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วิถีเพศภาวะ: เสริมพลงัสุขภาวะครอบครวั 
(Gender Approach: Family Health Empowerment) 

 
การใชก้รอบแนวคดิ และการด าเนินการที่เรยีกว่า “วถิเีพศภาวะ” ไปเสรมิพลงัครอบครวั โดยท าให้

เกดิความตระหนักรูถ้งึความละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ ดว้ยการใชก้ระบวนการรือ้แนวคดิทีท่ าให้เกดิความ
ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมทางเพศ สรา้งแนวคดิและกระบวนการใหม่ที่ใชพ้ลงัความเสมอภาค เป็นธรรม
ทางเพศ และเคารพสทิธขิองทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และผูห้ลากหลายทางเพศ เพือ่ใหบุ้คคล ครอบครวั และสงัคมมี
สุขภาวะ ความมัน่คง และสงบสุข  

 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ทีส่บิสอง   
ไดพ้จิารณารายงาน เรื่อง  วถิเีพศภาวะ: เสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั๑  
ตระหนักว่า ปัจจุบนัครอบครวัไทยมหีลายประเภท  และสมาชกิครอบครวัต่างกลุ่มช่วงอายุ มบีทบาท

หลากหลายแตกต่างจากเดิม ครอบครวัเป็นสถาบนัแรกที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการประกอบสร้างเพศ
ภาวะ ความแตกต่างของประเภทครอบครวั วถิชีวีติของแต่ละชาตพินัธุ ์ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ช่วงอายุ
ของสมาชกิครอบครวั สง่ผลต่อแนวคดิ วธิกีารเลีย้งดสูมาชกิ และความสมัพนัธใ์นครอบครวั น ามาสูก่ารใชว้ถิี
เพศภาวะเป็นกรอบคดิและหลกัการด าเนินงานขบัเคลื่อนสุขภาวะครอบครวั 
 กงัวลว่า สงัคมไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนักถงึอทิธพิลของเพศภาวะทีม่ตี่อสุขภาวะของสมาชกิ  และ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครวั และบางส่วนเห็นว่าการปรบัเปลี่ยนเพศภาวะท าให้ครอบครวัแตกแยก 
ปัจจุบันการด าเนินงานของรัฐ ยังให้ความส าคัญน้อยกับนโยบาย มาตรการ การด าเนินงานที่มีความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้บุคลากรหน่วยงานภาครฐัยงัต้องการความรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะการวเิคราะหเ์พศภาวะ เพื่อน าไปสูก่ารยอมรบั ส าหรบัใชใ้นการวางแผนการปฏบิตังิาน และ
ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสทิธิภาพ จึงท าให้เพศภาวะของ
สมาชิกในครอบครวัไทย ส่วนใหญ่ยงัขาดความเสมอภาค (equity) และเป็นธรรม (fairness) ส่งผลต่อสุข
ภาวะของสมาชกิครอบครวั สุขภาวะครอบครวั และสงัคม 

รบัทราบว่า  หน่วยงานภาครฐัไดม้กีารจดัตัง้ศูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญงิชาย (Gender 
Focal Point หรอื GFP) มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การผลกัดนันโยบาย มาตรการ หรอืการด าเนินงานทีม่ี
ความละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะยงัมน้ีอย ขาดความต่อเนื่อง และจรงิจงั ขณะที่ภาคประชาสงัคม รวมทัง้
ภาคเอกชน ที่ด าเนินงานเพื่อแก้ไข เยยีวยาปัญหาอนัเนื่องมาจากการกระท าความรุนแรง การตีตรา การ
เลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศภาวะ ยงัตอ้งการการสนบัสนุนอย่างจรงิจงั และต่อเนื่องจากภาครฐั 

 
๑ เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๒ 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๒ 
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ชืน่ชมว่า หน่วยงานภาคประชาสังคม และวิชาการจ านวนมากได้ด าเนินงานอย่างมีความ
ละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล และครอบครวั อนัเนื่องมาจากความไม่เสมอ
ภาค และไม่เป็นธรรมทางเพศของผูห้ญงิ ผูช้าย และผูห้ลากหลายทางเพศ มอีงคค์วามรูแ้ละแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
รปูธรรม สามารถน ามาถอดบทเรยีนได ้ 

