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การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครัง้ ที่ 2 ที่กรุงอะดิเลด เป็ นการต่อยอดทิศทางของการประชุมระหว่างประเทศ
เรื่ องการสาธารณสุขมูลฐานที่ อัลมาอตา (1978 ) และการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครัง้ ที่ 1 ที่กรุงอ๊ อตตาวา (1986)
โดยหัวข้ อหลักในการประชุมนี ้คือ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือการคานึงถึงผลต่อสุขภาพ หรื อความเท่าเทียมทางสุขภาพ ในทุกพื ้นที่ข
ของนโยบายและรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว เป้าหมายหลักของนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ คือการสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่เอื่อต่อสุขภาพเพื่อให้ บคุ คลสามารถที่ชี ้นาให้ เกิดสุขภาพและการกิน
อยูท่ ี่ดี และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจะทาให้ ทางเลือกเพื่อสุขภาพมีความเป็ นไปได้ และทาให้ ง่ายขึ ้นสาหรับ
ประชาชนที่จะได้ สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่สง่ เสริมสุขภาพ ในการทาให้ เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ หน่วยงานภาครัฐได้ แก่ เกษตร พาณิชย์ ศึกษา อุตสาหกรรม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไม่น่าจะออก
นโยบายสาธารณะใดให้ คานึงถึงประเด็นการกระทบต่อสุขภาพในช่วงของการจัดทานโยบาย และภาคส่วนเหล่านัน้
ต้ องรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสุขภาพที่สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว โดยให้ ความสาคัญกับเรื่ องสุขภาพไม่น้อยไป
กว่าเรื่ องเศรษฐกิจ
คุณค่ าของสุขภาพ (The value of health )
สุขภาพเป็ นทังสิ
้ ทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและสิง่ ที่ควรค่าแก่การลงทุน รัฐบาลควรลงทุนในนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพและการส่งเสริ มสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานะสุขภาพ (Health Status) ของประชาชน หลักการพื ้นฐานในด้ าน
ความเป็ นธรรมในสังคม คือการทาให้ มนั่ ใจว่า ประชาชนสามารถที่จะเข้ าถึงสิ่งที่จาเป็ นต่อการทาให้ สขุ ภาหรื อความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี ในขณะเดียวกัน การยกระดับสุขภาพจะสามารถเพิ่มผลิตภาพให้ กบั สังคมโดยรวม ทังในรู
้ ปของสังคมและ
เศรษฐกิจ การพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพในระยะสันจะน
้ าไปสูผ่ ลตอบแทนทางด้ านเศรษฐกิจในระยะยาว ซึง่
สามารถจากกรณีศกึ ษาที่นาเสนอในที่ประชุม และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพคือความพยายามในรูปแบบใหม่ใน
การบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
ความเท่ าเทียม การเข้ าถึง และการพัฒนา Equity, access and development
ความไม่เท่าเทียมในสุขภาพเป็ นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมทางสังคท การปิ ดช่องว่างความแตกต่างทาง
สุขภาพระหว่างคนที่เสียเปรี ยบกับคนที่ได้ เปรี ยบ ต้ องการนโยบายในการเพิ่มการเข้ าถึงสินค้ าหรื อบริการที่สง่ เสริ ม
สุขภาพ และการสร้ างสิง่ แวลล้ อมเอื ้อ โดยนโยบายดังกล่าวต้ องถูกออกแบบโดยให้ ความสาคัญกับกลุม่ อ่อนไหวที่
เสียเปรี ยบก่อน นอกจากนันนโยบายสาธารณะเพื
้
่อสุขภาพ ต้ องตระหนักถึงวัฒนธรรมเฉพาะของชนพื ้นเมือง ชนกลุม่
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น้ อย หรื อผู้อพยพย้ ายถิ่น การเข้ าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมโดยเฉพาะการบริการสาธารณสุขในชุมชน เป็ นประเด็น
สาคัญในเรื่ อง ความเท่าเทียมทางสุขภาพ
