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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒ 1 
ระเบียบวาระท่ี X.X                                                                             ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒  2 

 3 

๑. ความเข้าใจพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง (เพ่ิมเติม) 4 

๑.๑ เพศ (sex) หมายถงึ เกณฑ์การแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่าง ๆ โดยยดึเอาลกัษณะทางสรรีะของ5 

อวยัวะเพศและระบบสบืพนัธุต์ามทีบุ่คคลถอืก าเนิดมาเป็นเกณฑ ์ เรยีกอกีอยา่งว่า “เพศก าเนิด” หรอื “เพศสรรีะ”  6 
ทัง้นี้ บรรทดัฐานของสงัคมส่วนใหญ่ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั มกัจ ากดัว่าเพศที ่ “ปกต”ิ ของมนุษยม์ไีดเ้พยีงเพศ7 
ใดเพศหนึ่งในสองเพศ คอื เพศหญงิ หรอืเพศชาย เท่านัน้ และมกัถอืว่าบุคคลที่มเีพศไม่ตรงตามบรรทดัฐานที่8 
สงัคมยอมรบั เช่น ผูม้เีพศสรรีะทีไ่ม่สามารถระบุเป็นหญงิ-ชายไดช้ดัเจน (intersex) หรอืบุคคลขา้มเพศ เป็นผูท้ี่9 
มคีวามผดิปกต ิส่งผลบุคคลเหล่านี้ไดร้บัผลกระทบทางลบในการด าเนินชวีติอยา่งต่อเนื่องในหลาย ๆ ดา้น 10 

๑.๒ เพศภาวะ (gender) หมายถงึ สภาวะหรอืลกัษณะทีส่ะทอ้นความเป็นเพศหญงิ เพศชาย หรอืเพศ11 

อื่น ๆ ตามทีบ่รรทดัฐานสงัคมก าหนด  เรยีกอย่างอื่นว่า “เพศก าหนด” หรอื “เพศทีส่งัคมก าหนด” หรอื “เพศทาง12 
สงัคม”  ทัง้นี้เพศภาวะของบุคคลมหีลายมติปิระกอบกนั ทัง้ส านึกรบัรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลเพศใด บุคลกิภาพ 13 
นิสยัใจคอ ทศันคต ิพฤตกิรรมการแสดงออก และบทบาทหน้าทีท่ีส่งัคมคาดหวงั เป็นต้น  โดยสงัคมมกัคาดหวงั14 
ว่าบุคคลเพศหญงิ เพศชาย และคนขา้มเพศ ยอ่มมลีกัษณะของเพศภาวะแตกต่างกนัไปตามทีส่งัคมก าหนด เช่น 15 
ผูห้ญงิอ่อนโยน อ่อนแอ ตอ้งการการปกป้องดแูล  ผูช้ายเขม้แขง็ เดด็เดีย่ว มคีวามเป็นผูน้ า คนขา้มเพศมอีารมณ์16 
รนุแรง เป็นตน้   17 

ความแตกต่างทางเพศภาวะดงักล่าว มกัส่งผลใหบุ้คคลแต่ละเพศไดร้บัสทิธ ิโอกาส อ านาจ และสถานะ18 
ทางสงัคมที่ไม่เท่าเทยีมกนั ท าให้เกดิปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ  และเนื่องจากเพศภาวะเป็นสิง่ที่สงัคม19 
ก าหนด ลกัษณะทีส่ะทอ้นความเป็นเพศแบบต่าง ๆ ทีส่งัคมใหก้ารยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัอาจมคีวามแตกต่างกนั20 
ไปในแต่ละสงัคม และเป็นสิง่ทีไ่มต่ายตวั อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามยคุสมยัหรอืบรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 21 

ค าอื่น ๆ ที่ใชเ้รยีกเพศภาวะ ได้แก่ เพศสภาพ เพศสภาวะ มติทิางเพศ บทบาททางเพศ บทบาทหญงิ22 
ชาย เป็นตน้ 23 

๑.๓ เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วถิีชีวติทางเพศของบุคคล ประกอบด้วยมติิด้านร่างกาย อารมณ์24 

ความรูส้กึ และสงัคมวฒันธรรม ที่เกี่ยวขอ้งและส่งผลต่อทางเลอืกและพฤติกรรมของบุคคลในด้านที่เกี่ยวกบั25 
ความรู้สึกดึงดูดหรือพึงพอใจในทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การมีคู่ (หรือไม่มีคู่ ) การเลือกมี26 

สมชัชาสขุภาพ ๑๒   / หลกั X. /ผนวก๑ 
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ความสมัพนัธท์างเพศหรอืมคีู่กบับุคคลเพศใด (รกัต่างเพศ รกัเพศเดยีวกนั รกัสองเพศ หรอืรกัแบบไม่ก าหนด1 
เพศตายตวั เป็นตน้) และมกัส่งผลถงึสุขภาวะทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุข์องบุคคลดว้ย 2 

