
กฎบัตรเจนีวาเพ�่อสุขภาวะ เน�นยํ้าให�โลกตระหนักถึงความเร�งด�วนในการสร�าง “สังคมสุขภาวะ” ที่ยั่งยืน

เพ�อ่ให�บรรลถุงึการมีสขุภาพดีอย�างเสมอภาคของคนรุ�นป�จจ�บันและคนรุ�นต�อไป  โดยไม�ทําให�ระบบนิเวศน�

ล�มสลาย กฎบัตรน้ีเป�นการพัฒนาต�อยอดจากการประชมุระดับโลกเร�อ่งการสร�างเสร�มสขุภาพ ครัง้ท่ี 10

ซ่ึงจดัข�น้ท้ังแบบการประชมุในสถานท่ีและผ�านทางออนไลน� ณ เมืองเจนีวา ประเทศสว�ตเซอร�แลนด� เม่ือวนัท่ี

13 -15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมท้ังยังเป�นผลต�อเน่ืองมาจากกฎบัตรออตตาวา และการประชุมระดบัโลก

เร�อ่งการส�งเสร�มสขุภาพท่ีผ�านมา

กฎบัตรเจนีวา
เพื�อสุขภาวะ



โลกกําลังเผชิญกับว�กฤตมากมายท่ีซับซ�อนและเชื่อมโยงสัมพันธ�กัน ว�กฤติเหล�าน้ีส�งผลกระทบต�อ

แต�ละประเทศแตกต�างกันไป การเกิดโรคระบาดใหญ�ท่ีผ�านมาได�ฉายภาพความเหล�่อมลํ้าในสังคม

อีกท้ังตีแผ�ป�จจัยด�านระบบนิเวศน� การเมือง การค�า ดิจ�ทัล และสังคมท่ีส�งผลต�อสุขภาพ ตลอดจน

ความไม�เป�นธรรมด�านสุขภาพ ท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ  ป�จจัยท�าทายหร�อว�กฤตท่ีโลก

ต�องเผชิญในอนาคตจะยิ�งทว�ความรนุแรงกว�าท่ีเราเคยประสบมา ท้ังการเปล�ย่นแปลงสภาพภมิูอากาศโลก

การสญูเส�ยความหลากหลายทางชวีภาพ มลภาวะ การเปล�ย่นแปลงเป�นเมืองอย�างรวดเรว็ ความขัดแย�ง

ทางภมิูรฐัศาสตร�และการทหาร การเปล�ย่นแปลงโครงสร�างประชากร  การพลดัถิ�นของผู�คน ความยากจน

และ ช�องว�างทางสังคมที่ขยายวงกว�างข�้น  

การรบัมือกับส��งเหล�านีจํ้าเป�นต�องลงทุนผสานและบูรณาการ การสร�างเสร�มสขุภาพและสขุภาวะของโลก

สังคม ชุมชน และบุคคล รวมท้ังปรับโครงสร�างสังคมเพ�่อเอื้อให�ผู�คนสามารถจัดการชีว�ตและสุขภาพ

ของตนเองได� ซ่ึงสังคมต�องมีค�านิยมใหม� ท่ีคํานึงถึงและดําเนินการให�สอดคล�องกับแนวทางของวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  

ลงมือทันที

สังคมท่ีมีสุขภาวะ จะเป�นรากฐานให�คนในรุ�นป�จจ�บันและลูกหลานในอนาคตได�เติบใหญ�และงอกงาม

บนโลกท่ีน�าอยู� ไม�ว�าพวกเขาจะอยู�ท่ีใดก็ตาม การจะสร�างสังคมเช�นน้ันจําเป�นต�องมีนโยบายและว�ธีการ

ทีก่ล�าหาญเพ�่อเปล�่ยนแปลงสังคม ซึ่งจะเกิดข�้นได�จากหลักการนี้

รากฐานสุขภาวะ 

ว�สัยทัศน�เชิงบวกด�านสุขภาพที่ประกอบด�วยภาวะทางกาย ทางจ�ต ทางป�ญญา และทางสังคม

เป�นองค�รวมอย�างสมดุล

ยึดหลักส�ทธิมนุษยชน ความยุติธรรมด�านสังคมและส��งแวดล�อม ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความเท�าเทียมทางเพศและความเท�าเทียมของคนต�างรุ�น และสันติภาพ

