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วิ ถีเพศภาวะ: เสริ มพลังสุขภาวะครอบครัว
(Gender Approach: Family Health Empowerment)
การใช้กรอบแนวคิด และการดาเนินการที่เรียกว่า “วิถเี พศภาวะ” ไปเสริมพลังครอบครัว โดยทาให้
เกิดความตระหนักรูถ้ งึ ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ด้วยการใช้กระบวนการรือ้ แนวคิดทีท่ าให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคและไม่เป็ นธรรมทางเพศ สร้างแนวคิดและกระบวนการใหม่ท่ใี ช้พลังความเสมอภาค เป็ นธรรม
ทางเพศ และเคารพสิทธิของทัง้ ผูห้ ญิง ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทางเพศ เพือ่ ให้บุคคล ครอบครัว และสังคมมี
สุขภาวะ ความมันคง
่ และสงบสุข
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงาน เรื่อง วิถเี พศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว๑
ตระหนักว่า ปั จจุบนั ครอบครัวไทยมีหลายประเภท และสมาชิกครอบครัวต่างกลุ่มช่วงอายุ มีบทบาท
หลากหลายแตกต่างจากเดิม ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่มคี วามสาคัญ อย่างยิง่ ต่อการประกอบสร้างเพศ
ภาวะ ความแตกต่างของประเภทครอบครัว วิถชี วี ติ ของแต่ละชาติพนั ธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ช่วงอายุ
ของสมาชิกครอบครัว ส่งผลต่อแนวคิด วิธกี ารเลีย้ งดูสมาชิก และความสัมพันธ์ในครอบครัว นามาสูก่ ารใช้วถิ ี
เพศภาวะเป็ นกรอบคิดและหลักการดาเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว
กังวลว่า สังคมไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของเพศภาวะทีม่ ตี ่อสุขภาวะของสมาชิก และ
ความสัมพัน ธ์ภ ายในครอบครัว และบางส่ว นเห็น ว่าการปรับ เปลี่ย นเพศภาวะท าให้ค รอบครัว แตกแยก
ปั จ จุ บัน การด าเนิ น งานของรัฐ ยังให้ค วามส าคัญ น้ อ ยกับ นโยบาย มาตรการ การด าเนิ น งานที่มีค วาม
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ บุคลากรหน่ วยงานภาครัฐยังต้องการความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการวิเคราะห์เพศภาวะ เพื่อนาไปสูก่ ารยอมรับ สาหรับใช้ในการวางแผนการปฏิบตั งิ าน และ
กาหนดแนวทางดาเนินงาน ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้เพศภาวะของ
สมาชิก ในครอบครัวไทย ส่วนใหญ่ ยงั ขาดความเสมอภาค (equity) และเป็ นธรรม (fairness) ส่งผลต่อสุ ข
ภาวะของสมาชิกครอบครัว สุขภาวะครอบครัว และสังคม
รับทราบว่า หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender
Focal Point หรือ GFP) มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การผลักดันนโยบาย มาตรการ หรือการดาเนินงานทีม่ ี
ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะยังมีน้อย ขาดความต่อเนื่อง และจริงจัง ขณะที่ภาคประชาสังคม รวมทัง้
ภาคเอกชน ที่ดาเนินงานเพื่อแก้ไข เยียวยาปั ญ หาอันเนื่องมาจากการกระทาความรุนแรง การตีตรา การ
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศภาวะ ยังต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องจากภาครัฐ
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ชื น่ ชมว่ า หน่ ว ยงานภาคประชาสัง คม และวิช าการจ านวนมากได้ ด าเนิ น งานอย่ า งมีค วาม
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ เพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาพของบุคคล และครอบครัว อัน เนื่องมาจากความไม่เสมอ
ภาค และไม่เป็ นธรรมทางเพศของผูห้ ญิง ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทางเพศ มีองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
รูปธรรม สามารถนามาถอดบทเรียนได้
ห่วงใยว่า หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคมขาดฐานข้อมูลจาแนกเพศที่
ครบถ้วน และข้อมูลครอบครัวแยกประเภทอย่างเป็ นปั จจุบนั รวมทัง้ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขาดองค์
ความรู้ท่ีจะใช้วถิ ีเพศภาวะในการเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว จึงจาเป็ นต้องพัฒ นาฐานข้อมูลเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับเพศภาวะ เพือ่ ใช้ในการให้บริการสุขภาพ และสังคมมีความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ
เห็นว่า การทาให้สงั คมตระหนักรูว้ ่าความเสมอภาค และความเป็ นธรรมทางเพศ เป็ นภารกิจของทุก
ภาคส่วนที่ต้อ งดาเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อ เนื่อง การทาให้ครอบครัว ใช้วถิ ีเพศภาวะบ่มเพาะสมาชิก
