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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๒
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

วิ ถีเพศภาวะ: เสริ มพลังสุขภาวะครอบครัว
(Gender Approach: Family Health Empowerment)
๑. ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ เพศ (sex) หมายถึง การแบ่งบุคคลออกเป็ นเพศต่าง ๆ โดยยึดเอาลักษณะทางสรีระของอวัยวะ
เพศและระบบสืบพันธุต์ ามทีบ่ ุคคลถือกาเนิดเป็ นหลัก หรือเรียกอีกอย่างว่า “เพศกาเนิด” หรือ “เพศสรีระ”
๑.๒ เพศภาวะ (gender) หมายถึง สภาวะหรือ ลัก ษณะที่ส ะท้ อ นความเป็ น ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช าย หรือ
ผูห้ ลากหลายทางเพศ ตามที่บรรทัดฐาน ค่านิยมที่สงั คมกาหนด หรือเรียกอย่างอื่นว่า “เพศกาหนด” หรือ
“เพศทีส่ งั คมกาหนด” หรือ “เพศทางสังคม”
๑.๓ วิถีเพศภาวะ (gender approach) หมายถึง การดาเนินงานต่าง ๆ ที่ลดความเหลื่อมล้า และ
สร้างความเป็ น ธรรมระหว่ างบุ ค คลเพศต่ าง ๆ ในสัง คม สร้างค่ า นิ ย ม บรรทัด ฐาน ความคาดหวังของ
ครอบครัว สังคมให้คุณค่าแก่บุคคลทุกเพศภาวะอย่างเสมอภาค และอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีสุขภาวะทีด่ ี
๑.๔ การด าเนิ น งานโดยใช้ว ิถีเพศภาวะ หมายถึง การที่ส ถาบัน หรือ องค์ก ารทางสัง คมต่ าง ๆ
ตระหนักรูว้ ่าสังคมยังมีความไม่เสมอภาคทางเพศ และดาเนินงานต่าง ๆ โดยมุ่งให้เกิดผลเป็ นการลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างความเป็ นธรรมระหว่างบุคคลเพศต่าง ๆ ในสังคม
๑.๕ การเสริมพลัง (empowerment) หมายถึง การให้อ านาจการตัดสิน ใจ หนุ น เสริม ความรู้และ
ทรัพ ยากรด้า นต่ าง ๆ และสร้า งเงื่อ นไขทางสังคมที่จ าเป็ น เพื่อ เอื้อ ให้บุ ค คล ครอบครัว หรือ กลุ่ ม คน
โดยเฉพาะผู้อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบในสังคม มีอานาจและความสามารถที่จะกาหนดและจัดการชีวติ ของ
ตนเองได้ นาไปสู่การมีสุขภาวะหรือมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุข มีศกั ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างเสมอภาค
๑.๖ สุขภาวะครอบครัว (family health) หมายถึง สภาวะความเป็ นอยู่ของบุคคลที่เป็ นสมาชิกใน
ครอบครัว หรือของหน่ วยครอบครัวโดยรวม ที่สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข มีคุ ณภาพชีวติ ที่ดี
ทัง้ ในมิตดิ า้ นสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา
๑.๗ ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ (gender sensitivity) หมายถึง การตระหนักรูแ้ ละยอมรับว่า
ความแตกต่างด้านเพศภาวะ ส่งผลให้บุคคล ทัง้ ผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ มีสานึกรับรูค้ วาม
เป็ นเพศของตนเอง ตลอดจนมีบุคลิกภาพ นิสยั ใจคอ ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และบทบาทหน้าที่
ตามที่สงั คมคาดหวังแตกต่างกันไป และส่งผลให้บุคคลแต่ละเพศได้รบั สิทธิ โอกาส อานาจ และสถานะทาง
สังคมทีไ่ ม่เสมอภาคกัน ทาให้เกิดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมทางเพศ
รายละเอียดเพิม่ เติมของความเข้าใจพืน้ ฐานทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ๆ อยูใ่ นภาคผนวก ๑ ข้อ ๑
๒. สถานการณ์ปัจจุบนั
เรื่องเพศภาวะได้ถูกกาหนดอยู่ในเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓) โดยเฉพาะใน