ห่วงใยว่า หน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ และสวสัดกิารสงัคมขาดฐานขอ้มลูจ าแนกเพศที่
ครบถ้วน และข้อมูลครอบครวัแยกประเภทอย่างเป็นปัจจุบนั รวมทัง้บุคลากรภาครฐัที่เกี่ยวข้อง ขาดองค์
ความรู้ที่จะใช้วถิีเพศภาวะในการเสรมิพลงัสุขภาวะครอบครวั จึงจ าเป็นต้องพฒันาฐานข้อมูลเสรมิสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัเพศภาวะ เพือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารสุขภาพ และสงัคมมคีวามละเอยีดอ่อน
ทางเพศภาวะ  

เหน็ว่า การท าใหส้งัคมตระหนักรูว้่าความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางเพศ เป็นภารกจิของทุก
ภาคส่วนที่ต้องด าเนินการอย่างเข้มแขง็และต่อเนื่อง การท าให้ครอบครวัใช้วถิีเพศภาวะบ่มเพาะสมาชิก
ครอบครวัให้มคีวามยดืหยุ่นในบทบาท และให้คุณค่าต่อทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ได้ด้วยการ
สร้างความตระหนักรู้โดยใช้กระบวนการใหม่นัน้ ครอบครวัต้องปรบัเปลี่ยนตัวเอง หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวขอ้งต้องด าเนินงานต่าง ๆ อย่างมคีวามละเอยีดอ่อนเชงิเพศภาวะ โดยมุ่งใหเ้กดิสุขภาวะครอบครวั ลด
ความเหลื่อมล ้าหรอืขจดัการเลอืกปฏบิตัิที่ไม่เสมอภาคอนัเนื่องมาจากเพศภาวะ ส่งเสรมิให้เกิดความเป็น
ธรรมในสงัคม จงึจะหนุนเสรมิพลงัครอบครวัใหม้สีุขภาวะทีด่อีย่างยัง่ยนื  

 
จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 
๑. ขอใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รอบครวัปรบัเปลีย่นแนวคดิและวธิกีารการเลี้ยง

ดเูดก็และเยาวชน 
 ๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครวั กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต กรมอนามยั กระทรวง
วฒันธรรม โดยกรมส่งเสรมิวฒันธรรม ศูนย์คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและชุมชน จดัการความรู ้เพื่อเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจ เปลี่ยนทศันคต ิและทกัษะของพ่อ แม่ ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้งในการเลี้ยงดูเดก็และเยาวชน 
ในเรื่องเพศภาวะกบัสุขภาวะของสมาชกิในครอบครวั โดยใช้กระบวนการใหม่ให้เกดิรูปแบบการเลี้ยงดูเดก็
และเยาวชนที่มคีวามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ รวมทัง้การจดักิจกรรมครอบครวั และพื้นที่สาธารณะที่
สง่เสรมิการใหคุ้ณค่ากบัทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ   

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา กระทรวงวฒันธรรม โดย
กรมการศาสนา กรมส่งเสรมิวฒันธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มกีระบวนการสร้างความ
ตระหนักรู้ และความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และผู้น าองค์กรชุมชน ให้เห็น
ผลกระทบที่เกดิจากความไม่เสมอภาค และไม่เป็นธรรมทางเพศที่มตี่อสุขภาวะครอบครวั ด าเนินโครงการ
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ส่งเสรมิให้ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนครอบครวั ให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค มีความ
ยดืหยุ่น และยอมรบัการปรบัเปลีย่นบทบาทผูห้ญงิ ผูช้าย และผูห้ลากหลายทางเพศ  

 
๒. ขอใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้ ด าเนินการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจต่อสงัคม  

 ๒.๑ กระทรวงศึกษาธกิาร โดยส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน และส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 
เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหจ้ดัการศกึษา
เรื่องเพศภาวะและเพศวถิใีนทุกระดบัการศกึษา บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการใหม่ในเรื่องดงักล่าว
เขา้ในหลกัสูตร สื่อการสอน และเสรมิสร้างบรรยากาศในสถานศกึษาให้สนับสนุนความเสมอภาค และเป็น
ธรรมทางเพศ 
 ๒.๒ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงวฒันธรรม ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เสรมิความเขม้แขง็ในการสื่อสารและการสรา้งสื่อสาธารณะทีเ่น้นความเสมอภาค และ
เป็นธรรมทางเพศ 
 ๒.๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.) ส านักนายกรฐัมนตร ีโดยกรมประชาสมัพนัธ์ และองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) กระทรวงวฒันธรรม โดยกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์ สมาคมวชิาชพีสื่อ 
และองค์กรสื่อต่างๆ ให้ผลกัดนัการผลิตสื่ออย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ไม่น าเสนอเนื้อหาที่มี
ลกัษณะการตตีรา ไม่เลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ และสนับสนุนการสรา้งสื่อทีแ่สดงความหลากหลายในมติิ
เพศภาวะ ป้องกันและเฝ้าระวงัสื่อที่อาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมและเป็นธรรมทางเพศอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒.๔ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถาน
ประกอบการมนีโยบาย และด าเนินกจิกรรมทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะดว้ยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

