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ภาพรวม
1
บทสรุปผู้บริหาร
พิมพ์เขียวแนวทางการให้บริการสุขภาพทีค่ รอบคลุมแก่บคุ คลและชุมชนบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ (ในเอกสารฉบับนีจ้ ะเรียกว่า
“แนวทางต้นแบบ”) เป็นเอกสารส�ำคัญต่อการด�ำเนินการด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าค จุดประสงค์ของแนวทางต้นแบบนี้
คือการส่งเสริมและตอบสนองทางนโยบายต่อความต้องการของบุคคลข้ามเพศในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ
กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายหลักของแนวทางต้นแบบนี้คือผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ก�ำหนดนโยบาย และรัฐบาล ข้อมูลภายในแนวทางต้นแบบนี้
อาจเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ห้ทนุ หน่วยงานความร่วมมือในลักษณะทวิและพหุภาคี องค์กรภาคประชาสังคมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ และหน่วยงานองค์กร
ด้านอื่นๆ
แนวทางต้นแบบพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) , โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme – UNDP), และโครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP) ภายใต้การสนับสนุนของ องค์กร
เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เอกสารฉบับนีเ้ ป็นแนวทางต้นแบบสุขภาพบุคคลข้ามเพศในระดับภูมภิ าคฉบับที่ 3 ซึง่ มีรากฐาน
มาจาก แนวทางต้นแบบของภูมิภาคละตินอเมริการและภูมิภาคแคริบเบียนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยทวีปอเมริกาซึ่งเป็นส�ำนักงานระดับ
ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกในภูมภิ าคอเมริกา
ค�ำว่า “เอเชียและแปซิฟิก” หมายรวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อันกว้างใหญ่และประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
คณะท�ำงานได้พยายามผนวกประเด็นดังกล่าวนีแ้ นวทางต้นแบบใน นีใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามอุปสรรคส�ำคัญคือมีขอ้ มูลและงานวิจยั ในภูมภิ าค
แปซิฟิกอยู่น้อยมาก ในขณะที่ความหลากหลายอันลุ่มลึกของอัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศและชื่อในการเรียกบุคคลข้ามเพศนั้นปรากฏให้เห็นทั่ว
ทั้งภูมิภาค ในการนี้จึงรวมถึงบุคคลผู้มีค�ำเรียกเฉพาะในวัฒนธรรมของตนหรืออาจถูกเรียกถึงในฐานะเพศภาวะที่สามด้วย ค�ำว่า “ข้ามเพศ” ใน
เอกสารฉบับนี้ถูกใช้เพื่อหมายรวมถึงความหลากหลายเหล่านั้น ดังตัวอย่างของค�ำว่า สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และบุคคลข้ามเพศ
บุคคลข้ามเพศทั่วทัง้ ภูมิภาคนี้มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตามมีจุดร่วมเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายเหมือน
กันอยู่ ก็คือการถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่การมองไม่เห็นตัวตน การท�ำให้โดดเดี่ยว การกีดกันทางสังคมทั้งจากครอบครัว
โรงเรียน การท�ำงาน ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการไม่ยอมรับในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ การตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง
และการขาดการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย ผลักให้บุคคลข้ามเพศกลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคม ทั้งการขูดรีด การถูกกดค่าแรง และการ
ขาดความมั่นคงทางอาชีพ ปัจจุบันมีเครือข่ายของบุคคลข้ามเพศที่ได้สร้างกลไกการสนับสนุนบุคคลข้ามเพศด้วยกัน ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว
มีทงั้ รูปแบบการช่วยเหลือทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานของประเพณีและวัฒนธรรม และรูปแบบการช่วยเหลือผ่านเครือข่ายออนไลน์ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศ
ยังต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดกฎหมายและนโยบายซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของบุคคลข้ามเพศอีกด้วย
ประสบการณ์อกี รูปแบบหนึง่ ทีบ่ คุ คลข้ามเพศมีรว่ มกันคือการมีสขุ ภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดี ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระดับความเครียด
ที่สูงขึ้นและเรื้อรัง โดยที่ข้อมูลที่มีในภูมิภาคนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตที่ย�่ำแย่เกี่ยวพันกับการถูกรังแก การล่วงละเมิด และการท�ำให้
โดดเดีย่ วทีน่ กั เรียนข้ามเพศต้องเผชิญ ทีผ่ า่ นมาได้เกิดโครงการริเริม่ ส�ำหรับนักเรียนข้ามเพศในประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค เช่น การสร้างการมีสว่ นร่วม
ของเยาวชนข้ามเพศในการพัฒนานโยบายเยาวชนระดับชาติ และการผนวกเอาอัตลักษณ์ทางเพศทีห่ ลากหลายไว้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
และการอบรมครู
บุคคลข้ามเพศในวัยผูใ้ หญ่ในภูมภิ าคนีย้ งั ประสบกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ (GBV) ในระดับสูง ทัง้ นีบ้ างประเทศในเอชียได้เริม่ รวม
เอาผูห้ ญิงข้ามเพศเข้าไว้ในโครงการด้านความรุนแรงดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ปัจจัยบางประการทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งของความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
นั้นต้องการแนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและการปรับปรุงกฎหมายด้วย ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศนั้น การระบุว่าอาชีพ
ขายบริการทางเพศเป็นอาชญากรรม การก�ำหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่อการแต่งกายข้ามเพศ และการใช้กฎหมายเหตุร�ำคาญในที่สาธารณะ
ท�ำให้ผู้หญิงข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิด การถูกกรรโชกขู่เข็ญ โดยไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย ผู้หญิงข้ามเพศมี
แนวโน้มที่จะถูกคุมขังมากกว่าปกติ ซึ่งโดยมากมักถูกคุมขังร่วมกับนักโทษชาย อันส่งผลให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
การท�ำร้ายร่างกาย ในขณะทีค่ วามรุนแรงต่อผู้ชายข้ามเพศยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดในสังคม แต่กม็ หี ลักฐานบางกรณีจากประเทศออสเตรเลียซึง่ ระบุ
ว่าผู้ชายข้ามเพศประสบกับความรุนแรงจากคู่ชีวิตในระดับสูง
จวบจนปัจจุบนั การรายงานการด�ำเนินงานตามพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลแต่ละประเทศกล่าวถึงบุคคลข้ามเพศน้อยมาก ส่วนหนึง่
เป็นเพราะบุคคลข้ามเพศแทบจะไม่ถกู นับอยู่ในข้อมูลสถิตอิ ย่างเป็นทางการ บุคคลข้ามเพศมักถูกมองข้ามหรือถูกเหมารวมอยู่ในกลุ่มผู้ชายทีม่ เี พศ
สัมพันธ์กบั ผู้ชาย (MSM) (ในกรณีของผู้หญิงข้ามเพศ) หรืออาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มเลสเบีย้ น, เกย์, ไบเซ็กชวล, และบุคคลข้ามเพศ (LGBT) ซึง่ เป็นกลุ่ม
ที่รวมคนหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีของผู้ชายข้ามเพศยิ่งแทบไม่ถูกกล่าวถึงหรือถูกนับน้อยกว่าผู้หญิงข้ามเพศอีกด้วย

viii

ภาพรวม
1
อย่างไรก็ดี ยังมีผเู้ ชีย่ วชาญและกลไกของสหประชาชาติทไี่ ด้สำ� รวจการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ ซึง่ รวมถึงกลุม่ บุคคลข้ามเพศ
ที่ถูกคุมขังด้วย การใช้ประโยชน์จากกลไกเหล่านั้นให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ (NHRIs) ในภูมิภาคนี้ จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานองค์ความรู้และหลักฐานทางวิชาการที่เข้มแข็ง และท�ำให้รัฐบาลแสดง
ความรับผิดชอบต่อการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศได้
พฤติกรรมที่เป็นการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศมักมีสาเหตุมาจากความกลัวและความเพิกเฉย บ่อยครั้งที่พฤติกรรมเหล่านี้
มีรากฐานจากการสร้างภาพเหมารวมและการขาดการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลข้ามเพศ หนึง่ ในเป้าหมายของแนวทางต้นแบบฉบับนีจ้ งึ คือการริเริม่ เติม
เต็มช่องว่างของความรู้ดงั กล่าว และการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นสนทนากันระหว่างบุคคลข้ามเพศ บุคลากรด้านสุขภาพและองค์กรต้นด้านสุขภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลอื่นๆ ผู้ต้องการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ
การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทั้งสองรูปแบบ คือการตรากฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการยกเลิก
กฎหมายทีร่ ะบุวา่ การเป็นบุคคลข้ามเพศ (รวมถึงการแต่งกายข้ามเพศ), การขายบริการทางเพศ การก่อความร�ำคาญในทีส่ าธารณะ หรือความไร้บา้ น
เป็นสิง่ ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ การรบรองเพศทางกฎหมายยังเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงการให้บริการขัน้ พืน้ ฐานอีกมากมาย
บุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกไม่สามารถมีเอกสารราชการของรัฐที่ระบุชื่อและเพศที่เหมาะสมและตรงกับตัวตนทาง
เพศของตนได้ หลายประเทศยังไม่มกี ฎหมายหรือนโยบายทีอ่ นุญาตให้บคุ คลข้ามเพศเปลีย่ นข้อมูลส่วนตัวเหล่านีไ้ ด้ แม้แต่ในประเทศทีม่ กี ารรับรอง
เพศของบุคคลข้ามเพศ การรับรองนัน้ ก็ยงั ถูกจ�ำกัดอยูส่ ำ� หรับบุคคลข้ามเพศเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากเงือ่ นไขกฎเกณฑ์อนั เข้มงวด เช่น
เงื่อนไขทางการแพทย์ ซึ่งแท้จริงแล้วละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ
ในเอเชียใต้ มีส่ีประเทศที่ได้การับรองสถานะของฮิจรา (hijra), มีทิส (Metis), คาวาจา ซีราส (Khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ
ซึ่งถูกระบุในฐานะเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการรับรองสถานะดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นอย่างมาก มีข้อถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นเพศภาวะที่สามในขณะที่ก็อนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถระบุเพศเป็นเพศหญิง
และผู้ชายข้ามเพศระบุเพศเป็นเพศชาย และให้สิทธิทางกฎหมายเฉกเช่นพลเมืองอื่นๆ
อีกหนึง่ มิตทิ สี่ ำ� คัญของสิทธิสขุ ภาพนัน้ คือการเรียกร้องให้จดั ให้มรี ะบบสุขภาพและการบริการสุขภาพทีเ่ ข้าถึงได้ในระดับคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ เพราะบุคคลข้ามเพศมักเข้าไม่ถึงการให้บริการสุขภาพโดยทั่วไป เนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติของผู้ให้บริการและผู้รับบริการรายอื่น
แนวทางต้นแบบเล่มนี้พยายามเจาะลึกไปที่ประเด็นปัญหาสุขภาพซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการมองเห็นภาพรวมในระดับภูมิภาคต่อ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ข้อมูลดังกล่าวหมายรวมถึงข้อมูลที่แสดงว่าผู้หญิงเข้ามเพศติดเชื้อ HIV มากกว่าประชากรทั่วไป ทว่ายัง
มีโครงการที่มีเป้าหมายอยู่ท่คี วามต้องการของบุคคลข้ามเพศค่อนข้างน้อย
ช่องว่างทางสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ
ช่องว่างดังกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องกับช่องว่างด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการผ่าตัดและการด�ำเนินการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศ ซึ่งยังขาดข้อมูล
เหล่านี้ในภาษาท้องถิ่นอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความจ�ำเป็นทางสุขภาพของผู้ชายข้ามเพศ ซึ่งผู้ชายข้ามเพศมักไม่มีคนมองเห็นใน
ตัวตน ส่งผลให้อาจไม่มบี ุคคลข้ามเพศอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้เลย
ในภูมภิ าคนี้ (ยกเว้นฮ่องกง จีน และอินเดียบางพืน้ ที)่ ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ของการเข้ารับบริการแปลงเพศนัน้ ไม่ครอบคลุมจากระบบสาธารณสุข
หรือระบบประกันสุขภาพได้ ผลที่ตามมาก็คือ บุคคลข้ามเพศต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับ การปรึกษา การวินิจฉัย การตรวจทางวิทยาศาสตร์ การ
ให้ฮอร์โมน การก�ำจัดขน การผ่าตัด ฯลฯ การขาดผู้เชีย่ วชาญ การขาดแนวทางการให้บริการแก่บคุ คลข้ามเพศ และทัศนะคติเชิงลบของบุคคลากรผู้
ให้บริการสุขภาพ ยังผลักให้บุคคลข้ามเพศต้องหันไปพึ่งผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการควบคุมและรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศสามารถเข้า
ถึงแต่เพียงซิลิโคนหรือฟิลเลอร์ชนิดอ่อนบางชนิดเท่านั้น
การพิจารณานโยบายซึ่งได้ถูกแจกแจงไว้ในแนวทางต้นแบบนี้และได้สรุปไว้ในกล่องที่ 1 นั้นถูกพัฒนาขึ้นจากแนวทางการให้บริการที่ดีและ
ข้อแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความจ�ำเป็นทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใน
บทที่ 6 ได้แสดงรายการของการพิจารณานโยบายทั้งหมด พร้อมกับรายละเอียดของการด�ำเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบด้วย
การพิจารณานโยบายบางประเด็นเป็นขั้นตอนที่บุคลากรสายสุขภาพสามารถน�ำไปใช้ในงานของตนได้ในทางปฏิบัติ การพิจารณานโยบาย
เหล่านี้มีฐานมาจากตัวอย่างของแนวทางทางการแพทย์และการด�ำเนินการที่ดี (good practice) ที่ถูกกล่าวถึงในส่วนหลังของเอกสารฉบับนี้
ส่วนการพิจารณานโยบายอื่นๆ ยังน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
อีกด้วย

ix

ภาพรวม
1
กล่องที่ 1: การพิจารณานโยบายระดับสูงจากพิมพ์เขียวสุขภาพบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิก
ด้านล่างนี้คือรายการของแนวนโยบายระดับสูง 13 นโยบายที่ควรได้รับการพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อเสนอแนะและ
การด�ำเดินการในแต่ละหัวข้อ รวมถึงรายละเอียดของนโยบายที่ส�ำคัญถูกระบุไว้อยู่ในบทที่ 6

การมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในงานวิจัย การสื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการตัดสินใจต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลข้ามเพศเอง
 เพิม่ ความตระหนักของสาธารณะในประเด็นบุคคลข้ามเพศ และสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ
 ด�ำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับบุคคลข้ามเพศเพื่อร่วมกันอุดช่องว่างด้านข้อมูล

การให้บริการทางสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคคลข้ามเพศ






แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติและพัฒนาการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นมิตรและรวดเร็วแก่บุคคลข้ามเพศ
อุดช่องว่างทางข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วไปของบุคคลข้ามเพศ
ส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ
พัฒนาคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

ยุติความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ

 ด�ำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อจัดการความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ

ขับเคลื่อนจากการเลือกปฏิบัติ ไปสู่การตรากฎหมายคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ

 ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการถูกเลือกปฏิบัติและไม่ท�ำให้การเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นอาชญากรรม
 คุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักเรียนข้ามเพศ และความปลอดภัยที่โรงเรียน
 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในการมีงานที่ดี (decent work) ของบุคคลข้ามเพศ

สนับสนุนการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย

 ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองและคุ้มครองเพศที่ตนเองมีสิทธิก�ำหนด อย่างถูกกฎหมาย

การใช้งานและการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในแนวทางต้นแบบสุขภาพบุคคลข้ามเพศ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผูเ้ ขียนตระหนักดีถงึ ปริมาณและความลึกซึง้ ของข้อมูลทีถ่ กู บรรจุอยูใ่ นแนวทางต้นแบบฉบับนี้ รวมถึงตระหนักดีวา่ ผูอ้ า่ นอาจไม่อา่ นเอกสารฉบับนี้
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ ดังนัง้ ผูเ้ ขียนจึงขอเชิญชวนให้ผอู้ า่ นใช้ฉบับแนวทางต้นแบบนีเ้ ป็นตัวน�ำส�ำหรับการริเริม่ กิจกรรมต่างๆ เพือ่ เพิม่ ส่งเสริม สร้างความเข้ม
แข็งและความยัง่ ยืนให้แก่การส่งเสริมสุขภาพ และสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าค ซึง่ อาจหมายรวมถึงการพัฒนาหรือทบทวนเครือ่ งมือเพือ่
การสือ่ สารรณรงค์เพือ่ ผลักดันนโยบาย การปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ด้จากประเทศอืน่ ๆ มาประยุกต์ใช้ภายในภูมภิ าคของตน หรือการปรับปรุงนโยบาย
ขององค์กรเพือ่ การให้บริการเกีย่ วกับการแปลงเพศและการปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ ผูเ้ ขียนใคร่ขอแนะน�ำให้ผอู้ า่ นพิจารณาทบทวน
การพิจารณานโยบาย (บทที่ 6) อันจะท�ำให้ผอู้ า่ นเกิดความเข้าใจว่าควรใช้แนวทางต้นแบบนีเ้ มือ่ ใดและอย่างไรต่อการสนับสนุนนโยบายในอนาคต
แนวทางต้นแบบฉบับนีถ้ ูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของเอกสารฉบับนี้เอง และสรุปภาพรวมบริบท
ทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ ส่วนหลังได้รวบรวมข้อแนะน�ำและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างของแนวทาง
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิส�ำหรับบุคลากรด้านสุขภาพที่ท�ำงานกับบุคคลข้ามเพศ
� บทที่ 1: บทน�ำเพือ
่ ปูพนื้ ฐานเกีย่ วกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศอย่างกว้างๆ รวมถึงรายละเอียดความเป็นมาของการพัฒนาแนวทางต้นแบบนี้
� บทที่ 2: สรุปภาพรวมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ พันธกรณีในระดับภูมภ
ิ าค และบทบาทของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
� บทที่ 3: สรุปประเด็นปัญหาทีส
่ ำ� คัญด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าค ซึง่ การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหานี้
ให้ความส�ำคัญกับการลดความรุนแรง การเลือกปฏิบตั ิ ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพโดยทัว่ ไป (ซึง่ รวมถึง HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ,
การใช้สารเสพติด, และสุขภาพจิต) การให้บริการแปลงเพศหรือเปลีย่ นแปลงรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ และการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
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ภาพรวม
1
บทที่ 4: รวมรวมข้อแนะน�ำทางการแพทย์เกี่ยวกับการสนับสนุนความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่
� บทที่ 5: ข้อแนะน�ำเพิม
่ เติมส�ำหรับบุคลากรด้านสุขภาพทีด่ ำ� เนินงานกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศและเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามไม่สอดคล้อง
กันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
� บทที่ 6: สรุปภาพรวมของการพิจารณานโยบายเพื่อการพัฒนาสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการมีสุขภาพที่ดีและการได้รับการรับรองเพศ
ภาวะทางกฎหมาย และเพื่อส่งเสริมอิสรภาพอันปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรง
ตัวอย่างของกรณีศึกษานั้นถูกสอดแทรกอยู่ทั่วทั้งเอกสารเพื่อเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคลข้ามเพศ การสือ่ สารรณรงค์เพือ่ ผลักดันนโยบาย และสิทธิมนุษยชน ซึง่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากโครงการอันริเริม่ โดยกลุ่มบุคคลข้ามเพศเอง
ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงความปรับตัวได้และนวัตกรรมของการขับเคลื่อนโดยมีบุคคลข้ามเพศเป็นศูนย์กลางหรือเป็นผู้น�ำ
กล่องในเอกสารนี้ถูกจ�ำแนกออกเป็นสามสี ซึ่งแต่และสีบ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มได้มากที่สุด เช่น ข้อมูล
ส�ำหรับผู้ให้บริการสุขภาพจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องสีน�้ำเงิน เป็นต้น
�

สำ�หรับผู้ให้บริการสุขภาพ

สำ�หรับบุคคลข้ามเพศ

สำ�หรับผู้กำ�หนดนโยบาย

ข้อมูลทั่วไปส�ำหรับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องสีส้ม

ส่วนของค�ำศัพท์ดา้ นล่างได้รวบรวมค�ำศัพท์และนิยามของตัวตนทางเพศของบุคคลข้ามเพศ ซึง่ รวมถึงค�ำทีม่ คี วามหมายเฉพาะทางวัฒนธรรม
และมีการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวม (intersex) ออกจากกัน

ค�ำศัพท์

บุคคลข้ามเพศ และ ข้ามเพศ
ค�ำว่า “ข้ามเพศ” หมายรวมถึง ความหลากหลายของการแสดงออกทางเพศภาวะและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ รายการค�ำศัพท์ด้านล่างนี้
แม้ไม่ได้ครอบคลุมครบทั้งหมดแต่ก็ได้บรรจุค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบายอัตลักษณ์ข้ามเพศที่พบได้บ่อย และได้อธิบายว่าค�ำศัพท์เหล่านี้ถูกใช้อย่างไร
ในแนวทางต้นแบบฉบับนี้
นิยามของค�ำศัพท์และระดับการใช้ของแต่ละค�ำมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้น และยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรม
และบุคคลข้ามเพศแต่ละบุคคลอีกด้วย โดยที่ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ค�ำใดก็ได้ในการอธิบายตัวตนทางเพศของตน รวมถึงอาจใช้มากกว่าหนึ่งค�ำก็ได้
ในภูมภิ าคนี้ ค�ำว่าบุคคลข้ามเพศ และข้ามเพศ มักถูกใช้เป็นค�ำรวมๆ ทีใ่ ช้อธิบายบุคคลผูม้ ตี วั ตนทางเพศภาวะแตกต่างไปจากเพศทีถ่ กู ก�ำหนด
เมื่อแรกเกิด ในการน�ำเสนอแนวทางต้นแบบนี้ต่อที่ประชุมระดับภูมิภาคในระยะเริ่มต้น APTN ได้บรรจุนิยามของค�ำว่า “ข้ามเพศ/บุคคลข้ามเพศ”
ซึ่งมีที่มาจากการอภิปรายในการประชุมที่ปรึกษาระดับภูมิภาค ณ กรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2555:
บุคคลผู้ระบุเพศของตนในทางที่แตกต่างจากเพศซึ่งได้ถูกก�ำหนดให้ ณ แรกเกิด คนกลุ่มนี้อาจมีการแสดงออกถึงตัวตนแตก
ต่างไปจากบทบาททางเพศทีถ่ กู คาดหวังจากเพศทีถ่ กู ก�ำหนดเมือ่ แรกเกิด บุคคลเข้าเพศมักระบุเพศของตนในลักษณะทีม่ คี วาม
จ�ำเพาะในบริบทของท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และจิตวิญญาณ
แนวทางต้นแบบฉบับนี้ใช้นิยามดังกล่าวข้างต้น รวมถึงใช้ค�ำว่า “ข้ามเพศ” เป็นค�ำที่สื่อความหมายครอบคลุมความหลากหลาย
ของตัวตนทางเพศและการแสดงออกทางเพศ และในบริบทที่มีความเหมาะสมที่จะระบุค�ำจ�ำกัดความที่เจาะจงมากขึ้น แนวทางต้นแบบฉบับนี้
จะใช้ค�ำเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้:
ผู้หญิงข้ามเพศ: หมายถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งระบุเพศของตนเป็นเพศหญิง (บุคคลซึ่งเพศถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดว่าเป็นเพศชาย แต่ระบุเพศ
ของตนเป็นเพศหญิง) ค�ำย่อภาษาอังกฤษคือ MtF (Male to Female)
ผู้ชายข้ามเพศ: หมายถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งระบุเพศของตนเป็นเพศชาย (บุคคลซึ่งเพศถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดว่าเป็นเพศหญิง แต่ระบุเพศ
ของตนเป็นเพศชาย) ค�ำย่อภาษาอังกฤษ FtM (Female to Male)
บุคคลไม่ข้ามเพศ: หมายถึงบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลข้ามเพศ นั่นคือบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
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ค�ำศัพท์ที่มีความเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรม

เอกสารฉบับนี้ใช้ค�ำว่า “ข้ามเพศ” เพื่อหมายรวมถึงอัตลักษณ์ที่มีความเฉพาะแต่หลากหลายในแต่ละวัฒนธรรม ในภูมิภาคนี้ มีค�ำบางค�ำ
ซึง่ เป็นค�ำทีถ่ กู ใช้เฉพาะในวัฒนธรรมหนึง่ ๆ เป็นค�ำซึง่ มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และเราจะสามารถเข้าใจค�ำเหล่านัน้ ได้ดที สี่ ดุ เมือ่ ท�ำความเข้าใจ
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของค�ำเหล่านัน้ ค�ำเหล่านัน้ จึงไม่ควรถูกแปลอย่างเหมารวมเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศหรือผูช้ ายข้ามเพศ และในหลายๆ กรณี
การใช้ค�ำว่า “เพศภาวะที่สาม” เป็นการแปลความหมายที่ใกล้เคียงต่อค�ำในภาษาดัง้ เดิมมากกว่า
ค�ำทีม่ คี วามเฉพาะในเชิงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ โดยมากมักใช้เรียกบุคคลซึง่ ถูกก�ำหนดเพศ ณ แรกเกิดเป็นเพศชาย แต่เจ้าตัว
ไม่รู้สึกว่าตนคือเพศดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น
ค�ำต่างๆ ในภูมภิ าคนีท้ ี่ใช้เรียกบุคคลซึง่ ถูกก�ำหนดให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกิด แต่เจ้าตัวระบุเพศตนเองว่าเป็นเพศหญิง หรือเพศภาวะทีส่ ามมีดงั นี:้
hijra and thirunangai (อินเดีย), khwaja sira (ปากิสถาน), meti (เนปาล), kathoey (ไทย), waria (อินโดนีเซีย), mak nyah (มาเลเซีย),
transpinay (ฟิลิปปินส์) and bin-sing-jan and kwaa-sing-bit (ฮ่องกง) in Asia; and fakafifine (นีวเว), fa’afafine (ซามัว และโทเคอเลา), leiti
(ตองกา), palopa (ปาปัวนิวกินี), akava’ine (หมู่เกาะคุก), whakawahine (นิวซีแลนด์) and Sistergirl (ออสเตรเลีย) in the Pacific.
ค�ำต่างๆ ในภูมิภาคนี้ที่ใช้เรียกบุคคลซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด แต่เจ้าตัวระบุเพศตนเองว่าเป็นเพศชายมีดังนี้:
bandhu (บังกลาเทศ), transpinoy (ฟิลิปปินส์), thirutambi and kua xing nan (มาเลเซีย) in Asia; and fa’afatama (ซามัว), tangata ira tane
(นิวซีแลนด์) and Brotherboy (ออสเตรเลีย) in the Pacific.

ค�ำส�ำคัญอื่นๆ
ในเมือ่ ค�ำว่า “ข้ามเพศ” มีความหมายถึงบุคคลซึง่ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะแตกต่างไปจากเพศก�ำเนิด การให้คำ� นิยามทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความ
หมายของค�ำเหล่านี้จึงมีความส�ำคัญ ในส่วนแนวทางต้นแบบนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมนิยามโดยสังเขปของค�ำต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและถูกใช้อยู่ใน
ฉบับนี้ นิยามความหมายเหล่านี้มีที่มาจากนิยามซึ่งเอกสารแนวทางขององค์การอนามัยโลกและเอกสารอื่นๆ ของสหประชาชาติเห็นพ้องตรงกัน1
เพศ: หมายถึงลักษณะทางชีววิทยาและสรีรวิทยา (พันธุกรรม, ฮอร์โมน, และกายวิภาค) ซึ่งใช้เพื่อจัดประเภทคนออกเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ประชากรเพศชายหรือเพศหญิง (ดูความหมายของภาวะเพศก�ำกวมประกอบ) ลักษณะทางชีววิทยาเหล่านี้มิได้ปรากฎอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียว แต่ปรากฎอยู่ในทุกกลุ่มในระดับและรูปแบบการผสมผสานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว ลักษณะเหล่านี้ถูกใช้เพื่อแบ่ง
ประเภทมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่มในลักษณะขั้วตรงข้ามกัน (เพศชายและเพศหญิง) โดยทั่วไปการแบ่งกลุ่มมักใช้ลักษณะทางเพศขั้นปฐมภูมิ (อวัยวะ
เพศของแต่ละคน) และลักษณะทางเพศขั้นทุตยิ ภูมิเป็นเกณฑ์ ลักษณะทางเพศขั้นทุติยภูมินี้หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่มิใช่อวัยวะเพศซึ่งถูกใช้
เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น การมีทรวงอกของผู้หญิง เป็นต้น
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด: คือเพศที่บุคคลหนึ่งๆ ถูกก�ำหนดให้ ณ แรกเกิด หรือหลังจากเกิดได้ไม่นาน การก�ำหนดเพศดังกล่าวนี้
อาจจะสอดคล้องหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่เจ้าตัวรับรู้ด้วยตนเองเมื่อโตขึ้นก็ได้ ในบทความวิชาการทางการแพทย์หรือ
สังคมวิทยามักใช้ค�ำว่า “เพศก�ำเนิด” หรือ “เพศทางชีววิทยา” คนส่วนใหญ่อัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศที่สอดคล้องกับ
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด แต่ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศมีความแตกต่างจากเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด (Coleman et al., 2011)
การกล่าวถึงผูห้ ญิงข้ามเพศว่าเกิดมาเป็นผูช้ ายหรือกล่าวถึงผูช้ ายข้ามเพศว่าเกิดมาเป็นผูห้ ญิงเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม เพราะค�ำว่า
“เพศก�ำเนิด” ควรใช้ก็ต่อเมื่อก�ำลังกล่าวถึงเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดของบุคคลเท่านั้น และมิควรใช้ในการกล่าวถึงตัวตนหรืออัตลักษณ์
ของบุคคลผู้นนั้ ในกรณีที่จ�ำเป็นการพูดถึงตัวบุคคลซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นเพศชาย (หรือหญิง) ณ แรกเกิดเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า แนวทางนี้
ช่วยให้สามารถแยกแยะได้ชัดเจนระหว่าการก�ำหนดเพศโดยผู้อื่นในอดีต และการก�ำหนดเพศด้วยตัวเอง ณ ปัจจุบัน

1. เอกสารอื่นๆ รวมถึง แนวทางต้นแบบขององค์การอนามัยทวีปอเมริกา (Pan American Health Organization : PAHO) ซึ่งอ้างอิงมาจาก มาตรฐานระบบบริการ/การดูแล
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 ของสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (World Professional Association for Transgender Health: WPATH) และจากเอกสารสุขภาวะ
ทางเพศแห่งสหัสวรรษ (Sexual Health for the Millennium) ของสมาคมโลกเพื่อสุขภาวะทางเพศ (World Association for Sexual Health :WAS)

xii

ภาพรวม
1
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ: การรับรู้ของบุคคลถึงความเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศอื่นๆ หรือส่วนผสมของเพศใดๆ มากกว่า 1 เพศภาวะ
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลหนึ่งๆ อาจจะหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดก็ได้
การแสดงออกทางเพศ: วิธกี ารแสดงออกหรือสื่อสารลักษณะความเป็นชายหรือความเป็นหญิง ซึ่งมีความจ�ำเพาะทางวัฒนธรรม (หรือทั้งคู่
หรือไม่ใช่ทงั้ คู่) โดยแสดงออกสู่ภายนอกผ่านรูปลักษณ์ทางกายภาพ (รวมถึงการแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม และการใช้เครื่องส�ำอาง) มารยาท
ทางสังคม วิธีการพูด และรูปแบบพฤติกรรมในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด หรือ เพศซึง่ แตกต่างหลากหลาย: ใช้กล่าวถึงบุคคลซึง่ อัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะหรือการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากความคาดหวังหรือการผลิตซ�ำ้ ทางสังคม มิใช่ว่าบุคคลข้ามเพศทุกคนเป็นคนทีม่ คี วามไม่สอดคล้อง
กันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด แต่บุคคลข้ามเพศบางคน เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ อาจรู้สึกสบายใจที่จะปฎิบัติตามความคาดหวัง
ทางสังคมในการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในทางกลับกันบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลข้ามเพศอาจมองตนเองว่าเป็นคนที่มีความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะ
กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ก็ได้ขึ้นอยู่กับการแสดงออกทางเพศมากกว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด: ใช้กล่าวถึงความรูส้ กึ อึดอัดหรือเป็นทุกข์ซงึ่ มีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันระหว่าง
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลหนึ่งกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดของบุคคลนั้น (และบทบาททางเพศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะทางเพศ
ขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ) มีเพียงบุคคลซึ่งเป็นเพศนอกขนมบางคนเท่านั้นที่มีประสบการณ์ของภาวะทุกข์ใจในเพศ ณ ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต
(Coleman et al., 2011)
การเปลี่ยนผ่าน: กระบวนการซึ่งบุคคลข้ามเพศหลายคน (แต่ไม่ทุกคน) เผชิญเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้
อย่างแท้จริง การเปลีย่ นผ่านอาจหมายรวมถึงการเปลีย่ นแปลงการแสดงออกทางเพศ เช่น ลักษณะภายนอก การแต่งกาย มารยาททางสังคม หรือ
ชื่อที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ในบางครั้งอาจถูกเรียกว่า “การเปลี่ยนผ่านทางสังคม” การเปลี่ยนผ่านยัง
อาจหมายรวมถึงขั้นตอนทางการแพทย์และการผ่าตัดซึ่งช่วยให้ลักษณะทางกายวิภาคของบุคคลนั้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน
ขัน้ ตอนเหล่านีบ้ างครัง้ อาจถูกเรียกว่า “การเปลีย่ นผ่านทางการแพทย์) ซึง่ อาจหมายรวมถึงการผ่าตัด และ/หรือ การให้ฮอร์โมนเพศชายหรือเพศหญิง
การเปลีย่ นผ่านเป็นกระบวนการทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บุคคลข้ามเพศหลายคนอาจมองว่าตนได้เปลีย่ นผ่านแล้วหากสามารถใช้ชวี ติ
ตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้อย่างแท้จริงในสังคม บางคนอาจมองการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเวลาทีน่ านกว่านัน้ ซึง่ หมายรวมถึงการเปลีย่ น
ผ่านทางการแพทย์ด้วย
การให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ: เป็นค�ำกว้างๆ ซึง่ ถูกใช้ในแนวทางต้นแบบนี้
เพื่อหมายรวมถึงการให้บริการทางสุขภาพ การแพทย์ หรือการผ่าตัดใดๆ ที่บุคคลข้ามเพศอาจเข้ารับเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางกายภาพ ตัวอย่าง
เช่น การเข้ารับการให้ค�ำปรึกษา การรับฮอร์โมน การก�ำจัดเส้นขน และการผ่าตัดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนต้องการใช้ค�ำว่า “การให้บริการ
ทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ” มากกว่าค�ำว่า “การผ่าตัดแปลงเพศ” ซึง่ เป็นค�ำทีใ่ ช้มานานแล้ว
ภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ: หมายถึงอคติที่มีต่อบุคคลข้ามเพศเพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกของบุคคลข้ามเพศ
ภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศยังสามารถมีผลกระทบต่อบุคคลไม่ข้ามเพศทีไ่ ม่มลี กั ษณะความเป็นชายหรือหญิงตามความคาดหวังของสังคมด้วย
เช่นกัน ภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศนีอ้ าจเป็นปรากฏการณ์ “เชิงโครงสร้าง” ซึง่ สะท้อนให้เห็นอยูใ่ นนโยบายหรือกฎหมายทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
ข้ามเพศ อาจเป็นปรากฏการณ์ “เชิงสังคม” เมื่อบุคคลข้ามเพศถูกปฏิเสธหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมโดยบุคคลอื่น และอาจเป็นปรากฏการณ์
“การยอมรับเป็นแนวคิดของตนหรือเชื่ออย่างสนิทใจ” เมื่อบุคคลข้ามเพศคนนั้นยอมรับและเชื่อว่าอคติเหล่านั้นทั้งเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคล
ข้ามเพศคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้ว
วิถที างเพศ: การทีแ่ ต่ละบุคคลสามารถมีความรู้สกึ ถูกดึงดูดโดยบุคคลอืน่ ทัง้ ทางอารมณ์ ความรัก และความใคร่ รวมถึงความสามารถทีจ่ ะ
มีความสัมพันธ์ท่ลี ึกซึ้งและความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นที่อาจเป็นบุคคลต่างเพศ (heterosexual) หรือเพศเดียวกัน (homosexual) หรืออาจมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้มากกว่าหนึ่งเพศ (bisexual or pansexual) (International Commission of Jurists, 2007) (บุคคลซึ่งนิยามตนเองว่า
เป็นคนไร้เพศ (asexual) จะไม่เกิดความรู้สึกดึงดูดทางเพศเลย)
เพศทางกายภาพ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ การแสดงออกทางเพศ และเพศวิถีของบุคคลหนึ่งๆ เป็นลักษณะที่ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นต่อกันหรือ
สอดคล้องไปด้วยกัน ลักษณะเหล่านี้ในทางทฤษฎีแล้วมีความเป็นอิสระต่อกัน และอาจเข้าคู่กันได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของ
โลกนี้ ซึ่งรวมถึงภูมิภาคนี้ด้วย ยังคงมีสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมเอาลักษณะที่เป็นอิสระต่อกันเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน สถานการณ์เช่นนี้
น�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานต่อยอดขึ้นไปว่าบุคคลซึ่งถูกก�ำหนดเพศให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกิด จะโตขึ้นไปเป็นบุคคลซึ่งนิยามตนเองว่าเป็นผู้ชาย
มีการแสดงออกถึงลักษณะความเป็นชาย และรู้สึกดึงดูดต่อเพศหญิงเท่านั้น (heterosexual) หรือส�ำหรับบุคคลซึ่งนิยามตนเองว่าเป็นผู้หญิง
ก็มกี ารตัง้ สมมติฐานในลักษณะเดียวกันคือจะต้องเป็นบุคคลซึง่ นิยามตนเองว่าเป็นผูห้ ญิง มีการแสดงออกถึงลักษณะความเป็นหญิง และรูส้ กึ ดึงดูด
ต่อเพศชายเท่านัน้
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ภาพรวม
1
บุคคลข้ามเพศ เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นๆ อาจมีการแสดงออกถึงลักษณะความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย หรืออาจรู้สึกดึงดูดต่อบุคคลที่
มีเพศแตกต่างจากตน หรือบุคคลที่มีเพศเดยวกัน หรือรู้สึกดึงดูดมากกว่าหนึ่งเพศก็ได้
เพศก�ำกวม: เป็นค�ำที่ใช้อธิบายบุคคลซึ่งลักษณะทางเพศทางกายภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (เช่น โครโมโซม, อวัยวะเพศ เป็นต้น) มีลักษณะ
เป็นได้ทั้งชายและหญิงในเวลาเดียวกัน หรือมีความเป็นชายหรือหญิงแค่บางส่วน หรือไม่เป็นทั้งชายและหญิง
ผู้เขียนแนวทางต้นแบบฉบับนี้ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานด้านเพศก�ำกวมในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกเพื่อรวบรวมค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ภูมภิ าคนี้ องค์กรเหล่านีม้ มี ุมมองว่าเอกสารที่มจี ดุ เน้นอยู่ที่สทิ ธิมนุษยชนอย่างแนวทางต้นแบบฉบับนี้ ควรทีจ่ ะให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลใน
การก�ำหนดเพศของตนเอง ดังนัน้ เช่นเดียวกับการทีบ่ คุ คลข้ามเพศไม่ถกู ตัดสินด้วยการวินจิ ฉัยทางการแพทย์ ภาวะเพศก�ำกวมก็ไม่ควรถูกตัดสินด้วย
การวินิจฉัยทางการแพทย์เช่นกัน ค�ำนิยามของเพศก�ำกวมดังที่เขียนด้านบนนัน้ เป็นค�ำนิยามที่ถูกใช้บ่อยโดยหน่วยงานด้านเพศก�ำกวมในภูมิภาคนี้
ความรู้เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศก�ำลังวิวัฒนาการต่อไป ดังนั้นค�ำศัพท์เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
สมรรถนะทางวัฒนธรรมต่อมิติข้ามเพศ: หมายถึงความสามารถในการท�ำความเข้าใจ สื่อสารต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ ทักษะ
หรือความสามารถดังกล่าวนี้วัดได้จากความตระหนัก ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม นโยบาย กระบวนการ และระบบขององค์กร2

แยกความแตกต่างระหว่างความข้ามเพศและเพศก�ำกวม
ค�ำว่า “ข้ามเพศ” และแนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออกทางเพศ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับค�ำว่า “เพศก�ำกวม”
ซึ่งสื่อถึงความหลากหลายแตกต่างของเพศ
การเป็นเพศก�ำกวมมิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศก�ำกวมบางคนอาจรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศหรือ
มีเพศที่แตกต่าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่รู้สึกเช่นนั้น ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลเพศก�ำกวมที่มิได้อธิบายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนตามแนวคิด
ทวิลักษณ์ของเพศ (ชาย-หญิง) แต่ส่วนใหญ่ก็ยังระบุเพศของตนเป็นเพศชายหรือเพศหญิง

ข้อจ�ำกัดของค�ำศัพท์ทางการเพศส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวม
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ ค�ำว่า “ความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศ” (DSD) ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงรูปแบบของโครมโซม
อวัยวะเพศ หรือรูปแบบทางกายวิภาคทีม่ คี วามแตกต่างออกไปตามแต่กรณี มีผ้พู ากษ์คำ� ว่า “ความผิดปกติ” โดยเน้นย�้ำว่าภาวะเพศก�ำกวมก็มสี ่วน
หนึ่งของธรรมชาติของความหลากหลายของมนุษย์เช่นกัน และพยายามสื่อสารรณรงค์ให้ใช้ค�ำศัพท์เชิงอธิบาย เช่น การใช้ค�ำว่าเพศก�ำกวมอย่างที่
ใช้ต่อเนื่องกันมา หรือใช้ค�ำว่า “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” เป็นต้น
สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ได้พัฒนามาตรฐานระบบบริการ/การดูแล (SOC) สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
และบุคคลที่มีความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ขึ้น (Coleman et al., 2011) ในเอกสารมาตรฐานระบบบริการ/
การดูแลเหล่านี้ สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ ได้กล่าวถึงการไม่ยอมรับค�ำว่า “ความผิดปกติ” และได้ให้คำ� อธิบายถึงการใช้คำ� ว่า
“ความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศ” (DSD) ดังนี้
ในเอกสาร SOC สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ ใช้คำ� ว่า “ความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศ” ในลักษณะ
ที่ปราศจากวัตถุประสงค์แฝงหรืออคติใดๆ โดยมีความมุ่งหมายในการใช้ค�ำดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสุขภาพได้รับรู้ถึงค�ำศัพท์
ทางการแพทย์นี้ และใช้ค�ำดังกล่าวในการค้นหาและเข้าถึงบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเมื่อการศึกษาและองค์ความรู้ใน
สาขานี้ได้มีความก้าวหน้าไป สมาคมฯยังคงเปิดกว้างส�ำกรับการใช้ค�ำใหม่ๆ ที่จะช่วยอธิบายประสบการณ์ของบุคคลในกลุ่ม
ที่มีความหลากหลายนี้ได้ดีขึ้น อันจะน�ำมาสู่การเข้าถึงและการให้บริการทางสุขภาพ (Coleman et al., 2011, p. 68)
ในปี พ.ศ. 2558 รายงานของคณะกรรมการวุฒสิ ภาออสเตรเลียได้มขี ้อเสนอแนะให้รฐั บาลในระดับรัฐใช้คำ� ว่า “เพศก�ำกวม” (intersex) แทน
ค�ำว่า “ความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศ” (DSD) (Community Affairs References Committee, 2013) รายงานดังกล่าวยังให้มีข้อเสนอแนะให้
บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพและองค์กรด้านสุขภาพจ�ำกัดการใช้ค�ำว่าความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศให้ใช้เฉพาะในบริบททางการแพทย์ที่
เหมาะสมเท่านั้น ในกรณีของ “ความแตกต่างทางพันธุกรรมหรือการแสดงออกของพันธุกรรมที่ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการด�ำเนินการทางการแพทย์
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพทางกาย” รายงานดังกล่าวเสนอให้ใช้ค�ำว่า “เพศก�ำกวม” หรือ “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” แทน

2. Wilkinson, W. (2014) “Cultural Competency” in TSQ, Transgender Studies Quarterly, Volume 1, Number 1-2, pp. 68-73. Available at: http://tsq.dukejournals.
org/content/1/1-2/68.full
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ภาพรวม
1

xv

บทน�ำ

1
บทน�ำของแนวทางต้นแบบการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคลและชุมชนบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (พิมพ์เขียว) นี้
ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรข้ามเพศ ทั้งขนาดประชากรในภูมิภาคนี้ และระดับของการถูกท�ำให้กลายเป็นบุคคลชายขอบ และการกีดกัน
ทางสังคมที่บุคคลข้ามเพศเผชิญ บทน�ำนี้ยังได้สรุปถึงที่มาที่ไปของแนวทางต้นแบบในระดับภูมิภาคฉบับนี้ซึ่งนับเป็นฉบับที่สามของโลก รวมไปถึง
จุดประสงค์และกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับนี้
แม้ว่าประเด็นสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศก�ำกวมจะอยู่นอกขอบเขตของนี้ แต่ในบทน�ำนีก้ ไ็ ด้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลทีอ่ าจเกีย่ วข้อง
กับบุคคลเพศก�ำกวมซึง่ มีความแตกต่างหลากหลายภายในกลุ่มเอง และข้อมูลเหล่านีย้ งั อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ภายใต้ความร่วมมือกับ
บุคคลเพศก�ำกวมต่อไปในอนาคต

1.1 จ�ำนวนของบุคคลข้ามเพศ
การวัดขนาดของประชากรข้ามเพศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับชาตินั้นเป็นเรื่องยาก การประมาณการจ�ำนวนประชากร
ที่มีอยู่เป็นการประมาณจากจ�ำนวนของบุคคลข้ามเพศที่เข้ารับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะภาวะ การประมาณการเช่นนี้มิได้นับรวมบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ซึ่งเข้าไม่ถึงสถานบริการของรัฐ ไม่สามารถจ่ายค่าบริการ
ในสถานบริการของเอกชน หรือผู้ซึ่งเลือกที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์
Winter (2012) ได้ประมาณว่าร้อยละ 0.3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นบุคคลข้ามเพศ ผลจากการค�ำนวณของ
Winter พบว่าอาจมีบุคคลข้ามเพศ 9.0-9.5 ล้านคนในภูมิภาคนี้ (ค�ำนวณจากข้อมูลประชากรของสหประชาติในปี พ.ศ. 2553) Winter กล่าวว่า
ค่าประมาณการนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ�ำนวนประชากรข้ามเพศในระดับชุมชนในสี่ประเทศ อย่างไรก็ตามจ�ำนวนประชากรในระดับชุมชน
ดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การนับผู้หญิงข้ามเพศหรือฮิจรา (hijra) เป็นส่วนใหญ่ หรือในบางกรณีคือนับเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศหรือฮิจรา (hijra) เท่านั้น
การส�ำรวจระดับประเทศในปี พ.ศ. 2555 ของประเทศนิวซีแลนด์ ได้ท�ำการส�ำรวจนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายจ�ำนวน 8,166 คน พบว่า
ร้อยละ 1.2 ของนักเรียนที่ถูกส�ำรวจตอบว่าตนเองเป็นบุคคลข้ามเพศ และ ร้อยละ 2.5 ตอบว่ายังไม่มั่นใจว่าตนเองเป็นเพศใด (Clark et al., 2014)

1.2 การกีดกันทางสังคม
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญกับอุปสรรคต่อการได้รับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีสุขภาพที่ดี ระดับของ
การกีดกันทางสังคมซึ่งบุคคลข้ามเพศประสบแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันยึดโยงกันของการถูกกีดกันจากครอบครัว โรงเรียน และการมีส่วนร่วม
ทางสังคมและวัฒนธรรม การถูกกีดกันจากการจ้างงานและสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับในฐานะพลเมืองที่มี
ความเท่าเทียมกับบุคคลอื่น (UNDP, 2010)
บุคคลข้ามเพศในประเทศเกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การให้บริการต่อผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
ยิ่งไปกว่านั้น ยังขาดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยรัฐส�ำหรับบุคคลข้ามเพศที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูป
ลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ บุคคลข้ามเพศยังต้องเผชิญกับความรุนแรง การเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากมาย รวมถึงการถูกท�ำให้มีความผิด
ในฐานะอาชญากร (จากกฎหมายที่ห้ามการ “แต่งการเป็นเพศตรงข้าม” การขายบริการทางเพศ และการถูกละเมิดด้วยกฎหมายเหตุร�ำคาญในที่
สาธารณะ หรือความผิดฐานอยู่อาศัยในที่สาธารณะ) ในทางกลับกัน บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ยังขาดการได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย
หรือนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะโดยกฎหมาย
นอกจากนัน้ บุคคลข้ามเพศยังเผชิญกับความเครียดในระดับสูงและเรือ้ รังซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การถูกกีดกันทางสังคมดังกล่าว ความเครียด
ที่ว่านี้รวมถึงสุขภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่อยู่ในระดับต�่ำกว่าบุคคลกลุ่มอื่นๆ ซึ่งน�ำไปสู่แนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล มีความคิด
ฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าบุคคลทัว่ ไป การตีตราทางสังคมยังเป็นปัจจัยทีจ่ ำ� กัดการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทีม่ คี วามละเอียดอ่อน
อีกด้วย แม้แต่ผู้ให้บริการสุขภาพเองก็อาจถูกตีตราโดยบุคลากรวิชาชีพเดียวกันหากให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ และในขณะเดียวกันพวกเขาอาจ
ขาดทรัพยากร ความรู้ หรือประสบการณ์ที่จ�ำเป็นในการสนองต่อความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

1.3 แนวทางต้นแบบระดับภูมิภาคฉบับก่อนหน้านี้
ในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยทวีปอเมริกา (PAHO) ได้จัดท�ำแนวทางต้นแบบการให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคลและชุมชนบุคคล
ข้ามเพศในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน PAHO ได้พัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับดังกล่าวขึ้นผ่านการทบทวนการศึกษาวิจัยที่มีอยู่ และ
การปรึกษากับตัวแทนจากภาคส่วนมหาวิทยาลัย ภาคส่วนสุขภาพ หน่วยงานทวิและพหุภาคี ภาครัฐและภาคประชาสังคม ชุมชนบุคคลข้ามเพศ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในภูมิภาค เอกสารแนวทางต้นแบบดังกล่าวที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 ถูกจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อภูมิภาคแคริบเบียน
โดยข้อมูลในเอกสารได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของการประชุมที่ปรึกษาในระดับภูมิภาค
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ในปี พ.ศ. 2555 องค์การอนามัยโลก, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), และ
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) ได้จัดการประชุมที่ปรึกษาในประเด็นการติดเชื้อ HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ, และ
ความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆ ของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ โดยการประชุมได้ถูกจัดให้มีขึ้น ณ กรุงมะนิลา หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญคือการ
เสนอให้มกี ารพัฒนา “มาตรฐานระบบบริการ/การดูแลทีค่ รอบคลุมรอบด้าน รวมถึงแนวทางการตอบสนองต่อความจ�ำเป็นแบบองค์รวมของบุคคล
ข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอันมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน” (WHO WPRO, 2012) แนวทางต้นแบบดังกล่าวนี้ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่
สนองต่อข้อแนะน�ำจากการประชุมที่มะนิลาในครั้งนั้น3

1.4 เป้าประสงค์ของแนวทางต้นแบบ
เป้าประสงค์หลักของแนวทางต้นแบบนีค้ อื การส่งเสริมการเข้าถึงบริการปฐมภูมแิ ละการให้บริการทางการแพทย์แบบเฉพาะทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ซึง่ การมีแนวทางทีม่ คี วามครอบคลุมและมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนนัน้ เป็นหนึง่ ในขึน้ ตอน
ทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในกระบวนการดังกล่าว แนวทางต้นแบบฉบับนีเ้ ป็นหนึง่ ในแหล่งข้อมูลทีจ่ ะช่วยผูใ้ ห้บริการสุขภาพ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผู้บริหารโครงการ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้น�ำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการแก้ปัญหาความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศ ในขณะเดียวกัน
การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลข้ามเพศจ�ำเป็นต้องอาศัยแนวทางการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติและน�ำไปสู่การยอมรับในศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของทุกคน ด้วยเหตุผลดังกล่าว แนวทางต้นแบบนี้จึงได้รวมรวมหลักฐานและ
ข้อสนับสนุนต่างๆ ต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลข้ามเพศหลุดจากความเป็นบุคคลชายขอบและกลับ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสมบูรณ์
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟกิ (APTN), โครงการนโยบายสุขภาพ (HPP), และส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมกันประสานความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนี้ขนึ้ ซึ่งได้อ้างอิงจากแนวทางต้นแบบของภูมภิ าคละตินอเมริการ
และแคริบเบียน รวมถึงผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาภายในภูมิภาคนี้
นีใ้ ห้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ และความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิก ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของคือกลุ่มของประเทศที่อยู่ภายใต้องค์การอนามัยโลกส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO)
และองค์การอนามัยโลกส�ำนักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังได้รวมเอาข้อมูลจากบุคคลข้ามเพศและบุคลากร
ด้านสุขภาพจากประเทศปากีสถานซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาของฉบับนี้ ณ ประเทศเนปาล และได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนร่างเอกสาร เอกสารฉบับนีย้ งั รวมเอาข้อมูลทางวิชาการจากบุคลากรด้านสุขภาพและบุคคลข้ามเพศจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการทบทวนร่างเอกสารอีกด้วย
นี้ได้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลเข้าเพศ และได้ให้รายละเอียดของตัวอย่างแนวทาง
การให้บริการทางการแพทย์ แนวทางการให้บริการทางการแพทย์เหล่านี้มีที่มาจากแนวทางการให้บริการปฐมภูมิซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศ
เพือ่ สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF)4 ตัวอย่างเหล่านีอ้ า้ งอิงถึงแนวทางองค์รวมส�ำหรับกลุม่ ประชากร
ส�ำคัญขององค์การอนามัยโลก (2014), การสรุปข้อมูลนโยบายส�ำหรับุคคลข้ามเพศและผู้ติดเชื้อ HIV ขององค์การอนามัยโลก (2015) มาตรฐาน
ระบบบริการ/การดูแลฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 ของสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) (Coleman et al., 2011) และเอกสาร
แนวทางฉบับอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ในเอกสารนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยโดย ดร. Asa Radix ผู้จัดการอาวุโสด้านการวิจัย
และการศึกษาของศูนย์สุขภาพชุมชน Callen-Lorde กรุงนิวยอร์ก และได้ผ่านการทบทวนโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิกฟิกซึ่งได้กล่าวถึงในกิตกรรมประกาศ ณ ตอนต้นของเอกสารฉบับนี้

1.5 กระบวนการ
กระบวนการพัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับนี้ประกอบไปด้วยการจัดการประชุมที่ปรึกษา การทบทวนวรรณกรรม การพิจารณาทบทวนร่าง
เอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางต้นแบบครั้งแรกถูกจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วม
การประชุมประกอบไปด้วยนักขับเคลือ่ นเพือ่ สิทธิของบุคคลข้ามเพศ นักวิชาการ องค์กรจัดสรรทุน หน่วยงานความร่วมมือพหุภาคี ภาคีดำ� เนินการ
และชุมชนบุคคลข้ามเพศในระดับภูมภิ าคสองเครือข่าย คือ เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) และ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
ภูมิภาคแปซิฟิก ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นบุคคลข้ามเพศมาจาก 9 ประเทศทั่วโลก คือ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล
ฟิลิปปินส์ ไทย และตองกา
3. ที่มา: www.who.int/hiv/pub/transgender/blueprint-trans-paho/en/.
4. ที่มา: www.transhealth.ucsf.edu/protocols.
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ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันว่าความส�ำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและการร่วมเป็นเจ้าของของชุมชน และการส่งเสริม
โครงการอื่นๆ เช่น โครงการ Trans Implementation Tool (TRANSIT) TRANSIT เป็นเอกสารที่ระบุแนวทางการด�ำเนินโครงการเกี่ยวกับ HIV และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ� หรับบุคคลข้ามเพศ แนวทางต้นแบบฉบับนีม้ ปี ระเด็นเป้าหมายทีก่ ว้างคือมุง่ ไปทัง้ ประเด็นปัญหาสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
ในขณะที่มพี นื้ ที่เป้าหมายที่แคบลงมาคือมุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายถึงความจ�ำเป็นภายในภูมิภาคและเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเอกสารแนวทางต้นแบบมีความส�ำคัญและควร
ด�ำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว แนวทางต้นแบบนี้จะท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้แล้วยังเกิดการให้ค�ำมั่นร่วมกันในการด�ำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาชุดเครื่องมือส�ำหรับการปฏิบัติ
การต่อไปหลังจากการพัฒนาแนวทางต้นแบบนีแ้ ล้วเสร็จอีกด้วย เครือ่ งมือต่างๆ เหล่านีจ้ ะช่วยให้เครือข่ายชุมชนบุคคลข้ามเพศสามารถใช้แนวทาง
ต้นแบบนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่จริง เช่น การก�ำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจนส�ำหรับการด�ำเนินการของรัฐบาล ผู้เข้าร่วม
การประชุมยังได้เน้นย�้ำถึงความจ�ำเป็นส�ำหรับการแปลเอกสาแนวทางต้นแบบรและเครื่องมือต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นทั้งเล่มหรืออาจแปลเฉพาะ
ส่วนส�ำคัญของแนวทางต้นแบบ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นตรงกันว่าการพัฒนาแนวทางต้นแบบที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นการด�ำเนินการที่คุ้มค่าที่สุด
เมือ่ ค�ำนึงถึงทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ หลังจากนัน้ ทีป่ ระชุมได้กำ� หนดให้มกี ารจัดการประชุมทีป่ รึกษาคูข่ นานไปกับการจัดการประชุมในระดับภูมภิ าค
(regional) และระดับอนุภมู ภิ าค (subregional) ซึง่ เป็นการประชุมทีจ่ ะมีการจัดให้มขี นึ้ อยูแ่ ล้ว การประชุมอนุภมู ภิ าคเอเชียใต้ของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ถูกจัดขึน้ ในประเทศเนปาล ในขณะทีก่ ารประชุมระดับภูมภิ าคของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)/โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึง่ ใช้ชอื่ ว่า “Being LGBT in Asia” ถูกจัดขึน้ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย การประชุมทัง้ สองการประชุมถูกจัดให้มขี นึ้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทัง้ นี้บุคคลข้ามเพศกลุ่มใหญ่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษา ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ด้วย
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 การประชุมที่ปรึกษาในประเทศเนปาลและประเทศไทยได้มุ่งประเด็นการหารือไปที่เรื่องช่องว่างของข้อมูล
ตัวอย่างกรณีศกึ ษา ค�ำพูดอ้างอิง และพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมยังได้ให้ขอ้ มูลติดต่อของบุคลากรด้านสุขภาพ
ซึ่งสามารถให้ค�ำพูดส�ำหรับใช้อ้างอิงหรือข้อคิดเห็นอีกด้วย ผู้เขียนแนวทางต้นแบบฉบับนี้ได้ส่งเวียนร่างโครงสร้างของเอกสารเพื่อรับฟังความคิด
เห็นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ส่งเวียนร่างเอกสารฉบับสมบูรณ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้เชี่ยวชาญและองค์หน่วยงานรวม
66 ราย ได้ให้ข้อคิดเห็นตอบกลับมายังผู้เขียน ซึ่งรวมถึงการทบทวนเนื้อหาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศใน
ภูมภิ าค ผู้เขียนได้ส่งเวียนร่างเอกสารฉบับปรับปรุงครัง้ สุดท้ายในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 แก่ภาคีหลักเช่น องค์การอนามัยโลก (WHO), โครงการ
นโยบายสุขภาพ (HPP), โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (USAID), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), และเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชีย
แปซิฟิก (APTN) และได้รับการรับรองให้จัดพิมพ์ได้ในที่สุด

