
สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๒ / ผนวก ๑ วถิเีพศภาวะ: เสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั หน้าที ่๑/๑๐ 

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ท่ี ๑๒ 1 
ระเบยีบวาระท่ี ๒.๒                                                                                                         ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๒  2 

 3 

วิถีเพศภาวะ: เสริมพลงัสุขภาวะครอบครวั 4 

๑. ความเข้าใจพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง (เพ่ิมเติม) 5 

๑.๑ เพศ (sex) หมายถงึ การแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่าง ๆ โดยยดึเอาลกัษณะทางสรรีะของอวยัวะเพศ6 

และระบบสบืพนัธุ์ตามที่บุคคลถือก าเนิดมาเป็นหลกั  เรียกอีกอย่างว่า “เพศก าเนิด” หรอื “เพศสรรีะ”  ทัง้น้ี 7 
บรรทดัฐานของสงัคมสว่นใหญ่ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั มกัจ ากดัว่าเพศที ่“ปกต”ิ ของมนุษย์มไีดเ้พยีงเพศใดเพศ8 
หน่ึงในสองเพศ คอื เพศหญิง หรอืเพศชาย เท่านัน้ และมกัถือว่าบุคคลที่มีเพศไม่ตรงตามบรรทดัฐานที่ส ังคม9 
ยอมรบั เช่น ผู้มีเพศสรรีะที่ไม่สามารถระบุเป็นหญิง-ชายได้ชดัเจน (intersex) หรอืบุคคลข้ามเพศ เป็นผู้ที่มี10 
ความผดิปกต ิสง่ผลบคุคลเหลา่น้ีไดร้บัผลกระทบทางลบในการด าเนินชวีติอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ดา้น 11 

๑.๒  เพศภาวะ (gender) หมายถงึ สภาวะหรอืลกัษณะที่สะทอ้นความเป็นเพศหญงิ เพศชาย หรอืเพศ12 

อื่น ๆ ตามทีบ่รรทดัฐานสงัคมก าหนด  เรยีกอย่างอื่นวา่ “เพศก าหนด” หรอื “เพศทีส่งัคมก าหนด” หรอื “เพศทาง13 
สงัคม”  ทัง้น้ีเพศภาวะของบุคคลมหีลายมติิประกอบกนั ทัง้ส านึกรบัรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลเพศใด บุคลิกภาพ 14 
นิสยัใจคอ ทศันคต ิพฤตกิรรมการแสดงออก และบทบาทหน้าที่ทีส่งัคมคาดหวงั เป็นตน้  โดยสงัคมมกัคาดหวงั15 
วา่บุคคลเพศหญงิ เพศชาย และคนขา้มเพศ หรอืผูห้ลากหลายทางเศ ยอ่มมลีกัษณะของเพศภาวะแตกต่างกนัไป16 
ตามทีส่งัคมก าหนด เช่น ผูห้ญงิอ่อนโยน อ่อนแอ ตอ้งการการปกป้องดแูล  ผูช้ายเขม้แขง็ เดด็เดีย่ว มคีวามเป็น17 
ผูน้ า คนขา้มเพศมอีารมณ์รนุแรง เป็นตน้   18 

ความแตกต่างทางเพศภาวะดงักล่าว มกัส่งผลใหบุ้คคลแต่ละเพศไดร้บัสทิธ ิโอกาส อ านาจ และสถานะ19 
ทางสงัคมทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั ท าใหเ้กดิปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ  และเน่ืองจากเพศภาวะเป็นสิง่ที่สงัคม20 
ก าหนด ลกัษณะที่สะทอ้นความเป็นเพศแบบต่าง ๆ ทีส่งัคมใหก้ารยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัอาจมคีวามแตกต่างกนั21 
ไปในแต่ละสงัคม และเป็นสิง่ทีไ่มต่ายตวั อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามยุคสมยัหรอืบรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 22 

ค าอื่น ๆ ที่ใช้เรยีกเพศภาวะ ได้แก่ เพศสภาพ เพศสภาวะ มติทิางเพศ บทบาททางเพศ บทบาทหญิง23 
ชาย เป็นตน้ 24 

๑.๓  เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีชีวติทางเพศของบุคคล ประกอบด้วยมติิด้านร่างกาย อารมณ์25 

ความรูส้ึก และสงัคมวฒันธรรม ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อทางเลือกและพฤติกรรมของบุคคลในด้านที่เกี่ยวกบั26 
ความรู้สึกดึงดูดหรือพึงพอใจในทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ กา รมีคู่  (หรือไม่มีคู่ ) การเลือกมี27 
ความสมัพนัธ์ทางเพศหรอืมคีู่กบับุคคลเพศใด (รกัต่างเพศ รกัเพศเดยีวกนั รกัสองเพศ หรอืรกัแบบไม่ก าหนด28 
เพศตายตวั เป็นตน้) และมกัสง่ผลถงึสุขภาวะทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุข์องบุคคลดว้ย 29 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒ หลกั / ๒ / ผนวก ๑ 
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ในด้านหนึ่ง เพศวถิอีาจดูเหมอืนเป็นทางเลอืกส่วนบุคคล แต่ในอีกด้านหนึ่ง เพศวถิีของบุคคลมกัถูก1 
ก าหนดหรอืจ ากดัด้วยบรรทดัฐานด้านเพศตามทีส่งัคมก าหนด โดยสงัคมส่วนใหญ่ในปัจจุบนัยงัให้การยอมรบั2 
เฉพาะเพศวถิแีบบรกัต่างเพศ (heterosexual) ว่าเป็นสิง่ “ปกต”ิ และ “เป็นธรรมชาติ” และไม่ใหก้ารยอมรบัเพศ3 
วถิแีบบรกัเพศเดยีวกนัหรอืแบบทีไ่มร่ะบุเพศตายตวั โดยมกัถอืวา่เพศวถิใีนลกัษณะดงักล่าวเป็นความ “ผดิปกต”ิ 4 
หรอื “ผดิธรรมชาต”ิ และมกัสรา้งขอ้จ ากดัทางกฎหมาย นโยบาย ระบบสวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะ ส่งผลให้5 
บคุคลทีม่เีพศวถิแีบบอื่นทีไ่มใ่ชร่กัตา่งเพศตอ้งถกูจ ากดัสทิธแิละโอกาสการด าเนินชวีติในหลาย ๆ ดา้น 6 