๓. ขอใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้พฒันาฐานขอ้มลู องคค์วามรู ้และการจดัการความรู้  
  ๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และส านักงาน
ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมกนัพฒันาฐานขอ้มูล องคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้โดยให้มขีอ้มูลแยก
เพศผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ และข้อมูลประเภทครอบครวัไทยที่หลากหลาย ทัง้นี้ต้อง
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ค านึงถงึสทิธคิวามเป็นอยู่ส่วนตวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และครอบครวั รวมทัง้ด าเนินงานจดัการความรู้  เพือ่ใช้
ประโยชน์ในการสง่เสรมิสุขภาวะครอบครวั อย่างมคีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ 
 ๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 
และเอกชน ส านักงานการวจิยัแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวจิยั 
ทางด้านสังคม ชุมชน ครอบครัว และสุขภาพ ว่าต้องแสดงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะใน
กระบวนการวจิยั  
 ๔. ขอใหห้น่วยงานดงัต่อไปนี้พฒันาทกัษะบุคลากรภาครฐั  
 ๔.๑ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวั และกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ พฒันาบุคลากรให้มคีวามตระหนักรู้ในเรื่องเพศภาวะ มี
ทกัษะในการวเิคราะหแ์ละบูรณาการมติเิพศภาวะไวใ้นนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงาน และโครงการ  
  ๔.๒ ทุกกระทรวงทีม่ศีูนยป์ระสานงานดา้นความเสมอภาคหญงิ ชาย (Gender Focal Point หรอื 
GFP) ก าหนดตวัชี้วดัความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชดัเจน เพื่อการก าหนดแผนการส่งเสรมิความ
เสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่วยงาน โดยมกีารบูรณาการมติเิพศภาวะส าหรบักลุ่มเป้าหมายทัง้บุคลากร
ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทัง้นี้ ควรให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทัง้ควรรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ อย่างน้อย         
ปีละ ๑ ครัง้ 
 ๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพทัง้ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
ศูนยพ์ึง่ได ้(One Stop Crisis Center หรอื OSCC) มฐีานขอ้มูลแยกเพศผูห้ญงิ ผูช้าย และผูห้ลากหลายทาง
เพศ เพื่อใชว้เิคราะหเ์พศภาวะ และออกแบบบรกิารสุขภาพทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ และก าหนด
เป็นตวัชี้วดัการให้บรกิาร สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพให้บุคลากรทุกระดบั ทุกวชิาชพีผ่านการอบรม มี
ความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิและทกัษะเรื่องเพศภาวะ เพศวถิ ีและวถิเีพศภาวะ รวมทัง้สามารถจดับรกิาร
สุขภาพ ประเมนิผลบรกิารทุกระดบัได้อย่างมคีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ ตลอดจนส่งเสรมิการเขา้ถึง
บรกิารอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ค าปรกึษา จติบ าบดั จติสงัคมบ าบดั ครอบครวั
บ าบดั บรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์  
 ๕. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครฐั เพิ่มความ
ร่วมมอืและสนบัสนุนการท างานร่วมกบัเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม เช่น ศูนยพ์ฒันาครอบครวัในชุมชน มลูนิธ ิ
สมาคม กลุ่มองค์กร ชมรมต่าง ๆ ในการใช้วิถีเพศภาวะให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมทางเพศใน
ครอบครวั และสงัคม อย่างเขม้แขง็และต่อเนื่อง 
 ๖. ขอให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส่งเสรมิให้มีการทบทวน ปรบัปรุง 
พฒันากฎหมาย และการบังคบัใช้กฎหมาย ให้มคีวามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ที่ครอบคลุมทัง้ผู้หญิง 
ผูช้าย และผูห้ลากหลายทางเพศ 
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 ๗. ขอใหทุ้กพรรคการเมอืงประกาศนโยบายเพื่อใหทุ้กเพศไดร้บัการรบัรองอย่างเสมอภาค และเป็น
ธรรมในทุกมติ ิรวมทัง้ก ากบั ตดิตามใหม้กีารใชน้โยบายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๘. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ที ่๑๔ 

 
 
 
 
 