1.6 บุคคลเพศก�ำกวมและภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
แนวทางต้นแบบนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศบางคนอาจไม่รู้สึกว่าเพศของ
ตนไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และอาจประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศ ในกลุ่มของบุคคลที่ประสบภาวะขัดแย้งในเพศนีบ้ างคนมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะแสวงหาการรักษาทางการแพทย์เพือ่ แก้ไขภาวะขัดแย้งในเพศ มาตรฐานระบบบริการ/การดูแล ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 7 ของสมาคมวิชาชีพโลกว่า
ด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศได้บรรจุเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เอกสารนั้นกับบุคคลเพศก�ำกวมที่ประสบปัญหาดังกล่าว
บุคลากรด้านสุขภาพที่ก�ำลังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการซึ่งก�ำลังประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศจ�ำเป็นต้องตระหนักว่าประสบการณ์ใน
การรับบริการทางการแพทย์ที่บุคคลเหล่านี้ได้ประสบมานั้นแตกต่างอย่างมากกับประสบการณ์ที่บุคคลที่มิใช่บุคคลเพศก�ำกวมได้ประสบ ประวัติ
ทางการแพทย์ของบุคคลเพศก�ำกวมอาจมีทงั้ การเข้ารับการรักษาเกีย่ วกับพันธุกรรม ต่อมไร้ท่อ การรักษาทางกายภาพ การรับฮอร์โมน การผ่าตัด
และอื่นๆ ซึ่งผลกระทบทางสุขภาพจากการรับการรักษาเหล่านั้นมีได้ทั้งความกระทบกระเทือนทางใจ การสูญเสียความรู้สึกทางเพศ การเป็นหมัน
และการต้องพึ่งพาการรับฮอร์โมนอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นนี้ผู้ให้บริการจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมการกว่าให้
บริการโดยทัว่ ไปเพือ่ ทีจ่ ะให้บริการทางการแพทย์และจิตเวชแก่ผ้รู บั บริการทีเ่ ป็นบุคคลเพศก�ำกวมได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าผู้รบั บริการนัน้ จะมีภาวะ
ขัดแย้งในเพศหรือไม่ก็ตาม
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1.7 ประเด็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของบุคคลเพศก�ำกวม
แถลงการณ์จากที่ประชุมบุคคลเพศก�ำกวมนานาชาติครั้งที่สาม ซึ่งถูกจัดให้มีขึ้น ณ สาธารณรัฐมอลตา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนซึ่งบุคคลเพศก�ำกวมประเภทต่างๆ ต้องเผชิญ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากภูมิภาคเอเชีย
ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์5
ในภูมิภาคนี้ ประเด็นปัญหาบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมบุคคลข้ามเพศได้ถูกกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการวุฒิสภา
ออสเตรเลียอันว่าด้วยประเด็นการบังคับท�ำหมันของบุคคลข้ามเพศ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการวุฒสิ ภาได้แนะน�ำว่า “การรักษาทางการแพทย์ของ
บุคคลข้ามเพศต้องด�ำเนินการภายใต้แนวทางซึง่ ก�ำหนดให้การรักษาพยาบาลต้องประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลซึง่ มีความเชีย่ วชาญหลากหลายสาขา
และด�ำเนินการภายใต้กรอบคิดสิทธิมนุษยชน แนวทางดังกล่าวควรให้ความส�ำคัญกับการเลื่อนระยะเวลาการรักษาใดๆ ออกไปจนกว่าบุคคลผู้รับ
การรักษาสามารถให้ความยินยอมทีไ่ ด้รบั การให้ข้อมูล (informed consent) ได้ และยังต้องจ�ำกัดการผ่าตัดเด็กแรกเกิดให้น้อยทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันภาวะ
ผิดปกติทางจิตสังคมที่อาจเป็นผลจากการผ่าตัด”
ประเด็นเพิม่ เติมในส่วนของสุขภาพและปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศก�ำกวมอยูน่ อกเหนือขอบเขตทีแ่ นวทางต้นแบบนีจ้ ะสามารถกล่าว
ถึงได้หมด อย่างไรก็ตามบางส่วนของแนวทางต้นแบบฉบับนีอ้ าจมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเพศก�ำกวมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ที่องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติเริ่มแสดงท่าทีคัดค้านการบังคับท�ำหมันบุคคลข้ามเพศกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน แถลงการณ์เหล่านั้นก็ได้
ประณามการบังคับท�ำหมันบุคคลเพศก�ำกวมด้วย ผูเ้ ขียนหวังว่าแนวทางต้นแบบฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความต้องการของ
บุคคลเพศก�ำกวมในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกในอนาคต

5. แถลงการณ์จากที่ประชุมบุคคลเพศก�ำกวมนานาชาติครั้งที่สาม สาธารณรัฐมอลตา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555: https://oii.org.au/24241/public-statement-by-the-thirdinternational-intersex-forum/.
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2.1 บทน�ำ 
บทที่ 2 ของแนวทางต้นแบบนีไ้ ด้สรุปมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติที่ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกได้มพี ันธสัญญาไว้
รวมถึงได้สรุปการประยุกต์ใช้หลักการสิทธิมนุษยชนดังกล่าวกับบุคคลข้ามเพศไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมงานต่างๆ ที่องค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาติได้ด�ำเนินการไว้เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลชายขอบทางเพศซึ่งเป็นการด�ำเนินงานผ่านความร่วมมือกับ
กลุ่มประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ
คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่อง HIV และกฎหมาย (Global Commission on HIV and the Law) ได้ระบุว่าวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนส�ำหรับบุคคลข้ามเพศต้องค�ำนึงถึงเรื่องทั้งสิทธิของมนุษย์ทุกคนในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี และ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่บุคคลข้าเพศต้องประสบ (Global Commission on HIV and the Law, 2012)
มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ... (ข้อที่ 1)
ทุกคนย่อมมีสทิ ธิและอิสรภาพทั้งปวง ตามที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด... (ข้อที่ 2)
- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2.2 ค�ำมั่นสัญญาภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) ได้รบั รองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ในปี พ.ศ. 2491 ปฏิญญาดังกล่าวนับเป็นรากฐาน
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และนับเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศยึดถือร่วมกันเพื่อการบรรลุผลเพื่อคนทั้งมวล
สิทธิโดยมากทีป่ ฏิญญาฯได้กล่าวถึงได้ถกู บรรจุอยูใ่ นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights) และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights) รัฐและประเทศที่ได้ให้สัตยาบันในกติการดังกล่าวพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่จะต้องด�ำเนินการ พันธกรณีเหล่านี้
หมายรวมถึงสิทธิทั่วไปในการด�ำรงชีวิต เช่น สิทธิในการมีชีวิต ความเป็นส่วนตัว ความเสมอภาคกันด้วยกฏหมาย และสิทธิในการท�ำงานและการ
ศึกษา รวมไปถึงสิทธิในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี ปฎิญญาฯและกติกาทั้งสองที่กล่าวถึงนี้ยังถูกอ้างอิงใน
ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) อีกด้วย
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติจ�ำนวนมากได้ถูกพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยมีจุดเน้นอยู่ทีประเด็นปัญหาหรือ
กลุ่มประชากรที่มีความจ�ำเพาะ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความแตกต่างระหว่างแต่ละสนธิสัญญาเป็นอย่างมากว่ามีประเทศใดได้ให้สัตยาบัน
บ้าง สนธิสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่นนั้ มักมีจ�ำนวนประเทศ่ในภูมิภาคนี้ให้สัตยาบันค่อนข้างมาก (เช่น สนธิสัญญาที่มุ่งไปที่ประเด็นสทธิของสตรี)
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการนานาชาติอันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้ประชุมร่วมกันในประเทศ
อินโดนีเซียและได้พัฒนาหลักการยอกยาการ์ต้าว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
(International Commission of Jurists, 2007)6 หลักการยอกยาการ์ต้าได้ให้ข้อแนะน�ำที่ชัดเจนส�ำหรับการใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติที่มี
อยู่กับอุปสรรคซึ่งบุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ

2.3 การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ
เมื่อแต่ละประเทศได้ให้สัตยาบันต่อกติการหรือสนธิสัญญาของสหประชาชาติแล้ว ประเทศเหล่านั้นต้องรายงานต่อที่ประชุมสหประชาชาติ
ถึงการด�ำเนินการตามพันธกรณีเหล่านั้น โดยคณะกรรมการของสหประชาชาติได้เริ่มติดตามการด�ำเนินการตามพันธกรณีของแต่ละประเทศใน
ประเด็นบุคคลข้ามเพศ (รวมถึงเด็กและเยาวชน) มากขึ้นในระยะที่ผ่านมา
กลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติยังมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความตระหนักต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ กลไก
ที่เรียกว่า Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งได้น�ำมาใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ก�ำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติต้องทบทวน
ประวัติการด�ำเนินงานและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองต่อค�ำแนะน�ำจากประเทศอื่นๆ ในการปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้ดขี นึ้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายตามพันธกรณี ผูร้ ายงานพิเศษต่อทีป่ ระชุมสหประชาชาติได้พฒ
ั นารายงานจากผูเ้ ชีย่ วชาญว่าด้วยประเด็น
6. นิยามของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะในหลักการยอกยาการ์ต้าเป็นการให้นิยามที่กว้าง และหมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศด้วย
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ปัญหาสิทธิของบุคคลข้ามเพศ รายงานเหล่านีไ้ ด้เน้นย�้ำถึงปัญหาของการบังคับท�ำหมันซึง่ นับเป็นการละเมิดอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และการกระท�ำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment) (Karsay, 2014)
ในภูมิภาคนี้รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ หลายประเทศไม่ได้รายงานการด�ำเนินการตามที่ได้ให้สัตยาบันในพันธกรณีไว้ แม้แต่ประเทศที่รายงานผลก็
มักจะแทบมิได้กล่าวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ นักเคลื่อนไหวด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
จึงได้เริ่มใช้กระบวนการ UPR ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทุกประเทศถูกก�ำหนดให้ต้องตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่ประเทศอื่นได้เสนอมา อย่างไรก็ดี
ประสิทธิภาของกระบวนการ UPR นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การทีป่ ระเทศอืน่ ๆ รับทราบถึงสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในประเทศนัน้ ๆ และ
การทบทวนและจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ ในข้อเสนอแนะที่จะเสนอต่อประเทศนั้นๆ
จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศเกิดขึ้นได้ยากกว่า
ความร่วมมือในประเด็นวิถที างเพศ กลุม่ นักขับเคลือ่ นผลักดันในประเด็นบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคนีย้ งั ต้องการทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการติดตาม
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงทรัพยากรส�ำหรับการหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสูก่ ลไกด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศ ภูมภิ าค
และนานาชาติ (Karsay, 2014)
แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่กรณีหนึ่ง นั่นก็คือข้อเสนอแนะต่อประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ UPR ข้อเสนอดังกล่าวมี
ความครอบคลุมประเด็นต่างๆ และเรียกร้องให้เกิดการด�ำเนินการตามการตัดสินของศาลฎีกาประเทศเนปาลที่มีขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และ 2551
ซึง่ ได้ตดั สินให้มกี ารรับรองสิทธิพลเมืองของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ประเทศเนปาลยอมรับข้อเสนอนีท้ งั้ หมด และได้เริม่ ด�ำเนินการตาม
ค�ำตัดสินบางส่วนของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกเพศของเพศภาวะที่สามในปี พ.ศ. 2556 และ 25577 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศตองกา
ได้ยอมรับข้อเสนอในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการในการลดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะและวิถีทางเพศ8
ในบางกรณี การให้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องโดยกลไกของสหประชาชาติเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่จะด�ำรงไว้ซึ่งแรงกดดันต่อรัฐบาลในการแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้หลังจากพันธกิจในประเทศมองโกเลียในปี พ.ศ. 2555 ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง
ความยากจนและสิทธิมนุษยชนได้ตั้งข้อสังเกตว่าประชากรบุคคลข้ามเพศจ�ำนวนมาก และบุคคลอื่นในกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และบุคคล
ข้ามเพศ (LGBT) ตกอยู่ในภาวะยากจนอันมีสาเหตุมาจากความยากล�ำบากในการหางานหรือเข้ารับการศึกษา ผู้รายงานพิเศษได้กระตุ้นให้รัฐบาล
ของประเทศมองโกเลียด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะตามกลไก UPR ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ และการโจมตีอันเนื่องมาจากอัต
ลักษณ์ทางเพศภาวะหรือวิถที างเพศและเพือ่ ปกป้องสิทธิของบุคคลในกลุม่ LGBT (Carmona, 2013) ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้เร่งให้ประเทศมองโกเลียด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนในการสอบสวนและขจัดปัญหาอาชญากรรม
จากความเกลียดชังต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ ความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า
ทัง้ นีใ้ นปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการระดับชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศมองโกเลียได้บรรจุบทอันว่าด้วยสิทธิของกลุม่ LGBT ไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีเป็นครั้งแรก การบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในรายงานส่วนผลให้คณะกรรมการถาวรในสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยเรื่องกฎหมายได้รับเอามติข้อ 13
มาใช้และได้เร่งให้รัฐบาลด�ำเนินการตามข้อแนะน�ำของ UPR และคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (UNDP and USAID, 2014d) ดังที่ส่วนที่ 3.3.7
ในเอกสารนี้ได้ระบุไว้ ขณะนี้ประเทศมองโกเลียก�ำลังพิจารณาการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดการปกป้องคุ้มครองและต่อต้านอาชญากรรมจาก
ความเกลียดชัง ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ

2.4 การให้ค�ำมั่นสัญญาในระดับภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มสิทธิมนุษยชนและ LGBT ในประเทศอาเซียน (ASEAN) มีความพยายาม (แม้จะไม่ประสบความส�ำเร็จ) ในการเพิ่ม
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ การแสดงออกทางเพศ และวิถที างเพศเข้าไปในข้อความอันว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ใิ นปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(the ASEAN Human Rights Declaration) นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องในประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จเช่นกัน เช่น การเรียกร้องให้กฎหมาย
และนโยบายภายในประเทศต้องค�ำนึงถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักกายอกยาการ์ต้า (CCHR, 2012)
ข้อเสนอเหล่านี้ถูกคัดค้านโดยประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศด้วยเหตุผลด้านความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยรัฐบาลชองหลายประเทศและองค์กรภาคประชาสังคม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้กล่าว
ถึงปฏิญญาดังกล่าวว่า “เต็มไปด้วยข้อบกพร่องอย่างแสนสาหัส” นั่นเป็นเพราะปฏิญญาดังกล่าวขัดแย้งกับหลักความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน
สากลในการอนุญาตให้มกี ารจ�ำกัดสิทธิได้ตามบริบทของภูมิภาคและบริบทของแต่ละประเทศ9
7. A/HRC/17/5. ที่มา: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nepal.
8. A/HRC/23/4.
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กลุ่ม ASEAN SOGIE Caucus (กลุ่มนักเคลื่อนไหวในประเด็นวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออกทางเพศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน) อันประกอบไปด้วยกลุ่ม LGBT หลากหลายกลุ่มในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เรียกร้องให้ประเทศอาเซียนรับรองสิทธิของกลุ่ม LGBTIQ
(เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล บุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศก�ำกาวม และเควียร์) ในฐานะสิทธิมนุษยชน10 การเรียกร้องเพื่อสิทธิดังกล่าวได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
ในการประชุมภาคประชาสังคม/มหกรรมภาคประชาชนอาเซียนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 255711
ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้ยอมรับมติว่าด้วยเรื่อง
HIV สองข้อ12 มติข้อที่สองนั้นได้กล่าวถึงบุคคลข้ามเพศเป็นครั้งแรกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคในการเข้าถึง
การป้องกัน HIV การรักษา การดูแล และการให้การสนับสนุน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรอง ปฏิญญา
ทางการเมืองเรื่องเอชไอวีและเอดส์: เร่งความพยายามในการก�ำจัด HIV และโรคเอดส์13 ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ “แผนกลยุทธ์ ESCAP
สู่ปี 2558” ได้เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือที่เข้มข้นขึ้นในระดับภูมิภาคเพื่อเร่งผลการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกที่ได้ตั้งไว้ผ่าน
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศ

2.5 บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ที่ประชุมหารือเอเชียแปซิฟิก (APF) เป็นกลไกระดับภูมิภาคขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศต่างๆ โดยในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2553 สภาที่ปรึกษานักนิติศาสตร์ของ APF ได้จัดพิมพ์ผลการศึกษาเชิงลึกซึ่งได้ส�ำรวจและประเมินกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ
ว่าส่งผลต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างไร โดยได้ท�ำการประเมินทั้งหมด 17 ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ APF ในขณะนั้น รายงานดัง
กล่าวยังได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันกันมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และได้เสนอข้อเสนอแนะต่อประเทศที่เข้าร่วมการศึกษา (Advisory
Council of Jurists, 2010) ข้อเสนอแนะเหล่านีไ้ ด้ให้กรอบแนวคิดแก่องค์การสิทธิมนุษยชนระดับชาติในภูมภิ าคเพือ่ ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในปี พ.ศ. 2556 APF ได้จดั พิมพ์รายงานภูมภิ าคว่าด้วยเรือ่ งขีดความสามารถขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติแปดองค์กรในการจัดการกับ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (UNDP and IDLO, 2013) การศึกษาวิจยั นีม้ งุ่ เป้าไปทีป่ ระเทศบังกลาเทศ
อินเดีย เนปาล ปากีสถาน อินโดนีเซีย ศรีลงั กา ฟิลปิ ปินส์ และติมอร์-เลสเต ซึง่ จากการศึกษาพบว่าเริม่ มีโครงการทีร่ เิ ริม่ โดยองค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ รวมถึงการด�ำเนินงานในประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งเป็น
การด�ำเนินงานโดยเฉพาะกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ฮิจรา และมีทสิ :
� ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการชาติด้านสิทธิมนุษยชน (NHRC) ของประเทศเนปาลได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากกลุ่มบลูไดมอนด์
(BDS) ด้วยการเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการเลือกตัง้ เนปาลโดยได้กล่าวถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศในการทีต่ อ้ ง
ต่อแถวแยกต่างหากเพือ่ หย่อนบัตรเลือกตัง้ จดหมายดังกล่าวเรียกร้องให้มกี ารจัดสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับผู้ลงคะแนนเสียงทีเ่ ป็น
บุคคลข้ามเพศ NHRC ของประเทศเนปาลยังได้ลงมติให้แก้ไขแบบฟอร์มยืน่ ค�ำร้องเรียนให้เพิม่ ช่อง “เพศอืน่ ๆ” ลงไปจากเดิมทีม่ แี ต่เพียง
“ชาย” และ “หญิง” นอกจากนี้กลุ่ม BDS ยังได้ส่งตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงงานของ NHRC เนปาลอีกด้วย
� ในปี พ.ศ. 2553 NHRC ประเทศอินโดนีเซีย หรือทีร่ จู้ ก
ั กันในนาม Komnas HAM ได้รว่ มมือเป็นพันธมิตรกับทีป่ ระชุมหารือเพือ่ การสือ่ สาร
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในอินโดนีเซีย (FKWI) ในการจัดการอบรมสิทธิมนุษยชน จากการอบรมนีผ้ เู้ ข้าร่วมการประชุมทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศ
1 คน ได้ถูกเลือกให้เป็นทูตเพื่อสิทธิมนุษยชนบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้ Komnas HAM ยังประสบความส�ำเร็จในการช่วยเหลือชายข้าม
เพศซึ่งถูกตัง้ ข้อหาหลอกลวงจากการแต่งงานในฐานะผู้ชายแม้ว่าจะมีบัตรประจ�ำตัวประชาชนซึ่งระบุว่าเขาเป็นเพศหญิง (ดูกรณีศกึ ษา
ในส่วนที่ 3.3.3)
� ในปี พ.ศ. 2555 NHRC ประเทศบังกลาเทศได้สง่ รายงาน UPR ครัง้ ที่ 16 โดยในรายงานได้ระบุวา่ “ขณะนีถ
้ งึ เวลาแล้วทีต่ อ้ งให้การปกป้อง
คุม้ ครองบุคคลทุกกลุม่ จากการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงบุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศก�ำกวม และกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศด้วย”
องค์กร NHRI ในภูมิภาคนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ ในปี พ.ศ. 2549 และ 2550 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนประเทศนิวซีแลนด์ได้จดั การประชุมสอบถามบุคคลข้ามเพศเกีย่ วกับการเข้าถึงสิทธิสขุ ภาพ การเลือกปฏิบตั ิ และการรับรองเพศภาวะ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ที่มา: http://www.icj.org/icj-condemns-fatally-flawed-asean-human-rights-declaration.
ที่มา: https://aseansogie.wordpress.com/page/2/.
ที่มา: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/acsc_apf__2014_Statment_FINAL.pdf.
UNESCAP Resolution 67/9 on Asia-Pacific regional review of the progress achieve in realising the Declaration of Commitment on HIV/AIDS.
United Nations General Assembly (2011) Political declaration on HIV/AIDS: intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS, June 2011.
ESCAP Roadmap to 2015 (2012).
Stakeholder Report Universal Periodic Review – 2nd Cycle, National Human Rights Commission, Bangladesh, October 2012; available at: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session16/BD/NHRC_ UPR_BGD_S16_2013_NationalHumanRightsCommission_E.pdf.
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การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินงานององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRI) กับบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าค
การประเมินระดับภูมภิ าคประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ของทีป่ ระชุมหารือเอเชียแปซิฟกิ (APF) ระบุวา่ เครือข่ายชุมชนบุคคลข้ามเพศยังมีความเข้าใจ
ทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัดต่อกระบวนการของ NHRI และยังมีขอ้ จ�ำกัดในด้านขีดความสามารถในการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ รายงานการประเมินยังได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนในสี่ประเด็นที่มีความส�ำคัญดังนี้:
1. สร้างเสริมศักยภาพในระดับสถาบันและสร้างความละเอียดอ่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ NHRI ซึ่งรวมถึงการสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ
2. สร้างการมีส่วนร่วม ประสานงาน และท�ำงานร่วมกันกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ และฝังความสัมพันธ์น้เี ข้าไปในระบบการท�ำงานอย่างเป็น
ทางการ เพื่อลดการพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือผู้น�ำขององค์กร
3. จัดการประชุมและการสื่อสารรณรงค์ในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันนโยบาย เช่น สื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันสิทธิของบุคคลข้ามเพศ
ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันต�ำรวจ
4. จัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นส�ำหรับเครือข่ายชุมชนบุคคลข้ามเพศ เครือช่ายชุมชนอื่นๆ และสื่อ

ทางกฏหมาย (New Zealand Human Rights Commission, 2008) หลังจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศนิวซีแลนด์ยังได้เริ่มโครงการ
การศึกษาสาธารณะและได้ให้ขอ้ แนะน�ำแก่หน่วยงานรัฐเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำทีเ่ ป็นข้อสรุปจากการประชุมสอบถาม และในปี พ.ศ. 2552
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศออสเตรเลียได้จดั พิมพ์รายงานสรุปของโครงการทีค่ ณะกรรมการฯได้ดำ� เนินการให้มกี ารรับรองเพศภาวะทาง
กฎหมายในเอกสารและทะเบียนประวัติของรัฐบาล (Australian Human Rights Commission, 2009) การค�ำนึงถึงการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
เป็นหนึง่ ในประเด็นทีถ่ กู กล่าวถึงในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรายงานเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็นข้อสรุปมาจากการประชุมทีป่ รึกษา
เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่ม SOGII ( วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และบุคคลเพศก�ำกวม) (Australian Human Rights Commission, 2015) ข้อเสนอ
แนะอืน่ ๆ มุง่ ประเด็นไปทีก่ ารเข้าถึงการให้บริการสุขภาพ (รวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนส�ำหรับเยาวชนอายุตำ�่ กว่า 18 ปี) และประเด็นความปลอดภัย
และสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขัง
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึง่ มีตวั แทนเข้าร่วมจาก NHRI และกลุม่ ภาค
ประชาสังคม ผลสรุปจากทีป่ ระชุมเรียกร้องให้มคี วามพยายามทีม่ ากขึน้ ในการผลักดันสิทธิของกลุม่ LGBTI ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ความพยายาม
เหล่านีถ้ กู กล่าวถึงในรายงาน “โครงการด�ำเนินการและสนับสนุน: บทบาทของ NHRI ในการส่งเสริมและปกป้องคุมครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิถที างเพศและอัตลักษ์ทางเพศภาวะ ซึง่ รวมถึงสิทธิดา้ นสุขภาพ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ” (APF, APCOM, and UNDP, 2015) โครงการด�ำเนินการ
และสนับสนุน นีไ้ ด้ระบุถงึ ล�ำดับในการด�ำเนินการอย่างกว้างๆ ส�ำหรับ NHRI ในประเทศต่างๆ สามารถน�ำไปใช้เพือ่ พัฒนางานของตนในรูปแบบต่างๆ
ได้ดงั นี:้
� การสร้างเสริมศักยภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งให้มีจุดจัดการด้านวิถีทางเพศและอัตลักษ์ทางเพศภาวะภายในองค์กร และพัฒนาแผน
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน
� การศึกษาวิจัย ซึ่งรวมถึงการรวบรวมกรณีการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่ม LGBTI และการทบทวนทั้งกฎหมาย
ที่มีอยู่เดิมและกฎหมายที่มีการเสนอใหม่ว่าขัดต่อมาตรฐานสากลหรือไม่
� การศึกษา การส่งเสริมการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน LGBTI
หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย บุคลากรกระบวนการยุติธรรม และผู้น�ำทางความเชื่อ
� การติดตาม โดยการเพิ่มกลุ่ม LGBTI เป็นกลุ่มที่ท�ำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์การเข้าถึงความยุติธรรม สุขภาพ การมีที่อยู่อาศัย
และการศึกษา รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังในสถานกักกันด้วย
� การสือ
่ สารรณรงค์เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย ซึง่ รวมไปถึงการเคลือ่ นไหวผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกฎหมายภายในประเทศ นโยบาย
รัฐ และทัศนคติขอชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ
หน่วยงาน NHRI บางประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค Being LGBT in Asia ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ใช้การประชุมนี้เป็น
โอกาสในการยืนยันค�ำมั่นสัญญาขององค์กรต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ (UNDP, 2015) Komnas HAM จากประเทศอินโดนีเซียได้
กล่าวว่าองค์กรได้จัดอบรมให้แก่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย และผู้น�ำศาสนา ให้ตระหนักถึงหลักการยอกยาการ์ต้าในฐานะเครื่องมือส�ำหรับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดกับกลุ่ม LGBTI นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปปินส์ได้ย�้ำซ�้ำอีกครั้งถึงการสนับสนุนขององค์กร
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดกับกลุม่ LGBTI ยิง่ ไปกว่านัน้ คณะกรรมการฯยังได้กล่าวว่าจะให้การสนับสนุน
ในการพิจารณาภายใต้กฎหมายความเท่าเทียมของผู้หญิง (หรือที่รู้จักกันในนาม Magna Carta of Women) ว่าผู้หญิงข้ามเพศสามารถเปลี่ยนข้อมูล
เพศในใบสูตบิ ตั รของตนได้หรือไม่ ซึง่ นีน่ บั เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีม่ คี วามเป็นไปได้หลังจากทีศ่ าลฎีกาได้มคี ำ� ตัดสินว่าบุคคลข้ามเพศไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลเพศตนเองในใบสูตบิ ัตรได้
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ประเด็นปัญหา
สิทธิมนุษยชน
ที่ส�ำคัญของบุคคล
ข้ามเพศในภูมิภาคนี้

3
3.1 บทน�ำ 
การท�ำความเข้าใจข้อมูลสุขภาพในแนวทางต้นแบบนี้จ�ำเป็นต้องพิจารณาภายใต้บริบทที่บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญในทุกๆ วัน
ของการใช้ชวี ิต ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายคนบริบทเหล่านี้อาจหมายรวมถึงความรุนแรง การตีตรา และการเลือกปฏิบัติในระดับรุนแรง และอาจ
รวมถึงการละเมิดทางกาย ใจ และสิทธิมนุษยชน
บุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้วิพากษ์วิจารณ์โครงการ HIV ที่มักใช้แนวทาง
ทางการแพทย์เป็นแนวคิดหลักในการด�ำเนินการ ซึ่งท�ำให้โครงการในลักษณะดังกล่าวมองข้ามต้นเหตุของปัญหาที่อยู่ลึกลงไป เช่น โครงสร้างทาง
สังคมที่ไม่มีความเท่าเทียม กรอบทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และความรุนแรง (Moala, 2014; Winter, 2012)
การตีตราและการเลือกปฏิบตั มิ กั น�ำไปสูค่ วามเสีย่ งทีม่ ากขึน้ ต่อการตกสูภ่ าวะยากจนของกลุม่ บุคคลข้ามเพศและกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศอื่นๆ (Elias and Lee, 2012; Carmona, 2013) แม้แต่ในประเทศที่มีความร�่ำรวยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บุคคลข้ามเพศ
(ซึง่ รวมถึงบุคคลซึง่ ได้ยา้ ยภูมล�ำเนาสูเ่ มืองใหญ่เพือ่ หางาน) ก็ยงั มีความยากจนกว่าประชากรกลุม่ อืน่ ๆ การมีอาหารทีเ่ พียงพอและการหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพื่อพักพิงจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายคน
ในระหว่างทีก่ ารจัดแนวทางต้นแบบฉบับนีใ้ กล้แล้วเสร็จ สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ก็กำ� ลังจัดเตรียมปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิทางเพศเพื่อประกาศร่วมกันกับสมาคมสุขภาวะทางเพศโลก (WAS) ปฏิญญานี้กล่าวถึงประเด็นที่หลากหลายด้านสิทธิมนุษยชน เช่น
ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ อิสระในการแสดงออกทางเพศ อิสระจากการถูกวินจิ ฉัยทางจิตพยาธิวทิ ยา เอกสารฉบับสมบูรณ์ของปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิทางเพศสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้งเว็บไซต์ของ WPATH (http://www.wpath.org/) และ WAS (http://www.worldsexology.org/)
คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรือ่ ง HIV และกฎหมาย (Global Commission on HIV and the Law) ได้ย�้ำว่าสิทธิในการได้รบั ประโยชน์จากมาตรฐาน
อันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดีต้องควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะน�ำให้แต่ละประเทศ
ด�ำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้:
 แก้ไขกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติโดยให้ระบุอย่างชัดเจนถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ (และวิถีทางเพศ)
 จัดการให้บุคคลข้ามเพศได้รับการระบุเพศภาวะที่เจ้าตัวได้เลือกเองในเอกสารประจ�ำตัวบุคคลอย่างเป็นทางการ โดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่าน
กระบวนการทางการแพทย์ก่อน เช่น การท�ำหมัน การผ่าตัดแปลงเพศ หรือการรับการรักษาด้วยฮอร์โมน
 ยกเลิกกฎหมายทัง้ หมดที่ระบุโทษของการแต่งกายข้ามเพศ16
 ทลายอุปสรรคทางกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อันเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวขององค์กรหรือเครือข่ายของคนข้ามเพศ หรือเพื่อ
คนข้ามเพศ (Global Commission on HIV and the Law, 2012)
ข้อมูลในแนวทางต้นแบบบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้จัดล�ำดับความส�ำคัญผ่านกระบวนการประชุมที่ปรึกษาของ
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) ร่วมกับสมาชิกจากประเทศต่างๆ (Asia Pacific Transgender Network, 2015) รวมไปถึงการสกัด
จากเอกสารระดับภูมภิ าคที่มีอยู่ (WHO 2014a; APCOM/APTN, 2013; Winter, 2012; WHO, 2013a, 2013b; WHO WPRO, 2012) ซึ่งสรุปออกมา
ได้เป็นประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญ 4 ประเด็นดังนี้:
 การเป็นอิสระจากความรุนแรง
 การเป็นอิสระจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ
 สิทธิในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี
 การรับรองเพศภาวะทางกฎหมายและการตรากฎหมายและนโยบายที่มีความก้าวหน้าอื่นๆ
ข้อมูลในบทนี้ยังได้ระบุอุปสรรคและตัวอย่างของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนบุคคล
ข้ามเพศ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องและมีจุดที่ซ้อนทับกันอยู่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายรับรองเพศภาวะไม่เพียง
แต่ให้การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย แต่ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการลดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ อันจะน�ำมาสู่การเข้าถึง
การให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา การจ้างงาน และบริการด้านอื่นๆ

16. โดยมากมักถูกเรียกว่า “กฎหมายการแต่งกายข้ามเพศ” แต่อาจเรียกได้ว่าเป็น “กฎหมายห้ามการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง” ก็ได้เช่นกัน
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3
3.2 ความรุนแรง
หัวข้อนีก้ ล่าวเน้นถึงระดับของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะภาวะ (GBV) ทีบ่ คุ คลข้ามเพศต้องเผชิญ ซึง่ รวมถึงสถานการณ์ในสถานกักกัน
ด้วย นอกจากนี้ยังพูดถึงช่องว่างทางข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่เกิดจากคู่ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อผู้ชายข้ามเพศ

3.2.1 ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ
บุคคลข้ามเพศซึง่ เป็นภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดหรือบุคคลข้ามเพศซึง่ อัตลักษณ์ของความข้ามเพศเป็นทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนกว่าอาจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากต้องเผชิญกับขนบหรือแนวคิดดั้งเดิมที่มองเพศในลักษณะคู่ตรง
ข้าม หรือต้องเผชิญกับความคาดหวังกับบทบาททางเพศที่สังคมผลิตซ�ำ้ ส�ำหรับความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะหรือการแสดงออกทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ (GBV) (Betron and Gonzalez-Figueroa, 2009)

นิยามของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ
ความหมายที่กว้างที่สุดของ “ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ” คือความรุนแรงซึ่งกระท�ำต่อบุคคลอันเนื่องมาจากเพศทางชีววิทยา
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ หรือลักษณะความเป็นชาย/หญิง (ซึ่งถูกนิยามหรือก�ำหนดโดยสังคม) ของบุคคลนั้น ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ภาวะดังกล่าวหมายรวมถึงการละเมิดทัง้ ทางกาย ทางเพศ และทางจิตวิทยา การข่มขู่คุกคาม การบังคับขู่เข็ญ การลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ
และการกีดกันทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบริบทสาธารณะหรือบริบทส่วนตัว (Khan, 2011)

GBV เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและส่งผลต่อปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
ทว่า GBV สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานทางเพศของสังคม รากของปัญหาของ GBV คือความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและ
ความไม่เท่าเทียมของอ�ำนาจระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ประมาณกันว่าประมาณหนึง่ ในสามของผู้หญิงได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงอย่างน้อยใน
ช่วงใดช่วงหนึง่ ของชีวติ แนวโน้มต่อการได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงดังกล่าวยังครอบคลุมผูห้ ญิงข้ามเพศ ฮิจรา และมีทสิ อีกด้วย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ถือได้ว่าพวกเธอละเมิดต่อบรรทัดฐานทางเพศของสังคม (WHO, 2014a; WHO, 2013a; Tamang, 2003)
บรรทัดฐานทางสังคมได้เน้นให้เห็นถึงการมีอ�ำนาจเหนือกว่าของความเป็นชายซึ่งได้กดดันให้ผู้ชายและเด็กชายมีพฤติกรรมซึ่งเป็นทั้งสาเหตุ
และผลของ GBV “ความเป็นชาย” เหล่านี้เป็นอันตรายอย่างเท่าเทียมกันต่อทั้งผู้ที่มิยอมสยบต่อความเป็นชาย และยังเป็นรากของปัญหา
ความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ (transphobia) และความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (homophobia)
ในบางพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เด็กชายข้ามเพศซึ่งเติบโตขึ้นมาในฐานะเด็กหญิงอาจมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่สาธาณะได้น้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ
ในสถานการณ์เช่นนี้ ความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศที่พวกเขาต้องเผชิญมักเกิดขึ้นที่บ้าน ด้วยน�้ำมือของสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาจาก
หลายแหล่งได้ชใี้ ห้เห็นว่าผูช้ ายข้ามเพศมีความเสีย่ งมากกว่าบุคคลทัว่ ไปต่อการถูกบังคับให้แต่งงานและมีความเสีย่ งต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่า
ซึ่งรวมถึงการถูกข่มขืนเพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของพวกเขาด้วย งานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียซึ่งจะถูกกล่าวถึงในส่วนที่ 3.2.2 พบว่า
ผู้ชายข้ามเพศประสบกับความรุนแรงจากคู่ชวี ิตในระดับสูง (Pitts et al., 2006) นอกจากนี้ยังพบว่าเลสเบียนหรือผู้หญิงอื่นๆ ซึ่งได้ปฏิเสธบทบาท
ทางเพศอันถูกก�ำหนดโดยสังคม ณ แรกเกิดมักถูกระท�ำความรุนแรง (International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 2010, 2014)
รัฐบาลในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มที่จะเพิ่มบุคคลข้ามเพศ (โดยมากมักเป็นผู้หญิงข้ามเพศ) เข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของ
การแก้ปัญหา GBV ตัวอย่างเช่น กระทรวงกิจการสตรีของประเทศกัมพูชาได้เพิ่มผู้หญิงข้ามเพศเข้าไปในร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน
ความรุนแรงต่อสตรี (UNDP and USAID, 2014a) รัฐมหาราษฏระในประเทศอินเดียได้เพิม่ บทอันว่าด้วยปัญหาของบุคคลข้ามเพศเข้าไว้ในนโยบาย
เพื่อสตรีและเด็กของรัฐ17

3.2.2 ข้อมูลระดับภูมิภาคเกี่ยวกับความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมหรือความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันมีสาเหตุจากความเป็นบุคคลข้ามเพศนั้นแทบไม่เคยได้รับการบันทึก
โดยรัฐอันรวมถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับกฎหมายของรัฐ ซึ่งเป็นเช่นนี้คล้ายคลึงกันทั่วโลก หลายกรณีไม่ได้รับการสอบสวนอย่างเหมาะสม
โดยหน่วยงานรับผิดชอบ การมีตัวตนของบุคคลข้ามเพศจึงขึ้นอยู่กับการติดตามโดยองค์กรบุคคลข้ามเพศด้วยกันเองเท่านั้น
17. ที่มา: http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/state-to-begin-drive-to-register-transgender-voters-soon/
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สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกเช่นกัน มีปัจจัยหลายปัจจัยซึ่งท�ำให้ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศไม่ถูกรายงานต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การตีตราบุคคลข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ การท�ำให้อัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออก
ทางเพศกลายเป็นอาชญากรรมด้วยกฎหมายซึ่งห้ามการแต่งกายข้ามเพศ การไร้ซึ่งการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติ
และการเมินเฉยหรือการกระท�ำความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ต�ำรวจ
การแก้ ไ ขหรือ ชดเชยต่ อ ความรุ น แรงที่เ กิด ขึ้น มั ก มีข ้ อ จ� ำ กั ด หรือ ไม่ เ กิด ขึ้น เลย บุ ค คลข้ า มเพศต้ อ งพบกั บ อุ ป สรรคหลากหลาย เช่ น
การขาดทนายความที่มีความเห็นอกเห็นใจ การขาดเงิน สื่อที่ไร้จรรยาบรรณ และการละเว้นโทษต่อรัฐ ในหลายประเทศไม่มีองค์กรในลักษณะของ
เครือข่ายชุมชนทีม่ ที รัพยากรพอทีจ่ ะติดตามความรุนแรงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซงึ่ ประสบกับความรุนแรง แม้จะมีข้อจ�ำกัดต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมา
แล้ว ทุกประเทศก็มีพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในการปกป้องคุ้มครองทุกคนจากความรุนแรงหรืออันตราย ซึ่งพันธกรณีดังกล่าวรวมถึงบทบาท
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมในการติดตามและรวบรวมผลจากความรุนแรง

3.2.2.1 การฆ่าบุคคลข้ามเพศ
โครงการติดตามเหตุฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศ (The global Trans Murder Monitoring: TMM) เป็นโครงการซึ่งริเริ่มโดยกลุ่มบุคคลข้ามเพศ
โครงการถูกพัฒนาให้มกี ารติดตาม เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เหตุฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นระบบ รายละเอียดของแต่ละเหตุฆาตกรรมแสดง
ให้เห็นถึงความเกลียดชังในระดับรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันมีสาเหตุมาจากอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ โครงการ TMM ได้ชี้ให้เห็นว่า
การกระท�ำความรุนแรงที่เกิดในภูมภิ าคเอเชียมักมีระดับความรุนแรงในระดับสูง (Balzer and Hutta, 2012)
โครงการ TMM ยอมรับว่าข้อมูลในโครงการเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของเหตุฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศที่เกิดขึ้นทั่วโลกเท่านั้น ในประเทศ
ส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้มิได้ถูกส�ำรวจอย่างเป็นระบบ และเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินจ�ำนวนของเหตุฆาตกรรมที่มิได้ถูกรายงาน
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2557 โครงการ TMM ได้เก็บข้อมูลของการฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศไปทั้งหมด
1,731 ราย จาก 62 ประเทศ18 ซึง่ รวมถึงเหตุฆาตกรรม 155 รายจาก 16 ประเทศในเอเชีย และ 2 รายในภูมภิ าคแปซิฟกิ 19 ในเอเชียประเทศทีม่ จี ำ� นวน
เหตุฆาตกรรมทีส่ งู ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 คือประเทศอินเดีย (48 ราย), ฟิลปิ ปินส์ (35 ราย), ปากีสถาน (22 ราย), และประเทศไทย
(14 ราย) เมือ่ น�ำจ�ำนวนเหตุฆาตกรรมเปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรแล้วพบว่าประเทศทีม่ คี วามชุกของการฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศมากทีส่ ดุ คือ
ประเทศฟิลปิ ปินส์20 สาเหตุหนึ่งของสถิติดังกล่าวอาจเป็นเพราะองค์กรบุคคลข้ามเพศและ LGBT ในประเทศมีการติดตามเหตุฆาตกรรมเหล่านี21้
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปินส์ได้ลงนามใน MOU กับเครือข่ายชุมชน LGBT โดยได้ให้ค�ำมั่นสัญญาต่อการแก้ไข
ปัญหาฆาตกรรมและอาชญากรรมจากความเกลียดชังอันเกิดขึน้ ต่อบุคคลข้ามเพศด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถที างเพศ และเมือ่ เกิด
เหตุฆาตกรรม Jennifer Laude ซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่มีชื่อเสียงในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นักการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์บางคนได้แสดง
การสนับสนุนชุมชนบุคคลข้ามเพศในการผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติซึ่งค้างอยู่ในกระบวนการตรากฎหมายมานาน นอกจากนี้ยังมี
การถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นวงกว้างว่าการก�ำหนดบทลงโทษต่อการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังให้มบี ทลงโทษที่หนักขึน้ จะเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพในการลดเหตุฆาตกรรมและความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้หญิงข้ามเพศหรือไม่ (Tan, 2014)

3.2.2.2 ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ
ความรุนแรงทัง้ ทางกาย เพศ และอารมณ์ ก่อให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายต่อหลายคน งานศึกษาวิจยั ใน
เอเชียได้รวบรวมกรณีขม่ ขืนและการละเมิดทางกายต่อผูห้ ญิงข้ามเพศ (รวมถึงผูข้ ายบริการทางเพศ) (Jenkins, 2006; Khan et al., 2008; FHI 360, 2013)
ในภูมิภาคแปซิฟิก การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2554 ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของผู้หญิงข้ามเพศในประเทศฟิจิ ผู้หญิงข้ามเพศตก
เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด ร้อยละ 40 เคยมีประสบการณ์ถูกบังคับให้ร่วมเพศ การศึกษาวิจัยนี้ได้เสนอให้มีการอบรมผู้ให้บริการสุขภาพเกี่ยว
กับภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ (transphobia) ความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (homophobia)และ GBV และยังชี้ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของ
การให้บริการด้านสุขภาพจิตและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงข้ามเพศ (Bavinton et al., 2011)
ในบังกลาเทศ การส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2550 พบว่าร้อยละ 28 ของฮิจราและผู้หญิงเข้ามเพศให้ข้อมูลว่าถูกข่มขืนหรือถูกท�ำร้าย
ร่างกายในปีทผี่ า่ นมา (Ministry of Health and Family Welfare of Bangladesh, 2009) ในพัทยา ประเทศไทย ร้อยละ 89 ของผูห้ ญิงข้ามเพศให้ขอ้ มูล
ว่าประสบกับความรุนแรงอันมีเหตุมาจากอัตลักษณ์หรือพฤติกรรามทางเพศของตน (Policy Research and Development Institute Foundation, 2008).

18.
19.
20.
21.

8 May 2015 Update for IDAHOT 2015, available at: www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm.
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีเหตุฆาตกรรมอีก 2 รายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีความชุกสูง ทว่าความชุกดังกล่าวมาจากเหตุฆาตกรรมเพียงรายเดียว
การติดตามนี้ด�ำเนินการโดยกลุ่ม Philippines LGBT Hate Crime Watch และองค์กรบุคคลข้ามเพศ Society of Transsexual Women of the Philippines (STRAP)
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ในปี พ.ศ. 2557 รายงาน Being LGBT in Asia ของแต่ละประเทศได้ระบุถึงระดับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงทางกายต่อผู้หญิงข้าม
เพศว่าอยู่ในระดับที่สูง ขอตวามต่อไปนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างจากประเทศมองโกเลีย
ในปี พ.ศ. 2552 เด็กผู้หญิงข้ามเพศชื่อว่า “อ.” “ค.” และ “บ.” ถูกลักพาตัวไป... และถูกน�ำตัวไปยัง... สุสาน ที่ซึ่งพวกเธอ
ถูกกระท�ำความรุนแรงทางร่างกายอย่างสาหัสและถูกล่วงละเมิดทางเพศ พวกเธอถูกทรมาณ และถูกบังคับให้ดูดอวัยวะเพศ
ของเยาวชนชาย รวมถึงดูดอวัยวะเพศของกันและกัน พวกเธอถูกข่มขืน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกยัดถุงซึ่งบรรจุไปด้วยหินเข้าไป
ในอวัยวะเพศ และเพราะพวกเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสารคดีชุด “ค�ำลวงของอิสรภาพ” โดยศูนย์ LGBT พวกเธอจึงตกเป็นเป้า
ของการขู่ฆ่า และท้ายที่สุดแล้ว”อ.” และ “ค.” ต้องหนีออกจากมองโกเลียด้วยความช่วยเหลือของศูนย์ LGBT (LGBT Centre,
2012, cited in UNDP, 2014d)
กรณีตัวอย่างต่อไปนี้ได้อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบสะสมจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงข้ามเพศในปาปัวนิวกินี

กรณีตัวอย่าง : ผลกระทบจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในปาปัวนิวกินี
Sharon Stone เป็นผูห้ ญิงข้ามเพศในปาปัวนิวกินี เธอเป็นคนฉลาด เธอส�ำเร็จการศึกษาชัน้ ม.6 และได้โอกาสในการศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัย
ปาปัวนิวกินี แต่ดว้ ยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเธอ ท�ำให้เธอไม่ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวในการศึกษาต่อ ในขณะนัน้ Sharon อายุได้ 20 ปี
ในท้ายที่สุดเธอต้องขายบริการทางเพศข้างถนนและเป็นนักแสดงแต่งตัวข้ามเพศ (drag) ในไนท์คลับ
Sharon มีความใส่ใจในครอบครัวของเธอ เมื่อเธอหาเงินมาได้ก็มักซื้ออาหารให้กับครอบครัวเสมอ
คืนหนึ่งหลังจากเสร็จจากการแสดง Sharon กลับบ้านด้วยแท็กซี่ เธอบอกทางให้พนักงานขับรถและผล็อยหลับไปด้วยความเมาและ
ความเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน เธอไม่รู้ตัวว่าพนักงานขับรถก�ำลังพาเธอไปที่ไหน เธอตื่นขึ้นมาเมื่อผู้ชายห้าคนก�ำลังดึงเธอออกจากรถ พวก
เขาท�ำร้ายร่างกายและข่มขืนเธอ พวกเขาทิ้งเธอลงที่พุ่มไม้ข้างทางในสภาพโชกเลือดไปทัง้ ตัว
Sharon ถูกพบโดยผูห้ ญิงสองคนซึง่ ได้นำ� เธอส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเธอรูส้ กึ ว่าเธอถูกตัดสินและเลือกปฏิบตั จิ ากผูร้ บั การรักษารายอืน่
และบุคลากรทางการแพทย์เพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเธอ เธอจึงลุกขึ้นจากที่นั่งรอในโรงพยาบาลและกลับบ้านโดยไม่รับการรักษาใดๆ
เธอรักษาพยาบาลตัวเองด้วยยาปฏิชีวนะ
สามเดือนต่อมา Sharon เข้ารับการตรวจเชื้อ HIV ที่คลินิกชุมชน Poro Sapot และผลออกมาว่าเธอติดเชื้อ เมื่อเธอรู้ผลเธอได้แต่ร้องไห้
ไม่หยุด Sharon กลัวทีจ่ ะบอกกับคนในครอบครัว เธอจึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านและอาศัยร่วมกับกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศข้างถนน เจ้าหน้าที่
จากคลินิก Pori Sapot ติดต่อเธอให้เข้ารับยาต้านรีโทรไวรัส (ART) แต่เธอรู้สกึ ว่า “พอได้แล้ว” จึงปฏิเสธการรับยา เธอเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
วัณโรค ร่างของเธอไม่ได้รับการติดต่อรับกลับจากญาติหรือครอบครัว
ที่มา: Obert Samba (Elizabeth Taylor), Coordinator, Poro Sapot clinic

ข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกต่อเด็กและเยาวชนข้ามเพศที่โรงเรียนถูกวิเคราะห์ในส่วนที่ 3.3.4 ของแนวทางต้นแบบนี้ ซึ่งผู้เขียนได้
อภิปรายถึงการเลือกปฏิบัติและผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับการศึกษา ผลกระทบของการรังแกและล่วงละเมิดต่อสุขภาพจิตได้ถูกอภิปรายอยู่
ในส่วนที่ 3.4.7.1
ปัจจุบันไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีความเป็นไปได้ว่าผู้ชายข้ามเพศบางคน
ซึ่งประสบกับความรุนแรงทางเพศได้ถูกบันทึกว่าเป็นผู้หญิง จากการสัมภาษณ์ผู้ชายข้ามเพศในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ปากีสถาน และ
ญี่ปุ่น พบว่าพวกเขาประสบกับความรุนแรงและการละเมิดจากครอบครัวในระดับสูง (ซึ่งรวมถึงการข่มขืนโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้บุคคล
ข้ามเพศกลับสูเ่ พศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด และการบังคับแต่งงาน) การละเมิดดังกล่าวเกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลและมักไม่ถกู รายงาน (International
Gay and Lesbian Human Rights Commission, 2014)
จากการส�ำรวจผู้หญิงเลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลชาวจีน 900 คนในปี พ.ศ. 2552 เกือบครึ่งของผู้หญิงในการส�ำรวจรายงานว่าเคยประสบกับ
ความรุนแรงและการละเมิดจากบุพการีและญาติ (ซึ่งหมายรวมถึงการถูกส่งไปบ�ำบัดทางจิตโดยเจ้าตัวไม่เต็มใจด้วย) (Common Language, 2009)
หลักฐานยังบ่งชี้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นปัญหาส�ำคัญของเด็กผู้ชายข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของประเทศเช่นกัน

22. ประสบการณ์ ส ่ ว นตั ว ของ อ. ซึ่ ง ได้ เ ล่ า ถึ ง การถู ก ข่ ม ขื น โดยสมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ นบ้ า น และต� ำ รวจ สามารถอ่ า นได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข อง Transgender ASIA ที่ :
ww.transgenderasia.org/enkhriimaa-story.pdf.
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่ม LGBTI ในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2550 ชี้ให้เห็นถึงระดับของความรุนแรงจากคู่ชีวติ ขั้นรุนแรง
ทีก่ ลุม่ LGBTI ต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูช้ ายข้ามเพศ ร้อยละ 33 ของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั LBGTI รายงานว่าก�ำลังคบหากับคูซ่ ง่ึ ล่วงละเมิด
พวกเขา อัตราของการถูกล่วงละเมิดสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูช้ ายข้ามเพศ (ร้อยละ 62 ของผูช้ ายข้ามเพศ 34 คนทีเ่ ข้าร่วมการศึกษารายงานว่ามีประสบการณ์
ถูกล่วงละเมิดโดยคูข่ องตน) การล่วงละเมิดเกิดขึน้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท�ำร้ายร่างการ การท�ำให้บาดเจ็บ การต่อว่าดูหมิน่ การแยกให้โดดเดีย่ ว
เป็นต้น จากจ�ำนวนผูห้ ญิงข้ามเพศ 100 คนในการส�ำรวจ ร้อยละ 36 มีประสบการณ์ถกู กระท�ำความรุนแรงจากคูข่ องตน (Pitts et al., 2006)
การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของ GBV ต่อบุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้ชายและบุคคลที่มี
ความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ซึ่งได้รับการก�ำหนดเพศเป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด

3.2.3 บุคคลข้ามเพศในสถานกักกัน
ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติด้านการทรมานได้แสดงความเป็นห่วงต่อบุคคลข้ามเพศว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นที่ต�่ำที่สุดในคุก
และยังแสดงความกังวลต่อผู้หญิงข้ามเพศซึ่งถูกคุมขังรวมอยู่กับประชากรในคุกทั่วไปซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกท�ำร้ายร่างกายและล่วงละเมิด
ทางเพศ (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011)
สัดส่วนของผู้หญิงข้ามเพศในคุกมักสูงกว่าสัดส่วนของผู้หญิงข้ามเพศในสังคมทัว่ ไป ในประเทศทีม่ กี ฎหมายอันก�ำหนดให้การขายบริการทาง
เพศและการแต่งกายข้ามเพศเป็นอาชญากรรม หรือมีการใช้กฎหมายเหตุร�ำคาญในที่สาธารณะและกฎหมายความผิดฐานอยู่อาศัยในที่สาธารณะ
ตัวอย่างดังต่อไปนีจ้ ากรายงานในปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระว่างกฎหมายในลักษณะดังกล่าวและความรุนแรงต่อผู้หญิงข้ามเพศ
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในสถานที่ขุมขังผู้ชายในประเทศมาเลเซีย (Human Rights Watch, 2014)

กรณีตัวอย่าง: ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะในคุก (ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย)
ในปี พ.ศ. 2543 Nisha Ayub ถูดตัดสินจ�ำคุกสามเดือนฐานแต่งกายข้ามเพศภายใต้กฎหมายของรัฐมะละกาซึ่งห้ามการแต่งกายข้ามเพศ
ขณะอยูใ่ นคุกเธอถูกพัศดีตรวจทวารหนัก ถูกบังคับให้เปลือยกายและส่งตัวไปยังห้องในคุกห้องแล้วห้องเล่าเพือ่ ให้นกั โทษชายคนอืน่ ๆ ได้ดหู น้าอก
ของเธอ
เช้าวันถัดมา Nisha ถูกจู่โจมโดยนักโทษชาย 6-7 คนขณะต่อแถวรอรับอาหารเช้า เธอถูกบังคับให้ใช้ปากส�ำเร็จความใคร่ให้พวกเขา Nisha
มาจากครอบครัวอนุรักษ์นยิ ม... นี่จึงเป็นประสบการณ์ทางเพศครัง้ แรกของเธอ
ฉันถูกกระท�ำช�ำเราโดยนักโทษ 6-7 คน พวกเขาบังคับให้ฉนั ใช้ปากให้ตอ่ หน้าคนอืน่ ๆ ทัง้ หมด... หลังจากนัน้ ฉันได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูห้ ญิง
ข้ามเพศในคุกทีแ่ ก่กว่าฉัน เธอแนะน�ำให้ฉนั หาคนมาคอยปกป้อง ฉันได้เจอกับพัศดีซงึ่ ช่วยปกป้องฉัน แต่กต็ อ้ งแลกมาด้วยการทีฉ่ นั ต้อง
ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขา มันไม่ใช่เรื่องที่ฉันเล่าได้อย่างภูมใิ จหรอก แต่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องท�ำเพื่อปกป้องตัวเอง
ที่มา: Human Rights Watch, 2014.