ในด้านหนึ่ง เพศวถิอีาจดูเหมอืนเป็นทางเลอืกส่วนบุคคล แต่ในอีกด้านหนึ่ง เพศวถิีของบุคคลมกัถูก3 
ก าหนดหรอืจ ากดัด้วยบรรทดัฐานด้านเพศตามที่สงัคมก าหนด โดยสงัคมส่วนใหญ่ในปัจจุบนัยงัให้การยอมรบั4 
เฉพาะเพศวถิแีบบรกัต่างเพศ (heterosexual) ว่าเป็นสิง่ “ปกต”ิ และ “เป็นธรรมชาต”ิ และไม่ใหก้ารยอมรบัเพศ5 
วถิแีบบรกัเพศเดยีวกนัหรอืแบบทีไ่มร่ะบุเพศตายตวั โดยมกัถอืว่าเพศวถิใีนลกัษณะดงักล่าวเป็นความ “ผดิปกต”ิ 6 
หรอื “ผดิธรรมชาต”ิ และมกัสรา้งขอ้จ ากดัทางกฎหมาย นโยบาย ระบบสวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะ ส่งผลให้7 
บุคคลทีม่เีพศวถิแีบบอื่นทีไ่มใ่ช่รกัต่างเพศตอ้งถูกจ ากดัสทิธแิละโอกาสการด าเนินชวีติในหลาย ๆ ดา้น 8 

กลุ่มคนที่มเีพศวถิแีบบอื่นนอกเหนือจากรกัต่างเพศมคี าทีเ่รยีกรวมว่า LGBTIQN ซึ่งในภาษาไทยอาจ9 
เรยีกรวมว่า “ผูห้ลากหลายทางเพศ” ในปัจจบุนัมกัจ าแนกเป็นกลุ่มยอ่ยต่าง ๆ ดงันี้ 10 

L – Lesbian (เลสเบีย้น) ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ หญงิรกัหญงิ, ทอม-ดี ้11 
G – Gay (เกย)์ ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ ชายรกัชาย, ตุ๊ด (มนียัเชงิดถููก) 12 
B – Bisexual (ไบเซก็ช่วล) ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ คนรกัสองเพศ หรอืรกัแบบไมก่ าหนดเพศ 13 
T – Transgender/Transsexual (ทรานส์เจนเดอร/์ทรานเซก็ช่วล) ค าเรยีกในภาษาไทย ได้แก่ คนขา้ม14 

เพศ, กะเทย/กระเทย (บางกรณีมนีัยเชงิดูถูก), สาวประเภทสอง (บางกรณีมนีัยเชงิดูถูก), หญงิขา้มเพศ (เพศ15 
ก าเนิดเป็นชาย ขา้มเพศมาเป็นหญงิ), ทอม, ชายขา้มเพศ (เพศก าเนิดเป็นหญงิ ขา้มเพศมาเป็นชาย) 16 

I – Intersex (อนิเตอรเ์ซก็ซ)์ ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ ผูท้ีม่ภีาวะเพศก ากวม (มกัใชใ้นทางการแพทย/์17 
วชิาการ), ผูท้ีส่รรีะทางเพศไมบ่่งชดัว่าเป็นเพศหญงิหรอืเพศชาย 18 

Q – Queer (เควยีร)์ ยงัไม่มคี าเรยีกในภาษาไทย มกัใชค้ าทบัศพัท ์หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มคนที่มเีพศ19 
วถิต่ีาง ๆ ซึง่มกัรวมถงึ LGBTI ขา้งต้น และอาจรวมถงึบุคคลทีม่เีพศวถิแีบบรกัต่างเพศกไ็ด ้โดยเควยีรท์ีม่เีพศ20 
วถิแีบบต่าง ๆ มจีุดร่วมกนั คอื การไม่ยอมรบัการแบ่งเพศแบบขัว้ตรงขา้มหญงิ-ชาย และไม่ยอมรบัว่ารกัต่าง21 
เพศเป็นเพศวถิเีดยีวที ่“ปกต”ิ หรอื “เป็นธรรมชาต”ิ และเพศวถิอีื่น “ผดิปกต”ิ หรอื “ผดิธรรมชาต”ิ ตามทีบ่รรทดั22 
ฐานของสงัคมส่วนใหญ่ก าหนด กลุ่มคนที่ระบุตวัเองว่าเป็นเควยีร์มมีุมมองว่าเพศ เพศภาวะ และเพศวถิีของ23 
คนเรามลีกัษณะไมต่ายตวั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามช่วงเวลาและบรบิทแวดลอ้มของชวีติและสงัคมของแต่ละ24 
บุคคล 25 
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N – Non-binary (นอน-ไบนารี)่ ยงัไมม่คี าเรยีกในภาษาไทย มกัใชค้ าทบัศพัท ์หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่ม1 
คนทีไ่ม่ยอมรบัการแบ่งเพศแบบ binary คอืแบ่งเป็นเพศขัว้ตรงขา้มหญงิ-ชาย รวมทัง้ไม่ประสงคจ์ะระบุตวัเองว่า2 
เป็นบุคคลเพศใดเพศหนึ่งตามทีส่งัคมก าหนด 3 

๑.๔ วิถีเพศภาวะ (gender approach) หมายถงึ แนวทางการด าเนินงานของสถาบนัหรอืองค์กรทาง4 

สงัคมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น การก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ การจดัการศึกษา ระบบสวสัดกิาร หรอื5 
บรกิารต่าง ๆ โดยตระหนักว่าผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศ หรอืผู้ที่มคีวามหลากหลายทางเพศ มกัเข้าถึงสทิธิ 6 
โอกาส สวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ไดไ้มเ่ท่าเทยีมกนั โดยมสีาเหตุจากขอ้จ ากดัหรอืการเลอืกปฏบิตัทิี่7 
เป็นผลจากค่านิยมและอคตทิางเพศในสงัคม การด าเนินงานโดยใชว้ถิเีพศภาวะ จงึหมายถงึการที่สถาบนัหรอื8 
องค์การทางสงัคมต่าง ๆ ตระหนักรู้ว่าสงัคมยงัมคีวามไม่เท่าเทยีมทางเพศ และด าเนินงานต่าง ๆ โดยมุ่งให้9 
เกดิผลเป็นการลดความเหลื่อมล ้าหรอืขจดัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมอนัเนื่องมาจากเพศภาวะ และส่งเสรมิให้10 
เกดิความเป็นธรรมทางเพศในสงัคม 11 