มุ�งม่ันการพฒันาอย�างย่ังยืน ปลดปล�อยคาร�บอนต่ํา บนพ�น้ฐานของผลประโยชน�ร�วม การเคารพ

ซึ่งกันและกัน และการอยู�ร�วมกับธรรมชาติอย�างกลมกล�น 

ใช�ตัวชี้วัดความสําเร็จแนวใหม� ท่ีให�ความสําคัญกับสุขภาวะของท้ังมนุษย�และโลก มากกว�า

ตัวเลขมูลค�าผล�ตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ และพร�อมไปสู�การจัดลําดับความสําคัญใหม�เพ�่อ

การลงทุนสาธารณะ 

การสร�างเสร�มสุขภาพด�วยหลักการเสร�มพลัง การยอมรับความหลากหลาย ความเป�นธรรม

และการมีส�วนร�วมอย�างมีความหมาย



การสร�างสังคมสุขภาวะต�องอาศัยการลงมือทําอย�างสอดประสานใน 5 เร�่อง ได�แก� 

การสร�างเสร�มสุขภาพในศตวรรษที่ 21  

1. ตระหนัก ให�คุณค�า อนุรักษ�โลกและระบบนิเวศน� 

ระบบนิเวศน�และโลกเป�นหวัใจสําคญัของสขุภาพและสขุภาวะ ของคนท้ังในรุ�นป�จจ�บันและในอนาคต

สังคมสุขภาวะให�ความสําคัญกับการเปล�่ยนผ�านไปเป�นเศรษฐกิจคาร�บอนตํ่า เพ�่อควบคุมไม�ให�

อ�ณหภมิูโลกเพ��มสงูมากไปกว�า 1.5 องศาเซลเซยีสในช�วงศตวรรษน้ี ยิ�งไปกว�าน้ัน สงัคมสขุภาวะ

เน�นพลังงานสะอาด ส�งเสร�มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการผลาญทรัพยากรและ

ลดมลภาวะ สนับสนุนการอยู�ร�วมกันอย�างกลมกล�นระหว�างมนุษย�และธรรมชาติ พร�อมท้ังให�

ความสําคัญกับภูมิป�ญญาท�องถิ�นและความเป�นผู�นํา  สังคมสุขภาวะส�งเสร�มระบบการจัดการ

ทรพัยากรน้ําและอาหารท่ีลดผลกระทบต�อสภาพแวดล�อม และส�งเสร�มสารอาหารท่ีดีต�อสขุภาพ

(รวมถึงการเล�้ยงทารกด�วยนมแม�) สังคมสุขภาวะมีความเชื่อมโยงกับ “สุขภาพหนึ่งเดียว” และ

สุขภาพของโลก ซ่ึงครอบคลุมถึงการเตร�ยมพร�อมเพ�่อรับมือกับโรคระบาด และสร�างเสร�ม

สุขภาพและความเป�นธรรม

2. ออกแบบเศรษฐกิจเสมอภาคที่ตอบสนองต�อการพัฒนามนุษย� ในบร�บทระบบนิเวศน�

ระดับโลกและระดับพ�้นท่ี

สังคมสุขภาวะสร�างให�เกิดงานท่ีดีและม่ันคง การค�าท่ีเป�นธรรม ระบบการคุ�มครองทางสังคม

ท่ีครอบคลุมคนทุกกลุ�ม การผล�ตและการบร�โภคบนหลักการเศรษฐกิจหมุนเว�ยน ไร�การเล�อก

ปฏิบัติอันเกิดจากโครงสร�างทางสังคม กระบวนการเปล�่ยนผ�านสู�ความเป�นเมืองแบบย่ังยืน