เป้ าหมายที่ ๓ เป้ าหมายที่ ๔ และเป้ าหมายที่ ๕(๑) นอกจากนัน้ ยังถูกกาหนดให้เป็ นหนึ่งในปั จจัยทางสังคม
ด้ า นสุ ข ภาพ (social determinants of health)(๒) ปั ญ หาสุ ข ภาวะครอบครัว ท าให้ ค รอบครัว อ่ อ นแอ
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ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาอย่างยังยื
่ น เกิดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจโดยรวม เช่นภาพสะท้อนจากการ
วิจยั ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ประชากรไทยมีการสูญ เสียปี สุขภาพดีรวมกัน ๑๕.๓ ล้านปี
มีมลู ค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง ๙๓๐,๐๕๓ ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๒ ของจีดพี ปี ระเทศ(๓)
ทัง้ นี้สาเหตุหลักของการสูญเสียจานวนปี แห่งการมีสุขภาพที่ดใี นเพศต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ น
ผลมาจากเพศภาวะ
สังคมไทยเป็ น สังคมที่ไ ม่ม ีค วามเสมอภาคทางเพศ (gender inequality) มีค วามเหลื่อ มล้า ทัง้ ใน
ระหว่างเพศที่แตกต่างกัน และในระหว่างเพศเดียวกัน รวมทัง้ ระหว่างชนชัน้ และเชื้อชาติ ความเหลื่อมล้า
ดังกล่าวถูกบ่มเพาะจากการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยทัวไปครอบครั
่
ว ไทยมักกาหนดเพศภาวะให้ยดึ โยงกับ
เพศกาเนิด ส่งผลให้ผู้ชาย ผู้หญิง และผู้หลากหลายทางเพศได้รบั ความกดดันให้ม พี ฤติกรรมตามที่สงั คม
กาหนด แต่ผู้หญิง และผู้หลากหลายทางเพศทุกวัยมีอานาจทางสังคมน้ อยจึงได้รบั ผลกระทบมาก เช่น มี
หลักฐานว่า ความรุนแรงทางเพศเป็ นปั ญหาสาคัญอันดับหนึ่งของสุขภาวะผู้หญิง ผู้หญิงไทยมีอายุยนื ยาว
กว่าผู้ชายแต่มคี ุณภาพชีวติ ด้อยกว่า มีภาวะซึมเศร้ามากกว่า อยู่กบั โรคเรื้อรังและความพิการยาวนานกว่า
ผูห้ ญิงส่วนใหญ่มอี านาจต่อรองในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยน้อย ถูกประณามเรื่องท้องและแท้ง และ
ถูกปล่อยให้เผชิญปั ญหาตามลาพัง(๔) อย่างไรก็ตามแม้ว่าผูช้ ายจะมีโอกาส มีสทิ ธิทางจารีต ประเพณีมากกว่า
ผูห้ ญิงภายใต้แนวคิดชายเป็ นใหญ่ ผู้ชายก็ได้รบั ผลกระทบจากเพศภาวะเช่นกัน เช่น ผู้ชายติดสุราและสาร
เสพติดจานวนมากกว่า และรุนแรงกว่าผู้ หญิง ฆ่าตัวตายสาเร็จมากกว่า แต่ใช้บริการสุขภาพจิตน้ อยกว่า
สาหรับผูห้ ลากหลายทางเพศได้รบั ความกดดันซ้าซ้อนจากทัง้ จากเพศกาเนิด และเพศกาหนด นอกจากนัน้
ยังไม่ได้รบั การยอมรับทางกฎหมาย ตลอดจนการถูกปฏิเสธ หรือประณามจากบางสังคม(๕)
ในสังคมทีไ่ ม่มคี วามเสมอภาคและไม่เป็ นธรรมทางเพศ ทัง้ เพศชาย เพศหญิง และผูห้ ลากหลายทาง
เพศ ในครอบครัวทีห่ ลากหลาย ช่วงวัย และสถานะทางสังคมต่าง ๆ จึงมีปัญหาสุขภาพอันมีผลจากเพศภาวะ
ต่างกัน ความสัมพันธ์เชิงอานาจไม่ เสมอภาคกัน กล่าวเฉพาะปั ญหาสุ ขภาวะครอบครัวอันเนื่องมาจากเพศ
ภาวะพบว่า ปั ญหาทีส่ าคัญคือ ความรุนแรงในครอบครัว โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด การ
ดื่มสุ รา การติดเชื้อ ทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี เอดส์ ความรุน แรงทางเพศ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น และการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม (สาระสถานการณ์โดยสรุปอยูใ่ นภาคผนวก ๑ ข้อ ๒)
๓. การดาเนิ นงานที่ผ่านมา
