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คำชี้แจง
ในขณะทีก่ ารสร้างเสริมสุขภาพทวีความสำคัญในงานสาธารณสุขของประเทศไทย เช่นเดียว
กับวิถีการพัฒนาสาธารณสุขทั่วโลก โดยมีความพยายามจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนที่รับผิดชอบ
งานด้านบริการสุขภาพ งานวิชาการ องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากากรเพิ่ม
กิจกรรมที่หลากหลายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการ
ศึกษาและหน่วยงานราชการ ได้ให้ความสนใจงานศึกษา วิจัย และการดำเนินงานเชิงรุก รวมถึง
การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ภาพที่ปรากฎทั่วไปนับเป็นที่น่ายินดีที่งานสร้างเสริม
สุขภาพมีความเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น โครงการสวัสดิการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนกจึงสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
ซึ่งแปลจากเอกสารที่ขององค์การอนามัยโลกได้รวบรวมจากรายงานการประชุมนานาชาติและ
การประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ มีสาระเกี่ยวกับกฎบัตร คำประกาศ และ
คำแถลงการณ์ในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นหลักการ แนวทางสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพให้ดำเนินไป
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก การแปลเอกสาร
ดังกล่าวให้เป็นภาษาไทยจะช่วยเอื้ออำนวยให้มีการศึกษา ค้นคว้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น การที่
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและปฏิบัติการด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพมาเป็นเป็นเวลานานได้เลือกแปลเอกสารวิชาการฉบับนี้ ทำให้มั่นใจในความ
ถูกต้องครบถ้วน และความทันสมัยของเนือ้ หาสาระ ทีจ่ ะสามารถนำไปใช้ประการค้นคว้า อ้างอิงได้
ต่อไป
ขอขอบคุณผู้แปลที่เห็นความสำคัญของรายงานการประชุมฉบับนี้ เพราะเป็นเอกสาร
รวบรวมหลักเกณฑ์ แนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และขอขอบคุณ องค์กร/หน่วยงาน
และบุคคลที่สนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขโดยเฉพาะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทยและประชาคมโลกต่อไป
โครงการสวัสดิการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนก
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คำนำผู้แปล
นับเป็นเวลาเกือบสามสิบปีแล้วที่แนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพได้ถือ
กำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมโลก ในช่วง
เวลาทีผ่ า่ นมา นโยบายและกลยุทธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
เพื่อรับมือกับบริบทของสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามบริบทของโลก องค์การอนามัยโลกได้รวบรวม
รายงานจากการประชุมนานาชาติและการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งนับว่า
เป็นการบันทึกพัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ “หลักไมล์” ไว้เป็นรูปเล่มเดียวกันใน
ชื่อ Milestones in Health Promotion: Statements from Global Conferences
ผู้แปลเห็นว่าควรได้มีการถ่ายทอดเนื้อหาเหล่านี้เป็นภาษาไทยเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป จึงเกิดงานที่ท่านถืออยู่ใน
มือขณะนี้
ผู้แปลขอขอบคุณองค์การอนามัยโลกเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้แปลโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด ขอขอบคุณ Carla Abou Mrad แห่ง WHO Press ที่เอื้ออำนวยให้การติดต่อ
ประสานงานกับองค์การอนามัยโลกมีความสะดวกคล่องตัว ขอขอบคุณโครงการสวัสดิการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนก ที่กรุณาจัดพิมพ์งานแปล และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากคุณความดีใดอันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ ผู้แปลขอ
มอบเป็นอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้แปล หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดอันเกิดขึ้น ผู้แปลขอน้อมรับเพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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กฎบัตรออตตาวา
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(The Ottawa Charter for Health Promotion)

การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 กรุงออตตาวา
ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
ที่ประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ กรุงออตตาวา เสนอกฎบัตร
ฉบับนี้ ในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2543 และเป้าหมายอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผลมาจากความคาดหวั ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นสู่ ก าร
สาธารณสุ ข แนวใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก แม้ ว่ า ข้ อ อภิ ป รายจะเน้ น ถึ ง ความต้ อ งการในประเทศ
อุตสาหกรรม แต่ก็ตรงกับความต้องการของประเทศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก การประชุมนี้มีพื้นฐาน
มาจากความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามคำประกาศเจตนารมณ์เรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่
เมืองอัลมา อะตา จากเอกสารขององค์การอนามัยโลกที่สนับสนุนเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า 

และจากการอภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาองค์ ก ารอนามั ย โลกในประเด็ น การร่ ว มมื อ กั น ทุ ก
ภาคส่วนด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

การสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเป็ น กระบวนการที่ เ อื้ อ อำนวยให้ ป ระชาชนสามารถเพิ่ ม ความ
สามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง การจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย
จิตและสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและบรรลุในสิ่ง
ที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
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ที่เปลี่ยนไปได้ สุขภาพจึงมิใช่เป้าหมายแห่งการดำรงชีวิตอยู่อีกต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์
ของทุกวันที่เราดำเนินชีวิต สุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสังคม
และแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกายของบุคคล ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพ
จึงไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งไปที่รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะในที่สุด

ปัจจัยพื้นฐานก่อนมีสุขภาพดี
สภาพและแหล่งประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ต้องมีก่อนที่จะมีสุขภาพดี มีดังนี้ :
– สันติภาพ
– ที่พักอาศัย
– การศึกษา
– อาหาร
– รายได้
– ระบบนิเวศที่มั่นคง
– แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอ
– ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม 
การปรับปรุงสุขภาพจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้

การสนับสนุนชี้แนะ
สุขภาพดีเป็นแหล่งประโยชน์อันสำคัญของการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

และการพัฒนาในระดับบุคคล นอกจากนี้ สุขภาพยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพ
ชีวิตด้วย  ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และ
ปั จ จั ย ทางชี ว ภาพล้ ว นสามารถส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพได้ การ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพผ่ า น
การสนับสนุนชี้แนะเพื่อสุขภาพ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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การเสริมสร้างความสามารถ
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี จุ ด เน้ น ที่ ก ารเข้ า ถึ ง ความเสมอภาคทางสุ ข ภาพ การ
ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งลดความแตกต่างของสถานะทางสุขภาพ โดยสร้างโอกาส
และแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงศักยภาพด้านสุขภาพอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกันด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมให้สนับสนุนสุขภาพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพิ่มพูนทักษะชีวิต และเพิ่มทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงสุขภาพดีตามศักยภาพสูงสุดของตนหากประชาชน
ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเหล่านี้ได้ โอกาสและแหล่งประโยชน์
เหล่านี้ควรมีความเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย

การเป็นสื่อกลาง
ปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพและโอกาสที่จะเข้าถึงสุขภาพไม่ได้ขึ้นกับภาคส่วนที่
ให้บริการสุขภาพเพียงด้านเดียว การสร้างเสริมสุขภาพต้องเกิดจากการดำเนินการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพ 

ภาคสังคมและเศรษฐกิจ ภาคเอกชน องค์กรอาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีบทบาทต่อสุขภาพในฐานะ
บุคคล สมาชิกครอบครัว และสมาชิกชุมชน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มทางสังคม และบุคลากร
ทางสุ ข ภาพมี ภ ารกิ จ สำคั ญ ในการเป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งภาคส่ ว นที่ มี ค วามต้ อ งการ
แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ
กลยุ ท ธ์ แ ละโปรแกรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพควรปรั บ ให้ เ หมาะกั บ ความต้ อ งการของ
ท้องถิ่น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในนานาประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีระบบทางสังคม 

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
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การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง:
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพมีความหมายกว้างกว่าเพียงการดูแลสุขภาพ แต่เป็นการทำให้
สุขภาพเป็นวาระของผู้กำหนดนโยบายในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย
เหล่านี้ตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการตัดสินใจในทุกเรื่อง และเพื่อให้ยอมรับว่า
คนกลุ่มนี้มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพด้วย
นโยบายด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี รู ป แบบที่ ห ลากหลายแต่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น
และกัน ตัวอย่างการดำเนินการทางนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออกกฎหมาย 

การใช้มาตรการทางการเงิน การใช้มาตรการทางภาษี และการปรับเปลี่ยนในองค์กร การดำเนิน
การที่ผสมผสานเหล่านี้นำไปสู่สุขภาวะ สร้างรายได้ และเกิดนโยบายทางสังคมที่ทำให้เกิด
ความเสมอภาคยิ่งขึ้น การดำเนินการร่วมกันทำให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพและ
ปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น มี บ ริ ก ารสาธารณะที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น และมี สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่สะอาดน่าอภิรมย์ยิ่งขึ้นด้วย
เราอาจต้องคาดการณ์ถึงอุปสรรคในการตอบรับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาคส่วน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงหาทางลดอุปสรรคเหล่านั้นด้วย เป้าหมายควรเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้กำหนดนโยบายเลือกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น 

การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สังคมของเรามีความซับซ้อนแต่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป้าหมายสุขภาพก็ไม่สามารถ
แยกออกจากเป้าหมายด้านอื่นๆ การที่คนกับสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้นี้ นับเป็นพื้นฐานสำคัญของมุมมองสุขภาพด้านสังคมและนิเวศวิทยา แนวคิดนี้
เป็นเป้าหมายทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค หรือแม้แต่ในระดับชุมชน ที่ต่างต้องเห็นความสำคัญที่จะ
รักษาให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันไว้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกควรได้รับการเน้นย้ำและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนบนโลกใบนี้
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดำเนินชีวติ การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจส่งผลกระทบ
สำคัญต่อสุขภาพ การทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพดี สังคม
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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ควรจัดระบบงานในสังคมให้สามารถเอื้อต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพมีส่วนส่งเสริมให้
การดำเนินชีวิตและรูปแบบของการทำงานมีความปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น 

เกิดความรู้สึกพึงพอใจ และก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การทำงาน การผลิตพลังงาน และการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง เป็นสิง่ ทีส่ ำคัญและต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพือ่ เป็นหลักประกันของสุขภาพดี
ในส่วนรวม การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต้องมีในกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพทุกกลยุทธ์

การเสริมสร้างการดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการทำงานในชุมชนที่มีประสิทธิผลและจับต้องได้ ด้วยกิจกรรม
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการดำเนินการ
ตามแผน เพือ่ ให้ชมุ ชนมีสขุ ภาพดีขนึ้ หัวใจสำคัญของกระบวนการทำงานในชุมชนคือการเสริมสร้าง
พลังอำนาจของชุมชน ซึ่งหมายถึงการทำให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถควบคุมการ
ดำเนินการต่างๆ และสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้
การพัฒนาชุมชนเป็นการดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุที่มีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อ
พัฒนาระบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสุขภาพ ระบบลักษณะ
นี้จะเกิดขึ้นได้ หากชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง มีโอกาสได้เรียนรู้ถึง
โอกาสในการสร้างสุขภาพ และมีแหล่งทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสม

การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
การสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและสังคม ด้วยการให้
ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาทักษะชีวิต การดำเนินการในลักษณะนี้จะเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนมี ค วามสามารถในการควบคุ ม สุ ข ภาพของตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพ
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การเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกช่วงชีวิต เพื่อให้สามารถปรับตัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกิดการบาดเจ็บเป็นสิ่ง
สำคัญยิ่ง และควรสร้างโอกาสนี้ให้เกิดขึ้นที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ทำงาน และที่ชุมชน การพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลสามารถดำเนินการผ่านภาคส่วนการศึกษา วิชาชีพ สือ่ มวลชน องค์กรอาสาสมัคร
รวมถึงภายในองค์กรที่บุคคลสังกัดอยู่

การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
บทบาทสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งบุคคล 

กลุ่มภายในชุมชน บุคลากรสุขภาพ หน่วยงานบริการสุขภาพ และภาครัฐ
ภาคส่วนเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพนำไปสู่สุขภาวะ ภาคส่วนที่
ให้บริการสุขภาพต้องปรับเปลี่ยนทิศทางมาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ มิใช่เพียงให้การดูแลรักษา
เท่านั้น บริการสุขภาพต้องสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่นับวันจะมีความละเอียดอ่อนและ
ให้ความสนใจต่อความต้องการทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ภารกิจนี้ควรสนับสนุนบุคคลและชุมชนที่
ต้องการมีสุขภาพดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพได้เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น เช่น 

สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพมากยิ่งขึ้น
การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพต้องการการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากการวิจัยสุขภาพ 

พร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาและการอบรมในวิชาชีพ การปฏิบัติเช่นนี้จะนำ
ไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลและองค์กร ให้มองความต้องการของบุคคลเป็นภาพรวม

การขับเคลื่อนสู่อนาคต
สุขภาพถูกสร้างโดยประชาชน และเป็นประชาชนที่เป็นผู้ได้รับผลจากสุขภาพนั้น ในการ
ดำเนินชีวิตทุกบริบท ไม่ว่าจะเรียน ทำงาน เล่น และมีความรัก สุขภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความ
สนใจในตนเองและความใส่ใจต่อผู้อื่น สามารถตัดสินใจด้วยตนเองและเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ต่างๆในชีวิต และด้วยความมั่นใจว่าสังคมที่ตนเองอยู่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สมาชิก
ในสังคมทุกคนมีสุขภาพดีได้ 

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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หลักการสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ คือ ความเอื้ออาทร ความเป็น
องค์รวม และบทบาทสำคัญของนิเวศวิทยา ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์
การสร้างเสริมสุขภาพต้องใช้หลักการเหล่านี้ เสมือนเป็นเข็มทิศนำทางในทุกระยะของการ
วางแผน ดำเนินกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เพศหญิงและ
เพศชายควรมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนากลยุทธ์อย่างเท่าเทียมกัน

เจตจำนงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ขอแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้ :
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ และให้ ก ารชี้ แ นะต่ อ นโยบายที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนสุขภาพและความเสมอภาคในทุกภาคส่วน
ต่อต้านและกดดันผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย การผลาญทรัพยากร สภาพความเป็นอยู่
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ โภชนาการที่ทำให้เกิดโทษ และจะให้ความ
สนใจกับประเด็นทางสาธารณสุข ได้แก่ มลภาวะ อันตรายจากการทำงาน บ้านและ
ที่อยู่อาศัย 
ลดช่องวางทางสุขภาพทั้งช่องว่างภายในสังคมและช่องว่างระหว่างสังคม รวมทั้ง
ดำเนินการกับความไม่เป็นธรรมในสังคมที่เกิดจากกฎเกณฑ์และการปฏิบัติของสังคม
ให้ความสำคัญกับคนในฐานะของทรัพยากรหลักของสุขภาพ ให้การสนับสนุนและ
เอื้ อ อำนวยให้ บุ ค คล ครอบครั ว และเพื่ อ นฝู ง ของเขามี สุ ข ภาพดี ด้ ว ยการให้ ก าร
สนับสนุนด้านการเงินและด้านอื่นๆ รับฟังเสียงจากชุมชนทั้งในเรื่องสุขภาพ สภาพ
ความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิต
ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพและแหล่งประโยชน์ของระบบให้เน้นการสร้างเสริม
		 สุขภาพ แบ่งปันศักยภาพกับภาคส่วนอื่นๆ กับวงการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดกับภาค
ประชาชน
ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ว่าเป็นการลงทุนทางสังคมทีส่ ำคัญ
		 และมีความท้าทาย รวมทั้งให้ความสนใจกับประเด็นทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อวิถีชีวิต

•
•
•
•
•
•

ที่ประชุมแห่งนี้มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่มีความตระหนักในความสำคัญได้ร่วมมือกันเพื่อให้
เป็นพันธมิตรด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
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ข้อเรียกร้องเพื่อการดำเนินการในระดับนานาชาติ
ที่ประชุมแห่งนี้ขอเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลก และองค์กรระหว่างประเทศอื่น 

ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในทุกๆเวที และให้การสนับสนุนประเทศต่างๆ
ในการวางยุทธศาสตร์และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วั ย องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและ
องค์กรอาสาสมัคร รัฐบาล องค์การอนามัยโลก และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของ
การสร้างเสริมสุขภาพจะร่วมมือกันในการนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 

ที่สอดคล้องกับคุณธรรม และค่านิยมทางสังคม ดังที่ได้กล่าวในกฎบัตรนี้ หากเป็นดังนั้น 

เป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 ย่อมเป็นจริงได้
กฎบัตรนี้ได้รับการรับรองในการประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 

“ขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารสาธารณสุ ข แนวใหม่ ” ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 17-21 พฤศจิ ก ายน 

พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) ณ กรุงออตตาวา มลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา*
เข้ า ถึ ง เอกสารฉบั บ ภาษาอั ง กฤษได้ ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/ottawa.pdf
* ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมโดย สมาคมการสาธารณสุขแห่งประเทศแคนาดา องค์กรเพื่อสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมแห่งประเทศแคนาดา และองค์การอนามัยโลก

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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ข้อเสนอแนะแอดิเลด
เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(The Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy)

การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
เมืองแอดิเลดประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
การตอบรับคำประกาศอัลมา อะตา เมื่อหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นก้าวย่างที่สำคัญ
ของการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งสมัชชาองค์การอนามัยโลกได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) คำประกาศนี้เกิดขึ้นจากการมองสุขภาพในฐานะของเป้าหมายพื้นฐาน
ทางสังคม และนับเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของนโยบายสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และเน้ นการร่วมมือกันของทุกภาคส่ว นในสั ง คม โดยมี ก ารสาธารณสุ ข มู ล ฐานเป็ น รากฐาน
ที่สำคัญ

จิตวิญญาณแห่งอัลมา อะตา
จิตวิญญาณแห่งอัลมา อะตา ได้รับการอ้างถึงเมื่อครั้งกฎบัตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้รับการรับรองที่กรุงออตตาวาในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) กฎบัตรฉบับนี้ได้จุดประกายความ
ท้ า ทายในการขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารสาธารณสุ ข แนวใหม่ ด้ ว ยการให้ ค ำยื น ยั น เป็ น คำรบที่ ส องว่ า 

ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนเกิดสุขภาวะ การสนับสนุน
ชี้แนะ และการเป็นสื่อกลางทางสุขภาพคือกระบวนการสำคัญที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทาง
แห่งสุขภาวะได้ 
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กฎบัตรออตตาวาได้ระบุกิจกรรมหลักของการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ประการ ได้แก่ :
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
การเสริมสร้างการดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ

•
•
•
•
•

กิจกรรมหลักของการสร้างเสริมสุขภาพเหล่านี้ล้วนพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่มีนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นเสมือนร่มใหญ่ที่เอื้อให้กิจกรรมที่เหลือทั้งสี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
การประชุมที่แอดิเลดเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพยังคงสืบทอดเจตนารมณ์เดิม
ที่ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่การประชุมที่เมืองอัลมา อะตา และกรุงออตตาวา พร้อมกับพัฒนาให้แนวคิดนี้
เข้มแข็งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 220 คน จาก 42 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ข้อเสนอแนะ
เชิงยุทธศาสตร์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นบทสรุปที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมีลักษณะสำคัญที่เป็นนโยบายที่ให้ความสนใจอย่างเปิดเผย
ต่อสุขภาพและความเสมอภาคในทุกๆประเด็น รวมถึงให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสุขภาพที่
อาจเกิดจากนโยบายนั้นด้วย เป้าหมายหลักของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพคือการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี นโยบายลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ หรือช่วยให้สามารถเลือกได้ง่ายขึ้น นโยบายส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและทางกายภาพมีส่วนสนับสนุนสุขภาพ การจะทำให้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เกิดขึ้นได้นั้น ภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการเกษตร การค้า การศึกษา การอุตสาหกรรม และการ
สื่อสาร ต้องนำแนวคิดทางสุขภาพมาประกอบด้วยเมื่อกำหนดนโยบาย ภาคส่วนเหล่านี้ควร
ตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพของตัดสินใจเชิงนโยบาย และให้ความสำคัญถึงผลกระทบของ
นโยบายที่มีต่อสุขภาพอย่างเท่าเทียมกับความสำคัญที่ให้ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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คุณค่าแห่งสุขภาพ
สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นการลงทุนทางสังคมที่คุ้มค่า ภาครัฐต้อง
ลงทุนแหล่งทรัพยากรด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อปรับปรุง
สภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง หลักการพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคมคือการที่
ประชาชนทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะมี สุ ข ภาพดี แ ละมี ชี วิ ต ที่ น่ า พึ ง พอใจ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ทั้ ง
ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นด้วย นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระยะสั้นจะนำไปสู่
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว ดังกรณีศึกษาที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

จึงควรได้มีการผลักดันให้มีความพยายามในการเชื่อมโยงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่บูรณาการอย่างแท้จริง

ความเสมอภาค การเข้าถึง และการพัฒนา
ความไม่เสมอภาคทางสุขภาพเป็นรากเหง้าของความไม่เสมอภาคในสังคม การปิดช่องว่าง
แห่งความไม่เสมอภาคระหว่างประชาชนที่มีข้อจำกัดของโอกาสทางสังคมและการศึกษากับกลุ่ม
ที่มีโอกาสสูงกว่า ต้องมีนโยบายที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่
สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงมีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ นโยบายเช่นนี้มักให้ความ
สำคัญอย่างสูงต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้
ความสำคัญต่อวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม ชาติพันธ์ุคนกลุ่มน้อย และกลุ่มผู้อพยพ
ย้ายถิ่นฐาน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพ
ในชุมชนนับเป็นประเด็นสำคัญของความเสมอภาคทางสุขภาพ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักเป็นต้นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างทาง
สังคมส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพขึ้นได้ ดังนั้น เป้าหมายอันดับแรกขององค์การ
อนามัยโลกภูมิภาคยุโรปในการขับเคลื่อนสู่สุขภาพดีถ้วนหน้าคือ :
“ภายในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ความแตกต่างของสถานะทางสุขภาพระหว่าง
ประเทศและระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆในประเทศเดียวกัน ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 

ด้วยการเพิ่มระดับของสุขภาพในประเทศและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส”
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ที่ป ระชุมแห่งนี้ได้ศึกษาตรวจสอบแนวทางการลดความแตกต่า งทางสุ ขภาพระหว่า ง
ประเทศต่างๆ และเสนอว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีภารกิจที่ต้องใส่ใจต่อนโยบายของประเทศตน
ให้ส่งผลกระทบทางสุขภาพในทางบวกต่อประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่ประชุมเสนอให้ทุกประเทศ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่แสดงออกถึงการลดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพนี้ด้วย

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ข้อเสนอแนะฉบับนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ หากผู้บริหารภาครัฐในทุกระดับทั้งระดับประเทศ 

ภูมิภาค และท้องถิ่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้น การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นมีความสำคัญเท่าเทียมกับการพัฒนานโยบายในระดับประเทศ รัฐบาลควรตั้ง
เป้าหมายทางสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน
บทบาทหน้าทีต่ อ่ สุขภาพของสาธารณะเปรียบเสมือนสารอาหารทีห่ ล่อเลีย้ งการเจริญเติบโต
ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้งผู้จัดการแหล่งทรัพยากรทุกประเภทมีความ
รับผิดชอบอันสำคัญยิ่งต่อผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายที่ตน
กำหนด รวมทั้งความรับผิดชอบต่อผลกระทบของการเพิกเฉยไม่กำหนดนโยบายด้วย พันธะที่มี
ต่อนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ หมายความว่าภาครัฐต้องวัดและรายงานผลกระทบทางสุขภาพ
ของนโยบายของตน ด้วยภาษาที่ทุกกลุ่มในสังคมจะเข้าใจได้ การดำเนินการในชุมชนเป็นหัวใจ
สำคัญของการส่งเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาครัฐควรสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านการศึกษาและความเข้าใจในภาษาเป็น
สำคัญ 
ที่ประชุมนี้ขอเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการประเมินผลกระทบของนโยบาย ระบบข้อมูล
ทางสุขภาพทีร่ องรับกระบวนการประเมินผลกระทบของนโยบายควรได้รบั การพัฒนา การประเมิน
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนี้จะสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในอนาคต

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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เป้าหมายสูงกว่าการบริการสุขภาพ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตอบสนองความท้าทายด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการที่
โลกที่มีความเป็นพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับความ
สลั บ ซั บ ซ้ อ นของปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องระบบนิ เวศวิ ท ยาต่ า งๆ และที่ น านาประเทศต้ อ งพึ่ ง พากั น
มากขึ้น ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากความท้าทายทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถเยียวยาได้ด้วย
บริการสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือแม้แต่บริการสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การ
สร้างเสริมสุขภาพนับเป็นแนวทางที่ตอบประเด็นความท้าทายเหล่านี้ การดำเนินงานต้องมี
การผสมผสานการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับการปฏิรูป
ทางสังคม ซึ่งนับเป็นนโยบายหลักที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

หุ้นส่วนในกระบวนการกำหนดนโยบาย
ภาครัฐมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพ แต่สุขภาพก็ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างสูงจากภาคเอกชน 

กลุ่มธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนต่างๆ ศักยภาพของแต่ละภาคส่วนในการดูแล
และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนควรได้รับการส่งเสริม องค์กรทางการค้า การพาณิชย์ ภาค
อุตสาหกรรม สมาคมวิชาการ และผูน้ ำศาสนามีโอกาสอย่างมากในการดำเนินการเพือ่ ผลประโยชน์
ทางสุขภาพของชุมชน เราจึงควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาพ
อย่างฉับพลัน

กิจกรรมที่ควรดำเนินการ
ที่ประชุมแห่งนี้ได้ระบุกิจกรรมที่ควรดำเนินการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดย
เร่งด่วนทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้
การสนับสนุนสุขภาพของสตรี
สตรีทั่วโลกนับว่าเป็นผู้สนับสนุนสุขภาพในระดับมูลฐาน งานที่สตรีทำบ่อยครั้งไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือหากได้รับก็เพียงน้อยนิด เครือข่ายและองค์กรของสตรีนับเป็นต้นแบบของ
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดตั้งองค์กร การวางแผนและการดำเนินการ เครือข่าย
ของสตรีควรได้รับการยอมรับมากขึ้น และควรได้รับการสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายและจาก
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สถาบันในสังคม มิฉะนั้นการลงทุนในแรงงานสตรีจะยิ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม
ยิ่งขึ้น สตรีควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล เครือข่าย และแหล่งสนับสนุนมากขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น สตรีทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่
มาจากกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มชนพื้นเมืองเดิม และชนกลุ่มน้อยในสังคม ควรมีสิทธิในการกำหนด
สุขภาพของตนเอง และควรเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางของนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายเหล่านี้มีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
ที่ประชุมแห่งนี้ เสนอให้ประเทศต่างๆ เริ่มพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสตรีใน
ระดับประเทศ และเป็นนโยบายที่มองสุขภาพสตรีเป็นวาระสำคัญ จึงเสนอประเด็นต่างๆ ที่ควร
ปรากฏในนโยบาย ดังนี้
งานที่มีความเอื้ออาทรควรได้รับการแบ่งปันกันอย่างเสมอภาคในสังคมยิ่งขึ้น
การให้กำเนิดบุตรควรปฏิบัติตามความต้องการและความพึงพอใจของสตรี
ควรมีกลไกสนับสนุนให้เกิดความเอื้ออาทรในการทำงาน เช่น งานที่สนับสนุนสตรีที่มี
บุตร งานที่เปิดโอกาสให้ลาเพื่อดูแลบุตร และงานที่เปิดโอกาสให้ลาเพื่อดูแลสุขภาพ
ของผู้เจ็บป่วยในครอบครัว

