ทุกนโยบานเพื่อสุขภาพ (HiAP) กรอบแนวทางการดาเนินงานของประเทศต่ างๆ
Health in All Policies (HiAP) Framework For Country Action
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ” คืออะไร WHAT IS HIAP?
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ คือวิธีการสาหรับการจัดนโยบายสาธารณะแบบข้ ามภาคส่วน โดยทุกการ
ตัดสินเชิงนโยบายคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็ นระบบ แสวงหาวิธีการทางานร่วมกัน และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
สุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาพและความเท่าเทียมทางสุขภาพ
ในด้ านแนวคิด “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ สะท้ อนหลักการ 1.ความถูกต้ อง 2.ความรับผิดชอบ 3.ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถเข้ าถึงขอมูลข่าวสาร 4.ความร่วมมือ 5.ความยัง่ ยืนและ 6.การประสานความร่วมมือแบบข้ าม
ภาคส่วนในทุกระดับของภาครัฐ (ข้ ามกระทรวง ข้ ามกรม ข้ ามกอง และข้ ามหน่วยงาน)
ทาไมถึงสาคัญ WHY IT MATTERS
สุขภาพและความเท่าเทียมทางสุขภาพเป็ น สิทธิ และเป็ นข้ อกาหนดเบื ้องต้ นสาหรับการบรรลุเป้าหมายต่างๆ
ในทางสังคม ปั จจัยกาหนดสุขภาพและความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพในประชาชนมีจดุ เริ่ มต้ นมาจากปั จจัยทางด้ าน
สังคม สิง่ แวดล้ อม และเศรษฐกิจ ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของภาคส่วนสุขภาพ(Health Sector) หรื อนโยบายสุขภาพ
(Health Policies) ดังนัน้ นโยบายสาธารณะในทุกภาคส่วนและทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและความเท่าเทียมด้ านสุขภาพของประชาชน
ตัวอย่าง ประเทศไทย ที่นาเรื่ องสุขภาพเข้ าไปสูก่ ระบวนการวางแผนทรัพย์สินทางปั ญหาแห่งชาติ (2009)
ในช่วงของการร่างแผนทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งชาติใน ปี 2009 ได้ มีการนาความห่วงกังวลของภาคประชา
สังคมเข้ าไปในกระบวนการวางแผนทังในส่
้ วนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ โดยการร่างแผนของ
กระทรวงพาณิชย์ องค์กรภาคประชาสังคม (Civic Society Organization หรื อ CSOs) ได้ ใช้ มาตรา 11 ของ พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึง่ รับรองการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของแผนงาน/โครงการภาครัฐ ซึง่ อาจจะส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนหรื อชุมชน และสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวได้ โดยองค์กรภาคประชา
สังคมเสนอให้ ทาการทบทวนแผนเพื่อให้ มนั่ ใจว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาจะไม่สง่ ผลให้ บัญชียากหลัก
แห่งชาติ ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ซึง่ ได้ เคยเกิดขึ ้นในบางประเทศ อันจะส่งผลต่อการถึงยาของประชาชน และเสนอ
ให้ ใช้ แผนเฉพาะโดยไม่รวมยาหรื อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกัยยาไปอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา การมีสว่ นร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมทาให้ เกิดการตังคณะท
้
างาน ร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะจัดทาแผนทรัพย์สินทางปั ญญาเฉพาะในส่วนของยาและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับยา ก่อนที่จะมีการยอมรับประเด็นอ่อนไหวทางด้ านสุขภาพตามกรอบการค้ าเสรี ตัวแทนของ
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นคณะทางาน โดยมีการรับ
ฟั งความคิดเห็นจากทุกฝ่ ายก่อนที่จะมีข้อตกลงในประเด็นของการค้ าระหว่างประเทศและทางเศรษฐกิจ (ที่มา
สานักงานคณะกรรมการสุขภาแห่งชาติ)
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วิธีการใช้ แนวปฏิบัติ (HOW TO IMPLEMENT THE FRAMEWORK)
แนวปฏิบตั ินี ้ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบหลัก ในการนา “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ สูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) กาหนดความต้ องการและลาดับความสาคัญของ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “
2) กรอบในการวางแผน
3) กาหนดโครงสร้ างและกระบวนการสนับสนุน
4) สนับสนุนการประเมินผลต่อสุขภาพและสร้ างความผูกพัน
5) ทาให้ มนั่ ใจในการกากับติดตาม ประเมินผล และการรายงาน
6) การเพิ่มขีดความสามารถ
องค์ประกอบหลักทัง้ 6 ไม่ใช่สงิ่ ตายตัว และไม่จาเป็ นต้ องทาตามลาดับขันก่
้ อนหลังดังกล่าว แต่ละประเทศสามารถที่
นาไปใช้ สามารถที่ปรับกระบวนการเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริบททางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ
1.กาหนดตวามต้ องการและลาดับความสาคัญชอง HiAP (Establish the need and priorities for HiAP)