ครอบครัวให้มคี วามยืดหยุ่นในบทบาท และให้คุ ณค่าต่อทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม ได้ด้วยการ
สร้างความตระหนัก รู้โดยใช้ก ระบวนการใหม่นัน้ ครอบครัว ต้อ งปรับ เปลี่ยนตัวเอง หน่ ว ยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องต้องดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ โดยมุ่งให้เกิดสุขภาวะครอบครัว ลด
ความเหลื่อมล้าหรือขจัดการเลือกปฏิบตั ิท่ีไม่เสมอภาคอันเนื่องมาจากเพศภาวะ ส่งเสริมให้เกิดความเป็ น
ธรรมในสังคม จึงจะหนุนเสริมพลังครอบครัวให้มสี ุขภาวะทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวปรับเปลีย่ นแนวคิดและวิธกี ารการเลี้ยง
ดูเด็กและเยาวชน
๑.๑ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ โดยกรมกิจการสตรีแ ละสถาบัน
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน จัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ เปลี่ยนทัศนคติ และทักษะของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน
ในเรื่องเพศภาวะกับสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว โดยใช้กระบวนการใหม่ให้เกิดรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก
และเยาวชนที่มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ รวมทัง้ การจัด กิจกรรมครอบครัว และพื้นที่สาธารณะที่
ส่งเสริมการให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมทางเพศ
๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กระทรวงวัฒ นธรรม โดย
กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นให้ มกี ระบวนการสร้างความ
ตระหนัก รู้ และความเข้าใจแก่ ผู้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
กรุ งเทพมหานคร เมือ งพัท ยา ผู้น าศาสนา ผู้ น าชุ ม ชน แกนน าชุ ม ชน และผู้ น าองค์ก รชุ ม ชน ให้ เ ห็น
ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ เสมอภาค และไม่เป็ นธรรมทางเพศที่มตี ่อสุขภาวะครอบครัว ดาเนินโครงการ
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ส่งเสริม ให้ชุม ชนสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส นับ สนุ น ครอบครัว ให้คุ ณ ค่ ากับ ทุ กเพศอย่างเสมอภาค มีค วาม
ยืดหยุ่น และยอมรับการปรับเปลีย่ นบทบาทผูห้ ญิง ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทางเพศ
๒. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสังคม
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และสานัก งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย กระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจยั และนวัต กรรม โดยสถาบันอุ ด มศึก ษาของรัฐ และเอกชน องค์การบริห ารส่ว นจัง หวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ให้จดั การศึกษา
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถใี นทุกระดับการศึกษา บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการใหม่ในเรื่องดังกล่าว
เข้าในหลักสูตร สื่อการสอน และเสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้สนับ สนุ นความเสมอภาค และเป็ น
ธรรมทางเพศ
๒.๒ กระทรวงยุติธ รรม โดยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ กระทรวงวัฒ นธรรม สานักงาน
กองทุ น สนับ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) ส านั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช.) และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เสริมความเข้มแข็งในการสื่อสารและการสร้างสื่อสาธารณะทีเ่ น้นความเสมอภาค และ
เป็ นธรรมทางเพศ
๒.๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) สานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สมาคมวิชาชีพสื่อ
และองค์กรสื่อต่างๆ ให้ผลักดันการผลิตสื่ออย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ไม่นาเสนอเนื้อหาที่มี
ลักษณะการตีตรา ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ และสนับสนุนการสร้างสื่อทีแ่ สดงความหลากหลายในมิติ
เพศภาวะ ป้ อ งกัน และเฝ้ า ระวังสื่อ ที่อ าจส่งผลกระทบต่ อ ความไม่เท่ าเทีย มและเป็ น ธรรมทางเพศอย่ าง
ต่อเนื่อง
๒.๔ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริม สนับสนุ น ให้ส ถาน
ประกอบการมีนโยบาย และดาเนินกิจกรรมทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะด้วยความเสมอภาคและเป็ น
