คำำประกำศเจตนำรมณ์ของเครือข่ำยภำคประชำชนด้ำน
สุขภำพ
เกร่น
ิ นำำ
สุขภาพ มีความเก่ียวข้องกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง และ
เป็ นสิทธิขัน
้ พ้ืนฐานของมนุษย์ ความอยุติธรรม ความยากจน การแสวงหาผล
ประโยชน์ ความรุนแรง และการละเมิดสิทธิ เป็ นต้นตอของปั ญหาสุขภาพ
ความเจ็บป่ วย และการเสียชีวิตของผู้ยากไร้ ขณะท่ีคำาประกาศท่ีว่าจะบรรลุ
สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2000 เกิดขึ้นจากความมุ่งมัน
่ ท่ีจะท้าทายอำานาจแห่ง
ผลประโยชน์ ต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และมุ่งเน้นท่ีจะเปล่ียนระบบการให้
ความสำาคัญของนโยบายทางการเมือง และเศรษฐกิจ ครัง้ใหญ่
คำาประกาศนี จ้ัดทำาขึน
้ บนความคิดเห็นและมุมมองของภาคประชาชนซ่ึงท่ี
ผ่านมาเสียงของพวกเราแทบจะไม่มีความหมาย คำาประกาศนีจ้ะกระตุ้นและส่ง
เสริมให้ภาคประชาชนคิดและหาทางออกของปั ญหาสุขภาพด้วยตนเอง และ
เข้าไปมีบทบาทในการดูแลการดำาเนินงานขององค์กรท้องถ่ิน รัฐบาล และ
องค์กรนานาชาติด้านสุขภาพ
วิสัยทัศน์
ความเสมอภาค ,การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน และสันติภาพ คือหัวใจของ
วิสัยทัศน์เพ่ ือโลกท่ีดีกว่า โลกท่ีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็ นจริงได้ โลกท่ียอมรับและ
ตระหนักถึงความสำาคัญของทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน โลกท่ีเสียงของประชาชน
เป็ นตัวกำาหนดการตัดสินใจใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคน
โลกมีทรัพยากรมากพอท่ีเราจะบรรลุวิสัยทัศน์นีร้่วมกันได้

วิกฤตกำรณ์ด้ำนสุขภำพ

“ความเจ็บป่ วยและการเสียชีวิตของผู้คน ทำาให้เรารู้สึกเจ็บชำา้และโกรธแค้นอยู่
ทุก ๆ วัน ความโกรธแค้นของเราไม่ได้เกิดจากการท่ีมีคนเจ็บและตาย แต่เป็ น
เพราะเรารู้ว่าคามเจ็บและความตายจำานวนมากมีสาเหตุมาจากนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีกระทำาต่อเรา”
น่ค
ี ือเสียงหน่ึงของประชาชนจาก
อเมริกากลาง
ในทศวรรษปั จจุบัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทัว่โลกส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อสุขภาพของประชาชนและความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
บริการทางสังคมทุกด้าน
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโลกใบนีเ้ป็ นส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน และความ
ยากจนและความหิวโหยก็กำาลังเพ่ิมขึ้นทุกขณะ ช่องว่างระหว่างชาติท่ียากจน
และรำ่ารวยนัน
้ ถูกถ่างขยายกว้างออกไปเร่ ือย ๆ เช่นเดียวกับท่ีมีความไม่เป็ น

