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ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ หมายถึง ปจจัยสังคมดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ถมชองวาง หมายถึง การทำใหชองวางลดลง ดวยกลไก กระบวนการตางๆ 
ชองวางทางสุขภาพ หมายถึง ความแตกตางของระดับสุขภาวะที่พบระหวางกลุมบุคคลตางๆ 
ชวงชีวิตเรา หมายถึง ชวงเวลาที่เปลี่ยนรุนประชากร เปนคนรุนใหมอีกรุนหน่ึง ใชเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ ป 
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ความเปนธรรมทางสังคม (Social justice) เปนเร่ืองความเปน 
ความตายของมนุษย ความเปนธรรมทางสังคมมีผลตอวิถีการดำรง
ชีวิต ตอโอกาสการเจ็บปวยและโอกาสเสียชวีติทัง้ๆ ทีย่งัไมสมควร 
เสยีชวีติ นาประหลาดใจท่ีพบวา ประชากรในบางประเทศหรือบาง
สังคมมีสุขภาพดีและอายุยืนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีประชากร
อีกกลุมประเทศหรือกลุมสังคมมีสถานะสุขภาพและความยืนยาว
ของชีวิตเพ่ิมขึ้นนอยมากจนนาตกใจหรือไมเพิ่มเลย เรายอมรับได
หรือไมวา ทารกหญิงคนหนึ่งที่เกิดวันนี้ในประเทศหนึ่งหรือสังคม
หนึ่งจะมีอายุยืนยาวถึง ๘๐ ป หากเธอเกิดในอีกประเทศหรือ 
อีกสังคมหนึ่ง เธอจะมีอายุนอยกวา ๔๕ ป ความยืนยาวของชีวิต
และสถานะสุขภาพที่แตกตางกันนี้เกี่ยวของกับความดอยโอกาส
ทางสังคมซ่ึงมีอยูในทุกสังคม ดังนั้นความแตกตางทางสุขภาพและ
ความยืนยาวของชีวิตจึงเกิดข้ึนท้ังระหวางประเทศและภายในประเทศ 
ความแตกตางทั้งสองนี้ไมควรเกิดขึ้นเลยไมวาจะเปนที่ได 
 
ความแตกตางในระดบัของสุขภาพและความยืนยาวของชวีติดังกลาวนี้
เปนประเด็นของความไมเปนธรรมทางสุขภาพ (Health inequity)  
ซึ่งไมควรเกิดขึ้น และสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นหรือดำรงอยูได 
ความไมเปนธรรมทางสุขภาพเหลานี้เกิดขึ้นและแทรกตัวอยูทั่วไป
ในสิ่งแวดลอมที่เราเกิด เติบโต อยูอาศัยและใชชีวิตตั้งแตเกิด 
จนแกเฒา รวมท้ังอยูในระบบสุขภาพท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือดูแลรับผิดชอบ
ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น สิ่งแวดลอมและระบบที่ไมเปนธรรมน้ี 
มีระบบการเมือง สังคมและเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมกำหนดอีก 
ชั้นหนึ่ง 
 
ระบบการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจเปนปจจยักำหนดใหเดก็คนหนึง่
จะสามารถเติบโต พัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ และมีชีวิตที่สมบูรณ
หรือไม หรือกำหนดวา ชีวิตนั้นจะมืดมน สิ้นหวัง ประเทศร่ำรวย
และประเทศยากจนมีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆ คือ  
มีความไมเปนธรรมทางสุขภาพภายในประเทศท่ีมากขึ้น การดูวา
สังคมพัฒนาหรือไม ดูไดจากคุณภาพของสุขภาวะของประชากร  

ดูวาสุขภาวะดังกลาวกระจายตัวอยางเปนธรรมตามกลุมสังคม 
หรือไม และดูที่ระดับของการปกปองคุมครองสุขภาพท่ีสังคมจัดให
กับกลุมคนที่เสียเปรียบ ที่เจ็บปวยวาเปนธรรมหรือไม 
 
ดวยการยึดหลักของความเปนธรรมทางสังคม องคการอนามัยโลก
ไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพข้ึนในป  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อดำเนินการศึกษา หาหลักฐานและแนวทางวา  
ทำอยางไรจึงจะสามารถสงเสริมความเปนธรรมทางสุขภาพและ
ขับเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมระดับโลกเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 
ระหวางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สุขภาพ มีหลายประเทศและหลายองคกรไดเขามาเปนหุนสวน  
มีสวนรวมในการวางกรอบนโยบาย ไดนำเสนอหลักฐานตัวอยาง
ความสำเร็จของการพัฒนาความเปนธรรมทางสุขภาพ ประเทศ 
และองคกรเหลานี้ลวนเปนประเทศและองคกรท่ีมีบทบาทเปนผูนำ 
การเคลื่อนไหวสุขภาพระดับโลก 
 
คณะกรรมาธิการปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพเรียกรองใหองคการ
อนามัยโลกและรัฐบาลทุกประเทศเปนผูนำในการเคล่ือนไหว 
ดำเนินการที่เกี่ยวกับปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพในระดับโลก 
เพื่อบรรลุเปาหมายความเปนธรรมทางสขุภาพ รฐับาล ประชาสงัคม 
องคการอนามยัโลก และองคการระดับโลกจะตองรวมมือกันอยาง
เรงดวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนบนโลกนี้ 
การบรรลุเปาหมาย ความเปนธรรมทางสขุภาพในชวงชีวติเราเปนสิง่
ทีเ่ปนไปได และเปนส่ิงที่ตองทำและตองทำทันที 
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เด็กทั่วโลกมีโอกาสชีวิตที่แตกตางกันสูงมาก ขึ้นกับวาเกิดที่ไหน ถาเกิดในญ่ีปุนหรือสวีเดน 
ทารกแรกเกิดมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตยืนยาวมากกวา ๘๐ ป ถาเกิดในบราซิลหรืออินเดีย จะมีอายุ
ยืนยาวประมาณ ๗๒ ปและ ๖๓ ปตามลำดับ และถาเปลี่ยนเปนเกิดในอัฟริกาหลายๆ ประเทศ 
ทารกคนนั้นจะมีอายุยืนยาวนอยกวา ๕๐ ป ในทำนองเดียวกัน ภายในแตละประเทศก็มีความ
แตกตางดานน้ีสูง เด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนที่สุดจะมีระดับของความเจ็บปวยสูง และมี
การเสียชีวิตที่ยังไมควรเสียชีวิตสูง แตภาวะสุขภาพท่ีต่ำหรือไมดีนั้นไมไดจำกัดอยูเฉพาะใน
กลุมประเทศที่ยากจนหรือแยที่สุดเทานั้น ทุกประเทศไมวารวยหรือจน สุขภาวะและความ
เจ็บปวยผันแปรไปตามลำดับชั้นทางสังคม ผูที่อยูในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมชั้นลาง
จะมีแนวโนมที่จะมีสุขภาพท่ีต่ำหรือไมดีดวย 
 
สถานะสุขภาพไมควรขึ้นอยูกับสถานภาพทางสังคม เพราะเปนเรื่องไมเปนธรรมหรือไมถูกตอง 
อยางยิง่ทีป่ลอยใหสขุภาพผันแปรไปตามสถานภาพทางสังคม กลาวอยางงายๆ กค็อื หากปลอย
ใหความแตกตางทางสุขภาพเกิดขึ้นอยางเปนระบบและเห็นชัดขึ้น ทั้งๆ ที่ความแตกตางนี้เปน
สิง่ทีห่ลีกเลีย่ง หรือจดัการปองกันไมใหเกดิขึน้ได ภาวะนีเ้รยีกวา ความไมเปนธรรมทางสขุภาพ  
(Health inequity) การแกไขความไมเปนธรรมทางสุขภาพนี้ เปนเร่ืองของความเปนธรรมทาง
สังคม (Social justice) ในสายตาของคณะกรรมาธิการปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ การลด
หรือขจัดความไมเปนธรรมทางสุขภาพนี้เปนหนาที่และเปนประเด็นจริยธรรมที่ทุกคนจะตอง
ชวยกันใสใจแกไขเพราะวา ความไมเปนธรรมทางสังคมนั้นกำลังฆาประชาชนจำนวนมหาศาล 
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๑

ปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ 
และความไมเปนธรรมทางสังคม 
 
คณะกรรมาธิการปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ (ตอไปน้ีจะเรียกส้ันๆ 
วา คณะกรรมาธิการฯ) ไดรับการแตงต้ังใหดำเนินการศึกษาหาขอมูล
เพ่ือสรางความเปนธรรมทางสุขภาพและสรางการขับเคลื่อนทาง
สังคมระดับโลกเพื่อบรรลุเปาหมายความเปนธรรมทางสุขภาพ 
การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ เปนความรวมมือในระดับโลก
ของผูกำหนดนโยบาย นักวิจัยและประชาสังคม เปนการผสมผสาน
ของนักการเมือง นักวิชาการและผูที่มีประสบการณในการขับเคลื่อน
สังคมและเปนการรวมเอาประสบการณของประเทศในทุกระดับ 
รายไดและการพฒันาไมวาประเทศพฒันาหรอืกำลังพฒันา ความไม
เปนธรรมทางสังคมนี้เปนประเด็นของทุกประเทศและเปนเรื่อง 
ที่มีผลมาจากระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
 
คณะกรรมาธิการฯ มีมุมมองที่เปนองครวมในเรื่องปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพ สุขภาวะท่ีแยของคนท่ียากจน ความไมเปนธรรม
ทางสุขภาพระหวางลำดับชั้นทางสังคมภายในประเทศ และความ 
ไมเปนธรรมทางสุขภาพท่ีสูงระหวางประเทศลวนมีสาเหตุมาจาก
การกระจายอำนาจ รายได สินคาและบริการท่ีไมเปนธรรมท้ังระหวาง
ประเทศและในประเทศ ผลกระทบของการกระจายปจจัยสังคมที่
กำหนดสุขภาพท่ีไมเปนธรรมท่ีมีตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ที่สามารถเห็นไดทันทีก็คือ การเขาไมถึงบริการสุขภาพ โรงเรียน  
การศกึษา งานอาชีพ นนัทนาการ บาน ชมุชน เมอืง ตลอดจนโอกาส
ที่จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ ความไมเปนธรรมทางสุขภาพที่ทำลาย 
สุขภาพน้ีไมใชเรื่องธรรมชาติหรือปกติธรรมดา แตเปนผลรวมของ
นโยบายทางสังคมและโครงการตางๆ การจัดการทางเศรษฐกิจท่ีไม
ยุติธรรม และการเมืองท่ีไมโปรงใส รวมถึงความไมรับผิดชอบตอ
ประชาชน เง่ือนไขเชงิโครงสรางและเงือ่นไขของการดำรงชวีติประจำวนั
ผนวกรวมกันเปนปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพและทำใหเกิดความ 
ไมเปนธรรมทางสุขภาพทั้งระหวางประเทศและภายในประเทศ  
 
ปญหาความไมเปนธรรมเหลานี้ สามารถแกไขไดดวยการรีบลงมือ
กระทำอยางเรงดวนและตอเนือ่งไมหยดุยัง้ในทกุระดับ ทัง้ระดบัโลก
ระดบัประเทศและระดบัทองถิน่ การกระจายตวัของอำนาจและระบบ
เศรษฐกิจในระดับโลกท่ีไมเปนธรรมท่ีสูงและกินลึกมากเปนหัวใจ
สำคัญของความไมเปนธรรมทางสุขภาพ การแกไขปญหาจึงตอง
กระทำทุกระดับเทาที่รัฐบาลและการปกครองในระดับที่รองลงมา
สามารถทำได คณะกรรมาธิการฯ ประทับใจในพลังของกลุม 
ประชาสังคมและองคกรทองถิ่นที่ใหการชวยเหลือแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาและพยายามผลักดันรัฐบาลทั้งหลายใหมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศหรือภาวะโลกรอนมีนัยที่สำคัญ
สำหรับระบบโลกอยางมาก การนำเร่ืองความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกเขามาพิจารณาดวย ทำใหตัดสินใจ
ไดวา การแกไขความไมเปนธรรมทางสุขภาพ เปนสวนหน่ึงของปญหา
ของชุมชนโลก โดยตองสรางสมดุลระหวางความตองการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ความเปนธรรมทางสุขภาพและความเรงดวน 
ในการจัดการกับปญหาของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
 

แนวทางใหมในการพัฒนา 
 
แนวทางใหมในการพัฒนาของคณะกรรมาธิการฯ ก็คือ สุขภาวะ
และความเปนธรรมทางสุขภาพอาจไมใชเปนเปาหมายหลักของ
นโยบายทางสังคมท้ังหลาย แตจะตองเปนหน่ึงในผลพวงของนโยบาย
สังคมหรือการพัฒนาทั้งหลาย นโยบายหลักอาจใหความสำคัญกับ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น 
สำคัญมากโดยเฉพาะประเทศที่ยากจน เพราะวา การเติบโตทาง
เศรษฐกิจทำใหประเทศมีทรัพยากรไปพัฒนาชีวิตของประชาชน 
ใหดียิ่งขึ้น แตการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยไมมีนโยบาย
ทำใหผลประโยชนกระจายตัวอยางเปนธรรมน้ัน มีผลกระทบทางลบ
ตอสุขภาวะและความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 
เทาที่ผานมา สังคมมอบหมายใหสถาบันสุขภาพรับผิดชอบเรื่อง
สุขภาพและการเจ็บปวยของประชาชน แนนอนวา การกระจายตัว 
ท่ีไมเปนธรรมของบริการสุขภาพหรือการท่ีไมใหบริการรักษาพยาบาล
กบัผูทีต่องการบริการน้ันก็จดัวาเปนปจจัยสังคมท่ีกำหนดสขุภาพดวย 
การเจ็บปวยหรือภาระของโรคที่สูงท่ีมีผลตอการตายในวัยที่ไม 
สมควรนั้น สวนใหญแลวเปนผลมาจากเงื่อนไขทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ประชาชนเกิด เติบโต อาศัย ดำรงชีพ ทำงาน แกเฒา
และตายน้ันนั่นเอง เงื่อนไขทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเลวราย 
ที่ทำใหเกิดการปวยและตายเร็วนั้นเปนผลพวงของนโยบายและ
โครงการทางสังคม การจัดการทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมและการเมือง
ที่สกปรก ดังนั้นการแกไขปญหาจึงตองนำทุกสถาบันหรือภาคสวน
ของสังคมเขามาชวยกันแกไข ไมใชเฉพาะสถาบันสุขภาพเทานั้น 
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนองคกรสำคัญ
ของการเปล่ียนแปลงในระดับโลก และสามารถทำใหปจจัยสังคมที่
กำหนดสุขภาพเปนตัวหลักหรือสูระดับท่ีสูงสุดของนโยบายสังคม 
กระทรวงสาธารณสุขสามารถสนับสนุนกระทรวงอื่นๆ ในการสราง
นโยบายทางสังคมที่สงเสริมความเปนธรรมทางสุขภาพ องคการ
อนามัยโลกในฐานะท่ีเปนองคการสุขภาพในระดับโลกก็ตองทำ 
เชนเดียวกันในระดับโลก 
 