กลุ่มคนที่มเีพศวถิีแบบอื่นนอกเหนือจากรกัต่างเพศมคี าที่เรยีกรวมว่า LGBTIQN ซึ่งในภาษาไทยอาจ7 
เรยีกรวมว่า “ผูห้ลากหลายทางเพศ” ในปัจจบุนัมกัจ าแนกเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ ดงัน้ี 8 

L – Lesbian (เลสเบีย้น) ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ หญงิรกัหญงิ, ทอม-ดี ้9 
G – Gay (เกย)์ ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ ชายรกัชาย, ตุ๊ด (มนียัเชงิดถููก) 10 
B – Bisexual (ไบเซก็ชว่ล) ค าเรยีกในภาษาไทย ไดแ้ก่ คนรกัสองเพศ หรอืรกัแบบไมก่ าหนดเพศ 11 
T – Transgender/Transsexual (ทรานส์เจนเดอร์/ทรานเซ็กช่วล) ค าเรยีกในภาษาไทย ได้แก่ คนข้าม12 

เพศ, กะเทย/กระเทย (บางกรณีมนีัยเชงิดูถูก), สาวประเภทสอง (บางกรณีมนีัยเชงิดูถูก), หญิงขา้มเพศ (เพศ13 
ก าเนิดเป็นชาย ขา้มเพศมาเป็นหญงิ), ทอม, ชายขา้มเพศ (เพศก าเนิดเป็นหญงิ ขา้มเพศมาเป็นชาย) 14 

I – Intersex (อินเตอร์เซ็กซ์ ) ค าเรียกในภาษาไทย ได้แก่  ผู้ที่มีภาวะเพศก ากวม (มักใช้ในทาง15 
การแพทย/์วชิาการ), ผูท้ีส่รรีะทางเพศไม่บง่ชดัวา่เป็นเพศหญงิหรอืเพศชาย 16 

Q – Queer (เควยีร)์ ยงัไม่มคี าเรยีกในภาษาไทย มกัใช้ค าทบัศพัท ์หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มคนทีม่เีพศ17 
วถิต่ีาง ๆ ซึ่งมกัรวมถงึ LGBTI ขา้งต้น และอาจรวมถงึบุคคลที่มเีพศวถิแีบบรกัต่างเพศกไ็ด ้โดยเควยีร์ทีม่เีพศ18 
วถิแีบบต่าง ๆ มจุีดร่วมกนั คอื การไม่ยอมรบัการแบ่งเพศแบบขัว้ตรงขา้มหญิง -ชาย และไม่ยอมรบัว่ารกัต่าง19 
เพศเป็นเพศวถิเีดยีวที่ “ปกต”ิ หรอื “เป็นธรรมชาต”ิ และเพศวถิอีื่น “ผดิปกต”ิ หรอื “ผดิธรรมชาติ” ตามทีบ่รรทดั20 
ฐานของสงัคมส่วนใหญ่ก าหนด กลุ่มคนที่ระบุตวัเองว่าเป็นเควยีร์มีมุมมองว่าเพศ เพศภาวะ และเพศวถิีของ21 
คนเรามลีกัษณะไม่ตายตวั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามช่วงเวลาและบรบิทแวดล้อมของชวีติและสงัคมของแต่ละ22 
บคุคล 23 

N – Non-binary (นอน-ไบนารี)่ ยงัไม่มคี าเรยีกในภาษาไทย มกัใชค้ าทบัศพัท ์หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่ม24 
คนทีไ่ม่ยอมรบัการแบ่งเพศแบบ binary คอืแบ่งเป็นเพศขัว้ตรงขา้มหญงิ-ชาย รวมทัง้ไม่ประสงคจ์ะระบุตวัเองวา่25 
เป็นบุคคลเพศใดเพศหน่ึงตามที่สงัคมก าหนด 26 

๑.๔  วิถีเพศภาวะ (gender approach) หมายถึง แนวทางการด าเนินงานของสถาบนัหรอืองค์กรทาง27 

สงัคมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น การก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ การจดัการศึกษา ระบบสวสัดิการ หรือ28 
บรกิารต่าง ๆ โดยตระหนักว่าผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศ หรอืผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มกัเข้าถึงสิทธ ิ29 
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โอกาส สวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ไดไ้ม่เทา่เทยีมกนั โดยมสีาเหตุจากขอ้จ ากดัหรอืการเลอืกปฏบิตัิที่1 
เป็นผลจากค่านิยมและอคติทางเพศในสงัคม การด าเนินงานโดยใช้วถิีเพศภาวะ จงึหมายถงึการที่สถาบนัหรอื2 
องค์การทางสงัคมต่าง ๆ ตระหนักรู้ว่าสงัคมยงัมคีวามไม่เท่าเทยีมทางเพศ และด าเนินงานต่าง ๆ โดยมุ่งให้3 
เกดิผลเป็นการลดความเหลื่อมล ้าหรอืขจดัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอนัเนื่องมาจากเพศภาวะ และส่งเสรมิให้4 
เกดิความเป็นธรรมทางเพศในสงัคม 5 