ในด้ านแนวคิด มีหลายเหตุทางกลยุทธ์ในการบูรณาการแง่มมุ ต่างๆกับประเด็นทางสุขภาพเพื่อนาไปสูก่ าร
ตัดสินใจกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยวัตถุประสงค์ที่สาคัญประกอบด้ วย
1) เพื่อหาช่องว่าง(Gap) ในด้ านสุขภาพ ความเท่าเทียมด้ านสุขภาพ หรื อเงื่อนไขอันจะนาไปสูร่ ะบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน ซึง่
สามารถกาหนดโดยให้ ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม
2) สนับสนุนภาคส่วนอื่นๆในการพัฒนานโยบายตามภารกิจของภาคส่วนนัน้ เพื่อที่จะใหเกิดผลประโยชน์ร่วมกันให้ มาก
ที่สดุ โดยที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพน้ อยที่สดุ
3) สนับสนุนแผนงาน/โครงการ หรื อกิจกรรมที่ริเริ่มโดยรัฐบาล ที่จาเป็ นต้ องให้ ภาคส่วนสุขภาพ (Health Sector)เข้ า
มาร่วมในการดาเนินการ หรื อเป็ นผู้นาเพื่อให้ งานนันส
้ าเร็จ โดยเป็ นงานที่สง่ เสริ มเป้าหมายทางสุขภาพ
4) เพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ หลายภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
การกาหนดความต้ องการและลาดับความสาคัญ โดยใช้ แนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ต้ องการความ
เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถงึ ความเชื่อมโยงระหว่าง ปั จจัยทางสังคม กับสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ กิจกรรมหลักใน
องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้ วย
1. เริ่มที่การวางแผนกลยุทธ์ จากนันท
้ าการลาดับความสาคัญ เกณฑ์ในการลาดับความสาคัญประกอบด้ วย
ความสาคัญของประเด็นดังกล่าวต่อสุขภาพ หรื อความเท่าเทียมด้ านสุขภาพ หรื อต่อระบบสุขภาพ และความ
เชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล ความเป็ นไปได้ ที่จะดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ และโอกาสที่หรื อความน่าจะเป็ นในที่จะ
สร้ างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ
2. ประเมินสุขภาพ ความไม่เท่าเทียม และระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย สิ่งที่ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดทานโยบายต้ องทราบ (ทังภาคส่
้
วนสุขภาพและนอกภาคส่วนสุขภาพ) และกระบวนการอะไรที่จะทาให้ เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ แหล่งข้ อมูลข่าวสารเบื ้องต้ นในการประเมินผลกระทบที่จะตามมาจากกิจกรรมหรื อการดาเนินการ
กลยุทธ์และเครื่ องชี ้วัดผลการปฏิบตั ิการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง การทบทวนเกี่ยวกับด้ านงบประมาณ และราย
รายงานที่เกี่ยวกับเนื ้อหาของนโยบาย
3. ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับบริบทของประเทศ และขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการเร่งรัดหรื อเหนี่ยวรัง้ การ
นา“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” มาสูก่ ารปฏิบตั ิ บ่งชี ้กฎหมาย โอกาส และอุปสรรค ความเต็มใจ ความพร้ อมของ
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ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาสังคม ในการปกป้องหรื อส่งเสริมสุขภาพ และความเท่าเทียมทางสุขภาพ การเรี ยนรู้จาก
ประเทศอื่นๆที่ได้ ทาเรื่ อง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” เพื่อนามาถอดบทเรี ยน มาประยุกต์ใช้ ภายใต้ บริบทที่
แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
4. จัดทาโครงร่างสิ่งที่จะดาเนินการก่อนหลัง ทังในระยะสั
้
น้ ระยะกลาง และระยะยาว กาหนดโครงสร้ างการทางานของ
หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ อง ประเด็นหรื อหัวข้ อในการพัฒนาขีดความสามารถ และนาสิง่ ที่วางแผนจะ
ดาเนินการในระยะกลาง (1-3 ปี ) แลระยะยาว (5-8 ปี ) เพื่อหาหน่วยงานนอกภาคส่วนสุขภาพที่มีความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่
จะดาเนินการในเรื่ อง ความเท่าเทียมทางสุขภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ หรื อด้ านสิ่งแวดล้ อม
5. ประเมินบริบททางนโยบายและการเมือง ค้ นหาประเด็นที่เป็ นผลประโยชน์หรื อความต้ องการร่วม ประเด็นความ
ขัดแย้ งเชิงผลประโยชน์ วิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย กลุม่ จะสนับสนุน กลุม่ คัดค้ าน ในการนาสุขภาพเป็ นทางเลือก
มีกลุม่ หรื อสื่อใดได้ ทาการเจาะลึกในประเด็นดังกล่าวอยู่หรื อกาลังทาเรื่ องนันอยู
้ ่ เพื่อที่จะดึงมาเป็ นพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการสนับสนุนให้ เกิด “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” ในทุกภาคส่วน
6. จัดทาแผนในภาพรวม แนวทางการกากับ วิธีการดาเนินการ การสร้ างขีดความสามารถองค์กรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การจัดการด้ านการเงิน บุคคลากร และการสนับสนุนทางเทคนิคที่จาเป็ น
2. กรอบในการวางแผน (Frame planned action)
