คำประกำศจำกำร์ ตำ เรื่ อง กำรส่ งเสริมสุขภำพคือธงนำในศตวรรษที่ 21
กำรประชุมส่ งเสริมสุขภำพโลกครั ง้ ที่ 4 ผู้เล่ นใหม่ ในศตวรรษใหม่ 21-25 กค 1997 ที่ จำกำร์ ตำ
การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครัง้ ที่ 4 ชูประเด็น “ ผู้เล่นใหม่ในตวรรใหม่ – การส่งเสริ มสุขภาพเป็ นธงนา
ในตวรรษที่ 21” จัดการประชุมที่กรุงจาการ์ ตา ระหว่างวันที่ 21-25 กค 1997 ถือเป็ นก้ าวย่างที่สาคัญในการพัฒนากล
ยุทธ์ระหว่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพ เกือบ 20 ปี นบั จากคาประกาศ อัลมา อะตา ขององค์การอนามัยในเรื่ อง
สุขภาพดีถ้วนหน้ า หรื อ 11 ปี นบั จากการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครัง้ ที่ 1 ที่กรุงอ๊ อตตาวา ประเทศแคนนาดา ซึง่ ได้
ออกกฎบัตรอ๊ อตตาวา สาหรับการส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ ถือเป็ นแม่บทในด้ านการส่งเสริมสุขภาพจวบจนถึงวันนี ้ การ
ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกในครัง้ ต่อๆมา ก็ได้ นากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพที่กล่าวในกฎบัตรอ๊ อตตาวา มาขยาย
รายละเอียด เช่น นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (ประชุมครัง้ ที่ 2 ที่ อะดิเลด ประเทศออสเตรเลีย 1988)
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ (ประชุมครัง้ ที่ 3 ที่ ซันดสวาวล์ ประเทศสวีเดน 1991) การประชุมครัง้ ที่ 4 นี ้นับเป็ น
การประชุมในประเทศที่กาลังพัฒนาเป็ นครัง้ แรก และเป็ นครัง้ แรกที่ได้ เชิญภาคเอกชนเข้ ามีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ และโอกาสที่ดีที่จะสะท้ อนสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยนา
ประเด็นของปั จจัยกาหนดสุขภาพมาพิจารณา ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ นาเสนอประกาศนี ้ เพื่อใช้ เป็ นทิศทาง และกลยุทธ์
ที่จะก้ าวข้ ามความท้ าทายในศควรรษที่ 21
กำรส่ งเสริมสุขภำพคือกำรลงทุนหลัก (Health promotion is a key investmen)
สุขภาพคือสิทธิมนุษยชน และเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มการลงทุนในเรื่ อง
ส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพคือกระบวนการเพิ่มความสามารถ
ให้ กบั บุคคลในการควบคุมและยกระดับสุขภาพ การลงทุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อปั จจัยกาหนด
สุขภาพ ซึง่ จะทาให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อสุขภาพ (Heath gain) การส่งเสริมสุขภาพสามารถลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้ านสุขภาพ เคารพสิทธิมนุษยชน สร้ างทุนทางสังคม เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว
สามารถลดช่องว่างทางสุขภาพและอายุไขเฉลี่ย ระหว่างประเทศร่ ารวยและประเทศยากจน
ประกาศ จาการ์ ตาเรื่ องส่งเสริมสุขภาพ ได้ แสดงจุดยืนและให้ ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษ
หน้ า และเป็ นการประกาศเจตนารมณ์ของผู้ร่วมประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลกครัง้ ที่ 4 ที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ มาก
ที่สดุ เพื่อที่จะต่อสู้กบั อุปสรรคต่างเพื่อที่จะยกระดับปั จจัยกาหนดสุขภาพที่เป็ นความท้ าทายใหม๋ ในศตวรรษที่ 21
ข้ อกาหนดเบื ้องต้ นที่จะนาไปสูส่ ขุ ภาพดี ได้ แก่ ความสงบสุข ที่อยูอ่ าศัย การศึกษา ความสัมพันธ์และความ
มัน่ คงทางสังคม อาหาร รายได้ การเสริ มพลังสตรี ระบบนิเวศน์ที่สมดุล การใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ความเป็ นธรรมใน
สังคม การเคารพในสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และเหนือสิ่งอื่นใด คือความยากจนที่เป็ นปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ
สูงสุด แนวโน้ มทางด้ านประชากร เช่นความเป็ นเมือง สังคมผู้สงู อายุ และความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่เพิ่มสูงขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรม หรื อทางชีววิทยา เช่น พฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่คอ่ ยได้ มีกิจกรรมทางกายที่เพิ่ม
