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วิ ถีเพศภาวะ: เสริ มพลังสุขภาวะครอบครัว
(Gender Approach: Family Health Empowerment)
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การใช้กรอบแนวคิด และการดาเนินการทีเ่ รียกว่า “วิถเี พศภาวะ” ไปเสริมพลังครอบครัว โดยทาให้เกิดความ
ตระหนักรูถ้ งึ ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ด้วยการใช้กระบวนการรือ้ แนวคิดที่ทาให้เกิดความไม่เสมอ
ภาคและไม่เป็ นธรรมทางเพศ สร้างแนวคิดและวิธกี ารใหม่ทใ่ี ช้พลังความเสมอภาคและเป็ นธรรมทางเพศของ
ทัง้ ผูห้ ญิง ผูช้ าย และผูห้ ลากหลายทางเพศ เพื่อให้ครอบครัวมีสุขภาวะ ความมันคง
่ และสงบสุข
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงาน เรือ่ ง วิถเี พศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว๑
ตระหนักว่า ปั จจุบนั ครอบครัวไทยมีหลายประเภท และสมาชิกครอบครัวต่างกลุ่มช่วงอายุ มีบทบาท
หลากหลายแตกต่างจากเดิม ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่มคี วามสาคัญ อย่างยิง่ ต่อการประกอบสร้างเพศ
ภาวะ ความแตกต่างของประเภทครอบครัว ชาติพนั ธุ์ ศาสนา และกลุ่มช่วงอายุของสมาชิกครอบครัว ส่งผล
ต่อแนวคิด วิธกี ารเลีย้ งดูสมาชิก และความสัมพันธ์ในครอบครัว นามาสู่การใช้วถิ เี พศภาวะเป็ นกรอบคิดและ
หลักการดาเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว
กังวลว่า คนไทยส่วนใหญ่ ยงั ไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของเพศภาวะที่มตี ่อสุขภาวะของสมาชิก และ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว บางส่ วนเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเพศภาวะทาให้ครอบครัวแตกแยก ปั จจุบนั
การดาเนินงานของรัฐ เช่น นโยบาย มาตรการ หรือการดาเนินงานที่มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะยังมี
น้ อ ย และขาดความต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนัน้ บุ ค ลากรหน่ ว ยงานภาครัฐยังต้อ งการความรู้ และทักษะการ
วิเคราะห์เพศภาวะ มาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน และกาหนดแนวทางดาเนินงาน ประกอบกับการบังคับ
ใช้กฎหมายไม่มปี ระสิทธิภาพ จึงทาให้เพศภาวะของสมาชิกในครอบครัวไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดความเสมอภาค
(equity) และเป็ นธรรม (fairness) ส่งผลต่อสุขภาวะของสมาชิกครอบครัว และสุขภาวะครอบครัว
รับ ทราบว่ า หน่ ว ยงานภาครัฐ ได้ม ีก ารจัด ตัง้ ศู น ย์ป ระสานงานด้า นความเสมอภาคหญิ งชาย
(Gender Focal Point หรือ GFP) มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ ก ารผลัก ดัน นโยบาย มาตรการ หรือ การ
ดาเนินงานที่มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะยังมีน้อย และขาดความต่ อเนื่อ ง ขณะที่ภาคประชาสังคม
ดาเนินงานเพื่อแก้ไข เยียวยาปั ญ หาอันเนื่องมาจากเพศภาวะ ยังต้องการการสนับสนุ นอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่องจากภาครัฐ
ชืน่ ชมว่ า หน่ ว ยงานภาคประชาสัง คม และวิช าการจ านวนมากได้ ด าเนิ น งานอย่ า งมีค วาม
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะเพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาพของบุคคล และครอบครัว อันเนื่องมาจากความไม่เสมอ
ภาค และไม่เป็ นธรรมทางเพศของผูห้ ญิง และผูห้ ลากหลายทางเพศ มีองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิท่สี ามารถ
นามาถอดบทเรียนได้
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๒
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ห่วงใยว่า หน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคมขาดฐานข้อมูลจาแนกเพศที่
ครบถ้วน และข้อมูลครอบครัว แยกประเภทอย่างเป็ นปั จจุบนั บุคลากรภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องขาดองค์ความรูท้ จ่ี ะ
ใช้วถิ ีเพศภาวะในการเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว จึงจาเป็ นต้อ งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อ ง
เกีย่ วกับเพศภาวะ เพื่อใช้ให้บริการสุขภาพ และสังคมมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
เห็นว่า การทาให้สงั คมตระหนักรูว้ ่าความเสมอภาค และความเป็ นธรรมทางเพศ เป็ นภารกิจของทุก
ภาคส่ วนที่ต้อ งดาเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อ เนื่อง การทาให้ครอบครัว ใช้วถิ ีเพศภาวะบ่มเพาะสมาชิก
ครอบครัวให้มคี วามยืดหยุน่ ในบทบาท และให้คุ ณค่าต่อทุกเพศอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมได้ดว้ ยการสร้าง
ความตระหนักรูโ้ ดยใช้กระบวนการใหม่ นัน้ ครอบครัวต้องปรับเปลีย่ นตัวเอง หน่ วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต้องดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ โดยมุ่งให้เกิด สุขภาวะครอบครัว ลดความ
เหลื่อมล้าหรือขจัดการเลือกปฏิบตั ิทไ่ี ม่เสมอภาคอันเนื่องมาจากเพศภาวะ ส่งเสริมให้เกิดความเป็ นธรรมใน
สังคม จึงจะหนุนเสริมพลังครอบครัวให้มสี ุขภาวะทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้หน่ วยงานดังต่อไปนี้ส่งเสริมให้ครอบครัว ปรับเปลีย่ นแนวคิดและวิธกี ารการเลีย้ งดูเด็กและ
เยาวชน
๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต และกระทรวงวัฒนธรรม
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดการความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ
ของพ่ อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อ งในการเลี้ยงดูเด็ก และเยาวชน ในเรื่อ งเพศภาวะกับสุ ขภาวะของ