๑.๕  ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ/ความตระหนักรู้ด้านเพศภาวะ  (gender sensitivity/gender 6 

awareness) หมายถงึ การตระหนักรูแ้ละยอมรบัว่าความแตกต่างดา้นเพศภาวะเกดิจากค่านิยมหรอืบรรทดัฐาน7 
ทางสงัคมเป็นตวัก าหนด สง่ผลใหบุ้คคลเพศต่าง ๆ ทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย คนขา้มเพศ หรอืผูท้ีม่คีวามหลากหลายทาง8 
เพศ มสี านึกรบัรูค้วามเป็นเพศของตนเอง ตลอดจนมบีุคลกิภาพ นิสยัใจคอ ทศันคติ พฤตกิรรมการแสดงออก 9 
และบทบาทหน้าที่ตามที่สงัคมคาดหวงัแตกต่างกนัไป และตระหนักด้วยว่าความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากเพศ10 
ภาวะมกัส่งผลให้บุคคลแต่ละเพศได้รบัสทิธิ โอกาส อ านาจ และสถานะทางสงัคมที่ไม่เท่าเทียมกนั ท าให้เกิด11 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ ผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินการทางสงัคมต่าง ๆ เช่น การก าหนด12 
กฎหมาย กฎระเบยีบ กตกิา นโยบาย หรอืจดัระบบสวสัดกิารและบรกิารสาธารณะต่าง ๆ จงึควรตอ้งมคีวามไว13 
หรอืละเอยีดอ่อนต่อความไม่เท่าเทยีมและไม่เป็นธรรมอนัเนื่องจากเพศภาวะดงักล่าว และพยายามหาทางลด14 
ความเหลื่อมล ้าและการเลอืกปฏบิตัิอนัเนื่องมาจากเพศภาวะ และเสรมิสรา้งความเป็นธรรมให้เกดิขึน้กบัคนทุก15 
เพศ 16 

๑.๖  ความเสมอภาค (equity) หมายถึง การที่ทุกคนมีความเท่าเทยีมในสทิธิ หน้าที่ และโอกาสทาง17 

สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งความแตกต่างทางเพศ และเพศภาวะต้องไม่เป็นเงื่อนไขการก าหนดสิทธิ และ18 
โอกาสของบุคคลในสงัคม ความเสมอภาคตอ้งมาพรอ้มกบัความเป็นธรรม (fairness) ความไม่เสมอภาค และไม่19 
เป็นธรรมทางเพศเป็นที่มาของการเกดิความรุนแรงทีส่่งผลกระทบทัง้ทางกาย จติใจ สงัคมของบุคคล ทัง้น้ีความ20 
เสมอภาค ไม่ได้หมายถึงการท าให้ทุกคนต้องเหมอืนกนัหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกนัทัง้โดย เพศ เพศ21 
ภาวะ ชาติพนัธุ์ ชนชัน้ ความเชื่อ ศาสนา วฒันธรรม และอื่น ๆ และหลักความเสมอภาคนัน้ต้องค านึงถึง22 
ประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล ความเสมอภาคจงึเป็นหลกัส าคญัในการรบัรองและคุม้ครองสทิธิ23 
เสรภีาพของประชาชน ความเสมอภาคประกอบดว้ย 24 

๑.๖.๑ ความเสมอภาคทางโอกาส หมายถงึ ความเท่าเทยีมกนัของโอกาสในการได้รบับรกิาร25 
สาธารณะของรฐั และไม่ถูกกดีกันออกจากกจิกรรมต่าง ๆ ของสงัคม เช่น โอกาสไดร้บัการศกึษา โอกาสได้รบั26 
การจา้งงาน โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุข  27 
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๑.๖.๒ ความเสมอภาคทางสงัคม หมายถึง ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมของสมาชิกทุกคนใน1 
สงัคม การไม่เลอืกปฏิบตัเิพราะความแตกต่างทางอตัลกัษณ์ของบุคคล ถิน่ก าเนิด ชาตพินัธุ์ ภาษา ผวิส ีเพศ 2 
ศาสนา รายไดห้รอืทรพัยส์นิ ชนชัน้ วรรณะ ความสมบรูณ์ของรา่งกาย สขุภาพ 3 

๑.๖.๓ ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สทิธิที่เท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมายเดียวกัน 4 
รวมถึงกระบวนการออกกฎหมายที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั การบัง คบัใช้5 
กฎหมายและการพจิารณาคดตี้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมต่อประชาชนทุกคน การไดร้บัความคุม้ครอง6 
ตามกฎหมายอย่างเทา่เทยีมกนั 7 

๑.๖.๔ ความเสมอภาคทางการเมอืง หมายถึง การมสีิทธิทางการเมอืงที่เท่าเทยีมกนั ในที่น้ี8 
รวมถงึการมสี่วนร่วมทางการเมอืงผา่นทางตวัแทน และการมสี่วนรว่มทางตรง  9 

๑.๗ การเสริมพลัง (empowerment) หมายถึง การให้อ านาจการตัดสินใจ หนุนเสริมความรู้และ10 

ทรพัยากรด้านต่าง ๆ และสร้างเงื่อนไขทางสงัคมที่จ าเป็น เพื่อเอื้อให้บุคคลหรือกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้อยู่ใน11 
สถานะที่เสยีเปรียบในสงัคม สามารถก าหนดและจดัการชีวติของตนเองได้ น าไปสู่การมีสุขภาวะหรอืการมี12 
คุณภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสุข มศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างเสมอหน้าเท่าเทยีม  โดย13 
การเสรมิพลงัอาจท าไดท้ัง้ในระดบัปัจเจบุคคล ครอบครวั และชุมชนหรอืกลุ่มคน และการท างานใด ๆ เพือ่ใหเ้กดิ14 
ผลลพัธเ์ป็นการเสรมิพลงัของบุคคลหรอืกลุม่คน จ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารท างานแบบทีเ่ป็นการเสรมิพลงัดว้ย 15 

๑.๘ สุขภาวะครอบครวั (family health) หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลที่เป็นสมาชิกใน16 