การถมชองวางทางสุขภาพในชวงชีวิตเรา 
 
คณะกรรมาธิการฯ เรียกรองใหชวยกันถมชองวางหรือสรางความ
เปนธรรมทางสุขภาพนี้ใหไดภายในชวงชีวิตเรา เปาหมายนี้เปนสิ่งที่
ทุกคนปรารถนา เปนส่ิงที่เปนไปได ไมใชความเห็นท่ีเลื่อนลอย 
คณะกรรมาธิการฯ ไมไดมองโลกเกินความเปนจริง เพราะการพัฒนา
สุขภาพเกิดขึ้นมากมายในชวงสามสิบปที่ผานมาในทุกระดับทั้งใน
ระดับโลกและในประเทศ เรามีองคความรูที่จะพัฒนาสุขภาพใหดี 
ขึ้นได เรามีความรูที่จะลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพได เพียงแต
เรายังไมไดลงมือทำ ดังนั้นเราจึงตองลงมือกระทำเด๋ียวนี้ คำตอบวา
จะกระทำอะไรและอยางไร ตลอดจนเคร่ืองมือหรือองคความรู 
ที่จะใชในการแกไขปญหาความไมเปนธรรมทางสุขภาพระหวางและ
ภายในประเทศไดเตรียมใหไวในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ 
ฉบับน้ีแลว 
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ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของเด็กผูหญิงและผูหญิงและสิ่งแวดลอมท่ีเด็กเกิดและเติบโตใหดีขึ้น การปรับปรุงตองเนนหนักที่การ
พัฒนาเด็กในปฐมวัยและการศึกษาของทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย การปรับปรุงสภาพแวดลอมของการอยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ของการทำงาน การสรางนโยบายการคุมครองปองกันทางสังคมใหกับคนทุกกลุม และการสรางสภาพแวดลอมใหผูสูงอายุมีชีวิต
อยางมีความสุข  

นโยบายในการพัฒนาเง่ือนไขของการดำรงชีวิตที่สมบูรณนี้ตองมีประชาสังคม รัฐบาลและสถาบันระดับโลกเขามารวมคิดและ
ดำเนินการดวย 
 

ò.  á¡Œä¢¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨ à§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèäÁ‹à»š¹¸ÃÃÁ 
 
ในการพัฒนาสุขภาพและความไมเปนธรรมของเง่ือนไขของการดำเนินชีวิตที่กลาวไวในขอหนึ่งนั้นจำเปนที่จะตองแกไขความไม
เปนธรรมทางสังคมเชิงโครงสรางที่สังคมสรางขึ้นมาดวย โครงสรางนี้มีสวนกำหนดการกระจายอำนาจ เงินและทรัพยากรที่ไมเปน
ธรรม เชน ความไมเปนธรรมเชิงโครงสรางระหวางหญิงและชาย 

การแกไขปญหาความไมเปนธรรมเชิงโครงสรางนี้ตองการภาครัฐท่ีเขมแข็งกลาวคือ มีความรับผิดชอบสูง มีศักยภาพในการทำงาน 
และมีงบประมาณในการดำเนินการอยางเพียงพอ นอกจากรัฐท่ีเขมแข็งแลว ยังตองการการปกครองหรือการบริหารบานเมืองที่ดี
คือ สรางความชอบธรรม สรางพ้ืนที่ใหกับเร่ืองน้ี ใหการสนับสนุนประชาสังคม ใหการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีมีรับผิดชอบและ
ใหการสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อทำใหเกิดความเห็นพองในประโยชนสวนรวมรวมกันและเกิดการลงทุนใหมหรือ
ความพยายามใหมขึ้นอีกคร้ังในการทำงานรวมกัน สวนในระดับโลกเราก็ตองการความรวมมือเชนกัน เราตองการการกำกับดูแล 
ที่ดีและทุมเทใหกับความเปนธรรมจากระดับชุมชนถึงระดับสถาบันโลก 
 

ó.  ÇÑ´ à¢ŒÒã¨»˜ÞËÒ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·º¢Í§ÀÒÃ¡Ô¨ 
 
การยอมรับวามีปญหาสุขภาวะและการตองมีตัวชี้วัดความไมเปนธรรมทางสุขภาวะ (ทั้งระหวางประเทศและภายในประเทศ)  
เปนพื้นฐานสำคัญของการแกไขปญหา  

รฐับาลและองคกรระหวางประเทศโดยการสนบัสนนุขององคการอนามยัโลกควรทีจ่ะจัดตัง้ระบบการเฝาระวงัความไมเปนธรรมทาง
สขุภาพเพือ่ใชเปนเคร่ืองติดตามความไมเปนธรรมทางสขุภาพและปจจยัสังคมทีก่ำหนดสุขภาพและผลกระทบของนโยบายทีเ่กีย่วกบั
การกำจัดความไมเปนธรรมทางสุขภาพทั้งหลาย สรางพื้นที่ในการทำงานและศักยภาพเชิงองคกรเพื่อที่จะใชในดำเนินงานกับ
ปญหาความไมเปนธรรมทางสุขภาพ ในการน้ีตองลงทุนอบรมผูนำ ผูกำหนดนโยบาย บุคลากรทางดานสาธารณสุข ตลอดจน
สาธารณชนในเรื่องปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ และรวมท้ังการวิจัยที่เนนหนักในเร่ืองปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
 
 

เร่ืองปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพและสรางการตระหนักรูของ 
สาธารณะเกี่ยวกับปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ 

 
หลักในการดำเนินงานสามประการเปนไปตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงบทสรุปผูบริหารและรายงานฉบับสมบูรณ
ของคณะกรรมาธิการฯ ขยายความรายละเอียดของหลักการ 
ทั้งสามนี้ 
 

ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ó »ÃÐ¡ÒÃ¤×Í 
 
๑ ปรับปรุงสภาพแวดลอมในชีวิตประจำวัน ที่คนเกิด เติบโต 

อาศัย ทำงานและใชชีวิตต้ังแตเกิดจนถึงสูงอายุใหดีขึ้น 
๒ จัดการกับปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายอำนาจ เงิน

และทรัพยากรซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือนเง่ือนไขของการดำรงชีวิต 
ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

๓ วัด เขาใจปญหา และประเมินผลกระทบของภารกิจแกไขปญหา 
ขยายฐานความรู พัฒนากำลังคนที่ ไดรับการอบรม 
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การจัดระเบียบสังคมอยางไมเปนธรรมนั้นหมายความวา อิสรภาพในการดำรงชีวิตที่สมบูรณ
และมีความสุขกับสุขภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
เราสามารถเห็นความไมเปนธรรมน้ีไดทั่วไปไมวาจะเปนสภาพแวดลอมของเด็กและการศึกษา
สำหรับเด็ก ธรรมชาติของการจางงาน การทำงานและสภาพแวดลอมของการทำงาน รวมถึง
สภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั่วไปรอบๆ ตัวที่เราอาศัยอยู สุขภาพขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
เหลานี้ สภาพแวดลอมที่แตกตางกันทำใหคนหรือกลุมคนท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมน้ัน 
มีวัตถุปจจัยที่ใชในการดำรงชีวิต การสนับสนุนทางดานจิตใจ และทางเลือกในการประพฤติ
ปฏิบัติที่แตกตางกันไป ทั้งหมดน้ีสงผลทำใหคนหรือกลุมคนบางคนบางกลุมมีสุขภาพท่ีย่ำแย
กวาคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืน การจัดระเบียบทางสังคมหรือการแบงชวงช้ันทางสังคมน้ีเปนตัวกำหนด 
การเขาถึงบริการและการใชบริการสุขภาพซึ่งมีผลตอไปถึงการดูแลสงเสริมสุขภาพใหดี  
การปองกันโรค การเจ็บปวย การหายจากการเจ็บปวยและการมีชีวิตที่ยืนยาวหรือไม 
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การมีแนวคิดและมาตรการที่รอบดานหรือครบถวนสำหรับผูที่
เยาววัย ในรูปของชุดนโยบายสำหรับการพัฒนาเด็กในวัย 
เริ่มตนท้ังโครงการดานการศึกษาและบริการสำหรับเด็กทุกคน 
ในโลกน้ี นโยบายของเราตองเปนนโยบายทีร่ดักมุเปนหนึง่เดยีว 
มคีวามมุงมัน่รับผดิชอบ และการเปนผูนำทัง้ในระดับนานาชาติ
และระดับชาติ  
 
การมุงม่ันรับผิดชอบและปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณ 
สำหรับเด็กในวัยเริ่มตน โดยเร่ิมตนจากการสรางพ้ืนฐาน
โครงการสำหรับเด็กทารก และขยายหรือเพิ่มเติมโครงการ
ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเร่ืองอารมณ สังคม ภาษา
และปญญาเขาไปดวย 
 
• การดำเนินการพัฒนาเด็กอยางสมบูรณจะตองทำในทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็กและมีกลไกกลางที่ประสานงาน
และโครงการของทุกหนวยงานเพ่ือใหการดำเนินงานประสาน
สอดคลองกัน 

 

• จะตองมีการบริการครอบคลุมทุกคน และไมยอมใหเด็ก แม
และผูที่รับผิดชอบดูแลเด็กคนใดหลุดหายไปจากการไดรับ
บริการท่ีสมบูรณครบถวนและมีคุณภาพน้ี และพวกเขา 
ไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในการรับบริการ 

 
การขยายขอบเขตของการจัดบริการการศึกษาและขยาย
เนื้อหาของการศึกษาใหอยูบนหลักการของการพัฒนาเด็ก
ในวัยเริ่มตน (ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาทางรางกาย 
สังคม อารมณ ภาษา และการรับรูหรือสติปญญา)  
 
•  การสรางระบบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคบังคับที่มี

คุณภาพสำหรับเด็กทั้งชายและหญิง ไมวาเขาจะมีเงินจาย
หรือไมกต็าม สอบสวนหาปญหาอปุสรรคทีท่ำใหเดก็ทัง้ชาย
และหญิงไมสามารถเขาเรียนและเรียนอยางตอเน่ืองได ขจัด
คาใชจายตางๆ ของการเรียนในระดับประถมศึกษาออกไป  

การพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กท่ีรวมเอาเรื่องการ
พัฒนาทางรางกาย สังคม อารมณ ภาษาและปญญาเขาไปดวย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชนนี้สงผลดีอยางมากตอสุขภาพและ 
การสรางโอกาสของชีวิตดีๆ ของเขาเม่ือเขาเติบโตตอไป เพราะวา 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยจะชวยใหเขามีการพัฒนาทักษะตางๆ ที่ดี  
มีความรูที่ดีและมีโอกาสสูงในการทำงานท่ีดี กลไกท้ังหลาย 
เหลานี้มีบทบาทในการกำหนดปจจัยเสี่ยงของโรคอวน การขาดสาร
อาหาร ปญหาสุขภาพจิต โรคหัวใจและการประกอบอาชญากรรม 
เด็กอยางนอย 200 ลานคนในโลกน้ีไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ของเขาอยางเต็มที่ ทำใหมีผลเสียตอสุขภาพของเขาและของสังคม
โดยรวมอยางมาก 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
การลงทุนพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัยเปนรูปแบบหนึ่งที่ดีในหลาย 
รูปแบบของการลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพ การลงทุนพัฒนา
เด็กในปฐมวัยนี้สามารถลดความไมเปนธรรมไดในชวงเวลาอันสั้น
คือ ภายในระยะเวลาแคหนึง่ชวงชวีติของคน ประสบการณในชวงวยั
เด็กตั้งแตชวงของการเปนทารกในครรภจนถึงอายุแปดป และการ
ศึกษาทั้งปฐมวัยและการศึกษาที่สูงขึ้นเปนพื้นฐานสำคัญของชีวิต 
ทีต่ามมาทั้งหมด  
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการลงทุนกับเด็กในชวงปฐมวัยแสดงใหเห็นวา 
การพัฒนาของสมองน้ันข้ึนอยูกับการกระตุนจากส่ิงแวดลอมภายนอก
อยางมาก ภาวะโภชนาการที่ดีเปนเงื่อนไขสำคัญของเรื่องนี้ และ 
จะตองเริ่มตนดูแลตั้งแตการตั้งครรภที่มารดาตองไดรับอาหารที่
พอเพียง แมและเด็กทารกในครรภตองการการดูแลอยางตอเน่ือง
ตลอดจนเติบใหญ เด็กตองการส่ิงแวดลอมของการอยูอาศัยหรือ
เติบโตที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไดรับการสนับสนุน เลี้ยงดู ดูแล
เอาใจใสและตอบสนองกับความตองการของเด็ก โรงเรียนและการ
ศึกษาสำหรับเด็กเล็กในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอมที่มีผล
ตอพัฒนาการของเด็กมีบทบาทอยางมากในการสรางความสามารถ
หรือศักยภาพใหกับเด็ก เราตองการแนวทางในการดูแลเด็กปฐมวัย
ที่สรางจากโครงการแมและเด็กและขยายมาตรการออกไป 
ใหครอบคลมุถงึพฒันาการทางดานอารมณ สงัคม ภาษาและการรับรู 
 

àÃÔèÁμ Œ¹à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ 
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a คะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาของกลุมเด็กที่มีความสูงต่ำกวามาตรฐานปรับดวยอายุและคะแนนเร่ิมตนเปรียบเทียบกับ 
กลุมเด็กที่มีความสูงปกติที่ปรับอายุอยางเดียว ใช Griffiths Mental Development Scales ที่ปรับใชกับจาไมกา 
ตีพิมพโดยไดรับการอนุญาตจากผูพิมพและจาก Grantham-McGregor et al. (1991) 

ผลของการกระตุนเด็กที่มีความสูงนอยกวามาตรฐานดวยอาหารเสริมและการสนับสนุนทางสังคมและอารมณ 
ในระยะเวลาสองปในประเทศจาไมกาa 

จุดเริ่มตน 6 เดือน 12 เดือน 16 เดือน 24 เดือน 

เด็กปกติ  

ไดรับอาหารเสริม 
และการกระตุน 

ไดรับการกระตุน 

ไดรับอาหารเสริม 

กลุมควบคุม 
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การทำใหชุมชนและเพื่อนบานที่อยูในชุมชนสามารถเขาถึง
บริการสุขภาพพ้ืนฐาน มีความผูกผันกันทางสังคม สงเสริมใหมี
ความเปนอยูทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ และสามารถ
ปองกันตัวเองจากอันตรายจากสภาพแวดลอมไดถือวาเปน
หัวใจของความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 
จงทำใหเรื่องของสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ
เปนหัวใจของการบริหารจัดการและการวางแผนของชุมชน 
• การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนเมืองเพ่ือใหมีบานท่ีราคา 

ไมแพง ปรับปรุงชุมชนแออัดใหมีน้ำสะอาด สุขาภิบาล 
ไฟฟาและทางเทาสำหรับทุกบานเปนอันดับแรกโดยไมตอง
คำนึงวาชาวบานจะจายเงินไดหรือไม 

•  การวางแผนชุมชนเมืองเพ่ือใหมีการสงเสริมสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพและความปลอดภัยอยางเทาเทียมกันโดย
การลงทุนในการขนสงสาธารณะ การวางแผนจัดการกับ
อาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ การจัดการและการควบคุม
สิ่งแวดลอมใหดีรวมทั้งการควบคุมการเขาถึงสุราดวย 

 

การสงเสริมความเปนธรรมทางสุขภาพระหวางเมืองและ
ชนบทโดยการลงทุนพัฒนาชนบทจนชาวบานสามารถชวย
ตัวเองได การคำนึงถึงนโยบายและกระบวนการที่ปองกัน
ไมใหเกิดปญหาการกีดกันทางสังคมท่ีจะนำไปสูความยากจน
ในชนบท การไรท่ีดินทำกินและการกลายเปนคนไรท่ีอยูอาศัย
 
•  การตอสูกับผลกระทบของความไมเปนธรรมจากการเติบโต

ของเมืองผานภารกิจตางๆ เชน การหยิบยกเอาปญหาของ
สิทธิในท่ีดินทำกินมานำเสนอ การสงเสริมการดำเนินชีวิต
ในชนบทซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพ การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน
ของชนบท และการมีนโยบายที่สนับสนุนชวยเหลืออำนวย
ความสะดวกใหกับผูที่ยายถิ่นจากชนบทสูเมือง 

 
การทำใหนโยบายทางเศรษฐกจิและสงัคมตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการทำลายส่ิงแวดลอม
นั้นมีประเด็นของความเปนธรรมทางสุขภาพดวย 