มีหลายรูปแบบในการจัดทาแผน รูปแบบที่ 1 คือ จัดทาแผนในรูปแบบของแผนกลยุทธ์ที่พฒ
ั นาโดยเชื่อมโยง
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้ องภายใต้ แผนกลยุทธ์เดียวกัน เพื่อที่จะบรรลุวิสยั ทัศน์หรื อพันธกิจ รูปแบบที่ 2 จัดทาแผนโดยเขียน
แยกเป็ นแผนปฏิบตั ิการโดดๆ รูปแบบที่ 3 คือ จัดทาแผนในรูปแบบของการนาภาคส่วนต่างๆมาบูรณาการแผนการ
ทางานร่วมกัน โดยกิจกรรมหลักสาหรับแผนในรูปแบบที่ 3 ประกอบด้ วย
1. กาหนดบริบทที่จะนา “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ มาประยุกต์ใช้ และระบุวิธีการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่
คิดว่ามีความเป็ นไปได้ ที่จะนามาใช้ จากนันพั
้ ฒนาแผนปฏิบตั ิการที่บรู ณาการแบบข้ ามภาคส่วน ซึง่ เป็ นทัง้
แผนปฏิบตั ิการของภาคส่วนของตน ในขณะเดียวกันก็เป็ นแผนที่ได้ บรู ณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดในภาพรวม โดยที่กระทบต่อสุขภาพน้ อยที่สดุ (กาหนดแผนโดยใช้ แนวทาง HiAP)
2. กาหนดข้ อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์เพื่อหาหลักฐานที่จาเป็ นสาหรับการวางแผน กากับติดตามประเมินผล การทบทวน
ข้ อมูลข่าวสารหรื อวรรณกรรม รวมถึงการบ่งชี ้แหล่งข้ อมูลข่าวสารใหม่ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จาเป็ น รวมถึงการ
วิเคราะห์ กฎหมายหรื อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง
3. กาหนดโครงสร้ างและกระบวนการที่จาเป็ นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ การ
ดาเนินการในเบื ้องแรกอาจจะใช้ โครงสร้ างและกระบวนการวางแผนเชิงนโยบายหรื อกลยุทธ์ ที่ภาครัฐใช้ อยูเ่ ดิม
จากนันค่
้ อยเพิ่มบทบาทหน้ าที่ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางที่แต่ละหน่วยงานจะต้ องดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “
4. พิจารณาในส่วนของทรัพยากรบุคคล การเงิน และความรับผิดชอบในการดาเนินการตามแผน ซึง่ การเพิ่มจานวน
บุคลากรอาจจะไม่จาเป็ น แต่การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานรวมถึงการกาหนดการบรรยายลักษณะงาน (Job
description) ขึ ้นมาใหม่มีความจาเป็ นมากกว่า
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3. กาหนดโครงสร้ างและกระบวนการสนับสนุน (Identify supportive structures and processes)
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ต้ องการ (1) การมีสว่ นร่วมแบบมุง่ มัน่ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องทังภาคส่
้
วน
สุขภาพและนอกภาคสุขภาพ และ (2) การดาเนินการที่คานึงถึงผลต่อสุขภาพในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ โดย
โครงสร้ างในที่นี ้หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบด้ วยผู้แทนจากกรมฯ/กองต่างๆ หรื อในรูปของคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภา มีสว่ นช่วยสนัยสนุนกระบวนการตามแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ สูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกิจกรรมหลัก
ประกอบด้ วย
1. กาหนดหน่วยงานหลักในการนา (Lead Agent) หน่วยงานหลักมีหน้ าที่บริหารจัดการ นาสูก่ ารปฏิบตั ิ รับผิดชอบและ
ขับเคลื่อนให้ ไปสูค่ วามสาเร็จ ตามแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ซึง่ ครอบคลุมทังประเด็
้
นที่หลากหลาย
เช่น การค้ า สุขภาพ สิง่ แวดล้ อม ฯลฯ และหน่วยงานหลักมีหน้ าที่ ลาดับความสาคัญ การประเมินผลต่อสุขภาพ
(Assess) การประเมินผล (Evaluation) องค์กรหลักในการนาขึ ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ อาจจะเป็ นองค์กรเดี่ยว
เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรื อสานักนายกรัฐมนตรี หรื อภาครัฐอื่นๆ การได้ รับการสนับสนุนทางการเมืองเป็ นสิ่งที่
สาคัญ และตัวอย่างในบางประเทศถือเป็ นจุดนาเข้ า (Entry Point) ของแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ในบางประเทศ นโยบายถูกขับเคลื่อนโดยที่ปรึกษาอาวุโสภายในสานักนายกรัฐมนตรี หรื อใน
คณะรัฐมนตรี หรื อในบางประเทศต้ องประสานกับคณะกรรมาธิการหรื อคณะกรรมการชุดต่างๆของรัฐสภา
2. พิจารณาโอกาสและความเป็ นไปได้ ในการจัดรูปแบบการทางาน เช่น จากบนลงล่าง (Top Down) หรื อ จากล่างขึ ้น
บน (Bottom up) หรื อจะใช้ การจัดการทางแนวราบเพื่อสนับสนุนแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ แต่ไม่
ว่าจะใช้ รูปแบบใด การบูรณาการแบบข้ ามภาคส่วนในรูปของคณะกรรมการต้ องถูกสร้ างขึ ้น แบ่งได้ เป็ น
2.1. คณะกรรมการภาครัฐ โดยไม่ได้ กาหนดประเด็นเฉพาะทางด้ านสุขภาพ แต่เป็ นประเด็นที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ
2.2. คณะกรรมการภาครัฐ โดยกาหนดประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่นเรื่ องโภชนาการ อนามัยเด็ก หรื อ