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้กระบวนการใหม่ให้เกิดรูปแบบการเลีย้ งดูเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ รวมทัง้ การจัด กิจกรรมครอบครัว ที่ ส่ งเสริมการให้คุ ณ ค่ ากับ ทุ กเพศอย่างเสมอภาค และ
เป็ นธรรมทางเพศ
๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล กรุงเทพมหานคร เมือ งพัทยา กระทรวงวัฒ นธรรม โดยกรมส่ งเสริม
วัฒนธรรม และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุ นให้มกี ระบวนการสร้างความตระหนักรู้แก่ผนู้ าชุมชน ให้เห็น
ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ เสมอภาค และไม่เป็ นธรรมทางเพศที่มตี ่อสุขภาวะครอบครัว สร้างโครงการ
ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์กจิ กรรมทีส่ นับสนุ นครอบครัวให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค มีความยืดหยุ่น
และยอมรับการปรับเปลีย่ นบทบาทหญิง ชาย และผูห้ ลากหลายทางเพศ
๒. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสังคม
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการศึกษาทุกระดับให้บูรณาการความรูเ้ รื่องเพศภาวะเข้าในหลักสูตร สื่อการสอน
และเสริมสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้สนับสนุนความเสมอภาค และเป็ นธรรมทางเพศ
๒.๒ กระทรวงยุติธ รรม โดยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมความเข้มแข็งในการสร้างสื่อสาธารณะทีเ่ น้น
ความเสมอภาค และเป็ นธรรมทางเพศ
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๒.๓ องค์กรสื่อต่าง ๆ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) รวมทัง้ สมาคมวิชาชีพสื่อที่มบี ทบาทในการกากับดูแลงาน
ด้านสื่อ ผลักดันให้องค์กรสื่อต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ผลิตสื่อทีไ่ ม่นาเสนอ
เนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะการตีตรา ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ และสนับสนุ นการสร้างความตระหนักให้สงั คม
เคารพความแตกต่างหลากหลายในมิตเิ พศภาวะ
๓. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พฒ
ั นาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการจัดการความรู้
๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดย สานักงานปลัดกระทรวงฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ โดยกรมกิจ การสตรีแ ละสถาบัน ครอบครัว กรมกิ จ การเด็ก และเยาวชน
กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยส านั ก งานปลัด กระทรวงฯ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ร่ว มกัน พัฒ นา
ฐานข้อมูล หรือเชื่อมโยงข้อมูล ให้มกี ารแยกเพศที่ระบุหญิง ชายและผู้หลากหลายทางเพศ รวมทัง้ ประเภท
ครอบครัวไทยทีห่ ลากหลาย และดาเนินงานจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว
๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ สานักงานการวิจยั แห่งชาติ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ เงือ่ นไขการให้ทุนโครงการต่าง ๆ ทางด้านสังคม
ชุมชน ครอบครัว และสุขภาพว่าต้องแสดงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะในกระบวนการวิจยั
๔. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พฒ
ั นาทักษะบุคลากรภาครัฐ
๔.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และสานักงานปลัดกระทรวงฯ ทุกกระทรวง พัฒนาบุคลากรให้มคี วามตระหนักรูใ้ นเรือ่ งเพศภาวะ
มีทกั ษะในการวิเคราะห์และบูรณาการมิตเิ พศภาวะไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
๔.๒ ทุกกระทรวงที่ม ี GFP กาหนดตัวชี้ว ดั ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชัดเจน
เพื่อการกาหนดแผนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่ วยงาน โดยมีการบูรณาการมิตเิ พศ
ภาวะสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทัง้ บุคลากรภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทัง้ นี้ ควรให้มกี าร
แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน รวมทัง้ ควรรายงานผลต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
๔.๓ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ บริการสุขภาพทัง้ ระดับปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ และตติยภูม ิ ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ศูนย์พ่งึ ได้ (One Stop Crisis Center หรือ OSCC) สนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพมีความเข้าใจ
เรื่อ งเพศภาวะ วิถีเพศภาวะ สามารถจัด บริก ารสุ ข ภาพและประเมิน ผลบริก ารทุ กระดับ ได้อ ย่างมีค วาม
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้คาปรึกษา จิตบาบัด จิตสังคมบาบัด ครอบครัวบาบัด
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีฐานข้อมูลแยกเพศหญิง ชาย และผูห้ ลากหลายทางเพศ เพื่อใช้วเิ คราะห์เพศ
ภาวะ และออกแบบบริการสุขภาพทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ และกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั การให้บริการ
๕. ขอให้หน่ วยงานภาครัฐเพิม่ ความร่วมมือและสนับสนุ นภาคประชาชน ประชาสังคม เช่น มูลนิธ ิ
สมาคม เครือข่าย กลุ่มองค์กร ชมรมต่าง ๆ ใช้วถิ เี พศภาวะขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาค และเป็ นธรรม
ทางเพศในครอบครัว และสังคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
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๖. ขอให้ทุก พรรคการเมืองประกาศนโยบายเพื่อให้ทุก เพศได้รบั การรับรองอย่างเสมอภาค และ
เป็ นธรรมในทุกมิติ รวมทัง้ กากับ ติดตามให้มกี ารใช้นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑๔
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