ที่อยูอาศัยที่คนอาศัยอยูนั้นมีผลอยางมากตอสุขภาพและโอกาส
ของการมีชีวิตท่ีประสบความสำเร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแรก
หรือคร้ังแรกท่ีประชากรมากกวาคร่ึงหน่ึงของประชากรโลกอาศัยอยู
ในเมือง และในจำนวนนั้นมีประชากรประมาณหนึ่งพันลานคน
อาศัยอยูในเขตชุมชนแออัด 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
โรคติดเช้ือและปญหาการขาดสารอาหารจะยังคงเปนปญหาตอเน่ือง
ในบางพ้ืนที่และคนบางกลุมในโลกนี้ อยางไรก็ดีความเปนเมือง 
ก็กำลังมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงปญหาสุขภาพของประชากร
อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับคนจนในเมืองจะมีปญหาโรค
ไมตดิเช้ือ อบุตัเิหตุและการบาดเจ็บจากความรุนแรง และผลกระทบ 
และความตายจากภัยธรรมชาติมากขึ้น 
 
สภาพแวดลอมของชีวิตประจำวันที่เราอาศัยอยูมีผลตอความ 
เปนธรรมทางสุขภาพมาก การเขาถึงบานและท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ  
น้ำสะอาดและสุขาภิบาลเปนสิทธิมนุษยชนและเปนความจำเปน
พื้นฐานของการมีชีวิตที่มีคุณภาพ การพึ่งพารถยนตมากขึ้น สภาพ
พื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใชรถยนต 

มากข้ึน และรูปแบบของการเดินทางแบบอ่ืนที่ไมใชรถยนตถูกลด
บทบาทลง เงื่อนไขเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอคุณภาพอากาศ  
การปลอยกาซเรือนกระจก และการไมออกกำลังกาย การวางแผน
และการออกแบบส่ิงแวดลอมของเมืองจึงมีผลกระทบอยางมาก 
ตอความเปนธรรมทางสุขภาพ เน่ืองจากมีอิทธิพลตอความปลอดภัย
และพฤติกรรมเส่ียงตางๆ ของคนเชน การดื่มเหลาและความรุนแรง
เปนตน 
 
ความสมดุลระหวางการอยูอาศัยในชนบทและเมืองผันแปรไปตาม
พื้นที่ตางๆ อยางมากเชน ประเทศที่มีประชากรอาศัยอยูในเมือง
นอยกวารอยละ ๑๐ เชน ประเทศบุรันดีและประเทศยูกานดา  
ไปจนถึงประเทศท่ีมีประชากรอาศัยอยูในเมืองท้ังหมด เชน  
ในประเทศเบลเย่ียม เขตปกครองพิเศษฮองกง คูเวตและสิงคโปร 
รูปแบบของนโยบายและการลงทุนสะทอนใหเห็นถึงกระบวนทัศน
การสนบัสนนุการเตบิโตของเมอืงซ่ึงพบเหน็ไดทัว่โลก กระบวนทัศน
เนนเมอืงนีท้ำใหคนชนบทโดยเฉพาะคนพืน้เมืองไดรบัความทกุขยาก
จากการถูกละเลยไมไดรับการใสใจในการพัฒนาทำใหเกิดปญหา
ความยากจนแผขยายอยางรวดเร็ว สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยย่ำแย 
กระตุนใหเกิดการยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมืองที่เขาไมคุนเคย 
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รูปแบบของการพัฒนาเมืองในปจจุบันสรางปญหาสิ่งแวดลอม 
ใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งมี 
ผลกระทบในสัดสวนท่ีสูงมากตอกลุมประชากรที่มีรายไดนอยและ
ชนกลุมเปราะบาง ปญหาการปลอยแกสที่สงผลตอกรีนเฮาส  
(Greenhouse gas emissions) น้ันมีผลมาจากรูปแบบของการบริโภค
ของเมืองใหญทั้งหลายในโลกท่ีพัฒนาแลว การคมนาคมขนสงและ

การกอสรางมีผลถึงรอยละ ๒๑ ของการปลอยแกสคารบอนไดออกไซด 
กิจกรรมทางดานการเกษตรกรรมมีผลถึงหนึ่งในหา ในทางกลับกัน
ผลผลิตทางการเกษตรก็ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ การตอสูเพื่อ 
ลดการทำลายสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศและการลดความ 
ไมเปนธรรมทางสุขภาพนั้นตองทำไปดวยกัน 
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การที่รัฐบาล นายจางและผูใชแรงงานสามารถชวยกันทำให
เกิดการจางงานท่ีเปนธรรมและสภาพการทำงานท่ีดีท่ีปลอดภัย
นั้นสามารถกำจัดความยากจน ลดความไมเปนธรรมทางสังคม 
ลดการสัมผัสกับส่ิงแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ
และเสริมสรางโอกาสของการมีสุขภาวะที่ดี และแนนอนวา 
สถานประกอบการท่ีมีสุขภาวะยอมนำไปสูผลิตผลของการ
ทำงานท่ีสูงดวย 
 
การทำใหทุกคนมีงานทำเต็มเวลา มีการจางงานท่ีเปนธรรม
และงานที่ดีปลอดภัยเปนเปาหมายหลักของนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
•  การจางงานเต็มเวลา ไมมีการวางงานและงานที่ทำเปนงาน

ที่ดีและงานปลอดภัยควรเปนเปาหมายรวมกันของสถาบัน
และองคกรระหวางประเทศ และเปนเปาหมายหลักของ
นโยบายของประเทศ ตลอดจนยุทธศาสตรของการพัฒนา
โดยการสนับสนุนใหผูใชแรงงานเขาไปมีสวนรวมในการสราง
นโยบาย ออกกฎหมายและโครงการท่ีเก่ียวกับการจางงาน
และการทำงาน 

 

การบรรลุถึงความเปนธรรมทางสุขภาพ คือการมีงาน 
ท่ีปลอดภัย ม่ันคง คาจางท่ีเปนธรรม โอกาสของการทำงาน
ทั้งปและงานที่มีความสมดุลระหวางชีวิตและงานสำหรับ 
ผูใชแรงงานทุกคน 
 
•  การจดัหางานทีม่คีณุภาพและคาจางทีไ่ดรบัสามารถดำรงชวีติ

ทีด่ไีดโดยคำนงึถงึตนทนุทีแ่ทจรงิและตนทนุปจจบุนัของผูใช
แรงงานชายและหญิงท่ีสามารถดำเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะได 

•  ใหการคุมครองแรงงานทุกคน องคกรระหวางประเทศควร 
ที่จะสนับสนุนประเทศตางๆ ใหดำเนินการคุมครองแรงงาน
ตามมาตรฐานหลักใหกับทั้งแรงงานในระบบและแรงงาน
นอกระบบ สนับสนุนนโยบายท่ีทำใหเกิดความสมดุลระหวาง
งานและชีวิตครอบครัว และพยายามขจัดผลเสียของความ
ไมมั่นคงของการทำงานจากการจางงานแบบไมแนนอน
และงานที่ไรความหมาย  

 
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงานทุกดานใหกับผูใชแรงงาน
ทุกคนเพ่ือการลดการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย
และเปนพิษ ความเครียดจากการทำงานและพฤติกรรม
สุขภาพแบบเสี่ยง 
 

การจางงานและสภาพแวดลอมของการทำงานมีผลกระทบอยางมาก
ตอความเปนธรรมทางสุขภาพ เมื่อการจางงานและสภาพแวดลอม
การทำงานดี ผูใชแรงงานก็จะมีความม่ันคงทางดานการเงิน มีสถานภาพ
ทางสังคม มีพัฒนาการสวนบุคคลในดานตางๆ มีความสัมพันธทาง
สังคมที่ดี มีความภาคภูมิใจในตัวเองและความสามารถที่จะปองกัน
ตัวเองจากอันตรายดานกายภาพและจิตใจท่ีเกิดจากการทำงาน 
ปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการจางงานและการทำงานตองเปนปฏิบัติการ
ทุกระดับทั้งระดับโลก ระดับประเทศและระดับทองถิ่น 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
งานเปนพ้ืนที่ซึ่งปจจัยที่สงผลตอสุขภาพสามารถแสดงผลกระทบได 
เนือ่งดวยเงือ่นไขของการจางงานและลกัษณะของงานเอง การจางงาน
แบบยืดหยุนน้ันไดรับการยอมรับวาดีตอการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ
แตกลับกลายเปนผลรายตอสุขภาพของผูใชแรงงาน มีหลักฐาน 
งานวจิยับงชีใ้หเหน็วา อตัราการตายของแรงงานท่ีทำงานช่ัวคราวน้ัน
สูงกวาแรงงานที่ไดรับการจางงานแบบถาวร ปญหาสุขภาพจิตมีสูง
ในกลุมของแรงงานที่มีการจางงานแบบไมแนนอนเชน งานที่ไมระบุ

เวลาจางชัดเจน หรืองานท่ีไมมีสัญญาจางหรืองานบางเวลา 
ผูใชแรงงานท่ีรับรูถึงความไมมั่นคงของการทำงานจะมีแนวโนม 
ในการมีปญหาสขุภาพกายและสุขภาพจิต 
 
สภาพแวดลอมการทำงานมีผลตอสุขภาพและความเปนธรรมทาง
สุขภาพดวยเชนกัน สภาพแวดลอมของการทำงานที่ไมปลอดภัย 
มักทำใหแรงงานมีปญหาสุขภาพกาย และปญหาเหลานี้มักเกิดกับ
แรงงานท่ีมีสถานภาพทางอาชีพต่ำ การพัฒนาสภาพแวดลอม 
การทำงานท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีมรีายไดสงูทีไ่ดมาอยางยากลำบากนัน้
มักไมคอยเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายไดปานกลางและประเทศที่มี
รายไดต่ำ ความเครียดจากการทำงานมีความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยง
ของโรคหัวใจสูง และมีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวา งานท่ีเรียกรองสูง
หรือบังคับใหแรงงานทำงานใหมากเกินและงานที่มีการควบคุมสูง
ไมใหอิสระกับแรงงานในการทำงานและการไดรับรายไดท่ีไมไดสัดสวน
กับความพยายามทุมเทในการทำงานน้ันเปนงานท่ีเปนปจจัยเส่ียง
ของปญหาสุขภาพจิตและปญหาสุขภาพกาย 
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ตัวเลขป ค.ศ. 2007 เปนตัวเลขประมาณการ 
ตีพิมพโดยไดรับการอนุญาตจากผูเขียนและจาก ILO (2008) 
 

ปญหาสุขภาพจิตของหญิงและชายที่ใชกำลังแรงงานในสเปนจำแนกตามประเภทสัญญาจาง 

รอยละของคนท่ีมีรายไดสองเหรียญสหรัฐตอวันหรือนอยกวาจำแนกตามภูมิภาค 
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การลดชองวางความไมเปนธรรมทางสุขภาพใหไดในช่ัวอายุ
คนนั้น ตองการใหรัฐบาลสรางระบบที่จะทำใหประชาชนมี
มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประชาชนที่ตกอยูใน
สภาพแวดลอมที่ชวยตัวเองไมไดที่สืบเนื่องมาจากปญหา
โครงสรางหรือการตกเปนเหย่ือของส่ิงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม
ของเขา โครงการคุมครองทางสงัคมอาจเปนเครือ่งมอือยางหนึง่
ในการที่จะทำใหประเทศบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนา แทนที่ 
จะเปนผลพวงของการพัฒนาที่บรรลุเปาหมาย โครงการนี้ 
ยังเปนเครื่องมือในการลดความยากจนและขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจทองถ่ินก็ไดประโยชนจากโครงการน้ี 
 

สรางและทำใหนโยบายประกันสังคมมีลักษณะครอบคลุม 
การสนับสนุนระดับรายไดที่จะทำใหมีชีวิตมีคุณภาพได 
 
• เพิ่มความครอบคลุมโครงการประกันสังคมที่ทำใหดำรงชีวิต

อยูอยางมีคุณภาพอยางรวดเร็ว 
•  ทำใหมั่นใจวาการคุมครองทางสังคมนี้ครอบคลุมประชากร

ทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมที่ปกติมักจะถูกละเลยเชน กลุมที่
ทำงานช่ัวคราว งานทีไ่มเปนทางการและงานบานหรอืงานดูแล
ทั้งหลายเชนดูแลผูปวยและเด็ก 

 

ประชาชนทุกคนตองการการคุมครองทางสังคมตลอดชีวิต ไมวาจะ
เปนเดก็ แรงงานและคนชรา ทกุคนยงัตองการการคุมครองเม่ือเผชิญ
กับปญหาหนักเฉพาะหนาเชน ความเจ็บปวยหนักๆ การพิการและ
การสญูเสียงานและรายได 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
การดำรงชีวิตต่ำกวามาตรฐานเปนเงื่อนไขของความไมเปนธรรม 
ทางสุขภาพ ทำใหเกดิผลเสยีตอเนือ่งในระยะยาวโดยเฉพาะอยางยิง่
เด็กในชวงปฐมวัย ความยากจนท่ีเกิดกับเด็กและการสงตอความยากจน
จากคนรุนหนึง่ไปยงัคนอกีรุนหนึง่เปนอปุสรรคสำคญัของการพฒันา
สุขภาพของประชากรและการสรางความเปนธรรมทางสุขภาพ ประชากร
สีใ่นหาคนของโลกขาดการคุมครองทางดานความมัน่คงทางสังคม 
 
ระบบสวสัดกิารทางสงัคมทีก่ระจายความคุมครองทางสังคมผนวกกับ
ความสามารถของประชาชนในการทำงานหารายไดมีผลอยางมาก 
ตอระดับความยากจน สวัสดิการและประกันสังคมท่ีครอบคลุมและ
ใหการคุมครองสงูทำใหสขุภาพของประชากรดขีึน้ ซึง่รวมท้ังทำใหมี
อตัราการตายทีต่ำ่กวาโดยเฉพาะในกลุมผูสงูอายแุละกลุมประชาชน
ทีเ่ปราะบาง ในประเทศทีม่รีะบบสวัสดิการทีด่แีละประกนัสังคมแบบ
เบ็ดเสร็จมักไดรับงบประมาณเพื่อใชจายในการดำเนินงานสูงและ 

มแีนวโนมทีจ่ะเปนงบประมาณท่ียัง่ยนื ผลท่ีตามมาคือ ความยากจน
และความไมเปนธรรมทางสขุภาพของประเทศเหลานีม้แีนวโนมทีจ่ะ
นอยกวาประเทศท่ียากจนหรือประเทศท่ีมรีะบบไมครอบคลมุ 
 
การขยายขอบเขตของการประกันหรือคุมครองทางสังคมใหกับคน 
ทุกคนในสังคมทั้งในประเทศและระหวางประเทศเปนมาตรการ 
ที่สำคัญของการบรรลุถึงการลดชองวางของความไมเปนธรรมทาง
สขุภาพในช่ัวอายุคน โดยตองคุมครองกลุมทำงานช่ัวคราวไมแนนอน 
งานที่ไมเปนทางการและงานบาน การใหคุมครองเชนนี้เปนเรื่องที่
สำคัญมากสำหรับประเทศที่ยากจนซึ่งคนสวนใหญทำงานในภาค 
ที่ไมเปนทางการ และสำคัญสำหรับผูหญิงท่ีมีความรับผิดชอบกับ
ครอบครวัสงู ดงันัน้จงึมกัถูกลืมหรอืไมนบัรวมเอาไวในกลุมทีจ่ะไดรบั
การคุมครอง ขณะท่ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำกัดและขีดความสามารถ
อันจำกัดทางดานการคลังเปนอุปสรรคในการสรางการคุมครองทาง
สังคมในประเทศจนหลายประเทศ แตจากประสบการณในโลก 
บอกวา เปนไปไดท่ีจะสรางระบบการคุมครองทางสังคมแมในประเทศ 
ทีย่ากจน 
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รอยละของผลประโยชนที่ไดจากสวัสดิการรัฐตอคาจางแรงงานสุทธิเฉลี่ยของแรงงาน 
เสนความยากจนอยูที่รอยละ 50 ของรายไดที่พออยูได 
AUS=ออสเตรเลีย AUT=ออสเตรีย BEL=เบลเยี่ยม CAN=แคนาดา FIN=ฟนแลนด FRA=ฝรั่งเศส GER=เยอรมนี IRE=ไอรแลนด  
ITA=อิตาลี NET=เนเธอรแลนด NOR=นอรเวย SWE=สวีเดน SWI=สวิสเซอรแลนด UK=สหราชอาณาจักร USA=สหรัฐอเมริกา 
ตีพิมพโดยไดรับอนุญาตจากผูพิมพและ Lundberg et al. (2007). 
 