สูงขึ ้น การดื ้อต่อยาปฏิชีวนะ การใช้ ยาเกินความจาเป็ น ความรุนแรงในสังคมและในครอบครัว โรคอุบตั ิใหม่ ปั ญหา
สุขภาพจิต ทังหมดที
้
่ได้ กล่าวมาจาเป็ นต้ องได้ รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วน และจาเป็ นต้ องใช้ การส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อที่ไปจัดการปั จจัยกาหนดสุขภาพ ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน
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ปั จจัยข้ ามประเทศก็สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ แก่ ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ ตลาดการเงินและ
การค้ าโลก เช่นธุรกิจบุหรี่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทัว่ โลก การเข้ าถึงสื่อต่างๆจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั ทาให้ สามารถสื่อสารแบบโต้ ตอบโดยทันทีได้ ทวั่ โลก ภาวะเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้ อมเนื่องจากการใช้
ทรัพยากรที่ไม่ยงั่ ยืน การเปลี่ยนแปลงที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ได้ เปลี่ยนค่านิยม วิถีชีวิตของบุคคลทัว่ โลก
กำรส่ งเสริมสุขภำพ ต้ องทำให้ เกิดควำมแตกต่ ำงจำกเดิมที่เคยปฏิบัติ (Health promotion makes a
difference)
การวิจยั และกรณีศกึ ษาจากทัว่ โลก ทาให้ มีข้อมูลเชิงประจักษฺ วา่ การส่งเสริ มสุขภาพนันมี
้ ประสิทธิผลในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิต และส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทางด้ าน สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจและ สังคม ซึเ่ ป็ นกาหนด
สุขภาพได้ การส่งเสริมสุขภาพทาให้ เกิดความเท่าเทียมทางสุขภาพ และ 5 กลวิธีของการส่งเสริมสุขภาพที่กาหนดจาก
กฎบัตรอ๊ อตตาวา เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ เกิดความสาเร็จได้ แก่
1) สร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
2) สร้ างสิง่ แวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
3) พัฒนาความเข้ มแข็งของปฏิบตั ิการชุมชน
4) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล
5) การปรับระบบบริการสุขภาพ
ปั จจุบนั มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ชดั เจนว่า
1) การบูรณาการทัง้ 5 กลวิธีไปด้ วยกันเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ นโยบายสาธารณะเป็ นกรอบเพื่อยึดโยงกลวิธี
ทัง้ 5 ให้ ไปในทิศทางเดียวกัน
2) การพัฒนาโดยเน้ นฐานที่ตง(Setting
ั้
Oriented เช่นฐานที่ตงของเมื
ั้
อง โรงเรี ยน โรงพยาบาล ตลาด โรงงาน ฯลฯ )
มีประสิทธิภาพมากกว่าการพัฒนาโดยเน้ นที่ตวั โรค(Disease oriented เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ )
เนื่องจากมีโอกาสที่จะบูรณาการทัง้ 5 กลยุทธ์ในแต่ละฐานที่ตงนั
ั ้ นๆ
้ ได้ ดีกว่า
3) การมีสว่ นร่วมของประชาชนมีความสาคัญ และทาให้ เกิดความยัง่ ยืน โดยต้ องกาหนดให้ คนเป็ นศูนย์กลางของ
การดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ และต้ องทาให้ บคุ คลสามารถตัดสินใจในการจัดการสุขภาพของตนเองได้
4) การเรี ยนรู้ทางสุขภาพสนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่วม การเข้ าถึงข้ อมูลและการศึกษาเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะทาให้
เกิดการมีสว่ นร่วม และการเสริมพลังทังในระดั
้
บบุคคลและระดับชุมชน
ควำมจำเป็ นต้ องใช้ กำรตอบสนองแบบใหม่ (New responses are needed)
เนื่องจากมีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่อบุ ตั ิขึ ้นใหม่ ทาให้ ต้องใช้ แนวทางการดาเนินการที่แตกต่างจากเดิม ความ
ท้ าทายที่ได้ เกิดขึ ้นในอนาคตที่ใกล้ จะมาถึง จาเป็ นต้ องปลดล๊ อคศักยภาพของการส่งเสริมสุขภาพที่ฝังอยูใ่ นหลายภาค
ส่วนของสังคม ทังในชุ
้ มชนและในครอบครัว มันมีความจาเป็ นที่ต้องเปลี่ยนแปลงการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ด้ วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพื่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือ อีกทังการค้