ครอบครวั หรอืของครอบครวัโดยรวม ทีส่ามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ มคีณุภาพชวีติที่ด ีทัง้ในมติดิา้น17 
ร่างกาย จิตใจ สงัคม และปัญญา โดยที่สุขภาวะของครอบครวัจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยปัจจยัเอื้อไม่เฉพาะที่18 
ก าหนดหรอืสรา้งขึน้โดยปัจเจกบุคคลและครอบครวัเอง แต่ต้องอาศยัปัจจยัเอื้อในระดบัทีสู่งขึน้ไป ไดแ้ก่ ปัจจยั19 
เอื้อในระดบัชุมชน และโครงสร้างทางสงัคม เช่น กฎหมาย นโยบาย ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบ20 
สวสัดกิาร และบรกิารสาธารณะต่าง ๆ ดว้ย จงึจะเอือ้ใหค้รอบครวัมสีขุภาวะทีด่ไีด้ 21 

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

ภายใต้นิยามดงักล่าว คนไทยมหีลากหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ และหลายศาสนา โดยจ าแนกกลุ่มชาตพินัธุ์ตามกลุ่ม23 
ภาษาได้ ๖๐ กลุ่ม ในส่วนศาสนานัน้ ครวัเรอืน ร้อยละ ๙๓.๕ เป็นผู้ที่นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ ๕.๔ นับถือ24 
ศาสนาอสิลาม รอ้ยละ ๑.๑ ศาสนาครสิต ์ทีเ่หลอืเป็นผูท้ีน่ับถอืศาสนาอื่น ๆ รวมทัง้ผูท้ีไ่ม่มีศาสนา   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 เป็นคนรุ่นใหมท่ีเ่กดิ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึน้ไป  2 

๑.๑๑ ครอบครวัไทย (Thai family) ปัจจุบนัครอบครวัไทยมหีลายประเภท บ้างแบ่งเป็น ๗ ประเภท 3 

คอื ๑) ครอบครวัสามรุ่น หมายถึงในครอบครวัเดยีวกนัมทีัง้รุ่นปู่ ย่าตายาย รุ่นลูก และรุ่นหลานอยู่รวมกนั ๒) 4 
ครอบครวัพ่อแม่ลูก ๓) คู่สามภีรรยาที่ไม่มบุีตร ๔) ครวัเรอืนอยู่คนเดยีว ๕) ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยว ๖) ครวัเรอืน5 
ขา้มรุ่น และ ๗) ครวัเรอืนที่ไม่ใช่ญาต ิอาจเป็นเพื่อนฝงูแต่มสีายสมัพนัธ์ที่ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั บ้างแบ่งเป็นเชงิ6 
โครงสร้าง 2 ประเภท (ครอบครวัเดี่ยว ครอบครวัขยาย) และครอบครวัตามลกัษณะเฉพาะ ได้ 4 ประเภท 7 
(ครอบครวัพอ่หรอืแม่เลี้ยงเดีย่ว ครอบครวัขา้มรุน่  ครอบครวัทีผู่ส้งูอายุอยู่ดว้ยกนัตามล าพงั  และครอบครวัคูร่กั8 
เพศเดยีวกนั) นอกจากนัน้ยงัมคีรอบครวัทีไ่มใ่ช่ญาต ิครอบครวัทีด่แูลลูกลกัษณะพเิศษ 9 
บรรณานุกรม 10 

๑) กองทนุประชากรแหง่สหประชาชาต ิประจ าประเทศไทย. รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 11 
โฉมหน้าครอบครวัไทย ยุคเกดิน้อย อายยุนื. กรงุเทพฯ. The United Nations Population Fund Thailand and 12 
the Office of the National Economic and Social Development Board. ๒๕๕๙. 13 
๒) กฤตยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทยั กาญจนะจติรา, วาสนา อิม่เอม, และอุษา เลศิศรสีนัทดั. ความรุนแรงในชวีติคู่14 
กบัสุขภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล; ๒๕๔๘. 15 
๓) กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. มองผา่นเลนสเ์พศภาวะ และความหลากหลาย: ขอ้เสนอการ16 
พฒันายุทธศาสตรเ์พือ่สขุภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สมาคมเพศวถิศีกึษา, ๒๕๕๘. 17 
๔) ภเูบศร ์สมุทรจกัร, ธรีนุช กอ้นแกว้, รฎิวนั อุเดน็. ความอยู่ดมีสีขุของครอบครวัไทย ๒๕๖๐. 18 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-๕๓๙.pdf 19 
๕) วราภรณ์ แช่มสนิท. แผนงานสุขภาวะผูห้ญงิและความเป็นธรรมทางเพศ. ส านกังานกองทนุสนับสนุนการ20 
สรา้งเสรมิสุขภาพ. https://www.women-wellbeing.com/about-us/  21 
๖) ศริพิร จริวฒัน์กุล, สมพร รุง่เรอืงกลกจิ, กฤตยา แสวงเจรญิ, สมพร วฒันนุกูลเกยีรต ิและคณะ. จารตีกบัสุข22 
ภาวะของผูห้ญงิชาตพินัธุ์: กรณีศกึษา 4 ชาตพินัธุใ์นจงัหวดัน่าน. วารสารสตรนีิยมไทย ๒๕๕๔. ๕(๕): ๒-๓๘. 23 
๗) สุวไิล เปรมศรรีตัน์ และคณะ. แผนทีภ่าษาของกลุ่มชาตพินัธุ์ต่าง ๆในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรง24 
พมิพค์รุสุภาลาดพรา้ว, ๒๕๔๗. 25 
๘) สมพร รุง่เรอืงกลกจิ. เพศภาวะกบัสขุภาพจติ. วารสารสมาคมจติแพทย์แหง่ประเทศไทย. ๒๕๕๓, ๕๕(๑): 26 
๑๐๙-๑๑๘. 27 
 28 
๒. สถานการณ์ปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และสุขภาพอนัเน่ืองมาจากเพศภาวะโดยสงัเขป 29 

๒.๑ ความรนุแรงในครอบครวั: มขีอ้มลูความสมัพนัธ์ของโครงสรา้งครอบครวั พบว่า มคีรอบครวัที่30 