ธรรมระหว่างผู้คนในชาติเดียวกัน ระหว่างคนในแต่ละชนชัน
้ ระหว่างชายกับ
หญิง และแม้กระทัง่ระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ
ประชากรของโลกจำานวนมากยังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษา นำา้ด่ ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย การสุขาภิบาล ท่ีพักอาศัย ท่ีดินทำากิน
และทรัพยากร การจ้างงาน ตลอดจนบริการสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกกำาลังถูกทำาลายล้างจนอยู่ในภาวะน่าเป็ นห่วง ผล
จากการทำาลายส่ิงแวดล้อมคุกคามสุขภาพของทุกผู้คนบนโลก โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงคนจน ปั ญหาความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีภัยจากอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลาย
ล้างอย่างร้ายแรงก็กำาลังคุกคามอย่างน่ากลัว
ทรัพยากรของโลกตกอยู่ในมือของคนจำานวนหน่ึงท่ีมุ่งหวังเพียงเพ่ ือทำาผลกำาไร
สูงสุดให้กับกิจการของตน ทิศทางระบอบการเมืองแนวเสรีนิยมและนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของโลกถูกกำาหนดโดยคนเพียงไม่ก่ีคนในคณะรัฐบาลท่ีทรง
อำานาจ และองค์กรบางแห่ง เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงิน และ องค์การการ
ค้าโลก เป็ นต้น นโยบายและการดำาเนินการข้ามชาติเหล่านี ไ้ด้ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ ความเป็ นอยู่ ของประชาชนทัง้ในซีกโลกเหนือและ
ใต้ ( ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนา)
บริการสาธารณะไม่ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง เน่ ืองจากถูกตัดลดงบประมาณโดยรัฐบาล ทำาให้บริการสุขภาพเป็ นส่ิงท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้น้อยลง การกระจายเป็ นไปอย่างขาดความสมดุลมากขึน
้ ๆ
รวมทัง้เป็ นบริการท่ีไม่เหมาะสมย่ิงขึ้น
การแปรรูปบริการสุขภาพสู่ภาคเอกชนทำาให้การเข้าถึงบริการตำ่าลง และแสดงถึง
แนวโน้มท่ีจะมีความประนีประนอมและขาดความมุ่งมัน
่ ท่ีจะบรรลุถึงหลักการ
แห่งความเป็ นธรรมในระบบสุขภาพอย่างแท้จริง ความพยายามในการป้ องกัน
ความเจ็บป่ วย และโรคต่าง ๆ ท่ีกลับมาระบาดใหม่ เช่น วัณโรค และมาลาเรีย
และการเกิดขึ้นของโรคใหม่ ๆ เช่น เอชไอวี/เอดส์ ก็เป็ นเคร่ ืองยำา้เตือนว่าโลก
ยังห่างไกลจากหลักการแห่งระบบสุขภาพท่ีเป็ นธรรม

หลักการของคำาประกาศฯ
4. การบรรลุถึงระดับภาวะสุขภาพดี และความอยู่ดีมีสุขหรือ “สุขภาวะ” เป็ น
สิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน ซ่ึงไม่คำานึงถึงเช้ือชาติ สีผิว ภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ศาสนา
เพศ วัย ความสามารถ หรือชนชัน
้
5. ความถ้วนหน้า และความทัว่ถึง แห่งระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซ่ึง
เป็ นวิสัยทัศน์ท่ีสำาคัญในคำาประกาศสุขภาพดีถ้วนหน้าท่ีกรุง อัลมา อตา ในปี
คศ. 1978 นัน
้ ควรยึดถือเป็ นพ้ืนฐานในการวางแผนหรือกำาหนดนโยบายทุก
ด้านท่ีเก่ียวกับสุขภาพ และนอกเหนือจากความเสมอภาคแล้ว การมีส่วนร่วมใน
ระบบสุขภาพและบริการสุขภาพเป็ นส่ิงท่ีมีความจำาเป็ นอย่างย่ิง

6. รัฐบาลมีหน้าท่ีพ้ืนฐานในการท่ีจะรับประกันการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ท่ีมค
ี วามเป็ นธรรมอย่างถ้วนหน้า รวมถึงการศึกษาและบริการทางสังคมอ่ ืน ๆ
ตามความจำาเป็ น ไม่ใช่ตามความสามารถในการจ่าย
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคประชาชน ต้องถือเป็ นส่วน
สำาคัญในการกำาหนด และการดำาเนินการ และการประเมินผลนโยบายและ
โครงการด้านสุขภาพและสังคมทัง้ปวง
8. สุขภาพของประชาชนต้องเป็ นเป้ าหมายและความมุ่งมัน
่ อันดับแรก ๆ ของผู้
มีอำานาจกำาหนดนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และเพ่ ือให้เป็ นไป
ตามหลักการแห่งความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ควรท่ีจะต้องจัดให้
เป็ นประเด็นสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับท้องถ่ิน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ข้อเสนอสู่กำรปฏิบัติ