๑.๕ ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ/ความตระหนักรู้ด้านเพศภาวะ  (gender sensitivity/gender 12 

awareness) หมายถงึ การตระหนักรูแ้ละยอมรบัว่าความแตกต่างดา้นเพศภาวะเกดิจากค่านิยมหรอืบรรทดัฐาน13 
ทางสงัคมเป็นตวัก าหนด ส่งผลใหบุ้คคลเพศต่าง ๆ ทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย คนขา้มเพศ หรอืผูท้ีม่คีวามหลากหลายทาง14 
เพศ มสี านึกรบัรูค้วามเป็นเพศของตนเอง ตลอดจนมบีุคลกิภาพ นิสยัใจคอ ทศันคติ พฤตกิรรมการแสดงออก 15 
และบทบาทหน้าที่ตามที่สงัคมคาดหวงัแตกต่างกนัไป และตระหนักด้วยว่าความแตกต่างอนัเนื่องมาจากเพศ16 
ภาวะมกัส่งผลให้บุคคลแต่ละเพศได้รบัสทิธ ิโอกาส อ านาจ และสถานะทางสงัคมที่ไม่เท่าเทยีมกนั ท าให้เกิด17 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ ผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินการทางสงัคมต่าง ๆ เช่น การก าหนด18 
กฎหมาย กฎระเบยีบ กตกิา นโยบาย หรอืจดัระบบสวสัดกิารและบรกิารสาธารณะต่าง ๆ จงึควรต้องมคีวามไว19 
หรอืละเอยีดอ่อนต่อความไม่เท่าเทยีมและไม่เป็นธรรมอนัเนื่องจากเพศภาวะดงักล่าว และพยายามหาทางลด20 
ความเหลื่อมล ้าและการเลอืกปฏิบตัอินัเนื่องมาจากเพศภาวะ และเสรมิสรา้งความเป็นธรรมให้เกดิขึน้กบัคนทุก21 
เพศ 22 

๑.๖ การเสริมพลงั (empowerment) หมายถึง การให้อ านาจการตัดสินใจ หนุนเสริมความรู้และ23 

ทรพัยากรด้านต่าง ๆ และสร้างเงื่อนไขทางสงัคมที่จ าเป็น เพื่อเอื้อให้บุคคลหรอืกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้อยู่ใน24 
สถานะที่เสยีเปรยีบในสงัคม สามารถก าหนดและจดัการชวีิตของตนเองได้ น าไปสู่การมสีุขภาวะหรอืการมี25 
คุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสุข มศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างเสมอหน้าเท่าเทยีม  โดย26 
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การเสรมิพลงัอาจท าไดท้ัง้ในระดบัปัจเจบุคคล ครอบครวั และชุมชนหรอืกลุ่มคน และการท างานใด ๆ เพื่อใหเ้กดิ1 
ผลลพัธเ์ป็นการเสรมิพลงัของบุคคลหรอืกลุ่มคน จ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารท างานแบบทีเ่ป็นการเสรมิพลงัดว้ย 2 

๑.๗ สุขภาวะ (well-being) หมายถงึ สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลหรอืกลุ่มคน ทีส่ามารถด าเนินชวีติ3 

ไดอ้ยา่งมคีวามสุข มคีุณภาพชวีติที่ด ี4 
สุขภาวะมหีลายมติ ิได้แก่ ๑) ด้านร่างกาย (สุขภาพกายด ีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดแีละ5 

ปลอดภยั หาเลี้ยงชพีหรอืมทีรพัยากรที่จ าเป็นในการด ารงชวีติเพยีงพอ) ๒) ด้านจติใจ (สุขภาพจติด ีจติใจ6 
เขม้แขง็ มัน่คง มคีวามสุข รบัมอืกบัปัญหาและความยุ่งยากในชวีติได้) ๓) ด้านสงัคม (การอยู่ร่วมกนัดว้ยดใีน7 
ครอบครวั ชุมชน และสงัคม มบีรกิารทางสงัคมที่มคีุณภาพ สงัคมมคีวามปลอดภยั เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มเีสรภีาพ 8 
ความเป็นธรรม และสนัตภิาพ) และ ๔) ด้านปัญญา (มคีวามสามารถในการรบัรูแ้ละคดิวเิคราะห์ รูเ้ท่าทนัและ9 
เขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีิตและสงัคม สามารถแยกแยะถูก-ผดิ ด-ีเลว ประโยชน์-โทษ รวมถงึมโีอกาสใน10 
การศกึษาและปฏบิตัติามหลกัความเชื่อทางศาสนาหรอืจติวญิญาณของแต่ละบุคคล) 11 

สุขภาวะจะเกดิขึน้ได้ต้องอาศยัปัจจยัเอื้อทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครวั ชุมชน และโครงสรา้งทาง12 
สงัคมประกอบกัน โดยเฉพาะโครงสร้างทางสงัคมที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณี กฎหมาย นโยบาย ระบบ13 
การศกึษา ระบบเศรษฐกจิ ระบบการจดัการสภาพแวดล้อม ระบบสวสัดกิารและบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ลว้นมี14 
อทิธพิลต่อการเสรมิสรา้งหรอืบัน่ทอนสุขภาวะของคนในสงัคม 15 

๑.๘ สุขภาวะครอบครวั (family health and wellbeing) หมายถงึ สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลทีเ่ป็น16 