ธรรม
๓. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พฒ
ั นาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการจัดการความรู้
๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ โดยกรมกิจ การสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัว กรมกิ จ การเด็ก และเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู้ โดยให้มขี อ้ มูลแยก
เพศผู้ห ญิง ผู้ชาย และผู้ห ลากหลายทางเพศ และข้อ มูล ประเภทครอบครัว ไทยที่ห ลากหลาย ทัง้ นี้ ต้อ ง
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คานึงถึงสิทธิความเป็ นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว รวมทัง้ ดาเนินงานจัดการความรู้ เพือ่ ใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว อย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน สานักงานการวิจยั แห่ งชาติ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดเงื่อนไขการสนับสนุ น ทุนวิจยั
ทางด้ า นสัง คม ชุ ม ชน ครอบครัว และสุ ข ภาพ ว่ า ต้ อ งแสดงถึ ง ความละเอี ย ดอ่ อ นทางเพศภาวะใน
กระบวนการวิจยั
๔. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พฒ
ั นาทักษะบุคลากรภาครัฐ
๔.๑ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ โดยสานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว และกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามตระหนัก รู้ในเรื่องเพศภาวะ มี
ทักษะในการวิเคราะห์และบูรณาการมิตเิ พศภาวะไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
๔.๒ ทุกกระทรวงทีม่ ศี ูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิง ชาย (Gender Focal Point หรือ
GFP) กาหนดตัวชี้วดั ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชัดเจน เพื่อการกาหนดแผนการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่วยงาน โดยมีการบูรณาการมิตเิ พศภาวะสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทัง้ บุคลากร
ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทัง้ นี้ ควรให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ ติดตาม
และประเมิน ผลการด าเนิน งาน รวมทัง้ ควรรายงานผลต่ อ สาธารณะอย่างต่ อ เนื่อ ง สม่ าเสมอ อย่างน้ อ ย
ปี ละ ๑ ครัง้
๔.๓ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งกับ บริก ารสุ ข ภาพทัง้ ระดับ ปฐมภู มิ ทุ ติย ภู มิ และตติย ภู มิ ได้แ ก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ศูนย์พง่ึ ได้ (One Stop Crisis Center หรือ OSCC) มีฐานข้อมูลแยกเพศผูห้ ญิง ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทาง
เพศ เพื่อใช้วเิ คราะห์เพศภาวะ และออกแบบบริการสุขภาพทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ และกาหนด
เป็ นตัวชี้วดั การให้บริการ สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และวิถเี พศภาวะ รวมทัง้ สามารถจัดบริการ
สุขภาพ ประเมินผลบริการทุกระดับได้อย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึง
บริการอย่างเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้คาปรึกษา จิตบาบัด จิตสังคมบาบัด ครอบครัว
บาบัด บริการอนามัยการเจริญพันธุ์
๕. ขอให้ก ระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ และหน่ วยงานภาครัฐ เพิ่มความ
ร่วมมือและสนับสนุนการทางานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน มูลนิธิ
สมาคม กลุ่ ม องค์ก ร ชมรมต่ าง ๆ ในการใช้ ว ิถีเพศภาวะให้เกิด ความเสมอภาค เป็ น ธรรมทางเพศใน
ครอบครัว และสังคม อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๖. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ ส่งเสริมให้มีการทบทวน ปรับปรุง
พัฒ นากฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ให้มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ที่ครอบคลุมทัง้ ผู้หญิง
ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทางเพศ
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๗. ขอให้ทุกพรรคการเมืองประกาศนโยบายเพื่อให้ทุกเพศได้รบั การรับรองอย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรมในทุกมิติ รวมทัง้ กากับ ติดตามให้มกี ารใช้นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๔
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