เพ่ ือท่ีจะเอาชนะวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพ จำาเป็ นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความร่วมมือ
จากทุกฝ่ ายทุกระดับ ทัง้ปั จเจกบุคคล ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
โดยต้องตัง้อยู่บนหลักการพ้ืนฐาน ดังนี้

สุขภาพเป็ นสิทธิของมนุษย์ทุกคน
สุขภำพเป็ นเคร่ ืองสะท้อนถึงควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรมในสังคม
สุขภำพและสิทธิมนุษยชนจึงควรอยู่เหนือประเด็นทำงเศรษฐกิจ และกำรเมือง
คำาประกาศของเราจึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ;
9. สนับสนุนความพยายามทัง้ปวงท่ีจะให้สุขภาพเป็ นสิทธิของประชาชน
10. ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กรนานาชาติทัว่โลก กำาหนดและดำาเนิน
การนโยบายสาธารณะท่ียอมรับและตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน
11. สร้างเครือข่ายการขับเคล่ ือนประเด็นสุขภาพอย่างกว้างขวาง เพ่ ือผลักดัน
ให้รัฐบาลบรรจุประเด็นสิทธิด้านสุขภาพไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของทุก
ประทศ
12. ต่อต้านการใช้ความจำาเป็ นด้านสุขภาพของประชาชนเป็ นช่องทางในการ
แสวงหากำาไร

คำานึงถึงปั จจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน

ควำมท้ำทำยในประเด็นทำงเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสำาคัญท่ีมีผลต่อสุขภาพ นโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีให้
ความสำาคัญกับสิทธิ ความเสมอภาค สุขภาพ และความเป็ นอยูท
่ ่ีดี ( ความอยู่ดีมี
สุข ) ของสังคม จะสามารถช่วยพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนได้เช่นเดียว
กับท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายทางการเมือง การเงินการคลัง การเกษตร และอุตสาหกรรม ท่ีเป็ นไป
ในทิศทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงถูกกำาหนดโดยรัฐบาลและองค์กร
ระดับโลก มีผลทำาให้ผู้คนต้องดำารงชีวิตอย่างแปลกแยกจากวิถีชีวิตท่ีแท้จริง
โลกาภิวัฒน์และระบบการค้าแบบเสรี ย่ิงขยายช่องว่างแห่งความเป็ นธรรมออก
ไป ทัง้ระหว่างประชาชนในประเทศเดียวกัน และ ระหว่างประชาชนในประเทศ
ต่าง ๆ
บรรดาประเทศมหาอำานาจมักใช้มาตรการควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจ และการ
แทรกแซงทางการทหาร เพ่ ือท่ีจะสร้างความมัง่คงเป็ นปึ กแผ่นและขยายฐาน
อำานาจของตนออกไป ซ่ึงส่ิงเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชนอย่างใหญ่หลวง
คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
13. เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงแนวนโยบายการดำาเนินงานของ องค์การ
การค้าโลก ( WTO) และองค์กรอ่ ืน ๆ เพ่ ือยับยัง้การล่วงละเมิดทางสังคม ส่ิง
แวดล้อม เศรษฐกิจ และสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน และทำาการแยกแยะ
หรือทำาให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับสิทธิของประชาชนท่ีอยู่ในประเทศกำาลัง
พัฒนา เพ่ ือท่ีจะปกป้ องสุขภาพของประชาชน การเปล่ียนแปลงแนวทางดัง
กล่าวนีจ้ะต้องครอบคลุมไปถึงระบบของสังคมท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินทาง
ปั ญญา สิทธิบัตร รวมทัง้ข้อตกลงเก่ียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ
14. เรียกร้องให้มก
ี ารปลดหนีใ้ห้กับประเทศโลกท่ีสามทัง้หมด
15. เรียกร้องให้มก
ี ารเปล่ียนแปลงนโยบายของธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศทัง้หลาย เพ่ ือให้สถาบันเหล่านีห
้ ันมาส่งเสริมสนับสนุนสิทธิ
ด้านสุขภาพและให้ความสำาคัญกับประเทศกำาลังพัฒนามากขึ้น
16. เรียกร้องให้มก
ี ารออกกฎข้อบังคับท่ีมีผลสามารถรับประกันว่า TNCs จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม หรือละเมิดอธิปไตย
17. สร้างหลักประกันว่านโยบายการเกษตรของรัฐบาลจะสอดรับกับความ
ต้องการและความจำาเป็ นของประชาชน มากกว่ามุ่งตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ทัง้นี เ้พ่ ือสร้างระบบความมัน
่ คงด้านออาหารและความเป็ นธรรมในการ
เข้าถึงแหล่งอาหารของประชาชนทัว่โลก