การคุมขังต้องไม่บอ่ นท�ำลายความสามารถของบุคคลข้ามเพศในการใช้ชวี ติ อยูต่ ามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน ประเด็นดังกล่าวนีเ้ ป็นสิง่ จ�ำเป็น
ต่อการปกป้องสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศและความเป็นอยู่ของพวกเขาในคุก รวมไปถึงเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของบุคคลข้ามเพศด้วย
และเนือ่ งจากการยืน่ ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคอืน่ ๆ โมเดลการประเมินความเสีย่ งในสถานกักกันเหล่านีจ้ งึ ใส่ใจและเคารพอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ การมีอสิ ระส่วนบุคคล และสิทธิในความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศมากขึน้ หลักการเหล่านีถ้ กู ใช้ในการตัดสินใจว่าบุคคลข้ามเพศจะ
ถูกคุมขังอยู่ท่ใี ด ว่าพวกเขาจะถูกค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่เพศชายหรือหญิง รวมไปถึงการก�ำหนดชุดเครื่องแบบ การใช้กายอุปกรณ์ การแต่งหน้า ฯลฯ
(United Kingdom Immigration and Border Policy Directorate, 2015).
ในปีทผี่ า่ นมา สิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในคุกถูกยกระดับขึน้ โดยกลุม่ องค์กรภาคประชาสังคมผ่านกลไกของสหประชาชาติ เช่นในฮ่องกง
จีน และนิวซีแลนด์ (UNDP, 2013; Aotearoa/New Zealand’s SOGII UPR Coalition, 2014) ในประเทศนิวซีแลนด์ นโยบายของสหราชอาณาจักร
บางส่วนได้ถกู น�ำมาใช้ในการตัดสินใว่าบุคคลข้ามเพศควรถูกคุมขังอยูใ่ นคุกชายหรือคุกหญิง23 ส่วนที่ 3.4.8.7 ของแนวทางต้นแบบนีก้ ล่าวถึงการเข้า
ถึงการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในคุก รวมถึงแนวทางการ
ด�ำเนินงานของสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ซึ่งกล่าวว่าการบุคคลข้ามเพศในคุกหรือผู้ที่อยู่ในสถานบริการทางการ
แพทย์ระยะยาว ควรได้มสี ิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นเหล่านี้ (Coleman et al., 2011)
23. Department of Corrections Prison Operations Manual, M.03.05 Transgender and Intersex Prisoner. ที่มา: www. corrections.govt.nz/resources/Prison-OperationsManual/Movement/M.03-Specified-gender-and-age-movements/M.03-4.html.
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3.3 การเลือกปฏิบัติ
3.3.1 บทน�ำ 
การตีตราบุคคลกลุ่มความหลากหลายทางเพศและความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ส่งผลกระทบเชิงลบ
อย่างรุนแรงต่อชีวิตบุคคลข้ามเพศ
“ความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพ”
— J.V.R. Prasada Rao, พ.ศ. 2555
		 ผู้แทนพิเศษด้านโรคเอดส์ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกของเลขาธิการสหประชาชาติ
ที่มา: APCOM/APTN, 2013

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โมเดล “กราฟการตีตรา-ความเจ็บป่วย” ถูกใช้เพื่ออธิบายผลของการตีตราอันน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
ความรุนแรง การละเมิด ซึ่งขับให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในชายขอบของสังคม (Winter, 2012) ภาวะเช่นนี้ท�ำให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในสถานการณ์
เสีย่ งและบ่อนท�ำลายสุขภาวะทางกายและใจของบุคคลข้ามเพศ นัน่ หมายความว่าการตีตรานัน้ น�ำไปสู่การผลักให้บคุ คลข้ามเพศตกอยู่ในภาวะชาย
ขอบทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย และส่งผลเชิงลบต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Winter, 2012) การตีตราดังกล่าวนีย้ งั รวมไปถึงการทีบ่ คุ คลข้าม
เพศยอมรับและเชื่อว่าอคติเหล่านั้นทั้งเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคลข้ามเพศคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วด้วย (internalised stigma) ในภาวะ
ดังกล่าวบุคคลข้ามเพศมักมองไม่เห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง (WHO, 2014a)
โมเดลความตึงเครียดของคนกลุ่มน้อย (Minority Stress Model) อธิบายถึงกลไกที่การตีตราส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นส่วนน้อย
ของสังคม (Brooks, 1981; Meyer, 2003) คนกลุ่มน้อยประสบกับความตึงเครียดอยู่เสมอจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันไม่เป็นมิตร ที่ซึ่งพฤติกรรม
การให้คุณค่า รูปลักษณ์ และการกระท�ำของพวกเขาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศนั้นสิ่งแวดล้อมอันไม่เป็นมิตรก็คือ
ความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ การตีตรา (และการตีตราตนเอง) การแยกให้โดดเดี่ยว และการต้องเก็บเป็นความลับ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ภาวะเครียดเรื้อรัง บ่อยครั้งที่สภาวะเช่นนี้ส่งผลเชิงลบอย่างมากต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ (Coleman et al., 2011)
การตีตราและการเลือกปฏิบตั มิ กั มีรากของปัญหาอยูท่ คี่ วามไม่รู้ อันเกิดจากความเพิกเฉย (ignorance) การผลิตซ�้ำ และการขาดความคุน้ เคย
กับบุคคลข้ามเพศ ดังที่ในส่วนที่ 3.4.2 ได้กล่าวไว้ การจัดความหลากลายทางเพศให้เป็นความป่วยทางจิตส่งผลให้เกิดการตีตราต่อบุคคลข้ามเพศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางต้นแบบฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคคลข้ามเพศกับบุคคลอืน่ ๆ รอบตัว เช่น ครอบครัว/ชุมชนของพวกเขา บุคลากรและองค์กรด้านสุขภาพ เจ้าหน้าทีร่ ฐั และคนอืน่ ๆ ผู้ต้องการมีส่วน
ในการร่วมแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ

3.3.2 การมีตัวตนและไร้ตัวตันในสังคม
บุคคลข้ามเพศในหลายประเทศในภูมิภาคนี้นับได้ว่ามีตัวตนในสังคมมากกว่าประเทศอื่นๆ ในส่วนอื่นของโลก ในประเทศไทยความมีตัวตน
ของผู้หญิงข้ามเพศในธุรกิจบันเทิงและการบริการมักถูกมองแบบผิดๆ ว่าแสดงถึงความเท่าเทียม ทว่า การยอมรับบุคคลข้ามเพศในธุรกิจดังกล่าว
แท้จริงแล้วมาพร้อมกับข้อจ�ำกัด และไร้ซึ่งการคุ้มครองพวกเธอจากอคติและการเลือกปฏิบัติเชิงสถาบัน (UNDP and USAID, 2014e)
ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 3.2 ในบางครั้งการมีตัวตนอาจน�ำมาซึ่งความเปราะบางที่มากขึ้น การมีตัวตนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ไม่ได้
หมายความว่ามีการให้บริการช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศในประเทศนั้นๆ เสมอไป ยิ่งไปกว่านัน้ แม้ผู้หญิงข้ามเพศจะมีตัวตนในฐานะบุคคล แต่ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนของพวกเธออาจถูกมองข้าม หลังจากเหตุนำ�้ ท่วมในเมืองสุนสรีซงึ่ เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของประเทศเนปาล
มีรายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่ได้รับการแจกอาหารส�ำหรับผู้ประสบภัยเพราะพวกเธอไม่ถูกนับอยู่ในนิยามของค�ำว่า “สมาชิกครอบครัวและเด็ก”
(Knight and Welton-Mitchell, 2013) แม้ว่าบุคคลข้ามเพศเองก็อาจมีลูก และถูกคาดหวังให้ดูแลลูกหลานของเครือญาติหรือมีความรับผิดชอบต่อ
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน เช่น การดูแลกันและกันระหว่างฮิจรา
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ความไร้ตัวตนทางสังคมส่งผลกระทบต่อผู้ชายข้ามเพศทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่าน การขาดศัพท์ในภาษาท้องถิ่นหรือการรับรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นชายข้ามเพศส่งผลให้ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวแปลกแยก และไม่สามารถแสดงออกได้ว่า
ตนรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นๆ อย่างไร ความไร้ตัวตนดังกล่าวเมื่อรวมกับภาวะไร้ซึ่งบุคคลที่พวกเขาสามารถพูดคุยแบ่งปัญประสบการณ์ได้อาจ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างสมบูรณ์ (Devor, 2004).
ครอบครัวและชุมชุนอาจไม่แยกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศและเพศทางชีววิทยาได้อย่างชัดเจน ในบางครัง้ เป็นเพราะค�ำในภาษา
ท้องถิน่ รวมเอาสองสิง่ นีเ้ ข้าไว้ในค�ำเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในบางส่วนของภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ มีการใช้คำ� เพือ่ อธิบายบุคคลซึง่ ถูกก�ำหนดให้เป็น
เพศหญิง ณ แรกเกิดแต่มีการแสดงออกทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบผู้ชาย หรือแก่ผู้ที่มีความดึงดูดทางเพศต่อเพศหญิง โดยใช้เรียก
เหมารวมกันหมด แม้ว่าแท้จริงแล้วจะมีความแตกต่างหลากหลายอยู่ภายในกลุ่มนี้ ภายใต้บริบทเช่นนี้ การใช้ค�ำในภาษาท้องถิ่นหรือการระบุว่าตน
เองเป็นเลสเบียนอาจเป็นเพียงขัน้ หนึ่งของการเปลีย่ นผ่านของผู้ชายข้ามเพศบางคน อย่างไรก็ตาม การผสมปนเปของอัตลักษณ์เหล่านีส้ ื่อให้เห็นว่า
มีข้อมูลน้อยมากในภูมภิ าคนี้เกี่ยวกับประสบการณ์หรือความจ�ำเป็นด้านสุขภาพเฉพาะของเลสเบียนหรือผู้ชายข้ามเพศ
การไร้ตวั ตนทางสังคมยังก่อให้เกิดการท�ำร้ายตัวเอง การเรียนรูเ้ กีย่ วกับความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะส�ำหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพอาจมีบทบาทส�ำคัญต่อการสนับสนุนให้บุคลากรวิชาชีพช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศและจัดการกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคล
ข้ามเพศได้ดขี นึ้ ในสภาวะปัจจุบนั ทีไ่ ร้ซงึ่ เครือข่ายชุมชนผูช้ ายข้ามเพศทีม่ ตี วั ตนในสังคมทีใ่ ห้การยอมรับและความปลอดภัยแก่กนั และกันได้ ผูช้ ายข้ามเพศ
หลายคนจึงเลือกที่จะปกปิดความเป็นบุคคลข้ามเพศของตนโดยการปล่อยให้คนรอบข้างเข้าใจว่าตนเป็นผู้ชาย ทางเลือกนี้อาจท�ำให้ผู้ชายข้ามเพศ
ตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นอย่างสูงต่อการถูกเลือกปฏิบัตจิ ากการที่อัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาถูกเปิดเผย (ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม)

3.3.3 การยอมรับจากครอบครัวและชุมชน
การส�ำรวจออนไลน์ในปี พ.ศ. 2557 ของประเทศสิงคโปร์ซงึ่ ด�ำเนินการโดย FTM Asia พบว่าร้อยละ 52 ของประชากรคิดว่าสังคมไม่สามารถ
ยอมรับบุคคลข้ามเพศได้24
ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศมิได้ขึ้นอยู่กับตัวตนส่วนบุคคลของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบทบาทของ
พวกเขาภายในครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ดังนั้นการยอมรับหรือขับไสของครองครัวจึงมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและความเป็น
อยู่ของบุคคลข้ามเพศ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กข้างถนนที่เป็น LGBT ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2555 ได้อธิบายให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการขับไสของครอบครัว ซึ่งรวมถึงความเครียดจากการขาดความเห็นอกเห็นใจหรือการสนับนสนุนของครอบครัว บุคคลข้ามเพศ
ซึ่งถูกบังคับให้ต้องจากบ้านและครอบครัวมักต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับจากผู้ให้บริการในสถานพยาบาลและที่พักชั่วคราวอีกเช่นกัน นอกจากนี้
ภาวะซึมเศร้าและความเปลี่ยวเหงาที่เกิดขึ้นยังมักน�ำไปสู่การใช้สารเสพติดและการท�ำร้ายร่างกายตนเองอีกด้วย (Save the Children, 2012)
กรณีตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลและการควบคุมของครอบครัวส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของบุคคลข้ามเพศใน
เอเชียอย่างไร

กรณีตัวอย่าง: กรณีการจับกุมผู้ชายข้ามเพศฐานปลอมแปลงอัตลักษณ์ ในอินโดนีเซีย
(ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย)
ในปี พ.ศ. 2552-2553 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศอินโดนีเซีย หรือที่รู้จักกันในนาม Komnas HAM ได้ให้ความช่วยเหลือ
แก่กรณีของ “HR” ผู้ชายข้ามเพศซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางกฎหมาย HR ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในปี พ.ศ. 2549 และในปีพ.ศ. 2552
เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่า “DH”
ทั้งคู่ไม่ได้ขออนุญาตแต่งงานจากบิดาและมารดาของ DH ผู้ซึ่งได้แจ้งความต่อต�ำรวจและท�ำให้ HR ถูกจับกุมในเวลาต่อมา เนื่องจากบัตร
ประชาชนของ HR ระบุว่าเขาเป็นเพศหญิง เขาจึงถูกคุมขังอยู่ในทันฑสถานหญิงด้วยข้อหาปลอมแปลงอัตลักษณ์ ลักพาตัว และต้อมตุ๋น
HR และ DH ยื่นค�ำร้องต่อ Komas Ham ซึ่งได้ส่งข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัว HR จากทันฑสถานหญิง และให้เลื่อนการจ�ำคุกของเขาออกไป
ในที่สุด HR ถูกย้ายไปอยู่ท่คี ลินิกชุมชนที่ซึ่งเขาถูกคุมตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเมื่อ HR ขึ้นศาล Komna Ham ได้อาสาเป็นผู้ให้การต่อศาลและได้
ประกาศว่ารัฐไม่มอี �ำนาจในการควบคุมจัดการเพศของบุคคลใดๆ ท้ายที่สุดศาลให้การรับรองเพศของ HR ว่าเป็นเพศชาย
ที่มา: UNDP and IDLO, 2013
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ในภู มิ ภ าคเอเชี ย บุ ค คลข้ า มเพศที่ ยั ง สามารถรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ใ นครอบครั ว และชุ ม ชนได้ ก็ อ าจได้ รั บ การยอมรั บ จากครอบครั ว
(Winter, 2006) ทว่านี่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการยอมรับแบบมีเงื่อนไขข้อจ�ำกัด ดังเช่นที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศภูมิภาคแปซิฟิกได้
กล่าวถึงสถานะของบุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในภูมิภาคแปซิฟิก
การให้การสนับสนุนในบางครัง้ มาพร้อมกับเงือ่ นไขและตัง้ อยูบ่ นฐานของความสามารถและความเต็มใจทีจ่ ะท�ำตัวเป็นผูส้ ร้างความบันเทิง
แก่บุคคลอื่น เป็นผู้จัดงานการกุศล หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การให้การสนับสนุนเช่นนี้มิได้มองเห็นความต้องการส่วน
บุคคล ความปรารถนา และความกังวลของบุคคลข้ามเพศ อีกนัยหนึง่ คือการไม่ให้คณ
ุ ค่าในฐานะมนุษย์และความจริงทีว่ ่าบุคคลข้ามเพศ
ก็เป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์และควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในประเทศของตน (PSDN, 2009)
การไร้ซงึ่ การสนับสนุนจากครอบครัวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลข้ามเพศเมือ่ พวกเขาอายุมากขึน้ โดยเฉพาะในหลายพืน้ ทีข่ องภูมภิ าคนี้
ซึ่งการดูแลคนชราโดยมากมักท�ำโดยบุคคลในครอบครัว25 บุคคลข้ามเพศที่มีอายุมากมักประสบกับภาวะโดดเดี่ยวและความยากจน ในระยะ
ที่ผ่านมาในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มเกิดโครงการดูแลบุคคลข้ามเพศสูงอายุในระดับชุมชน ซึ่งรวมถึงการสร้างบ้านให้กับวาเรีย (waria) ในประเทศ
อินโดนีเซีย (Henschke, 2013) ในอินเดียกลุ่มเครือข่ายในชุมชนหลายแห่งได้เริ่มเน้นการช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศอายุมาก ดังตัวอย่างของ Kinnar
Maa ซึ่งได้ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรรทุนและให้สถานที่ในการก่อตั้งอาศรมส�ำหรับฮิจราสูงอายุ26
ศาสนามีบทบาทส�ำคัญในหลายประเทศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก ในการประชุมหารือเพือ่ จัดท�ำแนวทางต้นแบบฉบับนี้ บุคคลข้ามเพศได้
ให้ตัวอย่างของประเพณีความเชื่อซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศได้สวดภาวนาร่วมกับทั้งชายและหญิง ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงข้ามเพศยังมักถูกบังคับ
ให้แต่งกายเป็นผู้ชายในขณะสวดภาวนา บุคคลข้ามเพศทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเน้นย�ำ้ ให้เห็นถึงความล�ำบากที่พวกเขาต้องเผชิญในความ
พยายามเป็นตัวของตัวเอง ทั้งความรุนแรงทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ความรุนแรงเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าไม่เป็นสิ่งผิดภายใต้หน้ากาก
ของศาสนา ในประเทศมาเลเซีย องค์กร Human Rights Watch ได้รายงานถึงกรณีการบุกรุกโดยฝ่ายศาสนาของรัฐและการตรากฎหมายที่อิง
หลักศาสนาโดยสภาฟัตวาอันได้ท�ำลายสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกายของบุคคล ซึ่งรวมถึงของบุคคลข้ามเพศด้วย (Human Rights Watch, 2014) ในหลาย
พื้นที่ในภูมิภารนี้ บุคคลข้ามเพศให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานกับผู้น�ำทางความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้รับการปกป้องคุ้มครอง
บนฐานของสิทธิสากลในการมีเสรีภาพปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ

3.3.4 การศึกษา
การเลือกปฏิบตั แิ ละการไม่เคารพต่อความหลากหลายทางเพศของเด็กและเยาวชนข้ามเพศเป็นสิง่ หนึง่ ซึง่ บ่อนท�ำลายสิทธิทางการศึกษาของ
พวกเขา คณะกรรรมการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กได้กล่าวไว้ว่า “เด็กต้องไม่สูญเสียสิทธิมนุษยชนของตนไปด้วยการเดินผ่านประตู
โรงเรียน” (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2001, para. 8)
ในส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถึงการกลั่นแกล้งรังแกและความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ที่กระท�ำต่อนักเรียนข้ามเพศหรือภาวะขัดแย้งใน
เพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด เด็กหรือเยาวชนที่ถูกรังแก ละเมิด หรือท�ำร้าย มีสิทธิไม่ว่าผู้กระท�ำความรุนแรงจะมีอายุเท่าใดและไม่ว่า
ความรุนแรงนัน้ จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม ความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแก การละเมิด และความรุนแรง เพียงเพราะเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนนับได้ว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก

3.3.4.1 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในประเทศเวียดนาม ประมาณร้อยละ 85 ของเด็กผู้หญิงข้ามเพศต้องยุติการศึกษาและไม่สามารถเรียนจบระดับมัธยมได้เพราะถูกกระท�ำ
ความรุนแรงและกลัน่ แกล้งรังแก (Hoang and Nguyen, 2013) การศึกษาวิจยั ในปี พ.ศ. 2555/2556 ในประเทศไทยพบว่ามากกว่าครึง่ ของนักเรียน
ซึง่ ระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศหรือมีความดึงดูดทางเพศต่อเพศเดียวกันถูกรังแกในเดือนทีผ่ ่านมา การถูกรังแกด้วยเหตุผลเหล่านีม้ คี วามเชือ่ มโยง
กับการขาดเรียนมากขึ้น ภาวะซึมเศร้า การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และการพยายามฆ่าตัวตาย (Mahidol University, Plan International and
UNESCO, 2014)
รายงาน Save the Children ปี พ.ศ. 2555 ได้ระบุว่าหนึ่งในสถานการณ์อันเลวร้ายที่เยาวชนข้ามเพศและ LGB ในเนปาลต้องเผชิญก็คือ
ภาวะสุขภาพจิตที่ย�่ำแย่อันเนื่องมาจากการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน ครอบครัว หรือชุมชน อันเกิดมาจากความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและ
ความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Sharma, 2012) การศึกษาวิจยั ในปี พ.ศ. 2557 ในประเทศออสเตรเลียพบว่าสองในสามของเยาวชนข้ามเพศ

25. ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจกับความต้องการการดูแลของ LGB สูงอายุกันมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้บุคคลในศูนย์บริการคนชราไม่ถูกบังคับหรือกดดัน
ให้ต้องปิดบังวิถีทางเพศของตนเอง ทว่าความต้องการของบุคคลข้ามเพศยังจ�ำเป็นต้องได้รับความสนใจมากกว่านี้ ความต้องการเหล่านี้รวมถึงความต้องการความเป็น
ส่วนตัวและความเคารพต่อความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและลักษณะทางกายภาพ
26. ดู http://queer-ink.com/kinnar-maa-samajik-sanstha-trust/, accessed 30 June 2015
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และกลุม่ ความหลากหลายทางเพศทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั (189 คน) มีประสบการณ์ถกู ล่วงละเมิดทางวาจาเพราะการแสดงออกทางเพศหรือเพราะความ
ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดของตน และกว่าหนึ่งในห้าเคยมีประสบการณ์ถูกท�ำร้ายร่างกาย การท�ำร้ายร่างกาย
ส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ ทีโ่ รงเรียน ตามถนนตรอกซอกซอย หรือระบบขนส่งสาธารณะ มากกว่าร้อยละ 90 ของเยาวชนซึง่ เคยมีประสบการณ์ถกู ท�ำร้าย
ร่างกายเคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะประสบการณ์เหล่านั้น (Smith et al., 2014)
หากกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียน ครูใหญ่ และครู ส่งเสริมค่านิยมการลงโทษหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนข้ามเพศ ก็เท่ากับเป็นการส่งสริมให้
สภาพแลดล้อมของโรงเรียนไม่ปลอดภัย ซึ่งยังรวมไปถึงการปล่อยปละละเลยไม่จัดการกับการกลั่นแกล้งรังแกต่อนักรียนข้ามเพศ การถามค�ำถาม
เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวที่ทำ� ให้รู้สึกอึดอัด และการใช้ถ้อยค�ำหรือการกระท�ำที่แสดงออกถึงความดูแคลน ด่าทอ หรือข่มขู่ หากผู้มีอำ� นาจรับผิดชอบ
ไม่ด�ำเนินการลงโทษพฤติกรรมเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระท�ำเช่นนี้ต่อไปไม่ว่าจะโดยเด็กนักเรียนด้วยกัน ครู หรือเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนก็ตาม (IGLYO, 2012)
ในภูมิภาคเอเชีย กฎระเบียบเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและทรงผมมีความแตกต่างกันมากระหว่างชายและหญิง การแบ่งแยทางเพศที่เข้มงวด
เช่นนี้สร้างความล�ำบากให้กับเด็กและเยาวชนข้ามเพศ รวมทั้งนักเรียนที่มีความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดอื่นๆ
ด้วย นักเรียนซึ่งแต่งกายหรือประพฤติแตกต่างไปจากค่านิยมทางเพศเหล่านี้จะถูกลงโทษอยู่เป็นประจ�ำและถูกตัดสิทธิ์การสอบ
นักเรียนข้ามเพศมักไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกทางเพศ เช่น การใช้ห้องน�้ำในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดกระแส
ความสนใจไปทัว่ โลกเมือ่ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่ ในประเทศไทยได้สร้างห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนทุกเพศขึน้ มาหลังจากทีส่ ำ� รวจพบว่านักเรียนกว่า 200 คน
จาก 2,600 คน เป็นกะเทยหรือบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้นักเรียนกะเทยในที่อื่นๆ ของประเทศไทยยังได้เรียกร้องสิทธิในการใช้ห้องน�ำ้ หญิงอีกด้วย
(Likhitpreechakul, 2008)27
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศค�ำสั่งปกป้องเด็กๆ จากความรุนแรงทุกการละเมิด
หรือการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบในโรงเรียนด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือวิถีทางเพศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีระบบติดตามผลว่าการ
ด�ำเนินการตามค�ำสั่งดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ในขณะเดียวกัน บางโรงเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังห้ามไม่ให้นักเรียนข้ามเพศหรือ
นักเรียนที่มีความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนของตน (UNDP and USAID, 2014f)
ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนข้ามเพศน�ำไปสู่ความส�ำเร็จทางการศึกษาที่ต�่ำกว่าของบุคคลข้ามเพศ การขาดเรียน และ
การออกจากการศึกษาก่อนเวลาอันควร สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อโอกาศการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมซึง่ จะเชือ่ มโยงไปสูก่ ารเข้าถึง
โอกาสในการท�ำงานต่อไป

การล่วงละเมิดการความรุนแรงในโรงเรียน (ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย)
“ในโรงเรียนตอนทีฉ่ นั เป็นเด็กมีปญ
ั หาต่างๆ มากมาย เพือ่ นร่วมห้องต่างหยามเหยียด หยอกล้อ และปาชอล์กเขียนกระดานใส่ฉนั พวกครูไม่ได้ทำ�
อะไรเพื่อหยุดการกระท�ำเหล่านัน้ เลย พวกเขาไม่ชอบวิธีที่ฉันแสดงออก ทัง้ การเดินและการพูดของฉัน สุดท้ายฉันเรียนจบแค่ชั้น ป. 4”
—Shella (นามสมมติ), ผู้หญิงข้ามเพศ, กัมพูชา (ที่ม่า: UNDP, 2014a).
“ฉันถูกข่มขู่และทุบตีโดยเพื่อนๆ เพียงเพราะฉันแสดงออกถึงตัวตนทางเพศที่แท้จริงของฉัน พอเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะ
รังแกฉัน ครูของพวกเราท�ำอะไรไม่ได้และก็ไม่คิดที่จะท�ำอะไร พวกเด็กผู้ชายล้อมวงกันถอดกางเกงฉันออก ตรวจดูอวัยวะเพศชองฉัน และล่วง
ละเมิดฉันทางเพศ”
—L.L., ผู้หญิงข้ามเพศ, นครโฮจิมินห์, เวียดนาม (ที่มา: UNDP, 2014h)

3.3.4.2 ความคืบหน้าในโรงเรียน
อย่างไรก็ตามก็ยงั มีตวั อย่างทีแ่ สดงถึงความคืบหน้าในภูมภิ าคนี้ ในประเทศเนปาลนโยบายเยาวชนแห่งชาติได้รวมเอาเยาวชนข้ามเพศเข้าไว้ใน
กลุม่ ประชากรเป้าหมาย และยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนทีร่ วมเอาประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (SOGI) เข้าไว้ใน
หลักสูตร กลุม่ บลูไดมอนด์ (BDS) ได้จดั อบรมครูมากกว่า 600 คนในประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและสิทธิมนุษยชนด้วยการพัฒนา
คูม่ อื อบรบครู นอกจากนีข้ ณะนี้ BDS ยังเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการรวมเอาหลักสูตรอบรมนีเ้ ข้าไว้เป็นการอบรมภาคบังคับส�ำหรับครูอีกด้วย

27. This term can also be spelt as kathoey.
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ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกจากความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันใน
โรงเรียนก�ำลังถูกปรับใช้กับการอบรมครูในโรงเรียนมัธยม (Mahidol University et al., 2014) ในประเทศฟิจิ เครือข่ายชุมชนความหลากหลายทาง
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (SOGI) ก�ำลังหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการออกนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน
เพื่อปกป้องนักเรียนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
Dechen Selden ผู้หญิงข้ามเพศจากประเทศภูฏานได้เปิดเผยตัวตนทางเพศของเธอต่อสาธารณชนในปี พ.ศ. 2551 เมื่อเธอลาออกจาก
โรงเรียนกลางคันหลังจากถูกบังคับให้ใส่เสือ้ ผ้าผู้ชาย หลังจากได้ชมการให้สัมภาษณ์ของเธอทางโทรทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การช่วยเหลือ
แก่เธอในการอนุญาตให้เธอสามารถสวมเสื้อผ้าที่ต้องการได้ในโรงเรียน โรงเรียนดังกล่าวยังได้จัดการประชุมระหว่างนักเรียนและเจ้าหน้าที่เพื่อ
เน้นย�้ำว่าบุคคลไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติและทุกคนควรเปิดใจให้การยอมรับกับความแตกต่าง
ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ได้ท�ำการส�ำรวจนักเรียนกว่า
13.7 ล้านคนทั้งในโรงเรียนของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของเด็กที่มคี วามหลากหลายทางเพศ 606
คน ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่งให้สามาถใช้ชีวิตในเพศของตนเองได้ (MEXT, 2014).
การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามีผลทางบวกต่อความระดับความนับถือตนเอง การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสุขภาพกายและจิต
ของเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามเยาวชนข้ามเพศมักถูกกีดกัดออกจากการเข้าร่วมกีฬาที่มีการแยกเพศ พวกเขาไม่สามารถเล่นอยู่ในทีมตาม
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนเอง และไม่สามารถใส่ชดุ ยูนฟิ อร์มทีเ่ ข้ากับการแสดงออกทางเพศของตน จากการศึกษากรณีการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
ข้ามเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศนิวซีแลนด์ได้จดั ท�ำแหล่งข้อมูลและองค์ความรูส้ ำ� หรับโรงเรียนทีต่ อ้ งการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน
ข้ามเพศ เช่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เป็นต้น28 ผู้เข้าร่วมการประชุม LGBT Law Conference ในปี พ.ศ. 2557 ในประเทศกัมพูชาได้ร่วมกัน
พัฒนาร่างนโยบายส�ำหรับเสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการเปลี่ยนนโยบายเครื่องแบบนักเรียนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (UNDP and USAID,
2014a) ในประเทศออสเตรเลียมีโครงการรณรงค์ “เพศไม่ใช่เครือ่ งแบบ” ซึง่ เป็นการรณรงค์เพือ่ สนับสนุนนโยบายเครือ่ งแบบนักเรียนทีไ่ ม่หลงลืม
เด็กนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ29

3.3.4.3 การศึกษาในระดับหลังมัธยมปลาย
ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างในประเด็นการส�ำเร็จการศึกษาในระดับอุมศึกษา การศึกษาวิจัยในประเทศกัมพูชาแสดงให้เห็นว่า หลังจากส�ำเร็จ
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาแล้วมีเพียงร้อยละ 6 ของเด็กหญิงข้ามเพศที่ศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา (เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 11.6 ในเด็กผู้หญิงอื่น
และ ร้อยละ 23.2 ในผู้ชาย) เกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 30) ของเด็กผู้หญิงข้ามเพศรายงานว่าครอบครัวของพวกเธอกดดันให้พวกเธอต้องออกจาก
โรงเรียนหรือเริ่มท�ำงาน (Salas and Srorn, 2013)
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียปฏิเสธการรับนักเรียนข้ามเพศเข้าศึกษาเพราะพวกเขาแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนไปสัมภาษณ์
รวมถึงการห้ามเข้าห้องเรียนหรือห้ามสอบเพราะการแสดงออกทางเพศ ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งผู้ซ่ึงได้กล่าวประโยคด้านล่างนี้ ซึ่งปัจจุบันเธอเป็น
ผู้ขายบริการทางเพศหลังจากที่เธอถูกขับออกจากการอบรมเป็นพยาบาลเนื่องมาจากการแสดงออกและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเธอ
ครูที่สอนฉัน (ในโรงเรียนพยาบาล) ไม่อนุญาตให้ฉันไว้ผมยาว... ฉันไม่อยากตัดผมของฉัน ฉันก็เลยตัดใจจากใบปริญญาสาขาพยาบาล
เพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง...
-ผู้หญิงข้ามเพศ, มะนิลา, ฟิลิปปินส์ (ที่มา: WHO, 2013b)
มหาวิทยาลัยจ�ำนวนมากในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศสวมกระโปรงในชัน้ เรียนหรือในพิธรี ับปริญญาบัตร
30
ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ในขณะเดียวกันผู้ชายข้ามเพศก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกฎการแต่งกาย
ซึ่งบังคับให้พวกเขาต้องสวมกระโปรง
ผูช้ ายข้ามเพศคนหนึง่ ซึง่ ถูกห้ามมิให้มสี ทิ ธิส์ อบเพราะปฏิเสธทีจ่ ะสวมกระโปรงประสบความส�ำเร็จในการคัดค้านกฎดังกล่าวว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิในเสรีภาพของการแสดงออก ค�ำร้องดังกล่าวถูกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ปัจจุบัน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเขาสามารถเลือกสวมเครื่องแบบได้ตามความสมัครใจเพื่อเข้าสอบ

28. ค�ำถามที่พบบ่อย: การสนับสนุนนักเรียนข้ามเพศ แหล่งข้อมูล: www.hrc.co.nz/files/4014/2378/4858/HRC_A_Trans_SupportStudentV3.pdf
29. ที่มา: http://safeschoolscoalitionvictoria.org.au/ginu/.
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3.3.5 การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคม
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลข้ามเพศทัว่ โลกมักชีใ้ ห้เห็นถึงความชุกและระดับความรุนแรงของการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้าง
งาน (Hyde et al., 2014; Grant et al., 2011; NZHRC, 2008; Whittle et al., 2007) เมื่อบุคคลข้ามเพศไม่สามารถหางานได้ หรือเมื่อพวกเขาประสบ
กับการเลือกปฏิบัตใิ นที่ท�ำงานเพราะอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ สิ่งเหล่านั้นย่อมกระทบต่อมิติต่างๆ ของชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างสูง
ทั่วภูมิภาคเอเชีย สถานประกอบการต่างๆ มักต้องการเอกสารทางการในการยืนยันตัวตนเพื่อการจ้างงาน สิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคอันใหญ่
หลวงส�ำหรับบุคคลข้ามเพศซึง่ ไม่มเี อกสารประจ�ำตัวทีต่ รงกับรูปลักษณ์ของตนแม้แต่ในประเทศทีใ่ ห้การรับรองเพศอย่างถูกกฎหมายก็ตาม บุคคล
ทางเพศหลายคนยังถูกบังคับให้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนเพราะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเพศในเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้
(UNDP and USAID, 2014a) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกันเหล่านี้เพิ่มโอกาสในการถูกเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และมักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการ
ปฏิเสธรับบุคคลข้ามเพศเข้าท�ำงาน
รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) เกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานของประเทศไทย
ได้ระบุว่า “ในภาคเอกชน ผู้สมัครเข้าท�ำงานที่เป็นบุคคลข้ามเพศมักต้องท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาซึ่งไม่ได้ให้ผู้สมัครคนอื่นๆ ท�ำ” และถูกปฏิเสธ
ไม่รับเข้าท�ำงานในภายหลัง การเลือกปฏิบัติยังมีอยู่แม้กับบุคคลซึ่งถูกรับเข้าท�ำงานแล้วหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมเช่นกัน โดยบุคคลข้ามเพศ
เข้าถึงโอกาสการจ้างงานได้นอ้ ยกว่า ถูกแบ่งแยกและรับเข้าท�ำงานเฉพาะในสาขาทีถ่ กู มองว่าเป็นงานของบุคคลข้ามเพศเท่านัน้ และยังมีความมัน่ คง
ทางอาชีพต�่ำกว่าด้วย และเมื่อไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน บุคคลข้ามเพศจึงมักเลือกที่จะ
ไม่สมัครงานกระแสหลักของสังคม (ILO, 2014)
งานศึกษาวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ในฮ่องกงพบว่าอัตราการว่างงานของบุคคลข้ามเพศอยู่ที่ร้อยละ 15 (กลุ่มตัวอย่าง 91 คน) อัตราดังกล่าวสูง
กว่ากลุ่มประชากรทั่วไปมากกว่า 4 เท่า (Chan, 2013, cited in Winter, 2014) ผู้หญิงข้ามเพศยังมักถูกระบุว่าเป็นกลุ่มซึ่งมีความเปราะบางต่อการ
ถูกเลือกปฏิบัติเพราะลักษณะทางภายนอกของพวกเธอ (UNDP, USAID, 2014d, 2014e) บุคคลข้ามเพศหลายคนยังไม่ได้รับการจ้างงานหรือได้
รับการจ้างงานต�่ำกว่าบุคคลทั่วไป และการจ้างงานมักจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มงานที่สังคมไม่ให้คุณค่าหรือเป็นงานที่ได้รับการตีตรา (UNDP and USAID,
2014g, 2014h) แม้แต่ในสังคมซึ่งบุคคลข้ามเพศได้รับการยอมรับ เช่นในประเทศตองกา งานหลากหลายประเภทก็ยังไม่ยอมให้ leiti (ผู้หญิง
ข้ามเพศ) ไว้ผมยาวหรือแต่งหน้า
ผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้มักต้อง “ระวัง” นั่นคือพวกเขาใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายโดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะต่อคนอื่นๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อไร้ซึ่งกฎหมายรับรองเพศ ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่จึงมักถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตนอยู่เสมอเมื่อพวกเขา
สมัครงานหรือต้องมีการเดินทางอันเป็นส่วนหนึ่งของงาน เหตุการณ์เช่นนีย้ ังเป็นอันตรายต่อผู้ชายข้ามเพศที่ท�ำงานอยู่ในสถานที่ท�ำงานหรือวงการ
ที่ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของผู้ชาย (male-dominated) อีกด้วย
ในประเทศอินเดีย เป็นครั้งแรกที่นโยบายสตรีของรัฐมหาราษฏระได้ระบุบุคคลข้ามเพศและผู้ขายบริการทางเพศเป็นกลุ่มประชากรเปราะ
บางซึ่งต้องการการสนับสนุนทางสวัสดิการและกิจกรรมของรัฐ นโยบายดังกล่าวได้รับการรับรองโดยคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
รัฐมหาราษฏระยังเป็นรัฐแรกในประเทศอินเดียที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการหลังจากค�ำตัดสินของศาลฎีกาในเดือนเมษายน พ.ศ. 255731
“การจ้างงานเด็กผู้หญิงข้ามเพศน่ะหรอ? ไม่มีทางหรอก... พวกเรามีความรู้ในระดับหนึ่ง และคนซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมควรที่จะสามารถ
ท�ำงานได้ แต่พวกเราไม่ได้รับการยอมรับ และหนทางเดียวของพวกเราก็คือการขายตัว การจ้างงานส�ำหรับพวกเราในมองโกเลียเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปไม่ได้เลย”
—Lai et al., 2013, cited in UNDP, 2014d.
“มันเป็นเรื่องยากที่จะได้งาน” ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งในประเทศเวียดนามกล่าวไว้ “เราต้องขายบริการทางเพศ เป็นช่างแต่งหน้า หรือไม่
ก็ร้องเพลงในงานศพ” (Youth Voices Count, 2013)

30. ที่มา: www.pinknews.co.uk/2015/06/10/top-thai-university-changes-uniform-guidelines-to-accommodate-trans-students/.
31. Maharashtra Government – Government Resolution 2013/CR 205 (Part 2)/PR 6
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ผู้หญิงข้ามเพศซึ่งเป็นผู้ขายบริการทางเพศมักตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงในระดับสูง พวกเธอต้องพบกับการตีตราใน
สองระดับ คือการตีตราจากสิง่ ทีพ่ วกเธอเป็น และการตีตราจากสิง่ ทีพ่ วกเธอท�ำ (Human Rights Watch, 2014) ข้อมูลจากโครงการ TMM ชีใ้ ห้เห็นว่า
ร้อยละ 65 ของบุคคลข้ามเพศและกลุ่มคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศทัง้ หมดทีถ่ กู สังหารในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นผู้ขายบริการทางเพศ
(นับเฉพาะในรายทีท่ ราบอาชีพ)32 ผู้หญิงข้ามเพศซึง่ เป็นผู้ขายบริการทางเพศอาจเผชิญกับการถูกท�ำให้เป็นอาชญากรในรูปแบบต่างๆ พวกเธออาจ
ถูกลงทัณฑ์โดยกฎหมายห้ามการขายบริการทางเพศ การแต่งกายข้ามเพศ การมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน แม้แต่ในรายทีร่ ะบุวา่ ตนเองเป็นผูห้ ญิง
และมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ชายก็ตาม บ่อยครัง้ สถานการณ์เช่นนีท้ ำ� ให้ผ้หู ญิงข้ามเพศเหลือทางออกทางกฎหมายไม่มากในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
เช่นนี้ การท�ำให้เป็นอาชญากรรมยังท�ำให้มีการใช้ถุงยางน้อยลงเนื่องจากถุงยางจะกลายเป็นหลักฐานของการค้าบริการได้ (Poteat et al., 2014)
ผูข้ ายบริการทางเพศทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศอาจไม่ถกู รับให้เข้าท�ำงานในซ่องและต้องขายบริการเองตามท้องถนน ซึง่ ท�ำให้พวกเธอเป็นทีส่ งั เกตได้งา่ ย
และเสี่ยงต่อความรุนแรงจากรัฐ ต�ำรวจศาสนา และสาธารณชน
ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศถูกตีตราและท�ำให้เป็นอาชญากรในประเทศที่การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศประสบกับความรุนแรงและการข่มขู่ในระดับที่สูงกว่า และแทบจะไม่มีหนทางทางกฎหมายที่จะช่วยเหลือ
พวกเขาได้ (Poteat et al., 2014)
รายงานปี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศในสิงคโปร์นี้พบว่าการท�ำให้เป็นอาชญากร (criminalisation)
ก่อให้เกิดความยากล�ำบากในการให้บริการทางสุขภาพ การจ้างงาน ความปลอดภัย และความมั่นคงทางการเงิน (Project X et al., 2015) และยัง
ท�ำให้ผู้ขายบริการทางเพศทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศไม่ได้รบั การคุ้มครองจากซ่องทีม่ ใี บอนุญาต นอกจากนีผ้ ู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศยัง
มักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดโดยต�ำรวจ เช่น การด่าว่า การจับกุมโดยใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ และการข่มขืน (ซึ่งถูกบันทึกไว้ในเอกสาร
อย่างน้อยที่สุด 1 กรณี) และเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนข้อมูลทางเพศในบัตรประชาชนของประเทศสิงคโปร์โดยไม่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ
ก่อน หลายคนจึงต้องเสี่ยงต่อการถูกจับกุมภายใต้กฎหมายอันว่าด้วยการรักร่วมเพศ

ผลกระทบของการท�ำให้เป็นอาชญากรในสิงคโปร์ (ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย)
เยาวชนผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งได้เล่าถึงประสบการณ์ซึ่งเธอได้พยายามที่จะร้องเรียนต่อผู้มีอ�ำนาจให้ฟังดังนี้:
“ผู้ชายคนนัน้ นั่งอยู่ในรถ ฉันเข้าไปในรถ เราขับรถออกไป เขาบอกว่าเขาเป็นต�ำรวจ เขาบอกว่าเขาจะจับฉันในข้อหาที่ฉันเชื้อเชิญ ฉันบอก
ว่า “ถ้าคุณเป็นต�ำรวจ ท�ำไมคุณถึงอยู่คนเดียว” เขาตอบว่าถ้าฉันอมให้เขา เขาจะปล่อยฉันไป”
ผู้ชายคนนั้นหยิบเอาประแจออกมาขู่เธอ และบังคับให้เธอใช้ปากให้เขาก่อนที่จะปล้นเธอและหนีไป เมื่อเธอพยายามที่จะร้องเรียนเรื่อง
ดังกล่าวต่อส�ำนักงานต�ำรวจ โดยแจ้งเลขทะเบียนรถดังกล่าวด้วย แต่เธอไม่ได้เปิดเผยว่าเขาคือลูกค้า ส�ำนักงานต�ำรวจกล่าวว่าเรือ่ งดังกล่าวเป็น
ความผิดของเธอ และเธอมีส่วนรับผิดชอบต่อการที่เธอสมยอมเข้าไปนั่งในรถของเขา
เธอเล่าให้ฟงั ว่า “ฉันกลัวมาก ว่าลูกค้าคนนัน้ จะโกหกเปลีย่ นแปลงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ และกล่าวหาว่าฉันเป็นฝ่ายเชือ้ เชิญ แล้วฉันก็จะต้องจ่ายค่าปรับ”
ด้วยเหตุนนั้ เธอจึงยกเลิกการร้องเรียนในครัง้ นั้น
ที่มา: Project X et al., 2015

รายงานจากประเทศสิงคโปร์ระบุว่าผู้ขายบริการทางเพศทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศและเป็นแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มใี บอนุญาตนัน้ มีความเสีย่ งสูงต่อ
การถูกขู่กรรโชกหากพวกเขาถูกจับเพื่อเนรเทศออกนอกประเทศ นอกจากนีพ้ วกเขายังไม่ค่อยเข้ารับการตรวจเชือ้ HIV และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ
เนื่องจากคลินิกส่วนใหญ่ไม่ใช้ระบบนิรนามและมักต้องการบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในการให้บริการ
การท�ำให้อาชีพขายบริการเป็นอาชญากรรมในประเทศจีนและมองโกเลียท�ำให้ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมีความเสี่ยงและ
เปราะบางมากขึ้นต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง และการแพร่กระจายเชือ้ HIV (UNDP and USAID, 2014a, 2014d; Peitzmeier et al., 2014)
มีหลักฐานทางวิชาการบางชิน้ ได้เปรียบเทียบระหว่างผู้ขายบริการทางเพศทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศและทีไ่ ม่ใช่บคุ คลข้ามเพศ พบว่าผู้ขายบริการ
ทางเพศที่เป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการถูกด�ำเนินการทางกฏหมายด้วย
ข้อหาการขายบริการทางเพศ รายงานของปี พ.ศ. 2552 ซึง่ ได้ทำ� การวิเคราะห์กฎหมายการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศในประเทศกัมพูชา
ได้วิพากษ์ผลกระทบเชิงลบที่ไม่เท่าเทียมกันอันส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าต่อบุคคลข้ามเพศในวงการธุรกิจบันเทิง33

32. ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558, ที่มา: www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm
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รายงานดังกล่าวยังพบว่าการจับกุมผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในธุรกิจบันเทิงเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าระหว่างปี
พ.ศ. 2550 และ 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นการจับกุมผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดในธุรกิจบันเทิงกับลดลงอย่างมาก มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55) ของผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ซึ่งถูกจับกุมได้จ่ายเงินหรือให้ของมีค่าแก่ต�ำรวจเพื่อแลกกับ
การปล่อยตัว ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 34 ของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดในธุรกิจบันเทิงเท่านั้นที่ท�ำเช่นนั้น (CACHA et al., 2009)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศในธุรกิจทางเพศในกรุงพนมเปญพบว่าผู้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิดในระดับ
สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยต�ำรวจ (Davis et al., 2014) ในภูมิภาคแปซิฟิกมีการศึกษาส�ำรวจผู้ขายบริการทางเพศ 298 คน (112 คน หรือร้อยละ
38 เป็นผู้หญิงข้ามเพศ) ในประเทศฟิจใิ นปี พ.ศ. 2555 ผลการส�ำรวจแทบจะไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพวกเธอรู้สึกถูกบังคับให้เข้าสู่ธุรกิจการขาย
บริการทางเพศ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนการส�ำรวจ ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มมากกว่าผู้ขายบริการ
ทางเพศผู้หญิงคนอืน่ ๆ ทีจ่ ะถูกข่มขืนโดยผู้ซอื้ บริการ ถูกล่วงละเมิดทัง้ ทางวาจาและทางกายโดยสาธารณชน ถูกแบล็คเมล์โดยบุคคลในเครือ่ งแบบ
(โดยเฉพาะต�ำรวจ) หรือมีลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายค่าบริการ (Mossman et al., 2014)
มีหลักฐานในรูปแบบของเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศซึ่งประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในภูมิภาคเอเชีย แต่ก็ยังขาดการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อนี้ การศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเกือบหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 23.6) ของผู้ชายข้ามเพศ 69 คนซึ่งได้เข้ารับการบริการที่
คลินิกเมืองซานฟรานซิสโก (ซึ่งให้การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ
ยาเสพติดหรือเงิน ในขณะที่ในผู้หญิงข้ามเพศ 223 คน มีผู้มีประสบการณ์ดังกล่าวกว่าร้อยละ 56 (Stephens et al., 2011)

3.3.7 กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
กฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ห้ามการเลือกปฏิบัติบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศยังมีอยู่น้อยมาก
การขาดการคุ้มครองทางกฎหมายท�ำให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงและเปราะบางต่อการถูกกรรโชกและความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลซึ่งตกอยู่บนชายขอบของกฎหมาย เช่น ผู้ขายบริการทางเพศ อย่างที่ได้อภิปรายในส่วนที่ 3.3.4 และ 3.3.5 การเลือกปฏิบัติในระบบ
การศึกษาและการจ้างงานนัน้ มีอยู่ทวั่ ไป ผู้หญิงข้ามเพศยังมักถูกแยกให้โดดเดีย่ วหรือกีดกันจากการใช้พนื้ ทีส่ าธารณะ (UNDP and USAID, 2014a)
จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่การประชุมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการ Being LGBT in Asia ในหลายๆ ครั้ง ได้ให้ความส�ำคัญต่อการกับการตรากฎหมาย
ต่อต้านการลือกปฏิบัติ
ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย ซามัว และปาปัวนิวกินี ได้ปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของ UPR ในการห้ามการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาความพยายามขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมได้ประสบความเร็จในระดับท้องถิ่น
ในประเทศฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ. 2555 สัมพันธมิตรสายรุ้งเซบู (Cebu Rainbow Coalition) ประสบความส�ำเร็จในการผลักดันกฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏิบตั ซิ งึ่ ห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถที างเพศ(พร้อมไปกับการห้ามการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลชายขอบอืน่ ๆ
ด้วย) ผลทีต่ ามมาก็คอื กฎหมายระดับท้องถิน่ อีกหลายชิน้ ในประเทศฟิลปิ ปินถ์ กู บัญญัตเิ พิม่ ขึน้ ในการประชุมหารือระดับภูมภิ าคในงาน Being LGBT
in Asia ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์ได้ยำ�้ ถึงการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อกฎหมาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่ม LGBTI (UNDP, 2015)
กฎหมายสิทธิของบุคคลข้ามเพศในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2558 นับได้ว่าเป็นการพัฒนาในระดับประเทศก้าวหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ในบางประเทศยังมีความคลุมเครือว่าการคุ้มครองต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศนั้นครอบคลุมบุคคลข้ามเพศด้วยหรือไม่ การคุ้มครองมีแนว
โน้มที่จะไม่เป็นผลหากไม่มกี ารนิยามค�ำว่าสิทธิอย่างชัดเจน เผยแพร่นิยามนั้นออกสู่วงกว้าง และบังคับใช้
ในประเทศอื่นๆ ความคืบหน้าของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติยังเป็นไปอย่างล่าช้า ในประเทศเนปาล การตัดสินคดีของศาลฎีกาใน
พ.ศ. 2550 ได้น�ำมาสู่การเรียกร้องให้มกี ฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ศาลฎีกายังได้ยำ�้ อีกครั้งใน พ.ศ. 2551 ว่าทุกคนต้องมีสทิ ธิ มีอัตลักษณ์
และแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเพศ ณ แรกเกิดจะเป็นอะไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการเมืองยังส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังอยู่
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการปกป้องคุ้มครองต่อการเลือกปฏิบัติด้วย (UNDP and USAID, 2014e) นอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 ยังอาจส่งผลให้การร่างรัฐธรรมนูญต้องล่าช้าออกไปอีก34
ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศจีนยอมรับข้อเสนอแนะจาก UPR ในการห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ
โดยกล่าวว่าการปกป้องคุ้มครองดังกล่าวมีอยู่แล้วในประเทศจีน

33. ผู้ให้บริการในธุรกิจบันเทิงหมายถึงผู้ให้บริการนวด ผู้ที่ท�ำงานในเบียร์การ์เดน และบาร์คาราโอเกะ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยขายบริการทางเพศทั้งแบบเป็นบางครั้งและแบบประจ�ำ
สม�่ำเสมอ
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กรณีตัวอย่าง: กฎหมายสิทธิของบุคคลข้ามเพศในประเทศอินเดีย
ในประเทศอินเดีย กฎหมายสิทธิของบุคคลข้ามเพศ พ.ศ. 2557 ผ่านหมุดหมายทีส่ ำ� คัญในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 นัน่ คือร่างกฎหมาย
ได้ผ่านการเห็นชอบโดยสภาสูง (ราชสภา) โดยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ หากกฎหมายนี้ผ่านขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการนิติบัญญัติ
กฎหมายนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในอินเดียได้อย่างครอบคลุม
กฎหมายดังกล่าวนีค้ รอบคลุมการคุ้มครองทัง้ ผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอืน่ ๆ เช่น ฮิจรา กฎหมาย
ฉบับนีร้ ะบุถงึ สิทธิในการศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามเพศ การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ และแนวทางการด�ำเนินการพิเศษในด้านการจ้างงาน ประกันสังคม
และสุขภาพ โครงการริเริม่ ด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายให้การสนับสนุนคลินกิ HIV และการผ่าตัดแปลงเพศโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย กฎหมายนีย้ งั เสนอ
ให้มีคณะกรรมการทัง้ ในระดับประเทศและระดับรัฐด้านบุคคลข้ามเพศเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ตามยังมีอปุ สรรคบางประการทีร่ ่างกฎหมายฉบับนีต้ ้องเผชิญก่อนทีจ่ ะกลายเป็นกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ นัน่ ก็คอื กฎหมายนีต้ ้อง
ผ่านสภาล่าง (โลกสภา) ซึง่ ร่างกฎหมายอาจถูกเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้มากในขัน้ ตอนนี้ และขัน้ ตอนสุดท้ายก็คอื การได้รบั การยินยอมโดยประธานธิบดี
ที่มา: http://orinam.net/resources-for/law-and-enforcement/rights-of-transgender-persons-bill-2014/

ในประเทศมองโกเลีย ร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงได้ถูกเสนอต่อสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ประมวลกฎหมายนี้
จะให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่บคุ คลกลุ่ม LGBT เป็นครัง้ แรกจากอาชญากรรมจากความเกลียดชัง ความรุนแรง และการเลือกปฏิบตั ิ นอกจาก
นี้นักการเมืองจากประเทศมองโกเลียและบังกลาเทศยังได้ให้ค�ำมั่นสัญญาในงาน Being LGBT in Asia ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งถูก
จัดให้มีขึ้น ณ กรุงเทพฯ ไว้ดังนี้
“เพื่อเป็นการสนองต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ผมตั้งใจที่จะเสนอกฎหมายความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล LGBTI ผมได้หารือกับตัวแทน
ของเครือข่าย LGBT มาซักพักแล้ว และผมก็อยากที่จะให้ความรู้แก่สมาชิกสภาของมองโกเลียเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ เราเพิกเฉยต่อปัญหา
นี้มานานเกินไปแล้ว”
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, มองโกเลีย
“ผมถามสมาชิกสภาท่านอื่นๆ ว่า ‘ในนี้มีอยู่กี่คนที่เคยไปเยี่ยมเยียนเครือข่ายชุมชนของผู้ขายบริการทางเพศและบุคคลข้ามเพศ เราต้องไปอยู่
กับพวกเขาเพื่อที่จะเข้าใจบาดแผลและความปวดร้าวของพวกเขา เพื่อที่เราจะสามารถต่อสู้กับต้นตอของปัญหาได้อย่างรู้จริง...’ ผมได้หยิบยก
ประเด็นความส�ำคัญของสิทธิของฮิจราและเพศภาวะที่สามในกระบวนการทางการเมือง และผมจะพยายามเสนอกฎหมายต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติเมื่อผมกลับถึงประเทศ”
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บังกลาเทศ
ที่มา: UNDP, 2015

ในภูมิภาคแปซิฟิก มีเพียงประเทศฟิจิเท่านั้นที่มีการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติ ในการทบทวน UPR ในปี พ.ศ. 2557
ประเทศตองกาเห็นพ้องต่อข้อเสนอแนะ (ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างอ่อน) ในการที่จะ “ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเพิ่มมาตรการใน
การก�ำจัดการเลือกปฏิบัติ” ด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ
ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอว่าประเทศสมาชิกได้ปฏิบัตติ ามข้อเสนอแนะจริงหรือไม่

34. However, the litigation strategy by advocates arising from the Supreme Court decision has led to other progress, such as Nepal’s comprehensive review of gender
categories on all official documents. This is discussed further in Section 3.5, Legal Gender Recognition.
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3.3.8 กฎหมายและนโยบายอื่นๆ
ในส่วนนีข้ องเอกสารจะกล่าวถึงตัวอย่างของกฎหมายและนโยบายอืน่ ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างไม่เท่าเทียมต่อชีวติ ของบุคคลข้ามเพศ
เช่น การเกณฑ์ทหาร การแต่งกายข้ามเพศ และกฎหมายเหตุร�ำคาญในที่สาธารณะและภาวะความไร้บ้าน และในตอนท้ายจะเป็นการอภิปรายถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จากการมีกฎหมายความเป็นกลางทางเพศภาวะ

3.3.8.1 การเกณฑ์ทหาร
ผูช้ ายทุกคนในประเทศไทย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทหาร ในประเทศไทย ผูห้ ญิงข้ามเพศซึง่ ได้ผา่ นการผ่าตัดแปลง
เพศหรือเปลีย่ นแปลงลักษณะภายนอกให้มคี วามเป็นผู้หญิงจะได้รบั การผ่อนผันจากการเข้ารับราชการทหาร ทัง้ นีเ้ หตุผลซึง่ ถูกระบุในเอกสาร สด.
43 จะระบุวา่ เป็น “โรคจิตถาวร” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและองค์กรต่างๆ ได้รอ้ งเรียนให้มกี ารยกเลิกการใช้คำ� ซึง่ เป็นการตีตรา
ดังกล่าว ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 หลังจากการตัดสินของศาล กระทรวงกลาโหมได้เปลีย่ นการใช้คำ� เป็นค�ำว่า “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด”
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟกิ (APTN) และเครือข่ายเพือ่ นกะเทยไทยก�ำลังพัฒนาคูม่ อื มาตรฐานส�ำหรับบุคคลข้ามเพศว่าด้วยเรือ่ งการเกณฑ์
ทหารบนฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชน เครือข่ายบุคคลข้ามเพศให้การยอมรับการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในขณะทีร่ ายละเอียด
ด้านเพศในเอกสารประจ�ำตัวยังไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ จึงยังเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการได้รบั การจ้างงานในประเทศไทย (ILO, 2014)
การเกณฑ์ทหารในประเทศเกาหลีใต้ครอบคลุมผูช้ ายทุกคนทีม่ อี ายุมากกว่า 19 ปีขนึ้ ไป มีกรณีหนึง่ ทีผ่ หู้ ญิงข้ามเพศคนหนึง่ ก�ำลังถูกสอบสวน
ในข้อหาหนีการเข้ารับราชการทหาร เหตุเพราะเธอยังคงใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายเพราะแรงกดดันจากครอบครัว ในบรรยากาศทางสังคมเช่นนี้
การวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด” แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ผ่านการผ่าตัดไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการยกเว้น
จากการเกณฑ์ทหารเสมอไป ดังนั้น ด้วยความกลัวที่จะต้องเข้ารับราชการทหารท�ำให้ผู้หญิงข้ามเพศบางคนเข้ารับการผ่าตัดเอาอัณฑะออกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร35
ในประเทศสิงคโปร์ผชู้ ายทุกคนทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปีตอ้ งเกณฑ์ทหาร ผูห้ ญิงข้ามเพศซึง่ บัตรประจ�ำตัวประชาชนระบุวา่ M จะถูกจัดประเภท
อยูใ่ นกลุม่ 302 ซึง่ เป็นรหัสทางการแพทย์สำ� หรับบุคลากรซึง่ เป็น “รักร่วมเพศ แต่งกายข้ามเพศ หรือผูช้ อบร่วมเพศกับเด็ก ฯลฯ” การถูกจัดกลุม่ อยู่
รวมกับผูช้ อบร่วมเพศกับเด็กเป็นการตีตราทัง้ เกย์และบุคคลข้ามเพศ ในสถานการณ์เช่นนีบ้ คุ คลข้ามเพศจะถูกส่งไปเข้ารับการประเมินทางจิตวิทยา
โดยละเอียด ซึ่งรวมถึงการที่บุพการีจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ด้วยหากบุคคลนั้นยังมีอายุต�่ำกว่า 21 ปี36
ผู้ชายข้ามเพศในประเทศสิงคโปร์จะถูกเรียกตัวเข้ารับราชการทหารเมือ่ เพศในเอกสารประจ�ำตัวถูกเปลีย่ นเป็นเพศชาย และยังมีอายุตำ�่ กว่า
40 ปี พวกเขาต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์และจิตวิทยาร่วมกับผู้เข้ารับราชการอื่นๆ มีเรื่องเล่าหนึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อาจ
แนะน�ำให้มีการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากพวกเขารู้ว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศ ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียผู้ชายข้ามเพศมักถูกตัดออกจาก
การเกณฑ์ทหาร เพราะไม่ถูกนับว่าเป็นเพศชาย37

3.3.8.2 กฎหมายการเลียนแบบเพศหญิงและการแต่งกายข้ามเพศ
ในหลายประเทศในภูมภิ าคแปซิฟิก การบริหารจัดการในยุคอาณานิคมท�ำให้เกิดกฎหมาย “การแต่งกายข้ามเพศ” ซึ่ง ห้ามบุคคลใดแต่งงาน
หรือแสดงออกในทาง “ตรงกันข้าม” กับเพศทางชีววิทยา ซึง่ น�ำมาซึง่ บทบาททางเพศอันเคร่งครัดแบบยุโรปและการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงในวัฒนธรรมแปซิฟิก (PSDN, 2009)
เมื่อไม่นานมานี้ มีการตั้งค�ำถามกับการมีอยู่ของกฎหมายการแต่งกายข้ามเพศและการเลียนแบบเพศหญิงในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชีย
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศซามัวได้ยกเลิกมาตราที่ 58N ของกฎหมายอาชญากรรม และในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์
ประเทศมาเลเซียได้ประกาศว่ามาตราที่ 66 ของกฎหมายอาชญากรรมอิสลามของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (Negeri Sembilan) นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวท�ำให้การที่ผู้หญิงข้ามเพศสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงหรือแสดงออกในฐานะผู้หญิงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมาย โดยมีบทลงโทษเป็นค่าปรับหรือการจ�ำคุกไม่ต่�ำกว่าหกเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศาลรัฐบาลกลางได้ให้อนุญาตแก่รัฐบาล
ของรัฐในการยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินนี้ ทั้งนี้การอุทธรณ์จ�ำกัดอยู่ที่ว่ามาตราที่ 66 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลรัฐบาลกลางจะไม่รับข้อโต้แย้ง
ของรัฐบาลของรัฐที่ว่าศาลอุทธรณ์ไม่มีอ�ำนาจเหนือกฎหมายอิสลาม
35. จากบทสนทาส่วนตัวกับซุงฮยุนลี (Seung-hyun Lee), 5 กันยายน พ.ศ. 2557
36. ระบบนี้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทางทหารของบุคคลข้ามเพศเนื่องจากพวกเขาถูกลดล�ำดับชั้นทางการแพทย์และถูกให้เข้ารับการอบรมทางทหารขั้นพื้นฐานที่ปรับ
หลักสูตรมาส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ หลังส�ำเร็จการศึกษาก็จะถูกส่งไปประจ�ำการในงานที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรืออยู่ในส่วนงานที่ไม่มีประเด็นละเอียดอ่อน
และถูกลดสถานะทางระดับความปลอดภัยให้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่มีชั้นความลับได้
37. บุคคลข้ามเพศสามารถเป็นทหารได้ในกองทัพของทั้งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
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3.3.8.3 ความผิดทางอาญาในที่สาธารณะ
ในหลายประเทศของภูมภิ าคเอเชีย เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา เนปาล มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ กฎหมายเหตุร�ำคาญ
ในที่สาธารณะและภาวะความไร้บ้านถูกใช้อย่างปราศจากเหตุผลในการล่วงละเมิดผู้หญิงข้ามเพศ ในบางประเทศ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ต�ำรวจศาสนามีหน้าทีใ่ นการจับบุคคลข้ามเพศโดยอาศัยช่องทางทางกฎหมายดังกล่าว (Human Rights Watch, 2014) ในอดีตผูห้ ญิงข้ามเพศถูกจับกุม
ด้วยข้อหาการไร้ที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฟิลิปปินส์เพียงเพราะเดินตามถนนในยามวิกาล มาตราดังกล่าวถูกยกเลิกไปในปี
พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ บทบัญญัติ “เรือ่ งอือ้ ฉาวสาธารณะ” ยังถูกใช้เพือ่ จับกุมผูห้ ญิงข้ามเพศหลายคนทีจ่ ดั งานประชันความงามกันทีป่ า่ ช้า (Balzer
and Hutta, 2012)
ในประเทศกัมพูชา นโยบายความปลอดภัยระดับหมู่บ้านและเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2554 (Village and Commune Safety
Policy 2011: VCSP) มักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุมและล่วงละเมิดบุคคลข้ามเพศและผูข้ ายบริการทางเพศอยูบ่ อ่ ยครัง้ มาตราด้านความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยของประชาชนท�ำให้หน่วยงานในระดับท้องถิน่ ต้องก�ำจัดอาชญากรรมทุกรูปแบบ เช่น ยาเสพติด การค้าประเวณี และความ
รุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนประเทศกัมพูชาอ้างว่านโยบายดังกล่าวนี้มีอยู่เพื่อควบคุมประชากรและจับกุมก่อนที่จะ
เกิดเหตุ ซึ่งรวมถึง บุคคลข้ามเพศและ LGB ซึ่งนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ หรือใครก็ตามที่ต�ำรวจสันนิษฐานว่าเป็นผู้ขายบริการทางเพศ บุคคลข้าม
เพศซึ่งถูกจับกุมมักต้องจ่ายเงินหรือของมีค่าแก่ต�ำรวจเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ทั้งนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรือขู่กรรโชกจาก
การใช้แนวนโยบาย VSCP ทั้งนี้เพราะ VSCP มิใช่กฎหมายอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเพียงแนวนโยบายจากรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มี
แนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสมส�ำหรับทั้งผู้บังคับกฎหมายและประชาชนทั่วไป (CCHR, 2012; UNDP, 2014a)
ในประเทศเนปาล กฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายความผิดทางอาญาในที่สาธารณะ (1970) ถูกใช้ในการล่วงละเมิดมีทิส (metis) และบุคคล
LGB ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 Human Rights Watch ได้รายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศสี่คนถูกจับกุมด้วย “กฎหมายที่ระบุค�ำอย่างก�ำกวมซึ่งอาจ
ส่งผลให้ต้องจ�ำคุกถึง 25 วัน และถูกปรับไม่ต�่ำกว่า 300 เหรียญสหรัฐฯ” โดยที่สองเดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) ได้
บันทึกเหตุการณ์จับกุมบุคคลข้ามเพศและ LGB 12 เหตุการณ์ รวมแล้วต้องจ่ายค่าประกันตัวไปกว่า 6,500 เหรียญสหรัฐฯ ค�ำร้องที่ย่นื ร้องเรียนต่อ
ส�ำนักงานต�ำรวจยังไม่ได้รับการตรวจสอบ (Human Rights Watch, 2013; UNDP, 2014e)
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กรณีตัวอย่าง: ความยุติธรรมส�ำหรับเพื่อนหญิง, ประเทศมาเลเซีย (ส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย)
ความยุติธรรมส�ำหรับเพื่อนหญิง (Justice for Sisters: JFS) เป็นองค์กรอาสาสมัครน�ำโดยกลุ่มบคคลข้ามเพศในมาเลเซีย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2553 เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดบุคคลข้ามเพศโดยองค์กรทางศาสนาในเขตเซอเร็มบัน รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน
ในช่วงแรก หลายคนสับสนและสงสัยว่า JFS คืออะไร ชุมชนบุคคลข้ามเพศหลายแห่งสร้างอุปสรรคต่อการเข้าถึงโดยอัตโนมัตใิ น
ทันทีทใี่ ช้คำ� ภาษาอังกฤษหรือศัพท์ยากๆ เราจึงต้องท�ำตัวให้กลมกลืน... ฉันพูดภาษาท้องถิน่ ของชุมชนได้ ภาษาท�ำให้ฉนั เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน และร่วมเป็นเจ้าของปัญหา...และยังเป็นวิธีในการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวพวกเราด้วย
JFS ตั้งค�ำถามต่อความสอดคล้องกันของรัฐธรรมนูญมาตราที่ 66 ของกฎหมายอิสลามของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ซึ่งได้บัญญัติให้การแต่ง
กายข้ามเพศเป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย อันมีทมี่ าจากการตัดสินคดีของศาลสูงเซอเร็มบัน ผู้หญิงข้ามเพศถูกจับกุมซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า บางครัง้ อาจถึงสีห่ รือ
ห้าครั้ง พวกเธอต้องขึ้นศาลและถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำชาย
เมื่อยอมรับสารภาพ คุณจะถูกบันทึกลงในบันทึกอาชญากรรม กลายเป็นบุคคลที่มีความผิดซ�้ำ และคุณก็จะตกอยู่ในความเสี่ยง
และเปราะบาง... มันเป็นความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการเข้าถึงความเป็นธรรม การรับรู้ในตัวตนของตนเอง และการใช้
ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี – มันเป็นการละเมิดสิทธิมากมายในแง่มุมต่างๆ
JFS ได้พฒ
ั นาบัตรค�ำซึง่ ระบุขอ้ แนะน�ำในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูห้ ญิงข้ามเพศเอาไว้ในกรณีทพี่ วกเธอถูกจับเพือ่ ลดแรงกดดันให้ยอมรับ
สารภาพผิด
ส่วนใหญ่ผู้หญิงข้ามเพศมักสารภาพผิด เพราะ... พวกเธอคิดว่าสิ่งที่พวกเธอเป็นเป็นสิ่งที่ผิด... ส่วนใหญ่ต้องการให้เรื่องจบ
ลงเร็วๆ และหนทางเดียวก็คือการยอมรับสารภาพผิด... มีหลายกรณีที่ผู้พิพากษาไม่มีความเป็นกลาง พวกเขาควรตัดสินคดี
ไม่ใช่มาตัดสินเรา
ท้ายทีส่ ดุ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 JFS ชนะคดี อย่างไรก็ตามการจับกุมข้อหาการแต่งกายข้ามเพศยังคงมีอยู่เพราะกฎหมายอิสลาม
ยังถูกบังคับใช้โดยต�ำรวจ JFS จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออก
ทางเพศ (SOGIE) และสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ JFS ยังได้ท�ำการส�ำรวจออนไลน์เกี่ยวกับการละเมิดและประเด็นปัญหาอื่นๆ
ซึ่งสมาชิกของชุมชนต้องเผชิญ
อย่างไรก็ดี ยังมีผลเชิงบวกจากการด�ำเนินคดีเช่นกัน คดีความดังกล่าวก่อให้เกิดความสนใจต่อปัญหาของบุคคลข้ามเพศในประเทศ ปัจจุบนั
สื่อ ต่างๆ (ทั้งสื่อกระแสหลักในภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ต่างก็ใช้ค�ำว่า “บุคคลข้ามเพศ” และค�ำอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม กลุ่มเครือข่ายและ
สถานทูตต่างๆ ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผย และท�ำให้ JFS ได้รับเชิญให้ไปพูดในประเด็นด้านเพศในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
มาเลเซีย บางมหาวิทยาลัยเริ่มมีนโยบายที่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศ เช่น ห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนทุกเพศ เป็นต้น มีผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ
มากขึ้นที่เริ่มร่วมขบวนขับเคลื่อนทางสังคม และขณะนี้มี JFD สมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊คประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คน
ที่มา: การสัมภาษณ์กับ Nisha Ayub
ส่วนหนึง่ ของกรณีตวั อย่างมาจากการสัมภาษณ์ต่อสือ่ ประเทศมาเลเซีย ทีม่ า: www.themalaymailonline.com/malaysia/ article/10-thingsabout-justice-for-sisters-defenders-of-transgenders#sthash.qp1r0Q0T.dpuf.

