ภาระโรค และปั จจัยกาหนดสุขภาพ โดยใช้ ข้อมูลข่าวสารในการ
ปรับปรุงนโยบายและการดาเนินการ โดยให้ ความสาคัญในเรื่ องของ ความไม่เท่าเทียม และการเพิ่มความโปร่งใส
และตรวจสอบได้

พวกเรามุ่งมั่นที่จะนา แผนงานเมืองเพื่อสุขภาพ สู่การปฏิบัติ
เราตระหนักว่า การจะสร้ างเมืองเพื่อสุขภาพนัน้ ต้ องการแนวทางที่เข้ าใจอย่างถ่องแท้ และครอบคลุมทุกแง่มมุ
และเป็ นหน้ าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ไม่ใช่ของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึง่ โดยเฉพาะ
เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ 3 ของ SDGs (สุขภาพดีสาหรับทุกคน) กับเป้าหมายที่ 11 ของ
SDGs (ทาเมือง และที่อยูอ่ าศัยของผู้อยูอ่ าศัยในเมือง ให้ เป็ นของทุกคนทุกกลุม่ ทางสังคม มีความปลอดภัย สามารถ
ปรับตัวให้ กลับมาเข้ มแข็งเหมือนเดิมหรื อดีกว่าเดิม และมีความยัง่ ยืน ) การส่งเสริ มสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี การลด
ความเหลื่อมล ้าทางสุขภาพ สามารถปลดล๊ อคให้ เมืองพัฒนาได้ เต็มศักยภาพ และสามารถทาให้ บรรลุทงั ้ เป้าหมายที่ 3
(สุขภาพ) และ 11 ของ SDGs (เมืองที่ยงั่ ยืน)
เมืองเป็ นปราการด่านหน้ าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และพวกเรายืนยันว่า ผู้นาเมือง (นายกเทศมนตรี หรื อนายก
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น) มีพลังอานาจที่จะทาให้ มนั สามารถเกิดขึ ้นจริงได้ และพวกเราเพียรพยายามที่จะทาวาระ
2030 ที่ “แม้ แนวคิดเกิดในระดับโลกแต่ถกู ดาเนินการได้ จริงในระดับพื ้นที่ “ พวกเราตระหนักร่วมกันว่า “ เป้าหมายทาง
สุขภาพ คือความรับผิดชอบของพวกเรา “ และเรี ยกร้ องให้ ทกุ คนที่อาศัยอยูใ่ นเมือง ต้ องลงมือทาในส่วนที่ตวั เองเกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ประเด็นสาคัญ 10 เรื่ อง ที่จะดาเนินการในเมืองเพื่อสุขภาพ บรรลุผล “
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ประเด็นสาคัญ 10 เรื่ องที่จะดาเนินการใน “เมืองเพื่อสุขภาพ”
ในฐานะผู้นาของเมือง (นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น) ประเด็นสาคัญ 10 เรื่ องสาหรับ
เมืองเพื่อสุขภาพ ที่พวกเราจะบูรณาการการดาเนินการเพื่อตอบสนองวาระ 2030 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเราจะ
1. ส่งมอบความจาเป็ นพื ้นฐาน ได้ แก่ การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย การจ้ างงาน และความมัน่ คงในชีวิต ให้ กบั ทุกคนที่อาศัยอยู่
ในเมือง รวมถึงการสร้ างความเท่าเทียมและความยัง่ ยืนของระบบประกันสังคม
2. กาหนดมาตรการในการจัดการมลพิษทางอากาศ น ้า และดินในเมือง และตอบโต้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศในระดับพื ้นที่ โดยทาอุตสาหกรรมสีเขียว และเมืองสีเขียว และสร้ างให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ อากาศในเมือง
จะสะอาด และจะใช้ พลังงานสะอาด
3. ลงทุนในเด็กที่เป็ นอนาคตของเมือง ให้ ความสาคัญในเรื่ องพัฒนาการเด็ก และสร้ างให้ เกิดความมัน่ ใจว่าทุกนโยบาย
และแผนงาน/กิจกรรมของเมืองมุง่ เน้ นในเรื่ องสุขภาพ การศึกษาและบริการทางสังคม โดยจะไม่ทิ ้งใครไว้ ข้างหลัง
4. ทาสิง่ แวดล้ อมในเมืองให้ ปลอดภัยสาหรับสตรี และเด็กหญิง ป้องกันการกระทารุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศ
5. ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนจนในเมือง ผู้ที่อาศัยอยูใ่ นสลัม และผู้อาศัยที่มีหลักแหล่งไม่แน่นอน ผู้
อพยพ ผู้ลี ้ภัย และมัน่ ใจถึงความสามารถในการเข้ าถึงที่พกั อาศัยและบริการสุขภาพที่ไม่เกินกาลังซื ้อของประชาชน
ทุกระดับ
6. ไม่มีการแบ่งแยก หรื อปฏิเสธการอยูร่ ่วมกับผู้พิการหรื อไร้ ความสามารถ ผู้ติดเชื ้อ เอชไอวี ผู้สงู อายุ และอื่นๆ
7. ทาเมือง ให้ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ด้ วยการให้ ภมู ิค้ มุ กันโรค การจัดหาน ้าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดี การจัดการ
ของเสียและการควบคุมพาหะนาโรค
8. ออกแบบเมือง โดยส่งเสริมให้ คนสามารถเดินทางภายในเมืองได้ อย่างยัง่ ยืน ทัง้ การเดิน หรื อการมีกิจกรรมทางกาย
อื่นๆ ได้ แก่ วิ่ง จักรยาน มีพื ้นที่สีเขียวหรื อสวนสาธารณะ มีโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมในเมืองที่ดี ถนน
ปลอดภัย มีการบังคับใช้ กฎหมายทางการจราจรที่เข้ มงวด และสามารถเข้ าถึงที่เล่นและที่พกั ผ่อนได้ อย่างสะดวกและ
เพียงพอ
9. ดาเนินการในเรื่ องนโยบายอาหารปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน โดยเพิ่มการเข้ าถึงอาหารเพื่อสุขภาพ น ้าสะอาด ลดการ
บริโภคน ้าตาลและเกลือไม่ให้ เกินมาตรฐาน ลดการบริโภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ รวมถึงใช้ มาตรการทางการเงิน
หรื อภาษี กบั ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ โดยบูรณาการในเรื่ อง การให้ การศึกษา การกาหนดราคา
และพิกดั อัตราภาษี ไปพร้ อมกัน
10. ทาให้ สิ่งแวดล้ อมปลอดจากควันบุหรี่ มีกฏหมายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ หรื อสถานีขนส่งสาธารณะ และห้ ามการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงห้ ามการส่งเสริ มการขายหรื อการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)แก่องค์การต่างๆ
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เราตัดสินอย่ างแน่ วแน่ ท่ จี ะกาหนดให้ “สุขภาพเป็ นทางเลือกทางการเมือง”
หลายๆเมืองได้ มีสว่ นสนับสนุนเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และกาหนดให้ การพัฒนาเมืองให้ เป็ น
“เมืองเพื่อสุขภาพ” คือวาระร่วมกันของเครื อข่ายเมืองเพื่อสุขภาพ พวกเราเรี ยกร้ องให้ ผู้นาของเมือง ไม่วา่ ขนาดของ
เมืองจะเล็กหรื อใหญ่ หรื อรายได้ ของเมืองไม่วา่ จะมากหรื อน้ อยก็ตาม ให้ เข้ ามาร่วมกับเราในการสร้ างเมืองเพื่อสุขภาพ
พวกเรามุง่ มัน่ ที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศระหว่างกัน โดยหวังว่าจะนาพาเป้าหมายระดับโลก/ประเทศ
ด้ วยแผนงาน/โครงการในระดับพื ้นที่ การดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ การพัฒนาเมืองไปสูเ่ มืองเพื่อสุขภาพ
ให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่พวกเราจะทาได้
เรามุง่ มัน่ ที่จะไปด้ วยกัน และจะนาเสนอความก้ าวหน้ าของความมุง่ มัน่ ทางการเมืองที่จะดาเนินการตามวาระ
2030 สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นระยะๆ เราร้ องขอองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการสนับสนุนพวกเราในความ
พยายามนี ้ และสนับสนุนการพัฒนาความเข้ มแข็งของเครื อข่ายเมืองเพื่อสุขภาพในทุกภูมิภาค
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