18. เรียกร้องให้ทุกประเทศทัว่โลก ปกป้ องสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน โดย
เฉพาะในเร่ ืองกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
19. เรียกร้องให้มก
ี ารเคร่งครัดการจัดเก็บภาษีธุรกิจการค้าเงินระหว่างประเทศ
เพ่ ือการเก็งกำาไร
20. ช่วยกันเน้นยำา้ว่านโยบายด้านเศรษฐกิจจะต้องตัง้อยู่ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีมุ่ง
สู่สุขภาพและความเสมอภาค ป้ องกันผลกระทบทางเพศ และส่ิงแวดล้อม โดย
ต้องมีระบบการประเมินติดตามเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด
21. ปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ เพ่ ือแทนท่ีด้วยระบบเศรษฐกิจ
ทางเลือกอ่ ืน ๆ ซ่ึงจะเสริมสร้างมนุษยธรรมและสังคมท่ียัง่ยืน ทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจต้องตระหนักถึงปั ญหาส่ิงแวดล้อม หลักการท่ีให้ความสำาคัญกับ
สุขภาพ ความเป็ นธรรม การดูแลแรงงานท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการใช้แรงงานหญิง
ควำมท้ำทำยในประเด็นเชิงสังคม - กำรเมือง
นโยบายทางสังคมท่ีดี ย่อมส่งผลดีต่อการดำารงชีวิตของประชาชน ระบบ
เศรษฐกิจข้ามชาติและการแปรรูประบบเศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน จะทำาให้
ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมล่มสลาย ผู้หญิงเป็ นองค์ประกอบสำาคัญของ
ทุกสังคม แต่ความจำาเป็ นพ้ืนฐานของผู้หญิงกลับถูกละเลยและปฏิเสธ ทัง้ยังมี
การละเมิดสิทธิสตรีนานาประการ
องค์กรและสถาบันภาครัฐกำาลังถูกทำาให้อ่อนแอลงทีละน้อย บทบาทหน้าท่ีของ
ภาครัฐหลายด้านถูกโอนย้ายไปสู่ภาคเอกชน องค์กรเฉพาะกิจ หรือ องค์กรอ่ ืน
ๆ อย่างไม่เป็ นท่ีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ย่ิงไปกว่านัน
้ ความเข้มแข็งขององค์กร
ทางการเมืองและองค์กรความร่วมมือทางการค้าต่าง ๆ ได้ถูกลดทอนลงไปอย่าง
มาก ในขณะท่ีอำานาจของแนวคิดอนุรักษ์นิยมกลับเพ่ิมมากขึ้น ทัง้ ๆ ท่ี
แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในภาคการเมืองและภาคประชาสังคมควร
จะเติบโตและขยายตัวออกไป จึงมีความจำาเป็ นเร่งด่วนท่ีจะต้องส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสาธารณะในประเด็นเหล่านี้
คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
22. เรียกร้องและสนับสนุนให้การพัฒนาและการดำาเนินการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
23. การรับรองสิทธิท่ีเท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง ทัง้ในการทำางาน การดำารง
ชีพ เสรีภาพในการแสดงออก การมีส่วนร่วมทางการเมือง การนับถือศาสนา
การศึกษา และการดำารงชีวิตอยูโ่ ดยปราศจากความรุนแรง