3.3.9 กฎหมายอันครอบคลุมและมีความเป็นกลางทางเพศ
ในทางที่แตกต่างจากผลกระทบเชิงลบของกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น กฎหมายที่มีความเป็นกลางทางเพศมีศักยภาพที่จะเพิ่ม
ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลข้ามเพศและลดอุปสรรคที่พวกเขาต้องประสบจากความคลุมเครือในแนวปฏิบัติของกฎหมายที่ระบุเพศ
เฉพาะว่าจะรวมเอาบุคคลข้ามเพศเข้าไว้ในเพศใด
ในประเทศไทย รัฐบาลท�ำงานร่วมกับผู้น�ำเครือข่าย LGBT ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อร่างกฎหมายคู่ชีวิตส�ำหรับคู่รักเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
กฎหมายฉบับนี้ถูกยับยั้งไว้หลักจากที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสภา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค�ำว่า “การแต่งงานของเพศเดียวกัน” อาจเป็นการ
กีดกันบุคคลข้ามเพศออกจากสิทธิในการแต่งงาน ผู้เข้าร่วมการประชุม Being LGBT in Asia ทีป่ ระเทศไทยได้แนะน�ำให้มกี ารแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ให้ใช้ค�ำที่มีความเป็นกลางทางเพศและท�ำให้พลเมืองไทยทุกคนเข้าถึงการคุ้มครองและโอกาสภายใต้กฎหมายได้อย่างเท่าเทียม
(UNDP and USAID, 2014g) นี่เป็นแนวทางซึ่งประเทศนิวซีแลนด์เลือก คือแก้พระราชบัญญัตกิ ารแต่งงานในปี พ.ศ. 2556 การแก้ไขเหล่านีร้ ะบุว่า
การแต่งงานเป็นเรื่องระหว่างบุคคลสองคน โดยไม่เกี่ยวว่าเป็นเพศใด มีวิถีทางเพศแบบไหน หรือมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นอะไร38
38. พระราชบัญญัติการแต่งงานฉบับแก้ไข (นิยามของการแต่งงาน) พ.ศ. 2556 ได้ยกเลิกมาตราที่ 30(2) ของพระราชบัญญัติทะเบียนการเกิด การตาย การแต่งงาน และ
ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2538 ซึ่งไม่อนุญาติให้บุคคลซึ่งแต่งงานแล้วแก้ไขข้อมูลทางเพศในใบสูติบัตรได้
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ในภูมิภาคเอเชีย ความสามารถของบุคคลข้ามเพศในการร้องเรียนเมื่อถูกข่มขืนหรือถูกกระท�ำความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ถูกจ�ำกัด
โดยกฎหมายซึ่งให้นิยามอาชญกรรมประเภทนั้นไว้อย่างแคบคือให้นิยามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้ชายเป็นฝ่ายกระท�ำต่อผู้หญิง หรือมีการระบุ
อย่างเฉพาะเจาะจงถึงส่วนของร่างกายซึ่งไม่ได้รวมถึงร่างกายของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งหมายความว่าการละเมิดทางเพศต่อบุคคลข้ามเพศไม่ถูกนับ
เป็นอาชญากรรม (Youth Voices Count, 2013) ในประเทศเนปาล การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงข้ามเพศหรือบุคคลซึ่งเป็นเพศภาวะที่สาม
ไม่ถูกนับว่าเป็นการข่มขืน และจะถูกปฎิบัติในฐานะโทษสถานเบากว่าการข่มขืนผู้ญิง (UNDP and USAID, 2014e) ในฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยการ
ข่มขืนครอบคลุมผู้หญิงข้ามเพศซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วและผู้ชายข้ามเพศซึ่งยังไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ
ในประเทศซึง่ บุคคลข้ามเพศยังไม่สามารถเปลีย่ นเพศทางกฎหมายได้เช่นในประเทศเวียดนาม กฎหมายซึง่ ระบุโทษทางอาญาต่อความรุนแรง
ทีผ่ ้ชู ายกระท�ำต่อผู้หญิงไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้หญิงข้ามเพศ กฎหมายความรุนแรงทางเพศทีม่ คี วามเป็นกลางทางเพศระบุว่าบุคคลข้ามเพศมี
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยไม่ขึ้นอยู่กับเพศของตนหรือเพศของผู้กระท�ำความรุนแรง กฎหมายลักษณะดังกล่าวยังระบุแนวทางการ
ด�ำเนินการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกคู่ชีวิตกระท�ำความรุนแรงด้วย ในปีพ พ.ศ. 2550 การแก้ไขนิยามของการข่มขืนในประเทศไทย
ได้หมายรวมถึงการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศและ LGB ด้วย (Sanders, 2011, cited in UNDP, 2014g)

3.4 สิทธิในสุขภาพ
บุคคลข้ามเพศมีสิทธิเสมอกับบุคคลอื่นๆ ในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี พันธกรณีเหล่านี้ถูกก�ำหนดขึ้น
ในสนธิสัญญาและกรอบความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights: ICESCR) นอกจากนี้ยังได้ถูกสะท้อนอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women: CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคนี้ได้ให้สัตยาบันไว้ กรอบความร่วมมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในการประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านี้ให้ความส�ำคัญกับการมีอยู่ของระบบและการให้บริการสุขภาพ การเข้าถึง การยอมรับ และ
คุณภาพ (CESCR, 2000) รวมไปถึงการส่งเสริมให้มคี วามเคารพและยึดถือในหลักการของศักดิศ์ รี ความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบตั ิ การรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วม ทว่ายังนับได้ว่ามีช่องว่างในประเด็นดังกล่าวอยู่พอสมควร

รูปที่ 3.1: แผนที่แสดงการกระจายตัวของการศึกษาวิจัยในประเด็นสุขภาพบุคคลข้ามเพศทั่วโลก
(การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2557, N = 116)

1
2–5
60+
ไม่มีข้อมูล
ที่มา: Reisner et al., 2015.
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3.4.1 บทน�ำและช่องว่างทางความรู้ที่ส�ำคัญ
ในส่วนนี้จะสรุปข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การทบทวนอย่างเป็น
ระบบเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศพบว่าในหลายพื้นที่ในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียยังไม่มีงานศึกษาวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว (Reisner et al., 2015) และแม้แต่ในกรณีประเทศที่พบงานศึกษาวิจัยก็พบการศึกษาวิจัยอยู่เพียงสองถึงห้าชิ้น (ซึ่งก็มักเป็นเช่นนี้
ในทุกประเทศนอกจากสหรัฐอเมิรกา) ดังแสดงในรูปที่ 3.1
หลายปีหลังมานี้เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศออกมาจ�ำนวนมาก โดยมากเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาค
เอเชีย (Winter, 2012; WHO, 2013a, 2013b) ปัจจุบันยังมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับสถานะของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก และข้อมูลเท่าที่มี
อยู่ก็เน้นไปที่ผู้หญิงข้ามเพศแต่เพียงกลุ่มเดียว (WHO, 2013b) ข้อมูลที่มีอยู่น้อยมากในภูมิภาคแปซิฟิกนี้ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคย่อยเมลานีเซีย
(Melanesia) ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงภูมิภาคย่อยโพลีนีเซีย (Polynesia) และไมโครนีเซีย (Micronesia)
ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศถูกดึงมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งเก็บข้อมูลในกลุ่ม
ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อดัชนีสุขภาพทุกประเภทในทุกกลุ่มประชากรในทุกประเทศ หลายประเทศ
ในภูมิภาคนี้ยังคงรวมผู้หญิงข้ามเพศอยู่ในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) การท�ำเช่นนี้ท�ำให้มองไม่เห็นถึงการมีอยู่ของอัตลักษณ์ของ
ผู้หญิงข้ามเพศ และไม่อาจทราบได้ถงึ ภาวะโรคด้าน HIV ของประชากรกลุ่มนี้ ในการประชุม WHO/UNAIDS ระหว่างสองภูมิภาคที่ผ่านมาเรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกรับรู้ตัวตนของบุคคลข้ามเพศ และเก็บข้อมูลของบุคคลข้ามเพศแยกออกจากกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) (WHO
WPRO and UNAIDS, 2015) ข้อเรียกร้องดังกล่าวสะท้อนถึงค�ำแนะน�ำของ WHO เกีย่ วกับความส�ำคัญของการก�ำหนดและการติดตามกลุม่ เป้าหมาย
แยกตามกลุ่มประชากรหลักๆ (WHO 2014a; WHO 2015e)
สถานการณ์ของผูข้ ายบริการทางเพศก็มคี วามคล้ายคลึงกัน นัน่ คือการขาดข้อมูลเกีย่ วกับผูข้ ายบริการทางเพศท�ำให้มองไม่เห็นถึงผลกระทบ
อันสะสมมาอย่างต่อเนื่องของการตีตราและการกีดกันบุคคลข้ามเพศซึ่งเป็นผู้ขายบริการทางเพศ และยังท�ำให้ไม่เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของ
โครงการพัฒนาชุมชนซึ่งท�ำให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ HIV มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ชายข้ามเพศที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศนั้นถูกตัดออกไปจาก
ความสนใจอย่างสิ้นเชิง
ทัว่ ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก ยังไม่มหี ลักฐานเชิงปริมาณเกีย่ วกับประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศ แม้ว่าในเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศเองจะรู้ว่า
ขนาดของเครือข่ายก�ำลังมีขนาดใหญ่ขนึ้ และประเทศในเอเชียทีม่ เี ครือข่ายผู้ชายข้ามเพศทีม่ นั่ คงจะเริม่ มีการเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ส�ำหรับภูมภิ าค
แปซิฟิกอัตลักษณ์ความเป็นผู้ชายนัน้ เพิ่งเริ่มที่จะปรากฏต่อสาธารณะให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้
ข้อมูลบุคคลข้ามเพศทีเ่ ข้าถึงได้สว่ นใหญ่มาจากกลุม่ ประชากรในเขตเมืองซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นตัวแทนมากเกินไปภายในชุมชนบุคคลข้ามเพศ
อย่างไรก็ดี บุคคลข้ามเพศในเมืองเล็กๆ หรือเขตชนบทยังมีแนวโน้มต�ำ่ กว่าทัว่ ไปทีจ่ ะเข้าถึงการให้บริการสุขภาพและการช่วยเหลือสนับสนุนระหว่าง
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน
ข้อมูลทีม่ อี ยูม่ กั ถูกจ�ำกัดอยูท่ กี่ ลุม่ ประชากรผูใ้ หญ่ ในขณะทีเ่ ยาวชนข้ามเพศนัน้ มีความเสีย่ งและเปราะบางมากขึน้ ต่อการถูกเลือกปฏิบตั จิ าก
ครอบครัว โรงเรียน และสถานที่ท�ำงานอย่างเห็นได้ชัด

3.4.2 การไม่ระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิต: ความหลากหลายทางเพศมิใช่ความเจ็บป่วยทางจิต
ในทั่วโลกซึ่งรวมทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพก�ำลังเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน
ในประเด็นความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ เพื่อให้บุคคลข้ามเพศไม่ถูกนิยามว่าเป็นโรคจิต การเคลื่อนไหวนี้ในบางครั้งอาจเรียกว่า
“การไม่ระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิต (de-psychopathologisation)” (WPATH Board of Directors, 2010)
การแสดงออกถึงคุณลักษณะทางเพศภาวะ ซึ่งรวมถึงอัตลักษณ์ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พบ
ได้ทั่วไปของมนุษย์และมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม จึงมิควรถูกตัดสินว่าเป็นโรคที่มีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด หรือ
ถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องในเชิงลบ การท�ำให้คุณลักษณะทางเพศหรือัตลักษณ์ทางเพศภาวะกลายเป็นโรคทางจิตพยาธิวิทยานั้นเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการตีตรา ก่อให้เกิดอคติและการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการกีดกัน
ทางสังคมและกฎหมาย เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาวะทางจิตและทางกาย สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH)
กระตุ้นให้หน่วยงานรัฐและหน่วยงานทางการแพทย์ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรของตนเพื่อก�ำจัดการตีตราต่อบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ
ในระดับภูมิภาค สมาคมจิตวิทยาของประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกมาประกาศสนับสนุน “การขับเคลื่อนระดับโลกเพื่อก�ำจัดการตีตราอาการ
ป่วยทางจิต” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ และ LGB มาโดยตลอด (UNDP and USAID, 2014f)

32

3
WHO มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการก�ำหนดบัญชีจำ� แนกโรคและปัญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างประเทศ (International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems: ICD) คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders: DSM) จัดพิมพ์โดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American Psychiatric Association) ทั้งบัญชีและคู่มือดังกล่าวถูกใช้อย่าง
กว้างขวางโดยระบบสาธารณสุขทั่วโลกเพื่อจัดประเภทและจัดสรรทุนให้แก่การให้บริการทางสุขภาพ
การให้บริการสุขภาพที่บุคคลข้ามเพศต้องการเพื่อรับการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์นั้นถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มการวินิจฉัยสุขภาพจิตทั้ง
ใน ICD และ DSM ที่ผ่านมาทั้ง ICD และ DSM ใช้ค�ำว่า “ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ” (gender identity disorder) จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2557 DSM ได้เปลี่ยนกลับไปสู่ค�ำว่า “ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด” (gender dysphoria) การเปลี่ยนค�ำดังกล่าว
นี้นับเป็นความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ เพราะค�ำว่าความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะนั้นถูกมองว่าเป็นผลเชิงลบต่ออัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศ
ในขณะที่ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเน้นไปที่ความขัดแย้งที่บุคคลข้ามเพศรู้สึกเมื่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน
ไม่เข้ากับร่างกายของตัวเอง ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดอธิบายถึงความขัดแย้งทางจิตวิทยาซึง่ อาจหายไปได้เมือ่ ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลนัน้ กับร่างกายของตัวเองมีความเปลีย่ นแปลงไป (เช่น ผลจากการรับฮอร์โมน หรือการผ่าตัด) แม้จะยังมีขอ้ ถกเถียงกันอยูบ่ า้ ง
แต่ค�ำว่า “ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด” ใน DM ก็ได้ให้หนทางต่อการครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ตี
ตราบุคคลข้ามเพศอย่างถาวรด้วยค�ำว่า “ความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ”39
WHO ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการปรับปรุง ICD ซึง่ ICD ฉบับล่าสุดในขณะนีค้ อื ฉบับที่ 10 (ICD-10) และเมือ่ ICD ครอบคลุมอาการทางสุขภาพทุก
รูปแบบ จึงมีโอกาสทีจ่ ะพิจารณาเอาประเภทของสุขภาพของบุคคลข้ามเพศไปอยูน่ อกประเภทของความผิดปกติทางจิต ข้อเสนอแนะในปัจจุบนั เสนอให้
แทนทีค่ ำ� ว่า “ความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ” (ถูกจัดประเภทว่าเป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตใน ICD-10) ด้วยค�ำว่า “ภาวะความไม่สอดคล้อง
ทางเพศภาวะในเยาวชนและผูใ้ หญ่” (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood: GIAA) ใน ICD-11 การจัดประเภทนีจ้ ะถูกย้ายไปอยูใ่ น
บททีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ใน ICD-11 คือบทของอาการซึง่ เกีย่ วข้องกับสุขภาวะทางเพศ (ร่าง ICD-11 ฉบับระหว่างการพัฒนา)40 หากมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะท�ำให้บคุ คลข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของบุคคลข้ามเพศได้อย่างไม่ถกู ตีตราว่ามีความผิดปกติทางจิต
ในปี พ.ศ. 2557 คณะท�ำงานอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการแต่ตั้งโดยกลุ่มส่งเสริมความเท่าเทียมเพื่อบุคคลข้าม
เพศโลก (Global Action for Trans* Equality: GATE) ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการยกเลิกการระบุอตั ลักษณ์ทางเพศภาวะออกจากบทอันว่า
ด้วยความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมใน ICD และยังได้กล่าวอีกด้วยว่าการก�ำหนดประเภท “ภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเยาวชน
และผู้ใหญ่” (GIAA) ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนอย่างถี่ถ้วน คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญคัดค้านการก�ำหนดประเภท “ภาวะ
ความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเด็ก” (Gender Incongruence of Childhood: GIC) โดยได้เสนอทางเลือกส�ำหรับจัดการกับปัญหาที่เด็กที่มีความ
หลากหลายทางเพศต้องเผชิญโดยไม่ตตี ราว่าความหลากหลายทางเพศเป็นโรค (GATE, 2013)
สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ได้ตงั้ คณะท�ำงานและเผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายส�ำหรับการปรับปรุง ICD และ
ยังได้สำ� รวจความเห็นของสมาชิกในเครือข่ายของตนเกีย่ วกับการระบุประเภท “ภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเด็ก” (GIC) ทีไ่ ด้ถกู เสนอมา
ในปี พ.ศ. 2558 ที่แนวทางต้นแบบฉบับนี้ถูกปรับปรุงเสร็จสิ้นนั้น มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการประชุมสมัชชาอนามัยโลกจะส่ง ICD-11 เข้ารับ
การพิจารณาเพื่อรับรองในปี พ.ศ. 2560/2561

3.4.3 การให้บริการทางสุขภาพทั่วไป
บุคคลข้ามเพศต้องการการเข้าถึงบริการทางสุขภาพทั่วไปเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ (ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ,
และตติยภูมิ) บุคลากรด้านสุขภาพสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนส�ำคัญเพื่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดาย
ทีบ่ คุ ลากรวิชาชีพหลายคนขาดความคุน้ เคยกับประสบการณ์ชวี ติ ของบุคคลข้ามเพศ หรือพืน้ ฐานความรูห้ รือการอบรม ในการทีจ่ ะตอบสนองต่อความจ�ำเป็น
ทางสุขภาพทั่วไปของบุคคลข้ามเพศได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในเป้าหมายหลักของแนวทางต้นแบบนี้คือการเติมเต็มช่องว่างทางข้อมูลเหล่านี้
“ฉันแต่งหน้าทาปากเป็นตุ๊กตาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ พวกเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลคงตะหวาดใส่ฉันกันพอดี แล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่หรอก
แม้แต่พวกผู้รับบริการด้วยกันก็เลือกปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนกัน”
— ผู้หญิงข้ามเพศ, ประเทศปาปัวนิวกินี (การสัมภาษณ์, เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

39. อย่างไรก็ตาม การเข้ารับบริการทางการแพทย์ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศผ่านการวินิฉัยด้วย DSM ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงความเหมาะสม นั่นเพราะ DSM เป็นคู่มือส�ำหรับ
ความผิดปกติทางจิต
40. ที่มา: http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en
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บุคคลข้ามเพศหลายคนถูกปฏิเสธจากบริการทางสุขภาพทั่วไป หรือถูกตัดสินเพราะอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศของตน และ
บ่อยครั้งได้รวมถึงการที่บุคคลข้ามเพศถูกกล่าวถึงอย่างไม่เหมาะสมด้วยค�ำว่า “มัน” หรือการที่ผู้หญิงข้ามเพศถูกล่าวถึงในฐานะผู้ชาย หรือผู้ชาย
ข้ามเพศถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิง
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว บุคคลข้ามเพศในหลายพื้นที่ในภูมิภาคนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการถูกเลือกปฏิบัติและถูกกฎหมาย
ท�ำให้เป็นอาชญากร การบันทึกข้อมูลสุขภาพมักระบุเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดของบุคคลข้ามเพศ ท�ำให้บคุ คลข้ามเพศถูกตัดสินหรือเลือกปฏิบตั ิ
จากผู้ให้บริการสุขภาพ การเลือกปฏิบัตดิ ังกล่าวรวมถึงการปฏิเสธการให้บริการทางการแพทย์ หรือการปฏิเสธการรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีการแยกเพศชายหญิง ((Salas and Srorn, 2013; UNDP, 2014g, 2014h; WHO, 2014b)
นอกจากนี้ การเข้าถึงแพทย์ คลินกิ หรือโรงพยาบาลเพือ่ รับบริการสุขภาพอาจเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายคน หนึง่ ในความเสีย่ ง
และความเปราะบางต่อการมีสุขภาวะที่ไม่ดีอันเกิดจากการตรวจสุขภาพซึ่งอาจต้องมีการตรวจร่างกาย บุคคลข้ามเพศหลายคน การแสดงส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้กับบุคลากรด้านสุขภาพได้ดูอาจท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือทุกข์ใจได้เพราะมีร่างกายที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ ปัญหาดังกล่าวอาจแย่ลงไปอีกหากผู้ให้บริการสุขภาพใช้ถ้อยค�ำซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือท�ำร้ายตัวตนของบุคคลข้ามเพศ ท�ำให้บุคคลข้าม
เพศหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ หรือท�ำให้ความต้องการทางสุขภาพเฉพาะของบุคคลข้ามเพศไม่ได้รับความสนใจอย่าง
ที่ควร ในส่วนที่ 4.1.1 ของแนวทางต้นแบบนี้จะกล่าวถึงแนวปฏิบัติส�ำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคข้ามเพศในขั้นต้นซึ่งนับว่า
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมาก
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้หญิงข้ามเพศชาวไทยได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเธอที่เมื่อไปเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งท�ำให้เธอไม่อยาก
เข้ารับการรักษาพยาบาลแม้ว่าจะมีความจ�ำเป็นก็ตาม
“ตอนนั้นฉันไม่สบาย ไข้ขึ้นสูงมากประมาณ 40 องศา จนฉันต้องแอดมิตเข้าโรงพยาล (รัฐ) ฉันบอกกับหมอว่าฉันผ่าตัดแปลงเพศแล้วและ
ขอให้ฉันเข้าพักในหอผู้ป่วยหญิง แต่หมอบอกว่าหมอไม่ได้เป็นหมอประจ�ำที่นั่นจึงไม่มอี �ำนาจตัดสินใจ พยาบาลบอกว่าคงยอมให้ฉันเข้าพักในหอ
ผู้ป่วยหญิงไม่ได้เพราะชื่อฉันเป็นผู้ชาย ฉันพยายามจับขอบประตูเอาไว้ไม่ให้พวกเขาดันฉันเข้าไป...
หลังจากการป่วยครั้งนั้น ฉันก็ยังมีอาการป่วยอยู่บ่อยครั้ง แต่ฉันไม่เคยอยากจะไปโรงพยาบาลอีกเลย เว้นแต่ฉันจะไม่สบายมากๆ จนทน
ไม่ไหวจริงๆ ถ้าไม่ขนาดนั้นฉันก็จะไม่ไป... แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการใช้ห้องน�ำ้ และชนิดของหม้อนอนส�ำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
ที่โรงพยาบาลจะเตรียมให้... การขาดโปรโตคอลหรือแนวปฏิบัติต่อผู้หญิงข้ามเพศอย่างฉันมันเป็นอะไรที่ท�ำให้พวกเราเหน็ดเหนื่อยและสูญเสีย
ความมั่นใจมากๆ
มีอยูค่ รัง้ นึงพยาบาลถามฉันว่า ‘ท�ำไมคุณถึงรอให้อาการมันแย่ขนาดนีแ้ ล้วค่อยมาโรงพยาบาลล่ะ?’ ฉันบอกกับพยาบาลคนนัน้ ว่าเป็นเพราะ
ทุกครั้งที่ฉันมาฉันรู้สกึ ว่าถูกล่วงละเมิด ฉันรู้สึกว่าฉันสร้างความล�ำบากให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ฉันที่ต้องมาดูแลคนแบบฉัน”
ที่มา: Boonprasert, 2011, cited in UNDP, 2014g

ผู้หญิงข้ามเพศทั้งในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียได้รายงานถึงการถูกเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพว่าพวกเธอถูกเลือกปฏิบัติเพราะถูก
มองว่าเป็นผู้ขายบริการทางเพศหรือเป็นผู้ติดเชื้อ HIV (UNDP and USAID, 2014e) ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศ
ที่เป็นผู้ติดเชือ้ HIV หรือผู้ขายบริการทางเพศ
ผู้ชายข้ามเพศที่ยังคงไว้ซ่งึ อวัยวะสืบพันธุ์ในร่างกาย (มดลูก) และยังไม่ได้รับฮอร์โมนหรือยาคุมก�ำหนดอื่นๆ อาจมีประจ�ำเดือนไปจนกว่าจะ
ถึงวัยทอง สถานการณ์เช่นนี้อาจท�ำให้เกิดภาวะทุกข์ใจในร่างกายของตนเองเป็นอย่างมากส�ำหรับบุคคลซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศชาย ผู้ชายข้ามเพศ
ในประเทศเนปาลได้อธิบายว่าท�ำไมการเข้าถึงแผ่นอนามัยจากร้านขายยาจึงเป็นเรื่องยากส�ำหรับพวกเขา (UNDP and USAID, 2014e) นอกจากนี้
บุคลากรสุขภาพยังปฏิเสธการจ่ายยาหรืออุปกรณ์ให้แก่ผู้ชายข้ามเพศเพื่อหยุดการมีประจ�ำเดือน
ในส่วนถัดไปของแนวทางต้นแบบนี้จะกล่าวถึงประเด็นสุขภาพเฉพาะซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่จะเห็นภาพรวมของผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคล
ข้ามเพศในระดับภูมภิ าค เนื่องจากข้อมูลเกือบทั้งหมดมีที่มาจากงานวิจัยด้าน HIV ข้อมูลส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ความชุกของ HIV และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อนื่ ๆ รวมถึงการใช้ยาเสพติด ในกลุม่ ผูห้ ญิงข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ประเด็นสุขภาพล�ำดับทีส่ คี่ อื เรือ่ งสุขภาพจิตโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของเยาวชนข้ามเพศหรือเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
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3.4.4 HIV
3.4.4.1 ภาระโรคด้าน HIV ของผู้หญิงข้ามเพศ
ข้อมูลทีม่ อี ยู่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศได้รบั ผลกระทบจาก HIV ค่อนข้างสูง พวกเธอมีแนวโน้มติดเชือ้ HIV มากกว่าประชากรผู้ใหญ่ทวั่ ไป
การการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าความชุกของผู้หญิงข้ามเพศที่ติดเชื้อ HIV ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง 2554 อยู่ที่
ร้อยละ 19.1 และพวกมีความเสี่ยงมากกว่าถึง 49 เท่าที่จะติดเชื้อเมื่อเทียบกับประชากรผู้ใหญ่ทั่วไป (Baral et al., 2013)
ความเสี่ยงและความเปราะบางในทุกมิติที่ผู้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญนั้นเพิ่มความเสี่ยงของพวกเธอต่อการติดเชื้อ HIV ตัวอย่างเช่น
ในสหรัฐอเมริกา ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ ในการติดเชือ้ HIV ในผูห้ ญิงข้ามเพศอาจมีความเชือ่ มโยงกับความชุกทีส่ งู ขึน้ ของการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
ภาวะความไร้บ้าน การถูกจ�ำคุก ความพยายามฆ่าตัวตาย การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะว่างงาน การขายบริการทางเพศ ความรุนแรง
และการตีตรา การเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และประสบการณ์การรับบริการสุขภาพที่ไม่ดี (Centers for Disease Control and Prevention, 2015)
การศึกษาวิจยั ทีแ่ ม้ยงั มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดได้แสดงให้เห็นว่าความเสีย่ งและความเปราะบางทัง้ หมดเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีพ่ บร่วมกันในผูห้ ญิงข้ามเพศในภูมภิ าค
เอเชียและแปซิฟิก41
การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยทั่วโลกเผยให้เห็นว่าร้อยละ 27.3 ของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศที่ขายบริการทางเพศติดเชื้อ HIV
(Operario et al., 2008) การให้ความส�ำคัญกับบุคคลข้ามเพศที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศในงานวิจัย HIV, การป้องกัน, การดูแล, และการรักษาเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลและการให้บริการส�ำหรับกลุ่มประชากรนี้ (Poteat et al., 2014)
ในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ ความเสี่ยงด้าน HIV นั้นสูงที่สุดในกลุ่มบุคคลข้ามเพศซึ่งมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายถูกสอดใส่
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศบางคน การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายถูกสอดใส่กับคู่เพศชายที่เป็นเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิดนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ส่วนบุคคลและการรับรู้ในระดับชุมชนต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของผู้หญิงข้ามเพศ ในภูมิภาคนี้
มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งพบว่าผู้หญิงข้ามเพศในประเทศฟิลิปปินส์ตอบว่าต้องการรับน�้ำอสุจิของคู่เพศชายผ่านการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย พฤติกรรมนี้เป็นวิธีที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศในการแสดงออกถึงความเป็นหญิงระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (Health Action Information
Network and UNDP, 2013) การไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยอาจเป็นวิธหี นึง่ ทีผ่ ู้หญิงข้ามเพศใช้แบ่งแยกระหว่างคู่นอนชัว่ คราวกับคู่ทมี่ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะมี
ความสัมพันธ์แบบจริงจัง (Winter, 2012) ปัจจุบนั ยังไม่มขี ้อมูลในภูมภิ าคนีเ้ กีย่ วกับการติดเชือ้ HIV ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศซึง่ มีเพศสัมพันธ์กบั ผู้หญิง
อื่น ซึ่งรวมถึงผู้หญิงข้ามเพศซึ่งขายบริการทางเพศให้กับผู้ชายเป็นหลักแต่มีคู่เป็นผู้หญิงด้วย
ค�ำว่า “ช่องคลอดเทียม” (neovagina) เป็นค�ำที่ใช้ในบทความวิชาการทางการแพทย์เพื่อกล่าวถึงช่องคลอดของผู้หญิงข้ามเพศซึ่งสร้างขึ้น
ด้วยการผ่าตัดศัลยกรรมช่องคลอด ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษาเกีย่ วกับการติดเชือ้ HIV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยช่องคลอดเทียม อย่างไรก็ตาม
มีการศึกษาวิจัยบางชิ้นที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

“ทุกประเทศควรเห็นตัวตนและยอมรับชุมชนของบุคคลข้ามเพศ ในบริบทปัจจุบนั การเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศไม่ใช่แค่เรือ่ งยาก
แต่เป็นไปไม่ได้เลย... ประเทศต่างๆ ควรริเริ่มพัฒนาชุดบริการสุขภาพที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลข้ามเพศซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังของเครือข่ายชุมชนที่ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดการตีตราตนเอง
และเพิ่มการใช้บริการสุขภาพที่มีอยู่ได้”
- คุณ Shambhu Kafle, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส
ศูนย์ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ, ประเทศเนปาล
ที่มา: การพูดคุยผ่านอีเมล์, เมษายน พ.ศ. 2558

41. สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคืออัตราการจ�ำคุกส�ำหรับประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาก
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3.4.4.2 ความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชีย
การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) โดย Baral et al. ซึง่ ได้รวบรวมข้อมูลจากห้าประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม
และปากีสถาน พบว่าในทั้งห้าประเทศดังกล่าว ผู้หญิงข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อ HIVสูงกว่าประชากรผู้ใหญ่ทั่วไป ภาวะโรคนั้น
ยิ่งสูงเป็นพิเศษในประเทศอินเดียและอินโดนิเซียซึ่งมีความชุกอยู่ที่ร้อยละ 43.7 และ ร้อยละ 26 ตามล�ำดับ ในประเทศทั้งสองนี้ผู้หญิงข้ามเพศมี
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าประชากรทั่วไปถึง 200 และ 180 เท่า ตามล�ำดับ (Baral et al., 2013)
งานศึกษาวิจยั อืน่ ๆ แสดงให้เห็นว่าความชุกในกลุม่ ผูห้ ญิงข้ามเพศในเขตเมืองนัน้ สูงกว่าความชุกเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 2 ข้อมูล
จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย และกลุ่มฮิจราที่ขายบริการทางเพศในลัคนา ประเทศปากีสถาน42

รูปที่ 2: ความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชีย
เปรียบเทียบความชุกระดับประเทศและความชุกในแต่ละเมือง
35
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*ข้อมูลเก็บเฉพาะฮิจราที่ขายบริการทางเพศ

42. วิเคราะห์โดย www.aidsdatahub.org, จากฐานข้อมูลดังนี้ (1) Ministry of Health Republic of Indonesia. 2011. IBBS 2011—Integrated Biological and Behavioral Survey;
(2) National AIDS Control Organisation, India. 2012. HIV Sentinel Surveillance 2010-11: A Technical Brief; and (3) National AIDS Control Program, Pakistan. 2011.
HIV Second Generation Surveillance in Pakistan—National Report Round IV, 2011.
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ข้อมูลระดับภูมภิ าคอื่นๆ ซึ่งรวบรวมโดย UNAIDS ในปี พ.ศ. 2555 ดังแสดงในรูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความชุกของ HIV ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.4
ในสามเมืองของประเทศไทย (พ.ศ. 2553) ร้อยละ 5.7 ในประเทศมาเลเซียทั้งประเทศ (พ.ศ. 2555) โดยมีความชุกในเขตคลังวัลเลย์สูงกว่า
ระดับประเทศ (พ.ศ. 2552) ในอีกสี่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (บังกลาเทศ, กัมพูชา, ลาว, และฟิลิปปินส์) มีความชุกของ HIV ตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึง
ร้อยละ 3.7 โดยเป็นข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2553 -2556

รูปที่ 3: ความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
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ก�ำปงจาม

พนมเปญ

กัมพูชา** (พ.ศ. 2553)

เวียงจัน
และสุวรรณเขต

เซบู

คลังวัลเลย์

ลาว
(พ.ศ. 2555)

ฟิลิปปินส์
(พ.ศ. 2556)

มาเลเซีย
(พ.ศ. 2552)

กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่,
ภูเก็ต

พอร์ตมอร์สบี

ซูวา, นาดิ,
เลาโทกา,
ลาบาซา

ไทย
ปาปัวนิวกินี **
ฟิจิ
(พ.ศ. 2553) (พ.ศ. 2553) (พ.ศ. 2555)

* บุคคลข้ามเพศที่ขายบริการทางเพศ
** ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ผมยาว
*** บุคคลข้ามเพศที่ขายบริการทางเพศ
หมายเหตุ: ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ผมยาว (Long-hair MSM) เป็นค�ำในประเทศกัมพูชาที่ใช้สื่อถึงผู้ชายซึ่งมีลักษณะความเป็นหญิง
พวกเขาอาจระบุว่าตนเป็นผู้หญิง เป็นทั้งชายและหญิง หรือเป็นเพศภาวะที่สาม ที่มา: www.msmgf.org/files/msmgf/Publications/ippf_hivreportcards_
msm_cambodia.pdf.

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ระหว่างกลุ่มประชากร จะพบว่าความชุกของการติดเชื้อ HIV ในผู้หญิงข้ามเพศ มักสูงว่า
ความชุกในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ตัวอย่างของประเทศในภูมิภาคนี้ที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวคือประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย
และปากีสถาน43
“ในญี่ปุ่น ยุทธศาสตร์การป้องกันโรคเอดส์ซึ่งพุ่งเป้าหมายไปที่บุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะนั้นไม่มี บุคคลข้ามเพศที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศ
อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งพวกเขามีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ แต่พวกเขาเข้าไม่ถึงวิธีการป้องกันโรค
การตรวจโรค หรือความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการรักษา”
— คุณ Lily Miyata, สภาโรคเอดส์ภูมภิ าคคันไซ, ประเทศญี่ปุ่น
ที่มา: การพูดคุยผ่านอีเมล์, เมษายน พ.ศ. 2558

43. ข้อมูลจากการทบทวนในระดับประเทศของปี พ.ศ. 2554 โดยศูนย์ข้อมูลโรคเอดส์และข้อมูลโรคเอดส์และ HIV ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มา: www.aidsdatahub.org
และรายงาน GARPR ประเทศมาเลเซีย ส�ำหรับประเทศปากีสถานข้อมูลเปรียบเทียบที่มีอยู่เป็นการเปรียบเทียวระหว่างผู้ให้บริการทางเพศเพศชายและผู้ให้บริการทางเพศ
ฮิจรา

37

3
3.4.4.3 ความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก
ในภูมิภาคแปซิฟิกมีอยู่สองประเทศที่มีข้อมูลความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ขายบริการ
ทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศ เกือบหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 23.7) ของผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศจ�ำนวน 38 คนซึ่งได้รับการส�ำรวจใน
พอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกินีในปี พ.ศ. 2553 ติดเชื้อ HIV44 ความชุกนี้สูงกว่าในผู้หญิงอื่นๆ ที่มอี าชีพขายบริการทางเพศ (ร้อยละ 19) และ
สูงกว่าผู้ชายทีข่ ายบริการทางเพศด้วย (ร้อยละ 8.8) (Kelly, 2011) นัน่ หมายความว่าความเสีย่ งและเปราะบางของผู้หญิงข้ามเพศต่อการติดเชือ้ HIV
ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศแต่เพียงอย่างเดียว
การส�ำรวจ IBBS ในปี พ.ศ. 2555 ในสี่เมืองของประเทศฟิจพิ บว่าความชุกของ HIV อยู่ที่ร้อยละ 1.8 เทียบกับร้อยละ 0 ในกลุ่มผู้ขายบริการ
ทางเพศเพศหญิงที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ในขณะที่ความชุกของการติดเชื้อ HIV ในประชากรผู้ใหญ่ทั่วไปถูกประมาณการว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.1
(UNAIDS, 2014)45
การที่ข้อมูลในภูมภิ าคแปซิฟิกเกี่ยวกับความชุกของการติดเชื้อ HIV ในผู้หญิงข้ามเพศมีอยู่อย่างจ�ำกัดสะท้อนให้เป็นถึงการขาดทรัพยากรใน
การด�ำเนินงานด้าน HIV ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในระดับท้องถิ่น
“แม้หน่วยงานของ UN ทั้ง UNAIDS หรือ UNFPA หรือหน่วยงานอื่นๆ แม้แต่หน่วยงานระดับภูมภิ าคจะพูดถึง HIV และเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญใน
การให้ความส�ำคัญกับกลุ่มประชากรเป้าหมายหลัก (ซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศ) ซักแค่ไหน มันก็ยังไม่ถูกสะท้อนออกมาในการท�ำแคมเปญต่างๆ
ทีม่ งุ่ สร้างความตระหนัก ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มขี อ้ มูลหรือเอกสารเผยแพร่ทมี่ คี วามเฉพาะกับความจ�ำเป็นของพวกเรา ... ไม่มที งั้ รายการทีวี หนังสือพิมพ์
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จะพูดถึงความจ�ำเป็นเฉพาะของผู้หญิงและผู้ชายข้ามเพศ และวิธสี �ำหรับบุคคลข้ามเพศในการปกป้องตัวเองจาก HIV”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, 28 ปี, ประเทศฟิจิ (WHO, 2015b)

3.4.4.4 ความชุกของการติดเชื้อ HIV ในผู้ชายข้ามเพศ
ปัจจุบันยังไม่มขี ้อมูลความชุกของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียหรือแปซิฟิก
ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศในนิวยอร์กแสดงข้อมูลของผู้ชายข้ามเพศในสัดส่วนเล็กๆ
เท่านั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2553 ในจ�ำนวนบุคคลข้ามเพศมีผู้ชายข้ามเพศรายใหม่เพียง 11 คน (ร้อยละ 6) ที่ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV (New
York City Department of Health and Mental Hygiene, 2012) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชาย (trans MSM) ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนี้ (Schleifer, 2006; Rowniak
and Chesla, 2013; Bockting et al., 2009; Reisner et al., 2014; Bauer et al., 2013)
มีสมมติฐานแบบผิดๆ อยู่สองข้อที่ท�ำให้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้ชายข้ามเพศถูกมองข้าม ข้อแรกคือความเชื่อว่าผู้ชายข้ามเพศ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด เป็นหลัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลสเบี้ยนซึ่งคนมักเชื่อว่ามีความเสี่ยงต�่ำ) และมีเพศสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่มีความเสี่ยงต�ำ่ ข้อสมมติฐานที่สองคือคนมักเชื่อว่าไม่ว่าผู้ชายข้ามเพศจะมีเพศวิถีเช่นใดวิธีการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายข้ามเพศก็มีความ
เสี่ยงต�่ำอยู่ดี อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วผู้ชายข้ามเพศมีเพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย และอาจมีคู่ที่เป็นได้ทั้งบุคคลเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด หรือบุคคลข้ามเพศ พวกเขายังอาจมีความเชือ่ มโยงกับเครือข่ายผูช้ ายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย (MSM) ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอีกด้วย (Kenagy
et al., 2005; Kenagy and Botswick, 2005; Bauer et al., 2013)
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้ชายข้ามเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือการมีเพศ
สัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศที่ยังมีช่องคลอดอยู่ ผู้ชายข้ามเพศมักกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศเช่นนี้ด้วย
ค�ำว่า “ข้างหลัง”(rear) และ “ข้างหน้า” (frontal) ตามล�ำดับ

44. วิเคราะห์ข้อมูลโดย www.aidsdatahub.org, ฐานข้อมูลจากการส�ำรวจเฝ้าระวัง HIV (HIV Sentinel Surveys) และการส�ำรวจชีวพฤติกรรม (Bio-Behavioural Surveys)
45. ความชุกของ HIV ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโดยศูนย์ข้องมูล HIV และ AIDS (HIV and AIDS Data Hub) โดยปรับเป็นร้อยละ 2.8
ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานความก้าวหน้า AIDS โลก (Global AIDS Progress Report: GARPR) ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ปรับตัวเลขส่วน (ประชาการรวม) ของผู้ให้บริการ
ทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศ มิใช่ให้บริการทางเพศทั้งหมด
ข้อมูลจากเอกสาร HIV and AIDS Data Hub Review in Slides: Transgender People (Male-to-Female) ที่มา: www.aidsdatahub.org/Key-Populations.
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ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศแล้วปัจจุบันยังขาดข้อมูลด้าน HIV และการให้บริการที่มีความเฉพาะต่อร่างกายและความจ�ำเป็นของพวกเขา ผลก็คือ
ผู้ชายข้ามเพศอาจไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ หรือไม่มีอ�ำนาจต่อรองกับคู่ในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (Sevelius, 2009)
สถานการณ์เช่นนีเ้ พิม่ ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV เป็นอย่างมากต่อผูช้ ายข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้ ายข้ามเพศทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย ผูช้ าย
ข้ามเพศทีเ่ ข้าสูเ่ ครือข่ายเกย์หลักจากทีไ่ ด้เปลีย่ นผ่านแล้วมักต้องเผชิญกับการต่อรองทางเพศรูปแบบใหม่ นัน่ คือพวกเขาอาจเลือกทีจ่ ะยอมสละความ
ปลอดภัยมากกว่าที่จะยอมเสี่ยงการถูกปฏิเสธ ทั้งนี้เพราะพวกเขาต้องการให้คู่ที่เป็นเกย์ให้การยอมรับในความเป็นชายของตน (Rowniak et al.,
2011) หากสถานบริการตรวจ HIV ไม่มคี วามละเอียดอ่อนพอต่อความต้องการของผูช้ ายข้ามเพศ อาจะท�ำให้ผชู้ ายข้ามเพศมาใช้บริการตรวจน้อยลง
และยิ่งเป็นการลดข้อมูลความชุก HIV ของผู้ช้ายข้ามเพศลง

“ความจริงที่ว่ามีใครบางคนต้องการมีเพศสัมพันธ์กับพวกเราหมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้รังเกียจอวัยวะเพศของเรา เขาไม่ได้รังเกียจร่างกาย
ของเรา เขาไม่ได้รงั เกียจอะไรเราเลย แล้วอย่างนัน้ ฉันจะยังมีสทิ ธิท์ จี่ ะขอการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยอีกหรอ? ... ฉันต้องการทีจ่ ะมีใครซักคน
และไม่ถูกปฏิเสธอีกต่อไป”
- ผู้ชายข้ามเพศ, ประเทศสิงคโปร์ (WHO, 2014b)

3.4.4.5 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการ HIV โดยบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
สี่กรณีตัวอย่างต่อไปนี้กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจ HIV, การให้ค�ำปรึกษา, และการรักษาพยาบาลส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศใน
ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิก โครงการต่างๆ ดังที่แสดงในกรณีตัวอย่างนี้ยังอาจช่วยลดช่องว่างด้านข้อมูลที่มีอยู่
ด้วยการเพิ่มข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่มีอยู่เข้าไป นอกจากนี้สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดียได้ด�ำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ
และฮิจรา ดังรายละเอียดในส่วนที่ 4.3.6 ของแนวทางต้นแบบนี้ การด�ำเนินการร่วมกันของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศและฮิจราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การมุ่งเน้นงานไปที่การให้บริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการให้บริการด้าน HIV นั้นสามารถเชื่อมโยงกับการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ
การศึกษาวิจัยในภูมิภาคอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศที่ติดเชื้อ HIV จ�ำนวนมากไม่รู้ถึงภาวะการติดเชื้อของตน (Herbst et al., 2008)
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้าน HIV โดยผู้ชายข้ามเพศในภูมภิ าคนี้ กรณีตัวอย่างสี่กรณีต่อไปนีย้ ำ�้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการให้
บริการด้าน HIV ที่มีบุคคลข้ามเพศเป็นแกนน�ำในประเทศฟิลปิ ปินส์ ไทย ปาปัวนิวกินี และปากีสถาน
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กรณีตวั อย่าง: บริการตรวจ HIV และการให้คำ� ปรึกษาโดยเครือข่ายบุคคลข้ามเพศในประเทศฟิลปิ ปินส์
COLORS คือองค์กรที่น�ำโดยกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ COLORS ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกส�ำนักงาน
ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) ผ่านโครงการ Trans Femina ในโครงการดังกล่าวผู้หญิงข้ามเพศเป็นผู้อบรมให้ความรู้และให้ข้อมูลด้าน HIV
เอกสารต่างๆ ให้ค�ำปรึกษาด้าน HIV และบริการตรวจการติดเชื้อแก่ผู้หญิงข้ามเพศด้วยกัน ในระยะเวลาสามเดือน COLORS เข้าถึงผู้หญิง
ข้ามเพศ 508 คน และมากกว่าร้อยละ 60 (317 คน) ได้รับการตรวจเชื้อ HIV ตัวเลขดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราการตอบสนองที่ค่อนข้างสูงส�ำหรับ
การให้ให้ความรูด้ า้ น HIV แก่ผหู้ ญิงข้ามเพศในประเทศฟิลปิ นิ ส์ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ COLORS แตกต่างไปจากการให้ให้ความรูโ้ ดยผูห้ ญิงข้ามเพศเพือ่ ผูห้ ญิง
ข้ามเพศทั่วไปก็คอื COLORS มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลและได้รับการรับรองในการให้ค�ำปรึกษาด้าน HIV
COLORS ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับคลินิกอนามัยเพื่อสังคมแห่งเซบูซึ่งเป็นสถาบันสุขภาพของรัฐ คลินิกดังกล่าวให้พื้นที่แก่ COLORS ในการ
ท�ำการตรวจ HIV และให้คำ� ปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย การท�ำงานกับคลินกิ ท�ำให้ง่ายต่อการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่การรักษา การดูแล และให้บริการช่วย
เหลือ “หลังจากตรวจเสร็จ คุณก็ต้องโน้มน้าวให้พวกเขาอยู่รอรับผล และส่งต่อพวกเขาไปยังกลุ่มให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
นีน่ บั ว่าเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญก้าวหนึง่ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ บุคคลข้ามเพศและหน่วยงานให้บริการสุขภาพของรัฐ “โต๊ะตัวนัน้ คือ
ส�ำนักงานของเรา... มันตัง้ อยู่ในอาคารของรัฐ มันอาจจะช่วยท�ำให้โครงการและความพยายามต่างๆ ของเรามีความเป็นทางการ”
พืน้ ทีเ่ ฉพาะส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในคลินกิ ของรัฐช่วยให้ผคู้ นมองเห็นบุคคลข้ามเพศมากขึน้ แต่ยงั มีผหู้ ญิงข้ามเพศอีกมากที่ COLORS อยาก
เข้าให้ถงึ
“มันก็ดีนะที่เราอยู่ที่นั้น แต่ผู้หญิงข้ามเพศส่วนใหญ่ออกมาใช้ชีวิตตอนกลางคืน การมีโต๊ะตัวนั้นก็อาจยังไม่ท�ำให้เราเข้าถึงทุกคน...
จึงยังมีความจะเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์ท่นี �ำโดยเครือข่ายชุมชนที่เข้าถึงคนที่ใช้ชีวิตในยามวิกาลอยู่”
โครงการดังกล่าวที่น�ำโดย COLORS นี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่หน่วยงานอื่นสามารถปฏิบัติตามได้ โดยอาจขอทุนผ่านทาง กองทุนโลกเพื่อการต่อ
ต้านโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รอบปี พ.ศ. 2558-2560 ในประเทศฟิลปิ ปินส์
ที่มา: COLORS, ประเทศฟิลป
ิ ปินส์

กรณีศึกษา: องค์กรโดยเครือข่ายบุคคลข้ามเพศส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศและคาวาจา ซีราส
(KHAWAJA SIRAS) ในประเทศปากีสถาน
สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (Naz Male Health Alliance: NMHA) เป็นหน่วยงานโดยบุคคลข้ามเพศในปากีสถานที่ด�ำเนินงานเพื่อสนองต่อ
ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพและความต้องการทางสังคมของผู้หญิงข้ามเพศ (มักถูกเรียกว่า คาวาจา ซีราส หรือ ฮิจรา ในปากีสถาน) และเยาวชน
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (young MSM)
NMHA ได้ท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายในห้าเมืองในปากีสถาน (ลาฮอร์, การาจี, ราวัลปินดี, ไฮเดอราบัด, และลัคนา) เพื่อก่อตั้งองค์กรชุมชน
คนข้ามเพศขึ้นหกแห่ง ส�ำนักงานองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งให้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับ “ฮ็อตสป็อต” และในพื้นที่ที่มี ฮิจรา หรือ คาวาจา ซีราส อยู่เยอะ
ซึ่งท�ำให้ส�ำนักงานเหล่านี้เข้าถึงง่ายและมีบรรยากาศที่ปลอดภัยและผ่อนคลายส�ำหรับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางสังคมหรือมีรายได้ต�่ำ ซึ่งเป็นก
ลุ่มเป้าหมายหลักของ NMHA
องค์กรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งในแง่ของเงินทุนและการสนับสนุนทางวิชาการจาก NMHA และท�ำหน้าที่ตรวจและให้ค�ำปรึกษา
ด้าน HIV, การวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, การแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
การด�ำเนินการเหล่านี้มีทั้งแบบลงไปในพื้นที่ชุมชนและการให้บริการผ่านศูนย์บริการคลินิก แต่ละองค์กรจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก
คือการให้บริการแก่ชุมชนโดยมีศูนย์Drop-inที่ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้สะดวก ส่วนนี้เป็นหนึ่งในวิธีของการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ชุมชน ส่วนที่สองคือการให้บริการทางการแพทย์
ส่วนของการให้บริการแบ่งออกเป็นส่วนที่ให้บริการแก่ผู้หญิงข้ามเพศ และส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) เพื่อ
ให้บริการแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ แต่ละศูนย์มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 15 คนจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ
ซึง่ รวมถึงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีบ่ คุ คลข้ามเพศเป็นผู้ให้คำ� แนะน�ำและข้อมูลต่างๆ ศูนย์เหล่านีด้ ำ� เนินการ
โดยเครือข่ายของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เอง
รัฐบางรัฐของปากีสถานได้ประกาศต่อสาธารณะว่า NMHA มีส่วนส�ำคัญในการเพิม่ การลงทะเบียนผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับผู้ชาย (MSM) ที่ติดเชื้อ HIV ผ่านศูนย์รักษา HIV ของรัฐ NMHA ได้ลงแรงเป็นพิเศษในการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ เช่น โครงการควบคุม AIDS แห่งชาติ, สมาคมวางแผนครอบครัวราห์นูมา, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN), กลุ่มพันธมิตร
แอเชียแปซิฟิกเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้ชาย, และองค์กรเยาวชน Youth Voices Count รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ที่มา: สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ, ประเทศปากีสถาน
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กรณีศึกษา: การตรวจเชื้อ HIV โดยเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอง (พัทยา, ประเทศไทย)
มูลนิธซิ สิ เตอร์เป็นองค์กรในพัทยาซึง่ เป็นเมืองท่องเทีย่ วชายทะเล เจ้าหน้าที่ วิทยากร และอาสาสมัครทัง้ หมดเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศซึก่ มักเรียก
ว่า กะเทย หรือ สาวประเภทสอง ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามูลนิธซิ สิ เตอร์ได้ท�ำงานกับผู้หญิงข้ามเพศเกือบ 5,000 คนจากที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ขาย
บริการทางเพศ นักแสดงคาบาเรต์ และเยาวชน
ศูนย์แวะพักของมูลนิธิซิสเตอร์ (drop-in-center: DIC) เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจัดให้มีกิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชั้นเรียนกีฬา การแต่งหน้า
การสอนท�ำอาหาร และยังมีการให้บริการทางสัคม การตรวจคัดกรองและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนีไ้ ด้การสร้าง
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ จึงมีพยาบาลข้ามเพศมาประจ�ำอยู่ท่ศี ูนย์เพื่อให้บริการตรวจ HIV และให้ค�ำปรึกษาอีกด้วย (HIV testing
and counselling: HTC)
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยังลงพื้นที่ในบาร์ของบุคคลข้ามเพศ คลับ และสวนสาธารณะ โดยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่อาจมีการซื้อขายบริการทางเพศ
มูลนิธิฯยังท�ำการสื่อสารเพื่อให้คนรับรู้ถึงการให้บริการของมูลนิธิ ซึ่งรวมถึง DIC และการแจกจ่ายถุงยางและสารหล่อลื่นชนิดน�้ำ นอกจากนี้
ยังมีวทิ ยากรทีจ่ ะแวะเข้าไปเยีย่ มเยียนผู้หญิงข้ามเพศทีบ่ ้านเพือ่ ให้คำ� ปรึกษาและข้อมูลเกีย่ วกับการรับฮอร์โมนและการผ่าตัดแปลงเพศ วิทยากร
ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างบุคคลข้ามเพศกับหน่วยให้บริการสุขภาพของรัฐทีเ่ ป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ และยังท�ำหน้าทีไ่ ปเป็นเพือ่ นผู้หญิง
ข้ามเพศในการเข้ารับการรักษาโรคติต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ CD4 และการรับยาต้านไวรัส
การประเมินผลการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2554 พบว่าโครงการป้องกัน HIV ของมูลนิธฯิ ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายคือผูห้ ญิงข้ามเพศนัน้ มีประสิทธิภาพ
ในการเข้าถึงผู้หญิงข้ามเพศจ�ำนวนมาก และยังมีประสิทธิภารในการจัดการกับปัญหาความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ HIV อีกด้วย ปัจจัยความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญคือการท�ำให้กลุม่ เป้าหมายเข้าถึงการใช้สารหล่อลืน่ ชนิดน�ำ้ และถุงยางอนามัยผ่านกิจกรรมลงพืน้ ทีแ่ ละการสร้างระบบการตรวจ HIV แบบ
รวดเร็วลงไปในการให้บริการแค่บุคคลข้ามเพศ (Pawa et al., 2013)
การด�ำเนินงานของมูลนิธิซิสเตอร์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศยังคงให้ความส�ำคัญกับการน�ำและการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ, การสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลในการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้น�ำโมเดลนี้มาจาก ส�ำนักงานบริการด้าน
ประชากรระหว่างประเทศ (Population Service International: PSI) ประเทศไทย ข้อมูลประจ�ำปีลา่ สุดของมูลนิธฯิ แสดงให้เห็นว่า ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ผู้หญิงข้ามเพศ 386 คน และ คู่ของพวกเธอจ�ำนวน 69 คนได้ใช้บริการของมูลนิธิ และร้อยละ 47 ของ
ผู้หญิงข้ามเพศที่ใช้บริการเป็นผู้ขายบริการทางเพศ
และในปัจจุบันที่เริ่มมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ คุณดอย ผู้จัดการของมูลนิธิซิส
เตอร์ ก็มีวิสัยทัศน์ในการขยายการด�ำเนินงานของมูลนิธิออกไปสู่การให้บริการทางสังคมที่ครอบคลุมทุกมิติส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ มิใช่เพียงแต่
การให้บริการทางสุขภาพเท่านั้น
ที่มา: มูลนิธซิ ิสเตอร์, ประเทศไทย
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กรณีตัวอย่าง: วิทยากรข้ามเพศในประเทศปาปัวนิวกินี
ความชุกของการติดเชือ้ HIV ในประชากรทัว่ ไปในปาปัวนิวกินอี ยู่ทรี่ ้อยละ 0.9 แต่ความชุกในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ หรือ palopa ในเมืองหลวง
ของพอร์ตมอร์สบีอยู่ที่ร้อยละ 23 ในการที่จะจัดการกับความชุกของการติดเชื้อ HIV ที่สูงนี้ องค์กร Save the Children ได้เริ่มโครงการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ ผู้หญิงขายบริการทางเพศ และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)
“เมื่อผู้หญิงข้ามเพศติดเชื้อ HIV ครอบครัวของพวกเธอจะขับไล่พวกเธอออกมา และส่วนใหญ่พวกเธอจะเข้าไม่ถงึ การรับยาต้านไวรัส
เนื่องจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่จึงมักจะเสียชีวิตแม้ว่าปาปัวนิวกินีจะมีนโยบายแจกยาต้านฟรีในคลินิกของรัฐบาล
ก็ตาม”
คลินิก Poro Sapot เปิดให้บริการแก่ประชากรเป้าหมายหลักสัปดาห์ละครั้ง การให้บริการทางการแพทย์ของคลินิกมีทั้งการให้ค�ำปรึกษา
ด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การตรวจคัดกรองโรค, การรักษา, การตรวจวัณโรค, การวางแผนครอบครัว, สุขภาวะทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ และการคัดกรองและให้ค�ำปรึกษาด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ และการส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด้วยการให้บริการทีห่ ลากหลายและพืน้ ทีท่ ตี่ ้อนรับทุกคน คลินกิ Poro Sapot มีเป้าหมายทีจ่ ะลดการตีตราและการเลือกฏิบตั ติ ่อบุคคลข้ามเพศซึง่
มักเกิดขึ้นระหว่างการย้ายสถานบริการทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
ผู้หญิงข้ามเพศสิบห้าคนเป็นแกนน�ำในโครงการส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศในเขตเมือง โครงการดังกล่าวให้การช่วยเหลือในการเดินทางของ
ผู้หญิงข้ามเพศในวันทีพ่ วกเธอต้องไปคลินกิ วิทยากรในแต่ละภูมภิ าคมีโทรศัพท์ประจ�ำโครงการในการประสานกับผู้รบั บริการให้ไปรอทีจ่ ดุ นัดพา
เพื่อรับขึ้นรถบัสซึ่งจะน�ำพวกเขาไปจังจุดรับบริการ ซึ่งรวมถึงบริการทางการแพทย์ด้วย คลินิกให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมดังกล่าวแก่ผู้หญิงข้าม
เพศเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการติดเชื้อที่สูงในกลุ่มประชากรนี้รวมถึงความรุนแรงของการล่วงละเมิดที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงข้ามเพศในขณะที่
พวกเธอพยายามเข้ารับบริการที่คลินกิ
ก่อนที่จะมีการให้บริการที่คลินิก ผู้หญิงข้ามเพศจะถูกส่งไปยังคลินิกของรัฐบาลเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมการรักษา HIV การตีตราและเลือก
ปฏิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้หญิงข้ามเพศมักไม่ได้รับบริการ โครงการฯจึงได้พัฒนาวิธีการค้นหาตัวผู้หญิงข้ามเพศโดยผู้หญิงข้ามเพศด้วยกัน
วิทยากรผู้หญิงข้ามเพศจะอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าข้ามเพศซึ่งได้เคยรับการตรวจ HIV และผลออกมาว่าติดเชื้อ ให้เข้าสู่การรับยาต้านไวรัส
ของรัฐบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โครงการได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงข้ามเพศ 20 คน ให้ได้รับยาต้านไวรัส และมีแผนที่จะท�ำงาน
กับผู้หญิงข้ามเพศมากขึ้นกว่านี้อีก
ขณะนี้โครงการได้อบรมผู้ให้บริการสุขภาพทุกคนทั่วเมืองให้มีความละเอียดอ่อน และได้ดึงเอาผู้หญิงข้ามเพศเข้าร่วมการฝึกอบรม
ผู้ให้บริการสุขภาพด้วย
“ตัง้ แต่ที่โครงการเริ่มเข้ารูปเข้ารอย ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่ดใี นกลุ่มบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศเริ่มรู้สกึ ว่ามีคนได้ยนิ เสียงของ
พวกเขา... ถ้าวันนึงที่โครงการนี้หายไป แล้วจะยังไงต่อ? ผู้หญิงข้ามเพศจะยังได้รับการรักษาอยู่มยั้ ?
ที่มา: Paro Sapot, ประเทศปาปัวนิวกินี
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3.4.5 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ปัจจุบันยังมีข้อมูลค่อนข้างจ�ำกัดเกี่ยวกับความชุกของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคนี้ และไม่มีข้อมูลเกี่ยว
กับผู้ชายข้ามเพศเลย ข้อมูลที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็มักมาจากการเก็บข้อมูลที่มีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยซึ่งแสดงถึงอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ของผู้หญิงข้ามเพศว่าสูงกว่าประชากรทั่วไป ซึ่งนับว่ามีนัยส�ำคัญในแง่ของผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ย�่ำแย่ลงอันเนื่องมาจากโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โดยตรง และจากการที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV อีกด้วย (Bonell et al., 2000; Freeman
et al., 2006; Johnson et al., 2008) การพัฒนาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในรายที่มีการติดเชื้อ HIV อีกด้วย

รูปที่ 4: ความชุกของโรคซิฟิลิสในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ (พ.ศ. 2552-2556)
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูล HIV และ AIDS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, การทบทวนสถานการณ์: บุคคลข้ามเพศ (ชายสู่หญิง) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557, http://
aidsdatahub.org/transgender-people-2014-slides

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความชุกของโรคซิฟิลิสนั้นสูงเป็นพิเศษในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศใน
ประเทศฟิจิ (ร้อยละ 22) พอร์ตมอร์สบีในประเทศปาปัวนิวกินี (ร้อยละ 25) และในประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 25.3) ที่ซึ่งความชุกยิ่งพุ่ง
สูงขึ้นไปอีกในเขตเมืองจาการ์ตา (ร้อยละ 31.2)
ในประเทศอินเดีย ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและจ�ำกัดแสดงให้เห็นถึงความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สูงกว่าปกติในกลุ่ม
ฮิจราในหลายรัฐและหลายเมือง (Chakarapani, 2013) ซึ่งรวมถึงความชุกของโรคซิฟิลิสซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 10.3 และ 13.6 (Brahmam et al.,
2008; Gupte et al., 2011; Sahastrabuddhe et al., 2012).
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ดังแสดงในรูปที่ 5 ความชุกของโรคหนองในมีจำ� นวนทีส่ งู ในเวียงจันทน์และสะหวันนะเขต ประเทศลาว (ร้อยละ 20.7), อินโดนีเซียทัว่ ประเทศ
(ร้อยละ 28.8), และเมืองโคตาบันดุงซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 38.4) ความชุกของคลามีเดียก็มีความสูง
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรคหนองใน (ร้อยละ 38.1, 28.3 และ 44.4 ตามล�ำดับ)

รูปที่ 5: ความชุกของโรคหนองในและคลามีเดียในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ (พ.ศ 2552-2555)
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ในเมือ งปู เ นของประเทศอิน เดีย ร้ อ ยละ 15.3 ของประชากรมีแ ผลบริเ วณอวั ย วะเพศ และร้ อ ยละ 10.3 มีหู ด ที่บ ริเ วณอวั ย วะเพศ
(Sahastrabuddhe et al., 2012) ความชุกของทั้งคู่นี้นับได้ว่าอยู่ในระดับสูง (Chakrapani, 2013)

3.4.6 การบริโภคแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
เช่นเดียวกับกลุ่มชายขอบอืน่ ๆ บุคคลข้ามเพศก็อาจใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดชนิดอืน่ ๆ เพือ่ หลีกหนีจากความเจ็บปวดจากการถูกกีดกัน
ตีตรา และเลือกปฏิบัติ และอาจไปถึงขัน้ ใช้สารเสพติดชนิดรุนแรงหรือถึงขั้นติดยา ความกลัวที่จะถูกตัดสินโดยผู้ให้บริการสุขภาพอาจท�ำให้บุคคล
ข้ามเพศไม่เข้ารับการบ�ำบัดการใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติดอาจเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยมากในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะสามารถลดการพึ่งพาสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ได้หรือไม่
ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ยังมีขอ้ มูลเชิงปริมาณน้อยมากเกีย่ วกับการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุม่ บุคคลข้ามเพศ ข้อมูลส่วนใหญ่
มักถูกเก็บในบริบทของการวิจยั ด้าน HIV ซึง่ ไม่ได้มุ่งไปทีผ่ ู้หญิงข้ามเพศ หลักฐานจากเรือ่ งเล่าได้ชใี้ ห้เห็นว่าการใช้ยาเสพติดอาจเป็นประเด็นปัญหา
สุขภาพที่ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคเอเชีย
การศึกษาวิจัยด้าน HIV มักเก็บข้อมูลการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าเส้นเลือดเนื่องจากเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ HIV ผ่านการใช้เข็ม
ร่วมกัน ในห้าประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีข้อมูล (บังกลาเทศ, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ปากีสถาน, และฟิลิปปินส์46) พบว่ามีผู้หญิงข้ามเพศ
ที่ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดอยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 3.447

46. รายงานจาก COLORS แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 10 ของผู้หญิงข้ามเพศที่ COLORS เข้าถึงมีการใช้สารเสพติด (ในจ�ำนวนนั้นร้อยละ 1 ใช้วิธีการฉีด) สารเสพติดที่ใช้กันมาก
ที่สุดคือเมทแอมเฟตามีน
47. ที่มา: เตรียมข้อมูลโดย by www.aidsdatahub.org จากฐานข้อมูลของ (1) National AIDS/STD Programme Bangladesh. 2008. Behavioral Surveillance Survey 2006-07;
(2) Ministry of Health Republic of Indonesia. 2011. IBBS 2011 - Integrated Biological and Behavioral Survey; (3) Malaysia AIDS Council and Ministry of Health.
2010. Integrated Biological and Behavioral Survey 2009; (4) National AIDS Control Program, Pakistan. 2011. HIV Second Generation Surveillance in Pakistan
-National Report Round IV 2011.