•
•
•

อาหารและโภชนาการ
เป้าหมายพื้นฐานของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพคือการขจัดความหิวโหยและภาวะ
ทุพโภชนาการให้หมดไป นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพควรสร้างหลักประกันให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเพียงพอ ด้วยวิธีการยอมรับได้ทางวัฒนธรรม นโยบาย
ทางอาหารและโภชนาการควรครอบคลุมถึงการผลิตและการกระจายอาหารทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ราคาอาหารมีความเหมาะสม ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการ
บูรณาการปัจจัยทางการเกษตร เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายจะส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในระยะแรกนโยบายดังกล่าวควรเริ่มต้นด้วย
การวางรากฐานของเป้าหมายด้านอาหารและโภชนาการให้ชัดเจน การจัดเก็บภาษีและการ
สนับสนุนด้านการเงินควรเป็นไปเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและดีต่อสุขภาพ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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ที่ประชุมแห่งนี้เสนอว่าภาครัฐควรมีมาตรการเร่งด่วนและตรงประเด็นในทุกระดับ เพื่อให้
เกิดอำนาจการต่อรองในตลาดซื้อขายอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ใช้ในการดำเนินกิจการที่ควรได้
รับการดูแลเป็นพิเศษ (ได้แก่ ในโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงกลางวัน บริการ
สังคมสงเคราะห์ และในสถานที่ทำงาน) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหารที่มี
คุณค่าได้โดยง่าย
ยาสูบและแอลกอฮอล์
การบริโภคยาสูบและการเสพติดแอลกอฮอล์ เป็นอันตรายสำคัญต่อสุขภาพ 2 ประการที่
ต้องการการดำเนินการโดยเร่งด่วน ด้วยการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันเรา
ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการบริโภคยาสูบไม่เพียงก่อให้เกิดโทษต่อผู้สูบเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตราย
ต่อบุคคลรอบข้างจากควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กทารก แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคม และเป็นอันตรายต่อทั้งร่างกายและจิตใจ นอกเหนือจากนี้การใช้พื้นที่ใน
ประเทศทีย่ ากจนเป็นแหล่งปลูกยาสูบของประเทศผูค้ า้ ยาสูบ ส่งผลกระทบทีส่ ำคัญทางนิเวศวิทยา 

และทำให้ประเทศที่ยากจนเหล่านั้นขาดแคลนแหล่งเพาะปลูก อันมีผลโดยตรงต่อกระบวนการ
ผลิตและการกระจายอาหาร
การผลิ ต และการตลาดของยาสู บ และแอลกอฮอล์ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนต่อภาครัฐผ่านการเก็บภาษี บ่อยครั้งที่ภาครัฐไม่ให้การสนับสนุน
อย่างจริงจังที่จะลดการผลิตและการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยให้ความสำคัญ
ต่อรายได้มากกว่าผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ที่ประชุมแห่งนี้เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกๆประเทศได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องสูญเสีย หาก
ประชาชนในประเทศของตนต้ อ งสู ญ เสี ย ศั ก ยภาพไปเนื่ อ งจากการใช้ ย าสู บ และการเสพติ ด
แอลกอฮอล์ ภาครัฐควรมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติในการลดการเพาะปลูกยาสูบ และลดการผลิตแอลกอฮอล์ ร่วมกับการลดการตลาดและ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภายในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 

2000)
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สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อาศัยและทำงานอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้อง
สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัญหาที่ข้ามพรมแดนของประเทศ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถปกป้องสุขภาพของมนุษย์จากผลกระทบทางชีวภาพ
เคมี และกายภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ทั้งนี้ต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานว่ามนุษย์ทุกคน 

ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สลับซับซ้อนนี้ ทรัพยากรแม้จะมี
หลากหลาย แต่ก็มีอยู่อย่างจำกัดยิ่ง ทรัพยากรมีความจำเป็นต่อมนุษยชาติเนื่องจากมีบทบาท
อันสำคัญในการหล่อเลี้ยงทุกชีวิต นโยบายที่สร้างเสริมสุขภาพจะประสบความสำเร็จขึ้นได้ 

หากเรามีการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยยุทธศาสตร์ทางนิเวศวิทยาทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
รัฐบาลในทุกระดับต้องแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ การร่วมมือกันในระหว่างทุกภาคส่วน
มีความสำคัญเพื่อให้สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม องค์การอนามัยโลกควรแสดงบทบาทสำคัญในการแสวงหาการยอมรับในหลักการ
จากนานาประเทศ และควรให้การสนับสนุนแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ
ที่ประชุมขอสนับสนุนให้การสาธารณสุขและการรณรงค์เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมได้มี
การดำเนินการร่วมกัน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีอย่างจำกัดในโลก

สร้างพันธมิตรใหม่ทางสุขภาพ
ความรับผิดชอบต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจำเป็นต้องใช้แนวทางดำเนินการที่เน้น
การปรึกษาหารือและการต่อรอง การจะผลักดันให้ผกู้ ำหนดนโยบายเห็นความสำคัญของนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพได้นั้น ต้องมีผู้สนับสนุนนโยบายที่เข้มแข็ง นั่นหมายถึงการสนับสนุน
กลุ่มผู้ทำงานด้านการชี้แนะและสนับสนุนนโยบาย และการช่วยสื่อมวลชนในการตีความทำ
ความเข้าใจกับประเด็นทางนโยบายที่อาจมีความซับซ้อน

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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สถาบันการศึกษาต้องสนองตอบต่อความต้องการของการสาธารณสุขแนวใหม่ โดยปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ การเป็นสื่อกลาง และการ
สนั บ สนุ น ชี้ แ นะเชิ ง นโยบาย การพั ฒ นานโยบายต้ อ งเปลี่ ย นจากแนวคิ ด ของการควบคุ ม มา
เป็นการให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค นอกจากนี้เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ประชุมแห่งนี้ขอเสนอแนะให้องค์กรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติได้ดำเนินการดังนี้
จัดตั้งสำนักงานประมวลและกระจายข่ า วสารเพื่ อ สนั บ สนุ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย ผู้ฝึกอบรม และผู้จัดการโครงการเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
และดำเนินการทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

•
•

ความรับผิดชอบต่อการสาธารณสุขโลก
เงื่อนไขหลักของสุขภาพและการพัฒนาทางสังคม ได้แก่ สันติภาพและความเสมอภาคทาง
สังคม อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและน้ำดื่มที่สะอาด การศึกษาและที่พักอาศัยที่เหมาะสม 

บทบาทในสังคมและรายได้ที่เพียงพอ และการอนุรักษ์ทรัพยากรและการปกป้องระบบนิเวศ  

ความสำเร็จในการเข้าถึงปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้คือวิสัยทัศน์ของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ความสำเร็จของสุขภาวะในระดับโลกขึ้นอยู่กับความตระหนักและการ
ยอมรับในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อ
การสาธารณสุขโลก เป็นการหาแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็ง ในการ
จัดการกับประเด็นต่างๆ ที่มักเกิดข้ามพรมแดนของประเทศ

ความท้าทายในอนาคต
1. การกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม แม้จะมีวิกฤติเศรษฐกิจนับเป็นความท้าทายของ
นานาประเทศ
2. การจะบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าได้นั้น เราต้องทำให้การมีที่พักอาศัยและ
สภาพการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะ การ
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ร่วมแรงร่วมใจในทุกๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความเอื้ออาทร โอกาส การจ้างงาน และคุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน ล้วนมีผลอย่างมากต่อสุขภาพและความสุขของประชากร ส่วนงานมีผลต่อ
สุขภาพและความเสมอภาคอย่างไรนั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไป
3. ความท้าทายพื้นฐานของแต่ละประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการทำให้
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพประสบความสำเร็จ คือการส่งเสริมความร่วมมือหรือการพัฒนา
ภาคีหุ้นส่วน ในประเด็นสันติภาพ สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในสังคมนิเวศวิทยา และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ในหลายประเทศ สุขภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของการเมืองในหลายระดับ  หาก
ต้องการให้เกิดการพัฒนาทางสุขภาพ เราต้องพยายามหาแนวทางใหม่ๆในการประสานร่วมมือ
ทั้งภายในและระหว่างภาคส่วนเหล่านี้ 
5. นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพต้องมีบทบาทในการกำกับให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทช่วยสร้างความเสมอภาคในสังคม มิใช่เป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคในสังคม 
ทีป่ ระชุมแห่งนีใ้ ห้การเสนอแนะอย่างหนักแน่นว่า องค์การอนามัยโลกควรให้การสนับสนุน
กลไกการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 5 

ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรออตตาวา ที่ประชุมขอรบเร้าให้องค์การอนามัยโลกได้ขยายแนวคิดริเริ่มนี้
ไปทั่วทุกภูมิภาค ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขององค์การอนามัยโลก โดยให้การสนับสนุน
ประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นหลักในกระบวนการนี้

ทบทวนเจตจำนง
ด้วยเห็นถึงความสำคัญในสุขภาพของโลก ผู้เข้าร่วมประชุมที่เมืองแอดิเลดในครั้งนี้ขอ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันเจตจำนงในการพัฒนาพันธมิตรด้านสาธารณสุขตาม
ที่ได้แนะนำไว้ในกฎบัตรออตตาวา
จากรายงานการประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 เรื่อง “นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ที่เมืองแอดิเลด 

ประเทศออสเตรเลีย*
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เข้าถึงเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/
adelaide.pdf
* ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมโดย กรมบริการชุมชนและสุขภาพ กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย และ
องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคยุโรป กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
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แถลงการณ์ซุนด์สวอลล์
เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ
(Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health)

การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 3
เมืองซุนด์สวอลล์ ประเทศสวีเดน
ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)
การประชุ ม นานาชาติ เรื่ อ งการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ครั้ ง ที่ 3 ในประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่
สนับสนุนสุขภาพ หรือการประชุมซุนด์สวอลล์นี้ สอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
เริ่มจากพันธะขององค์การอนามัยโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า (พ.ศ. 2520/
ค.ศ. 1977) ตามด้วยการประชุมนานาชาติเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน จัดโดยองค์การทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ที่อัลมา อะตา ในปี พ.ศ. 2521 

(ค.ศ. 1978) และการประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1 ที่กรุงออตตาวา ในพ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) การประชุมครั้งต่อมาเป็นการประชุมใน
ประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เมืองแอดิเลด ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) และ
ข้อเรียกร้องเพื่อการดำเนินการเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา ที่เจนีวา ในปี 

พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) มีส่วนช่วยให้ความหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีพัฒนาการของการดำเนินการด้านสุขภาพนี้ 

ความตระหนักของสาธารณะต่อภัยคุกคามของสิ่งแวดล้อมโลกได้ก่อตัวขึ้นอย่างมาก ดังจะเห็น
ได้จากรายงานของคณะกรรมการโลกด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ เรื่อง อนาคตร่วมของเรา
ซึ่งรายงานฉบับนี้ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความเร่งด่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การประชุมนานาชาติเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพครัง้ ที่ 3 ในประเด็นสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุน
สุขภาพ นับเป็นการประชุมการสร้างเสริมสุขภาพโลก ครัง้ ที่ 1 การประชุมครัง้ นีม้ ปี ระเทศเข้าร่วม
ทั้งหมด 81 ประเทศ ที่ประชุมได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนจากทุกมุมโลกได้มีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งในการทำให้สิ่งแวดล้อมมีส่วนสนับสนุนสุขภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ จากการศึกษาประเด็น
ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันร่วมกัน ที่ประชุมได้ชี้ประเด็นว่าประชาชนหลายล้านคนมี
ความยากจนและเป็นอยู่ที่แร้นแค้น อีกทั้งอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่คุกคามต่อสุขภาพ 

ทำให้การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ทางออกทางเดียว
คือการทำให้สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและเศรษฐกิจ และทางการเมือง 

สนับสนุนสุขภาพ มิใช่ทำลายสุขภาพ
การประชุมที่เมืองซุนด์สวอลล์นี้ได้นำเสนอตัวอย่างและแนวทางหลายประการในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และนักรณรงค์ทาง
สังคม ทั้งในภาคส่วนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมแห่งนี้ตระหนักว่าทุกคนมีบทบาทในการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ

ข้อเรียกร้องเพื่อการดำเนินการ
ข้อเรียกร้องเพือ่ การดำเนินการนีส้ ง่ ตรงไปยังผูก้ ำหนดนโยบายและผูม้ อี ำนาจในการตัดสินใจ
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและในทุกระดับ ผู้สนับสนุนและนักรณรงค์ทางสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านความยุตธิ รรมในสังคมต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวาง เพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
สุขภาพดีถ้วนหน้าร่วมกัน เราในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมขอแสดงเจตจำนงในการนำข้อความจาก
ทีป่ ระชุมนีก้ ลับไปยังชุมชน ประเทศ และยังรัฐบาล เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการดำเนินการ เราขอเรียกร้อง
ให้องค์กรต่างๆภายใต้ระบบของสหประชาชาติ ได้ทำให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้ง
ท้าทายให้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความเสมอภาค
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพพึ่งพา
อาศัยกันและมิอาจแยกจากกันได้ เราขอเร่งรัดให้ภาครัฐเห็นความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้ความสำคัญต่อประเด็นทั้งสองนี้อย่างเท่าเทียม
กับประเด็นอื่นๆ ในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
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ความไม่เท่าเทียมกันเป็นภาพสะท้อนของช่องว่างทางสุขภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นทั้งภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจน ปัญหานี้ไม่สมควรให้เกิดขึ้น การ
ดำเนินการเพื่อบรรลุถึงความยุติธรรมทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ประชากรหลายล้านคนอยู่
ในภาวะยากจนที่สุด ทั้งอดอยากขาดแคลนจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทั้งในเขตเมืองและ
เขตชนบท ผู้คนจำนวนมากต้องทุกข์ทนจากผลกระทบรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและความ
เป็นอยู่จากปัญหาความขัดแย้งและการใช้อาวุธ การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วเป็นภัย
คุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่ปราศจากน้ำที่สะอาด อาหารที่
เพียงพอ ที่พักอาศัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ความยากจนเป็นตัวขัดขวางความหวังของคน รวมทั้งความฝันในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น  

การถูกจำกัดโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างทางการเมืองเป็นสิ่งบั่นทอนองค์ประกอบพื้นฐานของ
ความมุ่งมั่นของประชาชน ในหลายพื้นที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา หากจัดให้ก็ไม่ทั่วถึง หรือ
รูปแบบการศึกษาที่จัดให้ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและพลังอำนาจ เด็กและเยาวชน
หลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ความหวังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า
ริบหรี่ลง สตรีในฐานะของประชากรส่วนใหญ่ของโลกยังถูกกดขี่ กลุ่มสตรียังคงถูกแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศ และถูกกีดกันทั้งในตลาดแรงงานและในกรณีอื่นๆ ซึ่งนับเป็นตัวกีดกันสตรี
จากการแสดงบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ
ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
ระบบสุขภาพทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ต้องได้รบั การส่งเสริมให้ดกี ว่านี้ ทางแก้ปญ
ั หาสำหรับปัญหามากมาย
เช่นนี้ อยู่ที่การดำเนินการทางสังคมเพื่อสุขภาพร่วมกับการจัดหาแหล่งประโยชน์และสร้างสรรค์
สำหรับบุคคลและชุมชน การจะส่งเสริมให้คนปลดปล่อยศักยภาพ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการที่เรา
มองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการอุทิศตนทางการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องการมากกว่าระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 
กลุ่มผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ที่สนับสนุนสุขภาพ ทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชนระดับท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ และภาค
เอกชนในระดับประเทศ และองค์กรนานาชาติในระดับโลก กิจกรรมการดำเนินการจะต้องดึง
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ภาคส่วนด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมการ
ผลิต และภาคการเกษตร เข้ามามีส่วนร่วม

มิติของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ
ในบริบทของสุขภาพ คำว่า สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ หมายถึงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว
ทั้งกายภาพและสังคม สิ่งแวดล้อมยังมีความหมายถึงสถานที่ที่บุคคลอยู่อาศัย ชุมชนท้องถิ่น
ของเขา บ้าน ที่ทำงาน และที่เล่น นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังรวมถึงโครงสร้างที่กำหนดโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งประโยชน์ของการดำเนินชีวิตและโอกาสของการเสริมสร้างพลังอำนาจ ดังนั้น
การดำเนินการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพจึงมีหลายมิติ ได้แก่ มิติทางกายภาพ 

สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมิติเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างมีพลวัตร การดำเนินการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต้องเกิดจากความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับโลก เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
ที่ประชุมแห่งนี้ได้เน้นถึงมุมมอง 4 ประการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ ดังนี้
มิ ติ ท างสั ง คม หมายถึ ง การที่ บ รรทั ด ฐาน ขนบธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี และ
กระบวนการทางสังคม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในหลายสังคมความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่มีอยู่เดิมเริ่มเปลี่ยนไปในรูปแบบที่คุกคามสุขภาพ เช่น คนในสังคมอยู่อย่างโดดเดี่ยว
มากขึ้น ชีวิตซึ่งเคยมีการร่วมแรงร่วมใจและมีเป้าหมายขาดหายไป หรือคุณค่าทาง
ประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมถูกทำให้เสื่อมคุณค่าไป
มิติทางการเมือง ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ตัดสินใจ และต้องกระจายความรับผิดชอบและแหล่งทรัพยากรสูป่ ระชาชน นอกจากนี้
		 มิติทางการเมืองต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และ
ลดการใช้ทรัพยากรเพื่อการแข่งขันกันทางอาวุธสงคราม เป็นต้น
มิติทางเศรษฐกิจ ต้องปรับเปลี่ยนแหล่งทรัพยากรให้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
สุขภาพดีถ้วนหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งต่อเทคโนโลยีที่ปลอดภัย
และเชื่อถือได้

•
•
•
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•

ความตระหนั ก ถึ ง ทั ก ษะและความรู้ ข องสตรี ใ นทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง ภาคส่ ว น
กำหนดนโยบายและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ ภาระของการทำงานในกลุ่มสตรีควรได้รับ
การดู แ ล และจั ด สรรให้ เ หมาะสมระหว่ า งกลุ่ ม บุ รุ ษ และสตรี องค์ ก รสตรี ที่ มี ฐ าน
ในชุมชนควรได้รับโอกาสในการสื่อสารเพื่อพัฒนานโยบายและโครงสร้างของการ
สร้างเสริมสุขภาพ

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินการ
ที่ ป ระชุ ม ซุ น ด์ ส วอลล์ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ข้ อ เสนอเพื่ อ ดำเนิ น การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพดี
ถ้วนหน้า ต้องสามารถสะท้อนหลักการพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้
1. ความเสมอภาคต้องได้รับความสำคัญขั้นพื้นฐานของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน
สุขภาพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการปลดปล่อย
พละกำลั ง และพลั ง แห่ ง การสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ นโยบายทุ ก นโยบายที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความรับผิดชอบในรูปแบบใหม่เพื่อให้
มั่นใจว่านโยบายเหล่านั้นบรรลุซึ่งการกระจายความรับผิดชอบ และทรัพยากรอย่างเสมอภาค
การดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดต้องมีพื้นฐานมาจากการจัดลำดับความสำคัญ
และข้อผูกพันที่ชัดเจนต่อกลุ่มที่ยากจนที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากที่เกิดกับกลุ่ม
คนชายขอบ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มคนทุพพลภาพ ประเทศอุตสาหกรรมต้องชำระหนี้ทาง
สิ่งแวดล้อมและหนี้ทางมนุษยชาติที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
2. การดำเนินการทางสาธารณะเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ ต้องกระทำ
ด้วยความตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และต้องบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายโดยคำนึงถึงความต้องการของคนรุ่นหลัง กลุ่มชนพื้นเมืองที่อยู่
ดั้งเดิมล้วนมีสัมพันธภาพทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่โดดเด่น
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสามารถแบ่งปันความรู้อันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้กับทุกคนใน
โลกใบนี้ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำกลุ่มชนพื้นเมืองที่อยู่ดั้งเดิมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งควรมีการต่อรองเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผืนแผ่นดินและ
มรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้
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สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ : ทำให้การดำเนินการทางสังคมมีความเข้มแข็ง
ข้อเรียกร้องเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ เป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ 

สำหรับการดำเนินการทางสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น ด้วยจุดเน้นที่พื้นที่ต่างๆที่เป็นฐานของ
สุขภาพ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ตัวอย่างจากทุกมุมโลกได้รับ
การนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ในประเด็นของการศึกษา อาหาร ที่อยู่อาศัย การสนับสนุนและ
การดูแลทางสังคม การทำงาน และการคมนาคมขนส่ง ตัวอย่างเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพช่วยเอื้อให้ผู้คนนั้นได้พัฒนาขอบเขตของความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อเสนอเชิงปฏิบัติเหล่านี้มีอยู่ในรายงานและเอกสาร
ประกอบการประชุม
ด้วยตัวอย่างที่ได้นำเสนอมาแล้วนี้ ที่ประชุมได้ระบุยุทธศาสตร์การสาธารณสุขที่สำคัญ 

4 ประการ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในระดับชุมชน ดังนี้
1. ทำให้การสนับสนุนชี้แนะทางสุขภาพมีความเข้มแข็งผ่านการดำเนินการในชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีการจัดดำเนินการโดยสตรี
2. เอื้อโอกาสให้ชุมชนและบุคคลมีสามารถในการควบคุมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การศึกษา และการเสริมสร้างพลังอำนาจ
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างยุทธศาสตร์และการดำเนินการด้านสุขภาพกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มที่อาจมีความสนใจขัดแย้งกันในสังคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าทุกกลุ่มได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ
โดยสรุปแล้ว การเสริมสร้างพลังอำนาจของบุคคลและการมีส่วนร่วมในชุมชนถือว่าเป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดพัฒนาการ
ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

เพื่อให้สุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นความจริงได้ ทุกคนควรมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตและ
มีความเสมอภาค ด้วยมุมมองที่ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม ต่อชั้นทางสังคม และต่อเพศ
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มุมมองในระดับโลก
มนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบนิเวศของโลก สุขภาพของมนุษย์ล้วนเชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ข้อมูลจากทุกแหล่งล้วนระบุตรงกันว่า การจะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตทั้งของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นให้สำเร็จได้นั้น มนุษย์ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมมาเป็น
แนวทางที่บริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
การดำเนินการด้วยความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้บรรลุการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนนับเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งในยุคสมัยของเรา
ในระดับนานาชาติ รายได้ต่อหัวที่แตกต่างกันอย่างมากส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาค ทั้ง
ด้านสุขภาพและศักยภาพทางสังคมในการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมถึงการรักษาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไว้เพื่อคนรุ่นหลัง การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองทำให้จำนวนผู้คนที่อาศัยในชุมชนแออัด
เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยปัญหาอื่นๆ อาทิ การขาดแคลนน้ำสะอาด และปัญหาด้านสุขาภิบาล
การตัดสินใจทางการเมืองและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมักมีพื้นฐานจากการวางแผน
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และมักมองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การเป็นหนี้ต่างชาติของประเทศยากจนทำให้ทรัพยากรซึ่งมีน้อย
อยู่แล้วต้องรั่วไหลออกไปอีก งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการทหารนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น สงคราม
นอกจากจะทำให้สูญเสียชีวิตและก่อให้เกิดความพิการแล้ว ยังนับเป็นการกระทำอย่างป่าเถื่อน
ต่อระบบนิเวศอีกด้วย
การเอาเปรียบแรงงาน การนำสารอันตรายไปทิ้งในประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่
ยากจนและอ่อนแอกว่า รวมถึงการใช้ทรัพยากรโลกอย่างฟุ่มเฟือย ล้วนแสดงให้เห็นแล้วว่า
แนวทางการพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้โลกเข้าสู่ภาวะวิกฤต มาตรการทางจริยธรรมใหม่ๆ 

รวมถึงการดำเนินการในระดับโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเพื่อการกระจายและการ
ใช้ทรัพยากรโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนับเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน
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มุ่งสู่ความรับผิดชอบในระดับโลก
ที่ประชุมเมืองซุนด์สวอลล์ขอเรียกร้องให้ชุมชนโลกได้มีการวางกลไกเพื่อความรับผิดชอบ
ด้ า นสุ ข ภาพและระบบนิ เวศใหม่ โดยให้ ก ลไกมี พื้ น ฐานจากหลั ก การพั ฒ นาสุ ข ภาพที่ ยั่ ง ยื น 

ในทางปฏิบัติเราต้องมีแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
นโยบายและแนวทางการดำเนิ น การใหม่ ๆ องค์ ก ารอนามั ย โลกและโครงการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งสหประชาชาติค วรดำเนิ น การอย่ า งเข้ ม แข็ ง ในการพั ฒ นาจรรยาบรรณทางการค้ า และ
การตลาดเกี่ยวกับสารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ควรมีการเร่งพัฒนาแนว
นโยบายที่มีพื้นฐานบนหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศสมาชิก ผู้ให้การสนับสนุน
ทุนทั้งที่เป็นพหุภาคและทวิภาคีทุกกลุ่มรวมถึงองค์กรที่สนับสนุนทุน เช่น ธนาคารโลกและ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ควรใช้แนวนโยบายดังกล่าวในการวางแผน ดำเนินการ และ
ประเมินพัฒนาการของโครงการ ควรมีมาตรการดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้การสนับสนุนประเทศ
กำลังพัฒนาในการระบุและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ควรสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยตลอดกระบวนการนี้
ที่ประชุมซุนด์สวอลล์นี้ได้แสดงออกให้เห็นอีกครั้งว่า ประเด็นของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนามนุษย์นั้น ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การพัฒนาต้องนำมาซึ่งการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพ ในขณะเดียวกันทรัพยากรต้องได้รับการสงวนไว้ให้เกิดความยั่งยืน 

มีเพียงการดำเนินการในระดับนานาชาติที่มีพื้นฐานมาจากภาคีหุ้นส่วนในระดับโลกเท่านั้นที่จะ
รับประกันอนาคตของโลกของเราได้ 
เอกสารฉบับนี้เป็นผลจากการประชุมนานาชาติ เรื่องการสร้างเสริมสุ ขภาพ ครั้งที่ 3 

ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ณ เมืองซุนด์สวอลล์ประเทศสวีเดน*
เข้าถึงเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/
sunsvall.pdf
* ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมโดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สภารัฐมนตรีแห่งสแกนดิเนเวีย 

และองค์การอนามัยโลก
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คำประกาศจาการ์ตา
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21
(Jakarta Declaration on Leading Health Promotion
into the 21st Century)

การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 บทบาทใหม่ของ
ศักราชใหม่ – การนำการสร้างเสริมสุขภาพเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
การประชุมนานาชาติเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 บทบาทใหม่ของศักราชใหม่ – 

การนำการสร้างเสริมสุขภาพเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์
สุขภาพในระดับนานาชาติ นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปี นับแต่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก
ได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาอันสูงส่ง ด้วยการกำหนดเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า และหลักการ
ของการสาธารณสุขมูลฐานที่ได้ประกาศในคำประกาศอัลมา อะตา เป็นเวลา 11 ปี นับแต่การ
ประชุมนานาชาติเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพได้จดั ขึน้ เป็นครัง้ แรกทีก่ รุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
การประชุมในครั้งนั้นก่อให้เกิดการประกาศ กฎบัตรออตตาวา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็น
แนวทางและแรงบันดาลใจที่สำคัญของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

การประชุมนานาชาติในครั้งต่อๆมา และการประชุมย่อยอีกหลายครั้งที่มีส่วนช่วยให้กลยุทธ์
สำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพมีความชัดเจนตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การประชุมเรื่อง
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ทีเ่ มืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988)
และการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อสุขภาพ ที่เมืองซุนด์สวอลล์ ประเทศสวีเดน ในปี 

พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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การประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นการประชุม
ครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา และนับเป็นครั้งแรกที่นำภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยเปิดโอกาสให้สะท้อนมุมมองของสิ่งเรียนรู้จาก
การสร้างเสริมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการทบทวนปัจจัยกำหนดสุขภาพและเพื่อ
กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ควรได้รับการตอบสนอง เพื่อให้เท่าทันกับความท้าทายในการ
สร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าร่วมประชุม ณ กรุงจาการ์ตาในครั้งนี้จึงเสนอคำประกาศ
จาการ์ตาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้

การสร้างเสริมสุขภาพคือการลงทุนที่สำคัญ
สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ การสร้างเสริมสุขภาพได้รับการมองว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการพัฒนา
สุขภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้อให้คนมีความสามารถในการ
ควบคุมและพัฒนาสุขภาพ การลงทุนและการดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีอิทธิพล
อย่างสูงต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ ในขณะเดียวกับที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