24. ผลักดันให้รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายเพ่ ือปกป้ องและสนับสนุนส่งเสริมสุข
ภาวะทัง้ทางกาย จิต และจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคนยากไร้หรือ
คนชายขอบต่าง ๆ
25. เรียกร้องให้การศึกษาและสุขภาพ เป็ นวาระสำาคัญทางการเมือง โดยจัดให้
มีการศึกษาภาคบังคับฟรีทัง้สำาหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กและสตรี รวม
ทัง้การจัดให้มีระบบการให้การศึกษาท่ีดีและทัว่ถึงแก่เด็กปฐมวัย
26. ร่วมกันเรียกร้องให้บริการของภาครัฐ เช่น การเลีย
้ งดูเด็ก การจัดหา
อาหาร การให้ท่ีพักอาศัย ต้องเป็ นไปเพ่ ือผลประโยชน์ตอ
่ สุขภาพของ
ปั จเจกบุคคลและชุมชน
27.ตรวจสอบการดำาเนินการของภาครัฐท่ีไม่เป็ นไปตามนโยบายท่ีประกาศไว้ต่อ
สาธารณะ ท่ีมีผลทำาให้ประชาชนต้องสูญเสียท่ีดินทำากิน ท่ีอยู่อาศัย และอาชีพ
28. ต่อต้าน คัดค้าน ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ ท่ีคุกคามต่อสิทธิและเสรีภาพ โดย
เฉพาะต่อเด็กและผู้เยาว์
29. ต่อต้านการท่องเท่ียวเชิงเพศ การค้าเด็กและโสเภณีข้ามชาติ
ควำมท้ำทำยในประเด็นทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม
มลพิษทางนำา้ อากาศ ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ชัน
้ บรรยากาศท่ีถก
ู
ทำาลาย พลังงานนิวเคลียร์ ขยะนิวเคลียร์ สารเคมีท่ีเป็ นอันตราย และสารเคมี
ทางการเกษตร การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การทำาลายป่ าและดิน
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระยะยาว โดยมีสาเหตุจากการขาดวิสัย
ทัศน์แบบองค์รวม การแพร่ขยายของลัทธิปัจเจกนิยม พฤติกรรมการแสวงหา
กำาไรสูงสุด และลัทธิบริโภคนิยม การบริโภคในหมู่คนรวย ซ่ึงส่ิงเหล่านีจ้ะต้อง
ได้รับการพลิกฟ้น
ื แก้ไขอย่างเร่งด่วน
คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
30. ยับยัง้กิจกรรมของฝ่ ายต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน
31. เรียกร้องให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ
31. เรียกร้องให้ โครงการพัฒนาต่างๆต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม มีการเตือนและยับยัง้หากพบว่าเทคโนโลยีหรือนโยบาย

ใดๆ จะก่อผลท่ีคุกคามต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม (เน้นมาตรการป้ องกันล่วง
หน้า)
32. เรียกร้องให้รัฐบาลให้คำารับรองว่าจะหาทางท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างเข้มงวด ย่ิงกว่าท่ีได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศไปแล้ว โดยมาตรการ
นัน
้ จะต้องไม่อาศัยวิธีการท่ีจะเส่ียงท่ีจะก่ออันตราย หรือใช้เทคโนโลยี หรือการ
ปฏิบัติการท่ีไม่เหมาะสม
33. ต่อต้านการขนย้ายขยะพิษไปทิง้ในประเทศด้อยพัฒนา หรือในชุมชนท่ีมีผู้
ยากไร้อาศัยอยู่ รวมทัง้เสนอแนะและสนับสนุนให้มีการผลิตขยะหรือของเสีย
เหล่านีใ้ห้น้อยท่ีสุด
34. ลดการบริโภคเกิน และการใช้ชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้ อ ผลักดันให้ประเทศโลก
อุตสาหกรรมท่ีรำ่ารวย มัง่คัง่ ลดการบริโภค และผลิตมลพิษลง 90%
35. เรียกร้องให้มก
ี ารตรวจรับรองเฝ้ าระวังโรค ความปลอดภัยในการทำางาน
ตลอดจนสภาพการทำางาน
36. ไม่ยอมรับการจดสิทธิบัตรเก่ียวกับชีวิต และต่อต้านการละเมิด หรือขโมย
หรือลักลอบจดสิทธิบัตรส่ิงท่ีเป็ นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และทรัพยากรธรรมชาติ
37. เรียกร้องให้มรี ะบบป้ องกันอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ในสถานท่ีทำางาน
ตลอดจนในชุมชนและในบ้านเรือน
38. พัฒนาตัวชีว้ัดการพัฒนาทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ท่ียึดเอาประชาชน
และชุมชนเป็ นศูนย์กลาง และมีการติดตามผลักดันให้มีการประเมินตัวชีว้ัดเพ่ ือ
ตรวจสอบสภาวะสุขภาพประชาชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ
ควำมท้ำทำยในประเด็นเก่ียวกับสงครำม, ควำมรุนแรง,ควำมขัดแย้ง, และภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ
สงคราม, ความรุนแรง,ความขัดแย้ง, และภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็ นส่ิงท่ีทำาลาย
ชุมชนและศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์ ส่ิงเหล่านีส
้ ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก การจัดซ้ืออาวุธสงคราม
และการคอรัปชัน
่ กระบวนการค้าอาวุธสงคราม เป็ นตัวบ่อนทำาลายความมัน
่ คง
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และส่งผลต่อการจัดการงบประมาณเพ่ ือกิจกรรม
ทางสังคม
คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
39. สนับสนุนการรณรงค์เคล่ ือนไหวเพ่ ือสันติภาพและการปลดอาวุธ

40. สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการรุกราน,การวิจัย,การผลิต,การทดลอง
และการใช้อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้าง รวมทัง้การโจมตี หรือก่อความไม่สงบ
ทุกประเทศ
41. สนับสนุนการริเร่ิมของประชาชน ในการแสวงหาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง โดยเฉพาะในประเทศท่ีเคยมีประวัติศาสตร์เก่ียวกับปั ญหา
สงครามกลางเมือง และการทำาลายล้างเผ่าพันธุ์
42. ประณามการใช้เด็กในการสู้รบหรือการทหาร ,การทารุณ ขืนใจ ทรมาน
และรวมทัง้การฆ่าผู้หญิงและเด็ก
43. เรียกร้องให้ยุตก
ิ ารประกอบอาชีพใดๆ ท่ีจะเป็ นการทำาลายศักดิศ
์ รีความเป็ น
มนุษย์
44. ต่อต้านการจัดกองกำาลังติดอาวุธ เพ่ ือการไกล่เกล่ียเพ่ ือช่วยเหลือหรือ
บรรเทาทุกข์
45. เรียกร้องให้มก
ี ารเปล่ียนแปลงการดำาเนินการของสภาความมัน
่ คงแห่ง
สหประชาชาติ เพ่ ือให้มก
ี ารดำาเนินงานในแนวทางสนับสนุนประชาธิปไตย
46. เรียกร้องให้ UN และรัฐต่างๆยุตก
ิ ารใช้มาตรการควำ่าบาตร เป็ นเคร่ ืองมือ
ในการรุกรานหรือตอบโต้ประเทศต่างๆ เพราะนัน
่ จะส่งผลกระทบเสียหายต่อ
สุขภาพของประชากร
47. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม / โครงการ / ความริเร่ิมของชุมชนหรือภาค
ประชาชนในการท่ีจะประกาศให้พ้ืนท่ีของชุมชน / เมือง เป็ นดินแดนแห่ง
สันติภาพและเขตปลอดอาวุธ
48. สนับสนุนการปฏิบัติการและการรณรงค์เพ่ ือป้ องกันและลดการรุกราน /
การโจมตีและการก่อสงครามรุนแรงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเพศชาย
รวมทัง้สนับสนุนให้มก
ี ารปลูกฝั งแนวคิดการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
● สนับสนุนการปฏิบต
ั ิการ และการรณรงค์เพ่ ือป้ องกันภัยพิบัตท
ิ าง
ธรรมชาติ และช่วยบรรเทาทุกข์จากความสูญเสียในหมู่ผู้คนท่ีได้รับผลกระทบ

ระบบบริการสุขภาพทีมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
คำำประกำศนีเ้รียกร้องให้มีกำรจัดหำ / สร้ำงระบบบริกำรสุขภำพระดับต้น /
ปฐมภูมิ ท่ไี ม่คำำนึงถึงกำำลังจ่ำยของประชำชน กำรบริกำรสุขภำพต้องมีควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมีทรัพยำกรท่ีเพียงพอสำำหรับกำรจัดหำบริกำร
เหล่ำนี้

คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
● ต่อต้านนโยบายข้ามชาติ / นโยบายระดับชาติท่ีจะทำาให้บริการสุขภาพ
กลายเป็ นสินค้า หรือธุรกิจภาคเอกชน
● เรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและจัดหาบริการ
สุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปั ญหาสุขภาพของประชาชน และทำาให้
บริการสาธารณสุขโดยไม่คิดมูลค่า และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า
● ผลักดันให้รฐ
ั บาลยอมรับและดำาเนินการมีการบังคับใช้นโยบายด้าน
สุขภาพและยา
● เรียกร้องให้รัฐบาลต่อต้านการทำาให้บริการสาธารณสุขเป็ นบริการเชิง
ธุรกิจ และวางมาตรฐาน / ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการประกอบให้
บริการสุขภาพโดยภาคเอกชน องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชนต่างๆ
● เรียกร้องการเปล่ียนแปลงแนวทางการดำาเนินงานของ WHO เพ่ ือให้
ตอบสนองต่อปั ญหาสุขภาพเพ่ ือประโยชน์ของคนยากจน , หลีกเล่ียงการ
ดำาเนินการแบบราชการ ทำางานโดยการมีส่วนร่วม เปิ ดให้ตัวแทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในสมัชชาองค์การอนามัยโลก และสร้างความมัน
่ ใจ
ว่าองค์การอนามัยโลกเป็ นองค์กรอิสระท่ีปลอดจากการแสวงหาผล
ประโยชน์ของฝ่ ายต่างๆ
● สนับสนุนส่งเสริมและดำาเนินการเพ่ ือเสริมสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชนในการร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเร่ ืองสุขภาพทุกระดับ รวมทัง้
สิทธิของผู้ป่วยและผู้บริโภค
● สนับสนุนและให้ความสำาคัญต่อระบบสุขภาพแบบองค์รวม และการ
แพทย์พ้ืนบ้าน โดยบูรณาการเข้ากับกรบริการปฐมภูมิ
● เรียกร้องให้มก
ี ารเปล่ียนแปลงระบบการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
เพ่ ือให้เกิดแนวคิดการจัดบริการโดยยึดปั ญหาเป็ นศูนย์กลาง ยึดการปฏิบัติจริง
เป็ นหลัก มีความเข้าใจถึงผลกระทบของสภาวการณ์ในระดับโลกต่อชุมชนท้อง
ถ่ิน บุคลากรสาธารณสุขมีการทำางานร่วมกับชุมชนอย่างเคารพและตระหนักถึง
คุณค่าและความหลากหลายของทุนชุมชน
● เปิ ดเผย / เปิ ดกว้างให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับระบบการแพทย์และ
เทคโนโลยีทางสุขภาพ รวมทัง้ระบบยา และเรียกร้องให้ส่ิงเหล่านีต
้ ้องเป็ นไปตาม
ความจำาเป็ นด้านสุขภาพของประชาชน
● เรียกร้องให้การวิจัยสุขภาพ รวมทัง้การการวิจัยทางพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ จะต้องเกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วม บนฐานของความ
จำาเป็ นและมีหลักการเพ่ ือสุขภาพของประชาชนและยึดหลักจริยธรรมเป็ นสำาคัญ
โดยการดำาเนินการขององค์กรหรือสถาบันท่ีเป็ นท่ีเช่ ือถือได้
● สนับสนุนสิทธิของประชาชนในการเจริญพันธุ์ การวางแผนและการ
ตัดสินใจเก่ียวกับครอบครัว และต่อต้านแนวคิดเก่ียวกับการบังคับให้มีการ
วางแผนครอบครัว รวมทัง้สิทธิในการคุมกำาเนิดอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพ่ ือโลกท่ีมีสุขภำวะ