สมาชกิในครอบครวั หรอืของครอบครวัโดยรวม ทีส่ามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข มคีุณภาพชวีติทีด่ ีทัง้17 
ในมติดิ้านร่างกาย จติใจ สงัคม และปัญญา โดยที่สุขภาวะของครอบครวัจะเกิดขึน้ได้ ต้องอาศยัปัจจยัเอื้อไม่18 
เฉพาะทีก่ าหนดหรอืสรา้งขึน้โดยปัจเจกบุคคลและครอบครวัเอง แต่ต้องอาศยัปัจจยัเอื้อในระดบัทีส่งูขึน้ไป ไดแ้ก่ 19 
ปัจจยัเอื้อในระดบัชุมชน และโครงสร้างทางสงัคม เช่น กฎหมาย นโยบาย ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ 20 
ระบบสวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ดว้ย จงึจะเอือ้ใหค้รอบครวัมสีุขภาวะทีด่ไีด ้21 

๑.๙ คนไทย (Thai people) หมายถึงผู้ที่ถือก าเนิดในประเทศไทย และ/หรอืมสีญัชาติไทย คนไทย22 

ภายใต้นิยามดงักล่าว คนไทยมหีลากหลายกลุ่มชาตพินัธุ ์และหลายศาสนา โดยจ าแนกกลุ่มชาตพินัธุ์ตามกลุ่ม23 
ภาษาได้ ๖๐ กลุ่ม ในส่วนศาสนานัน้ ครวัเรอืน ร้อยละ ๙๓.๕ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ รอ้ยละ ๕.๔ นับถือ24 
ศาสนาอสิลาม รอ้ยละ ๑.๑ ศาสนาครสิต ์ทีเ่หลอืเป็นผูท้ีน่บัถอืศาสนาอื่น ๆ รวมทัง้ผูท้ีไ่มม่ศีาสนา   25 

๑.๑๐ กลุ่มคนตามช่วงอายุ (generation) แบ่งเป็น ๕ กลุ่มช่วงอายุ๔ คอื ๑) Silent generation กลุ่ม26 

คนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ๒) Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๕ ๓) 27 
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Generation X คอื กลุ่มคนที่เกดิประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๒๐ ๔) Generation Y คอืคนที่เกดิระหว่างปี พ.ศ.1 
๒๕๒๑-๒๕๓๘ และ ๕) Generation Z เป็นคนรุน่ใหมท่ีเ่กดิ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึน้ไป  2 

๑.๑๑ ครอบครวัไทย (Thai family) ครอบครวัไทยแบ่งเป็น ๗ ประเภท คือ ๑) ครอบครวัสามรุ่น 3 

หมายถงึในครอบครวัเดยีวกนัมทีัง้รุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นลูก และรุ่นหลานอยู่รวมกนั ๒) ครอบครวัพ่อแม่ลูก ๓) คู่4 
สามภีรรยาทีไ่ม่มบีุตร ๔) ครวัเรอืนอยู่คนเดยีว ๕) ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ๖) ครวัเรอืนขา้มรุ่น และ ๗) ครวัเรอืนที่5 
ไม่ใช่ญาติ อาจเป็นเพื่อนฝูงแต่มสีายสมัพนัธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนัน้ยงัพบรูปแบบครอบครวัที่6 
หลากหลาย เช่น ครอบครวัเพศเดยีวกนั ครอบครวัทีไ่ม่ใช่ญาต ิครอบครวัทีดู่แลลูกลกัษณะพเิศษ ซึง่ไม่มขีอ้มลู7 
เชงิสถติชิดัเจน 8 
บรรณานุกรม 9 

๑) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย. รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 10 
โฉมหน้าครอบครวัไทย ยุคเกดิน้อย อายุยนื. กรุงเทพฯ. the United Nations Population Fund Thailand and 11 
the Office of the National Economic and Social Development Board. ๒๕๕๙. 12 
๒) กฤตยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทยั กาญจนะจติรา, วาสนา อิม่เอม, และอุษา เลศิศรสีนัทดั. ความรุนแรงในชวีติคู่13 
กบัสุขภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๔๘. 14 
๓) กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. มองผ่านเลนส์เพศภาวะ และความหลากหลาย: ข้อเสนอการ15 
พฒันายทุธศาสตรเ์พื่อสุขภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สมาคมเพศวถิศีกึษา, ๒๕๕๘. 16 
๔) ภูเบศร์ สมุทรจักร , ธีรนุช ก้อนแก้ว , ริฎวัน อุ เด็น. ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ๒๕๖๐. 17 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-๕๓๙.pdf 18 
๕) วราภรณ์ แช่มสนิท. แผนงานสุขภาวะผู้หญงิและความเป็นธรรมทางเพศ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ19 
สรา้งเสรมิสุขภาพ. https://www.women-wellbeing.com/about-us/  20 
๖) ศริพิร จริวฒัน์กุล, สมพร รุ่งเรอืงกลกจิ, กฤตยา แสวงเจรญิ, สมพร วฒันนุกูลเกยีรต ิและคณะ. จารตีกบัสุข21 
ภาวะของผูห้ญงิชาตพินัธุ:์ กรณศีกึษา 4 ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัน่าน. วารสารสตรนีิยมไทย ๒๕๕๔. ๕(๕): ๒-๓๘. 22 
๗) สุวไิล เปรมศรรีตัน์ และคณะ. แผนที่ภาษาของกลุ่มชาตพินัธุต่์าง ๆในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรง23 
พมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว, ๒๕๔๗. 24 
๘) สมพร รุ่งเรอืงกลกจิ. เพศภาวะกบัสุขภาพจติ. วารสารสมาคมจติแพทยแ์ห่งประเทศไทย. ๒๕๕๓, ๕๕(๑): 25 
๑๐๙-๑๑๘. 26 
 27 