44

3
การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดในปริมาณมากหรือใช้อย่างสม�่ำเสมอ (รวมถึงการใช้สารจ�ำพวกฝิ่นและสารกระตุ้นอื่นๆ) อาจท�ำให้เสี่ยง
มากขึ้นที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การศึกษาวิจัยจึงเน้นไปที่การตั้งค�ำถามถึงขนาดการใช้ยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคลข้ามเพศ (ซึง่ รวมถึงผู้ขายบริการทางเพศด้วย) ทีมวิจยั ของ Pawa et al. พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศเคยใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (Pawa et al., 2013) ในจ�ำนวน
ผู้หญิงข้ามเพศในโครงการป้องกัน HIV ของประเทศจีนจ�ำนวน 280 คน ร้อยละ 3.6 (14 คน) เคยใช้ฝิ่นโดยวิธีการฉีด และร้อยละ 6.8 (19 คน)
รายงานว่าได้ใช้ยาเสพติดที่ไม่ใช่วธิ ีการฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในสามเดือนที่ผ่านมา (Avery et al., n.d.)
การศึกษาวิจยั ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 42.6 ของผูห้ ญิงข้ามเพศในประเทศไทยใช้ยาเสพติดในช่วงสามเดือนทีผ่ า่ นมา ใน
ขณะทีก่ ารศึกษาวิจยั ในประเทศกัมพูชาเกีย่ วกับผูห้ ญิงข้ามเพศในธุรกิจขายบริการทางเพศในพนมเปญพบอัตราการใช้แอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์
ในระดับสูง (Guadamuz et al., 2011; Davis et al., 2014) รายงานในปี พ.ศ. 2553 ของประเทศอินเดียระบุถึงความจ�ำเป็นในการจัดการกับปัญหา
การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดในระดับอันตรายในกลุ่มของฮิจราและผู้หญิงข้ามเพศ
“แม้จะไม่ทราบจ�ำนวนทีแ่ น่ชดั แต่มฮี จิ ราและบุคคลข้ามเพศจ�ำนวนมากทีใ่ ช้แอลกอฮอล์เพือ่ ลืมความเครียดและความเศร้าซึมซึง่ พวกเขา
ต้องเผชิญในชีวติ ประจ�ำวัน กลุม่ ฮิจราได้ให้เหตุผลทีห่ ลากหลายต่อการใช้แอลกอฮอล์ของพวกเธอซึง่ ต้องการ ‘ลืมความกังวล’ (เนือ่ งจาก
ไม่มีความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือไม่มีใครสนใจพวกเธอ) หรือเพื่อที่จะสามารถต้อนรับลูกค้าบางรายในการขายบริการทางเพศ”
(UNDP, 2010)
การใช้แอลกอฮอล์พบได้ทั่วไปในระหว่างการลงพื้นที่ของโครงการแสงและเงา (Shadows and Lights Project) ของสมาคมวางแผนครอบครัว
ประเทศอินเดีย (FPA) ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนที่ 4.3.6
ฮิจรายี่สิบคนที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินความจ�ำเป็นในประเทศอินเดียในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นถึง
การใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ เพือ่ ลดการท�ำให้โดดเดีย่ วทางสังคม หรือในบางกรณีเพือ่ ลดความเจ็บปวดจากการรับการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ หรือ
การท�ำหมัน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์บางคนรายงานว่าใช้กัญชาช่วยให้ผู้ตดิ เชือ้ HIV เพือ่ ท�ำให้รู้สกึ เจริญอาหารขึน้ รายงานฉบับนีอ้ ้างถึงการวิจยั ในปี
พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับฮิจราในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ซึ่งพบว่าร้อยละ 3 ใช้ยาเสพติดแบบฉีด อย่างไรก็ตามมากกว่าครึ่งเคยใช้ยาเสพติด
ชนิดรุนแรง เช่น โคเคน, เฮโรอีน, มอร์ฟีน, หรือแอมเฟตามีน (Rehan and Chaudhary, 2009, cited in Humsafar Trust, 2012)
การส�ำรวจผูข้ ายบริการทางเพศในประเทศฟิจใิ นปี พ.ศ. 2555 ได้ขอ้ สรุปว่าการใช้แอลกอฮอล์ (เก็บข้อมูลโดยให้กลุม่ เป้าหมายเป็นผูร้ ายงาน
ปริมาณการใช้เอง) อยู่ในอัตราที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 55 รายงานว่าใช้กัญชาเป็นประจ�ำทุกวัน (Mossman et al., 2014)48 ผู้ขายบริการทาง
เพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มที่มากกว่าผู้ขายบริการทางเพศเพศหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะตอบว่าพวกเธอเลือกอาชีพขายบริการทางเพศ
เพราะว่าเป็นหนทางทีด่ ที จี่ ะได้เงินมาเพือ่ น�ำไปซือ้ ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ พวกเธอยังมีแนวโน้มมากกว่าทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์เพือ่ แลกกับแอลกอฮอล์
(ร้อยละ 31 เทียบกับร้อยละ 13 ในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศเพศหญิง) หรือเพื่อแลกกับยาเสพติด (ร้อยละ 14 เทียบกับร้อยละ 4 ตามล�ำดับ)
การศึกษาวิจัยอื่นๆ ได้ส�ำรวจการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในภาพรวมมากกว่า ในภูมิภาคแปซิฟิกที่มีการส�ำรวจผู้หญิงข้ามเพศ (leiti)
และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในประเทศตองกาในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งพบอัตราการดื่มหนักในอัตราที่สูง49 มากกว่าหนึ่งในสามของ
ผู้ที่รายงานว่าได้บริโภคแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยรายงานว่าดื่มประมาณ 10 – 19 แก้วในการดื่มในแต่ละครั้ง ในขณะที่อีกหนึ่งในสาม
บริโภคตัง้ แต่ 20 แก้วขึ้นไป50

3.4.7 สุขภาพจิต
สุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในสิทธิทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ ในส่วนนีจ้ ะสรุปถึงประเด็นความเครียดทีบ่ คุ คลข้ามเพศอาจประสบ
จากการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศก็เหมือนกับบุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่เข้ารับบริการ
สุขภาพจิตด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างหลากหลาย และโดยมากมักไม่เกีย่ วกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ผูใ้ ห้บริการควรมีความคุน้ เคยกับความหลากหลาย
ทางเพศและปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อบุคคลข้ามเพศในแต่ละวัฒนธรรม และแสดงถึงความละเอียดอ่อนในการให้บริการ (WPATH, 2012)
ทั้งนี้ในส่วนที่ 4.5 จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ให้บริการในการให้บริการสุขภาพจิต
48. ในจ�ำนวนผู้ให้บริการทางเพศทั้งหมด ร้อยละ 8 รายงานว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำทุกวัน และร้อยละ 14 รายงานว่าดมกาว น้อยกว่าร้อยละ 2 รายงานการใช้ยาเสพ
ติดชนิดอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 11 รายงานการใช้ยาเสพติดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
49. แม้ข้อมูลของ leiti และ MSM จะถูกเหมารวมกัน แต่ leti นับเป็นมากกว่าร้อยละ 68 ของผู้เข้ารับการส�ำรวจจ�ำนวน 100 คน ดังนั้นจึงประมาณได้ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของ leiti ทั้งหมดบริโภคแอลกอฮอล์ 10 แก้วขึ้นไปในการดื่มตามปกติ ทั้งนี้การดื่มมากกว่าห้าแก้วขึ้นไปนับว่าเป็นการดื่มหนัก
50. การส�ำรวจเฝ้าระวังผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในประเทศตองกาครั้งที่สอง (Second Generation Surveillance Survey of MSM in Tonga), พ.ศ. 2551
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3.4.7.1 ข้อมูลระดับภูมิภาค
นอกจากงานวิจยั ในประเทศออสเตรเลียเมือ่ ไม่นานมานีช้ นิ้ หนึง่ แล้ว ข้อมูลในระดับภูมภิ าคด้านสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศนัน้ เน้นไปทีก่ ลุ่ม
เด็กและเยาวชนเท่านัน้
การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ.2555 พบว่าเยาวชน LGBT ในประเทศเนปาลมักประสบกับภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล มีการใช้สารเสพติด และมี
การฆ่าตัวตายหรือมีการคิดวางแผนฆ่าตัวตาย (Sharma, 2012) ในประเทศญีป่ นุ่ มีขอ้ มูลทางสถิตทิ รี่ วบรวมโดยคลินกิ เพศภาวะในจังหวัดโอกายามะ
และโตเกียวพบว่าบุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะถูกรังแกในโรงเรียนมากกว่า และยังมีแนวโน้มออกจากโรงเรียนกลางคัน และมีความคิดวางแผน
หรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า51
ในประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 จากการส�ำรวจระดับประเทศพบว่านักเรียนซึ่งระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศมีสุขภาวะแย่กว่า
บุคคลทัว่ ไป พวกเขามีแนมโน้มมากกว่าทีจ่ ะถูกรังแกในโรงเรียน เคยพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีอาการซึมเศร้า และมีแนวโน้มน้อยกว่านักเรียนทัว่ ไป
ที่จะตอบว่าพ่อหรือแม่รักและเป็นห่วงตนมาก (Clarke et al., 2014)

งานวิจัยสุขภาพจิตบุคคลข้ามเพศระดับชาติประเทศออสเตรเลียครั้งที่ 1
งานวิจยั สุขภาพจิตบุคคลข้ามเพศระดับชาติประเทศออสเตรเลียครัง้ ที่ 1 มุง่ ไปทีก่ ารศึกษาประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิตของบุคคล
ข้ามเพศและกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีอายุตงั้ แต่ 18 ปีข้นึ ไป และพบว่ามีความทุกข์ใจอยู่ในระดับสูง
� ร้อยละ 43.7 ก�ำลังเป็นโรคซึมเศร้า
� ร้อยละ 25 อยู่ในข่ายมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า
� ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีแนวโน้มสูงกว่าคนทั่วไปถึง 4 เท่าที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า และมีแนวโน้มสูงกว่า 1.5 เท่าที่จะเป็น
โรควิตกกังวล...
� ร้อยละ 20.9 รายงานว่าเคยมีความคิดวางแผนฆ่าตัวตายหรือท�ำร้ายร่างกายตัวเองอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนวันในสองสัปดาห์
ที่ผ่านมา
บุคคลข้ามเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนหรือได้เคยผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนผ่านมาแล้วมักมีอาการซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่ยังไม่สามารถได้รับ
ฮอร์โมนหรือผ่านการผ่าตัด งานวิจัยนี้กระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยอยู่บนฐานของระบบความยินยอมที่ได้รับการให้ข้อมูล (informed consent)
ที่มา: Hyde et al., 2014

3.4.7.2 แรงกดดันด้านสุขภาพจิต
บุคคลข้ามเพศหลายคนมีความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงร่างกายของตนให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะนัน้ ไม่สามารถท�ำเช่นนัน้ ได้เนือ่ งจาก
เหตุผลทางการเงิน การเมือง การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม หรือเหตุผลอืน่ ๆ ข้อจ�ำกัดเหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดความทุกข์ซงึ่ เกิดจากความหวาดกลัวว่า
คนอื่นอาจไม่ยอมรับความแตกต่างในลักษณะร่างกายของตน
สถานะของบุคคลใดๆ ในครอบครัวของตนเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น กฎระเบียบภายในครอบครัวอาจมี
ความเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ำกัดในการตัดสินใจเปลี่ยนผ่านของบางคน การสูญเสีย
การสนับสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ ผลกระทบของการตีตราหรือการเลือกปฏิบตั สิ ง่ ผลต่อสุขภาพ
จิตของบุคคลข้ามเพศจะเกิดขึน้ มากหรือน้อยก็ยงั ขึน้ อยูก่ บั ความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพือ่ นๆ รวมถึงความภูมใิ จในอัตลักษณ์ของตนซึง่ ถือเป็น
หนึ่งในปัจจัยตัวกลางอีกด้วย (Bockting et al., 2011) บุคคลข้ามเพศได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนๆ ต�่ำที่สุด เมื่อเทียบ
กับกลุ่มอื่นๆ ในกลุ่มประชากร LGBT (Bockting et al., 2005) การไม่ยอมรับหมายถึงการที่บุคคลข้ามเพศสูญเสียเครือข่ายทางสังคมและระบบการ
ให้ความช่วยเหลือของตนเองไปเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผ่าน (UNDP and USAID, 2014b) เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโดยบุคคลข้ามเพศ
ด้วยกันอาจสามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้และลดภาวะโดดเดี่ยวลงได้ บุคคลข้ามเพศหลายคนกลัวว่าพวกเขาจะไม่มีวันที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
และเต็มไปด้วยความรักได้ ผลกระทบในระยะยาวของความเครียดและความโดดเดีย่ วถูกสะท้อนออกมาในอัตราทีส่ งู ของการเป็นโรคซึมเศร้า อัตรา
การฆ่าตัวตาย และรูปแบบอื่นๆ ของความเจ็บป่วยทางจิต (UNDP, 2010; UNDP and USAID, 2014b)
51. การพูดคุยหารือกับ ศ. Yuko Higashi ประธานการประชุมประจ�ำปีครั้งที่ 17 ของสมาคมความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะประเทศญี่ปุ่น และเป็นสมาชิกของ WPATH
ทั้งนี้ ศ. Higashi ได้แจ้งว่า ศ. Mikiya Nakatsuka จากมหาวิทยาลัยโอกายามะได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยในจังหวัดโอกายามะ โดยมุ่งศึกษาไปที่ความพยายามฆ่าตัวตายและ
การท�ำร้ายตัวเองในกลุ่มตัวอย่าง 1,167 คน ซึ่งเข้ารับการช่วยเหลือด้านความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง 2553
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บุคคลข้ามเพศอาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นจากการติดเชื้อ HIV หรือการถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ, การเลือกปฏิบัติ, และ
การตีตรา ดังนั้นจึงควรจัดให้มกี ารตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิตที่มีความละเอียดอ่อนต่อความเป็นบุคคลข้ามเพศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโรคซึม
เศร้าและความเครียด) แก่บคุ คลข้ามเพศทีต่ ดิ เชือ้ HIV อย่างสม�ำ่ เสมอ การด�ำเนินการเช่นนีจ้ ะท�ำให้สขุ ภาพของบุคคลข้ามเพศดีขนึ้ และเป็นการเพิม่
อัตราการเข้ารับยาต้านไวรัส การจัดการดังกล่าวอาจท�ำได้ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาด้าน HIV และโรคซึมเศร้า ไปจนถึงการจัดให้มีการรักษาทางการ
แพทย์ที่เหมาะสม (WHO, 2014, 2011)
การจัดการกับปัญหารการตีตราทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลความหลากหลายทางเพศและบุคคลทีม่ รี ่างกายแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคมเป็น
สิง่ ส�ำคัญในการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศ โดยทัว่ ไปความจ�ำเป็นด้านสุขภาพจิตของประชากรกลุม่ นีม้ กั ถูกมองข้ามและละเลยแม้วา่ WHO
จะมีข้อแนะน�ำให้มกี ารวางแผนด้านสุขภาพจิตระดับชาติที่ระบุถึงมาตรการส�ำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางก็ตาม

3.4.7.3 การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ค�ำนึงถึงบุคคลข้ามเพศ
บุคคลข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของอัตลักษณ์และ
การแสดงออกทางเพศอันรุ่มรวยซึ่งมีอยู่ในทุกส่วนของโลกใบนี้ “ปรากฏการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งพบได้ทั่วไปในโลกนี้
ไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็นความเจ็บป่วยหรือเป็นสิ่งผิด” (WPATH Board of Directors, 2010b)
แม้ว่าจะมีค�ำแนะน�ำที่ชัดเจนจาก WPATH ดังที่ได้กล่าวถึงในการอภิปรายในส่วนที่ 3.4.2 แต่บุคคลข้ามเพศหลายคนในภูมิภาคนี้ก็ยังพบกับ
ประสบการณ์ทไี่ ม่ดกี บั ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต แทนทีจ่ ะได้รบั การยอมรับในตัวตนของพวกเขา บุคคลข้ามเพศกลับรายงานว่าอัตลักษณ์ทางเพศ
ของพวกเขาถูกมองว่าเป็น “ปัญหา” ที่ต้องได้รับการบ�ำบัด ซึ่งหมายความว่าระดับของความสนใจต่อการประเมินโรคของบุคลากรด้านสุขภาพจิต
ในภูมิภาคนี้นั้นต�่ำกว่าที่คาดการณ์กันใน WPATH SOC7 มาก
นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างของประสบการณ์เชิงบวกในภูมิภาคนี้อีกด้วย สองในสามของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวิจัยของประเทศ
ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2557 ได้เคยเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตจากผู้ให้บริการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมดังกล่าว
มีความพอใจในประสบการณ์การรับบริการนั้น พวกเขาประเมินผู้ให้บริการสุขภาพในเกณฑ์ดี โดยประเมินว่าผู้ให้บริการมีความรู้ในเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศและการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ให้บริการสุขภาพ
อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ หนึง่ ในสีข่ องผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั หลีกเลีย่ งการรับบริการทางการแพทย์เนือ่ งจากการแสดงออกทางเพศของตน (Smith et al., 2014)
อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งท�ำงานด้านสุขภาพจิตมักไม่ค่อยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอที่จะท�ำงานกับบุคคลข้ามเพศได้ ทั้งนี้เนื่องจากต้อง
มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วย มิใช่แค่ความเข้าใจด้านโรคและการรักษาแต่เพียงอย่างเดียว ปัญหาเหล่านี้พัวพันกันเข้าไปอีก
เมือ่ บุคคลข้ามเพศต้องได้รบั การส่งต่อจากผู้เชีย่ วชาญด้านสุขภาพจิตไปสู่การรับการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูป
ลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ
ในบางกรณี ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตมีการตอบสนองต่อความกดดันจากสมาชิกภายในครอบครัวที่ต้องการกดดันให้บุคคลข้ามเพศ
เข้ารับการรักษาเพื่อเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศให้เป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด การรักษาเหล่านี้บางครั้งรวมถึงการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช (UNDP and USAID, 2014b) มีรายงานว่าผู้ให้ค�ำปรึกษาในประเทศกัมพูชามักพูดให้เยาวชนข้ามเพศและ LGB
“พยายามเปลี่ยนและท�ำตามความต้องการของพ่อแม่” ” (UNDP and USAID, 2014a) ถึงแม้ว่า WPATH SOC7 จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคัดค้านการ
รักษาเพื่อเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะก็ตาม
การรักษาที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศของบุคคลใดๆ ให้ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิดนัน้ ได้ถกู ลองท�ำมาแล้วในอดีต โดยไม่เคยส�ำเร็จเลย... ปัจจุบนั การรักษาในลักษณะดังกล่าวนัน้ ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม
(Coleman et al., 2011, p. 16)
บุคคลข้ามเพศจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ได้กล่าวถึงประสบการณ์การถูกบังคับให้เข้าหาผู้น�ำทางศาสนาเพื่อรับ
การบ�ำบัดด้วยบทสวดภาวนา ตัวอย่างเหล่านี้รวมถึงการเข้าพบจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในบางพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งไม่ยินดีพบเด็กหรือ
เยาวชนข้ามเพศ และแนะน�ำให้พ่อแม่พาเด็กไปหาหมอผีท้องถิ่นแทน ในตัวอย่างของประเทศเวียดนามด้านล่างนี้ ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งถูกน�ำไป
รักษาทั้งในโรงพยาบาลและถูกน�ำไปพบผู้น�ำทางศาสนาด้วย
เมื่อ “เจ” ผู้หญิงข้ามเพศอายุ 26 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์ (ประเทศเวียดนาม) ประกาศตัวว่าเธอเป็นผู้หญิง ครอบครัวของเธอ
ก็น�ำตัวเธอไปโรงพยาบาล (โดยไม่เต็มใจ) เธอต้องตรวจเลือกและต้องเข้ารับการ “รักษา” ด้วยหมอผี เธอถูกล่วงละเมิดทางใจและถูกท�ำร้าย
ร่างกายที่บ้านของเธอเอง
ที่มา: UNDP, 2014h
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3.4.8 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ
(gender-affirming health services)
3.4.8.1 บทน�ำ
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายคน การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์เป็นขั้นตอนที่จ�ำเป็นส�ำหรับการมีสุขภาวะที่ดี “การให้บริการทางการแพทย์
เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ” (gender-affirming health services) นั้นหมายรวมถึงการช่วยเหลือทางการ
แพทย์ทงั้ หมดที่บุคคลข้ามเพศต้องได้รับตัง้ แต่บุคคลข้ามเพศเริ่มคิดว่าจะเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ เช่น การเข้ารับการให้ค�ำปรึกษาและความช่วย
เหลือจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลข้ามเพศด้วยกัน การรับฮอร์โมน การก�ำจัดขน การผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือลดหน้าอก การผ่าตัดอวัยวะเพศ และ
การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การรับฮอร์โมนและการผ่าตัดเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะลดภาวะทุกข์ใจในเพศในหลายต่อหลายคน
(American Medical Association, 2008; Anton, 2009; WPATH, 2008; Coleman et al., 2011)
การศึกษาวิจยั เมือ่ ไม่นานมานีซ้ งึ่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ข้อมูลแก่การพัฒนา แนวปฏิบตั ขิ ององค์การอนามัยโลกเพือ่ การป้องกัน, วินจิ ฉัย, และ
รักษาพยาบาลผู้ตดิ เชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรส�ำคัญ (WHO, 2014) พบว่าความกังวลต่อการเปลี่ยนผ่านเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส�ำคัญของบุคคล
ข้ามเพศที่ให้สัมภาษณ์ในการวิจัย การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ยังอาจเป็นจุดเริ่มที่ส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเข้ารับบริการทางสุขภาพอื่นๆ
การขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านและการขาดการให้บริการที่เพียงพอในระบบสาธารณสุข ทั้งในแง่ของการรับฮอร์โมนและ
การผ่าตัด เป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงการมีสขุ ภาวะทีด่ .ี .. การให้บริการรักษาพยาบาลด้านการเปลีย่ น
ผ่านทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไม่เลือกปฏิบตั ผิ า่ นระบบสุขภาพของรัฐนัน้ นับเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาสุขภาพทัง้ ทางกายและทางใจของบุคคล
ข้ามเพศ (WHO, 2014b)
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส่วนใหญ่
(ซึ่งรวมถึงการรับฮอร์โมน) นั้นไม่อยู่ในระบบการให้บริการสุขภาพของรัฐ โดยมีข้อยกเว้นคือฮ่องกง และการให้บริการเฉพาะกลุ่มในหลายรัฐของ
ประเทศอินเดีย (Ministry of Social Justice and Empowerment, 2014) 52
อย่างไรก็ดี ยังมีอกี หลายวิธที ผี่ ใู้ ห้บริการสุชภาพปฐมภูมใิ นทุกประเทศสามารถท�ำได้เพือ่ ให้ความช่วยเหลือต่อความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศ
เช่นการรักษาบุคคลข้ามเพศอย่างเคารพในศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และให้เกียรติ ส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถึงประสบการณ์ของบุคคลข้าม
เพศผู้ใหญ่ในภูมิภาคนี้ในการเข้ารับฮอร์โมนหรือการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ
ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน (รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี) นั้นจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป ทั้งนี้แนวปฏิบัติที่ดีต่อการให้บริการทางการแพทย์เพื่อ
การแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส�ำหรับผู้ใหญ่นั้นสามารถอ่านได้จากส่วนที่ 4.8 และ “ภาคผนวก A”

3.4.8.2 การขาดหลักประกันสุขภาพ
ในภูมิภาคนี้ ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส่วนใหญ่นั้น
ไม่ครอบคลุมโดยระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐหรือการประกันสุขภาพของเอกชน ผลก็คือบุคคลข้ามเพศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเพื่อเข้า
รับค�ำปรึกษา การวินิจฉัย การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ การรับฮอร์โมน การก�ำจัดขน การผ่านตัด และ/หรือการรักษาอื่นๆ การบริการ
ต่างๆ เหล่านี้มักมีอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน จึงมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปส�ำหรับบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ บุคคลซึ่งซื้อประกันสุขภาพของ
เอกชนมักถูกปฏิเสธการรับเงินชดเชย นั่นหมายความว่าบุคลลข้ามเพศอาจถูกบังคับให้เลือกตัวเลือกที่มีราคาถูกแต่ปลอดภัยน้อยกว่า หรืออาจ
เข้ารับบริการที่ไม่ปกติหรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจไม่เข้ารับการตรวจเพื่อติดตามอาการ
โรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐมีขีดความสามารถต�่ำหรือไม่มีเลยในการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศ เนื่องจากขั้นตอนการบริการ
เหล่านี้ไม่สามารถเบิกจ่ายจากรัฐได้ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ให้บริการหรือไม่เคยให้บริการเลย การขาดความสามารถและการที่การรับบริการเหล่านี้
ไม่สามารถเบิกจ่ายจากหลักประกันสุขภาพของรัฐได้นั้นได้สร้างวงจรอุบาทว์ขึ้นในหลายพื้นที่ในภูมิภาคนี้ การขาดผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ และการมีทัศนคติเชิงลบของบุคลากรหลายคนท�ำให้บุคคลข้ามเพศเลือกที่เข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่
ไม่มีใบอนุญาตและผิดกฎหมาย

52. แม้แต่ในประเทศที่มีรายได้สูง เช่น ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ บุคคลข้ามเพศและผู้ให้บริการสุขภาพยังวิพากษ์อย่างหนักต่อการที่ระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐยังมีการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในจ�ำนวนที่จ�ำกัด (Hyde at al., 2014; Aotearoa/New Zealand’s
SOGII UPR Coalition, 2014)
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ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 แพทยสภาได้น�ำ WPATH SOC7 เข้ามาใช้ส�ำหรับการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศในระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐ (Chokrungvaranont et al., 2014) อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการของ SOC เหล่านี้ต้องมีการลงทุนในระยะยาวเป็นจ�ำนวนมากเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ จัดอบรม และสร้างให้บุคลากรมีความละเอียดอ่อน พร้อมกับมีทักษาทางการแพทย์และทักษะของห้องปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างและ
เตรียมอาคารและอุปกรณ์ และการท�ำให้การรับบริการเหล่านี้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นผลก็คือ SOC เหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม
โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งรวมกันแล้วครอบคลุมผู้ใช้บริการทางการแพทย์ชาวไทยกว่า
ร้อยละ 80 (Chokrungvaranont et al., 2014)

3.4.8.3 การรับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทางการแพทย์น้อยมากในภูมิภาคนี้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะและประเด็น
การเปลี่ยนผ่าน ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักสูงกว่างบประมาณที่บุคคลข้ามเพศทั่วไปมีอยู่ WPATH SOC7 ได้แนะน�ำ
ให้บุคคลข้ามเพศเข้ารับการประเมินทางสุขภาพจิตก่อนรับฮอร์โมน ทั้งนี้ดังที่ “ภาคผนวก A” ได้ระบุไว้ การประเมินดังกล่าวอาจท�ำโดยผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ปฐมภูมทิ ี่ได้รับการอบรมมาอย่างเหมาะสมหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตก็ได้
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพทีท่ ำ� งานอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียยืนยันว่าแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านต่อมไร้ทอ่ (endocrinologist) และศัลยแพทย์ในภูมภิ าคนีม้ กั ปฏิบตั ิ
ตาม WPATH SOC7 และต้องการจดหมายส่งต่อก่อนที่จะเริ่มการให้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดแผลงเพศ อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วแค่มีจดหมาย
ส่งต่อจากจิตแพทย์ที่มีใบอนุญาตก็เพียงพอแล้วโดยไม่จ�ำเป็นว่าจิตแพทย์นั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดหรือได้ให้ปรึกษาแก่ผู้รับบริการไปกี่ราย
ในช่วงเวลานั้น ในทางปฏิบัติ จดหมายส่งต่อมักถูกเขียนหลังจากการเข้ารับค�ำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือผู้ช่วยเพียงครั้งเดียว และ
มีการบริหารจัดการเพื่อให้บริการทางสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่บุคคลข้ามเพศในช่วงเปลี่ยนผ่านน้อยมาก
ปัจจุบันยังมีความจ�ำเป็นในการพัฒนารูปแบบการท�ำงานที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ปฐมภูมิและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตในภูมิภาคนี้
จะสามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อท�ำการประเมินสุขภาพจิตและให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง

3.4.8.4 ฮอร์โมน
ในส่วนนีข้ องแนวทางต้นแบบจะมุ่งไปทีก่ ารเข้าถึงและการรับฮอร์โมนของบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคนี้ ทัง้ นีโ้ ดยมากแล้วการรับฮอร์โมนนัน้ เกิด
ขึน้ นอกการบริการทางการแพทย์แบบเป็นทางการ ดังทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป การรับฮอร์โมนโดยไม่ได้รบั การควบคุมหรือติดตามเหล่านีเ้ ป็นความเสีย่ ง
ทางสุขภาพทีน่ า่ กังวล ซึง่ จะถูกอภิปรายในส่วนอืน่ ๆ ของเอกสารนี้ ตัวอย่างในระดับภูมภิ าคของการรับฮอร์โมนผ่านระบบบริการทางการแพทย์อย่าง
เป็นทางการของบุคคลข้ามเพศถูกกล่าวถึงใน “ภาคผนวก A” (ส�ำหรับผู้ใหญ่) และถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 (ส�ำหรับเด็กและเยาวชน)
การตัดสินใจของบุคคลข้ามเพศว่าจะเลือกใช้ฮอร์โมนชนิดไหนมักขึน้ อยูก่ บั ราคาและประสิทธิภาพในการน�ำไปสูค่ วามเห็นหญิงและความเป็น
ชายภายในเวลาทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ในสถานการณ์เช่นนีผ้ ลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมมักไม่ได้รบั การพิจารณาเป็นความส�ำคัญหลัก ท�ำให้เกิดความเสีย่ ง
ทางสุขภาพในประเทศซึง่ การรับฮอร์โมนหรือการซือ้ ยาคุมก�ำเนิดไม่ได้รบั การควบคุม ความเสีย่ งเหล่านีย้ งิ่ สูงในหลายประเทศทีย่ งั มีการขายฮอร์โมน
ประเภทที่ไม่ได้รับการแนะน�ำในระดับนานาชาติส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย” ในบางประเทศสามารถหาซื้อได้จาก
ร้านเภสัชกร ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศจีน บุคคลข้ามเพศมักซื้อฮอร์โมนจากผู้จ�ำหน่ายท้องถิ่นที่ไม่มีใบอนุญาต (UNDP and USAID,
2014b)
“ฉันเริ่มเปลี่ยนผ่านตอนที่อายุได้ 11 ปี... ฉันกินยาเองโดยใช้เอสโตรเจน และ ยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน ฉันได้ข้อมูลมาจากพวกเขา
(กลุ่มบุคคลข้ามเพศ)... ยาพวกนี้หาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, มะนิลา, ประเทศฟิลปิ ปินส์ (WHO, 2013b)
การตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้มักขึ้นอยู่กับค�ำแนะน�ำจากบุคคลข้ามเพศด้วยกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจไม่แม่นย�ำหรือ
ล้าสมัยไปแล้ว
การตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้อยูบ่ นฐานของความรูด้ า้ นความปลอดภัย, ผลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว, ข้อห้ามการใช้ยา, และผลข้างเคียง
ต่างๆ พวกเธอไม่ได้รับการตรวจเลือดหรือการตรวจสุขภาพเพื่อวัดค่าฮอร์โมนของร่างกาย และไม่ได้รับค�ำแนะน�ำทางการแพทย์หรือการเฝ้า
ระวังผลข้างเคียงเพื่อปรับขนาดการให้ยา และหากเป็นการรับฮอร์โมนแบบฉีด การฉีดโดยไม่มีทักษะและไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดแผลเป็น
การอักเสบ หรือแม้แต่การติดเชื้อของโรคติดต่อต่างๆ รวมถึง HIV
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ไม่น่าแปลกใจว่าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศมีความกังวลในระดับสูงเกี่ยวกับผลเสียในระยะยาวจากการใช้ฮอร์โมนเพศ
หลายคนต้องเผชิญกับผลข้างเคียงระยะสัน้ เช่น อาการคลืน่ ไส้ ปวดหัว และน�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรับฮอร์โมนแบบรับๆ หยุดๆ ในขณะนีผ้ ลกระทบ
ในระยะยาวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในปัจจุบัน และมีอุปสงค์ที่ไม่ได้รับการตอบสนองจ�ำนวนมากต่อข้อมูลเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนอย่างปลอดภัยใน
รูปแบบที่เข้าถึงได้ เช่น การรับบริการในภาษาท้องถิ่น เป็นต้น

“... ฉันเจอบทความบางอันเป็นภาษาอังกฤษ โชคดีที่ฉันอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่ส�ำหรับคนอื่นๆ โดยเฉพาะบุคคลข้ามเพศใน
ประเทศไทย มันเป็นเรื่องที่ยากมากส�ำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ท่ใี ช้ในบทความพวกนัน้ ”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, อายุ 29 ปี, ประเทศไทย (WHO, 2014b)

ผู้ให้บริการสุขภาพหลายรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และบางรายยังมีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ข้ามเพศอยู่ ในขณะที่รายอื่นๆ ไม่ยนิ ดีที่จะให้ฮอร์โมนแก่บุคคลข้ามเพศด้วยความกลัวว่าการท�ำเช่นนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย (Singh et al., 2014)
ในบริบทเช่นนี้ บุคคลข้ามเพศจึงหาข้อมูลจากบุคคลข้ามเพศด้วยกันเอง พวกเขาหาข้อมูลส่วนใหญ่จากเครือข่ายบุคคลข้ามเพศหรือจาก
อินเตอร์เน็ต ในบางกรณีข้อมูลค�ำแนะน�ำเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และอยู่บนฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และมาจากประสบการณ์ของ
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน แต่ในกรณีอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีความผิดพลาดในบางส่วนและอาจเป็นอันตรายได้ บุคคลข้ามเพศอาวุโสอาจมีความรู้
ทางการแพทย์หรือมีข้อมูลทีเ่ ก่าแล้ว สถานะความอาวุโสของพวกเขาท�ำให้บคุ คลข้ามเพศทีอ่ าวุโสน้อยกว่าไม่กล้าเถียงหรือตัง้ ค�ำถามต่อค�ำแนะน�ำ
เหล่านั้น
ในขณะนี้การสนับสนุนจากบุคคลข้ามเพศด้วยกันเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่
แม่นย�ำเสมอไปหรืออาจไม่เพียงพอต่อความจ�ำเป็นทางสุขภาพของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างฮอร์โมนและยาชนิดอื่นๆ
รวมถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งติดเชื้อ HIV หรือมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนี้
กล่าวว่าการปรึกษากับบุคคลข้ามเพศด้วยกันภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพอาจเป็นวิธที ี่มปี ระสิทธิภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในพืน้ ที่
ห่างไกลหรือพื้นที่ขาดแคลน และอาจช่วยเติมเต็มปัญหาช่องว่างทางกฎหมายในภูมิภาคนี้ได้
เกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้ บุคคลข้ามเพศยังเข้าไม่ถึงการบริการสุขภาพปฐมภูมิส�ำหรับกลุ่มเฉพาะทั้งของรัฐและเอกชน เช่น การตรวจ
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV และการรับฮอร์โมน ภูมิภาคนี้ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในระบบสุขภาพของรัฐที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับการรับฮอร์โมนได้ ในหลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียยังไม่มีการให้บริการสุขภาพทุติยภูมิหรือการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐ และยังไม่มมี าตรฐานหรือนโยบายเฉพาะหรือกระบวนการทีเ่ ป็นกรอบการด�ำเนินการเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่บคุ ลข้ามเพศ ในระบบบริการ
สุขภาพของเอกชนนั้นเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะและความเขี่ยวชาญเฉพาะมีอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้น แต่ก็มีราคาแพงและบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง
และแม้แต่ในภาคเอกชนก็ตาม ก็ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น จิตเวชศาสตร์, สุขภาพจิต, และ
การให้การรักษาภาวะติดสารเสพติด ฯลฯ
หนึ่งในการตอบสนองของผู้ให้บริการสุขภาพต่อความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศคือการก่อตั้งคลินิกสุขภาพส�ำหรับคนข้ามเพศ
“แทนเจอรีน” ขึ้นในกรุงเทพฯ
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กรณีตัวอย่าง: แทนเจอรีน คลินิกสุขภาพส�ำหรับคนข้ามเพศ
คลินกิ แทนเจอรีนเป็นความร่วมมือของศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย (TRCARC) ร่วมกับสถาบัน Research Triangle International โดยได้รบั
การสนับสนุนทุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ประจ�ำภูมภิ าคเอเชีย (USAID Regional Development Mission in Asia)
คลินกิ แห่งนีใ้ ห้บริการสุขภาพแก่ทงั้ ผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศให้สามารถเข้าถึงการรับฮอร์โมนเพื่อการเปลี่ยนผ่านภายใต้การก�ำกับ
ดูและของทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาขาอื่นๆ โดยมีการให้บริการทั้งการตรวจ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การรักษาพยาบาล,
การประเมินอวัยวะต่างๆ เช่น ล�ำไส้ตรง, ช่องคลอดเทียม, ปากมดลูก, มดลูก, และทรวงอก ซึ่งเป็นความจ�ำเป็นเฉพาะของบุคคล
การให้บริการในทุกอย่างจะต้องได้รับการยินยอม และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และให้บุคคลข้ามเพศมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็น
และตัดสินใจว่าตนอยากท�ำอะไรกับร่างกายและสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ การให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ภาวะติดสารเสพติด และการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในการให้บริการทันทีที่หลักสูตรเกี่ยวกับคนข้ามเพศและแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ให้บริการได้รับการ
พัฒนาพร้อมที่จะเป็นชุดเครื่องมือส�ำหรับการด�ำเนินการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ
ที่มา: สถาบัน Research Triangle Institute, การสอบถามทางอีเมล์, 27 เมษายน พ.ศ. 2558
หมายเหตุ: คลินกิ แทนเจอรีนยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยวิจยั และท�ำการประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ และ
ยังมีการประเมินโครงการคลินิกน�ำร่องนี้ด้วย

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง
ฮอร์โมนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามเคาเตอร์ยาทั่วไปในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
“ฉันไม่รู้จะเข้าหาผู้ให้บริการทางการแพทย์ยังไง ก็เลยอ่านเอาจากอินเตอร์เน็ต... บุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ก็ซื้อยามากินเองกันทั้งนั้น ยากมาก
ที่จะหาผู้หญิงข้ามเพศที่ไปหาหมอเพื่อรับฮอร์โมน มันแพงและพวกหมอก็ชอบตีตราและเลือกปฏิบัติด้วย”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, อายุ 22 ปี, ประเทศอินโดนีเซีย (WHO, 2014b)

การส�ำรวจในปีพ.ศ. 2546/2547 ซึ่งได้ท�ำการส�ำรวจผู้หญิงข้ามเพศ 147 คนในประเทศฟิลปิ ปินส์พบว่าผู้หญิงข้ามเพศส่วนใหญ่เริ่มกินยา
ฮอร์โมนโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เลย และกินยาเองไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการก�ำกับดูแลทางการแพทย์เช่นกัน ผู้เข้าร่วมการวิจัย
หลายคนรายงานว่ากินยาฮอร์โมนเข้าไปหลายโดสต่อวัน “กลืนเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะกินได้เพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุด” (Winter et
al., 2007) ผู้หญิงข้ามเพศท�ำคล้ายๆ กันเช่นนี้ทั่วทัง้ ภูมิภาคเอเชีย และได้มีการบันทึกการท�ำดังกล่าวไว้ทั้งในประเทศลาว, ไทย, มาเลเซีย, จีน,
และเนปาล (Winter, 2012; UNDP, 2014b, 2014e) ในประเทศเนปาลมีความกังวลเกีย่ วกับการทีม่ บ
ี คุ ลากรสุขภาพบางรายจัดการรักษาโดยฮอร์โมน
นี้เพื่อหวังก�ำไรทางการค้าโดยไม่ได้อธิบายถึงผลที่จะตามมาให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบ (UNDP and USAID, 2014e)
ในภูมิภาคแปซิฟิกยิ่งมีผู้ให้บริการสุขภาพเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศน้อยลงไปอีก ดังนั้นการกินฮอร์โมนเอง
โดยไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์หรือได้รบั เพียงเล็กน้อยจึงเป็นเรือ่ งปกติในภูมภิ าคนี้ แต่แตกต่างจากหลายพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคเอเชีย ผูห้ ญิงข้ามเพศ
ในภูมิภาคแปซิฟิกเข้าถึงการรับฮอร์โมนได้น้อยมาก ที่พบได้บ่อยที่สุดคือเอสโตรเจนซึ่งมักใช้ร่วมกับโปรเจสตินด้วยในรูปแบบการกินยาคุมก�ำเนิด

“ผู้หญิงข้ามเพศในซูวาหลายคนมาหาฉันเพื่อถามเกี่ยวกับฮอร์โมน แต่ข้อมูลที่ฉันให้พวกเขาได้ก็มาจากอินเตอร์เน็ต บางคนก็กินๆ หยุดๆ
เพราะอารมณ์มันจะเหวี่ยงขึ้นลง พวกเขาจ�ำเป็นต้องพบผู้เชี่ยวชาญ แต่ในแปซิฟิกนี้ไม่มีหรอกผู้เชี่ยวชาญน่ะ ไม่มีอะไรเลย”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, ประเทศฟิจิ
ที่มา: การสัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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ในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคแปซิฟิก ทางเลือกเดียวในการจะรับฮอร์โมนได้คือต้องรับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยง หากมีภาวะ
แทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการรับฮอร์โมนส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
“ถ้ามียาฮอร์โมนในประเทศฉันล่ะก็ ฉันก็คงเปลี่ยนไปแล้วล่ะ... หนึ่งในเพื่อผู้หญิงข้ามเพศของฉันรับยาฮอร์โมนมาจากบุคคลข้ามเพศในประเทศ
ฟิลิปปินส์ แล้วเธอก็เริ่มรู้สึกถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น เธอมาหาฉันและฉันก็กลัวมาก ฉันบอกเธอว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เราต้องไปหา
นรีแพทย์ (gynaecologist) เธอเกือบตายน่ะตอนนัน้ ”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, ประเทศปาปัวนิวกินี
ที่มา: การสัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย
ปัจจุบันยังไม่มขี ้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนของผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ในส่วนสัน้ ๆ ของเอกสารส่วนนีไ้ ด้นำ� เอาข้อมูลบางส่วนจากผูช้ ายข้ามเพศและบุคลากรสุขภาพซึง่ ได้มาประชุมหารือในการพัฒนาแนวทางต้นแบบ
นี้ และในส่วนที่ 4.2 จะให้ขอ้ มูลมากขึน้ เกีย่ วกับช่องว่างด้านข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศในภูมภิ าคนีใ้ นการเข้าถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนและ
การให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ และการให้บริการทางการแพทย์อนื่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ฮอร์โมนกลุ่มแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน ซึ่งผู้ชายข้ามเพศใช้เพื่อเพิ่มความเป็นชายให้กับร่างกายของตนเองนั้นสามารถหาได้ใน
หลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังหากได้จากอินเตอร์เน็ตด้วย ในประเทศที่มีการควบคุมการใช้
เทสโทสเตอโรน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เทสโทสเตอโรนก็จะมีราคาแพงขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะการจ่ายยานัน้ ท�ำได้ผ่านคลินกิ เอกชนเท่านัน้ ปัจจุบนั
ยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิกเข้าถึงยาเทสโทสเตอโรนไม่ว่าจะในกรณีของการจ่ายโดยแพทย์หรือไม่ก็ตาม
การสัมภาษณ์ผู้ชายข้ามเพศชี้ว่าการหาและกินเทสโทสเตอโรนเองเป็นสิ่งที่ท�ำกันทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย
“กลุ่มของพวกเราเพิ่งตัดสินใจ... ว่าพวกเราจะทดลองใช้กันเอง... ตอนครั้งแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นพอสมควร พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ด้วย
กัน... เราสามารถควบคุมปริมาณที่เราอยากกินได้เอง... ดังนั้นถ้าคุณก�ำลังคิดจะท�ำอยู่ล่ะก็ คุณเองก็ลองได้แล้วดูว่าเอาว่าอะไรที่ได้ผล
กับตัวคุณที่สุด”
- ผู้ชายข้ามเพศ. อายุ 27 ปี, ประเทศสิงคโปร์ (WHO, 2014b)

การเข้าถึงเทสโทสเตอโรนได้งา่ ยเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งแก่ผชู้ ายข้ามเพศในกรณีทพี่ วกเขาไม่ได้รบั ข้อมูลความรูอ้ ย่างเพียงพอจากผูใ้ ห้บริการ
สุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมน และจะยิ่งเป็นปัญหาหากไม่มีเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศที่ได้รับการยอมรับและมีตัวตนในสังคมที่อาจช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับการใช้ยาที่ปลอดภัยและเทคนิคการฉีดยาได้

3.4.8.5 การผ่าตัด
ค�ำว่า “การผ่าตัดแปลงเพศ” หรือ “sex reassignment surgery” เป็นค�ำทีใ่ ช้กล่าวถึงการผ่าตัดเพือ่ สร้างอวัยวะเพศหญิงส�ำหรับผูห้ ญิงข้ามเพศ
หรือสร้างอวัยวะเพศชายส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม ดังนี้ระบุอยู่ส่วนที่ 4.8.4 ยังมีการผ่าตัดชนิดอื่นที่บุคคลข้ามเพศจ�ำเป็นส�ำหรับการ
เปลี่ยนผ่านทางร่างกาย ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขนาดทรวงอกส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ และการลดขนาดทรวงอกส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ ทั้งนี้มิใช่ว่าบุคคล
ข้ามเพศทุกคนจะประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และแม้แต่บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูก
ก�ำหนด ณ แรกเกิด ก็อาจต้องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น ส�ำหรับคนอื่นๆ การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยน
รูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็นในทางการแพทย์ด้วย
การสนับสนุนทุนของภาครัฐต่อการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนั้นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากใน
ภูมิภาคนี้ นอกจากฮ่องกงแล้วก็ยังมีการสนับสนุนการผ่าตัดแก่ฮิจราและ aravani ในบางรัฐของประเทศอินเดีย (Winter, 2012) ทั้งนี้ในประเทศ
เหล่านี้ก็มีรายงานถึงปัญหาชองการรอคิวเพื่อที่จะรับการผ่าตัดที่ยาวนาน
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การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ได้บันทึกประสบการณ์ของฮิจราในความพยายามเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในเจ็ดเมืองหลักของอินเดีย งานวิจยั ดังกล่าวพบว่าฮิจราไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการฟรีในโรงพยาบาล
รัฐระดับตติยภูมิได้เลย และยังพบว่าการผ่าตัดอวัยวะเพศในโรงพยาบาลเอกชนนัน้ ใช้ค่าใช้จ่ายสูง บทสรุปจากการวิจัยนี้คือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผล
โดยอ้อมให้ฮจิ ราหลายคนเข้ารับกการผ่าตัดแปลงเพศจากผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต
“งานวิจัยของเราพบว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรง
กับเพศภาวะที่ปลอดภัยและไม่แพงจนเกินไปในระบบบริการสุขภาพของรัฐ ต้องอบรมให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้บริการการเปลี่ยน
ผ่านทางเพศได้อย่างมีคุณภาพทั้งในทางเทคนิคและทางวัฒนธรรม และต้องสนับสนุนให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคลข้ามเพศในอินเดีย”
(Singh et al., 2014)
ฮิจราบางคนจากอินเดียซึง่ ได้เข้าร่วมการประชุมทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาแนวทางต้นแบบนีใ้ นเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2558 ได้กล่าวว่าโรงพยาบาล
รัฐสองแห่งในเมืองเจนไนมีการให้บริการผ่าตัดอวัยวะเพศฟรี นอกจากนี้โรงพยาบาลรัฐในเมืองเดลี, โกลกาตา, มุมไบ, และเจนไนมีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเป็นบางส่วนให้แก่บริการเช่นเดียวกันนี้
บุคคลข้ามเพศอื่นๆ ในประเทศอินเดียได้เน้นย�้ำว่าบริการทางสุขภาพเช่นนี้ยังคงไม่มีและเข้าถึงไม่ได้อยู่ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่
ข้อกังวลในภาพรวมคือโรงพยาบาลไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะที่มีอยู่ ท�ำให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงบริการได้ผ่านการติดต่อส่วนตัวเท่านั้นซึ่งมักเป็นไปอย่างลับๆ นอกจากนี้ยังแทบไม่พบบุคลากรวิชาชีพ
ด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมเป็นพิเศษส�ำหรับตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของฮิจราหรือบุคคลข้ามเพศ สถานการณ์เช่นนี้น�ำไปสู่ความ
กังวลถึงคุณภาพของการให้บริการโดยโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง ในช่วงกลางปีของ พ.ศ. 2558 ในขณะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางต้นแบบนี้
มีหลักฐานเรือ่ งเล่าซึง่ กล่าวว่ามีโรงพยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศอินเดียคือทีบ่ งั คาลอร์ทใี่ ห้บริการการรักษาด้วยฮอร์โมนหรือการผ่าตัดเพือ่
การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศโดยมีการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยส่วนหนึง่ ให้ ผูช้ ายข้ามเพศอาจสามารถ
รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือมีภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด จากโรงพยาบาลรัฐได้
แต่ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน53
ในบางพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการท�ำหมันซึ่งท�ำกันมานานแล้วและอยู่นอกระบบบริการทางการแพทย์แบบเป็นทางการ โดยปัจจุบันยัง
เป็นวิธกี ารผ่าตัดที่เป็นที่นิยมที่สุดในหมู่ฮิจรา
ในบางพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เช่น ประเทศเวียดนาม การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะยังเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย จึงท�ำให้ไม่มีการให้ค�ำปรึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือใดๆ เลย ทั้งผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับ
บริการ ผู้ทสี่ ามารถหาผู้เชีย่ วชาญหรือศัลยแพทย์ทยี่ นิ ดีจะการผ่าตัดได้กต็ ้องหาข้อมูลและติดต่อไปเองและแบกรับความเสีย่ งเอง โดยทีผ่ ้ใู ห้บริการ
ไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบกับผลของการให้บริการไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะไม่ใช่การให้บริการที่ถูกกฎหมาย
ในประเทศมาเลเซีย เคยมีการให้บริการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ
โดยคณะแพทย์และจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมาลายาระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2525 คณะแพทย์ดังกล่าวให้ค�ำปรึกษาและได้เจรจากับ
ส�ำนักทะเบียนราษฎร์ของประเทศมาเลเซียเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการทีเ่ ข้ารับการแปลงเพศสามารถเปลีย่ นการระบุเพศในบัตรประชาชนได้ แต่เมือ่ สภาฟัตวา
มาเลเซียทราบเรือ่ ง สภาก็ได้ออกฟัตวาแห่งชาติห้ามการผ่าตัดแปลงเพศ ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องยุตกิ ารให้บริการดังกล่าวแก่ผ้หู ญิงข้ามเพศทุกคน
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส�ำเร็จในการอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการให้บริการผ่าตัดแก่สภาพและต้องยุติการให้
บริการลง
นักเคลือ่ นไหวด้านสุขภาพทีม่ สี ว่ นในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนีไ้ ด้วพิ ากษ์การขัดขวางการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับ
เปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนีว้ า่ เป็นการปฏิเสธการมีตวั ตนของบุคคลข้ามเพศ ในทางเทคนิคแล้วนัน้ นับว่าไม่มอี ปุ สรรคทางกฎหมายในการ
ด�ำเนินการผ่าตัดดังกล่าวในประเทศมาเลเซีย เนือ่ งจากฟัตวาในปี พ.ศ. 2525 ไม่ได้ถกู ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในรัฐใดเลย อย่างไรก็ตามตัง้ แต่
นัน้ มาก็มเี พียงไม่กโี่ รงพยาบาลทีใ่ ห้บริการผ่าตัดแปลงเพศ ไม่มบี คุ คลข้ามเพศคนไหนเลยที่ Human Rights Watch ท�ำการสัมภาษณ์ในรายงานของปี
พ.ศ. 2557 ทีร่ ้วู ่ามีโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการผ่าตัดแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศภาวะอยู่ (Human Rights Watch, 2014)