ช่วยลดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมาย
สูงสุดของการสร้างเสริมสุขภาพคือการเพิ่มความคาดหวังทางสุขภาพ และลดช่องว่างของความ
คาดหวังทางสุขภาพระหว่างประเทศต่างๆ และระหว่างกลุ่มต่างๆ
คำประกาศจาการ์ตาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนำเสนอวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการ
สร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษหน้า คำประกาศฉบับนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ในการเปิดช่องทางของแหล่งประโยชน์
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อรับมือกับปัจจัยกำหนด
สุขภาพในศตวรรษที่ 21 นี้

ความท้าทายใหม่ คือปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเกิดสุขภาวะ ได้แก่ สันติภาพ ที่พักอาศัย การศึกษา ความมั่นคง
ทางสังคม สัมพันธภาพทางสังคม อาหาร รายได้ ระบบนิเวศน์ที่มั่นคง แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอ 

ความยุติธรรมทางสังคม ความเคารพในสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ในบรรดาปัจจัย
ทั้งหมดเหล่านี้ ความยากจนคือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่สำคัญที่สุด
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เช่น การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็น
สังคมเมือง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และความชุกของโรคเรื้อรัง แสดงให้เห็นถึงปัญหาใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นในทุกประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทางพฤติกรรม และทางชีววิทยา เช่น การที่
ประชาชนใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ ขาดการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและ
ยาสามัญอื่นๆ การใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม
ล้วนมีผลคุกคามต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนหลายร้อยล้านคน
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และปัญหาทางสุขภาพจิตที่เพิ่มมากขึ้น ต้องการแนวทางการ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน รูปแบบของการสร้างเสริมสุขภาพต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภาพเหล่านี้ได้
ปัจจัยร่วมของนานาประเทศล้วนมีผลกระทบอันสำคัญต่อสุขภาพ ปัจจัยเหล่านี้เกิดจาก
ผลกระทบร่วมกันของเศรษฐกิจโลก การค้าและการแลกเปลี่ยน โอกาสในการเข้าถึงสื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มากขึ้น และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
ขาดความรับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ค่านิยมของบุคคล รูปแบบการดำเนินชีวิตในทุกช่วงอายุ 

และสภาพความเป็นอยู่ของทุกชุมชนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยบางประการมีแนวโน้มที่
เอื้อต่อสุขภาพ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ในขณะที่ปัจจัยอีกหลายประการมีอิทธิพล
ทางลบต่อสุขภาพ เช่น การค้ายาสูบในระดับนานาชาติ

การสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้เกิดความแตกต่าง
งานวิ จั ย และกรณี ศึ ก ษาจากทั่ ว โลกนั บ เป็ น หลั ก ฐานสนั บ สนุ น อั น น่ า เชื่ อ ถื อ ว่ า การ
สร้างเสริมสุขภาพคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพช่วย
พั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สภาวะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาะเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ หากเรา
ต้องการไปให้ถึงความเสมอภาคทางสุขภาพ
กลยุทธ์ทั้ง 5 ของการสร้างเสริมสุขภาพในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คือ
ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ กลยุทธ์ทั้ง 5 ได้แก่
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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•
•
•
•
•

การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
การเสริมสร้างการดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ

ปัจจุบันเรามีหลักฐานใหม่ๆ ที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่า :
แนวทางการพัฒนาทางสุขภาพทีม่ คี วามครอบคลุมรอบด้านเป็นแนวทางทีม่ ปี ระสิทธิผล
		 สูงสุด การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ย่อมมีประสิทธิผล
กว่าการดำเนินการที่ใช้กลยุทธ์เพียงอย่างเดียว
สถานที่และประเด็นบางอย่างเปิดทางให้เราใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพที่มี
ความครอบคลุมรอบด้าน ทำให้การดำเนินการมีประสิทธิผล สถานที่และประเด็น
เหล่านี้ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพในเมืองใหญ่ เกาะ เมืองขนาดทั่วไป ชุมชนเขต
เทศบาล ชุมชนท้องถิ่น ตลาด โรงเรียน ที่ทำงาน และสถานบริการสุขภาพ
การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพมีความ
ยั่ ง ยื น ประชาชนต้ อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการดำเนิ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและ
กระบวนการตัดสินใจจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด
การเรียนรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล อีกทั้งเป็นปัจจัย
สำคัญต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจของบุคคลและชุมชน

•
•
•
•

ยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นแกนกลางของการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นประเด็นที่สอดคล้อง
กับการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในทุกประเทศ

ความจำเป็นต่อการดำเนินการในรูปแบบใหม่
การดำเนินการในรูปแบบใหม่มีความจำเป็นยิ่งในการรับมือกับภัยคุกคามต่อสุขภาพที่อุบัติ
ใหม่นี้ ความท้าทายในอนาคตอันใกล้คือการปลดปล่อยศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่มีอยู่แล้วในหลายภาคส่วนของสังคม ทั้งในระดับสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภายในครอบครัว 

ให้สำเร็จ
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การทลายกำแพงกั้นที่มีอยู่ภายในภาคส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการและองค์กรพัฒนา
เอกชน และระหว่างภาคสาธารณะและภาคของเอกชน มีความจำเป็นยิ่ง การสร้างความร่วมมือ
เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ด้วยการสร้างภาคีหุ้นส่วนใหม่ๆทางสุขภาพระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในทุกระดับของสังคม บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน

ประเด็นที่มีความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21
1. สนับสนุนความรับผิดชอบทางสังคมต่อสุขภาพ
ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต้องแสดงออกถึงความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อสังคม ภาค
ส่วนสาธารณะและเอกชนต้องมีส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยกำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
หลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
จำกัดผลิตภัณฑ์และการค้าสินค้าและสารต่างๆ ทีม่ อี นั ตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
		 ยาสูบ และอาวุธสงคราม และไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตลาดกับผลิตภัณฑ์
และสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี้
ปกป้องประชาชนไม่ให้ได้รับผลอันตรายในท้องตลาดและปกป้องบุคคลไม่ให้ได้รับ
ผลอันตรายในสถานประกอบการ
ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการพัฒนา
นโยบาย

•
•
•
•
•

2. เพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การลงทุนด้านสุขภาพในปัจจุบันยังไม่เพียงพอและส่วนมากยังขาดประสิทธิผลในหลาย
ประเทศ
การเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพจำเป็นต้องมองแนวทางในหลายภาคส่วน เช่น การ
เพิ่มแหล่งประโยชน์สำหรับการศึกษาและที่อยู่อาศัย มีความสำคัญเช่นเดียวกับการเพิ่มแหล่ง
ประโยชน์ทางสุขภาพ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญนั้น ต้อง
เพิ่มการลงทุนด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนมุมมองของการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
การลงทุนเพื่อสุขภาพควรสะท้อนถึงความต้องการของเฉพาะกลุ่มด้วย เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ม
เด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม กลุ่มคนยากจน และกลุ่มประชาชนชายขอบ
		 3. ผนึกกำลังและขยายภาคีหุ้นส่วนเพื่อสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพต้องมีภาคีหุ้นส่วนเพื่อสุขภาพ และมีการพัฒนาด้านสังคมระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับของการบริหารและในทุกระดับของสังคม ภาคีหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วควร
ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น และควรแสวงหาโอกาสเสริมสร้างภาคีหุ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มขึ้น
ภาคีหุ้นส่วนก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทางสุขภาพด้วยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ 

ทักษะ และทรัพยากร หุ้นส่วนแต่ละส่วนต้องมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ หุ้นส่วนต้องมีฐานอยู่
บนหลักการทางจริยธรรมที่ตกลงร่วมกัน มีความเข้าใจร่วมกัน และมีความเคารพซึ่งกันและกัน 

แนวนโยบายภาคีหุ้นส่วนขององค์การอนามัยสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านภาคี
หุ้นส่วนได้
		 4. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและพลังอำนาจของบุคคล
การเสริมสร้างสุขภาพเป็นการดำเนินการโดยบุคคลและกับบุคคล มิใช่ดำเนินการต่อบุคคล
หรือดำเนินการให้บุคคล การสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาความสามารถของบุคคลในการดำเนินการ
และพัฒนาศักยภาพขององค์กรหรือชุมชนเพื่อให้สามารถรับมือกับปัจจัยกำหนดสุขภาพได้
การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการการฝึกอบรมภาวะผู้นำ และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งประโยชน์ต่างๆ การเสริมสร้างพลัง
อำนาจของบุคคลต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้กระบวนการการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และ
เพิ่มพูนทักษะและความรู้สำคัญที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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การสื่อสารในรูปแบบเดิมและการสนับสนุนข้อมูลผ่านสื่อในรูปแบบใหม่ๆ มีส่วนสนับสนุน
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนี้ ควรมีการนำแหล่งทรัพยากรด้านสังคม วัฒนธรรม และ
จิตวิญญาณ มาใช้ในการกำกับดูแลเพื่อให้แนวทางการดำเนินการมีความสร้างสรรค์
		 5. การรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ
การแสวงหากลไกใหม่ในการสนับสนุนทุน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดับโลก
มีความจำเป็นต่อการรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบผลตอบแทนต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการดำเนินการในระบบราชการ องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการขับเคลือ่ นของทรัพยากรเพือ่ สุขภาพ
ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่
สถานที่และประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตัวบ่งชี้ถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ความท้าทายใหม่ๆทางสุขภาพ หมายความว่า เราต้องสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระหว่างภาคส่วน เครือข่ายดังกล่าวควร
ให้การช่วยเหลือซึง่ กันและกันทัง้ ในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ เพือ่ สนับสนุน
ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ มี ก ารดำเนิ น การแล้ ว ว่ า มี
ประสิทธิผลหรือไม่ และมีประสิทธิผลในสถานที่และประเด็นใดในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้นำท้องถิ่นควรได้รับสนับสนุนในการฝึกอบรมและฝึกฝนให้เกิดทักษะเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้ การบันทึกประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผ่าน
ทางการวิจัยและรายงานผลการดำเนินการโครงการ ควรได้รับการปรับปรุงให้มีกระบวนการ
วางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล
ทุ ก ประเทศควรให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง กฎหมาย 

การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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ข้อเรียกร้องเพื่อการดำเนินการ
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำประเด็นสำคัญของคำประกาศจาการ์ตาไปเผยแพร่
กั บ ภาครั ฐ สถาบั น และชุ ม ชนต่ า งๆเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นให้ ข้ อ เสนอแนะเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ
ความสนใจและนำไปปฏิ บั ติ และจะรายงานผลในการประชุ ม นานาชาติ เรื่ อ งการ
สร้างเสริมสุขภาพในครั้งที่ 5
เพื่ อ เป็ น การเร่ ง รั ด กระบวนการไปสู่ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโลก ผู้ ร่ ว มประชุ ม
สนับสนุนให้มีการก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือของการสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก โดยมี
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้
ประเด็นสำคัญของเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย
– สร้างความตระหนักในปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
– สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
– ขับเคลื่อนแหล่งประโยชน์และแหล่งทรัพยากรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
– รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
– เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– สนับสนุนความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ
– สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
รัฐบาลในระดับประเทศต้องเป็นผู้ริเริ่มในการส่งเสริมให้การสนับสนุนเครือข่าย
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
ผู้ ร่ ว มประชุ ม ขอเรี ย กร้ อ งให้ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกเป็ น ผู้ น ำในการเสริ ม สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือของการสร้างเสริมสุขภาพในระดับโลกและเอื้ออำนวยให้ประเทศ
สมาชิกดำเนินการตามแนวทางของคำประกาศนี้ บทบาทที่สำคัญขององค์การอนามัยโลก 

คือ การนำภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ธนาคารเพื่อการพัฒนา องค์กรภายในระบบ
ของสหประชาชาติ ภาคส่วนที่ทำงานระหว่างภูมิภาค องค์กรทวิภาคี องค์กรที่เคลื่อนไหว
ด้านแรงงาน และภาคเอกชนได้เร่งดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างเสริม
สุขภาพ
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เอกสารฉบับนี้เป็นผลจากการประชุมนานาชาติ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ 

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 1997) ที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย*
เข้ า ถึ ง เอกสารฉบั บ ภาษาอั ง กฤษได้ ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/jakarta.pdf
* ความสำเร็จของการจัดประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 นี้เกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจของประเทศเจ้าภาพ องค์การอนามัยโลกในส่วนสำนักงานใหญ่และสำนักงานส่วนภูมิภาค 

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศ ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก สหประชาชาติ 

องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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คำแถลงของรัฐมนตรีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
แห่งเม็กซิโก : จากแนวคิดสู่การดำเนินการ
(Mexico Ministerial Statement for the Promotion
of Health : From Ideas to Action)

การประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5
การสร้างเสริมสุขภาพ : ลดช่องว่างความไม่เสมอภาค
กรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก
ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
คำแถลง
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่มาร่วมการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 

ครั้งที่ 5 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี ได้ร่วมกันลงนามในคำแถลงที่มีใจความสำคัญดังนี้ :
1. ยอมรับว่าการมีมาตรฐานทางสุขภาพในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ เป็นทุน
เชิงบวกของความเพลิดเพลินสนุกสนานของชีวิต และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทางสังคม 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และต่อความยุติธรรม
2. รับรู้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาทางสังคมเป็นหน้าที่สำคัญและเป็นความ
รับผิดชอบของทุกรัฐบาล ที่ต้องนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
3. ตระหนักว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการให้บริการ
สุขภาพอย่างมากในหลายประเทศ ที่สำเร็จได้ด้วยความพยายามร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องของ
ภาครัฐ และภาคสังคม
4. ตระหนักว่ายังมีปัญหาสุขภาพอีกหลายปัญหาที่กีดขวางการพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ทั้งที่มีความก้าวหน้าในการให้บริการสุขภาพอย่างมากก็ตาม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง
มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเร่งด่วน
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5. ยอมรับว่าโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำได้คุกคามความก้าวหน้าสู่สุขภาพดีด้วยในช่วง
เวลาเดียวกัน
6. ตระหนั ก ว่ า การดำเนิ น การกั บ ปั จ จั ย กำหนดสุ ข ภาพทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วน และต้องการกลไกที่เข้มแข็ง และร่วมมือกันเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพในทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคม
7. เห็นพ้องว่าการสร้างเสริมสุขภาพต้องเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ
และของโปรแกรมต่างๆในทุกประเทศ เพื่อให้บรรลุถึงความเสมอภาคและสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับ
ทุกคน
8. ตระหนักว่ามีหลักฐานสนับสนุนอย่างมากมายที่ยืนยันว่ายุทธวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล

การดำเนินการ
ด้วยการพิจารณาถึงคำแถลงดังกล่าวข้างต้น เราขอรับรองการดำเนินการดังต่อไปนี้
ก. จัดให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นประเด็นพื้นฐานที่มีความสำคัญทางนโยบายและ
โปรแกรมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
ข. เป็นผู้นำในการดึงการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกส่วนสังคม ในการดำเนินการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่มีการผนึกกำลังและขยายภาคีหุ้นส่วนเพื่อสุขภาพ
ค. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนปฏิบัติการระดับประเทศด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ อาจใช้ฐานความเชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกและภาคีหุ้นส่วนขององค์การ
อนามัยโลกหากมีความจำเป็น แผนเหล่านี้จะมีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละประเทศ แต่จะ
ประกอบด้วยกรอบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการรับรองในการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ ครั้งที่ 5 รวมทั้งอาจเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้ : 
		 – การจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพและการกำหนดนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ 

รวมถึงโปรแกรมที่สอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

38
_13-0945(001-062).indd 38

7/29/13 5:14:34 PM

– สนับสนุนการศึกษาวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับการจัดลำดับ
ความสำคัญนี้
– ขับเคลื่อนแหล่งทรัพยากรทั้งเงินทุนและการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของมนุษย์และศักยภาพของสถาบันอันจะมีผลให้เกิดการพัฒนา การดำเนินการ การติดตาม 

และการประเมินผล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับประเทศ
ง. จัดตั้งเครือข่ายระดับประเทศและระดั บ นานาชาติ ที่ ส นั บ สนุ น สุ ข ภาพ หรื อ ทำให้
เครือข่ายที่มีอยู่มีความเข้มแข็งขึ้น
จ. สนับสนุนให้องค์กรของสหประชาชาติมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่
เกิดจากประเด็นการพัฒนาขององค์กรเหล่านั้น
ฉ. ให้ข้อมูลแก่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อได้มีการรวบรวมและรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 107 ถึงกิจกรรมการดำเนินการดังกล่าว
ลงนาม ณ กรุงเม็กซิโกซิตี ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในภาษาอาราบิก จีน 

อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส โปรตุ เ กส รั ส เซี ย และสเปน เนื้ อ ความในทุ ก ภาษามี เ นื้ อ ความตรงกั น
ทุกประการ*
เข้าถึงเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/
mexico.pdf
* ร่วมดำเนินการจัดประชุมโดยองค์การอนามัยโลก สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำทวีปอเมริกา และ
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเม็กซิโก
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ประเทศที่ร่วมลงนาม
เอกสารฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยตัวแทนจากประเทศต่างๆ ดังนี้ :
แอลจีเรีย
แองโกลา
อาร์เจนตินา
อารูบา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
บังกลาเทศ
เบลีซ
ภูฏาน
โบลิเวีย
บราซิล
บัลแกเรีย
แคเมอรูน
แคนาดา
จีน
โคลอมเบีย
คอสตาริกา
คิวบา

สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
โดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอกวาดอร์
เอลซัลวาดอร์
อียิปต์
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
กาบอง
เยอรมนี
กัวเตมาลา
เฮติ
ฮังการี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหร่าน
อิสราเอล

จาเมกา
เกาหลี
คูเวต
ลาว
เลบานอน
มาดากัสการ์
มาเลเซีย
มัลดีฟส์
มอลตา
หมู่เกาะมาร์แชลล์
เม็กซิโก
โมร็อกโก
โมซัมบิก
พม่า
นามิเบีย
เนปาล
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์

นิการากัว
ไนเจอร์
นอร์เวย์
โอมาน
ปากีสถาน
ปานามา
ปารากวัย
โปแลนด์
โปรตุเกส
เปอร์โตริโก
รัสเซีย
รวันดา
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
ซามัว
สโลวะเกีย
สโลวีเนีย

แอฟริกาใต้
สเปน
ซูดาน
สวาซิแลนด์
สวิสเซอร์แลนด์
ไทย
ตุรกี
สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา
อุรุกวัย
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
ยูโกสลาเวีย
แซมเบีย
ซิมบับเว
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กฎบัตรกรุงเทพฯ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน์
(The Bangkok Charter for Health Promotion
in a Globalized World)

การประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
กฎบัตรกรุงเทพฯเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ได้รับการรับรองโดยผู้เข้าร่วม
ประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่ 7 – 11
สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

บทนำ
ขอบเขต
กฎบัตรกรุงเทพฯ ระบุถึงการดำเนินการ ข้อผูกพัน และคำปฏิญาณที่จำเป็นในการรับมือ
กับปัจจัยกำหนดสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ ผ่านการสร้างเสริมสุขภาพ
เป้าประสงค์
กฎบัตรกรุงเทพฯ ขอยืนยันว่านโยบายและการร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างพลัง
อำนาจชุมชน และเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเสมอภาคทางสุขภาพ ควรเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทั้งระดับโลกและระดับประเทศ
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กฎบัตรกรุงเทพฯ เสริมเติมเต็มและพัฒนามาจากคุณค่า หลักการ และยุทธศาสตร์ของ
การสร้างเสริมสุขภาพที่ได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่ในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

และจากข้อเสนอแนะของการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ในครั้งต่อมา ที่ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกผ่านทางการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
กลุ่มเป้าหมาย
กฎบัตรกรุงเทพฯ เข้าถึงบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายทางสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ได้แก่ :
ภาครัฐ และนักการเมืองในทุกระดับ
ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน
องค์กรระดับนานาชาติ และ
ชุมชนสาธารณสุข

•
•
•
•
•

การสร้างเสริมสุขภาพ
สหประชาชาติตระหนักว่า การได้เข้าถึงมาตรฐานทางสุขภาพที่สูงสุดนับเป็นความสุขและ
เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่บุคคลนั้นจะเป็นใคร
การสร้างเสริมสุขภาพมีพนื้ ฐานมาจากสิทธิมนุษยชนอันสำคัญ และเสนอแนวคิดทีเ่ ป็นบวก
และครอบคลุมสำหรับสุขภาพว่าเป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต และเป็นแนวคิดที่รวมสุขภาวะ
ทางจิตใจและจิตวิญญาณ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการในการเอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถจัดการกับ
สุขภาพของตนเอง รวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพต่างๆด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนา
สุขภาพในที่สุด การสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานหลักของการสาธารณสุข และสนับสนุนการจัดการ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพอื่นๆด้วย 

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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การดำเนินการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ
บริบทที่เปลี่ยนไป
บริ บ ทของโลกในประเด็ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมากตั้ ง แต่
การพัฒนากฎบัตรออตตาวา
ปัจจัยวิกฤต
ปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อสุขภาพในปัจจุบัน ประกอบด้วย
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น
การบริโภคและการสื่อสารในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่
รูปแบบของการค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลง และ
การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนเมือง

•
•
•
•
•

ความท้าทายในอนาคต
ปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ประชากรที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อลักษณะของการทำงาน สิ่งแวดล้อมของ
การศึกษาเรียนรู้ รูปแบบของครอบครัว และรูปแบบทางวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชน
หญิงและชายต่างได้รบั ผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันไป เด็กมีโอกาสเสีย่ งต่อการได้รบั ผลกระทบ
เพิ่มขึ้น กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มคนพื้นเมืองเดิมถูกทำให้แปลกแยกมากขึ้น
โอกาสใหม่ๆ
โลกาภิวัตน์สร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆในการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงสุขภาพและลด
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่างประเทศลง โอกาสเหล่านี้ได้แก่ :
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าขึ้น
กลไกของการอภิบาลในระดับโลกและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีการพัฒนาขึ้น

•
•
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ความสอดคล้องของนโยบาย
ในการบริหารจัดการกับความท้าทายของโลกาภิวัตน์ นโยบายต้องมีความสอดคล้องกันใน
ทุกระดับ ดังนี้ :
ในรัฐบาลทุกระดับ
องค์กรสังกัดสหประชาชาติทุกระดับ และ
องค์กรอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชนทุกระดับ

•
•
•

ความสอดคล้องดังกล่าวจะเป็นตัวเสริมความเข้มแข็ง ทำให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติตามข้อตกลงและสนธิสัญญานานาชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในการจัดวางสุขภาพให้อยู่ในฐานะศูนย์กลางของการพัฒนาแล้ว 

ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ อย่างไรก็ตามยังมีอกี หลายอย่างทีต่ อ้ งดำเนินการ
ให้ ส ำเร็ จ ทั้ ง นี้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเข้ ม แข็ ง ของภาคประชาสั ง คมนั บ เป็ น สิ่ ง สำคั ญ ยิ่ ง ต่ อ
กระบวนการนี้

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์
การดำเนินการที่มีประสิทธิผล
ความก้าวหน้าสู่โลกที่มีสุขภาพดีขึ้นจำเป็นต้องมีกิจกรรมด้านนโยบายที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ต่างๆของการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับการรับรองด้านประสิทธิผลอย่างหนักแน่น 

จึงจำเป็นที่การสร้างเสริมสุขภาพต้องได้รับการดำเนินการอย่างเต็มที่

กิจกรรมที่จำเป็น
เพือ่ ให้การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์เหล่านีเ้ กิดความก้าวหน้า ทุกภาคส่วน
และทุกพื้นที่ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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•
•
•
•
•

การสนับสนุนชี้แนะเพื่อสุขภาพ โดยมีพื้นฐานบนสิทธิมนุษยชนและความสามัคคีเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
การลงทุน ในนโยบาย การดำเนินการ และระบบโครงสร้างที่มีความยั่งยืนเพื่อรับมือ
กับปัจจัยกำหนดสุขภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนานโยบาย ความเป็นผู้นำ การปฏิบัติด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การส่งต่อความรู้และการวิจัย รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ
การควบคุมและการออกกฎหมายเพื่อรับประกันในการปกป้องอันตรายและเอื้อ
โอกาสอันเท่าเทียมกันทางสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนทุกคน
การร่วมมือและสร้างพันธมิตร กับสาธารณะ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินการที่ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
เหตุผล
ภาคส่วนทางสุขภาพมีบทบาทในการเป็นผู้นำที่สำคัญในการสร้างนโยบายและหุ้นส่วนเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
แนวทางของนโยบายทีม่ กี ารบูรณาการทัง้ ภายในรัฐบาล และระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ
ร่วมกับความรับผิดชอบที่จะทำงานกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในทุกพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ
หากต้องการให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในการจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ความรับผิดชอบสำคัญ
ความรับผิดชอบสำคัญ 4 ประการ ที่จำเป็นต้องมีหากต้องการให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้แก่ :
1. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางของวาระการพัฒนาระดับโลก
2. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบสำคัญของรัฐบาลทุกระดับ
3. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นจุดเน้นสำคัญของชุมชน และภาคประชาสังคม
4. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในการดำเนินธุรกิจ

Milestones in Health Promotion : statements from global conferences

45
_13-0945(001-062).indd 45

7/29/13 5:14:35 PM

1. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางของวาระการพัฒนาระดับโลก
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลที่หนักแน่นในการพัฒนาสุขภาพและความมั่นคงทางสุขภาพใน
ภาพรวมเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศต้องพยายามลดช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจน กลไกที่มีประสิทธิผลสำหรับการบริบาลในระดับโลกเพื่อสุขภาพมีความจำเป็น
เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของปัจจัยเหล่านี้ :
การค้า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
บริการต่างๆ
ยุทธวิธีทางการตลาด

•
•
•
•

การสร้างเสริมสุขภาพต้องเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของนโยบายทั้งระดับประเทศและ
นโยบายต่างประเทศ แม้แต่ในสถานการณ์ที่เกิดสงครามหรือความขัดแย้งใดๆ 
การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการส่งเสริมการเจรจาและการให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ความพยายามเหล่านี้อาจ
ดำเนินการโดยมีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญาที่มีอยู่แล้วก็ได้ เช่น กรอบข้อตกลงเพื่อการควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
2. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบสำคัญของรัฐบาลทุกระดับ
รัฐบาลในทุกระดับต้องแก้ปัญหาสุขภาพและความไม่เสมอภาคในสังคมอย่างเร่งด่วน 

เนื่ อ งจากสุ ข ภาพเป็ น ปั จ จั ย กำหนดการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งที่ ส ำคั ญ  

รัฐบาลทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต้องมีมาตรการการดำเนินการดังนี้ :
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การลงทุ น เพื่ อ สุ ข ภาพ ทั้ ง ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและ
ภาคส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ให้การสนับสนุนด้านการเงินอย่างยั่งยืนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

•
•

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินการเช่นนี้ รัฐบาลในทุกระดับต้องสื่อสารถึงผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายและกฎหมายต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ให้ความยุติธรรมต่อทุกกลุ่มในสังคม

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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3. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นจุดเน้นสำคัญของชุมชน และภาคประชาสังคม
ชุมชนและภาคประชาสังคมมักเป็นผู้ริเริ่มนำร่อง ปรับรูปแบบ และดำเนินการด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ แหล่งทรัพยากร และโอกาสเอื้อให้การมีส่วนร่วม
สามารถขยายผลและเกิดความยั่งยืน การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพยิ่งมีความจำเป็นยิ่งใน
ชุมชนที่มีข้อจำกัดในการพัฒนา
ชุมชนที่มีระบบและมีพลังอำนาจจะมีศักยภาพสูงในการระบุปัญหาสุขภาพของตนเอง 

และมีศักยภาพในการดึงภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบอันเกิดจาก
นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนนั้นๆ 
ภาคประชาสังคมต้องมีโอกาสในการใช้พลังอำนาจของตนเองบ้าง โดยได้รับสิทธิพิเศษ
ในเรื่องสินค้า บริการ และส่วนแบ่งของบริษัทการค้า ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทการค้าเหล่านั้น
โครงการของชุมชนในระดับรากหญ้า ภาคประชาสังคม และองค์กรเกีย่ วกับสตรีได้แสดงออก
ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงเสนอรูปแบบสำหรับการปฏิบัติให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตาม
สมาคมวิชาชีพทางสุขภาพมีบทบาทความรับผิดชอบทีต่ อ้ งดำเนินการเช่นกัน
4. ทำให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีในการดำเนินธุรกิจ
ภาคส่วนที่ดำเนินธุรกิจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและต่อปัจจัยกำหนด
สุขภาพด้วยอิทธิพลต่อประเด็นเหล่านี้ :
แหล่งที่ตั้งในท้องถิ่น
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
สิ่งแวดล้อม และ
การกระจายความร่ำรวย

•
•
•
•

ภาคเอกชน เช่นเดียวกับผู้จ้างงานอื่นๆ และหน่วยธุรกิจที่ไม่เป็นทางการ ล้วนมีบทบาท
ความรับผิดชอบในการที่จะรับประกันให้เกิดสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และ

Milestones in Health Promotion : statements from global conferences

47
_13-0945(001-062).indd 47

7/29/13 5:14:35 PM

มีบทบาทความรับผิดชอบที่จะสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้าง ครอบครัวของ
ลูกจ้าง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโลกลงได้ เช่น 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อตกลงในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ 

การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งการทำการค้าอย่างยุติธรรม เป็น
ตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยลูกค้าและภาคประชาสังคม และโดย
รัฐบาลด้วยการให้การตอบแทนและการปรับกฎระเบียบให้เหมาะสม

คำปฏิญาณเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดเพื่อสุขภาพ
การทำให้ความรับผิดชอบสำคัญทัง้ 4 ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ยทุ ธศาสตร์
ที่ได้รับการพิสูจน์รับรองแล้ว เช่นเดียวกับการใช้แนวทางใหม่และการตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างๆที่สร้างสรรค์
หุ้นส่วน ภาคีหุ้นส่วน เครือข่าย และความร่วมมือต่างๆ ช่วยเอื้อให้เกิดการดำเนินการที่
น่าสนใจและเกิดประโยชน์ในการนำบุคคลและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันและ
การดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชน
ภาคส่วนทุกภาคส่วนทัง้ ภาคส่วนทีท่ ำงานเชือ่ มโยงระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน ล้วนมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ
ปิดช่องว่างการดำเนินการ
ตัง้ แต่การตอบรับกฎบัตรออตตาวา เกิดแนวทางการแก้ปญ
ั หาในระดับประเทศและระดับโลก
มากมายที่ได้มีการลงนามประกาศใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แต่แนวทางเหล่านี้ยัง
ไม่มีการตอบรับออกมาเป็นการปฏิบัติ   ผู้ร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ แห่งนี้ ขอเรียกร้องอย่างแข็งขัน
ให้ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกได้ปิดช่องว่าการดำเนินการเหล่านี้และก้าวสู่นโยบาย
และการร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดการดำเนินการ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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ข้อเรียกร้องเพื่อการดำเนินการ
ผู้ร่วมประชุมขอเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิก โดยความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่น ได้จัดสรรงบประมาณและแหล่งทรัพยากรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เริ่มแผน
ปฏิบัติการ และมีการบันทึกติดตามผลการดำเนินการผ่านตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสม 

รวมถึงรายงานความก้าวหน้าสู่การประชุมในวงรอบปกติ องค์กรในสังกัดสหประชาชาติถูก
เรียกร้องให้สำรวจถึงประโยชน์ของการพัฒนาสนธิสัญญาระดับโลกเพื่อสุขภาพ
ภาคีหุ้นส่วนทั่วโลก
กฎบัตรกรุงเทพฯ ฉบับนี้ขอกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ร่วมกันในภาคีหุ้นส่วน
ทั่วโลกที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งการดำเนินการในระดับโลกและระดับท้องถิ่น
เจตจำนงเพื่อการปรับปรุงสุขภาพ
พวกเราในฐานะของผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ขอแสดงคำปฏิญาณตนเพื่อทำให้การดำเนินการและคำมั่นสัญญา
เหล่านี้มีความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสุขภาพ
กฎบัตรฉบับนี้ประกอบด้วยมุมมองโดยภาพรวมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 

2548 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นต่อการตัดสินใจหรือนโยบาย
ขององค์การอนามัยโลก*
เข้าถึงเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ www.who.int/healthpromotion/conferences/
bangkok.pdf
* ร่วมดำเนินการจัดประชุมโดยองค์การอนามัยโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
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ภาคผนวก 1
เอกสารสรุปการอภิปราย
เรื่อง แนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
ความเป็นมา
ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) โปรแกรมใหม่ภายในองค์การอนามัยโลก
สำนักภูมิภาคแห่งยุโรป ได้แก่ โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ถือกำเนิดขึ้น คณะทำงานได้
ประชุมร่วมกันในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน เพื่อพัฒนาโปรแกรม และอภิปรายเกี่ยวกับ แนวคิด
และหลั ก การของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เอกสารฉบั บ นี้ เ ป็ น ผลของคณะทำงานดั ง กล่ า ว 

โดยเอกสารได้พยายามไขข้อข้องใจที่สำคั ญ บางประการที่ ยั ง ได้ รั บ การถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนานโยบายและโปรแกรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็น
ข้อสรุปสุดท้ายของประเด็นดังกล่าว หากมุ่งหวังเพื่อจุดประเด็นการอภิปราย ซึ่งจะเป็นรากฐาน
สำหรับการพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศในทวีปยุโรปต่อไป
คณะทำงานมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
จะได้รับความสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ถึงอย่างนั้นก็ตาม 

การสร้างเสริมสุขภาพก็ควรได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ประเทศ ภูมิภาค หรือชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อผลดีด้านสุขภาพของตนเอง

บทนำ
ในภาพรวมแล้ว การสร้างเสริมสุขภาพได้กลายเป็นตัวแทนทีร่ วมแนวคิดต่างๆ ทีต่ ะหนักถึง
ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและสภาพความเป็นอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพ การ
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

50
_13-0945(001-062).indd 50

7/29/13 5:14:35 PM

สร้างเสริมสุขภาพนับเป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์ทเี่ ป็นสือ่ กลางระหว่างประชาชนและสิง่ แวดล้อม 

โดยการสังเคราะห์ทางเลือกของบุคคลและความรับผิดชอบทางสังคมด้านสุขภาพ เพื่อปรับปรุง
ให้มีสุขภาพดีขึ้น
แหล่งประโยชน์พื้นฐานของสุขภาพ คือ รายได้ ที่อยู่อาศัย และอาหาร การปรับปรุง
สุ ข ภาพจำเป็ น ต้ อ งมี แ หล่ ง ประโยชน์ พื้ น ฐานเหล่ า นี้ ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและทั ก ษะชี วิ ต 

สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน โอกาสที่เปิดกว้างให้เลือกสินค้าบริการและแหล่งบริการที่ดีต่อสุขภาพ 

รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม (หรืออาจ
กล่าวว่าเป็น สิ่งแวดล้อมทั้งหมด) ที่ช่วยพัฒนาสุขภาพ
การทีม่ นุษย์และสิง่ แวดล้อมมีความเชือ่ มโยงกันอย่างเหนียวแน่น ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ นั บ เป็ น ฐานสำหรั บ แนวทางการเข้ า ถึ ง สั ง คมและนิ เวศวิ ท ยา ประเด็ น นี้ ท ำให้ เ กิ ด กรอบ
แนวคิดเพื่อการอภิปรายในคณะทำงานกลุ่มนี้ ข้ออภิปรายได้รับการจัดเป็นหมวดได้ทั้งหมด 

4 หมวด ได้แก่ หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ 

ลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาเชิงนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และความท้าทายของ
การสร้างเสริมสุขภาพ

หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอื้อให้ประชาชนสามารถควบคุมและปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง ทัศนะนี้ถูกพัฒนามาจากแนวคิดสุขภาพที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถ
จัดการในสองรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตระหนักถึงความต้องการและ
สามารถทำให้ความต้องการสัมฤทธิ์ผลได้ ในอีกรูปแบบหนึ่งคือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
สามารถปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมหรือไม่กป็ รับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมได้  ดังนัน้ สุขภาพจึงถูกมองว่า
เป็นแหล่งประโยชน์ของการดำเนินชีวติ ประจำวัน แต่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการดำเนินชีวติ   สุขภาพ
เป็นแนวคิดด้านบวกที่เน้นที่ทรัพยากรด้านบุคคลและสังคม เช่นเดียวกับแหล่งประโยชน์ทาง
กายภาพ
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1. การสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับประชากรในภาพรวม ในฐานะของบริบทของ
ชี วิ ต ประจำวั น ของเขาเหล่ า นั้ น มากกว่ า จะมองที่ โ อกาสเสี่ ย งต่ อ โรคใดโรคหนึ่ ง การ
สร้างเสริมสุขภาพ เอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถควบคุมและมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตประจำวัน การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการดำเนินการ
ในสองรูปแบบ ได้แก่ การดำเนินการที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ และการดำเนินการที่มีระเบียบ
แบบแผน การดำเนินการในลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้
เต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งต้องคำนึงถึงด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงประชาชน
ทั้งหมดได้อย่างไร ด้วยช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีอยู่
2. การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นที่การจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพหรือเหตุของ
สุขภาพ ดังนั้น ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทุกภาคส่วนที่อยู่นอกเหนือจากระบบบริการ
สุขภาพจึงมีความสำคัญ และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสภาวะทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
สุขภาพ รัฐบาลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีความรับผิดชอบที่สำคัญ ในการดำเนินการ
แก้ ปั ญ หาอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุก ารณ์ เพื่ อ ให้ ก ารรั บ ประกั น ว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง หมด 

ซึ่งบุคคลและกลุ่มบุคคลไม่สามารถควบคุมได้จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3. การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการรวมเอาวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายแต่ ส นั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางการแก้ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ได้แก่ 

การสือ่ สาร การศึกษา การกำหนดกฎหมาย มาตรการทางการเงิน การปรับเปลีย่ นในระดับองค์กร 

การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมที่ชุมชนเป็นฝ่ายเริ่มเพื่อต่อต้านอันตรายที่มีต่อสุขภาพ
4. การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี จุ ด มุ่ ง หมายโดยเฉพาะเจาะจงที่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพในการระบุปัญหาและทักษะการแก้ปัญหาทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคล
5. ในขณะที่การสร้างเสริมสุขภาพถูกมองว่าเป็นกิจกรรมทางสุขภาพและสังคมที่ไม่ใช่
การให้บริการทางการแพทย์ก็ตาม บุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน มีบทบาทสำคัญในการให้การอุปถัมภ์และเอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ บุคลากรสุขภาพควรพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีส่วนสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างความรู้
และการสนับสนุนชี้แนะทางสุขภาพ

พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

52
_13-0945(001-062).indd 52

7/29/13 5:14:36 PM

ประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพจะช่วยยกระดับสุขภาพได้ หากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมุ่งที่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และบุคคล รวมทั้งมีลักษณะบูรณาการ
และดำเนินการในหลายระดับ ด้วยหลักการพื้นฐานนี้ ทำให้เราสามารถระบุประเด็นสำคัญของ
การสร้างเสริมสุขภาพได้ไม่จำกัด ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการกับนโยบายด้านอาหาร ที่อยู่
อาศัย การสูบบุหรี่ ทักษะการปรับตัว และเครือข่ายทางสังคม คณะทำงานจึงได้พยายามวาง
กรอบของประเด็นสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพดังต่อไปนี้
1. จุดเน้นของการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ที่ การเข้าถึงสุขภาพ เพื่อลดความไม่เสมอภาค
ทางสุขภาพและเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
นโยบายในระดับสาธารณะและระดับองค์กร เพื่อทำให้นโยบายดังกล่าวส่งผลดีต่อสุขภาพ 

รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสุขภาพ และการปรังปรุงสุขภาพในภาพรวมของระดับ
ประชากร โดยต้องไม่คำนึงถึงสถานะทางสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. การปรับปรุงสุขภาพจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีเอื้อต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมที่ทำงานและที่บ้าน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เป็น
พลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสร้างเสริมสุขภาพจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
สภาวะและแนวโน้มทางเทคโนโลยี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้างเสริมสุขภาพ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและการ
สนับสนุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การดำเนินการในประเด็นนี้มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจถึง
ความสำคัญของแรงผลักดันทางสังคม และสัมพันธภาพในสังคมในฐานะของปัจจัยกำหนดคุณค่า
และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาพ รวมถึ ง มองแรงผลั ก ดั น และสั ม พั น ธภาพในฐานะแหล่ ง
ประโยชน์สำคัญของการปรับตัวกับภาวะเครียดและการธำรงรักษาสุขภาพ
4. รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตในสังคมเป็นศูนย์กลางของการสร้างเสริมสุขภาพ 

เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมส่วนบุคคลที่อาจเกิดประโยชน์
หรือเกิดโทษต่อสุขภาพได้ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนสุขภาพ ต้องพิจารณา
ถึงวิธีปรับตัวของ การจัดการชีวิต ความเชื่อ และคุณค่าต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล ปัจจัยที่
กล่าวมานี้เกิดจากประสบการณ์ชั่วชีวิตและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล การส่งเสริมพฤติกรรม
ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและการส่งเสริมการปรับตัวที่เหมาะสมเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการ
สร้างเสริมสุขภาพ
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5. ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเลือกอย่างมีวิจารญาณ ปัจจัย
ทั้งสองเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการสร้างเสริม
สุขภาพมีเป้าหมายที่การเพิ่มพูนความรู้ และการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้และประสบการณ์ของสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ และ
ความสามารถในการเข้าถึงสุขภาวะ รวมถึงความรู้ทางระบาดวิทยา ทางสังคม และศาสตร์แขนง
อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบของสุ ข ภาพและโรค และปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สุ ข ภาพและการ
เกิดโรค รวมถึงการให้ความหมายของ “สิ่งแวดล้อมในภาพรวม” ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบของ
สุขภาพและทางเลือกของสุขภาพ การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ก็นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาทางนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อให้เข้าถึง
สุขภาวะ ภาครัฐมีความรับผิดชอบสำคัญในการดำเนินการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ต่อสุขภาพ อีกทั้งมีบทบาทในการเอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถเลือกทางเลือกที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพได้สะดวกขึน้ ผ่านการดำเนินการทางนโยบายสาธารณะ ในขณะเดียวกันผูใ้ ห้การสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพภายในภาครัฐเอง ก็ต้องตระหนักถึงบทบาทอิสระของการดำเนินการเพื่อ
สุขภาพ เช่น การเคลื่อนไหวทางสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การดูแลตนเอง และความ
ต้องการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากสาธารณะในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพ
1. แนวคิ ด และความหมายของ “การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ” ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนใน
ทุกระดับของการวางแผน โดยความหมายควรมีจุดเน้นที่มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจและ
นิ เวศวิ ท ยา มากกว่ า มุ ม มองทางกายภาพและจิ ต ใจของสุ ข ภาพ การพั ฒ นานโยบายในการ
สร้างเสริมสุขภาพควรนำไปเชื่อมโยงและบูรณาการกับนโยบายในภาคส่วนอื่น เช่น นโยบายด้าน
การทำงาน ที่อยู่อาศัย สวัสดิการสังคม และการสาธารณสุขมูลฐาน
2. ความรับผิดชอบทางการเมืองต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ควรได้รับการดำเนินการ
ด้วยการจัดตั้งจุดศูนย์กลางการประสานงานสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็ น ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ กลไกการดำเนิ น การควรเป็ น การ
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ประสานงานกันในระหว่างภาคส่วนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์กลางประสานงานนี้
ควรแสดงออกถึงศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ข้อตกลงที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่างๆนั้น ได้รับการดำเนินการและเกิดความก้าวหน้า ปัจจัยสำคัญในการ
พั ฒ นาโปรแกรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ เ ป็ น ระบบและมี ค วามยั่ ง ยื น ได้ แ ก่ ทุ น สนั บ สนุ น ที่
เพียงพอ และบุคลากรที่มีความสามารถมีความชำนาญ
3. ในการพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ จะต้องมีการปรึกษาหารือ มีการเจรจา
สนทนา รวมถึ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางความคิ ด ระหว่ า งบุ ค คล และกลุ่ ม ต่ า งๆทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาค
ประชาชน และกลุ่มวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กลไกทางนโยบายควรมีความชัดเจนเพื่อเปิดโอกาส
ในเกิดการแสดงทัศนะ ความต้องการต่างๆเพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะ
4. เมื่อมีการเลือกประเด็นที่มีความสำคัญในการพัฒนาเชิงนโยบาย ควรมีการทบทวน
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
		
ตัวบ่งชี้ของสุขภาพและการกระจายของสุขภาพในกลุ่มประชากร
		
ความรู้ ทักษะ และการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดสุขภาวะของประชาชนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
		
นโยบายในปัจจุบันของทั้งส่วนราชการและภาคส่วนอื่นๆ
นอกจากนี้ควรมีการประเมินในประเด็นเหล่านี้
		
ผลลั พ ธ์ ใ นระยะสั้ น ต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากนโยบายและโปรแกรมการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพต่างๆ
		
ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
		
การยอมรับทางสังคมและวัฒนธรรม
		
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางเลือกต่างๆกัน
5. การวิ จั ย มี ค วามสำคั ญ ทั้ ง ในขั้ น ตอนการพั ฒ นาเชิ ง นโยบายและขั้ น ตอนการ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอิทธิพลของนโยบายต่อสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ
เช่นเดียวกับการประเมินผลกระทบของแนวการดำเนินการใหม่ๆ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
แต่ละแนวทาง จำเป็นต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ผล
การวิจัยโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการเลือกแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม ผลการวิจัย
ควรได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและควรมีการเปรียบเทียบผลที่ได้จากต่างพื้นที่ในประเทศ
เดียวกัน และผลที่ได้จากแต่ละประเทศ

•
•
•
•
•
•
•
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ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งการเมืองและ
ศีลธรรมอยู่เสมอ เนื่องด้วยนโยบายสาธารณะทางสุขภาพนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
ในแง่ความรับผิดชอบของสาธารณะและของบุคคลที่มีต่อสุขภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพต้องมีความระแวดระวังในโอกาสเกิดความขัดแย้งทั้งในระดับสังคมและระดับบุคคล 
1. มีความเป็นไปได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับ
ทุ ก ชี วิ ต ซึ่ ง แนวคิ ด เชิ ง อุ ด มคติ นี้ มี ชื่ อ ว่ า “การมองสุ ข ภาพเป็ น ประเด็ น หลั ก ” หรื อ
“Healthism” แนวคิดนี้อาจทำให้เกิดการสั่งการหรือบังคับบงการให้บุคคลทำในสิ่งที่คิดว่า
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งวิธีการนี้นับเป็นวิธีการที่สวนทางกับแนวคิดของการสร้างเสริม
สุขภาพ
2. การสร้างเสริมสุขภาพอาจมุ่งไปที่ตัวบุคคลแทนที่จะมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมักมีความเข้าใจ
ที่ผิดว่าบุคคลต้องมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ต่อสุขภาพตนเองแนวคิดนี้ทำให้บุคคลถูกมอง
ว่ามีอำนาจในการกำหนดชีวิตและครอบครัวของตนเองในการหลีกเลี่ยงจากภาระโรคต่างๆ 

ดังนั้นเมื่อบุคคลหรือครอบครัวมีความเจ็บป่วยพวกเขาเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วยนั้น 

และถูกสังคมรังเกียจจากการเจ็บป่วยที่ตนเองเป็นผู้กระทำขึ้น
3. แหล่งประโยชน์ รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาจไม่เข้าถึงประชาชนในรูปแบบ
ลักษณะที่เหมาะสมกับความคาดหวัง ความเชื่อ ความชอบ หรือทักษะก็ได้ สถานการณ์นี้
ยิง่ ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม เป็นการกระตุน้ ให้เกิดความตืน่ ตัว แต่ไม่ได้เพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดในลักษณะของการเพิ่มความ
วิตกกังวลในสังคม และทำให้สังคมรู้สึกว่าขาดพลังอำนาจในการจัดการกับปัญหามากยิ่งขึ้น
4. มีอันตรายยิ่งหากการสร้างเสริมสุขภาพตกอยู่ในมือของวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 

ทำให้กลายเป็นสาขาความเชี่ยวชาญ และแยกกลุ่มตนเองจากวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งแยกจาก
ประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถควบคุมสภาวะสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

แหล่งประโยชน์และความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพต้องได้รับการแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาส
ให้กับหลากหลายวิชาชีพและองค์กรภาครัฐที่หลากหลาย
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บทสรุป
แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวก เป็นพลวัตร และเสริมสร้างพลัง
อำนาจ เมื่อกล่าวเช่นนี้ ยิ่งทำให้การสร้างเสริมสุขภาพมีประโยชน์และน่าสนใจในทางการเมือง
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงหลักการ ประเด็นหัวข้อสำคัญ ลำดับความสำคัญเชิงนโยบาย และความ
ท้าทาย/ความเสี่ยง แล้วเราควรหวังว่าการดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตจะ
ได้รับความสำเร็จในการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล การทำงานเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งและเป็นภารกิจที่องค์การอนามัยโลกในทวีปยุโรปต้อง
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก 2
สัญลักษณ์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
Strengthen Community Action
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สัญลักษณ์นไี้ ด้รบั การออกแบบเพือ่ การประชุมนานาชาติเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพ ครัง้ ที่ 1 

ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) กฎบัตรออตตาวาได้ถือกำเนิด
ขึ้นในการประชุมครั้งนี้ นับจากนั้นเป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้ถือเอาสัญลักษณ์นี้เป็น
สัญลักษณ์ของการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องด้วยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสาระสำคัญที่ระบุใน
กฎบัตรออตตาวา 
สัญลักษณ์นเี้ ป็นวงกลมทีป่ ระกอบด้วยปีก 3 ปีก ภายในสัญลักษณ์ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
ของการสร้างเสริมสุขภาพทัง้ 5 กิจกรรม (การสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ การสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเสริมสร้างการดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะ
ส่วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ) ร่วมกับกลยุทธ์พื้นฐานของการสร้างเสริม
สุขภาพทั้ง 3 กลยุทธ์ (การสนับสนุนชี้แนะ การเสริมสร้างความสามารถ และการเป็นสื่อกลาง) 
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รายละเอียดของตราสัญลักษณ์นี้ ประกอบด้วย 
วงกลมภายนอก 1 วง
จุดกลม 1 จุด ภายในวงกลม และ
ปีก 3 ปีก ที่มีจุดกำเนิดจากจุดภายในวงกลม ในบรรดาปีกทั้งสามนี้ มีปีกหนึ่งที่โผล่
ทะลุออกมานอกวงกลม

•
•
•

ก) วงกลมภายนอก 1 วง มีเส้นรอบวงสีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนเป้าหมายของการสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แสดงออกถึงความสำคัญของนโยบายว่าเป็น “หลักยึดของ
องค์ ป ระกอบทั้ ง หมด” วงกลมนี้ มี ปี ก ทั้ ง หมด 3 ปี ก เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ถึ ง ความจำเป็ น ในการ
ดำเนินการด้วยกิจกรรมหลักของการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 5 กิจกรรม ที่ระบุในกฎบัตรออตตาวา
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการและให้กิจกรรมทั้งหมดสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ข) จุดกลม 1 จุด ภายในวงกลมสื่อความหมายถึง กลยุทธ์พื้นฐานทั้ง 3 กลยุทธ์ของการ
สร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ การสนับสนุนชี้แนะ การเสริมสร้างความสามารถ และการเป็น
สื่อกลาง ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 5 กิจกรรม (สามารถดู
ความหมายของคำศัพท์แต่ละคำได้ที่ www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en)
ค) ปีกทั้ง 3 ปีก เป็นตัวแทนของกิจกรรมหลักของการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 5 กิจกรรม 

ที่กำหนดเป็นครั้งแรกในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 

1986) และได้รับการยืนยันอีกครั้งในคำประกาศจาการ์ตา เรื่อง การนำการสร้างเสริมสุขภาพ
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) โดยปีกแต่ละปีกจะมีข้อความแสดงกิจกรรม
หลักของการสร้างเสริมสุขภาพที่ไม่ซ้ำกัน
ลักษณะของปีกแต่ละปีกจะมีความหมายแฝงอยู่ดังนี้
ปีกด้านบนเป็นปีกทีย่ นื่ ออกมานอกวงกลม แสดงกิจกรรมทีจ่ ำเป็นสำหรับ การเสริมสร้าง
		 การดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง และ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ปีกบนนี้ยื่น
ออกมานอกวงกลมสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสังคม ชุมชน 

และแม้แต่บุคคล ดังนั้น วงกลมที่สื่อความหมายถึง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จะ
ต้องปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ปีกตรงกลางที่อยู่ด้านขวาของวงกลมแสดงถึงกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับ การสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

•
•
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•

ปีกด้านล่างแสดงถึงกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับ การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
เพื่อการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยรวมแล้วตราสัญลักษณ์นี้สื่อแนวคิดว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการดำเนินการที่
ครอบคลุมและจะประสบความสำเร็จได้ดว้ ยการดำเนินการในรูปแบบทีห่ ลากหลาย การสร้างเสริม
สุขภาพใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความหลากหลายและวิธีการที่มีลักษณะบูรณาการ ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน
เงื่อนไขเบื้องต้นของการสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิผล (คำประกาศจาการ์ตา ปี พ.ศ. 2540)  

การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี ก ารดำเนิ น การโดยใช้ กิ จ กรรมหลั ก ของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง 

5 กิจกรรมที่ระบุในกฎบัตรออตตาวาอย่างบูรณาการและมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน
คำว่า การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Health Promotion บางครั้งยังคงถูกมองว่ามีความ
หมายเหมือนกับ สุขศึกษา หรือ Health Education ซึง่ แท้จริงแล้ว สุขศึกษาเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในหลายองค์ประกอบสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสุขศึกษาจะอยู่ในกิจกรรม
หลักการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละแนวทางของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพได้ รั บ การเน้ น ย้ ำ อี ก ในการประชุ ม
นานาชาติเรือ่ ง การสร้างเสริมสุขภาพ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ทีเ่ มืองซุนด์สวอลล์ และเมืองแอดิเลด
ตามลำดับ 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมและบรรยากาศของเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย สัญลักษณ์ของการ
ประชุมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย   ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนมิได้ละเลยรูปทรงและองค์ประกอบ
สำคัญ รวมถึงความหมายที่แฝงไว้ในรูปทรงและองค์ประกอบเหล่านั้น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประชุมที่กรุงจาการ์ตาค่อนข้างเปิดกว้างและมีลักษณะเป็นนามธรรม
มากกว่าสัญลักษณ์เดิมที่ใช้ที่ออตตาวา ปีกทั้งสามปีกมีสีแดงอิฐยังบ่งบอกถึงกิจกรรมหลักของ
การสร้างเสริมสุขภาพ วงกลมที่เคยอยู่รอบนอกและจุดภายในสัญลักษณ์จากออตตาวาหลอม
รวมกันเป็นจุดสีน้ำเงินอันโดดเด่น และเป็นจุดกำเนิดของปีกทั้งสาม สัญลักษณ์นี้แสดงออกถึง
การที่การสร้างเสริมสุขภาพใช้รูปแบบการดำเนินการที่บูรณาการและใช้ยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย  

ในภาพรวมแล้ว สัญลักษณ์ที่ออกแบบสำหรับการประชุมที่กรุงจาการ์ตามีลักษณะที่มีชีวิตชีวา
และเปิดกว้าง ปีกทุกปีกโผล่ออกมานอกวงกลม แสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
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สร้างเสริมสุขภาพว่า ในปัจจุบันและอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพจะเข้าถึงผู้มีบทบาทและ
หุ้นส่วนใหม่ๆในทุกระดับของสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก
สัญลักษณ์ของการสร้างเสริมสุขภาพในการประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและ
การประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละครั้ง
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