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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒ 1 

ระเบียบวาระท่ี ๒.x                                                                                                  ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒ 2 

 
        วิถีเพศภาวะ: เสริมพลงัสขุภาวะครอบครวั 3 

(Gender Approach: Family Health and Wellbeing Empowerment) 4 

 5 

การใช้วถิเีพศภาวะเป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนทางบวกต่อการเสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั ซึ่ง6 

เป็นหน่วยพื้นฐานของสงัคม ให้ได้เพิม่พูนศกัยภาพและพฒันาขดีความสามารถที่จะดูแลสมาชกิทุกเพศทุก7 

วยัของครอบครวัใหม้สีุขภาวะทีด่ ีจะท าใหค้รอบครวัเป็นครอบครวัสุขภาวะ โดยทีส่ถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ มี8 

ขอ้มลู องคค์วามรู ้แนวทางการขบัเคลื่อนงานทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ อาท ิการก าหนดกฎหมาย 9 

นโยบาย มาตรการ การจดัการศกึษา ระบบสวสัดกิาร และบรกิารต่าง ๆ ทีมุ่่งใหเ้กดิความเท่าเทยีมและเป็น10 

ธรรมระหว่างบุคคลเพศต่าง ๆ ทัง้ผูห้ญงิ ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ จะน าไปสู่การมี ครอบครวั และ11 

สงัคมทีม่สีุขภาวะ มคีวามมัน่คง และสงบสุข 12 

 13 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิรัง้ทีส่บิสอง    14 

ไดพ้จิารณารายงาน เรือ่ง  วถิเีพศภาวะ: เสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั๑  15 

รบัทราบว่า  หน่วยงานภาครฐัไดม้กีารจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญงิชายมาตัง้แต่ 16 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การผลกัดนันโยบาย มาตรการ หรอืการด าเนินงานที่มคีวามละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ 17 

เพื่อใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 18 

ตระหนักว่า ปัจจบุนัครอบครวัไทยมหีลายประเภท และสมาชกิครอบครวัต่างกลุ่มช่วงอาย ุมบีทบาท19 

หลากหลายแตกต่างจากเดมิ ครอบครวัเป็นสถาบนัแรกที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการประกอบสร้างเพศ20 

ภาวะ ความแตกต่างทางประเภทครอบครวั ชาตพินัธุ ์ศาสนา และกลุ่มช่วงอายุของสมาชกิครอบครวั ท าให้21 

ครอบครวัมแีนวคดิ วธิกีารเลีย้งดูสมาชกิ และด าเนินความสมัพนัธใ์นครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั การใชว้ถิเีพศ22 

ภาวะเป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลื่อนสุขภาวะครอบครวัสามารถท าใหเ้กดิขึน้ได้ 23 

กงัวลว่า คนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนักถึงอิทธพิลของเพศภาวะที่มต่ีอสุขภาวะของสมาชกิ  และ24 

ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั มอีคตวิ่าการปรบัเปลีย่นเพศภาวะจะท าใหค้รอบครวัแตกแยก ปัจจุบนักลไก25 

ของรฐัไมม่กีจิกรรมเป็นรปูธรรมทีแ่สดงถงึการมนีโยบาย มาตรการ หรอืการด าเนินงานทีม่คีวามละเอยีดอ่อน26 

ทางเพศภาวะ นอกจากนัน้บุคลากรหน่วยงานภาครฐัขาดความรู ้และทกัษะการวเิคราะหเ์พศภาวะ มาใชใ้น27 

การจดัท าแผนปฏบิตังิาน และก าหนดแนวทางด าเนินงาน รวมทัง้การบงัคบัใชก้ฎหมายไมม่ปีระสทิธภิาพ ท า28 

ให้เพศภาวะของสมาชิกในครอบครัวไทยส่วนใหญ่ไม่มีความเสมอภาค และเป็นธรรม เกิดผลลบต่อ29 