53. ข้อมูลจากการพูดคุยหารือส่วนบุคคลกับ Satya Rai Nagpaul ในระหว่างการประชุมที่ปรึกษากับนักเคลื่อนไหวทางสังคมประเด็นบุคคลข้ามเพศของเครือข่าย Sampoorna
(เครือข่ายของชาวอินเดียข้ามเพศและเพศก�ำกวม) จากเมืองต่างๆ ดังนี้: บังคาลอร์, เจนไน, เดลี, และโกลกาตา (การหารือเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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การตอนในภูมิภาคเอเชียใต้: มุมมองทางการแพทย์และมุมมองจากชุมชนบุคคลข้ามเพศ
ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศบางกลุ่มการศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดอาจไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เช่น ในกลุ่มฮิจราในเอเชียใต้มีเพิ่มลักษณะ
ความเป็นหญิงแบบดั้งเดิมด้วยวิธีที่ต่างออกไป ในขณะที่ฮิจราบางคนอาจเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด แต่วิธีการที่เป็นที่แพร่หลาย
มากกว่าในกลุ่มฮิจราคือการตอน ที่มีทั้งการตอนลูกอัณฑะและการตอนองคชาติ หรืออาจท�ำทัง้ คู่ และยังมีฮิจราที่ไม่ผ่าตัดใดๆ เลยอยู่ด้วย
การตอนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมดั้งเดิมนั้นเรียกว่า nirvani บุคคลซึ่งได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะมีสถานะอีกระดับหนึ่งภายในสังคม
วัฒนธรรมของฮิจรา สถานะนี้เชื่อมโยงอยู่กับประเพณีการตอนในอดีตท�ำโดยกษัตริย์ต่อผู้รับใช้เพศชายซึ่งภายหลังการท�ำหมันจะกลายเป็น
ผู้รับใช้ซึ่งได้รับความเคารพเป็นอย่างสูง เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่สวนในของราชินีได้ กระบวนการนี้ยังมีความสัมพันธ์กับบุคคลเพศก�ำกวม
ซึ่งได้รับความเคารพจากชนชัน้ สูงในจักรวรรดิโมกุลและกลุ่มความเชื่อทางศาสนาดัง้ เดิมในภูมิภาคเอเชียใต้
พิธีกรรมของการตอนนี้ยังถูกปิดบังอยู่ภายใต้ฉากวัฒนธรรมของกลุ่มฮิจรา สมาชิกในสังคมฮิจราไม่ได้รับอนุญาติให้พูดถึงพิธีการตอนกับ
“คนนอก” กรณีตัวอย่างนี้ถูกเล่าให้แก่บุคลากรสุขภาพซึ่งได้ให้บริการแก่ฮิจราหลายคน นี่เป็นความพยายามในการพูดคุยเกี่ยวกับความจ�ำเป็น
ด้านสุขภาพของฮิจราในลักษณะที่ให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของฮิจรา
กระบวนการเหล่านี้โดยปกติจะด�ำเนินการโดยฮิจราอาวุโส (ซึ่งถูกตอนแล้ว), หมอเถื่อน, หมอต�ำแย, หรือหมอผี ปัจจุบันฮิจราบางคนก�ำลัง
เริ่มที่จะเข้ารับบริการท�ำตอนกับศัลยแพทย์ท่มี ีใบอนุญาต เนื่องจากในบางกรณีการตอนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการผ่าตัดอวัยวะเพศรูปแบบอื่นๆ
กระบวนการดัง้ เดิมของการตอนมีการให้ผรู้ บั การตอนดืม่ แอลกอฮอล์หรือเสพยาในปริมาณมาก เช่น กัญชา หรือ ฝิน่ หลังจากนัน้ ถุงอัณฑะจะ
ถูกตัดออก รวมถึงอัณฑะและองคชาติดว้ ย วิธดี งั้ เดิมจะจัดการกับการไหลของเลือดด้วยการจีด้ ว้ ยเข็มทีน่ ำ� ไปเผาไฟให้รอ้ น เข็มเงินจะถูกใส่เข้าไป
ในท่อปัสสาวะเพือ่ ไม่ให้ทอ่ ตัน และท�ำการท�ำแผล ในบางพืน้ ทีอ่ งคชาติของวัวทีผ่ า่ นการเผาจะถูกวางลงบนแผลสดก่อนท�ำแผล กระบวนการเหล่านี้
จบลงที่ความตายและความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในภายหลังได้ เช่น ภาวะตีบตันของท่อปัสสาวะ เป็นต้น การตอนยังส่งผลต่อความไม่สมดุลทาง
อารมณ์และการสูญเสียความใคร่ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่ฮิจราหลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
ในอินเดีย กลุ่มฮิจราเริม่ เข้าหาบุคลากรสุขภาพมากขึน้ (รวมถึงหมอต�ำแยด้วย) เพือ่ เข้ารับการผ่าตัด nirvani ในคลินกิ เอกชน นอกจากนีก้ าร
เกิดขึ้นของคณะกรรมการสวัสดิการบุคคลข้ามเพศในรัฐทมิฬนาฑูและรัฐกรณาฏกะท�ำให้มกี ารผ่าตัด nirvani เกิดขึ้นได้ในสถานให้บริการของรัฐ
ที่มา: Dr Muhammad Moiz, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA), ประเทศปากีสถาน และ คุณ Abhina Aher, นักเคลื่อนไหวฮิจรา, ประเทศ
อินเดีย. การสัมภาษณ์และการติดต่อทางอีเมล์, พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ในประเทศอืน่ ๆ การผ่าตัดเพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนัน้ ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในทางทีเ่ ป็นการจ�ำกัด
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศและควบคุมชีวิตของพวกเขา ในประเทศจีนบุคคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะได้หากไม่ได้รบั การยินยอมอย่างเป็นทางการจากครอบครัวและใบรับรองสุขภาพจิตจากผู้เชีย่ วชาญ ใบรับ
รองนี้ต้องยืนยันว่าบุคคลข้ามเพศนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลข้ามเพศมาอย่างน้อยห้าปีแล้ว และได้ใช้ชีวิตในเพศดัวกล่าวมาแล้วอย่างน้อย
สองปี และยืนยันว่าเพศวิถีของพวกเขาหลังการผ่าตัดจะเป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด (Asia Catalyst, 2015) เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนเป็นการยับยัง้
และเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อ WPATH SOC7 ข้อจ�ำกัดอื่นๆ ยังรวมถึงความจ�ำเป็นในการแสดงหลักฐานว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม54 ข้อจ�ำกัดเหล่านี้
ท�ำให้ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากพวกเธอมักถูกจับในข้อหาค้าประเวณีอยู่บ่อยครั้ง (Winter, 2012; UNDP, 2014b)
ไม่ใช่เพียงแต่บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเท่านั้นที่ต้องการการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะ ส�ำหรับผู้ซึ่งต้องการเข้ารับการผ่าตัด อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดคือการไม่มีการบริการผ่าตัดหรือค่าใช้จ่ายที่สูงของการเข้ารับการประเมิน
การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัดในคลินิกเอกชน ผู้หญิงข้ามเพศในประเทศที่มีรายได้ต�่ำมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลง
เพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเสริมหน้าอกและการผ่าตัดอวัยวะเพศ แม้แต่ในประเทศไทยที่ซึ่งมี
ความพร้อมในการท�ำการผ่าตัด ก็ยังมีเพียงร้อยละ 11 ของผู้หญิงข้ามเพศที่ได้ท�ำการส�ำรวจจากสามเมืองใหญ่เท่านั้นที่ผ่านการผ่าตัดอวัยวะเพศ
แล้ว (Guadamuz et al., 2011, cited in Baral et al., 2013) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ยังไม่รวมถึง
การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

54. ส�ำนักงานสุขภาพว่าด้วยกิจการทางการแพทย์ (Health Office of Medical Affairs) No. 185. 2009. “Sex Change Operations and Technology Management Standards.”
เอกสารภาษาจีนจาก: http://baike.baidu.com/view/3140460.htm.
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ปัจจุบันยังไม่มหี ลักฐานว่ามีการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในพื้นที่ใดๆ ของภูมิภาคแปซิฟิก
ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะรวมถึงการลดขนาดหน้าอก การตัดมดลูก
และการสร้างอวัยวะเพศใหม่ ทั้งนี้การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกซึ่งแม้จะมีราคาต�่ำกว่าการผ่าตัดชนิดอื่นๆ แต่ก็ยังมีราคาสูงเกินไปส�ำหรับผู้ชายข้าม
เพศหลายคน แม้ว่า WPATH SOC7 จะได้มีข้อแนะน�ำว่าการผ่าตัดนี้มักเป็นก้าวแรกที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ของผู้ชายข้ามเพศก็ตาม
(Coleman et al., 2011) ผู้ชายข้ามเพศทีไ่ ม่สามารเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกได้ หลายคนได้รายงานถึงปัญหาของการหายใจ การมีผดผืน่ และ
ความเจ็บปวดซึ่งเกิดขึ้นจากการรัดพันหน้าอกเพื่อท�ำให้หน้าอกดูมีขนาดเล็กลง (UNDP and USAID, 2014a; Acevedo et al., 2015) ส่วนที่ 4.8.2
ได้สรุปถึงผลจากโครงการ Binging Health ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ระบุถึงวิธีในการลดผลกระทบทางสุขภาพเอาไว้ด้วย
“ฉันต้องกู้เงินมาเพื่อรับการผ่าตัด เพราะฉันอยากจะท�ำให้มันเสร็จไปเร็วๆ และจะได้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะออกไป
ข้างนอกและหางานได้ด้วยร่างกายที่ฉันรู้สึกอึดอัดกับมัน”
- ผู้ชายข้ามเพศ, อายุ 29 ปี, ประเทศสิงคโปร์ (WHO, 2014b)

การศึกษาวิจยั กับเยาวชนผู้หญิงข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียพบว่าส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ ในอนาคตของพวกเธอคือการสามารถเข้ารับการผ่าตัดเพือ่ ที่
จะเปลี่ยนผ่านไปใช้ชวี ิตอย่างผู้หญิงได้ (Youth Voices Count, 2013)
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศหลายคนในภูมิภาคเอเชีย การเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนั้น
หมายถึงการต้องเดินทางไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ตัวเลือกที่บุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ทั้งนี้
เพราะอุปสรรคทางการเงิน ผลก็คอื ความทุกข์ทรมานทางจิตใจในกลุม่ บุคคลข้ามเพศทีต่ อ้ งการรับการผ่าตัดแต่ไม่สามารถท�ำเช่นนัน้ ได้ (WHO, 2014b)
ค่าใช้จ่ายในการรับการผ่าตัดมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์และชนิดของการผ่าตัด จากการส�ำรวจทางอินเตอร์เน็ตถึงค่าใช้
จ่ายในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา พบการผ่าตัดเพื่อลดขนาดหน้าอกและเสริมหน้าอีกหลากหลายแบบด้วยกัน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000
ดอลลาร์สหรัฐ การผ่าตัดอวัยวะเพศมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 บาทส�ำหรับการผ่าตัดของผู้หญิงข้ามเพศ การผ่าตัดส�ำหรับผู้ชาย
ข้ามเพศบางประเภทมีราคาเริ่มต้นในระดับเดียวกันนี้ อย่างไรก็ตามการสร้างอวัยวะเพศชายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงสามหรือสี่เท่าหรือมากกว่านั้น
ยิ่งไปกว่านัน้ ยังมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเดินทางและค่าที่พักส�ำหรับคนซึ่งอยู่ต่างประเทศและต้องเดินทางมาเพื่อรับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไป
ถึงการลางานมาเพือ่ รับการผ่าตัด ซึง่ อาจมีผลกระทบสูงได้ในบางราย เช่น ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศการผ่าตัดอวัยวะเพศอาจต้องมีการผ่าตัดถึงสีค่ รัง้
และเว้นช่วงแต่ละครั้งมากกว่าหกเดือน ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศการติดตามหลังการผ่าตัดหรือการผ่าตัดอวัยวะเพศแบบสองขั้นตอนเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เพื่อที่จะสร้างหรือปรับลักษณะของอวัยวะเพศใหม่ หรือเพื่อที่จะลบเนื้อเยื้อแข็งหรือรอยแผลเป็น
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม Being LGBT in Asia ในประเทศมองโกเลียในปี พ.ศ. 2557 ได้เสนอว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศมองโกเลีย
ควรครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ เช่น การให้คำ� ปรึกษา, การรับฮอร์โมน,
และการผ่าตัด นอกจากนีช้ อ่ งว่างในการให้บริการทีม่ อี ยูใ่ นประเทศยังสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการเพิม่ ความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเข้าไว้
ในรายชื่อการรักษาทางการแพทย์ในต่างประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำ (UNDP and USAID, 2014d).

“ฉันไม่เคยได้รบั การบริการทางการแพทย์หรือการรักษาในฐานะผูห้ ญิงเลย ฉันไม่รเู้ ลยว่าจะต้องไปทีไ่ หนเพราะในประเทศนีไ้ ม่มผี เู้ ชีย่ วชาญ
ที่เข้าใจความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ พวกเราไม่มเี งินพอที่จะรับฮอร์โมนและการผ่าตัดเพราะประกันสุขภาพไม่ได้ครอบคลุม
สิ่งเหล่านั้น”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, ประเทศมองโกเลีย (UNDP and USAID, 2014d)
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3.4.8.6 ผลเสียจากการใช้ซิลิโคนและฟิลเลอร์
ผูห้ ญิงข้ามเพศบางคนฉีดน�ำ้ มันซิลโิ คน (ทัง้ คุณภาพระดับทีใ่ ช้ทางการเเพทย์หรือระดับอุตสาหกรรม), น�ำ้ มันหล่อลืน่ , วัสดุยาแนว, เบบีอ้ อยล์,
และสารชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างความเป็นเพศหญิงขึ้นที่ใบหน้าหรือร่างกายของพวกเธอ การฉีดสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายของผู้หญิงข้ามเพศ
ไม่ว่าจะทีส่ ะโพก, ก้น, ขา, หน้าอก, ริมฝีปาก, หรือใบหน้า ล้วนอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภพาอย่างร้ายแรงได้ (Agrawal et al., 2014; Hariri et al.,
2012; Visnyei et al., 2014) รายที่ฉีดเข้าไปอาจแข็งตัว ก่อให้เกิดความเจ็บปวด หรือไหลไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เสียโฉมอย่าง
ถาวรหรือการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายทีแ่ บบทีไ่ ม่ต้องการ การฉีดสารเหล่านีย้ งั อาจส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ หรือการอักเสบอย่างเฉียบพลัน ซึง่ อาจ
เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับบุคคลซึ่งติดเชือ้ HIV ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนได้เสียชีวติ จากการฉีดหรือปั๊มสารเหล่านีเ้ ข้าร่างกาย นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อในการฉีด
ในภูมิภาคนี้ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ซิลิโคนมักเป็นการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมักศึกษาการฉีดซิลิโคนเข้าไปใน
หน้าอก, สะโพก, ก้น, หรือใบหน้าของผู้หญิงข้ามเพศ การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าร้อยละ 44 ของผู้เข้าร่วมในประเทศไทยและร้อยละ
34 ของผู้เข้าร่วมการวิจัยจากประเทศฟิลปิ ปินส์มีการใช้ซิลโิ คนแบบฉีด (Winter and Doussantousse, 2009) ซึ่งการฉีดนี้มักกระท�ำโดยบุคคลซึ่ง
ไม่เคยผ่านการอบรมทางการแพทย์และมักท�ำในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย (Winter, 2012)
ยังมีการติดตามผลของการใช้ฟิลเลอร์ (soft tissue fillers) อย่างเป็นทางการน้อยมากในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อย่าไรก็ตามการวิจัยใน
ประเทศกัมพูชาได้พบว่ามีผลข้างเคียงเชิงลบต่อผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศจากการใช้ฟิลเลอร์แบบฉีดเองเพื่อเปลี่ยนลักษณะของ
ใบหน้า (Davis et al., 2014) ในประเทศกัมพูชา การฉีดฟิลเลอร์เองนี้รวมถึงการฉีดน�้ำมันพืชเช่น prengchan (น�้ำมันหอมชนิดหนึ่ง) ในประเทศ
เวียดนามมีหลักฐานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอันตรายรุนแรงและการเสียชีวิตจากการฉีดซิลิโคนที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตเลียมชนิดอื่นๆ เข้าร่างกาย (UNDP and USAID, 2014h)
หนึ่งในปัจจัยเบื้องหลังอุปสงค์ของซิลิโคนและฟิลเลอร์ก็คือการเข้าไม่ถึงการรับฮอร์โมนและการผ่าตัดเพื่อปรับร่างกายให้มีความเป็นหญิง
มากขึ้น
“ร้านเสริมสวยเป็นแหล่งฉีดซิลิโคน ทั้งจมูก หน้าอก แล้วก็สะโพก... คนฉีดก็ไม่ใช่พยาบาลหรือหมอเลย พวกเขาหาซิลิโคนมาจากตลาดมืด...
ยิ่งพวกบุคคลข้ามเพศที่ขายบริการทางเพศแล้วพวกเขาใช้มันเพื่อเพิ่มความสวยความงาม เพิ่มความดึงดูดทางเพศ... การฉีดแบบผิดกฎหมาย
ที่ใช้น�้ำมันซิลิโคนแบบนี้พบได้ทั่วไปที่นี่... เพราะความยากจนโดยทั่วไปของบุคคลข้ามเพศในประเทศของฉัน และเพราะพวกเขาไม่มีเงินเข้ารับ
การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ ไม่ว่าจะกับภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม พวกเขาก็เลยเลือกการฉีดแบบ
ผิดกฎหมายจากหมอเถื่อน”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, อายุ 22 ปี, ประเทศอินโดนีเซีย (WHO, 2014b)

ถ้าผู้ให้บริการสุขภาพไม่ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายนั้นส�ำคัญต่อบุคคลข้ามเพศอย่างไร พวกเขาก็จะไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
ผู้หญิงข้ามเพศอาจต้องเผชิญจากการท�ำให้ตัวเองดูเป็นผู้หญิง ผู้หญิงข้ามเพศอาจรู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกอื่นให้พวกเธอเลือกแล้ว ถ้าพวกเธออยาก
จากปรับเปลี่ยนร่างกายของตัวเองอย่างถาวร แนวปฏิบัติใน “ภาคผนวก A” ของแนวทางต้นแบบนี้แนะน�ำให้บุคคลากรสุขภาพจัดให้มีการตรวจ
คัดกรอง, ให้ค�ำปรึกษา, และปฏิบัตติ ามแนวทางลดความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้ซลิ โิ คนและฟิลเลอร์ “เจ้าหน้าที่หรือ
คนลงพืน้ ทีม่ ามักพาพวกเราไปตรวจ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่พวกเขาไม่รวู้ า่ ปัญหาจริงๆ ของพวกเรา,,, คือบางครัง้ เรามีความเจ็บปวด
ที่ใบหน้าจากการใช้ซลิ ิโคน” (Youth Voices Count, 2013)

3.4.8.7 การให้บริการเพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในสถานกักกัน
การกักบริเวณและการจ�ำคุกแม้จะเพียงชั่วคราวก็ต้องไม่บ่อนท�ำลายการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วไป ต้องไม่ขัดขวางการรักษาพยาบาลหรือ
ท�ำให้การรักษาพยาบาลนัน้ ต้องล่าช้าออกไป หลักการดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ HIV ที่เหมาะสมและทันท่วงที
ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในสถานกักกัน ในภูมิภาคอื่นๆ เป็นที่ทราบกันว่าบุคคลข้ามเพศซึ่งถูกจองจ�ำอยู่นั้น
มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV (Varella et al., 1996) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพ
ในเรือนจ�ำ (WHO, 2014a) ประชากรทีอ่ ยู่ในสถานกักกันต้องเข้าถึงการใช้ถงุ ยางอนามัย เช่นเดียวกันกับการตรวจคัดกรอง (อย่างเป็นความลับ) และ
บริการให้ค�ำปรึกษา (WHO, 2014a)
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WPATH ได้ประกาศใน SOC ของปี พ.ศ. 2554 ว่าทุกส่วนของการประเมินและการรักษาซึ่งถูกระบุอยู่ใน SOC7 นั้นใช้ได้กับผู้ที่ถูกกักขังในคุก
และบุคคลในสถาบันองค์กรอืน่ ๆ ด้วย ทัง้ นีเ้ ช่นดียวกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติ SOC7กล่าวว่าการให้บริการสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศซึง่
อาศัยอยูใ่ นเรือนจ�ำหรือสถาบันองค์กรอืน่ ๆ “ควรเหมือนกันทุกประการกับบริการสุขภาพทีบ่ คุ คลข้ามเพศเข้าถึงได้ในสภาพแวดล้อมปกติ” (Coleman
et al., 2011) SOC7 เน้นย�ำ้ ว่าการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนับเป็นการรักษาทางการ
แพทย์ทจี่ ำ� เป็นและไม่ควรถูกริดรอนไปจากบุคคลข้ามเพศในเรือนจ�ำหรือหน่วยงานทางสุขภาพทีบ่ คุ คลข้ามเพศต้องเข้าไปอยูอ่ าศัยในระยะยาว เรือนจ�ำ
หรือสถานที่กักกันเหล่านัน้ อาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการให้บริการทางสุขภาพเฉพาะทางแบบนี้
บุคคลซึ่งก�ำลังรับฮอร์โมนอยู่หรือผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับฮอร์โมนควรเข้าถึงการรับฮอร์โมนได้และควรได้รับการติดตามอย่างเหมาะ
สม การปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวทัง้ ๆ ที่การให้ฮอร์โมนนับเป็นการด�ำเนินการทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ เช่น การตอนด้วย
ตนเอง, ภาวะซึมเศร้า, ทุกข์ใจ, หรือการฆ่าตัวตาย (Brown, 2010)
ในภูมภิ าคนี้ บุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ และใช้ฮอร์โมนโดยไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำและดูแลจากแพทย์ ในขณะทีพ่ วกเขาอยู่ในเรือนจ�ำนับเป็น
โอกาสที่ดีที่จะติดตามระดับการใช้ฮอร์โมนและปรับเปลี่ยนชนิดและขนาดการใช้ยาเหล่านั้นเพื่อควบคุมปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

3.4.9 ข้อมูลสุขภาวะทางเพศส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
ในส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถึงปัญหาสุขภาวะทางเพศในประเด็นเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้อยู่ภายใต้บริบทที่
กว้างกว่าเกีย่ วกับสุขภาวะทางเพศและสิทธิทางเพศ ประเด็นต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ถกู สรุปเอาไว้ในรายงาน “Sexual Health, Human Rights and the Law”
ขององค์การอนามัยโลกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (WHO, 2015a)55

นิยามของค�ำว่าสุขภาวะทางเพศ
“สุขภาวะทางเพศคือสุขภาวะทั้งทางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเพศของบุคคลนั้นๆ สุขภาวะทางเพศ
มิใช่แค่เพียงการปราศจากโรคภัย, ความผิดปกติ หรือ ความอ่อนแอเท่านั้น สุขภาวะทางเพศที่ดีต้องอาศัยการแสดงถึงความเคารพในเพศและ
ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลนั้น และยังรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการมีประสบการณ์ทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย ปราศจากการฝืนใจ,
การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง เพื่อที่จะด�ำรงไว้ซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีนั้นสิทธิทางเพศของทุกคนจะต้องได้รับความเคารพ, ปกป้องคุ้มครอง,
และเติมเต็ม” (WHO, 2006)

ร่างกายและเพศสัมพันธ์ของบุคคลข้ามเพศ
ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศสามชิ้น (หนึ่งชิ้นส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ, หนึ่งชิ้น
ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ, และอีกหนึ่งชิ้นเกี่ยวกับความสามารถในการมีลูกส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ56) องค์ความรู้เหล่านี้กล่าวถึงประเด็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่ส�ำคัญและความต้องการด้านสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ
เป็นสิ่งที่ยากมากส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศซึ่งระบุตนว่าเป็นเกย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะหาข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศในบริบทท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับการต่อรองเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศของประเทศแคนาดาถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ชายข้ามเพศ
ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อผู้ชายข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ พฤติกรรมทางเพศ และ
ประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศเควียร์ รวมถึงยังมีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอีกด้วย57

55. สิทธิทางเพศถูกนิยามในรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2549 อันว่าด้วยการประชุมที่ปรึกษาวิชาการเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ และยังถูกอธิบายถึงในปฏิญญา
อันว่าด้วยสุขภาวะทางเพศ พ.ศ. 2557 ของสมาคมสุขภาวะทางเพศโลก ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก: : www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/
56. ใบปลิวแผ่นพับสุขภาวะทางเพศสามารถดาวน์โหลดได้จาก: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=lib-00-0
57. ที่มา: http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/24654.pdf.
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ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศที่มีองคชาติและยังใช้องคชาติในการมีเพศสัมพันธ์
“การใช้องคชาติเพื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติและไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ คุณต้องเข้าใจว่าในการที่จะท�ำให้องคชาติแข็งตัวคุณต้อง
มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย ถ้าคุณก�ำลังรับฮอร์โมนเพศหญิงอยู่อาจท�ำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นไปได้ยากขึ้น คุณควรปรึกษา
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพว่าปริมาณฮอร์โมนทีค่ ณ
ุ ควรรับอยูท่ เี่ ท่าใด โดยคุณต้องเข้าใจว่ายิง่ คุณรับฮอร์โมนเพศหญิงในปริมาณทีน่ อ้ ยเท่าใด ความเปลีย่ น
แลงทางร่างกายที่คุณต้องการก็จะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้น”

ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศที่มีช่องคลอดและใช้ช่องคลอดในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
“ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจท�ำให้ผนังช่องคลอดบางลง คุณสามารถทาครีมเอสโตรเจนความเข้มข้นต�่ำในช่องคลอดเพื่อไม่ให้ผนังช่อง
คลอดบางลงจนเกินไป การท�ำเช่นนี้จะช่วยป้องกันช่องคลอดไม่ให้เลือดออกหากคุณมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ซึ่งช่วยลดโอกาสการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HIV"
ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาพบุคคลข้ามเพศ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

การล้างทวารหนัก
ระหว่างการประชุมที่ปรึกษาของแนวทางต้นแบบนี้ ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนได้เรียกร้องให้มขี ้อมูลที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ
เกีย่ วกับสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การล้างทวารหนัก (douching) ผูห้ ญิงข้ามเพศจากประเทศฟิลปิ ปินส์เล่าให้ฟงั ว่าเกิดเหตุหลายครัง้
ที่ผู้หญิงข้ามเพศถูกท�ำร้ายร่างกายจากคู่นอนหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วมีอุจจาระติดถุงยางหรืออวัยวะเพศของอีกฝ่ายออกมา
ผูห้ ญิงข้ามเพศบางคนในภูมภิ าคเอเชียซือ้ เครือ่ งล้างช่องคลอดและใช้มนั กับการล้างทวารหนัก แม้วา่ จริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ จะไม่ได้ถกู ออกแบบ
มาเพื่อการล้างทวารหนักและไม่ควรถูกใช้ด้วยเหตุผลนีเ้ พราะอาจเป็นการท�ำลายเยื่อบุทวารหนัก ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งจากภูมภิ าคแปซิฟิกกล่าว
ว่าปัจจุบันไม่มขี ้อมูลเกี่ยวกับการล้างทวารหนักในภูมิภาคแปซิฟิกทั้งส�ำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)
“ส�ำหรับพวกเราในภูมภิ าคแปซิฟกิ ผู้หญิงข้ามเพศทีอ่ ายุยงั น้อยเรียนรู้การล้างทวารหนักจากผู้หญิงข้ามเพศทีอ่ าวุโสกว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จากคนทีข่ ายบริการทางเพศ... เราไม่ใช้เครือ่ งสวนทวารหรือหลอดฉีดยาเพราะราคาแพง พวกเราส่วนใหญ่กใ็ ช้แค่สายยางทีต่ ่อเข้ากับก๊อกน�ำ้
แล้วก็เอาอีกฝัง่ มาต่อเข้ากับก้น แต่ละคนก็ใช้ปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ะปัม๊ เข้าไปในล�ำไส้แตกต่างกัน อีกวิธคี อื การใช้ขวดน�ำ้ อัดลม คุณก็เติมน�ำ้ เข้าไปในขวด
จนปริ่มแล้วจ่อปากขวดเข้ากับรูทวาร... ท�ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สกึ ว่าไม่มอี ะไรเหลืออยู่ข้างในล�ำไส้แล้ว”
- ผู้หญิงข้ามเพศ, ประเทศฟิจิ
ที่มา: การตอบโต้ทางอีเมล์, วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อแนะน�ำที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับเกี่ยวกับการล้างทวารหนักนั้นมีอยู่อย่างจ�ำกัด ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่แนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
เป็นเพียงข้อมูลเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น ทัง้ นี้มีการอ้างอิงทางวิชาการในกรณีที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
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จ�ำเป็นต้องล้างทวารหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจริงหรือ? (ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ)
�
�
�
�
�

ไม่เลย สิ่งส�ำคัญที่สุดคือต้องให้คู่นอนของคุณสวมถุงยางอนามัยและใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะกับถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นต้องเป็น
ชนิดน�้ำหรือซิลโิ คน
หากคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ก็แค่ไปห้องน�้ำก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วเช็ดรอบๆ รูทวารด้วยผ้าชุดน�ำ้
หมาดๆ ก็พอแล้ว
อุจจาระจะติดมาบนถุงยางอนามัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อาจดูเหมือนติดมาเยอะเพราะสารหล่อลื่น
ไม่ต้องคิดมาก การมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีเลอะเทอะบ้าง ถ้ามันสกปรกก็แค่ล้างออกด้วยน�้ำสบู่
คู่นอนของคุณไม่มสี ิทธิ์บังคับให้คุณท�ำอะไรทั้งนั้น รวมถึงไม่มีสิทธิ์บังคับให้คุณล้างทวารหนักด้วย

หากคุณเลือกที่จะล้างทวารหนัก:
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�

ควรท�ำอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการมีเพศสัมพันธ์
ใช้น�้ำเปล่าเท่านั้น และใช้นำ�้ อุ่น ห้ามใช้นำ�้ ร้อน
ถ้าน�้ำก๊อกไม่สะอาดพอส�ำหรับการดื่ม ก็อย่าใช้ส�ำหรับการล้างทวารหนัก ให้ใช้นำ�้ กรองหรือน�้ำเกลือแทน
(Gluckman and Emirzian, 2013)
นอกจากน�้ำเปล่าแล้ว ทุกสิ่งสามารถก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ล�ำไส้ตรงของคุณได้ทั้งหมด
ซึ่งจะเพิ่มโอกาศในการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ห้ามใช้อุปกรณ์ล้างช่องคลอดมาล้างทวารหนัก
อีกวิธีหนึ่งคือการใช้กระบอกฉีดยาส�ำหรับล้างหู โดยเติมน�้ำอุ่นลงกระบอกฉีด และค่อยๆ ฉีดน�้ำเข้าสู่ทวารหนักอย่างเบามือ
น�้ำในประมาณน้อยนี้ไม่น่าจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ล�ำไส้ แต่ก็เพียงพอที่จะก�ำจัดสิ่งที่อยู่ในล�ำไส้ของคุณ
ห้ามใช้หัวฝักบัวหรือหัวฉีดอื่นๆ ในการล้างทวารหนัก เพราะยากต่อการควบคุมปริมาณน�้ำ
และแรงดันน�้ำอาจท�ำให้ผนังล�ำไส้ฉกี ขาดได้
หากใช้วิธอี ื่นในการล้างต้องมั่นใจว่าสามารถควบคุมแรงดันน�้ำได้
ล้างกระบอกฉีดส�ำหรับล้างหูหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ให้สะอาดก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง โดยล้างด้วยสบู่ต้านแบคทีเรียอย่างอ่อน
และน�้ำร้อน
ห้ามใช้กระบอกฉีดหรืออุปกรณ์ส�ำหรับล้างทวารหนักร่วมกับคนอื่น
การล้างทวารหนักบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เพราะเป็นการสร้างความระคายเคืองต่อผนังล�ำไส้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการฉีดขาดและเพิ่ม
โอกาสการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่ออื่นๆ (Schmelzer et al., 2004)
ถ้าถุงยางขาดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อย่าล้างทวารหนัก เพราะจะเป็นการผลักให้น�้ำอสุจิและชิ้นส่วนของถุงยางอนามัยที่ฉีกขาด
ถูกดันเข้าไปในล�ำไส้ลกึ เข้าไปอีก
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3.4.10 การอบรมบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
การแก้ปญ
ั หาการเลือกปฏิบตั ทิ บี่ คุ คลข้ามเพศต้องประสบในสถานบริการทางสุขภาพเป็นเรือ่ งส�ำคัญพอๆ กับการพัฒนากระบวนการทางการ
แพทย์ที่เหมาะสม (UNDP and USAID, 2014b) สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือประเด็นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศ
หนึ่งในตัวอย่างของความต้องการเหล่านี้คือการได้ใช้ห้องอาบน�ำ้ ส่วนบุคคลในกรณีของผู้ป่วยในและการจัดกลุ่มให้บุคคลข้ามเพศได้อยู่ในกลุ่มอัต
ลักษณ์ทางเพศภาวะของตนในกรณีที่ต้องมีการแยกเพศผู้ป่วยส�ำหรับการรักษาหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ในปี พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมบุคคลข้ามเพศในประเทศจีนมีความเห็นตรงกันว่าบุคลากรสุขภาพในประเทศของตนยังต้อง
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนทางการแพทย์ การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม
แม้ข้อมูลเหล่านีจ้ ะมีความจะเป็นอย่างมาก แต่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็นบั ว่าไม่เพียงพอ ผู้เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นัน้ เสนอว่าควรมีแนวทางทีท่ ำ� คู่
ขนานกันไป นัน่ คือการจัดการอบรมเกีย่ วกับการต่อต้านการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดมายาคติและภาพผลิตซ�้ำซึง่ ผูใ้ ห้บริการสุขภาพมีตอ่ บุคคลข้ามเพศ
วิสยั ทัศน์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมนัน้ เป็นโมเดลต้นแบบด้านสุขภาพบุคคลข้ามเพศซึง่ ได้เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของ “ความหลากหลายทางร่างกายและเพศ,
การลดอันตรายและการขับเคลื่อนสังคม, การยินยอมโดยได้รับข้อมูลรอบด้าน, ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบุคคลข้ามเพศเอง, การมีอ�ำนาจตัดสินใจ
ด้วยตนเอง, ความซับซ้อนทางเพศอันมิใช่ความผิดปกติ” (UNDP and USAID, 2014b)
ตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงก้าวย่างที่ส�ำคัญในภูมิภาคนี้ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการแก้ปัญหาของบุคคลข้ามเพศ
ตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เสริมเพิ่มเติมจากตัวอย่างอื่นๆ ในแนวทางต้นแบบนี้ซึ่งเน้นไปที่การป้องกัน, วินิจฉัย, และรักษาพยาบาลด้าน HIV
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
“The Time Has Come” (มันถึงเวลาแล้ว) เป็นชุดความรูร้ ะดับภูมภิ าคส�ำหรับอบรมผูใ้ ห้บริการสุขภาพ มันถูกออกแบบมาเพือ่ ลดการตีตราใน
สถานบริการและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้าน HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, และบริการด้านสุขภาวะทางเพศอื่นๆ ส�ำหรับทัง้ บุคคลข้าม
เพศและผู้ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผู้ชาย (MSM) นอกจากนีใ้ นชุดความรู้นยี้ งั มีหลักสูตรอบรมแบบอินเตอร์แอคทีฟซึง่ ถูกออกแบบมาโดยวิทยากรที่
เป็นบุคคลข้ามเพศที่มีความเชี่ยวชาญ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจาก UNDP Bangkok Regional Hub และองค์การอนามัยโลก
ส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) และองค์การอนามัยโลกส�ำนักงานภูมภิ าคแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) เอกสารส�ำหรับ
การอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้
ที่มา: www.thetimehascome.info

ในประเทศมองโกเลีย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้หลักจริยธรรมชุดใหม่ในเดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2555 หลักจริยธรรมดังกล่าวได้
ให้นยิ ามของการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละยังได้ระบุนยิ ามของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถที างเพศเอาไว้ด้วย เสียงตอบรับจากบุคลากรสุขภาพทีไ่ ด้เข้า
ร่วมการอบรมสิทธิมนุษยชนของ UNAIDS ในปี พ.ศ. 2557 นัน้ เป็นไปในทางบวก หลายคนยอมรับว่าไม่เคยได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลข้ามเพศและ LGB มาก่อน และยังได้อธิบายว่าความไม่รเู้ หล่านัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกตนในฐานะบุคลากรสุขภาพอย่างไร
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ประเทศกัมพูชา (The Reproductive Health Association of Cambodia: RHAC) ได้เริ่มโครงการสุขภาพบุคคลข้าม
เพศซึ่งมีระยะเวลาโครงการสามปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อการศึกษาด้านเพศประเทศสวีเด็น โครงการนี้เริ่มด้วยการประเมินอย่าง
เร่งด่วนและการส�ำรวจเบื้องต้นของการให้คลินิกและผู้ให้บริการของ RHAC ทั้งนี้การส�ำรวจของโครงการพบว่าระบบการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศนั้นยังไม่เหมาะสมและต้องการการทบทวนปรับปรุง ที่ผ่านมาผู้ให้
บริการได้รับการอบรมน้อยมากเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และหลายคนยังมีมุมมองและทัศนคติที่ไม่ดี RHAC เห็นว่านี่เป็นโอกาสส�ำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการขององค์กรผ่านการอบรมและการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ (Reproductive
Health Association of Cambodia, 2014)

3.4.11 ความจ�ำเป็นของการวิจัยด้านสุขภาพ
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลในระดับภูมภิ าคเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในเกือบทุกมิติที่ได้พูดถึงในแนวทางต้นแบบนี้
งานวิจัยของ Winter (2012) ได้ระบุพื้นที่ทางวิชาการที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการศึกษาจัยเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิทธิของบุคคล
ข้ามเพศในภูมภิ าคนี้ โดยการวิจยั เหล่านีต้ อ้ งเป็นโครงการวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโดยร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศเพือ่ หาหนทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านสุขภาพ
ที่ส�ำคัญในภาษาท้องถิ่นอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล การศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่ส�ำคัญยังรวมถึงการประมาณขนาดของประชากรบุคคลข้ามเพศและ
การศึกษาปัจจัยเสีย่ งและปัจจัยทีป่ กป้องสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคลข้ามเพศไปพร้อมๆ กับพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชน
และป้องกันการละเมิด และ Winter ยังได้เน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นของการบันทึกกรณีตัวอย่างของการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ
มีคุณภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงได้
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การประเมินความต้องการของบุคคลข้ามเพศด้าน HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, และความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆ ในระดับภูมิภาคของ
ปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีช่องว่างด้านข้อมูลอยู่มาก ทั้งในแง่ของการเฝ้าระวัง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจ�ำ, การใช้ฮอร์โมนในระยะ
ยาวและความเสี่ยงทางสุขภาพของการใช้, สุขภาพของผู้ชายข้ามเพศ, ปัญหาของเยาวชนข้ามเพศและความต้องการของบุคคลข้ามเพศเมื่อมีอายุ
มากชึ้น, ปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ (WHO, 2013b) สิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวถึงในรายงานของ APTN ที่เพิ่มเผยแพร่เมื่อไม่นาน
มานี้ (APTN, 2015)
ความจ�ำเป็นต่อการเข้าใจกลุ่มประชากรย่อยๆ ที่มีความแตกต่างกันภายในกลุ่มบุคคลข้ามเพศนี้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการ
ศึกษาวิจัยประสบการณ์ของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก ในขณะเดียวกัน ระดับของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในบางพื้นที่ของ
ภูมภิ าคแปซิฟกิ อาจเป็นข้อมูลทีด่ สี ำ� หรับการให้บริการทีม่ คี วามเหมาะสมทางวัฒนธรรมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศภูมภิ าคแปซิฟกิ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศ
นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
เมือ่ เปรียบเทียบกับภูมภิ าคอืน่ ๆ แล้ว ขนาดของภูมภิ าคและความแตกต่างทางภาษาในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ นัน้ อาจส่งผลให้มโี อกาสน้อย
กว่าในการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรสุขภาพ, นักวิชาการ, และนักขับเคลือ่ นทางสังคมเพือ่ สุขภาพของบุคคลข้ามเพศทีม่ คี วามสนใจในการวิจยั
เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ การก�ำหนดโจทย์วิจัยนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ ทั้งแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนและ
แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดีล้วนชี้ว่าบุคคลข้ามเพศต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก�ำหนดความส�ำคัญของการศึกษาวิจัย

3.5 การรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
3.5.1 ความส�ำคัญของการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายนั้นถูกก�ำหนดอยู่ใน UDHR และในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ58 หลักการ
ยอกยาการ์ตา้ ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะได้สรุปไว้วา่ หลักการดังกล่าวนี้
เกี่ยวข้องกับประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอย่างไร

หลักการยอกยาการ์ต้า
หลักการข้อที่ 3: สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย
“วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่แต่ละคนก�ำหนดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนส�ำคัญที่ขาดมิได้ของบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น และ
เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดต่อการก�ำหนดวิถีชีวิตของตน และต่อศักดิ์ศรีและอิสรภาพ ไม่มีใครสมควรถูกบังคับให้ต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์
เช่น การผ่าตัดแปลงเพศ, การท�ำหมัน, หรือการรับฮอร์โมน เพื่อที่จะได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะตามกฎหมาย และต้องไม่มกี ารน�ำ
เอาสถานะต่างๆ เช่น การเป็นคู่สมรสหรือความเป็นบุพการีมาใช้อ้างเพือ่ กีดกันมิให้บคุ คลได้รบั การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะด้วยกฎหมาย”

เอกสารประจ�ำตัวบุคคลเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน บุคคลข้ามเพศอาจเผชิญกับการถูกท�ำให้เป็นคนชายขอบเมื่อพวก
เขาต้องใช้ใบสูตบิ ตั ร, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารยืนยันตัวตนอืน่ ๆ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศของตน
การเลือกปฏิบตั นิ อี้ าจรวมถึงการข่มขูบ่ คุ คลข้ามเพศให้รสู้ กึ ไม่ปลอดภัยหรือการกีดกันออกจากบริการทางสุขภาพ, การหาทีอ่ ยูอ่ าศัย, การจ้างงาน,
การเข้าโรงเรียน, และความช่วยเหลือทางสังคม ดังนั้นการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่มคี วามส�ำคัญในทางสาธารณสุขด้วย
เมื่อบุคคลข้ามเพศถูกตัดสัมพันธ์จากครอบครัวของตนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามในการได้รับการรับรองเพศภาวะทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายระบุว่าต้องได้รับอนุญาตจากบุพการีในการเปลี่ยนหรือรับเอกสารประจ�ำตัว บุคคลข้ามเพศหลายคนถูกบังคับ
ให้ต้องจากบ้างเกิดเมืองนอนของตนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเอกสารแสดงตัวของครอบครัวซึ่งมีความส�ำคัญทาง
กฎหมายไป ตัวอย่างเช่น บุคคลข้ามเพศในประเทศอินโดนีเซียที่ย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่อาจไม่มีบัตรครอบครัว (Family Card) ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การท�ำบัตรประชาชน และเมื่อไม่มีบัตรดังกล่าวแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐได้
58. ดังที่ระบุใน UDHR, ข้อที่ 6; และ ICCPR, ข้อที่ 16; และ CEDAW, ข้อที่ 15; และ CRPD, ข้อที่ 12. นอกจากนี้ ข้อที่ 8 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ยังได้ระบุถึง
การ “เคารพต่อสิทธิของเด็กในการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตน”
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3.5.2 ภัยธรรมชาติและการรับรองเพศภาวะ
การยืนยันตัวตนมักมีความจ�ำเป็นมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาเลวร้ายของชีวิตคน เช่น เมื่อต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นกรณีเร่งด่วน,
เมือ่ เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ, หรือเมือ่ ต้องเดินทางข้ามพรมแดนหรือเมือ่ ไม่มที อี่ ยูอ่ าศัย ในสถานการณ์เช่นนีบ้ คุ คลข้ามเพศซึง่ ไม่มเี อกสารยืนยันตัว
ตนทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศของตนอาจถูกปฏิเสธการให้บริการ สถานการณ์เช่นนีท้ บี่ คุ คลข้ามเพศต้องเผชิญถูกบันทึก
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีของอุทกภัยในประเทศปากีสถาน สึนามิในประเทศอินเดีย และแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ (UNDP, 2013)
ด้านล่างนีค้ อื ตัวอย่างสองเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีจ้ ากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญีป่ นุ่ และในประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2554 และ
2558 ตามล�ำดับ

ประเด็นการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2554
มหาภัยพิบัติญี่ปุ่นตะวันออก (Higashinihondaishinsai) หมายถึงเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งแปซิฟิกของ
บริเวณโทโฮคุของประเทศญีป่ นุ่ และรวมถึงเหตุแผ่นดินไหวทีต่ ามมาหลังจากนัน้ และสึนามิดว้ ย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพือ่ ทุกคน (Social Inclusion
Support Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับชุมชนได้จัดให้มกี ารบริการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนอง
ต่อความจ�ำเป็นของผู้รอดชีวิตจากมหาภัยพิบัติ ฮ็อตไลน์น้ีใช้ชื่อว่าโยริโซยซึ่งได้กลายเป็นการให้บริการทั่วประเทศหลังจากที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้ที่โทรมายังฮ็อตไลน์นี้สามารถเลือกได้ว่าตนมีความล�ำบากที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศ, อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ, หรือการแสดงออกทางเพศหรือไม่ จากผู้ใช้บริการฮ็อตไลน์จะนวน 10,878,227 คนระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2556 นั้น ร้อยละ 3.6 ได้เลือกตัวเลือกดังกล่าวนี้ ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของความจ�ำเป็นของ LGBT ทั้งหมด เนื่องจากปัญหา
บางอย่างที่ LGBT ประสบก็อาจไม่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และหลายคนอาจไม่ประสงค์ท่จี ะเปิดเผยสถานะวิถีทาง
เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน
โดยทั่วไปบุคคลข้ามเพศที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมักไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนตั้งแต่ก่อนเกิด
ภัยพิบัติ หลายคนถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนเพราะลักษณะของศูนย์อพยพหรือเพื่อที่จะได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คลินิกและ
โรงพยาบาลถูกท�ำลายลง พวกเขากลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติและส่วนใหญ่มักเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของเครือข่ายบุคคลข้ามเพศและ LGBT ใน
พืน้ ที่ บางคนหลีกเลีย่ งการเข้าห้องน�ำ้ หรืออาบน�ำ้ เพราะไม่มนั่ ใจว่าจะปลอดภัยในห้องนีท้ แี่ ยกเพศหรือห้องอาบน�ำ้ รวม และเมือ่ ไม่มคี วามเป็นส่วน
ตัวบางคนก็ไม่ยอมเปลีย่ นเสือ้ ผ้า รวมถึงผู้ชายข้ามเพศทีก่ ลัวทีจ่ ะให้คนอืน่ เห็นว่าตนก�ำลังพันหน้าอกอยู่ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีประสบการณ์ในด้าน
ดีอยูบ่ า้ ง เช่น ผูห้ ญิงข้ามเพศคนหนึง่ ซึง่ ได้รบั การยอมรับในฐานะผูห้ ญิงในศูนย์อพยพ และสามารถเข้าใช้หอ้ งแต่งตัวและห้องน�ำ้ ของผูห้ ญิง และยัง
ได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หญิงคนอืน่ ๆ เมือ่ มีผ้ชู ายล่วงละเมิดพวกเธอเพราะพวกเธอเป็นบุคคลข้ามเพศ (Yamashita and Gomez, 2015)
แม้ว่ามหาภัยพิบัติญี่ปุ่นตะวันออกจะเผยให้เห็นถึงแรงกดดันที่บุคคลข้ามเพศและ LGB ต้องเผชิญในภูมิภาคโทโฮคุ แต่เหตุการณ์ดังกล่าว
ก็ได้เพิ่มความเข้าใจของภาคประชาสังคมและคนท�ำงานในประเด็นผู้หญิงต่อประเด็นต่างๆ ของบุคลข้ามเพศ ซึ่งได้น�ำมาสู่การเรียกร้องให้มีการ
บรรจุแนวทางการตอบสนองต่อความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศและ LGB ในแผนลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ
ที่มา: Yamashita and Gomez, 2015
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ประเด็นการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
พ.ศ. 2558
“แผ่นดินไหวครั้งนั้นท�ำให้บุคคลข้ามเพศจ�ำนวนมากต้องออกมาใช้ชีวิตข้างถนนเพราะบ้านของพวกเขาพังทลายลง จากการส�ำรวจ
ครัง้ สุดท้ายพบว่าบ้านกว่า 65 หลังของบุคคลข้ามเพศและครอบครัวถูกท�ำลายย่อยยับ เมือ่ ค่ายบรรเทาทุกข์ถกู สร้างขึน้ ผูค้ นซึง่ ปราศจากครอบครัว
ก็ถูกแยกให้เข้าค่ายส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิง แล้วเพศภาววะที่สามล่ะไปไหน?”
การขาดเอกสารยืนยันตัวตนโดยรัฐบาลอันสะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศมักน�ำไปสูก่ ารกีดกันพวกเขาออกจากศูนย์บรรเทา
ทุกข์หรือความช่วยเหลือจากรัฐบาล นอกจากนีแ้ ม้แต่สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐานอย่างห้องน�ำ้ และห้องอาบน�ำ้ ในทีพ่ กั ฉุกเฉินก็มกั แบ่งออกเป็น
ที่ส�ำหรับเพศชายและหญิง การต้องแบ่งห้องน�้ำใช้ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะตอนกลางคืนท�ำให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรง
และถูกข่มขืน
กลุ่ม Blue DIamon Society ร่วมกับหน่วยงานนานาชาติ ได้จัดที่พักชั่วคราวขึ้น 15 หลังในเมืองกาฐมาณฑุส�ำหรับ LGBTQI และ 50 หลัง
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศและครอบครัวในเขต ทัง้ ผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศรู้สกึ ว่าตนเองปลอดภัยกว่าในที่พักชั่วคราวเหล่านี้
“เครือข่ายบุคคลข้ามเพศได้ใช้ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และไม่ยอ่ ท้อ ซึง่ ได้ทำ� ให้พวกเขาได้รบั ชัยชนะในการต่อสูเ้ พือ่ ได้รบั การรับรอง
เพศภาวะทางกฎหมาย และพวกเขาก�ำลังใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อท�ำให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลมีความละเอียดอ่อนต่อ
ความหลากหลายทางเพศ และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในอนาคตทั่วโลก แนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่
ค�ำนึงถึงความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งจ�ำเป็น และบุคคลข้ามเพศต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนนัน้ เสียงของพวกเขาต้องถูกรับฟัง และปัญหา
ของพวกเขาต้องได้รับการแก้ไขในการประเมินความเสี่ยงหลังภัยพิบัติในครัง้ นี้”
ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารแจกแก่สื่อมวลชนโดยกลุ่มบลูไดมอนด์และ APTN, วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่มา: www.weareaptn.org/
news/5/6/2015/op-ed-in-quake-hit-nepal-transgender-people-turn-adversity-into-opportunity ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3.5.3 การเข้าถึงการรับรองเพศภาวะในภูมิภาคนี้
บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจ�ำนวนมากไม่สามารถได้รับเอกสารทางการที่ระบุช่ือและเพศที่เหมาะสมและตรงกับอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะของตน
ในหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายและนโยบายซึ่งอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศเปลี่ยนค�ำระบุเพศได้ สถานการณ์เช่นนี้เป็นเช่นเดียวกันหมดใน
ประเทศในภูมภิ าคแปซิฟกิ อย่างไรก็ตามบางประเทศ เช่น ประเทศนีวเว, กวม, ฟิจ,ิ และตองกา อนุญาติให้เปลีย่ นชือ่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
ปัจจุบันในประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, หรือมาเลเซีย ยังไม่มีกฎหมายหรือนโยบายที่รับรองเพศภาวะทางกฎหมายได้
มีกรณีพเิ ศษ (เป็นรายๆ ไป) ในประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และฟิลปิ ปินส์ ทีศ่ าลอนุญาตให้ผหู้ ญิงข้ามเพศเปลีย่ นค�ำระบุเพศได้หลังจาก
ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสภาว่าการเปลี่ยนค�ำระบุเพศดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต
ให้ท�ำได้ในประเทศมาเลเซีย (Human Rights Watch, 2014) ในปี พ.ศ. 2550 ศาลฎีกาประเทศฟิลิปปินส์ได้ตัดสินให้ยกเลิกสิทธิซึ่งบุคคลข้ามเพศ
เคยมีในการร้องเรียนต่อศาลภูมิภาคเพื่อให้ได้รับการรับรองเพศ (Winter, 2012; Open Society Foundations, 2015) และตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วน
ที่ 2.5 ของเอกสารนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าคณะกรรมการฯจะให้การสนับสนุนในการพิจารณาภายใต้กฎหมาย
ความเท่าเทียมของผูห้ ญิง (หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม Magna Carta of Women) ว่าผูห้ ญิงข้ามเพศสามารถเปลีย่ นข้อมูลเพศในใบสูตบิ ตั รของตนได้หรือไม่
ในประเทศอื่นๆ กฎหมายและนโยบายต่างๆ จ�ำกัดการรับรองเพศให้แก่กลุ่มย่อยเล็กๆ ของบุคคลข้ามเพศเท่านั้น และยังมีเงื่อนไขและข้อ
ก�ำหนดซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอื่นๆ หนึ่งในข้อก�ำหนดเล่านี้คือการก�ำหนดให้บุคคลข้ามเพศต้องผ่านการผ่าตัดแปลงเพศก่อนจึงจะได้รับการ
รับรองเพศ (หรือที่ในกฎหมายมักเรียกว่า “การผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์ - full sex reassignment surgery) เงื่อนไขเหล่านี้ถูกวิพากษ์อย่างหนัก
โดยหน่วยงานในสังกัดของ UN, ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุษยชน, และหน่วยงานวิชาชีพด้านสุขภาพ (WHO, 2014; Méndez, 2013; Global Commission
on HIV and the Law, 2012; WPATH Board of Directors, 2015; International Commission of Jurists, 2007)
แม้วา่ บุคคลข้ามเพศหลายคนจะต้องการเปลีย่ นผ่านทางการแพทย์ แต่ขนั้ ตอนต่างๆ ในกระบวนการท�ำให้การเปลีย่ นผ่านนัน้ ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศคนอืน่ ๆ การเปลีย่ นผ่านทางการแพทย์อาจเป็นเรือ่ งเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุผลทางการเงิน, การแพทย์, หรือเหตุผล
ส่วนตัวอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายข้ามเพศ เนื่องจากการสร้างอวัยวเพศชายนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดหลายขั้นตอน และมีความยากล�ำบากทั้ง
ในทางเทคนิคและผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด ท�ำให้มีเพียงผู้ชายข้ามเพศจ�ำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ (Coleman et al., 2011)
หากการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายต้องการขั้นตอนทางการแพทย์เช่นนี้แล้ว บุคคลข้ามเพศอาจถูกบังคับอย่างกลายๆ ให้ต้องใช้เวลายาวนาน
หลายปีหรืออาจทัง้ ชีวิตในการใช้ชวี ิตอยู่อย่างไม่ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของโดยกฎหมาย
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สถาบันอรรธนารี (Ardhanary Institute) ได้บันทึกเหตุการณ์กว่า 11 กรณีในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่บุคคลข้ามเพศได้แก้
ค�ำระบุเพศโดยไม่ต้องผ่านการผ่าตัด โดยทั่วไปแล้วบุคคลข้ามเพศเหล่านี้ต้องการเปลี่ยนค�ำระบุเพศเพื่อที่จะสามารถแต่งงานกับคู่ของตน ในปี
พ.ศ. 2554 มีกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดชวากลางอยู่กรณีหนึ่ง ผู้ชายข้ามเพศวัย 26 ปี มีชื่อว่า Rega ถูกจ�ำคุกเป็นเวลา 18 เดือน หลังจากที่ครอบครัว
ของเจ้าสาววัย 17 ปีของเขา “เพิ่งรู้” ว่าเขา “เกิดมาเป็นผู้หญิง” ในวันแต่งงานนั้น Rega ถูกจับกุมในข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นและกระท�ำช�ำเราผู้ยัง
ไม่บรรลุนติ ิภาวะ (UNDP and USAID, 2014c)
ในประเทศไทย ทุกคนต้องมีค�ำน�ำหน้าชื่อในเอกสารทางกฎหมายที่สอดคล้องกับเพศ ณ แรกเกิด ค�ำน�ำหน้าชื่อนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แม้ว่า
บุคคลข้ามเพศจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศแล้วก็ตาม ในปี พ.ศ. 2551 เครือข่าย LGBT ได้เข้าชื่อ
เพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลให้อนุญาตให้ผู้หญิงข้าเพศเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อจาก “นาย” เป็น “นาง/นางสาว” ได้ แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ปัจจุบันเฉพาะ
บุคคลเพศก�ำกวมซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแล้วเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อได้ (UNDP and USAID, 2014g)
ในบางประเทศมีการระบุถงึ ระดับของการด�ำเนินการทางการแพทย์ทบี่ คุ คลต้องได้รบั ก่อนทีจ่ ะสามารถเปลีย่ นค�ำระบุเพศได้ แต่ชนิดของการ
ด�ำเนินการทางการแพทย์นนั้ ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ในการประชุมระดับภูมิภาค Being LGBT in Asia ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาชิก
สภาฯจากประเทศมองโกเลียได้เสนอให้ปรับปรุงเงือ่ นไขในการเปลีย่ นการระบุเพศทางกฎหมายเหล่านัน้ ให้ชดั เจนขึน้ เธอกล่าวว่า “มันไม่ใช่เรือ่ งน่า
พอใจนักทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถเลือกตีความได้ตามใจตัวเอง... และสามารถตัดสินใจได้ตามอ�ำเภอใจอย่างทีไ่ ม่อาจคาดเดาได้” (UNDP, 2015)
กฎหมายรับรองเพศในประเทศญีป่ นุ่ , สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ฮ่องกง, และจีนแผ่นดินใหญ่นนั้ มีเงือ่ นไขในการรับรองเพศคือต้องผ่าน
การผ่าตัดแปลงเพศและท�ำหมันก่อน59 ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง แม้ว่าจะผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว บุคคลข้ามเพศก็ยังสามารถเปลี่ยนค�ำ
ระบุเพศได้แต่เพียงในบัตรประชาชน แต่ไม่สามารถเปลีย่ นในใบเกิดได้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 บุคคลข้ามเพศในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซงึ่ ผ่านการผ่าตัด
และผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ดังแสดงด้านล่างนีแ้ ล้วนัน้ ได้เล่าว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนค�ำระบุเพศได้ในทะเบียนบ้านแต่ยังมีความล�ำบากในการเปลี่ยนค�ำ
ระบุเพศในประวัติการศึกษา ซึ่งท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อพวกเขาในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป (Balzer and Hutta, 2012;
UNDP, 2014b; UNDP, 2014e)
อุปสรรคอืน่ ๆ ต่อการรับรองเพศในประเทศเกาหลีใต้และญีป่ นุ่ ก็คอื เงือ่ นไขทีร่ ะบุวา่ บุคคลข้ามเพศต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี ยังไม่ได้แต่งงาน
(และต้องหย่าก่อนหากแต่งงานแล้ว) และไม่มลี กู 60 ประเทศจีนก็มเี งือ่ นไขทีร่ ะบุให้ตอ้ งแจ้งญาติใกล้ชดิ , ต้องหย่าหากแต่งงานอยู,่ ใช้ชวี ติ และท�ำงาน
ภายใต้เพศที่เป็นตัวตนของตน, และไม่มีประวัติอาชญากรรม การผ่านเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการขายบริการทางเพศนัน้ เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็เป็นอาชีพหลักของผู้หญิงข้ามเพศหลายคนในประเทศจีน
ในภูมภิ าคเอเชียยังไม่มปี ระเทศใดเลยที่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนข้ามเพศเปลี่ยนแปลงค�ำระบุเพศในเอกสารทางกฎหมายได้ แม้ว่าจะได้รับ
การยินยอมจากผู้ปกครองก็ตาม ในขณะทีป่ ระเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อนุญาตให้ด�ำเนินการดังกล่าวได้
ในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกบุคคลข้ามเพศมีสิทธิในการต่างงาน โดยมีเงื่อนไขต่อเมื่อได้ผ่านการผ่าตัดที่ท�ำให้บุคคลนั้นเป็น
หมันแล้วเท่านัน้ ข้อก�ำหนดเล่านี้บ่อนท�ำลายสิทธิในการรับรองทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศและเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว, สร้าง
(และเลี้ยงดู) ครอบครัว, และการไม่เลือกปฏิบัติ (Open Society Foundations, 2015) อย่างที่ได้กล่าวถึงในส่วนที่ 3.3.9 กฎหมายการสมรสของ
ประเทศนิวซีแลนด์ถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะระบุว่าการแต่งการเป็นเรื่องระหว่างบุคคลสองคน โดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศ, อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ, หรือวิถีทางเพศ
ทั่วภูมิภาคเอเชีย บุคคลข้ามเพศมักไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนค�ำระบุเพศได้ หรือไม่รู้ว่าสามารถท�ำได้อย่างไร การขาดข้อมูลเหล่านี้เป็น
เสมือนทุน่ น�ำ้ หนักทีถ่ กู เพิม่ เข้าไปในชีวติ ของบุคคลข้ามเพศรวมกับความหนักจากแรงกดดันของครอบครัว สิง่ เหล่านีต้ า่ งร่วมกันท�ำให้บคุ คลข้ามเพศ
ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ทงั้ ทางกฎหมายและทางสังคม (UNDP and USAID, 2014a)
มีเพียงบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมเริ่มที่จะใช้การฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ
การรับรองเพศภาวะ อย่างที่จะอภิปรายต่อไปในส่วนนี้ นักเคลื่อนไหวทางสังคมบางส่วนตระหนักดีถึงกฎหมายรับรองเพศภาวะที่ก้าวหน้าที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่งคือที่ประเทศอาร์เจนตินาและประเทศมอลตาซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้น�้ำหนักกับการตัดสินใจของเจ้าตัวเอง61