ผู้สงู อายุเป็ นต้ น
2.3. คณะกรรมการที่มากจากตัวแทนจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่หลากหลาย ซึง่ มีได้ หลายรูปแบบ และในหลาย
ประเทศ คณะกรรมการสาธารณสุขของรัฐสภาจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่ประสานข้ ามภาคส่วน
3. ส่งต่อไปหน่วยงานที่รับผิดชอบวาระหรื อประเด็นดังกล่าวโดยตรง เพื่อช่วยให้ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบข้ ามภาค
ส่วนเพื่อให้ เกิดการดาเนินการหรื อการพัฒนาปั จจัยกาหนดสุขภาพอย่างบูรณาการแบบข้ ามภาคส่วนอย่างเป็ น
ทางการ ยกตัวอย่างเช่น ไปยังคณะกรรมาธิการหรื อคณะกรรมการเพื่อไปกาหนดไว้ ในกฎหมายระดับต่างๆ เช่น
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษี กา หรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อไปสู่กลไก
การรายงานทางสิทธิมนุษยชน ไปสูก่ รรมาธิการงบประมาณ เพื่อใช้ งบประมาณร่วมกัน หรื อไปสูอ่ งค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อไปสร้ าง ข้ อตกลงระหว่างประเทศ หรื อความมุง่ มัน่ ระดับโลกเกี่ยวกับวาระการพัฒนาสุขภาพ เช่น กฎ
บัตร หรื อคาประกาศ ต่างๆ เป็ นต้ น
4. สร้ างกลไกความรับผิดชอบเพื่อให้ การจัดการแบบข้ ามภาคส่วนสามารถปฏิบตั ิได้ จริง ตัวอย่างของกลไกความ
รับผิดชอบที่มีศกั ยภาพได้ แก่ การตรวจติดตามโดยบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Auditing) การทาให้ เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การเปิ ดให้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอย่างเปิ ดเผยและสูส่ าธารณะ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในทุก
ระดับรวมถึงภาคประชาสังคม

HEALTH IN ALL POLICIES : FRAMEWORK FOR COUNTRY ACTION –WHO 2013 :แปลโดย สมาคมส่งเสริ มความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย THLA

4

4.สนับสนุนการประเมินผลต่ อสุขภาพและสร้ างผูกพัน (Facilitate assessment and engagement)
มีความจาเป็ นที่จะต้ องประเมินผลต่อสุขภาพ และการส่งเสริมความตระหนักถึงผลต่อสุขภาพ และสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจของชุมชนและภาครัฐ ซึง่ มีเครื่ องมือที่หลากหลาย ได้ แก่ การเปิ ดกว้ างในการจัดทานโยบาย
สาธารณะ เพื่อให้ เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้ าน ในหลายกรณี ความเร็จของการสร้ างความผูกพันเกิดกจากการประเมิน
ประเด็นที่เป็ นที่สนใจร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไป หรื อกลุม่ เฉพาะใน
ชุมชน/ประเทศนัน้ โดยกิจกรรมหลักประกอบด้ วย
1. ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่สืบเนื่องจากนโยบายสาธารณะ โดยแต่ละภาคส่วนแยกไปทาการประเมินกันเอง หรื อ
ประเมินแบบบูรณาการแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เครื่ องมือที่นามาใช้ ได้ แก่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(Health Impact Assesment หรื อ HIA) การวิเคราะห์สขุ ภาพและความเท่าเทียมสุขภาพ (Health and Equity in
health lens analysis) การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม (Enivironmental Impact Asssement หรื อ EIA) การ
ตรวจติดตามนโยบายโดยบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Policy Audit ) การทบทวนงบประมาณ (Budgetary
review) และอาจจะพิจารณานาเครื่ องมือเหล่านี ้ไปใช้ ได้ แก่ การประเมินด้ านความเท่าเทียมทางเพศ (Gender lens)
และการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้ อม (Environmental audit) เป็ นต้ น
2. กาหนดกลุม่ หรื อชุมชนเป้าหมายที่มีโอกาสได้ รับผลกระทบจากนโยบายที่มีอยูห่ รื อนโยบายที่จะกาหนดขึ ้นใหม่ และ
เชิญให้ มารับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพทังทางบวกและทางลบ
้
และกาหนดทางเลือกทางนโยบาย เครื่ องมือที่
ใช้ อย่างเป็ นทางการได้ แก่ สมัชชาสุขภาพ (health assemplies) สภาพลเมือง (citizen juries) การประชุมของ
ชุมชน/ท้ องถิ่น (Community Town Hall Discussion) การประชุมเพื่อปรึกษาหารื อ (Deliberative Meeting) และ
แบบที่ไม่เป็ นทางการได้ แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การกาหนดทางเลือกผ่าน Online เช่น การตัง้
กระทู้ผ่านทางอินเทอร์ เนต หรื อการใช้ Social Media ซึง่ มีประสิทธิภาพในบางบริบท โดยขอบเขตและความเข้ มข้ น
ของการมีสว่ นร่วมแบบผูกพันของชุมชนขึ ้นกับกรอบเวลา การให้ ความสาคัญทังในด้
้ านการเมือง และทรัพยากร
3. บ่งชี ้ตัวบุคคลผู้ที่สามารถมีอานาจตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย หรื อนานโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ และเชิญมาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้ เข้ าใจร่วมกันใน แนวคิด มุมมอง และการให้ ความสาคัญในประเด็นต่างๆ ข้ อห่วงกังวล และ