๒. สถานการณ์โดยสรปุ 28 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-539.pdf
https://www.women-wellbeing.com/about-us/
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๒.๑ ความรนุแรงในครอบครวั: มขีอ้มูลความสมัพนัธ์ของโครงสรา้งครอบครวั พบว่า มคีรอบครวัที่1 
อบอุ่นลดลง จากรอ้ยละ ๖๘.๓๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นรอ้ยละ ๖๕.๖๐ ในปี ๒๕๕๗ อตัราการหยา่รา้งของคู่สมรสเป็น 2 
๕.๔๕ คู่ต่อพนัครวัเรอืนในปี ๒๕๕๗ โดยกรุงเทพมหานครมจี านวนการหย่าร้างมากที่สุด นอกจากนี้ยงัพบ3 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครวั โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มขี่าวความรนุแรงในครอบครวัถงึ ๓๖๘ ข่าว พบข่าวการ4 
ฆ่ากันมากที่สุด ร้อยละ ๖๒.๕๐ รองลงมาคือ ข่าวฆ่าตัวตาย ข่าวท าร้ายร่างกาย  และการละเมดิทางเพศ 5 
ตามล าดับ โดยมีปัจจยักระตุ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และพบว่า ความสัมพันธ์ของผู้กระท า/6 
ผูถู้กกระท า คอื พ่อละเมดิลกู รอ้ยละ ๒๘.๕๗ และพีช่ายละเมดิน้องสาว รอ้ยละ ๒๑.๔๓ 7 

๒.๒ โรคซึมเศร้า: มขี้อมูลการส ารวจความชุกของโรคซึมเศร้า พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่า มคีนไทยป่วย8 
ซมึเศร้า ๑.๕ ล้านคน หากพจิารณาตามเพศและอายุของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า พบว่า ผู้หญิงเสี่ยงป่วยมากกว่า9 
ผูช้าย ๑.๗ เท่า โดยผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานอายุ ๒๕-๕๙ ปี รอ้ยละ ๖๒ รองลงมาเป็นวยัสงูอาย ุ๖๐ ปีขึน้10 
ไป รอ้ยละ ๒๖.๕ และเป็นเยาวชนอาย ุ๑๕-๒๔ ปี รอ้ยละ ๑๑.๕๕ ส่วนการเขา้ถงึบรกิารพบว่าผูห้ญงิเขา้รบัการ11 
บ าบดัมากกว่าผู้ชาย ผูห้ญงิถูกตตีราว่าอ่อนแอน้อยกว่าผู้ชาย การป้องกนั และการบ าบดัรกัษาในปัจจุบนัขาด12 
ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเยียวยาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุ13 
รากเหงา้ของปัญหาที่ตนเองเผชญิอยู่และเป็นสาเหตุของอาการซมึเศรา้ การบ าบดัรกัษาผู้ป่วยหญงิที่เป็นโรค14 
ซมึเศร้าที่เผชิญกับแรงกดดนัจากความไม่เป็นธรรมทางเพศหรอืการถูกกระท ารุนแรงจากชีวิตคู่ในลกัษณะ15 
ดงักล่าวจงึยงัไม่เกดิผลอย่างแทจ้รงิ ท าใหผู้ป่้วยต้องเผชญิกบัอาการซมึเศรา้ซ ้า ๆ การป้องกนัหรือบ าบดัรกัษา16 
ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทัง้หญงิและชายทีเ่กดิจากปัจจยัการหล่อหลอมเพศภาวะในระดบัสงัคม จงึควรต้องมกีารบูรณา17 
การความเขา้ใจมติเิชงิโครงสรา้งอ านาจและความเป็นธรรมทางสงัคม โดยเฉพาะกรอบเรื่องเพศ หรอืบรรทดัฐาน18 
ความเป็นหญงิเป็นชายในสงัคม 19 

๒.๓ การฆ่าตวัตาย: ขอ้มลูการฆา่ตวัตาย ตัง้แต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยทีปี่ ๒๕๕๐, 20 
๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗,๒๕๕๘,๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พบอัตราการฆ่าตัวตาย ๕.๙๗, ๖.๐๓, ๖.๒๐, 21 
๖.๐๘, ๖.๐๘,๖.๔๗,๖.๓๕ และ ๖.๐๓ ต่อประชากรแสนคนตามล าดบั สถติกิารฆ่าตวัตายปี ๒๕๖๑ มคีนไทยฆ่า22 
ตวัตายส าเรจ็ ๔,๑๓๗ คน เป็นชายมากกว่าหญงิ ๔ เท่า 23 

๒.๔ การใช้สารเสพติด: ในจ านวนผูใ้ชส้ารเสพตดิของประเทศไทย พบว่าในปี ๒๕๖๑ มผีูใ้ชส้ารเสพตดิ24 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ใน ๑ ปี จ านวน ๑.๔ ลา้นคน และเป็นผูต้ดิสารเสพตดิ จ านวน ๓.๒ แสนคน ในจ านวนนี้เขา้สู่25 
ระบบการบ าบดัของกรมสุขภาพจติ จ านวน ๒๔,๑๙๖ คน โดยพบว่า เป็นผู้ป่วยจติเวชติดสารเสพติดรุนแรง 26 
จ านวน ๕,๗๕๗ คน และเป็นผูป่้วยจติเวชยาเสพตดิทีเ่สีย่งต่อการก่อความรุนแรง จ านวน ๕๗๗ คน นอกจากนี้ 27 
ยงัพบสถติผิูป่้วยยาเสพตดิทีม่อีาการทางจติเวชก่อเหตุรุนแรงในสงัคมเฉลีย่เพิม่มากขึน้ ๓.๙๒ เท่า ในปี ๒๕๖๑ 28 
ผูป่้วยยาเสพตดิทีม่อีาการทางจติเวชก่อเหตุรุนแรง จ านวน ๒๖๗ คน เป็นเพศชายจ านวน ๒๕๙ คน และเพศ29 
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หญงิจ านวน ๗ คน เพศชายมอีตัราสูงกว่าเพศหญงิ ใช้สารเสพตดิหลากหลายประเภทในจ านวนที่มาก และมี1 
ความถีข่องการใชม้ากกว่า 2 