59. รายงานสื่อมวลชนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ชี้ว่าประเทศไต้หวันก�ำลังพิจารณาที่จะยกเลิกเงื่อนไขทางการแพทย์ (Yiu, 2013) บุคคลข้ามเพศในประเทศไต้หวันได้แจ้ง
ว่าปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าการด�ำเนินการให้ได้รับการแก้ไข
60. ในประเทศญี่ปุ่น เงื่อนไขเกี่ยวกับการมี/ไม่มีลูกได้รับการผ่อนปรนลงเล็กน้อย โดยระบุว่าบุคคลข้ามเพศเปลี่ยนค�ำระบุเพศไม่ได้หากลูกมีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
61. กฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการให้บริการทางสุขภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคลข้ามเพศประเทศอาร์เจนตินา (Argentinian Gender Identity and Health Comprehensive
Care for Transgender People Act, เลขที่ 773/12, of Gender Identity Act No. 26.743); กฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, การแสดงออกทางเพศ, และลักษณะทางเพศ
(Malta’s Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act) ที่มา: http://tgeu.org/malta-adopts-ground-breaking-trans-intersex-law/

64

3
การให้น�้ำหนักกับการตัดสินใจของเจ้าตัวเองยังปรากฏอยู่ในประกาศของผู้บริหารของ WPATH ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
การรับรองเพศภาวะ (WPATH Board, 2015) ประกาศดังกล่าวได้ “กระตุน้ ให้รฐั บาลก�ำจัดอุปสรรคซึง่ ไม่จำ� เป็น และจัดให้มกี ระบวนการทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
และเข้าถึงได้ง่ายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการได้รับการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเจ้าตัว” WPATH ได้ประกาศ
อย่าชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับเงือ่ นไขทางการแพทย์ทกุ ประการรวมถึงข้อจ�ำกัดส�ำหรับคนทีแ่ ต่งงานแล้วหรือคนทีม่ ลี กู นอกจากนีย้ งั คงยืนยันว่าเยาว
ขนและบุคคลข้ามเพศในคุกหรือสถานจองจ�ำต่างๆ ต้องได้รับการยืนยันทางเพศทางกฎหมายเช่นกัน
ในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคนี้ นักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นบุคคลข้ามเพศได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเปลี่ยนค�ำ
ระบุเพศหลังจากผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว (UNDP and USAID, 2014h) ในปี พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์สูงสุดของฮ่องกงได้อนุญาตให้ผู้หญิงข้าม
เพศคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอได้ (คดีระหว่าง W และ นายทะเบียนสมรส: W v. Registrar of
Marriages) หลังจากการตัดสินคดีดังกล่าวได้มีการรณรงค์ในฮ่องกงเพื่อเรียกร้องให้มกี ฎหมายรับรองเพศ
ในภูมิภาคแปซิฟิก การประชุมอัยการสูงสุดครั้งที่ 16 ที่ประเทศฟิจิ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดให้มีส่วนของการประชุม
เกีย่ วกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและกฎหมาย ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึง่ ซึง่ ได้เข้าร่วมโครงการ Amithi Fiji Project ได้เรียกร้องให้มกี ารรับรองเพศภาวะ
ทางกฎหมายโดยปราศจากเงื่อนไขในการด�ำเนินการทางการแพทย์หรือการผ่าตัดใดๆ (Pratibha, 2014)

3.5.4 เพศภาวะที่สาม
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนค�ำศัพท์ในส่วนต้นของแนวทางต้นแบบนี้ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีค�ำที่สื่อถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งมี
ความเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรมและถูกใช้มาอย่างยาวนาน หลายค�ำอาจสื่อถึงบุคคลซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกิด แต่ระบุว่าตนเองเป็น
เพศอื่นที่มิใช่ทั้งเพศชายหรือเพศหญิงแต่มักระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามก็ยังมีบุคคลข้ามเพศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ได้มองว่าตนเป็น
เพศภาวะที่สามแต่อาจใช้ค�ำที่มีความเฉพาะทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในการอธิบายอัตลักษณ์ทางเพศของตนอยู่62
สี่ประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้รบั รองถึงสถานะเฉพาะของฮิจรา (hijra), มีทสิ (metis), คาวาจา ซีราส (khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ
ซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศภาวะที่สาม ศาลฎีกาในประเทศอินเดีย, เนปาล, และปากีสถานได้ตัดสินให้มีการรับรองเพศภาวะที่สามทางกฎหมายแล้ว
ทว่าในประเทศเนปาลและปากีสถานการด�ำเนินการอย่างล่าช้าและข้อจ�ำกัดของผู้มีสิทธิได้รับการรับรองท�ำให้ฮิจรา, มีทิส, คาวาจา ซีราส
ส่วนใหญ่ รวมถึงบุคคลข้ามเพศอื่นๆ ยังไม่ได้รับการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย ทั้งนีป้ ระเทศบังกลาเทศได้เริ่มใช้การระบุเพศว่าเป็นเพศภาวะ
ที่สามส�ำหรับฮิจราในเดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2556 พร้อมๆ กับการด�ำเนินการให้เข้าถึงการศึกษาและสิทธิด้านอื่นๆ
ในเอเชียใต้ มีสี่ประเทศที่ได้การับรองสถานะของฮิจรา (hijra), มีทิส (metis), คาวาจา ซีราส (khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ
ซึ่งถูกระบุในฐานะเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการรับรองสถานะดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นอย่างมาก มีข้อถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นเพศภาวะที่สามในขณะที่ก็อนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถระบุเพศเป็นเพศหญิง
และผู้ชายข้ามเพศระบุเพศเป็นเพศชาย และให้สิทธิทางกฎหมายเฉกเช่นพลเมืองอื่นๆ (Karim, 2013)
การก�ำหนดประเภทเพศภาวะที่สามเกิดขึ้นในประเทศเนปาลหลังการตัดสินของศาลฎีกาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 (คดี Pant v. Nepal)
ประเภทเพศภาวะที่สามนี้ถูกใช้ในแบบฟอร์มของธนาคารบางแห่งและยังถูกใช้ในการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรของประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2554
ถึงแม้ว่าปัญหาในการบริหารจัดการจะท�ำให้การส�ำรวจส�ำมะโนประชากรนี้ล้มเหลวในการเก็บข้อมูลบุคคลซึ่งระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สามก็ตาม
ประเภทเพศภาวะที่สามนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในใบรับรองความเป็นพลเมือง (nagarikta) ของประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2558 การระบุเพศดังกล่าวขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจส่วนบุคคลโดยไม่มเี งือ่ นไขทางการแพทย์และไม่ตอ้ งการความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อย่างไรก็ตามใบรับรองความเป็นพลเมืองยังออก
ได้นอ้ ยเนือ่ งจากการบริหารจัดการของทีว่ า่ การเขตและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ยังคงต้องการหลักฐานยืนยันจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นอกจากนีก้ ารระบุ
ว่าเป็นเพศภาวะที่สามนี้ยังถูกจ�ำกัดอยู่แค่ผู้ที่ยังไม่เคยขอใบรับรองความเป็นพลเมืองมาก่อนเท่านั้น โดยมีทิสหรือบุคคลข้ามเพศซึ่งเคยได้รับใบรับ
รองความเป็นพลเมืองที่ระบุว่าเป็นเพศชายหรือหญิงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนค�ำระบุเพศได้ (Martinez, 2014; UNDP, 2014e) ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 ประเทศเนปาลได้เริ่มใช้การระบุเพศว่าเป็นเพศภาวะที่สามในหนังสือเดินทาง โดยการใช้ตัวอักษร “O” (มาจากค�ำว่า Other หรือ อื่นๆ)

62. ผู้หญิงข้ามและผู้ชายข้ามเพศบางคนมองว่าพวกเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ตามล�ำดับ) ไม่ใช่เพศภาวะที่สาม ในขณะที่หลายฝ่ายก็วิจารณ์ว่าตัวเลือกเพศภาวะที่สามนั้น
ท� ำ ให้ บุ ค คลข้ า มเพศต้ อ งอยู ่ ใ นกรอบความเชื่ อ ทางสั ง คมซึ่ ง มองว่ า สิ่ ง ที่ ป กติ / เหมาะสมคือ ความเป็ น ทวิ ลั ก ษณ์ ท างเพศ (ความเป็ น ชาย/หญิ ง ) เท่ า นั้ น (Open Society
Foundations, 2014)
63. สัดส่วนค�ำนวนจากฐานของจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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การส�ำรวจ LGBT 1,200 คน ในประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ร้อยละ 44 ของผูเ้ ข้าร่วมระบุวา่ ตนเป็นเพศภาวะทีส่ าม อย่างไรก็ตามมี
เพียงร้อยละ 8 (82 คน) เท่านัน้ ทีเ่ คยพยายามเปลีย่ นค�ำระบุเพศในเอกสารประจ�ำตัวทางกฎหมายของตน63 ในจ�ำนวนนัน้ มีเพียงห้าคนเท่านัน้ ทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ โดยหนึง่ ในนัน้ เป็นผู้ชายข้ามเพศ ส่วนหนึง่ ของเหตุผลของอัตราการส�ำเร็จทีต่ ำ�่ นัน้ อาจเป็นเพราะความไม่มปี ระสิทธิภาพของระบบและ
อคติของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และการขาดความตระหนัก ทัง้ นีภ้ ายในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเองก็ยงั มีความสับสนเกีย่ วกับความหมายของการระบุ
เพศว่าเป็นเพศ “อื่นๆ” ในเอกสารทางการ และมีความกังวลใน LGB บางคนว่าพวกตนถูกมองว่าเป็นเพศภาวะที่สาม นอกจากนีผ้ ู้หญิงข้ามเพศและ
ผู้ชายข้ามเพศอาจต้องการระบุเพศของตนว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ตามล�ำดับ) มากกว่าทีจ่ ะอยากระบุว่าเป็นเพศภาวะทีส่ าม (UNDP/Williams
Institute, 2014) ผู้เข้าร่วมการประชุมทีป่ รึกษาในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนีจ้ ากประเทศเนปาลได้กล่าวว่าประเทศเนปาลไม่ได้มนี โยบายให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินในการที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้พวกเขาเข้ามาลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะเพศภาวะที่สาม (ในขณะที่ประเทศดินเดียมี)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ศาลฎีกาประเทศปากีสถานได้ประกาศว่าใบลงทะเบียนของรัฐต้องมีชอ่ งทีส่ ามส�ำหรับ “คาวาจา ซีราส/ยูนคุ ส์”
(khawaja siras/ eunuchs) (คดี Khaki v. Rawalpindi) ซึ่งคาวาจา ซีราส และยูนุคส์ จะต้องถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการแพทย์ซึ่งศาล
ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ แต่กรมสวัสดิการสังคมได้แสดงท่าทีเห็นด้วยในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้คาวาจา ซีราส
และยูนุคส์ทุกคนมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เลือกตั้ง (International Commission of Jurists, 2011) ทั้งนี้รายงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ระบุว่ายัง
ไม่มีใครได้รับบัตรประชาชนที่ระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สาม (Bochenek and Knight, 2012)
รัฐทมิฬนาฑูเป็นรัฐแรกในประเทศอินเดียที่ให้การรับรองเพศโดยระบุว่าเป็น “บุคคลข้ามเพศ” ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ (aravani) ในบัตร
ซือ้ อาหารทีร่ ฐั บาลจ่ายให้สำ� หรับผู้ประสบความยากล�ำบาก และในปี พ.ศ. 2556 ตัวเลือกเพศภาวะทีส่ ามนีก้ ไ็ ด้ถกู เพิม่ เข้าไปในระบบ Aadhaar ของ
ประเทศอินเดียอีกด้วย (ระบบฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลทางชีวภาพของประเทศอินเดีย)
ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ต่างก็ได้เพิ่มตัวเลือกเพศภาวะที่สามเข้าไว้ในหนังสือเดินทางส�ำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศเท่านั้น การเลือกค�ำระบุเพศนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเท่านั้น (แม้ว่าประเทศออสเตรเลียจะระบุว่าต้องมี
จดหมายสนับสนุนจากบุคลาการวิชาชีพทางสุขภาพก็ตาม) หนึง่ ในพืน้ ทีข่ องประเทศออสเตรเลียได้ใช้แนวทางนีก้ บั ใบสูตบิ ตั รเช่นกัน (Open Society
Foundations, 2014) นั่นหมายความว่าบุคคลใดก็ตามสามารถเลือกใช้ M (ชาย), F (หญิง). หรือ X (อื่นๆ) ในการระบุเพศของตนได้อย่างอิสระใน
เอกสารเหล่านี้
นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ศาลฎีกาประเทศอินเดียได้ตดั สินคดีระหว่างส�ำนักงานกฎหมายแห่งชาติและสหภาพอินเดีย (National
Legal Services Authority v. Union of India) โดยได้ตัดสินให้มีการรับรองเพศภาวะที่สาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับฮิจรา) แต่ก็ได้ต้ังเงื่อนไขว่า
บุคคลข้ามเพศทุกคนต้องมี “สิทธิในการตัดสินใจเลือกเพศด้วยตนเอง... เช่น ชาย, หญิง, หรือเพศภาวะที่สาม” ค�ำตัดสินนี้ก�ำกับให้รัฐบาลกลาง
และรัฐบาลของรัฐต้องให้การรับรองทางกฎหมายต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเพศภาวะที่สาม และรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเพศภาวะที่
สามในการมีเอกสิทธิส่วนบุคคล, สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง, และมีอสิ ระในการแสดงออก
ค�ำตัดสินนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศภาวะที่สามโดยอนุญาตให้
ทั้งผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือชายได้และให้การคุ้มครองทางกฎหมายเฉกเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นๆ
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3
3.6 ก้าวต่อไป
คณะผู้เขียนว่าเป็นการสมควรทีจ่ ะจบส่วนแรกของแนวทางต้นแบบนีด้ ้วยการกล่าวถึงประเทศอินเดีย ประเทศซึง่ ค�ำตัดสินของศาลฎีกาและ
ร่างกฎหมายสิทธิของบุคคลข้ามเพศได้นำ� เอาประเด็นส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในภูมภิ าคนีเ้ ข้าสูก่ ระบวนการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ประเด็นทีน่ า่ สนใจก็คอื
ทั้งค�ำตัดสินของศาลฎีกาและร่างกฎหมายนั้นต่างก็เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงการให้บริการทางการ
แพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศ
พวกเราหวังว่าข้อมูลต่างๆ ในครึ่งแรกของแนวทางต้นแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของอุปสรรคที่มักพบเจอในประเทศต่างๆ และ
แนวการการปฏิบัติที่ดีที่ได้เกิดขึ้นนัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายและถกเถียงกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ส่วนหลังของแนวทางต้นแบบนี้จะพุ่งความสนใจไปที่ตัวอย่างของการด�ำเนินการทางการแพทย์ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงของบุคคล
ข้ามเพศต่อการบริการทางสุขภาพทัว่ ไป, และการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับบุคคลซึ่งต้องการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์
บทที่ 4 จะกล่าวถึงข้อแนะน�ำทางการแพทย์เกี่ยวกับการส่งเสริมและตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่
บทที่ 5 จะกล่าวถึงข้อแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับบุคลากรสุขภาพที่ท�ำงานกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
บทที่ 6 จะให้ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ, ความปราศจากจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง, และ
การรับรองเพศภาวะอย่างสมบูรณ์ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
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ข้อมูลในบทนี้เกี่ยวกับการป้องกัน วินจิ ฉัยโรค และการรักษาการติดเชือ้ HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด,
ปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ นัน้ เป็นตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังไม่มนี โยบาย ข้อแนะน�ำ หรือแนวทางเฉพาะ
เกีย่ วกับการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ (gender-affirming therapy) หรือการให้บริการ
ป้องกันด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ดิ งั กล่าวด้วยกระบวนการพัฒนาแนวทางมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทางการแพทย์เพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ, การผ่าตัด, และ
การให้บริการป้องกันด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 4.8) จึงได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ และตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
แนวทางการดูแลสุขภาพโดยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF)64 และ WPATH
SOC7 แหล่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนเนื้อหาวิชาการด้วยการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็น
การให้ฮอร์โมน, การผ่าตัด, และการให้บริการป้องกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

4.1 บทน�ำ
ในหลายประเทศ บุคลากรสุขภาพคนแรกที่บุคคลข้ามเพศจะเปิดเผยอัตลักษณ์ของตนให้ทราบคือแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ครอบครัว ในบทที่
4 นีจ้ ะกล่าวถึงผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมเิ ป็นหลัก และได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรดังกล่าวในการให้บริการแก่บคุ คลข้ามเพศ
ในแต่ละวัฒนธรรม (ดู ค�ำส�ำคัญอื่นๆ, หน้า xii) ส�ำหรับบทบาทของผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นคือการท�ำความเข้าใจและค้นหาประเด็นปัญหา
ด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะ ด�ำเนินการประเมินขั้นต้น สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปสู่ผู้เชี่ยวชาญอื่นได้ สามารถอภิปรายข้อดีข้อเสียของ
การด�ำเนินการทางการแพทย์และการผ่าตัดต่างๆ ได้ สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน และสามารถให้
การบริการด้านการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
บุคคลข้ามเพศมีความจ�ำเป็นในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพปฐมภูมแิ ละการบริการทีม่ คี วามเฉพาะต่อบุคคลข้ามเพศ ในภูมภิ าคนี้ และแม้แต่
ในแต่ละประเทศเอง บุคคลข้ามเพศก็ยงั เข้าถึงการให้บริการได้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน เช่นบางคนก็ได้รบั ฮอร์โมนโดยตรงจากเภสัชกร ในขณะทีบ่ าง
คนก็หาจากอินเตอร์เน็ต บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศ
ภาวะ จากแพทย์เอกชน, คลินกิ ของรัฐ, คลินิกเฉพาะทาง, โรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์, โครงการของ NGO, หรือจาก
ศูนย์ด้านเพศภาวะโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ (กรณีสุดท้ายนี้มีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น)
การติดต่อประสานระหว่างการให้บริการแต่ละประเภทมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลข้ามเพศต้องการเปลี่ยน
ผ่านทางการเพศ ซึ่งต้องอาศัยการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในหลากหลายประเด็น เครือข่ายการส่งต่อหรือการรวบรวมรายชื่อของผู้
ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศจึงต้องก้าวไปไกลกว่าระบบบริการสุขภาพไปสูก่ ารสร้างการมีสว่ นร่วมของสวัสดิการทางสังคม
เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศได้ การสือ่ สารระหว่างกันอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นสิง่ จ�ำเป็น นอกจากนีผ้ ใู้ ห้บริการซึง่ พบว่า
มีผ้รู บั บริการทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศจ�ำนวนมากในพืน้ ทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมให้จดั การประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอหรือจัดตัง้ กลุ่มออนไลน์เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลและอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการให้บริการแบบครบวงจร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกแม้แต่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรและโอกาสในการอบรมที่จ�ำกัด ก็สามารถน�ำหลักการพื้นฐานอันเป็นแก่นของ
WPATH SOC7 ไปปฏิบัติได้ หลักการเหล่านี้เป็นพื้นฐานแนวทางที่ระบุอยู่ในบทที่ 4 ของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ หลักการดังกล่าวประกอบไปด้วย:
 ให้เกียรติผู้รับบริการซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด (ไม่ตีตราว่าอัตลักษณ์หรือการ
แสดงออกทางเพศที่แตกต่างนี้เป็นโรคหรือความเจ็บป่วย)
 ให้บริการ (หรือส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากกว่า) เพื่อส่งเสริมการปรับให้ลักษณะทางกายตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ภาวะและลดความเครียดจากขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด (หากผู้รับบริการมีอาการ)
 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลเพศก�ำกวม, บุคคลข้ามเพศ, และบุคคลที่มีภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับ
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และศึกษาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการให้การรักษาแต่ละรูปแบบของภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับ
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
 สร้างความเหมาะสมระหว่างแนวทางการรักษากับความจ�ำเป็นของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้รับ
บริการมีเป้าหมายที่การแสดงออกทางเพศและต้องการพ้นจากภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
 ให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสม
 ต้องได้รับการยินยอมที่ได้รับการให้ข้อมูล (informed consent) จากผู้รับบริการก่อนที่จะให้บริการ

64. ที่มา: www.transhealth.ucsf.edu/protocols.
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 เสนอการให้บริการที่ต่อเนื่อง
 เตรียมพร้อมในการสนับสนุนและสื่อสารเรียกร้องให้แก่ผู้รับบริการ ต่อครอบครัวและชุมชน (โรงเรียน, สถานที่ท�ำงาน, และสถานที่
อื่นๆ)
แนวทางการให้บริการเหล่านี้ถูกออกแบบมาส�ำหรับประเทศที่มีรายด้านสูง อย่างไรก็ตามหลักการโดยทั่วไปสามารถน�ำมาปรับใช้ในบริบท
ที่หลากหลาย รวมถึงในพื้นที่ที่ทรัพยากรมีจ�ำกัดด้วย
บทนี้ได้รวบรวมข้อมูลในทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสุขภาพให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลข้ามเพศได้ดีขึ้น ข้อควรค�ำนึงโดยทั่วไปในการ
ให้บริการอันเหมาะสมแก่บุคคลข้ามเพศมีดังนี้:
 พัฒนาปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติสุขภาพกับบุคคลข้ามเพศ
 เข้าใจความส�ำคัญของการปฎิสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างบุคคลข้ามเพศและผู้ให้บริการสุขภาพ รวมถึงแบบฟอร์มส�ำหรับให้ผู้รับบริการ
กรอก, การประชาสัมพันธ์, ห้องรอ ฯลฯ
 ค�ำนึงถึงรูปแบบต่างๆ ในการให้บริการซึ่งส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศที่มารับบริการสุขภาพ
 ปรับใช้แนวปฏิบัติในการให้บริการปฐมภูมิที่เหมาะสมกับบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมี การให้บริการ HIV และ การตรวจ, การให้ค�ำปรึกษา,
และการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบ
 ให้ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้ามเพศ
 แก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต, แอลกอฮอล์, และการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ
 ส่งเสริมขีดความสามารถในการฟื้นฟูเยียวท่ามกลางการถูกตีตรา, เลือกปฏิบัต,ิ และความรุนแรง
 แก้ปัญหาอันเกิดจากความรุนแรงทางกายภาพ
 รู้จักการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ (gender-affirming healthcare)
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงร่ายกาย
 การก�ำจัดเส้นขนบนใบหน้าและร่างกาย
 การเปลี่ยนแปลงร่างกายโดยไม่ใช้ยา (เช่น การพันหน้าอก, การอ�ำพรางอวัยวะเพศโดยวัตถุปิดเพื่อลดการโหนกนูน)
 การให้ฮอร์โมน
 การผ่าตัดและกระบวนการทางการแพทย์อ่นื ๆ
บทที่ 5 จะกล่าวถึงข้อมูลเฉพาะส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพที่ท�ำงานกับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดยทั่วไปแล้วมีหลักการพื้นฐานอยู่สองข้อที่ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัตติ ามในการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ
1. ให้เกียรติโดยการใช้อตั ลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะทีผ่ รู้ บั บริการต้องการให้ใช้ และใช้ชอื่ , สรรพนาม, และค�ำศัพท์ตามทีผ่ รู้ บั บริการ
ต้องการให้ใช้
2. มีความเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะและลักษณะทางกายวิภาคอาจไม่ตรงกัน และให้บริการทางการแพทย์ที่เป็น
การส่งเสริมอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะของผูร้ บั บริการแม้แต่ในระหว่างการเปลีย่ นผ่านหรือระหว่างการให้บริการทางการแพทย์
ซึ่งโดยปกติแล้วมีไว้ส�ำหรับบุคคลอีกเพศหนึ่งก็ตาม
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4.1.1 เทคนิคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ
ในการประชุมทีป่ รึกษา ณ ประเทศเนปาล และ กรุงเทพฯ คณะท�ำงานได้ขอให้ผ้เู ข้าร่วมการประชุมจ�ำนวนมากว่า 100 คน เขียนข้อความสัน้ ๆ
ซึง่ จะถูกน�ำไปเผยแพร่แก่บคุ ลากรสุขภาพผ่านแนวทางต้นแบบฉบับนี้ ข้อความเหล่านีโ้ ดยมากเป็นค�ำแนะน�ำต่อบุคลากรสุขภาพ ทัง้ สิง่ ทีค่ วรท�ำหรือควร
หลีกเลีย่ งเพือ่ การพัฒนาการให้บริการสุขภาพแก่บคุ คลข้ามเพศ ข้อความทีไ่ ด้รบั การเขียนตอบกลับมาได้มาจากบุคคลข้ามเพศทีม่ คี วามหลากหลาย
สูงมาก และยังได้รับข้อความบางส่วนจากบุคลากรสุขภาพอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดสามารถสรุปออกมาได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

ห้าสิ่งที่บุคลากรสุขภาพควรท�ำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี:
1. รับฟังและให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการข้ามเพศ
“ผู้ให้บริการสุขภาพไม่ควรทึกทักเอาเองว่าผู้รับบริการต้องการอะไร เราต้องรับฟังสิ่งที่ผู้รับบริการบอกมาอย่างตั้งใจ บุคคลข้ามเพศ
ทุกคนล้วนมีลักษณะเอกลักษณ์ของตน แต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน บุคคลข้ามเพศทุกคนไม่ได้มีเส้นทางเดินชีวิตเหมือนกัน...
จงรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการ”
2. มีความเป็นมืออาชีพและรู้จักการให้เกียรติ
“ให้เกียรติในร่างกาย, อัตลักษณ์, ค�ำสรรพนาม และความเป็นส่วนตัวของพวกเรา”
“ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม (ทางวิชาชีพ) และให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ส�ำหรับทุกคน”
“หยุดตัดสินคนและท�ำงานของคุณในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพ... การตัดสินท�ำให้เราไม่เปิดเผยตัวตนต่อหน้าพวกคุณ และปัญหาของ
เราก็ไม่ได้รับการแก้ไข”
3. รู้และเคารพในสิทธิมนุษยชน
“การประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องไม่ทิ้งใครไว้เบือ้ งหลัง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลข้ามเพศหรือไม่ก็ตาม”
“สุขภาพเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ท่ดี ี ไม่มีใครตัดสินใจเลือกได้นอกจากตัวฉันเอง”
4. ศึกษาเกี่ยวกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
ข้อนี้รวมถึงการรู้ถึงและสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาพยาบาลที่มีความเฉพาะ และมีความรู้
ความเข้าใจในการท�ำงานกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่มีความหลากหลายและความต้องการที่แตกต่างกัน
“ต้องเข้าใจความจ�ำเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ เพราะการมีสถานพยาบาลที่ดีเป็นสิทธิของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาย, หญิง,
และ/หรือ บุคคลข้ามเพศ”
“คุณต้องรักษาพยาบาลผู้รับบริการข้ามเพศในการท�ำงานในวิชาชีพของคุณอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงจ�ำเป็นต้องเริ่มศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ”
“อย่าทึกทักว่าบุคคลข้ามเพศทุกคนออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันและมีความต้องการทางสุขภาพเหมือนกันหมด”
5. ให้ข้อมูลการบริการสุขภาพ, มีการส่งต่อ, และให้บริการสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ,
ค�ำร้องขอที่พบได้บ่อยที่สุดคือการให้ค�ำปรึกษา (counseling) และสนับสนุนการประเมินฮอร์โมน และการตรวจติดตาม ส�ำหรับ
ทั้งผู้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนและการผ่าตัดท
“ให้บริการทางสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศอย่างที่พวกเขาต้องการ หรือส่งต่อไปยังที่อื่น”
“ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ ไม่ว่าอัตลักษณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม”

72

4
ห้าสิ่งที่บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพควรหลีกเลี่ยง:
1. การเลือกปฏิบัติ
“อย่าท�ำเหมือนเราเป็นตัวตลก และเอาเราเป็นประเด็นเรื่องขบขันหรือเรื่องนินทาในขณะที่เราก�ำลังรับบริการอยู่”
“เรากลัวที่จะต้องเข้ารับบริการในครั้งต่อไป”
“หยุดเลิกคิ้วใส่เราเวลาเราเดินเข้าไป การท�ำเป็นนั้นก็ไม่ต่างกับการขับไล่เราออกไป”
“หยุดท�ำให้เรารู้สกึ แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ มันท�ำให้เราลังเลที่จะไปรับบริการในครั้งถัดไป”
“หยุดปิดกัน้ ตัวเองในเวลาที่คุณไม่เข้าใจ”
2. การตัดสินบุคคลข้ามเพศ หรือการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมาตฐานทางศีลธรรมของตน
“หยุดพยายามเปลี่ยนพฤติกรรม, เพศภาวะ, และวิถีทางเพศของพวกเรา ทุกคนแตกต่างกัน และร่างกายของฉันก็เป็นสิทธิ
ของฉัน”
“หยุดยัดเยียดความเชื่อทางศาสนาของคุณในการท�ำงานในฐานะแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์”
3. การตัดสินว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นโรคชนิดหนึ่ง
“ฉันไม่ใช่โรค ฉันเป็นคน”
4. ถามค�ำถามหรือด�ำเนินการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม
“ฉันขอตรวจร่างกายโดยที่ไม่ต้องถูกหมอล่วงละเมิดได้ไหม?”
“หยุดถามค�ำถามไร้สาระที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการตรวจสุขภาพได้แล้ว”
“อย่ามาท�ำเป็นตรวจร่างกายในส่วนที่ไม่จ�ำเป็นของผู้ชายและผู้หญิงข้ามเพศ อย่ามาพยายามดูอวัยวะเพศของพวกเรา”
“หยุดใช้ผู้หญิงข้ามเพศในการโฆษณาการศัลยกรรม” (ในการประชุมที่แยกออกมาต่างหากระหว่างการประชุมที่ปรึกษา ได้มี
การแสดงความกังวลในประเด็นทีผ่ หู้ ญิงข้ามถูกกดดันให้อนุญาตให้มกี ารเผยแพร่วดี โี อของการผ่าตัดของพวกเธอในโลกออนไลน์
เพื่อการโฆษณาการศัลยกรรมเสริมความงาม)
5. ละเมิดการรักษาความลับ
“หยุดละเมิดแนวปฏิบตั แิ ละหลักจริยธรรมของพวกคุณเองเสียเถอะ มันเป็นหน้าทีข่ องคุณทีจ่ ะต้องให้บริการแก่ผรู้ บั บริการทุกคน
รวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย”
“หยุดเอาฮิจราไปให้หมอ, พยาบาล, หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นดู เราไม่ใช่สินค้าตัวอย่าง เราต้องการความเป็นส่วนตัว”

4.2 ความจ�ำเป็นด้านข้อมูล
มีการจัดประชุมพิเศษแยกออกมาต่างหากจากการประชุมทีป่ รึกษาระดับอนุภมู ภิ าค เพือ่ ระบุถงึ ชนิดของค�ำถามซึง่ บุคคลข้ามเพศมีตอ่ บุคลากร
สุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่แนวทางต้นแบบนี้ควรครอบคลุมไว้ สิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมากจากการอภิปรายกันในการประชุมดังกล่าวก็คือภาวะที่บุคคล
ข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นได้ ค�ำถามจากผู้หญิงข้ามเพศมีดังนี้:
 ผลกระทบระยะยาวและความปลอดภัยของการใช้ฮอร์โมน และข้อมูลเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่างยาคุมกก�ำเนิดและฮอร์โมนชนิดอืน่ ๆ
 ผลกระทบต่อความต้องการทางเพศและการเจริญพันธุ์
 จ�ำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดทรวงอกหรืออวัยวะเพศหรือไม่
 การล้างทวารหนักอย่างปลอดภัย (ดูส่วนที่ 4.3.8, ข้อมูลสุขภาวะทางเพศส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ)
ผู้ชายข้ามเพศมีจ�ำนวนค�ำถามมากกว่ามากเกี่ยวกับผลกระทบในทุกรูปแบบของฮอร์โมนและการผ่าตัดร่างกายของพวกเขา สถานการณ์
ยิ่งชัดเจนในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนกันอย่างแพร่หลาย พวกเขาตั้งค�ำถามอย่างเช่น
“ฉันสามารถกินยาให้อวัยวะเพศชายงอกออกมาได้ไหม?” และ “ฉันสามารถผลิตอสุจิเพื่อท�ำให้คู่รักของฉันท้องได้หรือไม่?” ผู้ชายข้ามเพศคน
หนึ่งได้รับการจ่ายยาเป็นครีมส�ำหรับนวดบนหน้าอก โดยได้รับการบอกว่าครีมจะท�ำให้เนื้อเยื่อของหน้าอกสลายไป ระหว่างการประชุมที่ปรึกษา
กลุม่ ของผูช้ ายข้ามเพศจากประเทศในภูมภิ าคเอเชียใต้ได้พบกับผ้าพันหน้าอกเป็นครัง้ แรกและได้เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารใช้ผา้ พันหน้าอกในการท�ำให้หน้าอก
ของพวกเขาแบนลง
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นี่เป็นตัวอย่างของการเข้าไม่ถงึ ข้อมูลสุขภาพที่แม่นย�ำ มีตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้บุคคล
ข้ามเพศสามารถจัดการชีวติ ของพวกเขาเองได้ดขี นึ้ นั่นก็คอื ตัวอย่างของโครงการ Thailadyboys (TLB) Sexperts (โครงการผู้เชีย่ วชาญด้านเพศของ
Thailadyboyz) ในประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นทุนต�ำ่ ซึง่ น�ำโดยกลุม่ บุคคลข้ามเพศ (โดยมากเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศและกะเทย) ในการ
ให้ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศและกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์และให้การสนับสนุนทางสังคมแก่บุคคลข้ามเพศเป็นภาษาไทย (Chaiyajit, 2014).
เช่นเดียวกับผูห้ ญิงข้ามเพศ ผูช้ ายข้ามเพศก็พงึ่ พาค�ำแนะน�ำของกันและกันในการเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลสุขภาพ ในบางประเทศของภูมภิ าค
นี้ มีการแบ่งปันข้อมูลกันน้อยมาก และในบางชุมชุนก็มผี ชู้ ายข้ามเพศทีเ่ ปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนอยูน่ อ้ ยมาก ท�ำให้ไม่มใี ครให้ถามข้อมูลได้ เครือข่าย
บุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) ได้รวบรวมค�ำถามเหล่านีแ้ ละค�ำตอบทีเ่ ป็นไปได้เอาไว้ และมีความต้องการทีจ่ ะเห็นข้อมูลเหล่านีไ้ ด้รบั การเผย
แพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศในเอเชียและแปซิฟิกในรูปแบบภาษาท้องถิ่นของพื้นที่ต่างๆ65
ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถมีบทบาทที่ส�ำคัญในการตอบค�ำถามทางสุขภาพหรือคาดคะเนค�ำถามเหล่านั้นได้ และยังมีบทบาทส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงผู้รับบริการข้ามเพศไปสู่เครือข่ายในระดับชาติและระดับภูมิภาค เช่น APTN อีกด้วย

ผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย
ค่ายผู้ชายข้ามเพศค่ายแรกในอินโดนีเซียถูกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ยอร์กยาการ์ต้า โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน
ค่ายดังกล่าวเป็นโอกาสแรกส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเด็นวิถที างเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะ, และการแสดงออกทาง
เพศ, สิทธิมนุษยชน, ร่างกายของบุคคลข้ามเพศ, และประวัตศิ าสตร์ของการเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิของผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย “เรายังได้เรียนรู้
จากผู้ชายข้ามเพศในประเทศฟิลปิ ปินส์ผ่านทางการโทรสไกป์” หนึ่งในจุดแข็งของค่ายดังกล่าวคือการมีส่วนร่วมและการได้รับการสนับสนุนจาก
พันธมิตร “หมอคนนึงพูดถึงการรักษาทางการแพทย์และยุทธศาสตร์ในการสื่อสารกับแพทย์เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนผ่าน”
หลังจากค่ายผู้ชายข้ามเพศนี้ ผู้เข้าร่วมค่ายสองคนได้ก่อตั้งกลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe (Trnasmen Ngehe) ขึ้นในกรุงจาการ์ตาซึ่งมีการ
ประชุมเดือนละสองครั้ง การประชุมครั้งแรกของแต่ละเดือนเป็นการประชุมกลุ่มปิดส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศเท่านั้น การประชุมครั้งที่สองของทุก
เดือนจะเป็นการประชุมซึ่งเปิดให้ทุกคนซึ่งต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นผู้ชายข้ามเพศได้เข้าร่วม การประชุมเปิดดังกล่าวจัดโดยกลุ่มเครือข่าย
นอกเหนือจากเครือข่ายบุคคลข้ามเพศ และได้กลายเป็นแนวทางที่ส�ำคัญในการสร้างพันธมิตรและสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
ชุมชนเครือข่าย LGBT เอง
สีเ่ ดือนก่อนการจัดค่ายผูช้ ายข้ามเพศ ผูจ้ ดั งานได้เริม่ เขียนไดอารีร่ ายวันในบล็อกส่วนตัวของเขาเกีย่ วกับประสบการณ์ในฐานะผูช้ ายข้ามเพศ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เขาและผู้ชายข้ามเพศอีกสองคนได้เปิดตัวบล็อกอย่างเป็นทางการในชื่อว่า Transhition (http://transhition.blogspot.
com) ชื่อและโลโก้ของบล็อกสื่อถึงความยากล�ำบากในการเปลี่ยนผ่านของผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย มีผู้ชายข้ามเพศเขียนตอบบล็อกดังกล่าว
เป็นประจ�ำอยู่ประมาณ 20 คน ซึง่ โดยเฉลีย่ จะได้รบั อีเมล์ประมาณ 3 ฉบับต่อสัปดาห์ บล็อกดังกล่าวมีผ้เู ข้ามชมประมาณ 6,000 ครัง้ ในหกเดือน
แรก (ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
“มีผ้ชู ายข้ามเพศมากมายในอินโดนีเซีย ก่อนปี พ.ศ. 2558 ผู้ชายข้ามเพศปิดตัวเองจากสังคมและจากคนอืน่ ๆ พวกเขาเจอกันแต่เพียง
ในงานประชุมนานาชาติออนไลน์ แต่มเี พียงผู้ชายข้ามเพศไม่ก่คี นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ท่เี ป็นภาษาอังกฤษได้”
ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนของ Transhition อาศัยอยู่ในยอร์กยาการ์ต้า “พวกเราอยากจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นย�ำและเข้าใจง่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทงั้ ในรูปแบบภาษอินโดนีเซียและภาษาแสลง (ส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศอืน่ ๆ) เป้าหมายสูงสุดของ Transhition คือการพัฒนาเว็บไซต์ครบวงจร
เกี่ยวกับการเป็นผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย
“ในปีแรก ความกังวลหลักๆ ของเราคือการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการยอมรับตัวเองและข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับอัตลักษณ์ความเป็นบุคคลข้ามเพศ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการแสดงให้เห็นว่าปัญหาของบุคคลข้ามเพศมิใช่มีแต่เรื่องของการเปลี่ยนผ่าน” Transhition ได้วางแผนในการมี
ข้อมูลเกีย่ วกับการรักษาด้วยฮอร์โมนและการแปลงเพศภายในสินปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม Transhition อยากจะหลีกเลีย่ งสถานการณ์ซงึ่ ผูช้ าย
ข้ามเพศอายุน้อยรีบเข้ารับการเปลีย่ นผ่านทางร่างกาย โดยไม่สนผลกระทบทางสังคม, เศรษฐกิจ, จิตวิทยา, และสุขภาพในวงกว้าง “เราได้เรียนรู้
จากฟิลปิ ปินส์ซงึ่ ผู้ชายข้ามเพศทีย่ งั หนุ่มหลายคนได้รบั ฮอร์โมนโดยไม่ร้ถู งึ ความเสีย่ งและกระบวนการ” พวกเขาได้ยนิ มาว่ามีการตายจากการรีบ
เปลี่ยนผ่านเป็นผู้ชายข้ามเพศในประเทศฟิลปิ ปินส์
ที่มา: สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Transmen Ngehe และ Transhition.

65. มีข้อมูลบนเว็บไซต์ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามข้อมูลอาจไม่สามารถตอบโจทย์
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ชายข้ามเพศในเอเชียทุกคนได้ หรือแม้แต่ในชุมชนผู้ชายข้ามเพศซึ่งก�ำลังเริ่มเกิดขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกก็ตาม
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4.3 ขั้นตอนในการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศในสถานบริการ
ผู้รับบริการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ หลากหลายเมื่อเข้ารับบริการ ณ สถานบริการทางสุขภาพ ทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย,
พนักงานท�ำความสะอาด, พนักงานต้อนรับ, และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ก่อนที่จะได้พบกับบุคลากรสุขภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เจ้า
หน้าที่ทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จึงต้องได้รับการอบรมให้รู้จักการให้เกียรติและเอื้อเฟื้อต่อทุกคนซึ่งเข้ารับบริการ ณ
สถานบริการของตน เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ต้องพบกับผูร้ บั บริการก่อนมีหน้าทีส่ ำ� คัญเพราะทัศนคติและการแสดงออกทางกิรยิ าของพวกเขาจะถูกมองว่าเป็น
ภาพสะท้อนของทัศนคติโดยรวมและคุณภาพของการให้บริการทางสุขภาพด้วย หากบุคคลข้ามเพศรู้สึกว่าทัศนคติหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มี
การข่มขู่คุกคามหรือไม่ให้เกียรติ อาจท�ำให้พวกเขาไม่เข้ารับบริการอีก

4.3.1 พนักงานต้อนรับ, ห้องรอ, และห้องน�้ำ
พนักงานต้อนรับเป็นเจ้าหน้าทีร่ ายแรกๆ ทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รบั บริการและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รบั บริการ พนักงานต้อนรับยังเป็น
เหมือน “หน้าตา” ของการให้บริการ และจ�ำเป็นต้องถูกรวมอยู่ในการอบรมทุกประเภทเกี่ยวกับความอ่อนไหวในประเด็นบุคคลข้ามเพศ
นอกจากนี้ ห้องรอตรวจยังจ�ำเป็นต้องมีความปลอดภัยและปราศจากการเลือกปฏิบัติ พนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่ในสถานบริการอื่นๆ
สามารถช่วยสนับสนุนการสร้างและการท�ำให้ห้องรอไม่กีดกันบุคคลข้ามเพศ ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาและประกาศใช้นโยบายไม่เลือกปฎิบัติต่อ
บุคคลข้ามเพศ บังคับใช้อย่างจริงจังเมื่อนโยบายเหล่านี้ถูกละเมิด และสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคคลข้ามเพศและชุมชนในทางที่ท�ำให้ห้องรอมี
ความเป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ
เมื่อเป็นไปได้ คลินิกสามารจัดให้มหี ้องน�ำ้ หรือสุขาที่เหมาะสมส�ำหรับผู้รับบริการที่มคี วามหลากหลายทางอัตลักษณ์และการแสดงออกทาง
เพศ เช่น จัดให้มหี ้องน�้ำแบบไม่แบ่งแยกเพศ หรือห้องน�้ำส่วนบุคคล

4.3.2 การบันทึกทางการแพทย์, แบบฟอร์ม, และแผนภาพ
บุคคลข้ามเพศมักต้องการใช้ชื่อซึ่งแตกต่างจากชื่อตามกฎหมาย แบบฟอร์มและแผนภาพของคลินิกควรมีให้เลือกมากกว่าสองเพศ และมี
ให้กรอกชื่อเล่นเพิ่มจากชื่อจริง, ให้เลือกค�ำน�ำหน้าชื่อที่พอใจ, และให้ผู้รับบริการตัดสินเองว่าจะใช้ชื่ออะไรระหว่างการโทรศัพท์ การพูดคุยโต้ตอบ
และในการเรียกชื่อจากห้องรอ
ตัวอย่างเช่น ผู้ชายข้ามเพศอาจใช้ชื่อเพศชายในขณะที่ชื่อตามกฎหมายเป็นชื่อเพศหญิง ชื่อเพศชายที่เขาต้องการใช้อาจถูกเก็บเป็นความลับ
และมันอาจไม่ปลอดภัยเท่าใดนักทีจ่ ะใช้ชอื่ ในการติดต่อกับเขา แบบฟอร์มและระบบคอมพิวเตอร์จำ� เป็นต้องได้รบั การปรับให้สามารถรับรู้ถงึ ข้อมูล
ของชื่อที่ต้องการใช้มากกว่านี้ได้ กลไกเหล่านี้ควรมีอยู่เพื่อป้องกันการระบุผู้รับบริการผิดตัวอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างชื่อที่ต้องการใช้
และชือ่ ตามกฎหมาย ประเด็นดังกล่าวนีค้ วรได้รบั การหารืออย่างเปิดเผยกับผูร้ บั บริการ ห้องปฏิบตั กิ ารและร้านขายยาของเภสัชกรเป็นสถานทีอ่ นื่ ๆ
ซี่งชื่อตามกฎหมายอาจถูกใช้อยู่เป็นประจ�ำในการบันทึกประวัติ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลข้ามเพศไม่เข้ารับการตรวจหรือไม่รับยา
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กล่องที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ซึง่ สามารถน�ำไปปรับให้เข้ากับบริบทของท้องทีไ่ ด้โดยควรปรึกษา
กับบุคคลข้ามเพศในการปรับปรุง

กล่องที่ 4.1: ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
1. อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของคุณในปัจจุบันคืออะไร? (วงกลมค�ำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
* ผู้ชาย
* ผู้หญิง
* ผู้หญิงข้ามเพศ
* ผู้ชายข้ามเพศ
* เพศภาวะที่สาม
* บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
* อื่นๆ (โปรดระบุ)		
2. เพศซึ่งได้ถูกก�ำหนดให้ ณ แรกเกิดของคุณคืออะไร? (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
* เพศชาย
* เพศหญิง
3. ชื่อตามกฎหมายของคุณคืออะไร?			

4.3.3 การประเมินทางการแพทย์
การประเมินทางการแพทย์ครั้งแรกจะเป็นสิ่งที่วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการอาจถาม
ค�ำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้:
 ค�ำถามพื้นฐานเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ
 ชือ่ ทีผ่ รู้ บั บริการต้องการให้ใช้ รวมถึงค�ำสรรพนาม และข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่านทัง้ ทางสังคม, ทางการแพทย์, และการผ่าตัด เช่น
 ผู้รับบริการใช้ชวี ิตอยู่ในเพศที่ตนต้องการตลอดเวลาหรือไม่? หากใช่ ผู้รับบริการใช้ชีวิตแบบนี้มานานเท่าใดแล้ว?
 ผู้รับบริการก�ำลังรับฮอร์โมนเพื่อสร้างความเป็นหญิงหรือความเป็นชายอยู่หรือไม่? ได้ฮอร์โมนมาจากแหล่งใด? (เช่น การจ่าย
ยาโดยแพทย์, จากการซื้อขายโดยไม่ผ่านแพทย์, จากการแบ่งกันใช้กับบุคคลอื่น, จากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ), ความถี่ในการรับ
ฮอร์โมน, ระยะเวลาที่รับฮอร์โมนมา, ผลข้างเคียงต่างๆ, หรือผู้รับบริการเคยผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะหรือไม่?
 พฤติกรรมทางเพศ เช่น บุคคลข้ามเพศมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย/ผู้หญิง/บุคคลข้ามเพศอื่นๆ อยู่หรือไม่? (อาจมีได้มากกว่า 1 เพศ หรือ
ไม่มีเลยก็ได้)
 ควรหลีกเลี่ยงการทึกทักเอาเองถึงวิถีทางเพศของบุคคลข้ามเพศ
 ควรหลีกเลี่ยงการทึกทักเอาเองว่าบุคคลข้ามเพศมีบทบาทบนเตียงเป็นอย่างไร เช่น ผู้หญิงข้ามเพศ และ ผู้ชายข้ามเพศที่มีเพศ
สัมพันธ์กบั ผูช้ ายหลายคนเป็นได้ทงั้ ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ และไม่จำ� เป็นต้องเป็นฝ่าย “รับ” ตลอดในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
ผู้ให้บริการควรระมัดระวังในการถามเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น และต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
ประวัติสุขภาวะทางเพศของผู้รับบริการควรประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก (5P) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ (partners), ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของการมีเพศสัมพันธ์ (practice), ใช้ถงุ ยางอนามัยหรือไม่และบ่อยเพียงใด (protection), ประวัตขิ องการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ในอดีต (past history
of STIs), และการป้องกันการตั้งครรภ์ (prevention of pregnancy) (ดูกล่องที่ 4.2) หากมีเวลาเพียงพอ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
และการใช้สารเสพติดชนิดอื่นอาจเป็นประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ยังควรถามประวัติโรคของครอบครัวอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ, โรคเบาหวาน, และโรคมะเร็ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งทรวงอก, มะเร็งต่อลูกหมาก หรือมะเร็งที่บริเวณ
อวัยวะสืบพันธุ์ และยังควรประเมินอีกด้วยว่าผูร้ บั บริการเคยมีประสบการณ์ถกู กระท�ำความรุนแรง, เคยท�ำร้ายตัวเอง, หรือเคยประสบเหตุอนั ท�ำให้
บาดเจ็บในบ้านหรือไม่
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ประเด็นทางจิตวิทยาสังคมซึ่งต้องได้รับการจัดการในการตรวจเบื้องต้นนั้นได้อภิปรายอยู่ในส่วนที่ 4.3.5 ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและการ
ตรวจคัดกรองทัว่ ไป การทบทวนการดูแลระบบบริการสุขภาพในประเด็นต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน, การตรวจคัดกรองวัณโรค, การตรวจคัดกรองHIV,
การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, และความปลอดภัย ยังจะเป็นการสนับสนุนการให้ค�ำปรึกษาด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
อีกด้วย

กล่องที่ 4.2: ตัวอย่างของการสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาวะทางเพศ
หลัก 5P ในการสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาวะทางเพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่
(Partners)

ในระยะนี้มีเพศสัมพันธ์บ้างหรือไม่?
คุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย, ผู้หญิง, ผู้ชายข้ามเพศ, หรือผู้หญิงข้ามเพศ? หรือทั้งหมด? หรือไม่เลย?
ในไม่กี่เดือนมานี้คุณมีเพศสัมพันธ์กับทั้งหมดกี่คน?

การป้องกันการตั้งครรภ์
(Prevention of pregnancy)

ปัจจุบันคุณก�ำลังพยายามมีลูกอยู่หรือไม่? คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดหรือไม่?

การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
(Protection from STIs)

คุณมีวิธีในการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV อย่างไรบ้าง?

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
การมีเพศสัมพันธ์
(Practices)

(ต้องแจ้งผู้รับบริการก่อนว่าต้องขออนุญาตสอบถามว่าผู้รับบริการมีเพศสัมพันธ์ ในรูปแบบใด เพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยง
ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และHIV)
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือไม่ (หากจะให้ดี ควรถามผู้ชายข้ามเพศก่อนว่าเขาเรียกส่วนของร่างกายนี้ด้วยค�ำว่าอะไร)
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่?
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือไม่?
คุณใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่? หากตอบว่า “บางครั้ง” ให้ถามต่อว่าใช้ถุงยางอนามัยเมื่อใด? หากไม่ใช้ ให้ถามว่าท�ำไมถึงไม่ใช้?

ประวัติของการติด
โรคทางเพศสัมพันธ์ในอดีต
(Past history of STIs)

คุณเคยมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใดๆ หรือไม่?
คุณเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่? เมื่อใด? และรักษาอย่างไร?
คุณเคยเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV หรือไม่? เมื่อใด? คุณยินดีที่จะบอกผลการตรวจกับเราหรือไม่?

อื่นๆ

คุณมีความกังวลหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศของตนเองหรือไม่?

ดัดแปลงจาก “CDC: A Guide to Taking a Sexual History” ที่มา: www.cdc.gov/STD/treatment/SexualHistory.pdf

4.3.4 การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกายอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างบาดแผลในใจของบุคคลข้ามเพศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเคยมี
ประสบการณ์ไม่ดใี นการรับบริการสุขภาพมาก่อน หรือหากพวกเขารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกอึดอัดกับส่วนของร่างกายของตน การตรวจร่างกายอาจ
ต้องถูกเลือ่ นออกไป มิใช่ทำ� ได้โดยทันทีใ่ นการพบแพทย์ครัง้ แรก ผู้ให้บริการทางการแพทย์ควรสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกับบุคคลข้ามเพศด้วยการใช้
ค�ำพูดที่เหมาะสม เช่น การถามผู้รับบริการข้ามเพศว่าเขา/เธอต้องการให้กล่าวถึงส่วนของร่างกายของตนว่าอะไร
ผูใ้ ห้บริการควรอธิบายถึงองค์ประกอบของการตรวจร่างกายและกระบวนการในการตรวจก่อนล่วงหน้า เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั ข้อมูลทีค่ รบ
ถ้วนในการตัดสินใจว่าจะยินยอมให้มกี ารตรวจร่างกายทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือไม่ ผูใ้ ห้บริการยังควรหารือกับผูร้ บั บริการข้ามเพศเกีย่ วกับการเลือก
ใช้ค�ำพูดและศัพท์ทางการแพทย์ เช่น ผู้ชายข้ามเพศหลายคนต้องการให้ผู้ให้บริการใช้ค�ำว่า “หน้าอก” ไม่ใช่ “ทรวงอก” หรือ “นม”
การจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักนั้นจะสร้างความเชื่อใจและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับความหลากหลายทางร่างกายของมนุษย์ (Feldman and Goldberg, 2006) ความหลากหลายนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกายที่
ไม่มีการผ่าตัด เช่น การพันหน้าอกของผู้ชายข้ามเพศ หรือ การ “แต๊บ” ของผู้หญิงข้ามเพศ
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4.3.5 การป้องกันและการตรวจคัดกรองทั่วไป
สุขภาพคือสภาวะของความเป็นอยู่ท่ดี ีโดยสมบูรณ์ทั้งทางกาย ใจ และสังคม มิใช่เพียงแค่การไม่มีโรคเท่านั้น บุคคลข้ามเพศมิใช่เพียงจ�ำเป็น
ต้องเข้าถึงแต่เพียงการให้บริการสุขภาพด้านการเปลี่ยนผ่านเพศ แต่ยังจ�ำเป็นต้องเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพโดยทั่วไปและการป้องกันโรค
อย่างเป็นองค์รวมและส่งเสริมให้พวกเขาใช้ชีวติ ในเพศของตนเองได้ หลักการที่ส�ำคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้กับการป้องกันและการตรวจคัดกรอง
ทั่วไป คือการให้บริการส�ำหรับร่างกายซึ่งเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าผู้รับบริการจะอธิบายว่าตนเป็นเพศใด หรือกฎหมายก�ำหนดว่าเป็นเพศใดก็ตาม
หลักการที่ได้รับการแนะน�ำด้านล่างนี้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของประเด็นซึ่งการรักษาทางการแพทย์แก่บุคคลข้ามเพศอาจมีผลกระทบส�ำคัญต่อ
สุขภาวะของผู้รับบริการ

4.3.5.1 อาหารและรูปแบบการใช้ชีวิต
เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ บุคคลข้ามเพศอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ซึ่งบุคคลข้ามเพศต้อง
อาศัยอยู่ อันประกอบไปด้วยผลกระทบจากความเครียดในฐานะชนกลุม่ น้อยซึง่ เกิดจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเขา อาจะท�ำให้การรักษาสุขภาพ
ให้ดีเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นไปอีกส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
ผูช้ ายข้ามเพศซึง่ ยังไม่ได้ผา่ นการผ่าตัดทรวงอกออกอาจต้องแบกรับภาระเพิม่ ชึน้ ในการปกปิดหน้าอกและสะโพก หลายคนอาจพยายามทีจ่ ะ
ท�ำให้ตัวเองผ่ายผอมเพื่อลดความโค้งเว้าและความเป็นผู้หญิง ผู้ชายข้ามเพศบางคนซึ่งมีทรวงอกขนาดใหญ่อาจหลีกเลี่ยงการออกก�ำลังเนื่องจาก
ความรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดทางร่างกาย นอกจากนี้ยังมีผู้ชายข้ามเพศซึ่งไม่อยากสวมชุดกีฬาหรือเครื่องแบบที่มีความเข้ารูป ผ้าพันหน้าอก
ซึง่ ถูกออกแบบมาส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศอาจท�ำให้การออกก�ำลังกายในบางประเภทง่ายขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กีฬาทีไ่ ม่ตอ้ งมีการสัมผัสเนือ้ ตัวระหว่าง
นักกีฬา อย่างไรก็ตามผ้าพันหน้าอกนัน้ มีความรัดแน่นมาเกินไปและอาจขัดขวางการขยายของหน้าอกและท�ำให้การออกก�ำลังกายเป็นไปได้ยากขึน้
ในทางกลับกันผูช้ ายข้ามเพศบางคนซึง่ ก�ำลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจพบว่าเพิม่ น�ำ้ หนักหรือมวลกล้ามเนือ้ ได้ยาก การรับเทสโทสเตอโรนควร
ได้รับการปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมของอายุและระดับการมีกิจกรรม
ผู้หญิงข้ามเพศอาจเป็นโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ เช่น โรคอะนอเร็กเซีย หรือบางคนอาจตั้งใจรับประทานแคลอรี่ต�่ำกว่าที่จ�ำเป็นในการ
รักษาโครงของร่างกายไว้ ผู้หญิงข้ามเพศคนอื่นๆ อาจต้องการเพิ่มน�้ำหนักเพื่อเร่งการโตของหน้าอกและสะโพก ซึ่งอาจน�ำไปสู่ภาวะน�้ำหนักตัวเกิน
และโครอ้วน ผูห้ ญิงข้ามเพศบางคนอาจหลีกเลีย่ งการออกก�ำลังกายเพราะมองว่าเป็นกิจกรรมของผูช้ ายและอาจส่งผลต่อการสร้างมวลกล้ามเนือ้ ที่
เพิม่ ขึน้ อันมีความเป็นผูห้ ญิงน้อยลง ผูใ้ ห้บริการควรแนะแนวทางแก่ผหู้ ญิงข้ามเพศถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายเพือ่ คงไว้ซงึ่ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดและความหนาแน่นของมวลกระดูกที่เหมาะสม

4.3.5.2 การได้รับวัคซีน
ประเมินว่าได้รับวัคซีนมาตรฐาน เป็นปัจจุบันหรือไม่ การได้รับวัคซีนที่ได้รับการแนะน�ำโดยส่วนใหญ่มักไม่มีความจ�ำเพาะต่อเพศ ดังนั้นจึง
ด�ำเนินการเหมือนกันได้กบั ผู้รบั บริการทุกคน ทัง้ ผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ผู้ชายอาจมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ Hepatitis
A, B แบะ HPV มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ความเหมาะสมในการรับวัคซีนใดๆ ควรตัดสินผ่านการหารือปรึกษาและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบาย
ของแต่ละประเทศ

4.3.5.3 สุขภาพจิต
ดูส่วนที่ 4.5 การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต

4.3.5.4 การใช้สารเสพติด
ดูส่วนที่ 4.6 การใช้และภาวะเสพติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดชนิดอื่นๆ

4.3.5.5 การฉีดฟิลเลอร์
ผูห้ ญิงข้ามเพศบางคนอาจต้องการฉีดหรือได้ฉดี สารต่าง เช่น น�ำ้ มันซิลโิ คนทัง้ คุณภาพระดับการแพทย์และระดับอุตสาหกรรม, น�ำ้ มันหล่อลืน่ ,
วัสดุยาแนว, เบบีอ้ อยล์, และสารชนิดอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความเป็นเพศหญิงขึน้ ทีใ่ บหน้าหรือร่างกายของพวกเธอ โดยสารเหล่านีฉ้ ดี เข้าไปในสะโพก, ก้น,
ขา, หน้าอก, ริมฝีปาก, หรือใบหน้า ทัง้ นีส้ ำ� หรับบุคคลซึง่ เข้าไม่ถงึ การให้บริการเปลีย่ นผ่านทางการแพทย์หรือการผ่าตัด การใช้ฟลิ เลอร์อาจเป็นเครือ่ ง
มือเดียวในการเปลีย่ นแปลงร่างกายอย่างถาวร การใช้ฟลิ เลอร์เหล่านีส้ ามารท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายทีร่ วดเร็ว ทว่าการใช้สารฟิลเลอร์
เหล่านีม้ คี วามเสีย่ ง ทัง้ การติดเชือ้ เฉพาะจุดและการติดเชือ้ ทัง้ ระบบของร่างกาย, การอุดตันของเส้นเลือด, การเกิดเนือ้ งอกทีส่ ร้างความเจ็บปวด, และ
อาการอักเสบซึง่ อาจถึงขัน้ เสียชีวติ ในบางประเทศผูใ้ ห้บริการสุขภาพได้ให้บริการฉีดฟิลเลอร์เหล่านีแ้ ม้วา่ จะขัดต่อหลักจริยธรรมและกฎหมายก็ตาม
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นอกจากนื้ ผู้ไร้ซงึ่ ใบประกอบวิชาชีพบางรายยังอาจจัดให้มี “ปาร์ตปี้ ม๊ั ” (pumping party) ซึง่ เป็นสถานทีท่ ผี่ ้หู ญิงข้ามเพศจะได้รบั การฉีดสาร
เหล่านีด้ ว้ ยกระบวนการและอุปกรณ์ทไี่ ม่ผา่ นการฆ่าเชือ้ อย่างเพียงพอ ผูห้ ญิงข้ามเพศควรได้รบั การตรวจคัดกรองก่อนการฉีดฟิลเลอร์ครัง้ ต่อไปและ
ควรได้รบั การให้คำ� ปรึกษาอย่างเหมาะสม ผูใ้ ห้บริการสุขภาพควรน�ำเอาแนวปฏิบตั เิ พือ่ การลดอันตรายไปใช้กบั ผูห้ ญิงข้ามเพศซึง่ ต้องการฉีดฟิลเลอร์
ต่อไป ผู้รับบริการควรได้รับค�ำแนะน�ำให้ไม่ใช่เข็มร่วมกับบุคคลอื่นและไม่ร่วมในปาร์ตี้ปั๊ม แนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ผู้ให้บริการ
ใช้เข็มสะอาด, ถุงมือ และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคนิตการฆ่าเชื้อเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติการ ผลข้างเคียงอันเป็นผลมากจากการฉีด
ฟิลเลอร์ครัง้ ก่อนอาจจ�ำเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อก�ำจัดฟิลเลอร์ออกหรือเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