้
นหาพันธมิตใหม่ๆเพื่อ
ร่วมกันยกระดับสุขภาพของประชาชน
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ลาดับความสาคัญของการส่งเสริ มสุขภาพในศตวรรษที่ 21
1. ส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสุขภาพ การตัดสินใจต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้
ภาครัฐและเอกชนต้ องส่งเสริมสุขภาพ โดยกาหนดทังในรู
้ ปของนโยบายและการปฏิบตั ิ โดย
1.1. ไม่ทากิจกรรมที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2. การปกป้องสิง่ แวดล้ อมและการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
1.3. ไม่ผลิตหรื อทาการค้ าผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ อาวุธยุทธภัณฑ์ รวมถึงการต่อต้ าน
การตลาดที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
1.4. ปกป้องประชาชนให้ ปลอดภัยจากตลาดสินค้ า และปกป้องบุคคลให้ ปลอดภัยในที่ทางาน
1.5. การพัฒนานโยบาย ต้ องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมทังมิ
้ ติของความเท่า
เทียมและลดความเหลื่อมล ้าด้ วย
2. เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสุขภาพ หลายประเทศมีการลงทุนในสุขภาพที่น้อยเกินไปหรื อไม่เกิดประสิทธิภาพ
การเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสุขภาพ ต้ องใช้ การบูรณการทุกภาคส่วนเข้ ามาร่วมในการยกระดับสุขภาพ เช่น
การเพิ่มทรัพยากรในด้ านการศึกษาและที่พกั อาศัย เนื่องจากทังการศึ
้
กษา และที่อยูอ่ าศัยเป็ นข้ อกาหนดเบือ้ งต้ น
ของสุขภาพ การเพิ่มทรัพยากรหรื อปรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสุขภาพ มีศกั ยภาพที่จะทาให้ เกิดการพัฒนา
ทังเรื
้ ่ องของทุนมนุษย์ สุขภาพ และคุณภาพชีวิต และการลงทุนในสุขภาพ ต้ องมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ อ่อนไหวที่
เสียเปรี ยบทางสังคม ได้ แก่กลุม่ สตรี เด็ก ผู้สงู อายุ ชนพื ้นเมือง คนจน และคนชายขอบ
3. สร้ างเอกภาพในระบบสุขภาพ และเพิ่มพันธมิตรในการทางานเพื่อสุขภาพ การพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพทาให้
เกิดการพัฒนาทังสุ
้ ขภาพและพัฒนาสังคม ซึง่ จาเป็ นต้ องพัฒนาภาคีเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมและหาพันธมิตรใหม่ที่มี
ศักยภาพในทุกภาคส่วน การทางานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่ องสุขภาพ โดยผ่านการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ และทรัพยากร การทางานร่วมกับพันธมิตรต้ องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน มีความเข้ าใจและเคารพซึง่ กันและกัน โดยยกระดับความ
ร่วมมือ จากประสานความร่วมมือ มาเป็ นความผูกพันกับเป้าประสงค์ และความสาเร็จร่วมกัน
4. เสริมสร้ างขีดความสามารถให้ ชมุ ชน (Building Capactity to community) และเสริมพลังให้ กบั บุคคล
(Empower people) การส่งเสริ มสุขภาพต้ องถูกทาโดยและทาด้ วยบุคคล (carried out by and with people)
ไม่ใช่ทาบนตัวบุคคลหรื อทาให้ บคุ คล (Not on or to people) การส่งเสริมสุขภาพสามารถเพิ่มความสามารถใน
การควบคุมสุขภาพของแต่ละบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถให้ กบั กลุม่ หรื อองค์กร หรื อชุมชน เพื่อส่งผลต่อการ
ยกระดับปั จจัยกาหนดสุขภาพ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้ านการส่งเสริ มสุขภาพได้ แก่ การอบรม
โดยเน้ นภาคปฏิบตั ิ การอบรมภาวะผู้นา การเข้ าถึงทรัพยากร การเสริมพลังบุคคลในกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
สุขภาพอย่างมีหลักการและเหตุผลมีความคงเส้ นคงวา และมีทกั ษะและความรู้ที่จาเป็ นในการทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสื่อสารข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพโดยสามารถใช้ วิธีการสื่อสารทังแบบดั
้
งเดิ
้ ม หรื อใช้ วิธีการ
สื่อสารแบบใหม่ๆโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่สามารถตอบโต้ โดยทันที (social media) การผลิตนวัตกรรมโดย
ใช้ ทงทรั
ั ้ พยการทางด้ านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาน.