โดยให�ความสําคัญและรักษาระบบนิเวศน�ของธรรมชาติ  เศรษฐกิจสุขภาวะตระหนักถึงส�ทธิ

ของแรงงานและคุณค�าจากเศรษฐกิจนอกระบบ รวมความถึงการดูแลผู�ป�วยและผู�ที่ต�องการ

ความช�วยเหล�อโดยผู�ดูแล สมาชิกในครอบครัว และชุมชน  ระบบเศรษฐกิจเช�นน้ีมาพร�อมกับ

มาตรการควบคุมป�จจัยการค�าท่ีกําหนดสุขภาพที่มีประส�ทธิภาพ มีมาตรการลดความ

ไม�ปลอดภัยผ�านการควบคุมอ�ตสาหกรรมดิจ�ทัลและอ�ตสาหกรรมผล�ตอาว�ธ ส�งเสร�มให�เกิด

ความรับผิดชอบ และเท�าทันต�อนโยบายล�าอาณานิคมและเศรษฐกิจท่ีขัดขวางการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพ�่อให�เศรษฐกิจสุขภาวะปฏิบัติ ได�จร�ง ย่ังยืนและแข็งแกร�ง

ยิ�งข�้น เราจําเป�นต�องจัดลําดับความสําคัญในเร�่องการลงทุนด�านสุขภาพ งบประมาณด�าน

สุขภาวะ การคุ�มครองทางสังคม และยุทธศาสตร�ทางกฎหมายและการคลัง

3. พัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดีให�เกิดประโยชน�ต�อส�วนรวม

ในสังคมสุขภาวะ รัฐบาลเป�นผู�อํานวยและดูแลส�นทรัพย�ของสังคมในนามคนรุ�นป�จจ�บันและ

รุ�นต�อ ๆ ไปเพ�อ่รกัษาให�โลกมีสขุภาพดี ย่ังยืน และเป�นธรรม รฐับาลมีหน�าท่ีรับผิดชอบต�อประชาชน

และสร�างการอภิบาลแบบมีส�วนร�วม สุขภาวะสร�างข�อตกลงร�วมทางสังคมใหม� และเป�นเข็มทิศ



กําหนดทิศทางนโยบายสาธารณะ รวมถงึการกําหนดงบประมาณและการตดัส�นใจด�านกฎระเบียบ

ต�าง ๆ เพ�อ่ให�เกิดผลลพัธ�ท่ีดียิ�งข�น้สําหรบัป�จเจกบุคคล ชมุชน และ สงัคม การอภิบาลในทุกระดับ

ตัง้แต�ระดบัท�องถิ�นจนถงึระดับโลก ต�องมุ�งม่ันท่ีจะบรรลเุป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื ดําเนินการ

ด�วยความร�วมมือของทุกภาคส�วน และกระจายทรพัยากรเพ�อ่สขุภาพท้ังมวลท่ีเป�นธรรม ควบคู�

กันน้ีต�องกําจดัการเล�อกปฏิบัตแิละความอยุตธิรรมในทุกรูปแบบ รวมท้ังกระบวนการสร�างสภาวะ

ความเป�นชายขอบ ซ่ึงส�งผลกระทบต�อผู�คนในหลากหลายรูปแบบเพ�่อให�เกิดสุขภาพดีถ�วนหน�า

ท่ีแท�จร�ง ด�วยเหตน้ีุเราควรสร�างความเป�นหุ�นส�วนพนัธมิตร โดยเฉพาะกับภาคประชาสงัคม ทําให�

โครงข�ายสายใยในสงัคมแข็งแกร�ง และเป�นอนัหน่ึงอนัเดียวกันท้ังในระดับท�องถิ�นและระดับนานาชาต ิ

4. บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า

ในสังคมสุขภาวะน้ัน หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าเป�นแกนในการคุ�มครองทางสังคมสําหรับคน

ทุกคน และสร�างเสถียรภาพให�กับสังคม ควรเพ��มความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณให�กับ

ระบบบร�การปฐมภูมิ การสร�างเสร�มสุขภาพ และการป�องกันโรค การอภิบาลสุขภาพทําให�เกิด

ความเป�นธรรมในการกระจายทรพัยากรการบร�การสขุภาพ  ให�ความสําคญักับสขุภาวะทางจ�ต

และนํามาปรับแนวทางการให�บร�การสุขภาพ เสร�มศักยภาพและคุ�มครองกําลังคนด�านสุขภาพ

ปรบัมุมมองการใช�เง�นการคลงัด�านสขุภาพว�าไม�ใช�เร�อ่งภาระค�าใช�จ�าย แต�เป�นการลงทุนเพ�อ่สร�าง