๒.๕ การด่ืมสุรา: ผลการส ารวจพฤตกิรรมการดื่มสุราของประชากร  พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานสถติิ3 
แห่งชาติ พบว่า จากจ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทัง้สิ้น ๕๕.๙ ล้านคน  เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรอืเครื่องดื่ม4 
แอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ ๑๕.๙  ล้านคน (ร้อยละ ๒๘.๔) โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม ่าเสมอ ๖.๙๘ ล้านคน 5 
(รอ้ยละ ๑๒.๕) และเป็นผูท้ีด่ ื่มนาน ๆ ครัง้ ๘.๙๑ ลา้นคน (รอ้ยละ ๑๕.๙)  กลุ่มอายุ ๒๕-๔๔ ปี  มอีตัราการดื่ม6 
สุราสงูสุด (รอ้ยละ๓๖.๐) กลุ่มอาย ุ๒๐-๒๔ ปี และ ๔๕-๔๙ ปี มอีตัราการดื่มสุราใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ ๓๓.๕ และ 7 
๓๑.๑ ตามล าดบั)  กลุ่มผูสู้งวยั (อายุ ๖๐ ปีขึน้ไป) มอีตัราการดื่มสุรารอ้ยละ ๑๕.๒ ส าหรบักลุ่มเยาวชน (อายุ 8 
๑๕-๑๙ ปี)  มอีตัราการดื่มสุราต ่าสุด (รอ้ยละ ๑๓.๖) ทัง้นี้มรีายงานในปีเดยีวกนัว่ามคีวามแตกต่างระหว่างเพศ9 
ชดัเจน โดยประชากรหญงิรอ้ยละ ๘๑.๐๕ ไม่เคยดื่มสุราเลยในชวีติ และเป็นนักดื่มประจ ารอ้ยละ ๑๐.๖๒ ส่วน10 
ประชากรชายมผีูไ้ม่เคยดื่มสราเลยเพยีงรอ้ยละ ๓๑.๖๒ และเป็นนักดื่มปัจจุบนัรอ้ยละ ๔๗.๔๖ ผูช้ายมอีตัราการ11 
ดื่มสุราสงูกว่าเพศหญงิเกอืบ ๔ เท่า แต่พบว่าอตัราการดื่มสุราในเพศหญงิวยัรุน่เพิม่สงูขึน้  12 

๒.๖ การติดเช้ือทางเพศสมัพนัธ ์เอชไอวี เอดส:์  รายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี ๒๕๖๐ ของส านัก13 
ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค พบว่ามกีารแพร่ระบาดของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์โดยเฉพาะโรคซฟิิลสิสูงขึน้14 
มาก และพบว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๒๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ 15 
นอกจากนัน้ผลการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอว ีเอดส ์พบว่าความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวมีแีนวโน้มลดลงอยา่ง16 
ต่อเนื่องในเกอืบทุกกลุ่มประชากร แต่พนักงานบรกิารหญงิแฝงมแีนวโน้มตดิเชือ้สงูขึน้ การตดิเชือ้เอชไอวพีบใน17 
กลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น และกลุ่มชายที่มเีพศสัมพันธ์กับชายมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี  18 
นอกจากนัน้รายงานสุขภาพคนไทย ปี ๒๕๖๒ ทีร่ะบุว่า ประชาชนรอ้ยละ ๗๖.๙ ยงัลงัเลทีจ่ะไปตรวจหาเชือ้ และ19 
คนส่วนใหญ่รอ้ยละ ๕๘.๖ มทีศันคตทิีจ่ะตตีราและเลอืกปฏบิตัต่ิอผูต้ดิเชือ้ 20 