สถานการณ์สุขภาวะของสมาชกิครอบครวั และสุขภาวะครอบครวั 30 

ห่วงใยว่า หน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และสวสัดกิารสงัคมขาดขอ้มูลพื้นฐานจ าแนก31 

เพศทีค่รบถว้น และขอ้มลูครอบครวัทีม่รีปูแบบเป็นปัจจุบนั บุคลากรภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งขาดองคค์วามรูท้ีจ่ะใช้32 

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๑ / หลกั x 

สมชัชาสขุภาพ ๑๒ / ร่างมติ x. 
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วถิเีพศภาวะในการเสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั และยงัต้องการการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กต้อง 33 

และมทีศันะเชงิบวกเกีย่วกบัเพศภาวะ 34 

เหน็ว่า การท าใหส้งัคมตระหนกัรูว้่ายงัมคีวามไม่เท่าเทยีมทางเพศเป็นภารกจิของทุกภาคส่วนทีต่้อง35 

ด าเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือการท าให้ครอบครวัใช้วิถีเพศภาวะบ่มเพาะสมาชิก36 

ครอบครวัใหม้คีวามยดืหยุ่นในบทบาท และใหคุ้ณค่าต่อทุกเพศอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมไดน้ัน้ นอกจาก37 

ครอบครวัต้องปรบัเปลี่ยนตวัเองแล้ว หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมคีวาม38 

ละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ โดยมุ่งให้เกิดสุขภาวะครอบครวั เป็นการลดความเหลื่อมล ้าหรอืขจดัการเลอืก39 

ปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอนัเนื่องมาจากเพศภาวะ และส่งเสรมิให้เกดิความเป็นธรรมทางเพศในสงัคม จงึจะเป็น40 

การเสรมิพลงัครอบครวัใหม้สีุขภาวะทีด่อียา่งยัง่ยนื  41 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 42 

๑. ดา้นการปรบัเปลีย่นครอบครวัในการเลีย้งดเูดก็ และเยาวชน 43 

๑.๑ ขอใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยโดยกรมกจิการสตรแีละ44 

สถาบนัครอบครวั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสุขภาพจติ และกระทรวงวฒันธรรม โดยศูนย์คุณธรรม 45 

(องคก์รมหาชน) และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของพ่อ แม่ ผูป้กครอง และ46 

ผูเ้กี่ยวขอ้งในการเลีย้งดูเดก็ และเยาวชน ในเรื่องเพศภาวะกบัสุขภาวะของสมาชกิในครอบครวั รวมทัง้การ47 

จดักจิกรรมครอบครวัทีส่่งเสรมิการใหคุ้ณค่ากบัทุกเพศอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีม  48 

๑.๒ ขอใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 49 

สนับสนุนใหผู้น้ าชุมชนตระหนักถงึผลกระทบทีเ่กดิจากความไม่เสมอภาค และไมเ่ป็นธรรมทางเพศภาวะทีม่ ี50 

ต่อสุขภาวะครอบครวั ส่งเสรมิให้ชุมชนสรา้งสรรค์กจิกรรมที่สนับสนุนครอบครวัให้คุณค่ากบัทุกเพศอย่าง   51 

เท่าเทยีม มคีวามยดืหยุน่ และยอมรบัการปรบัเปลีย่นบทบาทหญงิ ชาย และผูห้ลากหลายทางเพศ 52 

๒. ดา้นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจต่อสงัคม 53 

๒.๑ ขอใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านกังานปลดักระทรวง ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 54 

และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม โดยสถาบนัอุดมศกึษา55 

ของรฐั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัการศกึษาทุกระดบัใหบู้รณาการความรูเ้รื่องเพศภาวะเขา้ในหลกัสูตร 56 

สื่อการสอน และเสรมิสรา้งบรรยากาศในสถานศกึษาใหส้นับสนุนความเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศภาวะ 57 

๒.๒ ขอให้กระทรวงยุตธิรรม โดยกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 58 