โดยทีป่ ระเทศไทยรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนซึง่ ยืนยันหลักการทีว่ ่าการเลือกปฏิบตั เิ ป็ น
สิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ และประกาศว่ามนุ ษย์ทุกคนเกิดมามีอสิ ระ และเสมอภาคกันในเกียรติศกั ดิ ์และสิทธิ และว่า
ทุกคนย่อ มมีส ิทธิ และอิส รภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญ ญานี้โดยปราศจากความแตกต่ างไม่ว่าชนิดใด ๆ
รวมทัง้ ความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ สืบเนื่องจากปฏิญญาดังกล่าว รัฐไทยส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศผ่านการดาเนินงานของภาครัฐ และกฎหมายต่าง ๆ มีการดาเนินงานของภาคประชาสัง คม รวมทัง้ การ
ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ดาเนิน กิจกรรมเพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ มีความเสมอภาค (equity)
ได้รบั ความเป็ น ธรรม (fairness) เพื่อ ขจัด ความเหลื่อ มล้ าทางเพศ และป้ อ งกัน แก้ ไขปั ญ หาที่เกิด จาก
เพศภาวะ โดยสรุปดังนี้
๓.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมจัดตัง้ ศูนย์
ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point-GFP) รับผิดชอบการจัดทาแผนแม่บทด้าน
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การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในทางปฏิบตั เิ จ้าหน้าทีข่ อง GFP ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านด้านการ
บริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ท าให้กิจ กรรมส่ ว นใหญ่ ของ GFP เน้ น การสร้างความเข้าใจของข้าราชการต่ อ
ประเด็นเพศภาวะ และให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมายภายในหน่ วยงาน และปั จจุบนั กาลังดาเนินงานเรื่อง
การจัด ท างบประมาณที่ม ีม ิติห ญิงชาย (gender responsive budgeting) เพื่อ ให้ส ามารถจัด ท าโครงการ/
กิจกรรมทีม่ กี ารจัดสรรงบประมาณทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ แต่นโยบาย โครงการทีด่ าเนินการกับ
กลุ่มเป้ าหมายภายนอกหน่ วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ยังมีไม่มากนัก(๖) ประกอบกับเจ้าหน้าทีข่ อง
GFP ปรับเปลีย่ นบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดาเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ปั จจุบนั รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนด มาตรา ๔ และ ๒๗ สตรีม ี
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศโดยได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย มีขอ้ ห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
และเปิ ดโอกาสให้รฐั สามารถกาหนดมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือหรือขจัดการเลือกปฏิบตั ิ มาตรา ๗๑ วรรค
๔ การจัดทางบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทีต่ อ้ งคานึงถึงความจาเป็ นและความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของ
เพศ และมาตรา ๑๒๘ เปิ ด โอกาสให้ผู้แ ทนสตรี/ผู้แทนองค์กรสตรีเข้าร่ว มเป็ น กรรมาธิก ารวิส ามัญ เพื่อ
พิจารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี
ประเทศไทยมีกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคและเป็ นธรรมทางเพศ