ความไม่เท่าเทียมในสุขภาพแบบใหม่ที่เกิดตามหลังการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างที่เกิดจากเทคโลยี
เป้าหมายแรกของภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก ในการขับเคลื่อนสุขภาพดีถ้วนหน้ าในปี 2000 คือ
“ ภายในปี 2000 ความแตกต่างระหว่างสถานะสุขภาพระหว่างประเทศและระหว่างกลุม่ ต่างๆภายในประเทศเดียวกัน
ต้ องทาให้ ลดลงร้ อยละ 25 ด้ วยการยกระดับสุขภาพของประเทศหรื อกลุม่ ที่เสียเปรี ยบ (disadvantage) “
จากการที่มีช่องว่างความแตกต่างของสุขภาพระหว่างประเทศ โดยการประชุมครัง้ นี ้ได้ ตรวจสอบพบว่า
ประเทศพัฒนาแล้ วมีข้อผูกพันที่จะทาให้ มนั่ ใจว่า นโยบายของประเทศพัฒนาแล้ วจะส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพ
ต่อประเทศกาลังพัฒนา” ที่ประชุมเสนอแนะให้ ทกุ ประเทศพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการรับมือกับ
ประเด็นที่ได้ กล่าวมา “
ความรั บผิดชอบต่ อสุขภาพ (Accountability for Health)
ข้ อแนะนาของการประชุมนี ้รัฐบาลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้ องถิ่น ต้ องให้
ความสาคัญกับเป้าหมายทางสุขภาพโดยเน้ นที่การส่งเสริมสุขภาพ ความรับผิดชอบสาธารณะต่อสุขภาพ
เปรี ยบเสมือนอาหารที่หล่อเลี ้ยงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รัฐบาลและผู้ที่มีหน้ าที่ควบคุมกากับการใช้ ทรัพยากรมี
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนของตนอันสืบเนื่องจากการนโยบาย ความมุง่ มัน่ ต่อนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพหมายถึง รัฐบาลต้ องกาหนดมาตรการและรายงานผลกระทบต่อสุขภาพอันสืบเนื่องจากนโยบายด้ วยภาษาที
สังคมสามารถเข้ าใจได้ ง่าย ปฏิบตั ิการของชุมชน (Community Action) ต้ องเน้ นหนักในเรื่ องการสร้ างนโยบายเพื่อ
สุขภาพ โดยให้ ความสาคัญกับการให้ ความรู้และสร้ างความรอบรู้ และสื่อสารให้ กบั บุคคลหรื อกลุม่ ที่จะได้ รับกระทบ
มากที่สดุ จากนโยบายเหล่านัน้
ที่ประชุมให้ เห็นความจาเป็ นในการประเมินผลกระทบจากนโยบาย ระบบข้ อมูลเพื่อสุขภาพที่จะสนับสนุน
กระบวนการในการพัฒนานโยบาย และสนับสนุนการตัดสินใจเพื่ออนาคตในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดาเนนการ
เกี่ยวกับนโยบายเพื่อสุขภาพ
ขับเคลื่อนนอกเหนือจากการบริการสุขภาพ
นโยบายเพื่อสุขภาพตอบสนองต่อความท้ าทายต่อสุขภาพ โดยขึ ้นกับพลวัตรของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่กาลังเปลี่ยนโลกของเรา ซึง่ เป็ นนิเวศวิทยาที่มีความซับซ้ อน และมีผลกระทบซึง่ กันและกัน ผลต่อ
สุขภาพที่เกิดจากความท้ าทายใหม่นี ้ไม่สามารถที่จะเยียวยาด้ วยระบบบริ การสุขภาพแบบเดิมในปั จจุบนั การส่งเสริม
สุขภาพเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับสถานการณ์แบบนี ้ ซึง่ ต้ องใช้ แนวทางที่บรู ณาการทังเรื
้ ่ องการพัฒนา เศรษฐกิจ ซึง่ จะ
ทาให้ เกิดได้ ต้องเชื่อมโยงสุขภาพกับการปฏิรูปสังคม ซึง่ องค์การอนามัยโลกใช้ คาว่าความจาเป็ นพื ้นฐาน ( basic
principle)
พันธมิตรในการกระบวนการจัดทานโยบาย
รัฐบาลมีบทบาทที่สาคัญในเรื่ องสุขภาพ แต่สขุ ภาพ แต่ NGO ชุมชน ประชาสังคม องค์กรเอกชน และ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจก็มีอิทธิพลต่อสุขภาพด้ วยเช่นกัน ศักยภาพในการปกป้องและส่งเสริ มสุขภาพสุขภาพของ
ประชาชนต้ องได้ รับการสนับสนุน สหภาพการค้ า การค้ าและอุตสาหกรรม สถาบันวิชาการ ผู้นาศาสนา มีสว่ นในการ
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สร้ างโอกาสให้ กบั ผลประโยชน์ด้านสุขภาพของทังชุ
้ มชน พันธมิตรใหม่New alliances must be forged to provide
the impetus for health action.
Action Areas
1.

2.

3.

4.