ส านกังานกองทุนสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เสรมิความเขม้แขง็ในการสรา้งสื่อสาธารณะทีเ่น้นความเสมอภาค 59 

และเป็นธรรมทางเพศภาวะ  60 

๒.๓ ขอใหอ้งคก์รสื่อต่าง ๆ โดยกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์ องคก์ารกระจาย61 

เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) รวมทัง้สมาคมวชิาชพีสื่อทีม่บีทบาทในการก ากบัดูแล62 

งานดา้นสื่อ ผลกัดนัใหอ้งคก์รสื่อต่าง ๆ ใหค้วามส าคญักบัความละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ ไมน่ าเสนอเนื้อหา63 

ทีม่ลีกัษณะการตตีรา ไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ และสนับสนุนการสรา้งความตระหนักใหส้งัคมเคารพ64 

ความแตกต่างหลากหลายในมติเิพศภาวะ 65 

 66 

 67 
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๓. ดา้นการพฒันาขอ้มลูและองคค์วามรู ้68 

๓.๑ ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดยส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์และกระทรวงการพฒันา69 

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กรมกจิการเดก็และเยาวชน และ70 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกนัพฒันาฐานข้อมูล หรอืเชื่อมโยงข้อมูลที่มกีารแยก เพศและประเภท71 

ครอบครวัไทย เพื่อใชป้ระโยชน์ในการส่งเสรมิสุขภาวะของครอบครวั 72 

๓.๒ ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม โดยส านักงานการวจิยั73 

แห่งชาต ิสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตัง้เงื่อนไขการใหทุ้นโครงการต่าง ๆ ทางดา้น74 

สงัคม ชุมชน ครอบครวั และสุขภาพว่าตอ้งแสดงถงึความละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ  75 

๔. ดา้นการพฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐั 76 

๔.๑ ขอใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนั77 

ครอบครวั และส านักงานปลดักระทรวงฯ ทุกกระทรวง พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความตระหนกัในเรือ่งเพศ78 

ภาวะ และทกัษะในการวิเคราะห์และบูรณาการมติิเพศภาวะไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ79 

โครงการ 80 

๔.๒ ขอให้ทุกกระทรวงก าหนดตวัชี้วดัความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชดัเจน เพื่อการ81 

ก าหนดแผนแม่บทด้านการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่วยงาน โดยมกีารบูรณาการมติิ   82 

เพศภาวะ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายทัง้บุคลากรภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทัง้นี้ ควรให้83 

มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อสาธารณะ     84 

อยา่งต่อเนื่อง สม ่าเสมอ อยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 85 

๔.๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยั กรมควบคุมโรคตดิต่อ กรมการแพทย ์กรม86 

สุขภาพจติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรวชิาชพีที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบั     87 

ทุกวชิาชพีมคีวามเข้าใจเรื่องเพศภาวะ วถิีเพศภาวะ สามารถจดับรกิารสุขภาพทุกระดบัได้อย่างมคีวาม88 

ละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ค าปรกึษา จติบ าบดั จติสงัคมบ าบดั ครอบครวับ าบดั 89 

บรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ ์มขีอ้มลูแยกเพศหญงิ ชาย และผูห้ลากหลายทางเพศ เพื่อใชว้เิคราะหเ์พศภาวะ 90 

และออกแบบบรกิารทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ และก าหนดเป็นตวัชีว้ดัการด าเนินงาน 91 

๕. ดา้นกฎหมาย ขอใหภ้าคการเมอืงโดยพรรคการเมอืงทุกพรรคผลกัดนัให้เกดิกลไกทางกฎหมาย92 

เพื่อใหผู้ห้ลากหลายทางเพศไดร้บัการรบัรองอยา่งเท่าเทยีม และเป็นธรรมในทุกมติ ิรวมทัง้ก ากบั ตดิตามให้93 

มกีารใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 94 

๖. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ95 

แห่งชาตคิรัง้ที ่๑๔ 96 