อบอุ่นลดลง จากรอ้ยละ ๖๘.๓๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นรอ้ยละ ๖๕.๖๐ ในปี ๒๕๕๗ อตัราการหย่ารา้งของคูส่มรสเป็น 31 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-539.pdf
https://www.women-wellbeing.com/about-us/
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๕.๔๕ คู่ตอ่พนัครวัเรอืนในปี ๒๕๕๗ โดยกรงุเทพมหานครมจี านวนการหย่ารา้งมากทีส่ดุ นอกจากน้ียงัพบ1 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครวั มรีายงานผลการปฏบิตังิานของศนูย์ปฏบิตักิารกรมกจิการสตรแีละสถาบนั2 
ครอบครวัประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กนัยายน ๒๕๖๒) สรปุจ านวนผูถู้กกระท าความรนุแรง3 
ในครอบครวัทัง้สิน้ ๑,๖๖๘ ราย ในกรงุเทพมหานคร ๑๑๔ ราย และต่างจงัหวดั ๑,๕๕๔ ราย มปีรากฏเป็นขา่ว4 
ความรนุแรงในครอบครวัจ านวน ๒๑๖ ขา่ว เป็นการกระท าความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจติใจตามล าดบั 5 
โดยมปัีจจยักระตุน้จากเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด และพบวา่สว่นใหญ่เกดิเหตุการณ์ขึน้ทีบ่า้นของตนเอง 6 
รอ้ยละ ๘๙.๘ 7 

๒.๒ โรคซึมเศร้า: มีข้อมูลการส ารวจความชุกของโรคซึมเศร้า พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่า มีคนไทยป่วย8 
ซึมเศร้า ๑.๕ ล้านคน หากพิจารณาตามเพศและอายุของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบว่า ผู้หญิงเสี่ยงป่วยมากกว่า9 
ผูช้าย ๑.๗ เท่า โดยผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานอายุ ๒๕-๕๙ ปี รอ้ยละ ๖๒ รองลงมาเป็นวยัสงูอายุ ๖๐ ปีขึน้10 
ไป รอ้ยละ ๒๖.๕ และเป็นเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี รอ้ยละ ๑๑.๕๕ ส่วนการเขา้ถงึบรกิารพบว่าผูห้ญงิเขา้รบัการ11 
บ าบดัมากกว่าผู้ชาย ผูห้ญิงถูกตตีราว่าอ่อนแอน้อยกว่าผูช้าย การป้องกนั และการบ าบดัรกัษาในปัจจุบนัขาด12 
ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ไม่ให้ความส าคัญกบักระบวนการเยียวยาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุ13 
รากเหงา้ของปัญหาทีต่นเองเผชญิอยู่และเป็นสาเหตุของอาการซมึเศรา้  14 

การบ าบดัรกัษาผูป่้วยหญิงที่เป็นโรคซึมเศรา้ที่เผชญิกบัแรงกดดนัจากความไม่เป็นธรรมทางเพศหรอื15 
การถูกกระท ารุนแรงจากชวีติคู่ในลกัษณะดงักล่าวจงึยงัไม่เกดิผลอย่างแทจ้รงิ ท าใหผู้ป่้วยตอ้งเผชญิกบัอาการ16 
ซมึเศรา้ซ ้า ๆ การป้องกนัหรอืบ าบดัรกัษาผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทัง้หญงิและชายทีเ่กดิจากปัจจยัการหล่อหลอมเพศ17 
ภาวะในระดบัสงัคม จงึควรต้องมกีารบรูณาการความเขา้ใจมติเิชงิโครงสรา้งอ านาจและความเป็นธรรมทางสงัคม 18 
โดยเฉพาะกรอบเรื่องเพศ หรอืบรรทดัฐานความเป็นหญงิเป็นชายในสงัคม 19 

๒.๓ การฆ่าตวัตาย: ขอ้มลูการฆา่ตวัตาย ตัง้แต่ปี ๒๕๕๐ เป็นตน้มามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยทีปี่ ๒๕๕๐, 20 
๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พบอตัราการฆ่าตวัตาย 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 เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ๔ เทา่ 23 