รายไดรวมท่ีครอบครัวไดรับจากสวัสดิการรัฐและความยากจนของเด็กใน 20 ประเทศ ป 2543 
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ÀÒÃ¡Ô¨·Õèμ ŒÍ§·Ó 
 
สรางระบบดูแลสุขภาพท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม 
การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 
 
•  สรางระบบบริการสขุภาพทีม่คีณุภาพดวยการใหหลกัประกนั

ถวนหนาและเนนหนักการสาธารณสุขมูลฐาน 
•  สรางสภาวะผูนำที่เขมแข็งใหกับภาครัฐในการสรางระบบ

การคลังสุขภาพที่เปนธรรม ที่ทำใหทุกคนสามารถเขาถึง
บริการสุขภาพโดยที่ไมตองจาย 

 

สรางบุคลากรสาธารณสุขท่ีเขมแข็งและขยายความสามารถ
ของเขาใหสามารถดำเนินการในแนวทางปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สุขภาพได 
 
•  ลงทนุในการสรางกำลังคนดานสขุภาพของประเทศ สรางความ

สมดุลระหวางบุคลากรสุขภาพระหวางเมืองและชนบท 
•  ลงมือแกไขปญหาสมองไหล เนนหนักการลงทุนเพื่อเพิ่ม

ทรัพยากรมนุษยทางดานสุขภาพและอบรม และการสราง
ขอตกลงรวมกันระหวางตนทางและปลายทางเพ่ือการบริหาร
จัดการกับการไดมาและสูญเสียบุคลากร 

 

การเขาถึงบริการและการใชบริการเปนเง่ือนไขสำคัญของการมีสุขภาพ
ที่ดีและความเปนธรรมทางสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ถือเปน
ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ ระบบนี้ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสังคม
ตัวอื่น ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลตอปจจัยทางสังคมอื่นเชนกัน  
ความสัมพันธหญิงชาย การศึกษา อาชีพ รายได ชาติพันธุและท่ีอยู
อาศัยลวนแลวแตมีความเช่ือมโยงกับการเขาถึงบริการ ประสบการณ
ในการรับบริการและการไดรับประโยชนจากบริการ ผูนำทางสุขภาพ 
มีบทบาทสำคัญในการชี้นำสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพื่อใหแนใจวา 
นโยบายและการทำงานของภาคสวนอื่นๆ นั้นจะเปนไปเพื่อพัฒนา
ความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
การที่ไมมีระบบบริการสุขภาพทำใหโอกาสในการพัฒนาสุขภาพ 
ก็ไมมี ถามีระบบบริการเพียงบางสวนหรือระบบบริการท่ีไมเปน
ธรรม โอกาสในการท่ีจะมีบริการสุขภาพถวนหนาอยางเปนธรรม
ทางสังคมก็หายไป น่ีเปนหัวใจของทุกประเทศ การเนนไปท่ีประเทศ 
ท่ีมีรายไดนอยและทำใหประชาชนเขาถึงระบบบริการสุขภาพเปนการ
ชวยใหบรรลุถึงเปาหมายของสหัสวรรษ ถาประชาชนไมสามารถ
เขาถึงระบบบริการได เปาหมายดังกลาวก็แทบเปนไปไมได แตระบบ
บริการสุขภาพของหลายประเทศยังออนแอ มีความไมเทาเทียมกัน
ในการจัดบริการ การเขาถึงและการใชบริการระหวางคนจนและ
คนรวยอยางมาก 
 
คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นวา ระบบบริการสุขภาพเปนทรัพยสิน
สวนรวม เปนบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของคนในสังคม 
บริการสุขภาพไมใชสินคาที่จะคาขายทำกำไรในตลาด โดยแทจริง
แลวประเทศที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะจัดบริการตามหลักของ
ความครอบคลุมอยางถวนหนา (โดยการจัดการทางดานการคลัง
เพื่อสุขภาพและการจัดบริการเขาดวยกัน) ซึ่งผูรับบริการทุกคนจะ

ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไมตางกันเพ่ือตอบสนองความจำเปนและ
ทางเลือกของผูรับบริการโดยไมคำนึงวา ผูรับบริการจะมีรายไดมาก
นอยแคไหน มีสถานภาพทางสังคมอยางไร หรือมีบานเรือนที่พัก
อยางไร ผูรับบริการทุกคนจะไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมารับ
บริการ บริการสุขภาพที่ใหประโยชนกับผูรับบริการสูงนี้มีขอบเขต
ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ไมกีดกันกลุมใดกลุมหน่ึงออกไป ไมมี
เหตุผลหรือหลักฐานท่ีจะบอกวา ประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศ
ยากจนที่สุดไมอยากมีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมเชนนี้ 
 
คณะกรรมาธิการฯ สนับสนุนใหใชเงินรายไดจากระบบภาษีในการ 
ใชจายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมเชนน้ีและสนับสนุน
ใหใชระบบการประกนัสุขภาพถวนหนาแบบบังคบั ไมใชแบบสมคัรใจ 
การใชจายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพตองมีแนวโนมท่ีจะมีลักษณะ
ของการกระจายตัวออกไปในทุกดาน ไมกระจุกตัวอยูในเมืองหรือ
ในบางบริการ การศึกษายังพบตอไปอีกวา ประเทศสวนใหญนิยม 
ที่จะใชระบบการสนับสนุนคาใชจายทางดานสุขภาพจากภาครัฐ 
เพราะวามันเปนเงื่อนไขสำคัญที่จะทำใหประชาชนหรือผูรับบริการ
ไมตองจายเงินคารักษาพยาบาลเอง นโยบายของประเทศที่มี 
รายไดปานกลางและรายไดนอยท่ีคิดคาบริการรักษาพยาบาลจาก
ผูรับบริการน้ันมีผลทำใหอัตราการมารับบริการของประชาชนลดลง
และนำไปสูระดับสุขภาพท่ีลดลง ประชากรมากกวา 100 ลานคน 
ที่อยูในระบบบริการท่ีตองจายเงินเองเชนนี้ประสบกับปญหา 
ความยากจนอันเนื่องจากการเจ็บปวยที่รุนแรงและเรื้อรังและตอง
แบกรับคารักษาพยาบาลที่สูงและทำใหยากจนลง ปรากฏการณ 
เชนน้ีเปนส่ิงที่รับไมไดหรือไมควรปลอยใหเกิดขึ้น 
 
ระบบบริการสุขภาพจะมีผลทำใหสุขภาพของคนดีขึ้น เมื่อวางระบบ
นี้ไวบนหลักของสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเปนระบบที่การบริการหรือ
การดำเนินงานท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือทองถ่ิน ในการ
จัดการกับปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพและการสรางความสมดุล

»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ 
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ระหวางการรักษาพยาบาลกับการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 
ระบบบริการจะตองเนนการรักษาท่ีระดับชุมชนกอนท่ีจะสงตอไป
รักษาในระดับที่สูงเฉพาะทางตอไป 
 
ในทุกประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ียากจนจะมีปญหาสมอง
ไหล การมีผูใหบริการสุขภาพที่มีความรูความชำนาญในจำนวนท่ี
มากพอในระดับชุมชนเปนพื้นฐานของการสรางระบบบริการที่
ครอบคลุมและการพัฒนาคุณภาพของบริการสุขภาพ การลงทุนใน
การสรางหรืออบรมบุคลากรเหลานี้และรักษาใหบุคลากรเหลานี้ 
อยูในระบบไมยายหนีไปไหนเปนสิ่งที่จำเปนที่สุดของการมีระบบ

บริการที่มีการพัฒนาตลอด ดังนั้นการเอาใจใสกับเรื่องบุคลากรก็
เปนสิ่งที่ตองทำในระดับโลกใหเทาๆ กับการติดตามเอาใจใส 
ในเรื่องบุคลากรในระดับประเทศหรือระดับทองถิ่น บุคลากร 
ทางดานการแพทยและสาธารณสุขตั้งแตองคการอนามัยโลกลงมา
ถึงระดับคลินิกในชุมชนลวนแลวแตมีอิทธิตอความคิดและการตัดสินใจ
ในเร่ืองของสุขภาพของสังคม บุคลากรท้ังหลายเหลาน้ีจึงตอง 
ถูกสรางใหมีคานิยมในเร่ืองจริยธรรมของมนุษยหรือสุขภาพใหมาก
เทาๆ กับการมีคานิยมในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพและ 
ตองมุงมั่นในการทำงานผานระบบบริการสุขภาพที่มุงแกไขสาเหตุ
ของสุขภาพเชิงสังคม 
 

ตีพิมพโดยไดรับอนุญาตจากผูพิมพและจาก Gwatkin, Wagstaff & Yazbeck (2005) 

การใชบริการพื้นฐานแมและเด็กของประชากรเศรษฐสถานะต่ำสุดและสูงสุด (ขอมูลจากมากกวา 50 ประเทศ) 
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ภาวะการดำรงชีวิตประจำวันที่ไมเปนธรรม เกิดจากโครงสรางและกระบวนการ 
ทางสังคมท่ีอยูเบื้องหลังที่ลึกลงไป ความไมเปนธรรมน้ันเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
โดยบรรทัดฐานทางสังคม นโยบายและการปฏิบัติที่เพิกเฉยตอความไมเปนธรรม 
หรอืทีซ่ำ้เตมิใหเกดิความไมเปนธรรมในการกระจายอำนาจ เงินและทรพัยากรสงัคม 
ที่จำเปนกับชีวิต 
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ÀÒÃ¡Ô¨·Õèμ ŒÍ§·Ó 
 
ทำใหเกิดความรับผิดชอบในการสรางสุขภาพและความ
เปนธรรมทางสุขภาพในระดับสูงท่ีสุดของรัฐบาล และทำให
นโยบายเก่ียวกับความเปนธรรมน้ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ในทุกนโยบายของรัฐบาล 
 
•  ทำใหสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพเปนประเด็น

สำคัญของทุกองคกรของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
ตองสนับสนุนประเด็นเร่ืองสุขภาพและความเปนธรรมทาง
สุขภาพโดยการทำใหความเปนธรรมทางสุขภาพเปนนโยบาย
หรือเคร่ืองวัดความสำเร็จของรัฐบาล 

•  ประเมินผลกระทบจากนโยบายและโครงการท้ังหมดวามี 
ผลตอสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพหรือไม ทำให
การดำเนินงานของรัฐบาลทั้งหมดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

กระทรวงสาธารณสุขตองนำกรอบความคิดปจจัยสังคมท่ี
กำหนดสุขภาพไปปฏิบัติเชิงนโยบายและโครงการทั้งหมด
ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขตอง
เปนผูริเริ่มและดำเนินการใหรัฐบาลใชแนวทางปจจัยสังคม
ที่กำหนดสุขภาพ 
 
•  สถาบันสุขภาพเปนกลไกที่ดีที่จะเริ่มตนสรางการสนับสนุน

และโครงสรางที่ทำใหเกิดการดำเนินงานในแนวทางของ 
ปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ  
การดำเนินงานน้ีจะสำเร็จไดจำเปนตองมีกระทรวงสาธารณสุข
เปนผูนำที่เขมแข็งและมีองคการอนามัยโลกสนับสนุน 

 

กลไกของรัฐทุกกลไกรวมทั้งระบบเศรษฐกิจมีศักยภาพที่ทำใหเกิด
สุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพได ในท่ีน้ีจะยกตัวอยางเพียง 
หกกลไกเทานั้นคือ การเงินและการคลัง การศึกษา บานหรือ 
ที่อยูอาศัย การทำงานหรือการจางงาน การขนสง และสุขภาพ  
การดำเนินงานของรัฐบาลที่เปนทิศทางเดียวกันในทุกกลไกและ 
ทุกระดับเปนหัวใจของการทำใหเกิดความเปนธรรมทางสุขภาพได 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
นโยบายทั้งหลายของรัฐบาลซึ่งมีความแตกตางและหลากหลายน้ัน
สามารถทำใหสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพดีขึ้นหรือ 
เลวลงได เชน การวางผังเมืองท่ีทำใหชุมชนมีลักษณะกระจัดกระจาย 
มีจำนวนที่พักอาศัยในราคาพอจายไดไมพอเพียง สถานที่พักผอน
ของชุมชนนอยและระบบขนสงมวลชนที่แพงและใหบริการที่ไม
สม่ำเสมอนั้นทำใหประชาชนที่อยูอาศัยมีสุขภาพดีไดยาก นโยบาย
สาธารณะที่ดีสามารถทำใหเกิดผลดีในเชิงสุขภาพไดทันทีและ 
ไดในอนาคต 
 
ความสอดคลองกันของนโยบายท้ังหลายเปนเร่ืองสำคัญท่ีสุด นโยบาย
ของกระทรวงและกรมตางๆ ของรัฐบาลจะตองสนับสนุนซ่ึงกัน 
และกันในการสรางสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ ไมใชเปน
นโยบายท่ีขัดแยงกัน เชน นโยบายการคาท่ีสงเสริมการผลิตอยาง 
ไมมีขีดจำกัด การแลกเปลี่ยนสินคาและการบริโภคอาหารที่มีไขมัน 
และน้ำตาลสูงและนำไปสูการลดการผลิตผักและผลไมนั้นเปน 

นโยบายที่ขัดแยงกับนโยบายสุขภาพที่ เนนหนักเร่ืองการลด 
การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและสงเสริมใหบริโภคผักและ 
ผลไม การประสานงานกันระหวางภาคของสุขภาพและภาคที่ไมใช
สุขภาพเปนหัวใจของการท่ีทำใหเกิดการบูรณาการของนโยบาย 
 
การประสานงานกันระหวางหนวยภาครัฐ การประสานงานกันของ
กลุมประชาสังคม องคกรอาสาสมัครและภาคเอกชนเปนหัวใจของ
การทำงานเพ่ือความเปนธรรมทางสุขภาพ การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชนและการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายของชุมชน 
ชวยทำใหการตัดสินใจในเร่ืองสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพ
เกิดขึ้น และสุขภาพเปนเสนชัยที่ภาคสวนตางๆ และผูที่มีสวนได 
สวนเสียทุกคนตองแขงกันไปใหถึง ไมวาจะเปนแบบท่ีชุมชนทองถิ่น
สรางแผนสุขภาพของเขาเองข้ึนมา (โครงการเมืองสุขภาพ ของ
เมืองดาร เอส ซาลาม ประเทศแทนซาเนีย) หรือการรวมกันของ
องคการบริหารสวนทองถ่ินและคนท้ังเมืองท่ีเขามาชวยกันออกแบบ
และสรางพื้นท่ีสำหรับการสงเสริมการเดินและการใชรถจักรยาน  
(สุขภาพที่ออกแบบได รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย) 
 
การทำใหสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพกลายเปนคานิยม
รวมกันในทุกภาคสวนเปนยุทธศาสตรทางการเมืองท่ีทาทายมาก
แตก็เปนยุทธศาสตรที่โลกของเราตองการอยางยิ่งเชนกัน  
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จัดการการคลังสาธารณะใหสนับสนุนภารกิจปจจัยสังคมที่
กำหนดสุขภาพใหเขมแข็งขึ้น 
 