ที่ประชุมกาหนดพื ้นที่หรื อประเด็นสาหรับนโยบายเพื่อสุขภาพที่ควรดาเนินการอย่างเร่งด่วน ไว้ 4 เรื่ อง ดังนี ้
การสนับสนุนสุขภาพของสตรี (women health) การจัดตังเครื
้ อข่ายหรื อองค์กรสาหรับสตรี เพื่อเป็ นศูนย์กลางใน
การกาหนดแผนงาน ดาเนินการตามแผน และกากับติดตาม เครื อข่ายสตรี ต้องได้ รับการยอมรับและได้ รับการ
สนับสนุนจากผู้กาหนดนโยบาย แรงงานหญิงมีความไม่เท่าเทียมกับแรงงานชาย การมีสว่ นร่วมในเรื่ องการ
ส่งเสริ มสุขภาพของสตรี จาเป็ นต้ องพัฒนาให้ สตรี เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร เข้ าถึงเครื อข่ายและแหล่งทุน สตรี
โดยเฉพาะกลุม่ ชนพื ้นเมือง ชนกลุม่ น้ อย ย่อมมีสิทธิในการจัดสินใจต่อสุขภาพของตนเองได้ และต้ องการ
พันธมิตรเพื่อกาหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้ องกับสังคมและวัฒนธรรมของตน ที่ประชุมได้ เสนอแนะ
แนวทาง
1.1. ความเท่าเทียมในการทางาน
1.2. การคลอดและการเลี ้ยงดูบตุ รขึ ้นกับความชอบและความต้ องการของสตรี เหล่านัน้
1.3. สนัยสนุนกลไกในการทางาน เช่น สนับสนุนมุมนมแม่ในที่ทางาน
1.4. หยุดงานเพื่อเลี ้ยงดูบตุ รโดยได้ รับเงินเดือน
อาหารและโภชนาการ การขวัดความหิวโหยหรื อทุพโภชนาการเป็ นวัตถุประสงค์พื ้นฐานของนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ นโนบายดังกล่าวต้ องรับประกันในเรื่ องความเพียงพอของอาหารที่มีคณ
ุ ค่าและเหมาะสมกับกับ
สังคมและวัฒนธรรมของพื ้นที่นนั ้ นโยบายในด้ านอาหารและโภชนาการต้ องบูรณาการไปพร้ อมกับการผลิตและ
การกระจายอาหารทังภาครั
้
บและเอกชน เพื่อให้ ได้ ราคาที่เป็ นธรรม ทุกรัฐบาลต้ องให้ ความสาคัญกับนโยบาย
ด้ านอาหารและโภชนาการที่บรู ณาการกับด้ านการเกษตร ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ มนั่ ใจ
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพทังในระดั
้
บประเทศหรื อระหว่างประเทศ โดยลาดับแรกก่อนที่จะจัดทานโยบายได้ แก่ การ
กาหนดเป้าหมายสาหรับเรื่ องอาหารและโภชนาการ ภาษี และการอุดหนุนต้ องไม่เก็บเสมอภาคกันหมดทุกคน
โดยต้ องช่วยเหลือบางกลุม่ เพื่อให้ สามารถที่จะเข้ าถึงอาหารที่มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างเท่าเทียม (Equity not Equality)
บุหรี่ และแอลกอฮอร์ การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอกอฮอร์ ที่มากเกินไปถือเป็ นปั จจัยคุกคามสุขภาพหลัก ซึง่
ต้ องการการดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการลดการสูบบุหรี่ และบริโภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ โดยการใช้
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ บุหรี่ นอกจากจะมีอนั ตรายต่อผู้สบู โดยตรงแล้ ว ยังเป็ นอันตรายต่อผู้อยูใ่ กล้ เคียง
โดยเฉพาะในเด็ก ที่ถือเป็ นผู้สบู มือสองด้ วย การผลิตและการตลาดของบุหรี่ และเหล้ านันเป็
้ นการตลาดที่มี
ผลประโยชน์มหาศาล รัฐบาลมักหวังรายได้ จากภาษี โดยไม่คิดถึงต้ นทุนที่ต้องจ่ายจากผลที่ตามมาจากพิษภัยของ
บุหรี่ และเหล้ า ทังต่
้ อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของครัวเรื อนที่บริโภคบุหรี่ และเหล้ า ที่ประชุมเรี ยกร้ อให้ รัฐบาล
คิดถึงต้ นทุนที่ต้องจ่ายในการสูญเสียศักยภาพของบุคคลอีนเนื่องจากความเจ็บป่ วยและความพิการ รฐบาลควรที่
จะมีนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพในการลดการบริโภคบุหรี่ และเหล้ าลงจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญในปี 2000
การสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ หลายคนที่อยูอ่ าศัยและทางานในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยหรื อมีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีอนั ตรายต่อสุขภาพ โดยปั ญหาดังกล่าวนันบางเรื
้
่ องสามารถข้ าม
พรมแดนได้ การจัดการด้ านสิ่งแวดลอ้ มเพื่อปกป้องประชาชนจากผลที่ไม่พงึ ประสงค์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ไม่