สังคมสุขภาวะ  การอภิบาลสุขภาพควรถูกออกแบบร�วมกันและนําเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาใช�ใน

การบร�หารจัดการ สร�างผลประโยชน�ให�แก�กลุ�มประชากรต�าง ๆ อย�างเป�นธรรม  เข�าถึงได� และมี

ส�วนร�วมอย�างแท�จร�ง   เป�าหมายดังกล�าว จําเป�นต�องพัฒนาความรู�และความเท�าทันด�านสขุภาพ

ให�แก�ประชาชนตลอดชวี�ต  การลงทุนในคนรุ�นต�อไป โดยเฉพาะพัฒนาการเด็กปฐมวยัและการศึกษา

ถอืเป�นพ�น้ฐานสําคญัสําหรบัการดํารงชวี�ตท่ีมีสขุภาพดี ต่ืนตวั และเชือ่มโยงสมัพนัธ�กับโลกรอบตวั

5. ให�ความสําคัญกับการการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล 

การใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลนํามาซ่ึงการสร�างโอกาสใหม�ในการเชือ่มต�อเข�าถงึ มีความรู�ความเท�าทัน

ด�านสุขภาพ เกิดการแบ�งป�นความรู� รวมถึงการให�บร�การท่ีได�ผลและมีประส�ทธิภาพมากข�้น

อย�างไรก็ตาม การเปล�ย่นแปลงของเทคโนโลยีดิจ�ทัล อาจเป�นอ�ปสรรค ขยายช�องว�างความเหล�อ่มล้ํา

คนบางกลุ�มอาจถูกทอดทิ�งได�เช�นกัน ยิ�งไปกว�านั้นสุขภาพและสุขภาวะอาจได�รับผลกระทบจาก

การใช�เวลากับกิจกรรมทางดจิ�ทัลและบนโลกเสมือน การรับข�อมูลมากเกินไป ความเกล�ยดชงัและ

การกลั่นแกล�ง  การเผยแพร�ข�อมูลเท็จ ไปจนถึงการโฆษณาโน�มน�าวในตลาดผล�ตภัณฑ�และ

พฤติกรรมท่ีส�งผลเส�ยต�อสุขภาพ สังคมสุขภาวะควรมีการประเมินและรับมือสถานการณ�ท่ี

ไม�พ�งประสงค�และบ่ันทอนพลงัความเข�มแข็ง เพ�อ่ดแูลให�เกิดการเข�าถงึท่ีเป�นธรรมและใช�ประโยชน�

จากศักยภาพของเทคโนโลยี เพ�่อความเจร�ญรุ�งเร�องของมนุษยชาติและโลกใบนี้



การสร�างสขุภาวะเป�นการตดัส�นใจทางการเมือง เพราะสขุภาวะเป�นผลลพัธ�จากนโนบาย สถาบันเศรษฐกิจ

และระบบนิเวศน�ท่ีผู�คนอาศยัอยู� สขุภาวะจะเกิดข�น้ได�อาศยัการมีส�วนร�วมของของท้ังสงัคมเกิดการทํางาน

ร�วมกันทุกระดับ ทุกภาคส�วน ผู�มีส�วนได�ส�วนเส�ย ตั้งแต�ในชุมชน  ในองค�กร ท้ังระดับการปกครอง

ส�วนท�องถิ�นไปจนถึงรัฐบาลกลาง  แนวทางการกระตุ�นและสนับสนุนการขับเคล�่อนในการสร�างเสร�ม

สุขภาพ มีดังนี้

ดูแลสู�อนาคตที่งอกงาม

สร�างระบบท่ีเอื้อให�ผู�คนและชุมชนสามารถดูและจัดการสุขภาพของตนเอง เติมเต็มความหมาย