•  สรางศักยภาพของประเทศเพื่อใหมีระบบการเก็บภาษีที่เปน

ระบบภาษีกาวหนาและหากลไกหรือแนวทางใหมในการหา
รายไดเพ่ือการคลังสาธารณะ เชน ภาษีบุหร่ี ภาษีบัตรโดยสาร
เครื่องบินหรือภาษีการแลกเปล่ียนเงินตรา เปนตน 

 
เพ่ิมเงินชวยเหลือตางประเทศเพ่ือความเปนธรรมทางสุขภาพ
และประสานใหใชเงินชวยเหลือดังกลาวทำภารกิจเกี่ยวกับ
ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพมากขึ้น 
 

•  ยืนยันความมุงม่ันที่จะทำใหเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
เพิ่มเปน 0.7% ของจีดีพีตามที่ตกลงไว และขยายมาตรการ
พหุภาคีในการปลดหนี้ สนับสนุนใหใชจายเงินผานโครงการ
ที่มุงความเปนธรรม ตามแนวทางสุขภาพเรื่องปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพ เชน ยุทธศาสตรในการลดความยากจน 

 
จัดสรรงบประมาณรัฐเพ่ือปฏิบัติการปจจัยสังคมที่กำหนด
สุขภาพอยางเปนธรรม 
 
•  สรางกลไกในการสนับสนุนงบประมาณของรัฐในการดำเนินการ 

ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพใหกับทุกสวนที่เกี่ยวของ และ
จัดสรรงบประมาณใหกับภูมิภาคตางๆ และกลุมทางสังคม
ตางๆ อยางเปนธรรม 

 

การคลังสาธารณะท่ีสนับสนุนการดำเนินงานปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ
ในทุกเร่ืองเปนพ้ืนฐานของสวัสดิการและความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
การเพิ่มขึ้นของการคลังสาธารณะที่สนับสนุนการดำเนินงานตาม
แนวคิดปจจัยสงัคมท่ีกำหนดสุขภาพเชน การพัฒนาเด็ก การพัฒนา 
การศึกษา ที่อยูอาศัย ที่ทำงานและบริการสาธารณสุขลวนเปน
พ้ืนฐานสำคัญของสวัสดิการและความเปนธรรมทางสุขภาพ หลักฐาน
ที่มีอยูชี้ใหเห็นวา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี
รวยลวนแลวแตไดรับการสนับสนุนจากโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
การคลังสาธารณะและบริการสาธารณะของภาครัฐทีบ่ริการกับทกุคน 
การเนนที่การคลังสาธารณะน้ันหมายถึงวารัฐตองเปนผูนำและตอง
จัดหางบประมาณเพ่ือคาใชจายในกิจกรรมสาธารณะอยางพอเพียง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลไกของตลาดลมเหลว สำหรับประเทศ 
ที่ยากจนตองไดรับชวยเหลือจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 
ประเทศท่ีมีรายไดนอยมักมีสถาบันและกลไกท่ีรับผิดชอบการเก็บ
ภาษีทางตรงที่ออนแอ คนสวนใหญก็ทำงานอยูในภาคที่ไมเปน
ทางการ ทำใหรัฐตองพ่ึงพาภาษีทางออมเชน รายไดจากภาษีศุลกากร
หรือภาษีนำเขามากข้ึน การตกลงทางการคาระหวางประเทศท่ีรวย
และประเทศท่ีจนทีเ่นนหนักไปท่ีการลดภาษีศลุกากรหรือภาษีนำเขา
มีผลทำใหประเทศที่ยากจนมีรายไดที่ใชในการสนับสนุนการคลัง
สาธารณะลดลงโดยเฉพาะกอนท่ีรัฐจะสามารถสรางระบบภาษีอื่น
เขามาหารายไดทดแทนไดอยางเพียงพอ การสงเสริมใหมีการใช
ระบบการเก็บภาษีทางตรงแบบกาวหนาเปนการคลังสาธารณะท่ีสำคัญ
และเปนความจำเปนพื้นฐานที่เขามาทดแทนรายไดจากการลดภาษี

ศุลกากรหรือภาษีนำเขา ในขณะเดียวกันจัดการเรื่องการหนีภาษี 
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับการคลังสาธารณะ ซึ่งอาจไดมากพอๆ กับการ
เก็บภาษีใหมๆ ขณะท่ีกระบวนการโลกาภิวัตนที่เพิ่มข้ึนทำให 
การพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังนั้นก็มีขอเสนอเกี่ยวกับการเก็บภาษี 
ในระดับโลกเพ่ือการสนับสนุนประเทศที่ยากจนเชน ภาษีบุหรี่ ภาษี
การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินและภาษีจากการแลกเปล่ียนเงินตรา 
 
ความชวยเหลือดานตางๆ จากตางประเทศเปนเร่ืองท่ีจำเปน หลักฐาน
ช้ีใหเห็นวา ความชวยเหลือดังกลาวทำใหเกิดการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
และยังทำใหสุขภาพดีขึ้นดวย ในสายตาของคณะกรรมาธิการฯ 
ความชวยเหลือจากตางประเทศมีคุณคาในฐานะท่ีเปนกลไกท่ีสำคัญ 
ในการกระจายทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาสังคม อยางไรก็ตาม
มูลคาของความชวยเหลือดังกลาวมีคอนขางนอยทั้งจำนวนเงินที่
ชวยเหลือทั่วไปและจำนวนเงินชวยเหลือที่มุงไปในเรื่องสุขภาพเม่ือ
เปรียบเทียบกับขอตกลงท่ีทำไวในป 2512 วาความชวยเหลือหรือ
เงินบริจาคจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 0.7 ของจีดีพีของประเทศ 
ท่ีบริจาคซ่ึงเปนสัดสวนท่ีจะทำใหการบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนา
ของสหัสวรรษ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของเงินชวยเหลือหรือเงินบริจาค
เปนส่ิงที่จะตองทำใหเกิดขึ้น พรอมกันน้ันการปลดปลอยหนี้ก็เปน
สิ่งที่จำเปนท่ีจะตองทำควบคูกัน 
 
คุณภาพของความชวยเหลือก็เชนกันเปนส่ิงท่ีตองไดรับการปรับปรุง 
ตามขอตกลงปารีส การใหความชวยเหลือทางดานการเงินจำเปน 
ที่จะตองมีการปรับปรุงในเร่ืองของการประสานงานระหวางผูให
ความชวยเหลอืและผูรบัการชวยเหลอื ผูใหความชวยเหลอืควรมุงเนน
การชวยเหลือผานกลไกที่เปนพหุภาคีเพียงองคกรเดียว ในขณะ
เดียวกันผูรับความชวยเหลือก็จะตองมีการวางแผนการใชเงินเพื่อ

¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÒ¸ÒÃ³Ð·Õèà»š¹¸ÃÃÁ 



á¡Œ ä¢¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍÓ¹Ò¨ à§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè äÁ‹ à»š¹¸ÃÃÁ 
๑๙

60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

80

70

110

130

160

170

180

210

260

230

270
1961=100

GNI per capita in
2002: $28,500

GNI per capita in
1960: $11,303

Aid per capita in
1960: $61

Aid per capita in
2002: $67

ขจัดความยากจนท่ีมุงไปตามแนวทางปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ
ในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น ที่เปนแนวทางท่ี
ประสานกันเปนหนึ่งเดียวทั้งแผนงานจากการรับความชวยเหลือ
จากหลายแหลง กรอบและกลไกในการใหความชวยเหลือดังกลาว
จะชวยเพิ่มความรับผิดชอบในการใชเงินและการดำเนินงานของ

ประเทศที่รับความชวยเหลือ ทำใหทราบวา เงินดังกลาวจะถูกนำไป
ใชในเร่ืองอะไรบางและมีผลกระทบอะไรตามมาบาง อีกนัยหน่ึง 
ก็คือ ประเทศผูรับบริการตองเพิ่มความสามารถในการใชเงินและ
เพิ่มความรับผิดชอบในการใชเงินที่มาจากการคลังสาธารณะ 
ใหกระจายอยางทั่วถึงในทุกภาคและทุกกลุมประชากร 
 

ตีพิมพโดยไดรับอนุญาตจากผูพิมพและจาก Randel, German & Ewing (2004) 

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ  
เงินชวยเหลือ
ตางประเทศ 

ป 

รอ
ยล

ะ 

ชองวางกวางข้ึน: แนวโนมเงินชวยเหลือตางประเทศเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ป 1960-2000 

รายไดประชาชาติตอหัว 

รายไดประชาชาติตอหัว 

เงินชวยเหลือตอหัว เงินชวยเหลือตอหัว 
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ÀÒÃ¡Ô¨·Õèμ ŒÍ§·Ó 
 
ผนวกเรื่องสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพเขาไป
ในทุกขอตกลงทางการคาและทุกการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 
•  ผนวกเร่ืองการประเมินผลกระทบของความไมเปนธรรม

ทางสุขภาพเขาไปในทุกขอตกลงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ 

•  ผนวกตัวแทนผูที่รับผิดชอบดานสุขภาพเขาไปในการเจรจา
ตอรองทางดานเศรษฐกิจและการคาทุกครั้ง 

 

เนนย้ำบทบาทรัฐในการจัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอ
สุขภาพ (เชน การจัดหาน้ำสะอาด การสุขาภิบาล) และ
ควบคุมสินคาและบริการที่มีผลตอสุขภาพ (เชน ยาสูบ 
เหลาและอาหาร) 
 

ตลาดมีผลดีตอสุขภาพในรูปของการเสนอเทคโนโลยีใหม สินคา
และบริการท่ีมีสวนยกระดับคุณภาพชีวิต แตตลาดก็ใหผลลบตอ
สุขภาพไดเชนกัน ในรูปของความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ทำให
ทรัพยากรหมด สรางมลภาวะ มีส่ิงแวดลอมในท่ีทำงานท่ีไมปลอดภัย
และมีสินคาอันตรายและไมมีผลดีตอสุขภาพหมุนเวียนในตลาด 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
สุขภาพไมใชสินคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด สุขภาพเปนสิทธิของประชาชน
และเปนหนาที่ของรัฐที่ตองใหการคุมครอง ดังนั้นทรัพยากรสุขภาพ
ตองเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดและกระจายอยางเปนธรรม  
 
มีประเด็นที่เกี่ยวโยงกันสามประเด็นคือ หนึ่ง เมื่อทำใหการศึกษา
และบริการการแพทยและสาธารณสุข เปนสินคาที่ ซ้ือขายกัน 
ในตลาด จะนำมาซึ่งความไมเปนธรรมทางสุขภาพ สอง รัฐจำเปน
ตองเปนผูนำที่เขมแข็งในการควบคุมผลผลิต กิจกรรมและสิ่งอื่นๆ 
ที่มีผลทำใหสุขภาพแยลงและนำไปสูความไมเปนธรรมทางสุขภาพ 
สาม การประเมินผลกระทบความเปนธรรมทางสุขภาพท่ีดี เปนประจำ
กับทุกนโยบาย จะนำไปสูการควบคุมกำกับตลาดท้ังในระดับประเทศ
และระหวางประเทศ 
 
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นวา สินคาและบริการบางอยาง
เปนความจำเปนพื้นฐานของมนุษยและความตองการของสังคมเชน 
การเขาถึงน้ำสะอาดและการเขาถึงบริการในการรักษาพยาบาล 
สินคาเหลานี้ควรท่ีจะจัดหาใหบริการใหกับคนทุกคนโดยไมเลือก 
ชั้นวรรณะหรือความสามารถท่ีจะจาย ในกรณีเชนนี้คือเปนหนาท่ี
ของรฐัในการดำเนินการจดัหาและใหบริการ ไมใชใหตลาดดำเนินการ 
 

เพ่ือใหแนใจวาจะมีการจัดหาสินคาและบริการท่ีจำเปนตอการดำเนิน
ชีวิตและสุขภาพ เชน น้ำสะอาด บริการสุขภาพและสภาพการทำงาน 
ที่ดีและปลอดภัย และการควบคุมสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เชน ยาสูบและเหลานั้น รัฐจะตองเขามาเปนผูนำและรับผิดชอบ 
ในเรือ่งเหลานีเ้ตม็ตวั สภาพการทำงานและเงือ่นไขของการดำเนนิชวีติ
ของแรงงานท้ังประเทศยากจนและร่ำรวยมีลักษณะที่ไมเปนธรรม 
ขูดรีดเอาเปรียบ ไมสงผลดีตอสุขภาพและอันตรายดวยกันทั้งหมด
แทบท้ังส้ิน การจางงาน การทำงานและสภาพแวดลอมในการทำงาน
ซึ่งลวนแลวสำคัญอยางยิ่งตอสุขภาวะของประชากรและระบบ
เศรษฐกิจท่ีดีนั้นตองการความเปนผูนำของรัฐท่ีจะทำใหสิ่งเหลานี้
เปนไปตามมาตรฐานของแรงงานในระดับโลก พรอมกับที่รัฐตอง
สนับสนุนและทำใหผูประกอบการที่อยูในระดับจุลภาคยังสามารถ 
ที่จะเติบโตได กลไกของการควบคุมกำกับในระดับโลก เชน กรอบ
ขอตกลงเรื่องการควบคุมยาสูบนั้นจำเปนที่จะตองไดรับการนำไป
ปฏบิตัอิยางจริงจงัในขณะท่ีการตกลงรวมตลาดเปนหน่ึงเดยีวทีเ่กดิขึน้
อยางรวดเร็วนำมาซ่ึงการนำเขาสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ
การเขาถึงสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาหารสำเร็จรูปและ
เหลาเปนสินคาพ้ืนฐานสองอยางท่ีตองการการควบคุมอยางเขมงวด 
ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ 
 
ในสองสามทศวรรษที่ผานมา ภายใตโลกาภิวัตน การรวมตลาด 
เกิดขึ้นอยางมาก มีการดำเนินการในวิธีการผลิตสินคาแบบใหม 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในแรงงาน ลักษณะการทำงาน การจางงาน
และสภาพแวดลอมของการทำงาน การเพิ่มการตกลงทางดาน
เศรษฐกจิและการคาและการทำใหสิง่ตางๆ เปนเรือ่งของการคาหรอื
เปนสินคาหรือบริการ บางเรื่องเปนผลดีกับสุขภาพ แตบางเรื่องก็
ทำรายสุขภาพ คณะกรรมาธิการฯ เสนอใหประเทศที่จะเขาไปมี

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¡ÒÃ¤ŒÒ 
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สวนในขอตกลงท้ังในระดับโลก ภูมิภาคและทวิภาคี ไดระมัดระวัง 
ในการดำเนินการ และกอนท่ีจะตัดสินใจ ควรเขาใจเร่ืองสุขภาพ  
และผลกระทบของขอตกลงที่ตามมาในเรื่องความเปนธรรมทาง
สุขภาพรวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบของปจจัยสังคม
ที่กำหนดสุขภาพวาเปนสิ่งท่ีสำคัญ นอกจากน้ี จากการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพของขอตกลงมีขอเสนอวา ขอตกลงนั้นควรมี
ลักษณะยืดหยุน มีเกณฑที่ชัดเจนต้ังแตตนที่สามารถขอแกไข 
ขอตกลงไดหากมีผลกระทบในทางลบตอสุขภาพหรือความไม 
เปนธรรมทางสุขภาพเกิดขึ้น  
 
การเปนผูนำของภาครัฐมิไดหมายความวาจะเขามาทดแทนหรือ
บดบังความรับผิดชอบของผูอื่นเชน ประชาสังคมและภาคเอกชน 
ภาคเอกชนมีความสามารถ มีอำนาจและอิทธิพลทำใหเกิดความ
เปนธรรมทางสุขภาพใหเกิดข้ึนได แมบรรษัทยังไมไดริเร่ิมสรางความ
รับผิดชอบทางสังคมตอเร่ืองสุขภาพหรือความเปนธรรมทางสุขภาพ
อยางชัดเจน แตความรับผิดชอบหรือความซื่อสัตยตอสังคมของ
บรรษัทเปนส่ิงท่ีมีคุณคา เปนพ้ืนฐานในการสรางความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนและภาครัฐ จึงควรสนับสนุนใหเกิดขึ้นและมีการตดิตาม
ศกึษาประเด็นนีอ้ยางตอเนือ่ง 