เช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต (ฉบับที่ ๑ และ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นต้น (สาระโดยสรุปของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
อยู่ในภาคผนวก ๑ ข้อ ๓) แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้เกิดสถานการณ์ท่แี สดง
ถึงความไม่เสมอภาค และไม่เป็ นธรรมทางเพศอยูท่ วไป
ั่
๓.๒ ในภาคการศึกษา บริก ารสุขภาพ สวัสดิการสังคม และสื่อ มวลชน พบว่าขาดการนามิติเพศ
ภาวะมาทาความเข้าใจสุขภาวะของกลุ่มคนทุกเพศ วัย ชนชัน้ เชือ้ ชาติ ขาดฐานข้อมูลจาแนกเพศทีค่ รบถ้วน
ขาดข้อมูลประเภทครอบครัวทีม่ คี วามเป็ นปั จจุบนั ขาดองค์ความรู้ผลของความเหลื่อมล้าทางเพศทีท่ าให้เพศ
ชาย และผู้หลากหลายทางเพศเผชิญกับปั ญหาสุขภาวะ จึงทาให้การดาเนินกิจกรรมขาดความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ นอกจากนัน้ สื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงั ผลิตซ้า (stereotype) วิถเี พศภาวะที่แสดงถึงการจานนต่อ
ความไม่เสมอภาคทางเพศของเพศหญิง และผู้หลากหลายทางเพศ เช่น การเสนอข่าวที่ตตี รา การใช้คาที่
ลดทอนคุณค่าและศักดิ ์ศรีของบางเพศภาวะ การผลิต/เผยแพร่การโฆษณาสินค้า ละคร ภาพยนตร์ ทีผ่ ลิตซ้า
การยอมรับความรุนแรงทางเพศ เป็ นต้น
๓.๓ ในภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์กรความร่ว มมือระหว่างประเทศ พบว่ามีองค์กร
จานวนมากดาเนินงานเพื่อสร้างพลังอานาจให้กบั เพศหญิง และผู้หลากหลายทางเพศ มีการพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถดาเนินงานอย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ มีกจิ กรรมช่วยเหลือเด็กและเพศหญิงที่ถูก
กระท าความรุน แรง และ/หรือ ได้รบั ความไม่เป็ น ธรรม ซึ่ง การด าเนิ น กิจ กรรมต่ าง ๆ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การ
แก้ปั ญ หาที่ป ลายเหตุ ไม่ ได้แ ก้ท่ีต้น เหตุ ท่ีก ารใช้ว ิถีเพศภาวะเป็ น เครื่อ งมือ ในการเสริม พลัง ครอบครัว
นอกจากนัน้ ยังมีอุปสรรคในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
จากสถานการณ์ดงั กล่าวทาให้ประเทศไทยมีการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการรือ้ แนวคิดเดิม สร้าง
แนวคิดใหม่ทใ่ี ช้วถิ เี พศภาวะในการเสริมพลังครอบครัวมีจานวนน้อยมาก มีตวั อย่าง ๒ เรือ่ ง ดังนี้
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เรื่องที่ ๑ จากโครงการพัฒนารูปแบบงานบริการสุขภาพจิตที่มมี ิตเิ พศภาวะและความเป็ นธรรมทาง
เพศ ดาเนินงานโดยศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมเพศภาวะและสุ ขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง(๗) เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคิดค้นและพัฒนาวิธกี ารหรือรูปแบบการทางาน
ป้ องกันและบาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า ทีม่ คี วามละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ และความเป็ นธรรมทางเพศ
หลังการดาเนินโครงการพบว่าเมื่อพยาบาล นักจิต วิท ยา นักสังคมสงเคราะห์ จานวน ๒๖ คนที่เข้าร่ว ม
โครงการผ่านหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้ นฟูพลังอานาจและศักยภาพที่ม ี ความละเอียดอ่อนทางเพศ
ภาวะ (gender sensitive empowerment counseling) ส าหรับ ผู้ ห ญิ ง ที่ ม ี ภ าวะซึ ม เศ ร้ า แล้ ว มี ค วาม