๒.๗ การรนุแรงทางเพศ: จากการรวบรวมสถติขิา่วความรุนแรงทางเพศปี ๒๕๖๐ ในหนังสอืพมิพ ์๑๓ 21 
ฉบบั โดยมลูนิธหิญงิชายกา้วไกล พบว่าเกดิเหตุความรนุแรงทางเพศทัง้หมด ๓๑๗ ข่าว ซึง่ช่วงอายขุองผูห้ญงิที่22 
ถูกกระท าเกนิครึง่เป็นกลุ่มอาย ุ๕-๒๐ ปีรอ้ยละ ๖๐.๖ รองลงมาอาย ุ๔๑-๖๐ ปี รอ้ยละ ๓๐.๙ อายขุองผูถู้กกระท า23 
น้อยทีสุ่ด เป็นเดก็หญงิอายุ ๕ ปี และมากทีสุ่ดอายุ ๙๐ ปี มผีู้เสยีชวีติ ๒๐ คน ทัง้นี้ผู้ชายทีก่ระท าความรุนแรง24 
กว่าครึง่เป็นคนรูจ้กัคุน้เคยหรอืบุคคลในครอบครวักว่ารอ้ยละ ๕๓ รองลงมาเป็นคนแปลกหน้า ไม่รูจ้กักนัรอ้ยละ 25 
๓๘.๒ และคนทีรู่จ้กักนัผ่านโซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ ๘.๘ โดยอายุของผูก้ระท าที่อายุน้อยที่สุดคอื ๑๒ ปี มปัีจจยัที่26 
กระตุ้นให้เกดิความรุนแรงทางเพศมากที่สุดคอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอ้ยละ ๓๑.๑ รองลงมาอ้างว่ามอีารมณ์27 
ทางเพศ รอ้ยละ ๒๘๑๕ มขีอ้มลูเชงิคุณภาพว่ากระเทย ทอม ดี ้ถูกล่วงละเมดิทางเพศ 28 
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๒.๕ การตัง้ครรภไ์ม่พร้อม: ผู้หญงิวยัเจรญิพนัธุ์มโีอกาสตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจากหลายสาเหตุ ที่ส าคญั 1 
คอืจากการมเีพศสมัพนัธุ์โดยไม่คุมก าเนิด หรอืคุมก าเนิดล้มเหลว หรอืถูกล่วงละเมดิทางเพศ ข้อมูลส าคญัที่2 
สะท้อนการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม คอือตัราการคลอดของแม่วยัรุ่น (อายุต ่ากว่า ๒๐ ปี) และจ านวนการท าแท้งของ3 
ผูห้ญงิทุกวยั ขอ้มลูการคลอดมชีพีในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าอตัราการคลอดในวยัรุ่นอายุ ๑๕-4 
๑๙ ปีต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เท่ากบั ๔๒.๕๑๗ ส่วนข้อมูลการแท้งในประเทศไทย ปี 5 
๒๕๕๘ จากการส ารวจในโรงพยาบาลทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข ๒๔ จงัหวดั พบว่า มกีารแทง้เอง 6 
รอ้ยละ ๕๖.๙ ท าแท้ง รอ้ยละ ๔๓.๑ โดยสาเหตุการท าแท้งจากเหตุผลดา้นสุขภาพ รอ้ยละ ๓๗.๔ และเหตุผล7 
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ครอบครวั รอ้ยละ ๖๒.๖ ทัง้นี้ผูท้ ีท่ าแทง้ดว้ยเหตุผลดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ครอบครวั รอ้ยละ 8 
๒๘.๖ มสีถานภาพนกัเรยีน/นกัศกึษา รอ้ยละ ๒๖.๓ อายตุ ่ากว่า ๒๐ ปี และรอ้ยละ ๕๓.๑ อายตุ ่ากว่า ๒๕ ปี 9 

การป้องกนัการทอ้งไมพ่รอ้มทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการถูกล่วงละเมดิทางเพศ คอืการคุมก าเนิดอยา่งถูกวธิ ีและ10 
วธิทีีง่่ายทีสุ่ดคอืการใชถุ้งยางอนามยั แต่พบว่าปี ๒๕๖๐ วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธใ์นครัง้แรกโดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั11 
ถงึรอ้ยละ ๕๐๑๙ ผูห้ญงิทุกวยัมกัไม่กล้าต่อรองใหผู้ช้ายใช้ถุงยางอนามยั และเมื่อต้องการยุตกิารตัง้ครรภ์กม็กั12 
ถูกปฏเิสธยตุกิารตัง้ครรภ ์แมอ้ยู่ภายใตเ้งือ่นไขกฎหมายทีท่ าได ้เช่นกรณีตวัอ่อนในครรภพ์กิาร การตัง้ครรภน์ัน้13 
ส่งผลต่อสุขภาพกายและจติของหญงิตัง้ครรภ์ ตัง้ครรภ์ทีอ่ายุต ่ากว่า ๑๕ ปี รวมถงึการตัง้ครรภน์ัน้เกดิจากการ14 
ถูกละเมดิ ซึง่การถูกปฏเิสธบรกิารยตุกิารตัง้ครรภส์่งผลใหผู้ห้ญงิเหล่านี้ต้องไปหาแหล่งบรกิารยุตกิารตัง้ครรภท์ี่15 
ไมไ่ดม้าตรฐาน ไมม่คีวามปลอดภยั บางคนสัง่ยาจากเวบ็ไซตเ์พื่อยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยตวัเอง 16 
 17 
บรรณานุกรม 18 
๑) กรมควบคุมโรค. รายงานผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มนกัเรยีนประเทศ19 
ไทย ปี ๒๕๖๐. https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๔๔๗๒  20 
๒) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ: เจ เอส การ21 
พมิพ;์ ๒๕๖๑. 22 
๓) กรมสุขภาพจติ. สถานการณ์การฆ่าตวัตาย พ.ศ. ๒๕๖๑. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=23 
๒๙๗๘๘  24 
๔) กรมสุขภาพจติ. รายงานผู้ป่วยมารบับรกิารด้านจติเวชภาพรวมทัง้ประเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑. 25 
https://dmh.go.th/report 26 
๕)  กรมสุขภาพจิต. สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. https://dmh.go.th/news/view.asp?id=27 
๑๒๓๔    28 
๖) ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต .  ร า ย ง า น ก า ร ฆ่ า ตั ว ต า ย  ปี  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๐ - ๒ ๕ ๕ ๙ .29 
https://dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp 30 

https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๔๔๗๒
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=๒๙๗๘๘
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=๒๙๗๘๘
https://dmh.go.th/report
https://dmh.go.th/news/view.asp?id=๑๒๓๔
https://dmh.go.th/news/view.asp?id=๑๒๓๔
https://dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp


 
 

 
                                                                                      สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / ผนวก๑ วถิเีพศภาวะ: เสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั  หน้าที ่๙/๑๐ 

๗) กรมอนามยั. ข้อมูลการท าแท้งในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘. https://www.hfocus.org/content/๒๐๑๗/๐๒/1 
๑๓๕๑๒  2 
๘) กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. มองผ่านเลนส์เพศภาวะ และความหลากหลาย: ข้อเสนอการ3 
พฒันายทุธศาสตรเ์พื่อสุขภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สมาคมเพศวถิศีกึษา, ๒๕๕๘. 4 
๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน. แผนพัฒนาสุขภาพจติแห่งชาติ ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐). กรม5 
สุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑. 6 
๑๐) พนัธุน์ภา กติตริตันไพบูลย,์ นพพร ตนัตริงัส,ี วรวรรณ จฑุา, อธบิ ตนัอารยี ์และคณะ. ความชุกของโรคจติ7 
เวชและปัญหาสุขภาพจติ: การส ารวจระบาดวทิยาสุขภาพจติของคนไทยระดบัชาต ิปี พ.ศ. ๒๕๕๖. นนทบุร:ี บี8 
ยอนดพ์บัลสิชิง่; ๒๕๕๙. 9 
๑๑) ศริพิร จริวฒัน์กุล, อมรรตัน์ ศรคี าสุข-ไซโตะ, ปราณีพร บุญเรอืง, จรีภา สรีะหดั, ฐติวิฒัน์ กองเกดิ. ยา และ10 
ผู้หญงิติดยา: ความหมายของการใช้สารเสพติด. วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๕๕๖. ๕๘(๔): 11 
๔๐๗-๒๐. 12 
๑๒) สมพร รุ่งเรอืงกลกจิ, ศริพิร จริวฒัน์กุล, ธรณินทร ์กองสุข และคณะ.  เพศหญงิหรอืความเป็นหญงิ....จงึ13 
น ามาสู่การเป็นโรคซมึเศรา้. วารสารสมาคมจติแพทยแ์ห่งประเทศไทย ๒๕๕๕, ๕๗(๑); ๖๑-๗.  14 
๑๓) สาวติร ีอษัณางค์กรชยั (บรรณาธกิาร). รายงานสถานการณ์การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสงัคมไทย 15 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐.  กรงุเทพฯ: สหมติรพฒันาการพมิพ;์ ๒๕๖๒. 16 
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๓ กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้อง 26 

๓.๑ พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มสีาระส าคญัเน้นการก าหนด27 
รูปแบบ วธิกีาร และขัน้ตอนที่มลีกัษณะแตกต่างจากการด าเนินคดอีาญาโดยทัว่ไป โดยให้ผู้กระท าความผดิมี28 
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กบัเดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครวัมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองโดยรฐัจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏบิตัิ1 
อนัไมเ่ป็นธรรม 2 

๓.๒ พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ใชใ้หส้อดคลอ้ง3 
กบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้มกีฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลอืกปฏบิตัดิ้วยเหตุแห่งเพศ 4 
ป้องกนัมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สอดคลอ้งกบัหลกัการสทิธมินุษยชนสากลตามพนัธกรณี5 
ระหว่างประเทศทีไ่ทยเขา้เป็นภาค ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 6 

๓.๓ พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มสีาระส าคญั ให้7 
วยัรุ่นมสีทิธติดัสนิใจดว้ยตนเอง และมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูข่าวสารและความรู ้ไดร้บัการบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ ์8 
ไดร้บัการรกัษาความลบัและความเป็นส่วนตวั ไดร้บัการจดัสวสัดกิารสงัคม อยา่งเสมอภาคและไมถู่กเลอืกปฏบิตั ิ 9 

๓.๔ พระราชบญัญตัสิุขภาพจติ  (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มสีาระส าคญัคอืการเพิม่เตมิอ านาจหน้าที่10 
ของคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการส่งเสรมิ การป้องกนั การควบคุมปัจจยัที่คุกคาม11 
สุขภาพจติ การคุ้มครองสทิธขิองบุคคลที่มคีวามผดิปกตทิางจติ การเขา้ถึงบรกิารด้านสุขภาพจติ และการอยู่12 
ร่วมกนัในสงัคมของบุคคลที่มคีวามผดิปกติทางจติ โดยค านึงถึงหลกัการมสี่วนร่วมของหน่วยงานของรฐัและ13 
ประชาชนในทุกภาคส่วน 14 

๓.๕ พ.ร.บ.ส่งเสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมเีจตนารมณ์ทีต่อ้งการจะ15 
ปิดช่องว่างของ พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าความรนุแรง ปี ๕๐ โดยเฉพาะช่องว่างในเชงิปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่16 
โดยเพิม่กลไกการท างานภาคส่วนต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ ซึง่ไม่เพยีงการป้องกนั แก้ไข เยยีวยา ยงัครอบคลุม17 
ไปถงึการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั อย่างไรกต็าม พ.ร.บ. ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ 18 
ไดถู้กชะลอการบงัคบัใช ้เนื่องจากหน่วยงานทีจ่ะเป็นผูป้ฏบิตักิารหรอืบงัคบัการตามกฎหมายยงัไม่มคีวามพรอ้ม19 
ดา้นบุคลากรและขัน้ตอนการปฏบิตั ิทัง้นี้ใหใ้ช้ พ.ร.บ.คุม้ครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 20 
๒๕๕๐ มาใชบ้งัคบัต่อไปก่อนเป็นการชัว่คราว 21 