ของการใช�ชีว�ต กลมกล�นกับธรรมชาติ ผ�านการศึกษา มีความรอบรู�ด�านสุขภาพท่ีสอดคล�อง

กับวัฒนธรรม การเสร�มพลังและการมีส�วนร�วมที่มีความหมาย

อํานวย ประสาน ไกล�เกล�่ย และเสนอแนะรูปแบบว�ธีการทํางานเพ�่อสร�างสังคมสุขภาวะ ด�วยการ

สร�างป�จจัยที่ส�งเสร�มสุขภาพในทุกพ�้นที่

จัดให�มีบร�การด�านสุขภาพและสังคมท้ังเร�่องส�งเสร�ม ป�องกัน รักษาพยาบาล ฟ��นฟ� และดูแล

แบบประคับครองท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เข�าถึงได� และเป�นท่ียอมรับ รวมท้ังต�องให�บร�การ

ตามความต�องการและเหมาะสมกับกลุ�มประชากรที่มักถูกทิ�งไว�ข�างหลัง

การดําเนินการเหล�าน้ีควรได�รบัการสนับสนุนจากนานาประเทศ ด�วยการลงทุนอย�างยัง่ยืนให�กับกําลงัคน

ด�านสุขภาพ  การสร�างเสร�มสุขภาพ โครงสร�างพ�้นฐานด�านการสาธารณสุข และการว�จัย ภูมิทัศน�

การพัฒนาโลกจะเปล�่ยนไป หากสุขภาวะของมนุษย�และโลกเป�นศูนย�กลางความสําเร็จตามนิยามใหม�น้ี

การวดัความสําเรจ็ของสงัคมสขุภาวะจําเป�นต�องแตกต�างจากส��งท่ีวดัในป�จจ�บัน และต�องมองไปถงึอนาคต

การวดัสขุภาวะของมนุษย�และโลกไม�จํากัดไว�ท่ีตวัเลขสถติทิางเศรษฐกิจ เพราะต�องคํานึงถงึสขุภาพในทุกมิติ

มีความเป�นธรรมและมีทรัพยากร ท่ีจะกําหนดและคุ�มครองสุขภาวะของคนรุ�นป�จจ�บันและรุ�นต�อไปได�

สําหรับประชาชนแล�ว ส��งนี้หมายถึงทุกคนจะมีชีว�ตที่ยืนยาว สุขภาพดี และมีความสุขได�

เส�นทางท่ีเรามุ�งไป คอืการเปล�ย่นผ�านไปสู�สงัคมท่ีย่ังยืนและเสมอภาคมากข�น้ ด�วยการเร�ยนรู�จากประเทศ

ภูมิภาค เมือง ชุมชน และวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนพ�้นถิ�น  องค�การอนามัยโลก

จะสนับสนุนการเปล�่ยนผ�านน้ี โดยการเชิญทุกภาคส�วนมาร�วมมือกันเพ�่อบรรลุว�สัยทัศน�สังคมสุขภาวะ

รวบรวมข�อมูลหลักฐาน และสนับสนุนว�ชาการให�แก�ประเทศสมาชิกและพันธมิตรในการดําเนินการตาม

กฎบัตรเจนีวาฉบับน้ี สุขภาพและสุขภาวะจะเกิดข�้นได�จากการลงมือทําของทุกคนในสังคม กฎบัตรนี้

เร�ยกร�องให�องค�กรท่ีไม�ใช�รฐัและองค�กรภาคประชาสงัคม นักว�ชาการ ภาคธุรกิจ รัฐบาล องค�กรระหว�าง

ประเทศ และผู�มีส�วนเก่ียวข�องท้ังหมด ให�เข�าร�วมเป�นพันธมิตรในการมุ�งม่ันดําเนินการตามยุทธศาสตร�

ต�าง ๆ เพ�อ่สขุภาพและสขุภาวะ เม่ือเราท้ังหลายร�วมมือกัน ย�อมเป�นพลงัท่ีจะเปล�ย่นแปลงสงัคมด�วยกันได�

ให�ทุกประเทศก�าวไปสู�สังคมสุขภาวะที่ไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง 
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