๒.๔ การใช้สารเสพติด: ในจ านวนผูใ้ชส้ารเสพตดิของประเทศไทย พบวา่ในปี ๒๕๖๑ มผีูใ้ชส้ารเสพตดิ24 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ใน ๑ ปี จ านวน ๑.๔ ลา้นคน และเป็นผูต้ดิสารเสพตดิ จ านวน ๓.๒ แสนคน ในจ านวนนี้เขา้สู่25 
ระบบการบ าบดัของกรมสุขภาพจิต จ านวน ๒๔,๑๙๖ คน โดยพบว่า เป็นผู้ป่วยจิตเวชตดิสารเสพติดรุนแรง 26 
จ านวน ๕,๗๕๗ คน และเป็นผูป่้วยจติเวชยาเสพตดิทีเ่สีย่งต่อการก่อความรุนแรง จ านวน ๕๗๗ คน นอกจากนี้ 27 
ยงัพบสถติผิูป่้วยยาเสพตดิที่มอีาการทางจติเวชก่อเหตุรุนแรงในสงัคมเฉลี่ยเพิม่มากขึ้น ๓.๙๒ เท่า ในปี ๒๕๖๑ 28 
ผูป่้วยยาเสพตดิที่มอีาการทางจติเวชก่อเหตุรุนแรง จ านวน ๒๖๗ คน เป็นเพศชายจ านวน ๒๕๙ คน และเพศ29 
หญิงจ านวน ๗ คน เพศชายมอีตัราสูงกว่าเพศหญิง ใช้สารเสพตดิหลากหลายประเภทในจ านวนที่มาก และมี30 
ความถีข่องการใชม้ากกวา่ 31 
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๒.๕ การด่ืมสุรา: ผลการส ารวจพฤตกิรรมการดื่มสุราของประชากร  พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานสถิติ1 
แห่งชาติ พบว่า จากจ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทัง้สิ้น ๕๕.๙ ล้านคน  เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรอืเครื่องดื่ม2 
แอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ ๑๕.๙  ล้านคน (ร้อยละ ๒๘.๔) โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม ่าเสมอ ๖.๙๘ ล้านคน 3 
(รอ้ยละ ๑๒.๕) และเป็นผูท้ี่ดื่มนาน ๆ ครัง้ ๘.๙๑ ลา้นคน (รอ้ยละ ๑๕.๙)  กลุ่มอายุ ๒๕-๔๔ ปี  มอีตัราการดื่ม4 
สุราสูงสุด (ร้อยละ๓๖.๐) กลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ ปี และ ๔๕-๔๙ ปี มอีตัราการดื่มสุราใกล้เคยีงกนั (รอ้ยละ ๓๓.๕ 5 
และ ๓๑.๑ ตามล าดบั)  กลุ่มผูสู้งวยั (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มีอตัราการดื่มสุรารอ้ยละ ๑๕.๒ ส าหรบักลุ่มเยาวชน 6 
(อายุ ๑๕-๑๙ ปี)  มอีตัราการดืม่สรุาต ่าสุด (รอ้ยละ ๑๓.๖) ทัง้นี้มรีายงานในปีเดยีวกนัว่ามคีวามแตกต่างระหว่าง7 
เพศชดัเจน โดยประชากรหญิงรอ้ยละ ๘๑.๐๕ ไม่เคยดื่มสุราเลยในชีวติ และเป็นนักดื่มประจ ารอ้ยละ ๑๐.๖๒ 8 
ส่วนประชากรชายมผีูไ้ม่เคยดื่มสราเลยเพยีงรอ้ยละ ๓๑.๖๒ และเป็นนักดื่มปัจจุบนัรอ้ยละ ๔๗.๔๖ เพศชายมี9 
อตัราการดืม่สุราสงูกวา่เพศหญงิเกอืบ ๔ เทา่ แตพ่บวา่อตัราการดื่มสรุาในเพศหญงิวยัรุน่เพิม่สงูขึน้  10 

๒.๖ การติดเช้ือทางเพศสมัพนัธ ์เอชไอวี เอดส:์  รายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี ๒๕๖๐ ของส านัก11 
ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค พบว่ามกีารแพร่ระบาดของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะโรคซฟิิลสิสูงขึน้12 
มาก และพบว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๒๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ 13 
นอกจากนัน้ผลการเฝ้าระวงัการตดิเชื้อเอชไอว ีเอดส ์พบวา่ความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวมีแีนวโน้มลดลงอย่าง14 
ต่อเน่ืองในเกอืบทกุกลุ่มประชากร แต่พนักงานบรกิารหญงิแฝงมแีนวโน้มตดิเชื้อสงูขึน้ การตดิเชื้อเอชไอวพีบใน15 
กลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น และกลุ่มชายที่มีเพศสมัพันธ์กับชายมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี 16 
นอกจากนัน้รายงานสขุภาพคนไทย ปี ๒๕๖๒ ทีร่ะบุวา่ ประชาชนรอ้ยละ ๗๖.๙ ยงัลงัเลทีจ่ะไปตรวจหาเชือ้ และ17 
คนสว่นใหญ่รอ้ยละ ๕๘.๖ มทีศันคตทิีจ่ะตตีราและเลอืกปฏบิตัติอ่ผูต้ดิเชือ้ 18 

๒.๗ การรนุแรงทางเพศ: จากการรวบรวมสถติขิ่าวความรุนแรงทางเพศปี ๒๕๖๐ ในหนังสอืพมิพ ์๑๓ 19 
ฉบบั โดยมลูนิธหิญงิชายกา้วไกล พบว่าเกดิเหตุความรุนแรงทางเพศทัง้หมด ๓๑๗ ข่าว ซึ่งช่วงอายุของผูห้ญงิที่20 
ถูกกระท าเกินครึ่งเป็นกลุ่มอายุ ๕-๒๐ ปีร้อยละ ๖๐.๖ รองลงมาอายุ ๔๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๙ อายุของ21 
ผูถู้กกระท าน้อยที่สุด เป็นเดก็หญงิอายุ ๕ ปี และมากที่สุดอายุ ๙๐ ปี มผีู้เสยีชวีติ ๒๐ คน ทัง้น้ีผูช้ายที่กระท า22 
ความรุนแรงกว่าครึ่งเป็นคนรูจ้กัคุน้เคยหรอืบุคคลในครอบครวักว่ารอ้ยละ ๕๓ รองลงมาเป็นคนแปลกหน้า ไม่23 
รูจ้กักนัรอ้ยละ ๓๘.๒ และคนทีรู่จ้กักนัผา่นโซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ ๘.๘ โดยอายุของผูก้ระท าทีอ่ายุน้อยทีส่ดุคอื ๑๒ 24 
ปี มปัีจจยัทีก่ระตุ้นใหเ้กดิความรุนแรงทางเพศมากทีสุ่ดคอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอ้ยละ ๓๑.๑ รองลงมาอ้างว่า25 
มอีารมณ์ทางเพศ รอ้ยละ ๒๘๑๕ มขีอ้มลูเชงิคณุภาพวา่กระเทย ทอม ดี ้ถกูล่วงละเมดิทางเพศ 26 