ตีพิมพโดยไดรับอนุญาตจากผูเขียนและจาก GKN (2007) 

ราคาน้ำประปาของโจฮันเนสเบิรก (เสนบาง) แสดงการอุดหนุนคาน้ำที่ใหประโยชนกับผูใชน้ำที่เปนคนรวย (ทำใหใช
น้ำมากเกินความจำเปน) เทียบกับโครงสรางราคาน้ำในอุดมคติ (เสนทึบ) อุดหนุนคาน้ำที่ใหประโยชนกับผูใชน้ำที่เปน
คนจน พรอมกับไมจูงใจใหใชน้ำเกินความจำเปน 
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 การบริโภคน้ำประปาตอเดือน (ลิตร) 

ราคาน้ำของ
โจฮันเนสเบิรก 

อุดมคติของ 
การใชน้ำของ
ครอบครัวท่ีมี
สมาชิกไมเกิน
สิบคน 
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ความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายเปนส่ิงท่ีไมเปนธรรม 
ไมมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิผล การสนับสนุนใหมีความ
เปนธรรมระหวางหญิงและชายของรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน
ที่สนับสนุนเงินทุนตอสุขภาพ องคกรระหวางประเทศและ 
ประชาสังคมสามารถชวยชีวิตของเด็กหญิงผูหญิงและครอบครัว
ของพวกเธอเปนลานๆ คน 
 
แสดงอคติระหวางหญิงและชายที่อยูในโครงสรางสังคม
ออกมาใหสังคมเห็น ไมวาจะอยูในกฎหมายและการบังคับ
ใชกฎหมาย การดำเนินงานขององคกร ตลอดจนการวัด
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
•  ออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายที่ส ง เสริมความ

เสมอภาคระหวางหญิงและชายและทำใหการเลือกปฏิบัติ
ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและ
ชายเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย  

•  ทำใหเกดิการบรูณาการความเปนธรรมระหวางหญงิและชาย
เกิดขึ้นในทุกหนวยงานโดยการมีงบประมาณและหนวยงาน

ที่รับผิดชอบเร่ืองความเปนธรรมระหวางหญิงและชายใน
หนวยงานระดับสูงของรัฐบาลและองคการระหวางประเทศ 

•  ใหคิดมูลคาของผลผลิตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทำงานบาน งานดูแลท้ังหลายเชน การดูแลผูปวยและการ
ดูแลเด็ก และงานอาสาสมัครเขาไปไวในบัญชีรายไดประชาชาติ

 
สรางและสนับสนุนทางดานการเงินตอนโยบายและโครงการ
ที่ปดชองวางทางการศึกษา การพัฒนาทักษะและการ
สนับสนุนการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของผูหญิง 
 
•  ลงทนุในการศกึษาพืน้ฐาน การอาชวีศกึษาและการฝกอาชพี

ใหกับผูหญิงและเด็ก การมีขอกฎหมายที่รับรองการจาย
คาแรงท่ีเทาเทียมกันสำหรับงานท่ีเหมือนกัน การเปดโอกาส
ในการเขาทำงานท่ีเทาเทียมกันในทุกระดับและการสนับสนุน
นโยบายใหงานและครอบครัวสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 
เพ่ิมการลงทุนในบริการและโครงการอนามัยเจริญพันธุ
และเพศสัมพันธใหครอบคลุมถวนหนาและคำนึงถึงสิทธิ
ของผูรับบริการ 

การลดชองวางทางสุขภาพในหนึ่งชวงชีวิตหรือในชีวิตนี้จะเปนไปได
ก็ตอเม่ือชีวิตของเด็กผูหญิงและผูหญิงซ่ึงมีถึงคร่ึงหน่ึงของมนุษยชาติ
ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น และปญหาความไมเปนธรรมระหวาง
หญงิและชายไดรบัการเอาใจใสแกไข การทำใหผูหญงิมอีำนาจมากข้ึน
เปนหัวใจของการบรรลุถึงการกระจายภาวะสุขภาพที่ดีที่เปนธรรม 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
ความไมเปนธรรมระหวางหญิงและชายนั้นแพรกระจายไปทุกสวน
ของสังคมในทุกสังคม ความมีอคติทางเพศที่ปรากฏในโครงสราง
อำนาจ ทรัพยากร กรรมสิทธิ บรรทัดฐาน คานิยมและวิถีทาง 
ทีอ่งคกรและโครงการดำเนินอยูไดทำลายสุขภาพของเด็กผูหญงิและ
ผูหญิงนับลานคน สถานภาพหรือตำแหนงของผูหญิงในสังคมนั้นๆ 
มีผลอยางมากตอสุขภาพของเด็กและการมีชีวิตรอดของเด็กหญิง
และเด็กชายท้ังหลาย ความไมเปนธรรมทางสุขภาพท่ีกลาวมาน้ี 
มีผลตอสุขภาพผานหลายชองทาง เชน รูปแบบของการเล้ียงดูหรือ
การใหนมที่แตกตางกันระหวางเด็กหญิงและเด็กชาย ความรุนแรง 
ที่กระทำตอผูหญิง การขาดอำนาจในการตัดสินใจของผูหญิง  
การแบงงานกันทำที่ไมยุติธรรมตอผูหญิง การไมไดรับการพักผอน
เทาเทียมกับผูอื่นและการจำกัดโอกาสของการพัฒนาปรับปรุงชีวิต
ของผูหญิงใหดีขึ้น  
 

ในเมื่อความไมเปนธรรมระหวางหญิงและชายน้ีเปนส่ิงที่ถูกสังคม
สรางข้ึนมา ดังนั้นมันก็เปนส่ิงท่ีถูกทำใหเปล่ียนแปลงได ขณะท่ี
สถานภาพของผูหญงิไดรบัการพฒันาปรบัปรุงใหดขีึน้อยางมากแลว
ในหลายประเทศในชวงศตวรรษท่ีผานมา แตการเพ่ิมข้ึนของสถานภาพ
ของผูหญิงน้ีก็ยังไมเทาเทียมกันหรือสม่ำเสมอทั่วไปสำหรับผูหญิง
ทกุคนและทุกสงัคม สิง่ท่ีทาทายหรือรอคอยการปรับปรุงใหดขีึน้กย็งั
มีอยูอีกมาก ผูหญิงยังมีรายไดนอยกวาผูชายแมในงานที่เหมือนกัน 
เดก็ผูหญงิและผูหญงิมกีารศกึษาและโอกาสในการทำงานทีต่างกันมาก 
อัตราปวยและตายของแมยังสูงมากในหลายประเทศ บริการดาน
อนามัยเจริญพันธุยังกระจายไมเทาเทียมกันอยางมากท้ังภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ผลกระทบของความไมเปนธรรมระหวาง
หญิงและชายท่ีมีตอคนรุนหลังท่ีมากเชนนี้ ทำใหยิ่งจำเปนที่จะตอง
สรางความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายใหสูงมากขึ้น ลงมือ
ปฏิบัติเดี๋ยวนี้โดยการสรางความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 
และการเสริมอำนาจใหกบัผูหญิงจะเปนจุดสำคญัของการลดชองวาง
ของความไมเปนธรรมทางสุขภาพในหนึ่งชั่วอายุคน 
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ตีพิมพโดยไดรับอนุญาตจากผูเขียนและจาก UNICEF (2006) 

สัดสวนของรายไดของผูหญิงตอรายไดของผูชาย นอกภาคเกษตร 

4 ประเทศในเอเชียตะวัน- 
ออกกลางและอัฟริกาเหนือ 

6 ประเทศในเอเชีย 
ตะวันออกและแปซิฟก 

22 ประเทศ 
อุตสาหกรรม 

10 ประเทศที่กำลัง 
เปลี่ยนผาน 

8 ประเทศในลาตินอเมริกาและ
แคริเบียน 

4 ประเทศในอัฟริกา 
แถบซาฮารา 

ผูหญิงไดคาจางท่ีนอยกวาความเปนจริงและนอยกวาคาจางของผูชายอยางมีนัยสำคัญ 
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เสริมสรางอำนาจใหกับคนทุกกลุมในสังคมโดยการให 
ทุกกลุมมีตัวแทนอยางเปนธรรมหรือเทาเทียมกันทุกกลุม
ในการตัดสินใจวาสังคมจะดำเนินไปอยางไร โดยเฉพาะ
การตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลตอความเทาเทียมกัน
ในเรื่องสุขภาพ และโดยการสรางและธำรงไวซึ่งกรอบหรือ
กระบวนการของการกำหนดนโยบายที่ตองรวมเอาคนจาก
ทุกกลุมสังคมเขาไวในกระบวนการตัดสินใจ 
 
•  การสรางความเขมแข็งใหกับระบบการเมืองและกฎหมายให

คุมครองสิทธิมนุษยชน ใหหลักประกันสถานภาพหรือ 
อัตลักษณทางกฎหมาย และตอบสนองตอความตองการ

และการเรียกรองสทิธติางๆ ของคนชายขอบโดยเฉพาะอยางยิง่ 
คนหรือชนเผาพื้นเมือง 

•  ทำใหแนใจวา ในการตัดสินใจเรื่องของสุขภาพนั้นมีตัวแทน
จากทุกฝายอยางเทาเทียมกันและการมีสวนรวมของคน
และชุมชนเขามารวมอยางยุติธรรมและเปนธรรม ในฐานะ
ที่เปนสิทธิทางสุขภาพรูปหนึ่ง 

 
ทำใหกลุมประชาสังคมสามารถจัดตั้งตัวเองและสามารถ
ลงมือทำงานในเร่ืองการสงเสริมและบรรลุถึงสิทธิทาง 
การเมืองและสังคมที่มีผลตอความเปนธรรมทางสุขภาพได 

การท่ีไดเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีอาศัยอยูเปนเง่ือนไขสำคัญของ
การมีอำนาจทางเศรษฐกิจ ขวัญกำลังใจและอำนาจการเมือง และ
การมีอำนาจในมิติดังกลาวก็เปนเง่ือนไขสำคัญของการมีสุขภาพ 
ที่เปนธรรมและความเปนอยูที่ดีทางสังคม 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
สิทธิที่จะเขาถึงเง่ือนไขหรือสิ่งที่จำเปนที่จะดำรงชีวิตใหไดมาตรฐาน
ของสุขภาพเปนสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงของการที่สิทธิเหลานี้ 
จะถูกละเมิดอยูที่ความไมเปนธรรมเชิงโครงสรางที่อยูเบื้องหลัง  
 
ความไมเปนธรรมทางสังคมปรากฏใหเห็นทั่วไปในหลากมิติของการ
แบงกลุมทางสังคม เชน ชนชั้น ระดับการศึกษา หญิงและชาย 
สถานภาพสังคมเชิงอายุ กลุมชาติพันธุ การเปนผูพิการและการอยู
ในพื้นที่ทางภูมิศาสตรในที่ตางๆ กลุมตางๆ ทางสังคมเหลานี้ไมได
บอกเพียงความแตกตางกันเทาน้ัน แตบงบอกถึงลำดับช้ันทางสังคม
และสะทอนใหเห็นถึงความไมเปนธรรมทางดานความม่ังคั่งร่ำรวย 
อำนาจและเกียรติยศท่ีไมเทาเทียมกันของคนและชุมชนท่ีครอบครอง
สถานภาพน้ันๆดวย ผูที่ถูกพรากจากความม่ังค่ังร่ำรวยอำนาจและ
เกยีรตยิศมแีนวโนมทีจ่ะมโีอกาสในการมสีขุภาพทีด่นีอยตามไปดวย 
การมีสิทธิและเสรีภาพในการเขาไปมีสวนรวมทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมมีคุณคาในตัวเองสูง การไมไดถูกกีดกัน
หรือถูกปฏิเสธ การมีอำนาจในการตัดสินใจของตนเอง และการ 

มีบทบาทเหนือในเรื่องนั้นๆ เปนสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาทาง
สังคม สุขภาพและความเปนอยูที่ดี การถูกจำกัดการมีสวนรวมทาง
สังคมมีผลทำใหความสามารถของมนุษยเราในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับความเปนธรรมทางสังคมลดลง เชน การลดลงของการศึกษา
และการทำงาน การเขาถึงความกาวหนาดานชีวการแพทยและ
เทคโนโลยีลดลงดวย 
 
ความพยายามอยางจริงจังในการลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจในสังคมภายใน
ประเทศและระหวางภูมิภาคของโลก การเสริมอำนาจใหกับคนและ
กลุมสังคมที่ตองการแสดงออกถึงความตองการและความจำเปน
ของเขา การกระทำดังกลาวซึ่งเปนการทาทายและเปลี่ยนแปลง 
การกระจายทรัพยากรของสังคมท่ีไมเปนธรรมท่ีเปนพื้นฐานของ
สุขภาพเปนการกระทำท่ีประชาชนคนทุกคนมีสิทธิที่จะทำได 
 
การเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอำนาจสามารถเกิดขึ้นไดในหลายระดับ 
จากระดับจุลภาคตั้งแตบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับมหภาค
ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงโครงสรางของกลุมคนและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ขณะท่ีการเสริมอำนาจของกลุม
สังคมผานการมีตัวแทนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเปน
เง่ือนไขสำคัญของการไดมาซ่ึงสิทธิและการไดมาซ่ึงปจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่จำเปนตอการดำรงชีวิตและบริการสังคมท่ีจำเปนตอสุขภาพของ
กลุมประชากรเหลานั้น การเสริมสรางอำนาจของการกระทำการ

àÊÃÔÁ¾ÅÑ§ÍÓ¹Ò¨·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§: 
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ทางสังคมจากดานลางขึ้นสูดานบนของสังคมหรือการมีสวนรวม
ของกลุมรากหญาก็เปนเงื่อนไขสำคัญของการไดมาซึ่งสิทธิและ
ปจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและสุขภาพเชนเดียวกัน การตอสูกับ
ความไมเปนธรรมของกลุมคนที่ดอยโอกาสท่ีสุดในสังคม และ
กระบวนการในการรวมกลุมหรือจัดตั้งองคกรของประชาชนสราง
ความเปนผูนำของชุมชนทองถิ่น มันทำใหประชาชนมีความรูสึกวา
ตนเองมีอำนาจควบคุมชีวิตความเปนอยูและอนาคตของเขาได 
 

การดำเนินการของชุมชนหรือประชาสังคมในเรื่องที่จะไดมาซึ่งสิทธิ
ที่สมบูรณนั้นไมสามารถแยกจากการกระทำหรือความรับผิดชอบ
ของรัฐที่จะใหหลักประกันกับสิทธิที่สมบูรณและเปนธรรมในการ
กระจายทรัพยากร สินคาและบริการที่จำเปนของประชาชนได  
การดำเนินการแบบบนลงลางและจากขางลางขึ้นไปสูขางบนนั้น 
มีความสำคัญเทาเทียมกันตอการไดมาซึ่งสิทธิสุขภาพที่เปนธรรม 
 

ที่มา: Son et al., 2002 

อัตราตายปรับอายุของชายและหญิงชาวเกาหลีใตจำแนกตามระดับการศึกษา, 2536-2540 

 ชาย หญิง 

มหาวิทยาลัย 

อัต
รา
สว

น
 

มัธยมปลาย 

มัธยมตน 

ประถมศึกษา 
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กำหนดความเปนธรรมทางสุขภาพเปนเปาหมายการ 
พัฒนาโลก และนำกรอบแนวคิดปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ 
ไปดำเนินการพัฒนาพหุภาคีใหเขมแข็งขึ้น 
 