ข้ อเสนอแนะ ในขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนในประเด็นสุขภาพว่าจะเกิดผลกระทบที่ตามมาจากนโยบายนันอย่
้ างไร
และลองกาหนดนโยบายที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย และเป็ นนโยบายที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ โดยการ
แลกเปลี่ยนพูดคุย มีหลายรูปแบบ เช่น (1) การปรึกษาหารื อแบบหนึง่ ต่อหนึง่ (2) ตังคณะกรรมการวางที
้
่มีตวั แทน
จากทุกภาคส่วนเพื่อวาแผนและจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกัน หรื อ (3) จัดประชุมแบบข้ ามภาคส่วน โดยจัดให้ ทกุ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องประชุมและเปิ ดโอกาสให้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน
4. ค้ นหากลไกเพื่อให้ เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้ านในช่วงของกระบวนการจัดทากฎระเบียบข้ อบังคับ หรื อกฎหมาย
โดยการบ่งชี ้โอกาสสาหรับประเด็นที่เกี่ยวกับ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) ประกอบด้ วย
4.1. พิจารณาประเด็นสุขภาพที่จะตามมาจากนโยบายอย่างรอบด้ านโดยคณะกรรมการที่ตงขึ
ั ้ ้นจากผู้ที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบเรื่ องนันๆโดยตรง
้
4.2. รับฟั งความเห็นและขอคาปรึกษาจากสาธารณะ (Public Hearing and public Consultation)
4.3. ตังกลุ
้ ม่ ตามประเด็นและการสร้ างเอกภาพในช่วงของการจัดทาข้ อบังคับหรื อกฎหมาย
4.4. ส่งรายงานทางสาธารณสุขไปยังสภา (รัฐสภาหรื อสภาท้ องถิ่น)
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5. มั่นใจการกากับติดตามประเมินผลและรายงาน (Ensure monitoring, evaluation and reporting)
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” ไม่ใช่จดุ สุดท้ ายในตัวมัน แต่มนั วิธีการที่ตอ่ เนื่องที่จะส่งเสริ มสุขภาพและความ
เท่าเทียมทางสุขภาพและระบบสุขภาพ ดังนันการก
้
ากับติดตามประเมินผลความก้ าวหน้ าเป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้ อน แต่มี
ความสาคัญในการรวบรวมหลักฐานว่ากิจกรรมใดประสบผลสาเร็จและประสบผลสาเร็จเนื่องจากเหตุผลใด และบ่งชี ้ว่า
อะไรคือสิง่ ท้ าทายและค้ นหาการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best practice) โดยกระบวนการนี ้สามารถใช้ การติดตาม ประเมินผล
ตามโครงสร้ างและกรอบการดาเนินการตามปรกติของแต่ละประเทศก็ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปทุกประเทศก็ได้ วางระบบการกากับ
ติดตามประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ขอทุนต่างประเทศมาดาเนินการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องต้ องทาให้ มนั่ ใจว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากนโยบายตามแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)”
ซึง่ มีโอกาสที่จะส่งผลต่อสุขภาพ หรื อความเท่าเทียมทางสุขภาพ ได้ ถกู บูรณาการในระบบการกากับติดตาม ประเมินผล
ในกรณีที่ภาคส่วนสุขภาพ (Health sector) ทาบทบาทหลักในเรื่ อง HiAP กิจกรรมสาคัญประกอบด้ วย
1. จัดทาแผนในการกากับติดตามประเมิน โดยพัฒนกรอบแนวทางในการประเมินผลและบูรณาการ การติดตาม
ประเมิน เข้ าไปยังกระบวนการ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” ดูภาคผนวกที่ 1 เป็ นตัวอย่างของผลลัพธ์หลัก (Key
result area)
2. บ่งชี ้โอกาสในการบูรณาการงานกับพันธมิตรหลักทังในภาครั
้
ฐ ,NGO, ภาคเอกชนและประชาสังคม
3. บ่งชี ้พื ้นที่เป้าหมาย และกาหนดเครื่ องชี ้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสม และทาการวัดตามเครื่ องชี ้วัด (วัดก่อน
ดาเนินการเพื่อเป็ น base line data และภายหลังการดาเนินการ)
4. กากับติดตามและประเมินผลตามแผน และตามกรอบเวลาที่ได้ ตกลงร่วมกัน
5. เผยแพร่บทเรี ยนที่ได้ จากการเรี ยนรู้ เพื่อที่ใช้ ในการปรับปรุงในรอบต่อไป
6. การเพิ่มขีดความสามารถ (Build capacity)
การส่งเสริมและการดาเนินการ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” จาเป็ นต้ องพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้ กบั
บุคลากรและองค์กรระดับต่างๆ โดยการอบรมแบบเป็ นทางการได้ แก่ การฝึ กอบรมหรื อสัมมนาในสถาบันการศึกษา หรื อ
อบรมแบบไม่เป็ นทางการ ได้ แก่ เช่น การเผยแพร่ความรู้และทักษะผ่านทางอินเทอร์ เนต โดยกิจกรรมที่สาคัญได้ แก่
1. ฝึ อกบรมเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขให้ มีความรู้และทักษะในเรื่ อง
1.1. การวิเคราะห์ประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือประเด็นทางสุขภาพ เช่น กฎหมายและข้ อกาหนดของนโยบายต่างๆ
1.2. การสื่อสารสิ่งที่ได้ ดาเนินการ (Finding) ให้ แก่ ผู้กาหนดนโยบายและชุมชน
1.3. เข้ าใจผลที่จะเกิดขึ ้นจากการตัดสินใจเชิงนโยบายจากภาคส่วนต่างๆ
1.4. การมีสว่ นร่วมและผูกพันกับภาคส่วนอื่นๆในการเพิ่มความตระหนักในผลลัพธ์ทางสุขภาพ และได้ เรี ยนรู้