๒.๘ การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม: ผูห้ญงิวยัรุ่น และวยัเจรญิพนัธุ์อื่น ๆ มโีอกาส27 
ตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มจากหลายสาเหตุ ที่ส าคญั คอืจากการมเีพศสมัพนัธุ์โดยไม่คุมก าเนิด หรอืคุมก าเนิดล้มเหลว 28 
หรอืถูกล่วงละเมดิทางเพศ ขอ้มูลส าคญัที ่คอือตัราการคลอดของแม่วยัรุ่น (อายุต ่ากว่า ๒๐ ปี) และจ านวนการ29 
ท าแทง้ของผูห้ญงิทกุวยั ขอ้มูลการคลอดมชีพีในหญงิอายุ ๑๕-๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา่อตัราการคลอดในวยัรุน่30 
อายุ ๑๕-๑๙ ปีต่อประชากรหญงิอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เทา่กบั ๔๒.๕๑๗ ส่วนขอ้มลูการแทง้ในประเทศไทย 31 
ปี ๒๕๕๘ จากการส ารวจในโรงพยาบาลทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข ๒๔ จงัหวดั พบว่า มกีารแทง้32 
เอง ร้อยละ ๕๖.๙ ท าแท้ง รอ้ยละ ๔๓.๑ โดยสาเหตุการท าแท้งจากเหตุผลด้านสุขภาพ ร้อยละ ๓๗.๔ และ33 
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เหตุผลดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ครอบครวั รอ้ยละ ๖๒.๖ ทัง้น้ีผูท้ี่ท าแทง้ดว้ยเหตุผลดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ครอบครวั 1 
รอ้ยละ ๒๘.๖ มสีถานภาพนักเรยีน/นักศกึษา รอ้ยละ ๒๖.๓ อายุต ่ากว่า ๒๐ ปี และรอ้ยละ ๕๓.๑ อายุต ่ากว่า 2 
๒๕ ปี 3 

การป้องกนัการทอ้งไม่พรอ้มทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการถกูล่วงละเมดิทางเพศ คอืการคุมก าเนิดอย่างถกูวธิ ีและ4 
วธิทีี่ง่ายทีสุ่ดคอืการใช้ถุงยางอนามยั แต่พบว่าปี ๒๕๖๐ วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ในครัง้แรกโดยไม่ใช้ถุงยางอนามยั5 
ถงึรอ้ยละ ๕๐ ผูห้ญงิทุกวยัมกัไม่กล้าต่อรองใหผู้ช้ายใช้ถุงยางอนามยั และเมื่อตอ้งการยุตกิารตัง้ครรภ์กม็กัถูก6 
ปฏิเสธยุตกิารตัง้ครรภ์ แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่ท าได ้เช่นกรณีตวัอ่อนในครรภ์พกิาร การตัง้ครรภ์นัน้7 
ส่งผลต่อสุขภาพกายและจติของหญงิตัง้ครรภ์ ตัง้ครรภ์ทีอ่ายุต ่ากว่า ๑๕ ปี รวมถงึการตัง้ครรภ์นัน้เกดิจากการ8 
ถูกละเมดิทางเพศ ซึ่งการถูกปฏเิสธบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ส่งผลให้ผูห้ญงิเหล่านี้ต้องไปหาแหล่งบรกิารยุตกิาร9 
ตัง้ครรภท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ไมม่คีวามปลอดภยั บางคนสัง่ยาจากเวบ็ไซตเ์พื่อยุตกิารตัง้ครรภ์ดว้ยตวัเอง 10 
บรรณานุกรม 11 
๑) กรมควบคมุโรค. รายงานผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มนกัเรยีนประเทศ12 
ไทย ปี ๒๕๖๐. https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๔๔๗๒  13 
๒) กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐. กรงุเทพฯ: เจ เอส การ14 
พมิพ;์ ๒๕๖๑. 15 
๓) กรมสขุภาพจติ. สถานการณ์การฆา่ตวัตาย พ.ศ. ๒๕๖๑. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=16 
๒๙๗๘๘  17 
๔) กรมสขุภาพจติ. รายงานผูป่้วยมารบับรกิารดา้นจติเวชภาพรวมทัง้ประเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑. 18 
https://dmh.go.th/report 19 
๕)  กรมสขุภาพจติ. สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย. https://dmh.go.th/news/view.asp?id=20 
๑๒๓๔    21 
๖) กรมสขุภาพจติ. รายงานการฆา่ตวัตาย ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙.22 
https://dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp 23 
๗) กรมอนามยั. ขอ้มลูการท าแทง้ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘. https://www.hfocus.org/content/๒๐๑๗/๐๒/24 
๑๓๕๑๒  25 
๘) กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. มองผา่นเลนสเ์พศภาวะ และความหลากหลาย: ขอ้เสนอการ26 
พฒันายุทธศาสตรเ์พือ่สขุภาพผูห้ญงิ. นครปฐม: สมาคมเพศวถิศีกึษา, ๒๕๕๘. 27 
๙) กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน. แผนพฒันาสขุภาพจติแหง่ชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐). กรม28 
สขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ, ๒๕๖๑. 29 
๑๐) พนัธุน์ภา กติตริตันไพบลูย์, นพพร ตนัตริงัส,ี วรวรรณ จุฑา, อธบิ ตนัอารยี์ และคณะ. ความชุกของโรคจติ30 
เวชและปัญหาสุขภาพจติ: การส ารวจระบาดวทิยาสขุภาพจติของคนไทยระดบัชาต ิปี พ.ศ. ๒๕๕๖. นนทบุร:ี บี31 
ยอนดพ์บัลสิชิง่; ๒๕๕๙. 32 