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับบุคคล และครอบครัว ทัง้ ของผูบ้ าบัด และผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การบาบัด โดยสรุปดังนี้
๑) ผูบ้ าบัดให้ความสาคัญกับการรักตัวเอง โดยการหาเวลาออกกาลังกาย เปลีย่ นวิธกี ารสื่อสาร
ให้สมาชิกในครอบครัว สามีและลูกมาช่วยทางานบ้าน ทาให้รสู้ กึ ว่าชีวติ มีความสุข จากฐานความเข้าใจทีเ่ ริม่
จากประสบการณ์ของตนเองเช่นนี้ นามาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยที่มอี าการซึมเศร้า โดย
เริม่ จากการเตรียมความพร้อมก่ อนการทาหน้ าที่ให้การปรึกษา ด้ว ยการฝึ กสร้างความสงบมันคงภายใน
่
เพื่อให้สามารถรับฟั งและอยู่กบั ผู้ป่วยได้ด้วยใจที่ว่าง เมื่อพบผู้ป่วยผู้บาบัดใช้ทกั ษะต่าง ๆ ที่ได้จากการ
อบรม ช่วยให้ผู้ป่วยมีพ้นื ที่พูดมากขึน้ รวมถึงการไม่นากรอบเพศภาวะที่สงั คมกาหนดมาตัดสินพฤติก รรม
ของผูป้ ่ วย ไม่ผลิตซ้ากรอบเพศภาวะโดยการแนะนาให้ผปู้ ่ วยต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามกรอบเช่นทีเ่ คย
ปฏิบตั ิมา ช่วยให้ผู้ป่วยเห็นถึงสาเหตุของความเครียด หรือภาวะซึมเศร้าของตนเอง ที่มตี ้นตอจากความ
ไม่เป็ นธรรมทางเพศ หรือความสัมพันธ์ทม่ี กี ารใช้ความรุนแรง
๒) ผู้รบั การบาบัดมีความพึงพอใจในบริการ และเกิดผลด้านการคลี่คลายปั ญหา ระบุว่ารูส้ กึ ตัว
เองมีคุณค่าที่มคี นรับฟั ง และการที่ผู้บาบัดระบุปัญหาที่เกิดจากกรอบความเป็ นหญิงและความรุนแรง และ
การชักชวนให้ผรู้ บั การบาบัดคานึงถึงสิทธิของตัวเอง ฟั งเสียงความต้องการของตัวเอง รัก ตัวเอง ทาให้พวก
เธอรู้ส ึก “มีแ รงฮึด” กล้าที่จะลุก ขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อ นไขความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวซึง่ เป็ นต้นตอของปั ญหา ทาให้พวกเธอรูส้ กึ มีความสุขมากขึน้ อาการซึมเศร้าลดลง
เรื่องที่ ๒ จากโครงการ “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา” ดาเนินการโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็ นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึก ษา ระหว่างปี ๒๕๕๖- ๒๕๖๑ (๘) ที่อาเภอหนึ่งของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้วถิ เี พศภาวะให้คุณค่า และความสาคัญต่อเพศแม่ท่ผี ชู้ ายต้องให้เกียรติและยก
ย่อง กิจกรรมโครงการเน้นที่ก ารพัฒนาศักยภาพของแกนนาอาสาสมัครของโครงการซึ่งมีทงั ้ เพศชาย และ
หญิง ในการให้การปรึกษา และจัดทีมแกนนาอาสาสมัครไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปั ญ หา เพื่อให้ความรูด้ ้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ ลดปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรูเ้ กี่ยวกับระบบการส่งต่อผูป้ ระสบปั ญหาไป
ยังหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขยายการทางานสร้างความเปลีย่ นแปลง กับเยาวชนและผูช้ ายในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของผูน้ าศาสนาและผูน้ าชุมชน
ผลการดาเนินงานต่อเนื่อง ๕ ปี พบว่า ครอบครัวผู้ประสบปั ญหาเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดขี น้ึ อย่าง
ชัดเจน เช่น คนในครอบครัวทีเ่ คยไม่พดู จากันก็มาคุยกัน โอบกอดกัน แสดงความรักต่อกัน สมาชิกครอบครัว
ทีต่ ดิ ยาเสพติดได้รบั การบาบัด คนที่มเี ชือ้ เอชไอวีได้เข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ คนที่ไม่มอี าชีพก็มงี าน