•  ทำใหองคการสหประชาชาติ ผานองคการอนามัยโลกและ

สภาสังคมยอมรับวา ความเปนธรรมทางสุขภาพเปนเปาหมาย
หลักของการพัฒนาของโลก และใชกรอบความคิดและ 
ตัวชี้วัดปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพเปนเคร่ืองมือในการ
ติดตามความกาวหนา 

 

•  องคการสหประชาชาติตองสรางคณะทำงานท่ีมีลักษณะ
พหุภาคีตามกลุมเน้ือหาของกรอบความคิดปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพเชน กลุมพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุมความ
เปนธรรมทางดานความสัมพันธหญิงชาย กลุมการจางงาน
และสภาพแวดลอมในการทำงาน กลุมระบบบริการสุขภาพ
และกลุมการมีสวนรวมในการปกครอง 

 
ใหองคการอนามัยโลกเปนผูนำระดับโลกในการทำภารกิจเร่ือง
ปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพสถาปนาปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สุขภาพใหเปนหลักในการดำเนินการของทุกหนวยงาน 
ในองคการอนามัยโลกและโครงการในระดับประเทศ 
 

ความแตกตางอยางมากมายของสุขภาพและโอกาสในการดำเนิน
ชีวิตของประชาชนท่ัวโลกสะทอนใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจ
และความม่ังคั่งร่ำรวยของแตละประเทศ แทบไมตองสงสัยเลยวา 
ผลประโยชนจากโลกาภิวัตนนั้นยังกระจายไมเทาเทียมกัน 
 
หลักฐานที่สนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
ชวงระยะเวลาหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เราไดเห็นการเติบโตของ
ความม่ังค่ังและความรูเกิดข้ึนอยางมากมาย แตการเติบโตของความ
ม่ังค่ังและความรูในระดับโลกไมไดนำมาซ่ึงความเปนธรรมทางสุขภาพ
ในระดับโลกแตอยางไร แทนท่ีเราจะไดเห็นประเทศตางๆ มีการพัฒนา
ระหวางประเทศที่รวยและประเทศที่จนแคบเขาหากันมากขึ้น 
เรากลับเห็นประเทศท่ียากจนจำนวนมากพากันมาจับกลุมอยูใน
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and Development) หลังการเกิด 
โลกาภิวัตน (หลัง พ.ศ. 2523) เราเห็นแตประเทศผูแพและประเทศ
ผูชนะ พรอมกับการชะงักงันทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนการถดถอย
ของความยืนยาวของชีวิตของคนในประเทศรอบๆ ทะเลทราย 
ซาฮารา ทวีปอาฟริกาและบางประเทศที่เคยอยูในเครือของสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย การเพ่ิมขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
เปนธรรมที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2523 กลับถูก
ทำใหลดลงในชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2523-2548 เพราะวาอิทธิพล

ของนโยบายทางเศรษฐกิจระดับโลกมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการ
ใชจายภาคสังคมและการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ที่ เกี่ยวกับ 
ระยะที่สองของโลกาภิวัตนหรือหลังพ.ศ. 2523 เราก็ไดเห็นโลก 
ประสบกับปญหากับวิกฤติการณทางดานการเงิน ความขัดแยง 
ที่รุนแรง และการยายถิ่นท้ังที่ถูกบังคับและสมัครใจ 
 
ดวยการยอมรับในผลประโยชนรวมกันและการตองพ่ึงพาอาศัยกัน
ในอนาคตภายใตการตองอยูรวมโลกเดียวกัน จึงจำเปนที่ชุมชน
ระหวางประเทศจะตองหันกลับมายอมรับขอตกลงแบบพหุภาคี 
ที่ทุกประเทศทั้งรวยและจนเขามามีสวนรวมมีเสียงในการตัดสินใจ
อยางเทาเทียมกัน มันเปนทางเลือกเพียงทางเดียวท่ีจะตองเดินไป
ในรูปแบบของการอยูรวมกันโดยมีความเปนธรรมเปนศูนยกลาง
ของแนวทางในการพัฒนาและความเปนธรรมอยางแทจริง เปน
ศูนยกลางของการตัดสินใจที่จะทำใหความใสใจในความเปนธรรม
ของสุขภาพในระดับโลกเปนส่ิงที่เปนไปได  
 

¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÃÐ´ÑºâÅ¡ 
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โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และหลายครั้งพบวา ไมมีขอสรุปที่ชัดเจนเรื่อง 
ผลกระทบตอสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ภารกิจในเรื่องปจจัย
สังคมท่ีกำหนดสุขภาพจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขึ้นอยูกับการมีระบบขอมูลพื้นฐาน
รวมทั้งสถิติชีพ การมีระบบเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ มีกลไก
ท่ีจะนำขอมูลเหลาน้ีไปสนับสนุนการพัฒนานโยบาย ระบบและโครงการใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาและการฝกอบรมเรื่องปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ  
สิ่งเหลานี้สงผลตอการลดชองวางของความไมเปนธรรมทางสุขภาพ 
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ปจจุบันมีหลักฐานเก่ียวกับปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ 
มากพอท่ีจะเปนพื้นฐานในการดำเนินการเพ่ือลดความไมเปน
ธรรมทางสุขภาพ รัฐบาลโดยการสนับสนุนจากองคการระหวาง
ประเทศสามารถลงมือทำภารกิจท่ีเก่ียวกับปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงระบบ 
การติดตามสถานการณ การวิจัยและการอบรมบุคลากรท่ีทำงาน
พื้นฐานเหลาน้ี 
 
ทำใหแนใจวามีระบบติดตามเร่ืองความเปนธรรมทางสุขภาพ
และปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพอยางตอเนื่องและทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศและระหวาง
ประเทศ 
 
•  ทำใหแนใจวาเด็กทุกคนจะไดรับการขึ้นทะเบียนเมื่อเขา

กำเนิดขึ้นมาโดยไมตองใหครอบครัวเสียคาใชจายในการ
แจงเกิด 

•  สรางระบบเฝาระวังเรื่องความเปนธรรมทางสุขภาพทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก มีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
สังคมท่ีกำหนดสุขภาพและความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
อยางตอเน่ือง 

 

ลงทุนในเร่ืองการสรางและการแบงปนองคความรูหรือ 
ขอคนพบใหมหรือหลักฐานใหมในเรื่องอิทธิพลหรือ 
ผลกระทบตอปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพและความไม
เปนธรรมทางสุขภาพของประชากรและประสิทธิผลของ
มาตรการตางๆ ในการลดความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
ผานภารกิจทางปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ 
 
•  จดัสรรงบประมาณสำหรับการสรางและแลกเปล่ียนองคความรู

เรื่องปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพและความเปนธรรมทาง
สุขภาพ 

 
ดำเนินการอบรมเร่ืองปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพใหกับ 
ผูกำหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติ และ
ลงทุนในการสรางความตระหนักรูทางสังคมในเรื่องนี้ 
 
•  ใหผนวกปจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเขาไปในการ

อบรมแพทยและสาธารณสุข และทำใหเกดิความเขาใจเรือ่งน้ี
อยางกวางขวาง อบรมผูกำหนดนโยบายและนักวางแผน 
ใหใชการประเมินผลกระทบของความเปนธรรมทางสุขภาพ 

•  เสรมิสรางศักยภาพภายในองคการอนามัยโลกเพ่ือใหเกดิการ
สนับสนุนการปฏิบัติการในเร่ืองปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ 

การไมมีขอมูลหมายถึงการไมรูวามีปญหา ขอมูลที่ดีสามารถแสดง
ระดับของสุขภาพ และการกระจายตัวของสุขภาพและปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพทำใหเขาใจระดับของปญหา ผลกระทบและความ
กาวหนาของการปฏิบัติ 
 
หลักฐานสนับสนุนขอเสนอแนะ 
 
ประสบการณบอกกบัเราวา ประเทศทีไ่มมขีอมลูพืน้ฐานเรือ่งการตาย
และการเจ็บปวยจำแนกตามตัวช้ีวัดทางสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สงัคม ประสบกบัความยากลำบากในการขับเคลือ่นเพือ่ความเปนธรรม
ดานสุขภาพ ประเทศท่ีมปีญหาสุขภาพมากท่ีสดุรวมท้ังประเทศท่ีอยู
ระหวางความขัดแยงมีขอมูลที่ดีนอยท่ีสุด หลายประเทศไมมีแม
กระท่ังระบบพ้ืนฐานท่ีจะบนัทกึหรือลงทะเบียนการเกิดและการตาย
ทีเ่กดิขึน้ท้ังหมด ระบบการแจงเกดิทีล่มเหลวทำใหไมทราบผลกระทบ
ของสุขภาพเด็กและผลกระทบของการพัฒนา 
 

เราตองทำใหระบบขอมูลและหลักฐานที่เกี่ยวกับความไมเปนธรรม
ทางสุขภาพ ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ และเงื่อนไขที่มีผลตอ
ความไมเปนธรรมทางสุขภาพมีประสิทธิภาพ โชครายท่ีการวิจัย
ดานสุขภาพสวนใหญที่ไดรับการสนับสนุนดานทุนวิจัยเปนการวิจัย
ที่เนนหนักดานชีวการแพทย และการวิจัยสวนใหญก็ยังมีอคติ 
ทางเพศ การจัดลำดับช้ันของการวิจัยแบบเกา (การวิจัยแบบ 
การทดลองในหองทดลอง (Laboratory experiments) และการวิจัย
แบบทดลองท่ีมีกลุมควบคุมพรอมกับการสุมตัวอยาง (Randomized 
controlled trials)) อยูเหนือการวิจัยแบบอื่น การวิจัยแบบนั้น 
ไมตอบสนองตอการวิจัยในแนวทางของปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ
สังคมซ่ึงประกอบดวยเงื่อนไขทางสังคมท่ีหลากหลาย ขอมูลหรือ
หลักฐานน้ันตองตอบเปาหมายหรือคำถามวิจยัได 
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หลักฐานหรือขอมูลน้ันเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย แตเปาหมายทางการเมืองและศักยภาพ
ของสถาบันก็เปนส่ิงท่ีสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายดวย ผูกำหนด
นโยบายจำเปนที่จะตองเขาใจวาอะไรท่ีมีผลตอสุขภาพและการแบง
ชวงชั้นทางสังคมมีผลตอสุขภาพอยางไร ภารกิจในเรื่องปจจัยสังคม

ที่กำหนดสุขภาพตองการการสรางเสริมศักยภาพของผูปฏิบัติการ
ทั้งหลายดวย รวมท้ังผนวกเอาเร่ืองปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ
เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของบุคลากรดานการแพทยและ
สาธารณสุขดวย 

ภูมิภาค การเกิด เดก็ทีเ่กดิโดยท่ีไมไดจดทะเบียน จำนวน รอยละ 
โลก 133 028 48 276 (36%) 

อัฟริกาแถบซาฮารา 26 879 14 751 (55%) 

ตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือ 9790 1543 (16%) 

เอเชียใต 37 099 23 395 (63%) 

เอเชียตะวันออกและแปซิฟก 31 616 5901 (19%) 

ลาตินอเมริกาและแคริเบียน 11 567 1787 (15%) 

ยุโรปกลางและตะวันออก  
รัฐอิสระท่ีอยูในเครือจักรภพและบอลติก 

5250 1218 (23%) 

ประเทศอุตสาหกรรม 10 827 218 (2%) 

ประเทศกำลังพัฒนา 119 973 48 147 (40%) 

ประเทศพัฒนานอย 27 819 19 682 (71%) 

การเกิดที่ไมไดแจงเกิด (หนวย ๑,๐๐๐) ในป ๒๕๔๖ จำแนกตามภูมิภาคและระดับการพัฒนา 

ที่มา UNICEF 2005 
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ความรวมมือของพหุภาคี 
 
กรอบใหญของขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ก็คือ ความตองการ
ทีจ่ะเห็นการบูรณาการประสานการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน
ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของภาคสวนตางๆ เพื่อทำให
การปฏิบัติการของปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพมีประสิทธิผลที่สุด
และบรรลุถึงเปาหมายความเปนธรรมทางสุขภาพ ดังนั้น เครือขาย
หรือองคกรท่ีมีลักษณะท่ีเปนพหุภาคีท่ีมีความชำนาญพเิศษหลายอยาง
รวมกัน รวมทั้งมีองคกรที่สามารถสนับสนุนทางดานการเงินเขามา
รวมดวยเทานัน้ทีจ่ะสามารถทำใหเกดิพลงักลุมทีจ่ะทำใหมผีลกระทบ
โดยรวมเกิดกับปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพและความเปนธรรมทาง
สังคม ภารกิจนั้นประกอบดวย 
• การติดตามและการปฏิบัติการในระดับโลกที่ประสานสอดคลอง

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การรับเอาความเปนธรรมทางสุขภาพ
เปนเปาหมายพ้ืนฐานรวมกันและการใชกรอบความคิดในการ
ติดตามพัฒนาการความกาวหนาระดับโลกรวมกัน และความ

รวมมือกันระหวางกลุมท่ีทำงานท่ีหลากหลายองคกรและหลากหลาย
เรื่องใหไปดวยกันเพื่อความประสานสอดคลองกันของการ
ปฏิบัติการปจจัยสงัคมที่กำหนดสุขภาพ 

• การสนับสนุนทางดานการเงินและการคลังที่ ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความรับผิดชอบกับการใชเงิน เพิ่มเงินชวยเหลือ
ใหมากข้ึนและชวยผอนผันและปลดเปล้ืองหน้ีที่เปนไปเพ่ือการ
สนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อความ 
เปนธรรมทางสุขภาพ ในดานรัฐบาลท่ีไดรับความชวยเหลือใหใช
ความเปนธรรมทางสุขภาพและการปฏิบัติการของปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพเปนตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จของการ 
ดำเนินการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอการใชเงินท่ีไดจากการ
ชวยเหลือ 

•  ปรับปรุงการมีสวนรวมของประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 
ในเรื่องธรรมาภิบาลระดับโลก สนับสนุนการมีสวนรวมที่ 
เทาเทียมกันของประเทศสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสียในการ
กำหนดนโยบายระดับโลกในเวทีโลก 

 
องคการอนามัยโลก 
 
องคการอนามัยโลกเปนผูนำที่รับผิดชอบของสุขภาพระดับโลก 
ถึงเวลาแลวท่ีจะทำใหความเปนผูนำขององคการอนามัยโลก 
มีประสิทธิภาพมากข้ึนผานแผนงานหรือแนวทางปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สุขภาพในเชิงสังคมและความเปนธรรมทางสุขภาพระดับโลก  
ในการน้ีประกอบดวยภารกิจ ดังนี้ 
•  การมีนโยบายที่เปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังระดับโลกและระดับ

ประเทศ เขาไปมีบทบาทการนำในการสนับสนุน การกำหนด
นโยบายปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพโดยการสรางศักยภาพและ
นโยบายท่ีสอดคลองกันระหวางองคกรตางๆ ในความรวมมือ
หลากหลายหนวยงาน การสรางศักยภาพทางเทคนิคของประเทศ
สมาชิกและองคกรในระดับโลกในทุกวงการหรือเวที และการ
สนับสนุนประเทศสมาชิกในการสรางกลไกตางๆ ขึ้นมาเพ่ือให
เกิดความรวมมือขามหนวยงานหรือขามภาคในทางที่สอดคลอง
กันกับปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ 