5. ทาให้ เกิดความมัน่ คงของโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ การที่จะทาให้ เกิดความมัน่ คงดังกล่าวได้
จาเป็ นต้ องใช้ กลไกใหม่ เพื่อสนับสนุนทังระดั
้ บพื ้นที่ ระดับประเทศและระดับโลก โดยการเพิ่มแรงจูงในภาคส่วน
ต่างๆ ได้ แก่ องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการเพิ่มการจัดสรรงบประมาณในด้ านการ
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ส่งเสริ มสุขภาพให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของการส่งเสริมสุขภาพ โดยพัฒนา
ความมัน่ คงของฐานที่ตงเพื
ั ้ ่อสุขภาพ (Settings for Health) ได้ แก่ โครงสร้ างพื ้นฐานของเมือง โรงเรี ยน ตลาด
สถานบริการสาธารณสุข ฯลฯ ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของพันธมิตรใหม่ที่เป็ นความท้ าทายนัน้
หมายถึง โครงสร้ างของภาคี เครื อข่ายหรื อพันธมิตรใหม่ๆที่จะบูรณการงานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการ
ทางานแบบข้ ามสายงานหรื อข้ ามภาคส่วน โดยเครื อข่ายเหล่านันต้
้ องสามารถเกื ้อกูลกันทังในและระหว่
้
าง
ประเทศได้ และอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่า
ประสบผลสาเร็จในแต่ละฐานที่ตงของแต่
ั้
ละองค์กร (Setting) และเป็ นสิ่งที่จาเป็ นคือการฝึ กอบรมที่เน้ นการ
ปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะให้ แก่ผ้ นู าในระดับพื ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ โดยเอกสารเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพที่ผา่ นการศึกษาวิจยั แล้ วว่ามีประสิทธิผล และทุก
ประเทศควรพัฒนาสิง่ แวดล้ อมทางด้ าน การเมือง กฎหมายหรื อกฎระเบียบ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เพื่อ
สนับสนุนสุขภาพ
เรี ยกร้ องกำรดำเนินกำร (Call for action)
ผู้เข้ าร่วมประชุมในการประชุมนี ้ มุง่ มัน่ ที่จะนา คาประกาศจาการ์ ตา แบ่งปั นให้ กบั หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันทางวิชาการ และชุมชน เพื่อให้ เนื ้อหาที่อยูใ่ นคาประกาศนี ้ได้ ถกู เปลี่ยนเป็ นการกระทา และจะมารายงาน
ความก้ าวหน้ าในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกในครัง้ ต่อไป (ครัง้ ที่ 5) และเพื่อเป็ นการเร่งรัดการดาเนินการให้ เร็ว
ขึ ้น ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับรองการจัดตังเครื
้ อข่ายการส่งเสริมสุขภาพระดับโลก โดยเป้าหมายของเครื อข่ายดังกล่าว
เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ เกิดความก้ าวหน้ าในประเด็นที่มีความสาคัญดังนี ้
1. ส่งเสริ มความตระหนักในเรื่ องการยกระดับปั จจัยกาหนดสุขภาพ
2. สนับสนุนให้ เกิดการประสานงานของเครื อข่ายเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
3. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพ
4. รวบรวมองค์ความรู้และการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best practice)
5. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกัน
6. ส่งเสริ มการดาเนินการที่เป็ นเอกภาพเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
7. ส่งเสริ มในเรื่ องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบในเรื่ องการส่งเสริมสุขภาพ
เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลของแต่ละประเทศ สนับสนุนและอุปถัมภ์เครื อข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทังในและระหว่
้
าง
ประเทศ และเรี ยกร้ องให้ องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็ นผู้นาในการที่จะสร้ างเครื อข่ายส่งเสริมสุขภาพระดับโลก และ
เสริมพลังประเทศสมาชิกในการดาเนินการตามประกาศจาการ์ ตา โดยบทบาทที่สาคัญขององค์การอนามัยโลกคือ
การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารเพื่อการพัฒนา หน่วยงานภายใต้ องค์การสหประชาชาติ องค์กร
ระหว่างประเทศ คูส่ ญ
ั ญาทวิภาคีหรื อพหุภาคี สมาพันธ์หรื อสหภาพแรงงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ เกิด
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินการเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพ
***************************
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