ทาและมีรายได้ ส่วนคนที่ปัญหาบรรเทาลงแล้ว ก็อาสามาเป็ นพี่เลีย้ งให้ครอบครัวอื่นที่มปี ั ญหา ผู้นาชุมชน
และผูน้ าศาสนาซึ่งเป็ นผูช้ ายให้การสนับสนุ นกิจกรรมของโครงการ หลายคนร่วมเดินทางไปเยีย่ มครอบครัว
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ผู้ประสบปั ญ หาด้วย ขณะที่ส ามีของแกนนาอาสาสมัค รของโครงการก็ยอมรับและสนับสนุ นให้ภรรยาได้
ทางานเพื่อสังคมมากขึน้ ผูช้ ายหลายคนทีม่ คี วามคิดความเชื่อดัง้ เดิมแบบชายเป็ นใหญ่ หรือไม่เปิ ดพื้นที่ให้
ผูห้ ญิงได้เป็ นอิสระ เติบโต และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง หรือใช้อานาจทีเ่ หนือกว่า กระทาความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง ทัง้ ร่างกายและจิตใจ เริม่ ปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมใหม่
ส่วนโครงการที่ใช้กระบวนการรือ้ แนวคิดเดิม สร้างแนวคิดใหม่ท่ีใช้วถิ เี พศภาวะในกลุ่มผู้ชาย และผู้
หลากหลายทางเพศโดยตรงนัน้ ยังไม่พบรายงานการเผยแพร่
๔. ข้อจากัด
เมื่อเพศภาวะเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างเบื้องต้นจากครอบครัว ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากบริบททาง
สังคม มีผลกระทบต่อทุกคน เป็ นรากฐานของสุขภาวะครอบครัว การรือ้ แนวคิดเดิม สร้างแนวคิดใหม่ ใช้วถิ ี
เพศภาวะให้เป็ นแรงขับเคลื่อนทางบวกต่อการเสริมพลังสุขภาวะของครอบครัว จึงมีความสาคัญ(๙) การสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงต้องกระทาให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม และมีผลทาง
ปฏิบตั ิ และประเด็นในนโยบายสาธารณะที่ทาให้ล ดความเหลื่อมล้าทางเพศในครอบครัว และเสริมพลัง
ครอบครัว จะต้องชัดเจนว่าจะเปลีย่ นแปลงแนวคิดเดิมอย่างสร้างสรรค์อะไร และการเปลี่ยนแปลงนี้นาไปสู่
การใช้แนวคิดใหม่อะไร อย่างไรก็ตามการดาเนินงานดังกล่าวในสถานการณ์ปัจจุบนั มีขอ้ จากัดจากหลายภาค
ส่วน โดยสรุปดังนี้
๔.๑ ภาคสังคมโดยรวม: คนไทยส่วนใหญ่มแี นวคิด ว่าสังคมไทยเป็ นสังคมที่มคี วามเสมอภาคและ
ความเป็ นธรรมทางเพศ แนวคิดนี้ทาให้ขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเรื่องเพศภาวะและผลของเพศภาวะต่อสุข
ภาวะทัง้ ในระดับบุคคล และครอบครัว ทาให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็ก และ
เยาวชนส่วนใหญ่ยดึ ติดกับแนวคิดการกาหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัวตามเพศกาเนิด และค่านิยม
ดัง้ เดิมแบบชายเป็ นใหญ่ ทาให้บทบาท และความสัมพันธ์เชิงอานาจของสมาชิกในครอบครัวขาดความสมดุล
ให้คุณค่าต่อเพศใดเพศหนึ่งสูงกว่าเพศอื่น และส่วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับ แนวคิดใหม่ท่ยี อมรับการปรับเปลี่ยน
บทบาทตามเพศกาหนด ข้อจากัดนี้ทาให้สมาชิกในครอบครัวมีทุกข์ และเป็ นต้นเหตุ ของปั ญหาสุขภาพจิต
สุ ข ภาพกาย ความรุน แรงในครอบครัว ความรุน แรงทางเพศ ตลอดจนการเข้าถึงบริก ารสุ ข ภาพ และ
สวัสดิการสังคม(๑๐)
๔.๒ ภาครัฐ: ผูป้ ฏิบตั งิ านภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศภาวะ ทีส่ ่งผลให้เกิดความไม่
เสมอภาคและไม่เป็ นธรรมทางเพศ และความเหลื่อ มล้า ในมิติต่ าง ๆ รวมทัง้ มิติด้านสุ ขภาพ การพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรให้เกิด ความตระหนักรู้ สามารถจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มคี วามละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ และทางานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญอย่างยิง่