https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๔๔๗๒
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๑๑)  ศริพิร จริวฒัน์กุล, อมรรตัน์ ศรคี าสขุ-ไซโตะ, ปราณีพร บุญเรอืง, จรีภา สรีะหดั, ฐติวิฒัน์ กองเกดิ. ยา และ1 
ผูห้ญงิตดิยา: ความหมายของการใชส้ารเสพตดิ. วารสารสมาคมจติแพทยแ์หง่ประเทศไทย ๒๕๕๖. ๕๘(๔): 2 
๔๐๗-๒๐. 3 
๑๒) ศริพิร จริวฒัน์กุล, ยุพา ถาวรพทิกัษ์, ปิยะลกัษณ์ ภกัดสีมยั. ความรูเ้กีย่วกบัการคมุก าเนิด การป้องกนั4 
โรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ/์เอชไอว ีเอดส ์ผลของการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  และพฤตกิรรมทางเพศของนกัเรยีน ใน 5 
17 จงัหวดั. วารสารควบคมุโรค ๒๕๖๑. ๔๔(๔): ๕๐-๖๑. 6 
๑๓) สมพร รุง่เรอืงกลกจิ, ศริพิร จริวฒัน์กุล, ธรณนิทร ์กองสุข และคณะ.  เพศหญงิหรอืความเป็นหญงิ....จงึ7 
น ามาสูก่ารเป็นโรคซมึเศรา้. วารสารสมาคมจติแพทย์แหง่ประเทศไทย ๒๕๕๕, ๕๗(๑); ๖๑-๗.  8 
๑๔) สาวติร ีอษัณางคก์รชยั (บรรณาธกิาร). รายงานสถานการณ์การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสงัคมไทย 9 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐.  กรงุเทพฯ: สหมติรพฒันาการพมิพ์; ๒๕๖๒. 10 
๑๕) ส านักงานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ. สถติ ิ'ความรนุแรงทางเพศ' ของไทยยงัน่าหว่ง. 11 
https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๕๗๘๖  12 
๑๖) ส านักงานสถติแิหง่ชาต.ิ การส ารวจสภาวะทางสงัคม วฒันธรรม และสุขภาพจติ ปี ๒๕๖๑. 13 
htp://www.nso.go.th/sites/๒๐๑๔/  14 
๑๗) ส านักงานสถติแิหง่ชาต.ิ การส ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙. 15 
http://www.nso.go.th/sites/๒๐๑๔/DocLib๑๓ 16 
๑๘) สขุภาพคนไทย ๒๕๖๒: สือ่สงัคม สือ่สองคม สขุภาวะคนไทยในโลกโซเชยีล. นครปฐม : สถาบนัวจิยั17 
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๖๒. 18 
๓. กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้อง 19 

๓.๑ พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ถูกกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มสีาระส าคญัเน้น20 
การก าหนดรูปแบบ วธิกีาร และขัน้ตอนที่มลีกัษณะแตกต่างจากการด าเนินคดอีาญาโดยทัว่ไป โดยใหผู้ก้ระท า21 
ความผดิมโีอกาสกลบัตวั และยบัยัง้การกระท าผดิซ ้า รวมทัง้สามารถรกัษาความสมัพนัธ์อนัดใีนครอบครวัไวไ้ด ้22 
และบุคคลในครอบครวัมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองโดยรฐัจากการใชค้วามรุนแรงและการปฏบิตัอินัไมเ่ป็นธรรม 23 

๓.๒ พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่บญัญตัขิึน้ใช้ใหส้อดคล้อง24 
กบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้มกีฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบตัิด้วยเหตุแห่งเพศ 25 
ป้องกนัมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ สอดคลอ้งกบัหลกัการสทิธมินุษยชนสากลตามพนัธกรณี26 
ระหวา่งประเทศทีไ่ทยเขา้เป็นภาค ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 27 
๓.๓ พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มสีาระส าคญั ใหว้ยัรุ่นมสีทิธิ28 
ตดัสนิใจดว้ยตนเอง และมสีทิธไิดร้บัขอ้มลูขา่วสารและความรู ้ไดร้บัการบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์ ไดร้บัการ29 
รกัษาความลบัและความเป็นส่วนตวั ไดร้บัการจดัสวสัดกิารสงัคม อย่างเสมอภาคและไม่ถกูเลอืกปฏบิตั ิ 30 
๓ .๔  พระราชบญัญตัสิุขภาพจติ  )ฉบบัที่ ๒   (พ.ศ . ๒๕๖๒ มสีาระส าคญัคอืการเพิม่เตมิอ านาจหน้าทีข่อง31 
คณะกรรมการสขุภาพจติแหง่ชาตใิหค้รอบคลุมดา้นการสง่เสรมิ การป้องกนั การควบคุมปัจจยัทีคุ่กคาม32 
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สขุภาพจติ การคุม้ครองสทิธขิองบุคคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ การเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพจติ และการอยู่1 
รว่มกนัในสงัคมของบุคคลทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ โดยค านึงถงึหลกัการมสี่วนร่วมของหน่วยงานของรฐัและ2 
ประชาชนในทกุภาคสว่น 3 

๓.๕ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมเีจตนารมณ์ที่4 
ต้องการจะปิดช่องว่างของ พ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรง ปี ๕๐ โดยเฉพาะช่องว่างในเชงิปฏบิตังิาน5 
ของเจา้หน้าที ่โดยเพิม่กลไกการท างานภาคส่วนต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึ้น ซึ่งไม่เพยีงการป้องกนั แกไ้ข เยยีวยา 6 
ยงัครอบคลุมไปถงึการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั อย่างไรกต็าม พ.ร.บ. ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่๒๐ 7 
ส.ค. ๒๕๖๒ ไดถู้กชะลอการบงัคบัใช ้เนื่องจากหน่วยงานทีจ่ะเป็นผูป้ฏบิตักิารหรอืบงัคบัการตามกฎหมายยงัไม่8 
มคีวามพร้อมด้านบุคลากรและขัน้ตอนการปฏิบตัิ ทัง้นี้ให้ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน9 
ครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบ้งัคบัต่อไปก่อนเป็นการชัว่คราว 10 
บรรณานุกรม 11 
(๑) ราชกจิจาณุเบกษา. พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐. 12 
www.ratchakitcha.soc.go.th  13 
(๒) ราชกจิจาณุเบกษา. พระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ.๒๕๕๘. www.ratchakitcha.soc.go.th 14 
(๓) ราชกจิจาณุเบกษา. พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙. 15 
www.ratchakitcha.soc.go.th 16 
(๔) ราชกจิจาณุเบกษา. พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ  (ฉบบัที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒. www.ratchakitcha.soc.go.th 17 
(๕) ราชกจิจาณุเบกษา. พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครวั พ.ศ.๒๕๖๒. 18 
www.ratchakitcha.soc.go.th  19 
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