กลุ่มองค์กรภำคประชำชนท่เี ข้มแข็ง เป็ นรำกฐำนของระบอบประชำธิปไตย
ควำมโปร่งใสสุจริต และกระบวนกำรตัดสินใจท่ีดี โดยสิทธิของประชำชนใน
ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะต้องได้รับกำรรับรอง ขณะท่ี
รัฐบำลมีหน้ำท่ต
ี ้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันในกำร
เข้ำถึงกำรมีสุขภำพดีและสิทธิมนุษยชน กำรท่ีมีเครือข่ำยภำคประชำสังคมและ
กำรเคล่ ือนไหวอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทัง้ส่ ือต่ำง ๆจะเป็ นส่วนสำำคัญต่อกำรเสริม
สร้ำงควำมเข้มแข็งของพลังภำคประชำชน ในกำรมีบทบำทร่วมในขัน
้ ตอนกำร
กำำหนด หรือกำรจัดทำำนโยบำย และร่วมควบคุม กำำกับ ติดตำม ตรวจสอบผล
จำกกำรดำำเนินกำรตำมนโยบำยเหล่ำนัน
้ ด้วย
คำาประกาศฯนี จ้ึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน;
49. ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพ่ ือเสริม
สร้างพ้ืนฐานการคิด การวิเคราะห์ และการดำาเนินการ
50. สนับสนุนและดำาเนินการเพ่ ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
นโยบายและบริการสาธารณะทุกระดับ
51. เรียกร้องให้องค์กรภาคประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทร่วมในเวทีหรือกลไก
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลกท่ีมป
ี ระเด็นเก่ียวข้องกับสุขภาพ
52. สนับสนุนปฏิบัติการในท้องถ่ิน เพ่ ือให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
โดยผ่านการก่อตัง้ศูนย์ประสานงานหรือ เครือข่ายภาคประชาชนทัว่โลก
แนวคิดท่ีจะจัดเวทีสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนในระดับโลก เกิดขึ้น
ตัง้แต่ปี คศ. 1998 โดยองค์กรภาคประชาชนจำานวนหน่ึงได้หารือและริเร่ิม
กระบวนการจัดการประชุมนานาชาติ ซ่ึงในท่ีสุดก็ได้จัดการประชุมครัง้แรกขึน
้
ในเดือนธันวาคม คศ. 2000
กระบวนการก่อนและหลังการประชุมสมัชชาสุขภาพภาคประชาชน
ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศและระดับภูมิภาค การ
รวมรวบข้อมูล เร่ ืองราวเก่ียวกับสุขภาพของประชาชนจากทัว่โลก และทำาการ
ยกร่างคำาประกาศฯ และคำาประกาศนีไ้ด้รับการรับรองครัง้แรกในการประชุม
สมัชชาสุขภาพภาคประชาชนครัง้ท่ี 1 ท่ีกรุงซาร์วาร์ บังคลาเทศ นัน
่ เอง
คำาประกาศฯนีเ้ป็ นการแสดงออกถึงประเด็นท่ีภาคประชาชนเล็งเห็น
และต้องการขับเคล่ ือนให้มีการดำาเนินการแก้ไขจากทุกภาคส่วน ด้วยความหวัง
ท่ีจะมีโลกท่ีดีกว่าและมีสุขภาวะท่ีดีกว่าเดิม และจะเป็ นเคร่ ืองมือในการผลัก
ดันและเสนอแนะต่อสาธารณะ รวมทัง้เป็ นส่ิงท่ีสะท้อนถึงขบวนการสุขภาพ
ภาคประชาชนท่ก
ี ำาลังเติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับการผนึกกำาลังกันในการขับเคล่ ือน
ด้านอ่ ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นและดำาเนินการไปพร้อม ๆ กัน

ขอเชิญร่วมรับรองคำำประกำศ
เราได้ขอความร่วมมือไปยังบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้ร่วมในขบวนการนี แ
้ ละขอ
เชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนและรับรองคำาประกาศนี ร้วมทัง้ร่วมนำาแนวคิด
หลักการแห่งคำาประกาศนีไ้ปสู่การปฏิบัติต่อไป
สำานักงานเลขานุการสมัชชาสุขภาพภาคประชาชน
E- mail : secretariat@phmovement.org