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ว่าจะเป็ น อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา โดยตระหนักว่า เด็กและสตรี มักได้ ผลกระทบที่แตกต่าง
กัน นโยบายสาธารณะในด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งผลทางบวกต่อสุขภาพ ทังระดั
้ บพื ้นที่
ระดับประเทศและระดับโลก โดยมองว่าสุขภาพของประชาชนอยูเ่ หนือ รายได้ จากการพัฒนาเกษตรกรรมหรื อ
อุตสาหกรรม และสนับสนุนแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน ที่ประชุมเสนอแนะว่า ภาคสาธารณสุข
และกลุม่ เคลื่อนไหวทางสิง่ แวดล้ อมและนิเวศวิทยาควรร่วมมือกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไปพร้ อมกับการพิทกั ษ์ รักษาโลก รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจ่ ากัด
การพัฒนาพันธมิตรใหม่ Developing New Health Alliances
ความพยายามในเรื่ อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ต้ องใช้ แนวการให้ คาปรึกษาและการเจรจาต่อรอง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต้ องให้ ข้อเสนอแนะอย่างหนักแน่นให้ กบั ผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดบ
ต้ องมีกลุม่ ที่จะทาเรื่ องการให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และช่วยสนับสนุนสื่อมวลชนที่จะอธิบายเรื่ องที่มีประเด็น
นโยบายที่ซบั ซ้ อนให้ ง่ายต่อความเข้ าใจของสาธารณชน สถาบันการศึกษาต้ องตอบสนองต่อความต้ องการที่ผดุ
ขึ ้นมาใหม่ของปั ญหาสุขภาพ โดยปรับหลักสูตรเพื่อให้ ครอบคลุมทังในทั
้ กษะ การเสริมพลัง (Enabling) การทาหน้ าที่
ตัวกลางในการเจรจาต่อรอง (Mediate) และการให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Advocate) โดยเปลี่ยนจากการควบตุม
กากับ มาเป็ นการสนับสนุนทางเทคนิคในเรื่ องการพัฒนานโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ความรู้และประสบการณ์ ทังในระดั
้
บพื ้นที่ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมเสนอให้
 จัดตังหน่
้ วยงานในการรวบรวมการปฏิบตั ิที่ดีหรื อเป็ นเลิศในเรื่ องการพัฒนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 การพัฒนาเครื อข่ายของผู้ทาวิจยั เครื อข่ายของวิทยากร และเครื อข่ายผู้บริหารแผนงาน/โครงการ เพ่อช่วยเหลือ
และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ความท้ าทายในอนาคต Future Challenges
1. การทาให้ มนั่ ใจว่าการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม แม้ จะอยูใ่ นภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี เป็ นความท้ าทายของ
ทุกประเทศ
2. สุขภาพดีถ้วนหน้ าจะบรรลุได้ ต้ องส่งเสริ มความเป็ นอยูแ่ ละเงื่อนไขการทางานที่ดี โดยการตัดสินใจเชิงนโยบาย
จะต้ องนาเรื่ องต่างๆมาสูก่ ารพิจารณา ได้ แก่ โอกาสในการจ้ างงาน คุณภาพชีวิตในการทางาน นันส่
้ งผลอย่างมากต่อ
สุขภาพและความสุขของประชาชน รวมผลกระทบของการทางานต่อสุขภาพ รวมถึงประเด็นเรื่ องความเท่าเทียม
3. ประเด็นท้ าทายที่สดุ สาหรับ บุคคล และองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศในการบรรลุในเรื่ องนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ คือการสร้ างการมีสว่ นร่วมของพันธมิตร ในเรื่ อง ความสงบสุข สิทธิมนุษยชน ความเป็ นธรรมใน
สังคม นิเวศวิทยา และการพัฒนอย่างยัง่ ยืนของทังโลก
้
4. ประเทศส่วนใหญ่ ยอมรับว่าสุขภาพเป็ นความรับผิดชอบของหลากหลายองค์กรและหลากหลายระดับ การที่จะทาให้
บรรลุจดุ หมายปลายทางร่วมกันคือมีสขุ ภาพดี ต้ องค้ นหาวิธีการใหม่และพันธิมิตรใหม่ที่หลากหลายเหล่านัน้
5. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ต้ องมัน่ ใจได้ วา่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ านันมั
้ นช่วยส่งเสริม
มากกว่าขัดขวางกระบวนการในการทาให้ เกิดความเท่าเทียม
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