•  การวัดและการประเมินผล เปนการสนับสนุนการตั้งเปาหมาย 
ในเร่ืองความเปนธรรมทางสุขภาพและติดตามความกาวหนา 
ในเร่ืองของความเปนธรรมทางสุขภาพระหวางประเทศและภายใน
ประเทศในฐานะท่ีเปนเปาหมายของการพัฒนา การสนับสนุน
การสรางระบบเฝาติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพในแตละ
ประเทศ การสรางศักยภาพทางเทคนิคในแตละประเทศ การ
สนับสนุนใหประเทศสมาชิกแตละประเทศใชเคร่ืองมือการ 
ประเมนิผลกระทบทางสขุภาพและเครือ่งมอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบั
ความเปนธรรมทางสุขภาพเชน เคร่ืองวัดความเปนธรรมระดับชาติ 
และสนับสนุนใหมีการจัดประชุมระดับโลกเปนประจำเพื่อที่จะ
ทบทวนสถานการณของความเปนธรรมของสุขภาพระดับโลก 

•  เพิ่มศักยภาพขององคการอนามัยโลก สรางศักยภาพเร่ืองปจจัย
สังคมตอสุขภาพในทุกหนวยงานขององคการอนามัยโลกตั้งแต
สำนักงานใหญ สำนักงานในแตละภูมิภาคและสำนักงานของ
องคการอนามัยโลกประจำประเทศ 

 

ทั้งหมดท่ีกลาวมาแลวน้ัน เราไดวางรากฐาน
แนวทางภารกิจที่สำคัญๆ ไวในสวนท่ีเปน 
ขอเสนอแนะ สวนน้ีเราจะพรรณนาใหเห็นวา 
การดำเนนิการทีม่ปีระสิทธิภาพของเร่ืองน้ันๆ 
ข้ึนอยูกับใครบาง บทบาทของรฐับาลผานการ
ดำเนินงานของภาครัฐถือเปนหลกัในการสราง
ความเปนธรรมทางสุขภาพ แตทั้งนี้ไมได
ผูกขาดอยูที่ภาครัฐตามลำพังแตตองผนวก
กระบวนการทางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ของประชาสังคม และการทำนโยบายสาธารณะ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากทุกระดับทั้งระดับ
ภูมิภาคและโลก มีงานวิจัยรองรับที่ชี้แนวทาง
การสรางความเปนธรรมทางสุขภาพ และการ
รวมมือจากภาคเอกชน ทั้งหมดนี้ลวนทำให 
ความเปนธรรมทางสุขภาพเกิดขึ้นไดจริง 
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รัฐบาลและการปกครองสวนทองถิ่น 
 
การปฏิบัติที่เนนลงไปที่ปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพและความ 
เปนธรรมทางสุขภาพถือเปนการเสริมสรางอำนาจภาครัฐโดยอาศัย
หลักการพ้ืนฐานในเร่ืองความเปนธรรมทางสังคม การมีสวนรวม
ของประชาชน และความรวมมือระหวางภาคสวน ในการน้ีจำเปน 
ที่รัฐจะตองไดรับการกระตุนใหเห็นถึงหนาที่พื้นฐานของรัฐและ 
ภาครัฐทั้งในระดับชาติและต่ำกวานั้น โดยเฉพาะอยางย่ิงตองทำให
นโยบายมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การมีสวนรวมในการปกครอง  
วางแผน กำกับ บังคับและสรางมาตรฐาน นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับ  
การเปนผูนำท่ีเขมแข็งของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการสนับสนุน
จากองคการอนามัยโลกดวย ภารกิจของรัฐบาลประกอบดวย 
•  การทำใหนโยบายของรัฐเปนอันหนึ่งอันเดียว นโยบายนี้ตอง

เปนนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพและความเปนธรรมทางสุขภาพและ
ทำใหนโยบายน้ีเปนนโยบายท่ีสำคัญท่ีสุดของรัฐ ตองทำใหแนใจวา
ทุกกระทรวงรับเอานโยบายน้ีไปปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข
อาจชวยทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยอาจเปนตัวที่
ชวยทำใหประเทศอ่ืนเกิดการเปล่ียนใจมารับเอาเปาหมายสุขภาพ
และความเปนธรรมทางสุขภาพเปนเปาหมายหลัก 

•  การทำใหเรือ่งความเปนธรรมมีการทำงานท่ีเขมขนขึน้ การเขาไป
ผูกพันรับผิดชอบเอาเรื่องการสรางระบบบริการสุขภาพถวนหนา 
สรางศูนยเพื่อสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ ปรับปรุงสภาพ
ความเปนอยูของคนในชนบท ปรับปรุงความเปนอยูในชุมชน
แออัดใหดีข้ึน สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาเมือง ลงทุนเพื่อใหเกิดการจางงานอยูเต็มที่ ใหมีงานที่ดี
ที่ปลอดภัยทำ ลงทุนในการพัฒนาเด็กในปฐมวัย สรางมาตรการ
ในการปกปองคุมครองทางสังคมและการสรางกรอบและกลไก
ในการควบคุมสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

•  การคลัง ทำใหความชวยเหลือหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
ไหลเขาสูปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพอยางเปนระบบและโปรงใส 
ทำใหมีรายไดมากขึ้นโดยการปรับปรุงภาษีทางตรงแบบกาวหนา 
และรวมมือกับประเทศสมาชิกอื่นในการพัฒนาโครงการเพื่อหา
แหลงสนับสนุนทางดานการเงินใหมๆ 

•  การวัด การติดตามประเมินผลและการอบรม การสรางระบบ
การจดทะเบียนเกิดใหครอบคลุมกับเด็กท่ีเกิดใหมทุกคน สราง
ตัวชี้วัดในเร่ืองความเปนธรรมทางสุขภาพใหทั่วทุกภาคสวนหรือ
ทุกกระทรวงกรมของรัฐบาลเพื่อใชในการเฝาระวังและติดตาม 
ความกาวหนา สรางศักยภาพในการทำการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพเพื่อเปนกรอบในการตัดสินใจของผูกำหนดนโยบาย 
และสรางการรับรูและตระหนักในความสำคัญของตัวกำหนด
สุขภาพในเชิงสังคมใหกับคนในสังคม 

 

ประชาสังคม 
 
การเปนสวนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยูถือเปนเงื่อนไขสำคัญที่ทำให
รูสึกวามีตัวตนหรือมีอำนาจไมวาจะเปนในดานวัตถุ จิตใจ สังคม
และทางการเมือง สงผลใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและเปนธรรม 
บทบาทของสมาชิกในชุมชนผูผลักดนัใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ
รากหญา ผูใหบริการ ผูติดตามสังเกตการณ และประชาสังคม 
ในระดับโลกจนถึงระดับทองถ่ิน มีหนาที่สำคัญในการเชื่อมโยง
นโยบายสูแผนงาน และทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
อยางเปนรูปธรรม ประชาสังคมเปนพระเอกทำใหเกิดความ 
เปนธรรมทางสุขภาพขึ้นได หากมีการทำงานรวมกันและเรียกรอง
ใหชุมชนตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายของเขาออกมา 
ความสำเร็จในเร่ืองน้ีเปนจริงหรือไมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของ
ประชาสังคมอยางแทจริง ภารกิจของประชาสังคมประกอบดวย 
•  การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การสราง

โครงการ และการประเมินผลการมีสวนรวมในการกำหนด 
นโยบายตั้งแตการวางแผน กำหนดโครงการ ดำเนินงานตาม
โครงการ จนถึงประเมินผลตามแนวทางเร่ืองปจจัยสังคมท่ีกำหนด
สขุภาพท้ังในระดับโลก ระดับภมูภิาคท่ีตองประสานบูรณาการกัน
จนถึงระดับการประเมินความตองการในระดับทองถ่ิน ระบบบริการ
และการสนับสนุน และการติดตามการใหบริการวามีคุณภาพ 
เทาเทียมและมีผลกระทบหรือไมของโครงการเหลานี้ 

•  การติดตามการทำงาน การติดตาม การรายงาน และการรณรงค
ในเร่ืองปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพ เชน การปรับปรุงชุมชนแออัด
การปรับปรุงบริการ การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน
และการจางงานท้ังภาคท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การใช
แรงงานเด็ก การคุมครองสิทธิของชนเผาพ้ืนเมือง ความเทาเทียม
กันระหวางเพศ บริการสุขภาพ บริการการศึกษา การดำเนินงาน
ของบรรษัทเอกชน การตกลงทางดานการคา และการคุมครอง
สิ่งแวดลอม 

 
ภาคเอกชน 
 
ภาคเอกชนมีบทบาทท่ีสำคัญและลึกซ้ึงตอเร่ืองสุขภาวะ ขณะท่ี
คณะกรรมาธิการฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมบทบาทของการเปนผูนำให
กับภาครัฐอยางมากในการสรางความเปนธรรมทางสุขภาพน้ันมิได
หมายความวาจะละเลยความสำคัญของภาคเอกชน แมวาจะให
ความสำคัญกับภาคเอกชน แตก็ยังมีความจำเปนที่จะตองตระหนัก
รูถึงศักยภาพในการสรางผลในทางลบของภาคเอกชนตอสุขภาพ
และความเปนธรรมทางสุขภาพ และความจำเปนท่ีจะตองทำให
ภาคเอกชนรับผิดชอบหรือควบคุมผลเสียนั้น ถึงกระน้ัน ภาคเอกชน 
ก็ยังมีศักยภาพสูงมากท่ีจะสรางเสริมสุขภาพและความเปนธรรม 
ทางสุขภาพใหเกิดขึ้น ภารกิจของภาคเอกชนประกอบไปดวย 
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•  การเพ่ิมความรับผิดชอบใหมากขึ้น ภาคเอกชนตองรับรูและทำ
ตามขอตกลงระหวางชาต ิมาตรฐาน และกฎเกีย่วกบัการจางงาน 
ตองทำใหการจางงานและสภาพการทำงานที่เปนธรรมเกิดขึ้น 
ในท่ีทำงานท้ังแรงงานหญิงและแรงงานชาย ลดหรือเลิกการใช
แรงงานเด็ก และทำตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การสนับสนุนการศึกษาและใหโอกาสการฝกอบรมทางอาชีพ 
ใหกบัผูใชแรงงานในฐานะท่ีเปนสวนหนึง่ของการจางงาน โดยเนน
ไปที่การใหโอกาสกับแรงงานหญิงใหมากขึ้น และทำใหมั่นใจวา 
กิจกรรมของภาคเอกชน เชน การผลิตและการครอบครอง 
สิทธิบัตรยาที่ใชในการชวยชีวิตคน การจัดหาหลักประกัน 
ดานสุขภาพใหคนงานเหลาน้ี ทำใหเกิดความเปนธรรมทางสุขภาพ 
ดีขึ้น ไมใชเลวลง 

•  การลงทุนในดานการวิจัย ภาคเอกชนควรท่ีจะลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่ถูกละเลยและโรคอันเนื่อง 
มาจากความยากจน และแบงปนองคความรูในเร่ืองการรักษา
ชีวิตผูปวย เชน ในเร่ืองสิทธิบัตรยา 

 
สถาบันวิจัย  
 
ความรูที่เกี่ยวกับสถานการณสุขภาพ ในทุกระดับ ตั้งแตระดับโลก 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น แนวทางการแก
ปญหาตอสถานการณนั้นๆ รวมทั้ง ขอเสนอแนะที่ชวยลดความ 
ไมเปนธรรมทางสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางปจจัย
สังคมท่ีกำหนดสุขภาพนั้นมีความสำคัญมาก และเปนไปตาม 
ขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ งานวิจัยเปนสิ่งจำเปน แตตองเปน 
การวิจัยท่ีมากกวาแบบฝกหัดทางการศึกษา การวิจัยตองสรางความรู 
ความเขาใจใหมและเผยแพรออกไปใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรูและ
ใชไดอยางงาย ดังน้ัน นอกจากนักวิชาการและนักปฏิบัติแลว ระเบียบ
วิธีวิจัยใหมๆ  มีความสำคัญอยางย่ิง เชน มีการใชหลักฐานหลากหลาย
รูปแบบ การยอมรับในความอคติที่มีตอเพศหญิงในกระบวนการ
วิจัย การใหคุณคาของการขยายเครือขายและชุมชนของความรู 
ภารกจิของสถาบันวิจัยมีดังนี้ 
•  สรางความรูใหมเกี่ยวกับเรื่องปจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ และ

เผยแพรความรูนั้น เงินวิจัยควรจัดสรรใหกับเร่ืองปจจัยสังคม 
ที่กำหนดสุขภาพ สนับสนุนการติดตามเร่ืองสุขภาพแบบพหุภาคี
ทั้งในระดับโลก ระดับชาติและทองถ่ิน โดยพัฒนาและทดสอบ
ตัวชี้วัดเรื่องปจจัยสังคมท่ีกำหนดสุขภาพและการประเมิน 
ผลกระทบจากการดำเนินงานตางๆ สรางและขยายเครือขาย
และศูนยขอมูลขาวสารท่ีเปนระบบเปดท่ีทุกคนไมวาจากประเทศ
จนหรือรวยสามารถเขาถึงได ทำการศึกษาปองกันไมใหมีปญหา
สมองไหลหรือทำใหสมองไหลกลับ จุดประเด็นเร่ืองความไม 
เปนธรรมระหวางเพศและหาทางขจัดความไมเปนธรรมนั้น 
ออกไปจากทีมนักวิจัย ในโครงรางการวิจัย ในแบบของการวิจัย 
ในการปฏิบัติการและในรายงานวิจัย 
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คำถามวา “ถมชองวางทางสุขภาพในชวงชีวิตเรานี้เปนไปไดหรือ?” คำตอบที่ชัดเจนมีสองทาง
คือ ถาทุกอยางยังดำเนินไปแบบที่เคยเปน เราจะไมมีทางกาวไปถึงเปาหมายความเปนธรรม 
แตถาเรามีความตั้งใจจะเปลี่ยนอยางจริงจัง ถาเรามีวิสัยทัศนสรางโลกที่ดีกวาและเปน 
ธรรมกวา เราสามารถกาวไปถึงเปาหมายนั้นได อยาปลอยใหโอกาสในชีวิตและสุขภาพของ 
คนเราตองมืดมนเพราะบังเอิญเกิดมาในส่ิงแวดลอม สีผิว หรือครอบครัวที่ดอยโอกาส 
 
เราสามารถลงมือทำไดทันทีตามท่ีเสนอใหเห็นในรายงานน้ี และควรทำอยางประสานสอดคลอง  
เพื่อขุดรากถอนโคนโครงสรางที่ไมเปนธรรมใหไดมากที่สุด เพื่อทำใหความเปนอยูของคนดีขึ้น 
การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคนี้จะตองเปล่ียนแปลงต้ังแตแรกเกิดไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต  
การเรียกรองใหถมชองวางในชวงชีวิตเรานี้ คงไมสามารถขจัดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ
ระหวางกลุมคนตางๆ ภายในประเทศ หรือระหวางประเทศท่ีแตกตางกันอยางมากใหหมดไป
ภายในเวลา ๓๐ ป แตหลักฐานในรายงานน้ีพิสูจนวา สุขภาพสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว 
และแนวทางท่ีมอียูอยางหลากหลายในการพัฒนาสุขภาพ ทำใหนาเชือ่วา เราสามารถถมชองวาง 
ทางสุขภาพใหแคบลงในชวงชีวิตเรา 
 
นี่คือภารกิจระยะยาวท่ีตองลงทุนต้ังแตวันนี้ ดวยการเปล่ียนแปลงนโยบายทางสังคม  
การจัดการทางดานเศรษฐกิจ และการดำเนินงานทางการเมือง หัวใจของภารกิจน้ีคือ  
การเสริมพลังอำนาจใหกับประชาชน ชุมชนและประเทศตางๆ ที่ไมเคยไดรับสวนแบงที่ 
เปนธรรม ความรูและแนวทางในการเปล่ียนแปลงน้ันนำเสนออยูในรายงานน้ีแลว ส่ิงท่ีเรียกรอง 
คือ ความกลาที่จะลงมือทำงานที่ยากแตเปนไปไดนี้ การไมลงมือทำถือเปนการปฏิเสธ 
หนาที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญที่อยูบนบาของเรา  
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