๔.๓ ภาคบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคม: ข้อมูล องค์ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับสุขภาพ สวัสดิการ
สังคม และครอบครัวไม่มกี ารแยกเพศอย่างครบถ้วน ข้อมูลสภาวะครอบครัว และสุขภาวะครอบครัวยังไม่ได้
แยกประเภทครอบครัวทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขาดความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ และการเข้าถึงบริการทีส่ อดคล้องกับเพศภาวะของผูร้ บั บริการ
๔.๔ ภาคสื่อ มวลชน: สื่อ สาธารณะต่ า ง ๆ ผลิต ซ้ า ความไม่ เสมอภาคระหว่ า งหญิ ง ชาย และ
ผูห้ ลากหลายทางเพศ และการจานนต่อการใช้อานาจของเพศทีไ่ ด้เปรียบกระทาต่อเพศทีเ่ สียเปรียบ
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๔.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และขาดกฎหมายที่รบั รองความ
เสมอภาคและเป็ นธรรมสาหรับผูห้ ลากหลายทางเพศ
๕. ประเด็นเพื่อพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๒ วิถเี พศภาวะ: เสริม
พลังสุขภาวะครอบครัว (Gender Approach: Family Health Empowerment)
๖. เอกสารอ้างอิ ง
(๑) องค์การสหประชาชาติ. เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
(๒) องค์การอนามัยโลก. ปั จจัยทางสังคมด้านสุขภาพ. http://www.who.int/social_determinants/en
(๓) สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานการศึกษาภาระโรคของประชากรไทย พ.ศ.
๒๕๕๖. กรุงเทพฯ. เดอะ กราฟิ โก ซิสเต็มส์ จากัด; ๒๕๕๙.
(๔) กฤตยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, วาสนา อิม่ เอม, และอุษา เลิศศรีสนั ทัด. ความรุนแรงใน
ชีวติ คู่กบั สุขภาพผูห้ ญิง. นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๔๘.
(๕ ) World Health Organization. Sexual Health, Human Rights and Law. Geneva: World Health
Organization; 2015.

(๖) สรุปรายงานการดาเนิ นงานการส่ งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการ ประจาปี ๒๕๕๖.
www.dcy.go.th/woman_man/data/2710.pdf

(๗) สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตนารา, เนตรชนก แก้วจันทา และคณะ. การพัฒนารูปแบบงานบริการ
สุขภาพจิตที่มมี ติ เิ พศภาวะและความเป็ นธรรมทางเพศ. รายงานวิจยั ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก
ด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๖๐.
(๘) กุลธิดา สามะพุ ทธิ. เปลี่ยนโลกที่ชุมชน: ๘ เรื่องเล่างานสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง. กรุงเทพฯ:
แผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถศี กึ ษา. ๒๕๖๒.
( ๙ ) Wall K, Escobedo A. Parental Leave Policies, Gender Equity and Family Well-Being in
Europe: A Comparative Perspective. JOUR 2013, 6(1); 103-29. DO-10.1007/978-94-007-43540_6

(๑๐) สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล, ธรณินทร์ กองสุข และคณะ. เพศหญิงหรือความเป็ นหญิง จึง
นามาสู่การเป็ นโรคซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๕๕๕, ๕๗(๑); ๖๑-๗๔.
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