เป้าหมายหรื อความสนใจในเชิงผลประโยชน์ (interest)ของภาคส่วนอื่น เช่น ด้ านการค้ า เศรษฐกิจ เป็ นต้ น
1.5. สร้ างขีดความสามารถให้ กบั หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร โดย
1.5.1. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ มีความรู้หลากสาขาวิชาชีพ
1.5.2. พัฒนาความรู้และทักษะในเรื่ อง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” ให้ กบั บุคลากรสาธารณสุข
1.5.3. เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” เข้ าไปในคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Descrtiption) และสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข
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1.5.4. รวมเรื่ องการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเข้ าไปในหลักสูตรการศึกษาอย่างเป็ นทางการของนักศึกษาที่จะ
มาทาหน้ าที่วิชาชีพสาธารณสุขในอนาคต รวมถึงหลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะ
ข้ าราชการ นักข่าว และสาธารณชน
1.5.5. จัดการเรี ยนรู้เชิงการทดลองภายใต้ คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญหรื อสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริม
ให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในประเทศ
1.6. พัฒนาขีดความสามารถในการศึกษาวิจยั ของสถาบันทางวิชาการด้ านสาธารณสุข และการศึกษาวิจยั ที่เป็ นสห
วิชาชีพในเรื่ องสุขภาพของประชาชน ซึง่ รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์
เชิงนโยบายและการพัฒนาแนวทางการแก้ ปัญหา รวมถึงความพยายามในการแบ่งปั นความเชี่ยวชาญ
ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางด้ านเทคนิคที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ทุกภาคส่วน
1.7. พัฒนาความเข้ มแข็งของการเรี ยนการสอนและการประสานความร่วมมือด้ านการวิจยั แบบข้ ามภาคส่วน ซึง่ ส่วน
นี ้อาจจาเป็ นต้ องการสนับสนุนแหล่งบประมาณใหม่ และการส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารของสถานบันวิชาการเห็น
ประโยชน์จากการประสานความร่วมมือ
1.8. พัฒนาขีดความสามารถในเรื่ องการประเมินผลกระทบทางต่อสุขภาพให้ กบั กระทรวงอื่นๆ โดยเพิ่มเข้ าใน
กระบวนการของกระเมินผลกระทบทางนโยบาย และกลุม่ นี ้จัดเป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักที่ภาคส่วนสุขภาพต้ อง
เข้ าไปให้ คาแนะนาหรื อคาปรึกษา
1.9. พัฒนาขีดความสามารถให้ กบั ชุมชน ด้ วยการสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการ “ทุกนโยบายเพื่อ
สุขภาพ (HiAP) “ ซึง่ รวมถึงการส่งเสริมให้ เกิดความรอบรู้ในด้ านนโยบาย (Policy Literacy) ฝึ กอบรมผู้นา
ชุมชนถึงเทคนิคในการสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมตังแต่
้ การตัดสินใจที่จะดาเนินการ การดาเนินการ และการ
ประเมินผลการดาเนินงาน “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “
บทบาทและความรั บผิดชอบ (ROLES AND RESPONSIBILITIES)
บทความหลักของภาคส่ วนสุขภาพ (A key role for the health sector)
แม้ วา่ ในภาพรวมแล้ ว รัฐบาลต้ องรับผิดชอบในสุขภาพของประชาชน แต่หน่วยงานทางด้ านสุขภาพทุกระดับเป็ น
ผู้ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมให้ เกิด “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ เนื่องจากแต่ละประเทศมีโครงสร้ างทางการเมือง
และการบริหารจัดการที่แตกต่างกันจึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวรูปแบบเดียวในการดาเนินการ ( ระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย ประกอบด้ วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น โดยราชการส่วนกลางแบ่งอานาจ
(Deconcentration) ให้ ราชการส่วนภูมิภาคที่ประกอบด้ วยจังหวัดและอาเภอ และกระจายอานาจ (Decentralization) ให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่ กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล อบต. แม้ จะมี พรบ.กาหนดแผนและขันตอนการ
้
กระจายอานาจให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตังแต่
้ พ.ศ. 2542 แต่การกระจายอานาจก็ยงั ไม่มากเท่าที่ควร บริการ
สาธารณะที่ควรเป็ นบทบาทของท้ องถิ่น ทังการศึ
้
กษาและการสาธารณสุข ก็ยงั อยูใ่ นการบริหารของราชการส่วนภูมิภาค
อยู)่ แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม 6 องค์ประกอบที่ได้ กล่าวมาแล้ ว สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในแต่ละบริ บทที่มีสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมที่ได้ รับการพิสจู น์เกิดประโยชน์ได้ แก่
1. จัดให้ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอระหว่างภาคส่วนต่างๆ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ
2. ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ เกิดการปกป้องสุขภาพ และให้ นาเรื่ องปั จจัยกาหนดสุขภาพทางสังคมเป็ นหัวข้ อสาธารณะใน
การบรรยายหรื อการพูดคุยแลกเปลี่ยน
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3. ฝึ กอบรมในหัวข้ อ การบริหารนโยบาย การประเมินผลนโยบาย การเจรจาต่อรอง
4. ส่งเสริ มการทางานร่วมกันและการเจรจาต่อรองเพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนได้ ประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีภาคส่วนไหนได้ ทัง้ หมด
หรื อเสียทังหมด
้
โดยให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในภาพรวม โดยกระทบต่อสุขภาพให้ น้อยที่สดุ
5. สร้ างองค์ความรู้โดยอิงหลักฐานที่ประสบความสาเร็จหรื อจากการถอดบทเรี ยน
ในกรณีที่ตดั สินในที่จะดาเนินการ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) แล้ ว การที่จะทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าของ
การดาเนินการได้ นนั ้ ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในการแสวงหาโอกาสเชิงรุกในการประสานความร่วมมือ
และมีอิทธิพลในการจูงใจภาคส่วนอื่นๆ ความสามารถในการสื่อสารกับ ผู้บริหารหรื อนักการเมือง ข้ าราชการ องค์กรภาค
ประชาสังคม ภาคส่วนเอกชน ทังภาคส่
้
วนสุขภาพและภาคส่วนอื่นๆ เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
การดาเนินการระดับโลก (Global action)
การกาหนดนโยบายในระดับประเทศนัน้ ไม่สามารถที่จะทาได้ อย่างอิสระหรื อแยกขาดจาก โลกาภิวตั ร การ
พัฒนาและการอภิบาลในระดับโลก (Global Development and Governance) เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทัว่
ทังโลก
้ และเกินกว่าที่จะจัดการโดยประเทศใดประเทศหนึง่ ได้ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับรัฐต่อ
รัฐ หรื อระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างประเทศ โดยทาในรูปของพหุภาคี หรื อทวิภาคี หรื อแบบภูมิภาค เพื่อประสานการ
ดาเนินการทางด้ านสุขภาพและหรื อผลลัพธ์ทางสุขภาพ หลายหน่วยงานภายใต้ องค์การสหประชาชาติ (UN) และการ
ประชุมระดับโลกสามารถสนับสนุนให้ เกิดการดาเนินการเพื่อยกระดับปั จจัยกาหนดสุขภาพทางสังคม (ตัวอย่างเช่น
การศึกษา สิ่งแวดล้ อม ผู้อพยพลี ้ภัย ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน ฯลฯ) การเพิ่มความตระหนักในผลต่อสุขภาพ
มีศกั ยภาพในการยรกระดับสุขภาพและความเท่าเทียมทางสุขภาพ ในกรณที่องค์การสหประชาชาติได้ กาหนดนโยบาย
ระดับโลก โดยผ่านการรับรองของประเทศสมาชิกแล้ ว เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขควรใช้ โอกาสนี ้ ให้ ข้อเสนอแนะในประเด็น
ของสุขภาพของทุกคนและทุกกลุม่ แก่ทกุ ภาคส่วนในช่วงของการจัดทานโยบายทังในระดั
้
บชาติหรื อในระดับพื ้นที่
บทบาทขององค์ การอนามัยโลก (The role of WHO)
องค์การอนามัยโลกมีบทบาทในการชี ้นาความคิดริเริ่มของหลายภาคส่วน เช่น จรรยาบรรณในการส่งเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ กรอบข้ อตกลงในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประมวลหลักปฏิบตั ิระดับโลก
เรื่ องการรับบุคคลากรสาธารณสุขเข้ าปฏิบตั ิงานระหว่างประเทศ (Global code of practice on the internation
recruitment of health personnel) และในเรื่ องของ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) โดยกิจกรรมดัวกล่าวส่งเสริมให้ เกิด
1. การคานึงถึงสุขภาพ ถูกกาหนดในนโยบายทังระดั
้ บโลกและระดับภูมิภาค และหน่วยงานภายใต้ องค์การ
สหประชาชาติ
2. ส่งเสริ มให้ เกิดการดาเนินการเพื่อยกระดับปั จจัยกาหนดสุขภาพทางสังคม
3. สนับสนุนนโยบายในการคุ้มครองและส่งเสริ มสุขภาพในระดับโลก
4. สนับสนุนให้ การดูแลสุขภาพทุกคนและทุกกลุม่ เข้ าไปอยูใ่ นเครื่ องชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนา
5. กาหนดให้ ประเด็นที่อบุ ตั ิใหม่ที่มีศกั ยภาพที่จะคุกคามสุขภาพเช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การดื ้อยา
ปฏิชีวนะ ผลกระทบทางลบจากแนวปฏิบตั ิทางการค้ าของสินค้ าบางประเภท เป็ นต้ น เป็ นวาระของโลก
องค์การอนามัยโลกยังมีบทบาทในระดับประเทศ โดยมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติในการดาเนิน
แผนงาน หรื อให้ ทนุ สนับสนุน โดยองค์การอนามัยโลกมีบทบาทในการให้ การช่วยเหลือทางเทคนิค และให้ ข้อเสนอแนะ
ให้ กบั ประเทศต่างๆ ที่มีความพยายามที่จะดาเนินการเกี่ยวกับ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” ตัวอย่างเช่น
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1. รวมรวมประสบการณ์ และการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ รวมถึงความท้ าทายในการดาเนินการ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ
(HiAP)”
2. ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคในประเทศที่มีความมุง่ มัน่ นา “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” สูก่ ารปฏิบตั ิ
3. จัดทาแนวทางในการติดตามกากับและประเมินผล
4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลของนโยบายต่างๆต่อสุขภาพ ของ กฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่ รวมถึงเรื่ อง
ข้ อตกลงทางการค้ าและการลงทุน
การขับเคลื่อนไปข้ างหน้ า (MOVING FORWARD)
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” มีความก้ าวหน้ าในการดาเนินการ และคากล่าวที่วา่ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ
(HiAP)” เป็ นคาที่พดู ติดปาก นอกจากจะสามารถสร้ างแรงบันดาลใจแล้ วยังสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ด้วย โดยทุกครัง้ ที่จะ
ตัดสินใจเชิงนโยบายจะต้ องระลึกถึงคาว่า “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” อยูเ่ สมอ
“ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)” มีสว่ นช่วยทาให้ สหัสวรรษเพื่อการพัฒนา (MDGs) เกิดผลสาเร็จ โดยในการ
ร่างวาระการพัฒนาภายหลังจากปี 2015 ซึง่ เป็ นปี สิ ้นสุดของการดาเนินการ MDGs ก็ได้ นาแนวคิด “ทุกนโยบายเพื่อ
สุขภาพ (HiAP)” เข้ าไปอยูใ่ นร่างด้ วย (หลังปี 2015 UN ประกาศวาระ 2030 Sustainable Development Goal หรื อ
SDGs)

**************************
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ภาคผนวกที่ 1 ตัวอย่ างของ Key Result Area ของ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)
ตัวอย่างเครื่ องชี ้วัด การมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่าย (ตามประเภท ภาคส่วน หรื อระดับ) การปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างหรื อวัฒนธรรมองค์กร (เช่น คณะกรรมการระหว่างกระทรวง หรื อระหว่างกรมฯต่าง) โอกาสที่จะเกิดการ
ดาเนินการร่วมกัน (Joint Action) และความเต็มใจในการแบ่งปั นข้ อมูลและความเชี่ยวชาญ โดยมิติที่หลากหลายในการ
วัด “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ประกอบด้ วย (รวมที่เกี่ยวกับกระบวนการ)
1. การประเมินในส่ วนของความพร้ อมในการดาเนินการและการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่องในเรื่ อง “ทุกนโยบาย
เพื่อสุขภาพ (HiAP) สิ่งที่จาเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมคือ
1.1. กาหนดความต้ องการและเลือกให้ ความสาคัญใน “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP)
1.2. จับคูอ่ ย่างเข้ าใจระหว่าง ประเด็นทางสุขภาพ และ ความสนใจ (Interest) ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ
1.3. ใช้ โครงสร้ างที่มีอยูใ่ นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนสนทนาของทุกภาคส่วน
1.4. วิเคราะห์และสื่อสารผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5. เจรจาต่อรองให้ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างเต็มใจ
1.6. สร้ างความผูกพันกับชุมชน
1.7. มีการสะท้ อนกระบวนการดาเนินการ ความสัมพันธ์และบทเรี ยนที่ได้
2. ประเมินผลลัพธ์ จากการนา “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) ไปใช้ (Asessing effects of HiAP applications)
2.1. มีตวั อย่างที่จะแสดงให้ เห็นว่ามีการนาแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ไปใช้ โดยทาให้ การกาหนด
นโยบายสาธารณะคานึงถึงเรื่ องสุขภาพ (เช่น การปกป้องสุขภาพ นาประเด็นสุขภาพมาสูก่ ารพิจารณา การ
สนับสนุนความเท่าเทียมทางสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพอย่างยัง่ ยืนและการพัฒนาความเข้ มแข็งของระบบ
สุขภาพ)
2.2. มีตวั อย่างของนโยบายที่นาแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ ไปใช้ หรื อไม่ ถ้ าไม่มี เพราะเหตุใด
2.3. มีการต่อรองโดยให้ ความสาคัญกับเรื่ องสุขภาพเมื่อไหร่ และด้ วยเหตุผลใด และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนหรื อไม่
มีระบบการสนับสนุนในการนาแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ อย่างเป็ นระบบหรื อไม่ และได้ เรี ยนรู้
จากความสาเร็จหรื อล้ มเหลว อย่างไร
3. ประเมินประสิทธิผลของแนวทาง “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) Assessing effectiveness of the HiAP
approach:
3.1. การวัดผลลัพธ์ระยะยาว แนวโน้ มของปั จจัยกาหนดสุขภาพ (Health determinant) และความเท่าเทียมทาง
สุขภาพ และปั จจัยทางสังคม (Social Determinant)
3.2. มีการเปลี่ยนแปลงที่วดั ได้ ของทัศนคติ และความเข้ าใจที่มากขึ ้นเกี่ยวกับ ปั จจัยกาหนดสุขภาพ ของบุคคลและ
ชุมชนของภาคส่วนสุขภาพและภาคส่วนอื่นๆ
3.3. ประเมินความต้ องการอย่างต่อเนื่องของ “ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ (HiAP) “ และการประเมินทางด้ านต้ นทุน
ประสิทธิผล
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