กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ สร้ างวิถสี ุขภาวะไทย
ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.จิราพร ลิ ้มปานานนท์
ประธานกรรมการองค์กรอิสระเพือ่ การคุ้มครองผู้บริ โภคภาคประชาชน

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นกลไกสําคัญที่สดุ อันหนึง่ ในการสร้ างนโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ น
ร่วม หากศึกษาทฤษฎีของ Sherry R. Arnstein จะพบว่า มีบนั ไดแห่งการมีสว่ นร่วมของพลเมืองอยู่ ๘ ขัน้ คือ
๑) การบงการหรื อสัง่ ให้ ร่วมมือ ๒) การเยียวยาเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นการมีสว่ นร่วมของผู้เดือดร้ อน ๓) การให้
ข้ อมูล เรื่ องสิทธิและความรับผิดชอบ นับเป็ นจุดแรกของการมีสว่ นร่วมของพลเมือง แต่โดยมากยังเป็ นการ
สือ่ สารจากรัฐสูป่ ระชาชนทางเดียว ประชาชนยังมีโอกาสน้ อยมากในการตัดสินใจ ๔) การปรึกษาหารื อ เช่น
รูปแบบของการสํารวจทัศนคติ การทําประชาพิจารณ์ ๕) การทําให้ พอใจ เป็ นกลยุทธของการมีสว่ นร่วมซึง่
มักจะมีเพียงประชาชนบางกลุม่ ทีไ่ ด้ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในบางกิจกรรม แต่ก็ยงั ไม่สะท้ อนเสียงคนส่วนใหญ่
๖) การเป็ นหุ้นส่วน กระจายอํานาจระหว่างผู้มีอํานาจกับชุมชนในการวางแผน ตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน
ขันนี
้ ้จะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อชุมชนเข้ มแข็งและมีทรัพยากรในการบริ หารจัดการ ๗) การมีตวั แทนที่มีอาํ นาจ
ในแง่การตัดสินใจแผนงานต่างๆ ที่สะท้ อนความต้ องการของชุมชน ๘) การมีพลเมืองที่มีอํานาจ ซึง่ เป็ นขัน้
สุดท้ าย
หากดูกระบวนการทังหมดซึ
้
ง่ เป็ นกระบวนการจําแนกความเข้ มข้ นของการมีสว่ นร่วม กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพนันนั
้ บได้ วา่ อยูใ่ นขัน้ ๗ อาจถึงขัน้ ๘ ด้ วยซํ ้า เนื่องจากมีการคัดเลือกตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจ
เข้ าร่วมในระบวนการสมัชชาสุขภาพตั ้งแต่การสร้ างนโยบายสาธารณะและขับเคลือ่ นจนเกิดการเปลีย่ นแปลง
เช่น การเกิดคณะกรรมการพัฒนาระบบยา การสร้ างธรรมนูญสุขภาพที่ชมุ ชนต้ องการ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินนสํ
ั ้ าคัญยิ่งต่อการสร้ างวิถีสขุ ภาวะไทย นับตังแต่
้ มีการสานพลัง
ปั ญญาจากเครื อข่ายและภาคีจนทําให้ เกิด พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และทําให้ มีการจัดสมัชชา
แห่งชาติทกุ ปี มีมติออกมามากมาย นับเป็ นนโยบายสาธารณะที่มาจากฉันทมติร่วมกันของภาคีตา่ งๆ โดย
ตลอด ๗ ปี ที่ผา่ นมา การประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทําให้ เกิดนโยบายสาธารณะที่เป็ นมติสมัชชาถึง
๖๔ มติ เมื่อมีทิศทางแล้ วก็ต้องมีการขับเคลือ่ นให้ ถงึ จุดหมายปลายทาง ดังนัน้ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจงึ
เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ น และหนึง่ ในปัจจัยหลักของความสําเร็จในการขับเคลือ่ นก็คือ การมีสว่ นร่วมอย่างรับผิดชอบ

จากทุกภาคีที่เกี่ยวข้ อง ที่จะต้ องแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข ถอดบทเรี ยนความผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๒ เรื่ องการเจรจาการค้ าเสรี หรื อเอฟทีเอ ที่ดเู หมือนว่ากว่าจะมี
มติออกมา มีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นมากมาย แต่มติดงั กล่าวก็สามารถออกมาได้ และถูกขับเคลือ่ นโดยภาคี
เครื อข่ายจนเกิดผลมากมาย เช่น การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในระหว่างการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหภาพ
ยุโรป หรื อการศึกษาประเมินผลกระทบด้ านต่างๆ ก่อนเข้ าร่วมทีพีพี (ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
ภาคพื ้นเอเชีย-แปซิฟิก) จึงอาจกล่าวได้ วา่ การขับเคลือ่ นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั ้นมีความสําคัญพอๆ
กับการสร้ างนโยบาย
นอกจากนี ้ยังมีกลไกที่จะมีสว่ นสร้ างพลังทางสังคมเช่นเดียวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพ นัน่ คือ การ
ทํางานร่วมกันภาคส่วนต่างๆ ตามบทบาทหน้ าที่ในร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ....
ด้ วยความเชื่อมัน่ ในพลังและสิทธิในการมีสว่ นร่วมของผู้บริ โภค
จึงมีความเชื่อมัน่ และเห็นความสําคัญทังกระบวนการสมั
้
ชชาสุขภาพแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.องค์การ
อิสระเพือ่ การคุ้มครองผู้บริ โภค ในการพัฒนาความเข้ มแข็งของพลเมืองไทย
การสานพลังปั ญญาและการมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายที่มีอํานาจตัดสินใจด้ วยความรับผิดชอบ
ย่อมนําไปสูก่ ารสร้ างสุขภาวะของสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน และหวังว่ารัฐบาลและสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติจะทํา
ให้ มี พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคในเร็ววันนี ้ .----------------------------------------------หมายเหตุ :ปาฐกถาพิเศษในงาน สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8พ.ศ.2558 สานพลังปั ญญาภาคี สร้างวิถีสุข
ภาวะไทย