4.3.5.6 โรคเบาหวาน
หลายประเทศไม่มแี นวปฏิบตั ใิ นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน บางประเทศ (เช่น ออสเตรเลีย, ฟิลปิ ปินส์) ใช้เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ ง
และการตรวจโดยห้องปฏิบัติการ เช่น การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยการตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมง บุคคล
ข้ามเพศซึ่งไม่เคยรับฮอร์โมนเพศของเพศตรงข้ามต้องได้รับการตรวจคัดกรองในรูปแบบเดียวกันกับบุคคลทั่วไปตามเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการควรปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ริ ะดับชาติของประเทศของตน (ถ้ามี) อนึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทีบ่ ง่ ชีไ้ ด้วา่ บุคคลข้ามเพศทีร่ บั ฮอร์โมน
ของเพศตรงข้ามมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากขึ้นหรือไม่
 ผู้หญิงข้ามเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเอสโตรเจน: ยังไม่มีการศึกษาวิจัยระยะยาวที่บ่งชี้ว่าผู้หญิงข้ามเพศมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
มากกว่า อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนเพศหญิงอาจส่งผลให้มีนำ�้ หนักตัวเพิ่ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะ glucose intolerance (ความสามารถที่จะ
หลั่ง insulin ออกมาเมื่อมีน�้ำตาลเพิ่มขึ้นในเลือด ท�ำให้ลดน�้ำตาลกลับสู่ระดับปกติได้ ถ้า insulin หลั่งน้อยหรือ ท�ำงานไม่ดี (resistance)
น�้ำตาลก็จะไม่ลดลงและคงสูงอยู่ในเลือด)
 ผู้ชายข้ามเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน: การตรวจคัดกรองและการรักษาควรปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการที่
ไม่ใช่บุคคลข้ามเพศ ควรพิจารณาการตรวจคัดกรองภาวะถุงน�ำ้ รังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) หากตรวจพบภาวะถุงน�ำ้
รังไข่หลายใบให้พจิ ารณาการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานด้วย ทัง้ นีเ้ พราะภาวะถุงน�ำ้ รังไข่หลายใบมีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้
ในการเป็นโรคเบาหวาน (Mayer et al., 2015)

4.3.5.7 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
แนวทางการป้องกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ส�ำคัญที่สุดคือการไม่สูบบุหรี่ ในหลายพื้นที่ทั่วโลก บุคคลข้ามเพศมีความชุกของการ
สูบบุหรีม่ ากกว่าประชากรทัว่ ไป จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะตรวจคัดกรองและจัดการกับปัจจัยเสีย่ งของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ดู “ภาคผนวก A”
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินสุขภาพด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดและการใช้ฮอร์โมน

4.3.5.8 โรคปอด
สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารเป็นโรคหอบหืด, โรคหลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD), หรือวัณโรค และให้แนะน�ำการเลิกบุหรี่ หากผูร้ บั บริการ
เคยมีประวัตขิ องโรคดังกล่าวอาจท�ำให้ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้

4.3.5.9 โรคมะเร็ง
หากสามารถตรวจคัดกรองโรคมะเร็งได้ บุคคลข้ามเพศซึง่ ไม่ได้รบั ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามหรือไม่เคยผ่าตัดแปลงเพศควรได้รบั การตรวจคัด
กรองในรูปแบบเดียวกันกับบุคคลตามเพศที่ถูกก�ำหนดเมื่อแรกเกิดทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงในด้านอื่นๆ เหมือนกัน
ผู้หญิงข้ามเพศ ที่เคยรับฮอร์โมน:
 หน้าอก: หากไม่มแี นวปฏิบตั ติ ่อบุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะ ผู้เชีย่ วชาญบางท่านแนะน�ำให้ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
กับผู้หญิงข้ามเพศ (เช่น แมมโมกราฟฟี่) แม้ว่าจะมีความเสี่ยงในทางทฤษฎี แต่ก็ยังไม่พบว่าผู้หญิงข้ามเพศที่รับฮอร์โมนจะมีอัตราใน
การเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นแต่อย่างใด ปัจจัยเสี่ยงควรถูกประเมินเป็นกรณีๆ ไป โดยอยู่บนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
 ต่อมลูกหมาก: ใช้การตรวจทางทวารหนักด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อประเมินต่อมลูกหมากของผู้หญิงข้ามเพศ (ตามแนวปฏิบัติระดับชาติ
ส�ำหรับการตรวจผู้ชาย) ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศที่ได้ผ่าตัดช่องคลอดใหม่แล้ว สามารถตรวจต่อมลูกหมากได้ด้วยการคล�ำบริเวณผนัง
ช่องคลอดด้านหน้า ผู้ให้บริการควรติดตามความเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนมาตรฐานในการใช้ Prostatic-Specific Antigen (PSA) ทั้งนี้
ควรทราบว่าผู้หญิงข้ามเพศซึ่งรับยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen blocker) จะมีระดับ PSA อยู่ในระดับต�่ำกว่าปกติ
 ช่องคลอดใหม่: การท�ำแป๊บสเมียร์ในช่องคลอดใหม่ไม่ได้ถกู กล่าวไว้เนือ่ งจากช่องคลอดใหม่ถกู บุไว้ด้วยเนือ้ เยือ่ keratinised epithelium
ซึ่งไม่สามารถตรวจได้ด้วยวิธีการแป๊บสเมียร์ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการตรวจด้วยตาเป็นระยะๆ โดยการใช้อุปกรณ์ถ่าง (speculum) ใน
การหาหูดที่อวัยวะเพศ, ความเสื่อม, และบาดแผลอื่นๆ
79

4
ผู้ชายข้ามเพศ ที่เคยรับฮอร์โมน:
 มะเร็งเต้านม: ตรวจบริเวณผนังหน้าอกและรักแร้เป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำตามแนวปฏิบัติในการตรวจมะเร็งเต้านมของผู้หญิง (ไม่ต้อง
ตรวจส�ำหรับผู้ผ่าตัดเอาหน้าอกออกแล้ว แต่ควรพิจารณาการตรวจหากเป็นเพียงการลดขนาดหน้าอก)
 มะเร็งปากมดลูก: ส�ำหรับผูช้ ายข้ามเพศทุกคนทีม่ ปี ากมดลูก ให้ตรวจด้วยน�ำ้ ส้มสายชูและดูดว้ ยตาเปล่า (VIA) หรือตรวจโดยกระบวนการ
ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของประเทศ (WHO, 2014d)
 มะเร็งมดลูก: ประเมินว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างไม่เป็นระยะโดยไม่มีปัจจัยอื่นๆ หรือไม่ (การขาดการรับฮอร์โมนเทสโทสเตอ
โรน, การรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากเกินไปท�ำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น, น�้ำหนักตัวเพิ่ม, และอาการความผิดปกติของต่อม
ไทรอยด์ ฯลฯ เช่นเดียวกันกับผูห้ ญิงหลังวัยทอง) อาจพิจารณาผ่าตัดมดลูกหากไม่ตอ้ งการมีลกู , หากผูร้ บั บริการมีอายุมากกว่า 40, และ
หากสุขภาพของผู้รับบริการจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการผ่าตัด
 มะเร็งรังไข่: ยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่ได้รับการแนะน�ำส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ หากมีการตัดท่อน�ำไข่และรังไข่ออก
การให้ฮอร์โมนเพื่อลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำมาตรฐานในการตรวจวัดกรองระดับ
ชาติส�ำหรับมะเร็งด้านอื่นๆ เช่น มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น

4.3.5.10 สุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อ
ในหลายประเทศการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนไม่อยู่ในแนวปฏิบัติทางสุขภาพในระดับชาติ ผู้ให้บริการควรตระหนักว่าหลังการตัดต่อม
บ่งเพศ (gonadectomy) หากผู้รับบริการข้ามเพศหยุดการรับฮอร์โมน ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น ผู้ให้บริการควรชี้แจงและโน้ม
น้าวให้ผู้ท่รี ับการตัดต่อมบ่งเพศ (gonadectomy) รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั มีหลักฐานเชิงประจักษ์เบือ้ งต้นว่าผูห้ ญิงข้ามเพศอาจมีความหนาแน่นกระดูกต�ำ่ กว่าปกติตงั้ แต่กอ่ นการรับฮอร์โมนเพศหญิง ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะการมีกิจกรรมทางกายในระดับต�่ำ (เพื่อหลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายอันท�ำให้เกิดมวลกล้ามเนื้อ)
ในประเทศซึ่งมีแนวปฏิบัติในระดับชาติส�ำหรับการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน ผู้ให้บริการควรชี้แจงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับบริการข้ามเพศ
เข้ารับการตรวจคัดกรอง

4.3.6 การตรวจคัดกรอง, การป้องกันการติดเชื้อ HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, และไวรัสตับอักเสบ,
และการบริหารจัดการ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ มีแนวทางทีแ่ ตกต่างกันในการวินจิ ฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงมีความแตกต่างในแง่ทบี่ าง
ประเทศมีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่บางประเทศอาจมีเพียงการรักษาไปตามอาการเท่านัน้ นอกจากนี้ ในบางประเทศก็มกี าร
ตรวจคัดกรอง HIV อยู่เป็นประจ�ำกับกลุ่มประชากรทั่วไป ในขณะที่บางประเทศมีการตรวจคัดกรองเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
ผูใ้ ห้บริการควรปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ขิ องประเทศตนหรือแนวปฏิบตั ขิ ององค์การอนามัยโลกส�ำหรับการตรวจคัดกรองและการบริหารจัดการ
ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, HIV, และไวรัสตับอักเสบ B และ C และควรตระหนักว่าบุคคลข้ามเพศอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศหรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางโลหิต (เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นแบบ
องคชาติ-ช่องคลอด หรือ องคชาติ-ทวารหนัก, มีประวัติการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดีต, มีการใช้เข็มร่วมกันในการฉีดฮอร์โมนหรือสาร
เสพติด) (WHO, 2013; WHO, 2011) การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A, B และ HPV ควรด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศ การฉีดวัคซีน
HPV จะช่วยป้องกันการติดเชือ้ และป้องกันการเป็นโรคอันเกิดจากเชือ้ HPV ทัง้ นีเ้ ชือ้ HPV บางสายพันธุท์ ำ� ให้เกิดหูดบริเวณอวัยวะเพศ ในขณะทีส่ าย
พันธุ์อื่นๆ อาจท�ำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องคลอด, และมะเร็งทวารหนัก

กรณีตัวอย่าง: การให้บริการสุขภาพที่มีความเข้าใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศและ HIV ในประเทศอินเดีย
สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (The Family Planning Association of India: FPAI) ได้ริเริ่มโครงการเงาและแสง (Shadows and
Lights Project) เพือ่ พัฒนาการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาวะทางเพศ, อนามัยเจริญพันธุ,์ และ HIV ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศและกลุม่ ฮิจรา ทัง้ นีค้ ลินกิ
มีหลายพื้นที่ เช่น มุมไบ, เจนไน, บังกาลอร์, และไฮเดอราบาด ได้ดงึ เอาผู้ให้บริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อความจ�ำเป็นของผู้รับบริการ
ข้ามเพศเข้ามาท�ำงาน และยังจัดให้มีการบริการให้ฮอร์โมน, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน, ให้บริการเลเซอร์ก�ำจัดขน, และการส่งต่อสู่การ
รับบริการผ่าตัดเพือ่ การแปลงเพศหรือปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ โครงการนีย้ งั ประสบความส�ำเร็จในการให้บริการตรวจคัดกรอง
และการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เช่น ไวรัสตับอักเสบ และซิฟิลิส) และยังให้บริการวินิจฉัยและบริการรักษาการติดเชื้อ HIV ด้วย
ทีม่ า: การสอบถามทางอีเมล์กบั สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (Family Planning Association of India), วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทแี่ สดงอาการสามารถจัดการได้โดยการรักษาตามกลุ่มอาการ (syndromic approach) ซึง่ ท�ำโดยการระบุกลุ่มของ
อาการที่ชี้ชัดได้ง่าย (syndromes) และให้การรักษาซึ่งพุ่งเป้าไปที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดอาการเหล่านั้น การรักษาตามกลุ่มอาการนี้
ได้ผลดีกบั อาการทีม่ ขี องเหลว เช่น น�ำ้ เหลือง หรือ หนอง ออกมาจากท่อปัสสาวะ และการเกิดแผลทีอ่ วัยวะเพศ แต่ไม่คอ่ ยได้ผลกับอาการมีของเหลว
เช่น น�้ำเหลืองหรือหนอง ออกมาจากช่องคลอดและทวารหนัก (WHO, UNFPA et al., 2013)
ประโยชน์ของการรักษาตามกลุม่ อาการคือการลดค่าใช้จา่ ยในการตรวจโดยห้องปฏิบตั กิ ารถึงสาเหตุของอาการ และยังเป็นการรักษาการติด
เชื้ออื่นๆ ซึ่งอาจถูกมองข้ามไปในกรณีของการรักษาแบบตรวจโรค นอกจากนี้ยังช่วยลดการไม่มามาพบแพทย์ของผู้รับบริการเนื่องจากการรักษา
ตามกลุ่มอาการมักวินิจฉัยและให้การรักษาภายในครั้งเดียว
อย่างไรก็ตาม การรักษาตามกลุ่มอาการไม่สามารถใช้กับการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้ เช่น การติดเชื้อบริเวณปากมดลูกและทวารหนัก
อาจไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น ดังนั้น หากมีทรัพยากรเพียงพอจึงควรตรวจคัดกรองด้วยการตรวจในห้องปฏิบัติการและวินิจฉัยสาเหตุกับ
ผู้รับริการทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์เป็นปกติ แนวปฏิบัติเฉพาะของการรักษาตามกลุ่มอาการและการวินิฉัยโรคอยู่นอกเหนือขอบข่ายของเอกสารนี้
แต่ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแนวปฏิบัติระดับภูมิภาค (WHO, 2011; WHO – Regional Office for South-East Asia, 2011)
ตรงกันข้ามกับสมมติฐานในอดีต ช่องคลอดใหม่ของผูห้ ญิงข้ามเพศก็สามารถติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเกิดอาการอักเสบได้เช่นเดียวกัน
กับช่องคลอดของผูห้ ญิงทีเ่ ป็นเพศหญิงทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด เช่น ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย หรือ การติดเชือ้ HPV (Meltzer et al.,
2008; Yang et al., 2009) นับจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการรายงานถึงการติดเชื้อโรคหนองในชนิดแพร่กระจายผ่านช่องคลอดใหม่
จ�ำนวน 3 รายเท่านัน้ ในบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (เช่น van der Sluis et al., 2014) การติดเชื้อ HPV ในช่องคลอดใหม่ยังถูกเชื่อมโยงว่า
เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งในช่องคลอดใหม่ในผู้หญิงข้ามเพศอีกด้วย (Harder et al., 2002)
บุคคลข้ามเพศทุกคนทีเ่ ข้ารับบริการทีค่ ลินกิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรได้รบั การตรวจคัดกรองซิฟลิ สิ และหากเป็นไปด้วย ควรรับการตรวจ
โรคหนองในและโรคหนองในเทียมด้วย นอกจากนี้สถานบริการควรเสนอการให้ค�ำปรึกษาและการตรวจเชื้อ HIV แก่ผู้รับบริการด้วย (WHO, 2013;
WHO, 2011; WHO, 2014a)

4.3.7 อนามัยเจริญพันธุ์
ผูใ้ ห้บริการควรหารือในประเด็นการมีบตุ รกับผูร้ บั บริการซึง่ ต้องการรับฮอร์โมน การรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดความสามารถในการ
เจริญพันธุ์ของผู้รบั ฮอร์โมน ซึง่ อาจส่งผลอย่างถาวรแม้ภายหลังจะหยุดการรับฮอร์โมนแล้วก็ตาม ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลในการลดความต้องการ
ทางเพศ, ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย, และการฉีดน�้ำเชือ้ ของผูห้ ญิงข้ามเพศ ในขณะทีฮ่ อร์โมนเทสโทสเตอโรนมักเพิม่ ความความต้องการ
ทางเพศ
หากจ�ำเป็น การตรวจอวัยวะเพศภายในควรขึ้นอยู่กับประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานของผู้รับบริการ และขึ้นอยู่กับว่าผู้รับ
บริการสะดวกที่จะรับการตรวจหรือไม่ การพูดคุยหารือในประเด็นความเสี่ยงและประโยชน์ของกระบวนการดังกล่าวควรเกิดขึ้นก่อนการตรวจ
ร่างกาย การตรวจควรใช้น้วิ มือที่สวมถุงมือและเครื่องมือถ่างที่มีขนาดเหมาะสม
แม้ว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดความสามารถในการเจริญพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมน แต่เทสโทสเตอโรนก็มิใช่ยาคุมก�ำเนิด ผู้ชายข้ามเพศที่
มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับผู้ชายก็ยงั มีความเสีย่ งในการตัง้ ครรภ์และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ผู้ให้บริการควรพิจารณาอย่างถีถ่ ้วน
ในการให้ตัวเลือกในการคุมก�ำเนิดที่เหมาะสมแก่ผู้ชายข้ามเพศที่มเี พศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทาง
ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น ตัวเลือกในการคุมก�ำเนิดดังกล่าวอาจมีเป็นการให้ยาดีโปเมดรอกซี่โปรเจสเตอโรนอะซีเตท, การใช้ถุงยางอนามัย, และการใช้
ห่วงอนามัย (IUDs)
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ: ผนังช่องคลอดใหม่โดยปกติแล้วคือผิวหนัง มิใช่เนื้อเยื่อเมือก ในกรณีที่เป็นเนื้อเยื่อเมือก
มักเป็นเนือ้ เยือ่ จากท่อปัสสาวะหรือล�ำไส้ ควรมีการตรวจด้วยสายตาเป็นระยะๆ ด้วยการใช้เครือ่ งถ่างเพือ่ ตรวจหาหูดทีอ่ วัยวะเพศ, ความเสือ่ ม, และ
บาดแผลต่างๆ ปัจจุบนั มีการรายงานการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชือ้ อืน่ ๆ ผ่านทางช่องคลอดใหม่เพียงไม่กรี่ าย (เช่น หนองใน, ภาวะ
ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย) อย่างไรก็ตาม เนื้อเยื่อบุผิวชนิดแบนบางซึ่งมักใช้ในการท�ำช่องคลอดใหม่แบบ penile inversion vaginoplasty
นั้นมักไม่ค่อยเกิดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดแบคทีเรีย ในบางประเทศอาจแนะน�ำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (แป๊บสเมียร์ทวารหนัก)
ในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) และผู้หญิงข้ามเพศที่ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้การตรวจหาอาการที่มีของเหลว เช่น น�ำ้ เหลือง หรือ หนอง
ออกมาจากท่อปัสสาวะและทวารหนัก (ใช้กล้องส่อง) และการตรวจแผลบริเวณอวัยวะเพศก็มีความส�ำคัญ
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4.4 การตรวจ, ให้ค�ำปรึกษา, และรักษาการติดเชื้อ HIV ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้บริการสุขภาวะทางเพศและ HIV แบบครอบคลุม
ดังที่ได้อภิปรายในรายละเอียดในขัน้ ต้นของเอกสารนี้ (ดูส่วนที่ 3.4.4 HIV) ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้หญิงข้ามเพศได้
รับผลกระทบจาก HIV มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้ และมีการศึกษา
วิจัยไม่มากที่ศึกษาผู้ชายข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการติดเชื้อที่ต�่ำกว่าประชากรอื่น (Herbst et al., 2008) อย่างไรก็ตาม
มีการศึกษาวิจยั อยูน่ อ้ ยมากซึง่ ท�ำการศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมและบริบททีอ่ าจท�ำให้ผชู้ ายข้ามเพศมีความเสีย่ งในการติดเชือ้ และแพร่เชือ้ HIV สูง
ขึ้น (Kenagy et al., 2005; Kenagy and Botswick, 2005; Kenagy, 2005)
แม้วา่ บุคคลข้ามเพศจะมีความเสีย่ งสูงกว่า แต่โครงการด้าน HIV และการให้บริการด้านนีก้ ย็ งั เจาะจงไปทีก่ ลุม่ ประชากรข้ามเพศค่อนข้างน้อย
ประชากรข้ามเพศมักถูกรวมอยู่ในโครงการส�ำหรับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ซึ่งเป็นการลดความส�ำคัญของความจ�ำเป็นอันมีลักษณะ
เฉพาะของบุคคลข้ามเพศลง
ควรมีการจัดให้มีการให้ค�ำปรึกษาด้าน HIV และการตรวจคัดกรอง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ผู้รับบริการเป็นฝ่ายเข้ามารับ
การตรวจเอง) ให้เป็นการบริการที่มีอยู่เป็นปกติทั้งในชุมชนและสถานบริการทางการแพทย์ (WHO, 2014a and 2015c) การให้บริการเหล่านี้ควร
เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแบบองค์รวมซึ่งส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการป้องกัน, การดูแล, การรักษาการติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เนิ่นๆ และ
ต่อเนื่อง การให้บริการแบบองค์รวมเช่นนี้บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นการให้บริการ HIV แบบ cascade (ดูรูปที่ 4.1)

รูปที่ 4.1 การป้องกัน, การดูแล, และการรักษาการติดเชื้อ HIV

ที่มา: โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

66. ตัวอย่างเอกสารเหล่านี้ได้แก่ แนวทางในการป้องกัน, วินิจฉัย, และรักษาดูแลด้าน HIV ส�ำหรับกลุ่มประชากรหลังขององค์การอนามัยโลก (WHO Consolidated guidelines on
HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, 2015); แนวทางในการให้บริการตรวจ HIV ขององค์การอนามัยโลก (WHO Consolidated guidelines
for HIV testing service); ชุดเครื่องมือ HIV cascade ส�ำหรับกลุ่มประชากรหลักภายใต้โครงการ LINKAGES และโครงการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ
องค์การอนามัยโลกและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (HIV cascade toolkit for key populations developed under the USAID-funded LINKAGES project and
the upcoming WHO/UNFPA Implementing comprehensive HIV/STI programmes with transgender persons: practical approaches from collaborative interventions)
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การให้บริการ HIV แบบ cascade อยูบ่ นฐานของสมมติฐานว่าการท�ำโครงการด้าน HIV ให้ประสบความส�ำเร็จได้นน้ั ต้องอาศัยการเชือ่ มโยงกัน
อย่างเข้มแข็งระหว่างการป้องกัน, การดูและ, และการรักษา ซึ่งหมายความว่าการแพร่เชื้อจะถูกยับยั้งและผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ตัง้ แต่เนิน่ ๆ และได้รบั ยาต้านในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง การศึกษาวิจยั ในไม่กปี่ มี านีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงการขาดความเชือ่ งโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้
ซึ่งส่งผลให้การดูแลและรักษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ความไม่ต่อเนื่องและการหยุดการรักษาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศมากกว่าใน
ประชากรอืน่ ๆ สถานการณ์ดงั กล่าวยิง่ แย่ขนึ้ ในกลุม่ ย่อยของบุคคลข้ามเพศ เช่น ผูใ้ ห้บริการทางเพศทีเ่ ป็นบุคคลข้ามเพศ, ผูใ้ ช้สารเสพติด, และเยาวชน
การด�ำเนินการทัง้ ในเชิงการปรับสภาพแวดล้อม, การด�ำเนินการเชิงโครงสร้าง, การด�ำเนินการกับตัวบุคคลและชุมชน ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ จ�ำเป็นใน
การส่งเสริมให้บคุ คลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการด้าน HIV ทีไ่ ม่เป็นอันตรายและมีความละเอียดอ่อนต่อความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศ การด�ำเนินการ
ด้าน HIV ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศควรก�ำหนดช่องว่าง หรือ “จุดรั่ว” ให้ชัดเจน และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความเชื่อมโยง, และมีการติดตามผล
การด�ำเนินการตลอดกระบวนการ cascade
ในบางพื้นที่ที่มีกลุ่มประชากรบุคคลข้ามเพศขนาดใหญ่ อาจมีผู้ช่วยซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศ (เช่น ผู้ส�ำรวจหาบุคคลข้ามเพศ) ผู้ช่วยเหล่านี้
อาจช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ให้ข้อมูลโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับการให้บริการ, และกระตุ้นส่งเสริมให้ผ้รู บั บริการใช้ประโยชน์จากบริการที่
มีอยู่ (เช่น การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบB, การตรวจ HIV, การตรวจทวารหนัก, กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนระหว่างบุคคลข้ามเพศ ฯลฯ)
รวมถึงให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลข้ามเพศ
การลงรายละเอียดของแนวทางการด�ำเนินการในแต่ละองค์ประกอบของการให้บริการ HIV แบบ casecade นั้นอยู่นอกเหนือขอบข่ายของ
เอกสารนี้ ผู้อ่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่มีอยู่มากมายทั้งส�ำหรับบุคคลและองค์กรซึ่งต้องการภาพรวมที่ครบถ้วนกว่านี้
เกี่ยวกับการป้องกัน, การดูแล, และการรักษาการติดเชื้อ HIV ส�ำหรับประชากรบุคคลข้ามเพศ 66 อย่างไรก็ตาม แนวทางต้นแบบฉบับนี้จะให้
ข้อแนะน�ำเกีย่ วกับการให้บริการทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องกับ HIV ในบริบทของการให้บริการทีก่ ว้างขึน้ ส�ำหรับผูร้ บั บริการในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ
WPATH SOC7 ได้ระบุไว้เป็นพิเศษว่า “การปฏิเสธการให้บริการและการมีสิทธิในการรับบริการการผ่าตัดแปลงเพศหรือการรับฮอร์โมนด้วย
การอ้างผลการตรวจเลือดว่าติดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ฯลฯ นั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณ” (Coleman et al., 2011, p.
35) ปัจจุบันมีแนวปฏิบัติต่างๆ ส�ำหรับการผ่าตัดเพื่อบุคคลข้ามเพศที่ติดเชื้อ HIV (Kirk, 1999) ซึ่งที่ผ่านมานับว่าได้ผลดี (Wilson, 1999)

4.4.1 การตรวจและวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
การตรวจ HIV ส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงข้ามเพศจะเป็นไปตามกระบวนการและหลักปฏิบัติซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
โครงการในการควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติบางโครงการมีกระบวนการในการวินจิ ฉัย HIV ส�ำหรับกลุ่มประชากรหลักโดยเฉพาะ ซึง่ ในบางกรณีอาจ
รวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย (WHO, 2015c) ในปี พ.ศ. 2558 แนวทางในการให้บริการตรวจการติดเชือ้ HIV ขององค์การอนามัยโลก (WHO Consolidated
guidelines for HIV testing service) องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำสิ่งต่อไปในส�ำหรับกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย:
 การให้บริการตรวจ HIV ควรท�ำเป็นประจ�ำกับกลุ่มประชากรหลักในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่ที่เป็นระบบปิด เช่น สถานกักกัน และ
สถานพยาบาล
 แนะน�ำให้การให้บริการตรวจ HIV ในชุมชนส�ำหรับกลุ่มประชากรหลักควรมีการเชื่อมโยงกับการป้องกัน, การรักษา, และการดูแล
เพิ่มเติมไปจากการตรวจและให้ค�ำปรึกษาแต่เพียงอย่างเดียว
 คู่รักและคู่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ควรได้รับการเสนอให้ตรวจ HIV และได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยผลตรวจต่อกันและกัน
ซึ่งรวมถึงคู่รักและคู่ความสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลักด้วย
บุคคลข้ามเพศควรได้รับการแนะน�ำอย่างสูงให้รับการตรวจ HIV และรับการให้ค�ำปรึกษาอยู่เป็นประจ�ำ ผู้รับบริการข้ามเพศซึ่งถูกวินิจฉัยว่า
ติดเชื้อ HIV ควรได้รับการเชื่อมต่อไปสู่การรักษาโดยทันทีตามหลักปฏิบัติในการรักษาของแต่ละประเทศ โดยควรให้เกิดการล่าช้าให้น้อยที่สุดทั้งนี้
เพือ่ ลดความไม่ต่อเนือ่ งและการหยุดการรักษา ในบางบริบทผู้รบั บริการข้ามเพศซึง่ มีผลตรวจว่าไม่ตดิ เชือ้ HIV แต่มคี วามเสีย่ งในการติดเชือ้ สูงอาจ
อยู่ในข่ายควรได้รบั ยา PrEP (pre-exposure prophylaxis) เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ HIV แนวปฏิบตั ขิ ององค์การอนามัยโลกในปัจจุบนั สนับสนุนการกิน
ยา PrEP เป็นประจ�ำทุกวัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินยาควบคู่กันแบบ emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate [TDF + FTC] ส�ำหรับผู้ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย และผู้หญิงข้ามเพศ (WHO, 2014a) ทั้งนี้ผู้ชายข้ามเพศไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นพิเศษในแนวปฏิบัติฉบับปัจจุบัน แต่อาจถูกรวมอยู่
ในข้อแนะน�ำส�ำหรับคู่รักที่มีผลเลือดต่างกัน (WHO, 2014a) อย่างไรก็ตามปัจจุบันหลักฐานทางวิชาการก�ำลังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อแนะน�ำ
เหล่านี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงส�ำคัญที่จะตรวจสอบอยู่เสมอว่าก�ำลังใช้แนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด)
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การให้คำ� ปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ HIV ส�ำหรับผูร้ บั บริการข้ามเพศควรค�ำนึงถึงปัจจัยเสีย่ งเฉพาะของบุคคลข้ามเพศและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้:
 การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและช่องคลอดโดยไม่มกี ารใช้ถงุ ยางอนามัย ซึง่ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบฝ่ายรับทางทวารหนักและ
ช่องคลอดของผู้ชายข้ามเพศด้วย
 การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทัง้ ฝ่ายรุกและรับส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ
 การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดใหม่ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 การใช้อุปกรณ์ส�ำหรับการฉีดยาเสพติด, ฮอร์โมน, หรือฟิลเลอร์ ร่วมกัน
การให้คำ� ปรึกษาควรค�ำนึงถึงการใช้ฮอร์โมนอย่างไม่เป็นแบบแผนซึง่ อาจส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็ว การใช้ฮอร์โมน
เพศชายท�ำให้มคี วามต้องการทางเพศเพิม่ ขึน้ และการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงอาจส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศและท�ำให้ใช้ถงุ ยางอนามัยได้ยาก
(Bockting et al., 1998)
การให้บริการทางเพศอาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในการติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ซื้อบริการเสนอเงินให้มากขึ้น
เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน นอกจากนี้ผู้หญิงและผู้ชายข้ามเพศอาจรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถต่อรองในการมีรูปแบบการมีเพศ
สัมพันธ์หรือการป้องกันได้ เนื่องจากรู้สึกว่ามีคนไม่มากที่จะยอมมีเพศสัมพันธ์หรือคบหาเป็นคู่รักด้วย ความต้องการในการปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมและบทบาททางเพศของสังคมยังอาจส่งผลต่อความเสีย่ งทางเพศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และเช่นเดียวกับกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งกลุม่ อืน่ ๆ
การศึกษาวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่าส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศแล้ว การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมักเกิดขึน้ กับคู่ของตนซึง่ มิใช่บริบทการขายบริการทาง
เพศ (Nemoto et al., 2012)

4.4.2 การดูแลและการรักษา
มีปัจจัยหลายประการที่จ�ำกัดการเข้าถึงการดูแลและการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เช่น:
 การขาดหลักประกันสุขภาพ
 การหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการเพราะผู้ให้บริการขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ
 ความเข้าใจผิดว่าการรักษา HIV จะส่งผลกระทบต่อการรับฮอร์โมนหรือการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรง
กับเพศภาวะ
 ความล่าช้าระหว่างการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV กับกระบวนการก่อนรับยาต้านไวรัส ซึ่งท�ำให้ผู้รับบริการไม่กลับมารักษา
การโน้มน้าวให้บุคคลข้ามเพศซึ่งติดเชื้อ HIV เข้ารับการรักษาเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมากทั้งต่อผลทางสุขภาพของบุคคลนั้นเองและต่อการลด
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อไปด้วย โครงการต่างๆ สามารถอุด “ช่องโหว่” ในการให้บริการ HIV แบบ cascade ได้ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายลด
ช่องว่างระหว่างการตรวจและการรักษาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้ การอุดช่องโหว่ดังกล่าวอาจหมายถึงการใช้กระบวนการวินิจฉัยแบบรวดเร็ว,
การตรวจ CD4 แบบ POCT, การให้บริการค้นหาคลินกิ , และการจัดการกับการติดเชือ้ เชิงรุก (proactive case management) เพือ่ ติดตามผูร้ บั บริการ
ทีห่ ยุดมารับบริการ ณ สถานบริการ โครงการต่างๆ ยังอาจให้การอบรมส�ำหรับผูใ้ ห้บริการและช่วยให้ผ้รู บั บริการเข้าถึงการให้บริการช่วยเหลือทาง
สังคม (หากมีอยู่) ซึ่งอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วย
เมื่อเข้ารับการรักษาแล้ว บุคคลข้ามเพศซึ่งติดเชื้อ HIV อาจปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของประเทศตนในการรักษาแบบรับยาต้านไวรัส (ART) ใน
รูปแบบเดียวกันกับกลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ติดเชื้อ HIV
ปัจจุบันยังไม่มกี ารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และปฏิกิริยาระหว่างยาต้านไวรัส HIV และฮอร์โมนเอสโตรเจน
ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ethinyl estradiol ซึ่งเป็นเอสโตรเจนรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้ในยาคุมก�ำเนิดชนิดกินมีปฏิกริยาที่ดี
กับยาต้านไวรัส (Keller, 2009) แม้ว่า WPATH SOC7 จะไม่แนะน�ำการใช้ ethinyl estradiol ในการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ แต่ ethinyl estradiol
ก็เป็นเอสโตรเจนรูปแบบเดียว (มักผสมรวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินเพื่อใช้ในยาคุมก�ำเนิดแบบกิน) ที่ผู้หญิงข้ามเพศเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีทรัพยากร
ต�่ำถึงปานกลาง ส่วนที่พูดถึงการรับฮอร์โมนในแนวทางต้นแบบนี้ได้กล่าวถึงข้อมูลรายละเอียดจากแนวปฏิบัติด้าน HIV ส�ำหรับกลุ่มประชากรหลัก
ขององค์การอนามัยโลก (WHO HIV Consolidated Guidelines for Key Populations) (WHO, 2014a) และข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างย่อของ WHO ใน
ประเด็นบุคคลข้ามเพศและ HIV (WHO Policy Brief on Transgender People and HIV) (WHO, 2015b)
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารรายงานถึงปฏิกริ ยิ ารุนแรงระหว่างยาทีใ่ ช้ในการให้ฮอร์โมนกับบุคคลข้ามเพศกับยาต้านไวรัสสูตรแรก (first-line ARVs) ยาก
ต้านไวรัสบางประเภท เช่น ยายับยัง้ เอนไซม์โปรตีเอส (protease inhibitor: PI) อาจส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต�ำ่ ลง ผู้หญิงข้ามเพศควรได้
รับการติดตามอาการว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต�ำ่ ลงหรือไม่ เช่น อาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย, การเปลีย่ นแปลงของอารมณ์อย่างรวดเร็ว,
และหงุดหงิดง่าย ยาฟอสแอมพรีนาเวียร์ (Fosamprenavir) หนึ่งในยาต้านไวรัสไม่ได้รับการแนะน�ำให้ใช้ร่วมกับ ethinyl estradiol เนื่องมากจากจะ
ท�ำให้ระดับของยาฟอสแอมพรีนาเวียร์ลดต�ำ่ ลง ยาต้านไวรัสชนิดนีไ้ ม่ควรใช้รว่ มกับการรับฮอร์โมนหรือการท�ำให้รา่ งกายมีความเป็นเพศหญิงมากขึน้
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4.4.3 การเพิ่มความต่อเนื่องและสม�่ำเสมอในการใช้ยา
ช่องว่างสุดท้ายซึ่งส�ำคัญมากในการให้บริการ HIV ก็คือการที่ผู้รับบริการเริ่มใช้ยาต้านไวรัสแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักในการรักษาด้วยการ
ไม่กินยาตรงเวลาหรือกินไม่ตรงตามโดสที่แพทย์ได้สั่งไว้ ด้วยอัตราการกลายพันธุ์และการจ�ำลองตัวเองอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส HIV ท�ำให้
การปฏิบัติตามหลักในการรักษาอย่างเข้มงวด (เช่น ปฏิบัติมากกว่า 95%) เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการควบคุมระดับไวรัสในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับต�่ำ
(Bangsberg et al., 2000; Montaner et al., 1998; Paterson et al., 2000) บุคคลข้ามเพศซึ่งติดเชื้อ HIV ควรได้รับการโน้มน้าวไม่เพียงแต่ให้เข้า
รับการรักษาแต่ยังต้องขักชวนให้ปฏิบัติตามหลักการรักษาการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การโน้มน้าวดังกล่าวนี้สามารถท�ำผ่าน
การให้คำ� ปรึกษาโดยการแจ้งเตือนตารางการรับการรักษาเป็นประจ�ำ (เช่น ผ่าน SMS หรือ ระบบโทรศัพท์อตั โนมัต)ิ หรือโดยการรวมเอาการรักษา
ด้วยยาต้านเข้ากับการรับฮอร์โมนที่ผู้รับบริการต้องการ ซึ่งเป็นความจ�ำเป็นหลักของบุคคลข้ามเพศหลายคน
สุดท้ายนี้ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบุคคลข้ามเพศด้วยกันเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อท�ำให้บุคคลข้ามเพศอยากเข้า
รับบริการและเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ติ ามหลักการรักษา, และเพือ่ ช่วยบุคคลข้ามเพศทีต่ ดิ เชือ้ HIV ในด้านการแพทย์, การจัดการกับปัจจัยอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษา, และช่วยเหลือในด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจโดยทั่วไป แม้ว่าโครงการในหลายพื้นที่ให้การสนับสนุนบุคคล
ข้ามเพศทีต่ ดิ เชือ้ HIV แต่โครงการส่วนใหญ่กย็ งั แบ่งตามเพศและกลุม่ ประชากรย่อย ซึง่ อาจไม่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศนัก และอาจไม่เหมาะสมใน
การให้บริการต่อผูช้ ายและผูห้ ญิงข้ามเพศ หากเป็นไปได้ควรมีการให้ความช่วยเหลือทางสังคมต่อบุคคลข้ามเพศโดยบุคคลข้ามเพศด้วยกัน ทัง้ พืน้ ที่
ออฟไลน์และออนไลน์ (Bockting et al., 1998)

4.5 การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต
สุขภาพจิตเป็นหนึง่ ในข้อกังวลหลักด้านสุขภาพของกลุ่มบุคคลข้ามเพศ (IOM, 2011) ภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า รวมถึงการคิดวางแผนและ
พยายามฆ่าตัวตาย พบได้ทวั่ ไปและมีความสัมพันธ์กบั การตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ (Bockting et al., 2011) ผู้อ่านสามารถอ่านหลักฐานและข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ในบทที่ 3: สิทธิในการมีสุขภาพที่ดี (ส่วนที่3.4.7 สุขภาพจิต)
การประเมินสุขภาพจิตมีความส�ำคัญยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นว่าบุคคลข้ามเพศรับมือกับการตีตราทางสังคมต่อบุคคลทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศอย่างไร ความวิตกกังวลและซึมเศร้าไม่เหมือนกับภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะ
กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด คือความขัดข้องใจที่บุคคลข้ามเพศอาจรู้สึกซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิดและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพต้องตืน่ ตัวเมือ่ พบสัญญาณของการวางแผนฆ่าตัวตาย สมาคมอัตวินบิ าตกรรมศาสตร์อเมริกาได้เผยแพร่รายการรายการ
ของสัญญาณซึ่งผู้ให้บริการสุขภาพสามารถประเมินความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายได้ 67 ทั้งนี้สามารถจดจ�ำสัญญาณเหล่านี้ได้ด้วยตัวย่อ “IS PATH
WARM?” ซึ่งมาจาก การวางแผน (Ideation), การใช้สารเสพติด (Substance Use), การไร้จุดหมายในชีวิต (Purposelessness), ความวิกตก
กังวล (Anxiety), การติดกับดัก (Trapped), การไร้ความหวังในชีวิต (Hopelessness), การแยกตัวออกจากสังคม (Withdrawal), ความโกรธ
(Anger), ความบุ่มบ่ามไม่ยั้งคิด (Recklessness), และ การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ (Mood Changes) สัญญาณของความเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายแบบฉับพลันนั้นมีทั้งการพูดถึงหรือการข่มขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย, การมองหาทางในการฆ่าตัวตาย (เช่น การซื้อยา, ปืน, หรือยาพิษ) และการพูด
และเขียนเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย หากพบสัญญาณดังกล่าว ผู้รับบริการควรได้รับการส่งต่อไปยังบริการด้านสุขภาพจิตทันทีเพื่อรับ
ความช่วยเหลือในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ผู้ให้บริการปฐมภูมคิ วรตรวจคัดกรองโรคทางจิตเวชกับผู้รบั บริการทุกคน ค�ำถามสองค�ำถามจาก ICD-10 ซึง่ ส�ำรวจอารมณ์และการสูญเสีย
ความสนใจในเรื่องต่างๆ ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีความไว (sensitivity) มากกว่าร้อยละ 98 ในกลุ่มประชากรทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นพบได้ทั่วไป
ดังนั้นผู้ให้บริการสุขภาพจึงควรถามเพื่อค้นหาว่าผู้รับบริการมีอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ภาวะสิ้นยินดี, และการวางแผนฆ่าตัวตาย
หรือไม่ และให้บริการหรือส่งต่อผู้รับบริการที่เป็นโรคซึมเศร้าต่อไป
บุคคลข้ามเพศอาจอาจประสบกับการถูกล่วงละเมิดและการท�ำร้ายร่างกาย ผู้รับบริการซึ่งประสบกับความบาดเจ็บดังกล่าวควรได้รับ
การสอบถามเกี่ยวกับอาการของภาวะเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจ (post-traumatic stress disorder) และโรควิตกกังวลอื่นๆ บุคคลอาจใช้
สารเสพติดเพื่อเป็นการหลีกหนีภาวะความเครียดอันเกิดจากความขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และ/หรือสภาพแวดล้อมที่
ตึงเครียด ทัง้ นี้ควรมีการส่งต่อผู้รับบริการไปสู่การจัดการด้านจิตเวชที่มผี ู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่มีความเข้าใจบุคคลข้ามเพศเป็นอย่างดี

67. ที่มา: www.suicidology.org/resources/warning-signs
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การตรวจคัดกรองและการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่ควบคู่กันมากกว่าหนึ่งโรคนั้นสามารถช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของบุคคล
นัน้ และยังอาจช่วยให้บคุ คลนัน้ สามารถตัดสินใจบนฐานของการรับรู้ข้อมูลทีร่ อบด้านเกีย่ วกับการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในแต่ละขัน้ ตอนและ
การเลือกด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพในภาพรวม การอภิปรายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการประเมิน, วินจิ ฉัย, และการรักษาปัญหาสุขภาพจิตทีม่ อี ยูค่ วบคูก่ นั
มากกว่าหนึ่งโรคนั้นสามารถดูได้จากส่วนที่ VII ของ WPATH SOC7
หลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตในภูมิภาคนี้สามารถอ่านได้จากส่วนที่ 3.4.7.1 ข้อมูลระดับภูมภาค (สุขภาพจิต)

4.6 การใช้และภาวะเสพติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดชนิดอื่น
การสอบถามผู้รับบริการสุขภาพเกี่ยวกับรูปแบบการบริโภคแอลกอฮอล์, บุหรี่, และสารเสพติดชนิดอื่นๆ ด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน
เป็นเรื่องส�ำคัญ ค�ำถามควรถามถึงความถี่ในการเสพ, ชนิดของสารเสพติด, ขนาดในการเสพ, ช่องทางในการจัดหา, เงื่อนไขที่ท�ำให้มีโอกาสใน
การเสพมากขึ้น (เช่น สูบบุหรี่เมื่อเกิดความประหม่า), และประสบการณ์ทางใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น การแสดงความโมโห, การวิวาท,
การต่อสู้, หรือสลบ)
หากค�ำตอบแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต�่ำในการใช้สารเสพติด ผู้ให้บริการควรติดตามด้วยการสอบถามเกี่ยวกับ
ความตั้งใจในอนาคตในการใช้สารเสพติดและยุทธวิธีในการจัดการกับแรงกดดันจากคนรอบข้างหรือปัจจัยภายนอกที่ท�ำให้เกิดความเครียด
ส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงในระดับปานกลางและความเสี่ยงสูง ควรมีการด�ำเนินการตามกระบวนการทางจิตสังคม, กระบวนการให้ความรู้,
และกระบวนการทางการแพทย์ (biomedical) ดังที่ระบุไว้ใน โครงการปฏิบัติการลดช่องว่างด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Mental
Health Gap Action Programme: mhGAP) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาแสดงผลต่อการลดการใช้สารเสพติดในระดับ
อันตราย นอกจากนี้การให้ค�ำปรึกษายังสามารถจัดให้มีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยบุคคลข้ามเพศด้วยกัน และส�ำหรับผู้รับบริการที่มีการใช้สาร
เสพติดชนิดฉีด ควรมีการส่งต่อผู้รบั บริการนัน้ ไปสู่หน่วยบริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดดังระบุไว้โดยองค์การอนามัยโลก (2007, 2014a)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ผ่านโครงการเข็มและกระบอกฉีด ส่วนภาวะติดฝิ่นควรได้รับการ
รักษาด้วยการให้การรักษาแบบให้สารทดแทนฝิ่น (WHO, 2009) จากรายงานของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime) การให้บริการรักษาการติดสารเสพติดควรมีลักษณะดังนี้:
 มีอยู่และเข้าถึงได้
 มีความจ�ำเพาะต่อบุคคลและสนองตอบอย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่หลากหลาย
 มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนและเป็นไปตามกรอบแนวคิดของสิทธิมนุษยชนและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
 สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ
 มีความเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพและกระบวนการยุติธรรม
 มีการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและชุมชน (โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ)
 มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งระบบ
การจัดให้มีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งไม่ติดสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์นั้นมีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและการบ�ำบัดการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเยาวชนข้ามเพศ
หลักฐานและข้อมูลเกีย่ วกับการใช้และการติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในภูมภิ าคนีส้ ามารถอ่านได้ในส่วนที่ 3.4.6 การบริโภคแอลกอฮอล์
และการใช้สารเสพติด

4.7 การแก้ ไขปัญหาการตีตรา, การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง และการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience)
การตีตรา, การถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรงอาจเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและสิทธิของบุคคลข้ามเพศ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ในส่วนที่ 3.2 และ 3.3 นโยบายต่อต้านการตีตราและการเลือกปฏิบตั แิ ละหลักปฏิบตั เิ ป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อทัง้ ในและนอกภาคส่วนสุขภาพ (WHO, 2014a)
เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีต่ งั้ ไว้การติดตามและก�ำกับอย่างต่อเนือ่ งเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทัง้ นีจ้ ำ� เป็นต้องมีกลไกในการรายงานเหตุการเลือก
ปฏิบัติทั้งก่อน,ระหว่าง, และหลังการรับบริการสุขภาพ (WHO, 2014a)
ตัวแทนของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียส�ำคัญ อย่างไรก็ตามก็เป็นบุคคลซึง่ สามารถขัดขวางการเข้าถึงบริการของบุคคลข้ามเพศ
ด้วย ผู้ให้บริการสุขภาพจ�ำเป็นต้องท�ำให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมในการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ไปแทรกแซงการให้บริการสุขภาพ (WHO, 2014a)
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ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถประเมินว่าบุคคลข้ามเพศรับมือกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติระหว่างการเปลี่ยนผ่านอย่างไร การประเมิน
ดังกล่าวนี้หมายรวมทั้งการประเมินการตีตราที่เกิดขึ้นและการตีตราที่ผู้ถูกกระท�ำรู้สึก (Bockting et al., 2011) ผู้ให้บริการสุขภาพควรให้
ความสนใจเป็นพิเศษว่าผูร้ บั บริการเป็นบุคคลข้ามเพศหรือบุคคลทีม่ คี วามไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดตัง้ แต่ในวัยเด็ก
หรือไม่ และผู้รับบริการมีการจัดการกับการตีตราที่เคยประสบอย่างไร หากสามารถระบุถึงประเด็นดังกล่าวได้แล้ว ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถให้
ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการในการหาและเลือกแนวทางการจัดการกับการตีตราอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึง่ อาจเป็นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการ
ยื่นค�ำร้อง, หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ ผลกระทบเชิงลบของการล่วงละเมิดและ
ความรุนแรงจ�ำเป็นต้นได้รับการประเมิน และควรมีการส่งต่อไปสู่การให้ค�ำปรึกษาตามความจ�ำเป็น

4.7.1 การจัดการกับผลจากความรุนแรงทางกาย
เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ประชากรอืน่ ๆ บุคคลข้ามเพศประสบกับระดับของความรุนแรงในระดับสูงกว่ากลุม่ ประชากรอืน่ ๆ รากฐานของความ
รุนแรงนีค้ อื ความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ (คือทัศนคติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีลักษณะการไม่ยอมรับ, ดูแคลน, และดูหมิ่น และพฤติกรรม
ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ และบุคคลซึ่งถูกมองว่าไม่ตรงตามบรรทัดฐานทางเพศ) ภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศมีได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางกายด้วย
ผลจากการท�ำร้ายร่างกายก็คือบุคคลข้ามเพศบางคนอาจเข้ารับบริการสุขภาพเป็นครั้งแรก ณ ห้องฉุกเฉินของคลินิกและโรงพยาบาล
ผู้ให้บริการสุขภาพควรตระหนักว่ามีความจ�ำเป็นสี่ประการที่ต้องได้รับการพิจารณา:
1. ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพทางอารมณ์และจิตวิทยาในระยะเร่งด่วน
2. ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพทางกายในระยะเร่งด่วน
3. ความจ�ำเป็นในความปลอดภัยในระยะต่อเนื่อง
4. ความจ�ำเป็นในการให้ความช่วยเหลือและสุขภาพจิตในระยะต่อเนื่อง (WHO et al., 2014)
นอกจากนี้ยังมีข้อควรค�ำนึงเพิ่มเติมดังนี้:
 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
 ให้ยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถให้ได้จนถึง 5 วัน หลังการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 ให้ยา PEP (post-exposure prophylaxis) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ
 ให้การป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B
 ตรวจการติดเชื้อ HIV และการตัง้ ครรภ์
 ประเมินสุขภาพจิตและให้การดูแลตามความจ�ำเป็น (WHO et al., 2014)

4.8 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้
ตรงกับเพศภาวะ
องค์การอนามัยโลกยังไม่มีนโยบาย, ข้อแนะน�ำ, หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยน
รูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ แนวปฏิบัติด้าน HIVขององค์การอนามัยโลกเมื่อไม่นานมานี้ได้ระบุว่าการเข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการมีชีวิตอยู่และการมีสุขภาวะที่ดีของบุคคลข้ามเพศ และยังจ�ำเป็นต่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น การป้องกันการติดเชื้อ HIV,
การวินิจฉัย, การรักษา, และการดูแล(WHO, 2014a; WHO 2014b; WHO 2015b)
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการให้บริการสุขภาพทีม่ ลี กั ษณะจ�ำเพาะ เช่น การให้คำ� ปรึกษาเฉพาะทาง, การให้ฮอร์โมน, และ/หรือการผ่าตัด นัน้
ยังมีอยู่อย่างจ�ำกัดในภูมภิ าคนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะที่อยู่ในแนวทางต้นแบบฉบับนี้
มีที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นและตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีจากหลักปฏิบัติในการให้การดูแลซึ่งพัฒนาโดย UCSF และยังอ้างอิงจาก WPATH SOC7
อีกด้วย (Coleman et al., 2011)
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4.8.1 การก�ำจัดขนบริเวณใบหน้าและร่างกาย
ฮอร์โมนแอนโดรเจนส่งผลต่อการกระจายตัวของเส้นขนตามร่างกาย ทัง้ นีแ้ อนโดรเจนนัน้ มีอยู่มากกว่าในบุคคลซึง่ เป็นเพศชายตัง้ แต่แรกเกิด
ซึ่งน�ำไปสู่การมีเส้นขนตามร่างกายที่มากกว่า เส้นขนบริเวณร่างกายเริ่มขึ้นในช่วงหลังจากเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และอาจขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย
ยกเว้นริมฝีปาก, ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, และหลังใบหู
ส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศ การให้ฮอร์โมนแอนโดรเจนมักกระตุ้นการเกิดขึ้นของเส้นขนตามร่างกาย ซึ่งรวมถึงเส้นขนบริเวณใบหน้าด้วย
หากบุคคลนั้นมีกรรมพันธุ์ของการมีขนดก (hirsutism) ดังนั้นประเด็นเรื่องเส้นขนบริเวณร่างกายส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศนั้นอยู่ที่การปรับตัวต่อการ
มีขนขึ้นตามร่างกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าอกหากพวกเขาได้รับฮอร์โมนโดยยังไม่ได้ผ่าตัดหน้าอกออก) หรือการปรับตัวต่อรูปแบบของ
การหัวล้านแบบผู้ชาย
ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ การรับฮอร์โมนเพศหญิงไม่ช่วยก�ำจัดเส้นขนตามร่างกายหรือใบหน้าหากเส้นขนเหล่านัน้ ได้เกิดขึน้ แล้วในช่วงวัยเจริญ
พันธุ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูห้ ญิงข้ามเพศหลายคนต้องประสบกับความอึดอัดใจในการมีเส้นขนขึน้ ตามร่างกายในแบบผูช้ าย รวมถึงการมีหนวดเครา
ซึ่งต้องถูกโกนหรือถอนและปกปิดด้วยเครื่องส�ำอางเป็นประจ�ำทุกวัน

กล่องที่ 4.3: ตัวอย่างของการบริหารจัดการในสถานพยาบาลด้านกระบวนการก�ำจัดเส้นขนส�ำหรับผู้หญิง
ข้ามเพศ (ส�ำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)
มาตรการป้องกัน
 การกำ�จัดเส้นขนจำ�เป็นต้องมีการกำ�กับดูแลทางการแพทย์ ในกรณีที่ภูมิต้านทานของผู้รับบริการอยู่ในภาวะถูกกด
 ไม่แนะนำ�ให้รับการกำ�จัดขนด้วยเลเซอร์ในคลินิกเสริมความงามหากไม่มีการกำ�กับดูแลทางการแพทย์
 ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในกระบวนการกำ�จัดขนอย่างยิ่ง
 ควรมีการดูแลเป็นพิเศษสำ�หรับผู้รับบริการที่มีอาการทางผิวหนังบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
 การโกนขน: อาจเกิดขนขึ้นเป็นตอ, ผิวไหม้, ขนคุด
 การแว็กซ์ขน: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุดแบบติดเชื้อ (อาจมีหนอง)
 การกำ�จัดขนด้วยวิธีการทางเคมี: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุดแบบติดเชื้อ
 การกำ�จัดขนด้วยกระแสไฟฟ้า: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุด, และเซลลูไลท์
 เลเซอร์: อาจเกิดอาการผิวไหม้
การบริหารจัดการสถานพยาบาล
 การเข้าถึง, การให้คำ�แนะนำ�, การพัฒนาแผนการรักษา, การประเมินการใช้ยา, และการสนับสนุนกระบวนการทางเลือก
ทีม่ า: ดัดแปลงจากแนวทางต้นแบบแนวทางการให้บริการสุขภาพครบวงจรแก่บคุ คลและเครือข่ายบุคคลข้ามเพศในภูมภิ าคแคริบเบียนและ
ประเทศอื่นที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans Persons and their Communities in
the Caribbean and other Anglophone Countries)

ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนต้องการวิธีการก�ำจัดขนที่ให้ผลถาวรกว่า ในบางประเทศการก�ำจัดขนด้วยเลเซอร์อาจเป็นทางออกที่ดีหากได้รับ
การดูแลโดยผู้เชีย่ วชาญ แต่ในขณะเดียวกันก็มคี วามเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้ กับบุคคลซึง่ มีสผี วิ เข้ม เลเซอร์ต่างชนิดกันก็มรี ะดับของความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน
หากใช้กับผิวสีเข้ม (Elman et al., 2000) ผู้รับบริการที่มีผิวสีเข้ม (หรือแม้แต่ผู้รับบริการที่มีผิวสีผลมะกอกหรือสีนำ�้ ตาลอ่อน) ควรศึกษาข้อมูลเป็น
อย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการยิงเลเซอร์นนั้ มีทักษะที่จ�ำเป็นและมีเครื่องมือการยิงเลเซอร์กับลักษณะผิวของตน
การก�ำจัดขนด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก�ำจัดขนตามร่างกายและใบหน้า แต่มีราคาแพง ใช้เวลานาน และท�ำให้เกิด
ความไม่สบาย การก�ำจัดขนด้วยไฟ้ฟ้าควรท�ำโดยผู้เชีย่ วชาญซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการด�ำเนินการและมีความรู้เป็นอย่างดีเกีย่ วกับกระบวนการและการ
ดูแลหลังการท�ำซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงแสงแดดและการใช้เครื่องส�ำอาง หากต้องการเข้ารับกระบวนการก�ำจัดขนรูปแบบอื่นๆ ควรหารืออย่าง
เปิดเผยกับผู้ให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นมีความปลอดภัยและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ กล่องที่ 4.3 ระบุถึงตัวอย่างของการป้องกัน,
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้, และการบริหารจัดการในกระบวนการก�ำจัดขนส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ
68. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: https://bindinghealthproject.wordpress.com/.
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นอกจากนีผ้ หู้ ญิงข้ามเพศในบางวัฒนธรรมยังใช้วธิ ดี งั้ เดิมในการก�ำจัดเส้นขน เช่น การใช้แหนบถอนขนแบบดัง้ เดิม (chimta) ในประเทศอินเดีย
(Singh et al., 2014)

4.8.2 การเปลี่ยนแปลงร่างกายนอกเหนือจากวิธีทางการแพทย์
บุคคลข้ามเพศอาจใช้อุปกรณ์พันหน้าอก, สิ่งของที่ใช้ยัดเสริมส่วนของร่างกาย, กายอุปกรณ์, หรือสิ่งอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของ
ตันเอง ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศอาจมีได้ทั้งชุดชั้นในแบบเสริมทรวงอก, การแต๊บอวัยวะเพศเพื่อซ่อน, และการสวมวิกหรือต่อผม การ “แต๊บ” นั้น
เป็นการดันอัณฑะขึน้ ไปด้านในของร่างกายเล็กน้อยและดึงองคชาติไปด้านหลังระหว่างขาทัง้ สองข้าง และใช้กางเกงไหนทีร่ ดั แน่นหรือเทปกาวผ่าตัด
ในการยึดไว้ให้อยู่กับที่
ผูห้ ญิงข้ามเพศควรใช้แต่เพียงเทปกาวผ่าตัดเท่านัน้ เนือ่ งจากเทปชนิดอืน่ อาจท�ำให้ผวิ หนังในบริเวณนัน้ ลอกออกได้ การตัดขนให้สนั้ ในบริเวณ
หว่างขาจะท�ำให้ลอกเทปออกได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การแต๊บเป็นระยะเวลานานเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ จึงดีกว่าที่จะมีเวลาในแต่ละวันที่
ไม่แต๊บ การแต๊บสามารถท�ำให้เกิดอาการถลอกและแสบบวม และยังสามารถส่งผลให้ปริมาณอสุจิลดลง ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญทีจะต้องพิจารณา
ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศที่ต้องการมีบุตร
ผู้ชายข้ามเพศที่ยังมิได้รับการผ่าตัดหน้าอกมักใช้อุปกรณ์ในการพันหน้าอกให้ดูแบน ผลการด�ำเนินงานจากโครกงาร Binding Health
(ดูในกล่อง) ได้แนะน�ำวิธใี นการลดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจากการพันหน้าอก68
ผู้ชายข้ามเพศอาจใช้อวัยวะเพศชายเทียมหรือกายอุปกรณ์ในการสร้างความอูมในบริเวณหว่างขา กายอุปกรณ์บางประเภทยังสามารถใช้
ในการช่วยการขับปัสสาวะในท่ายืนและสามารถใช้สอดใส่เข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้ กายอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดในประเทศในภูมภิ าคเอเชีย

ผลกระทบทางสุขภาพของการพันหน้าอกในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศ (ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ)
โครงการ Bindnig Health เป็นโครงการศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2557ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของการพันหน้าอกในกลุ่มตัวอย่าง
1,800 คน จากทั่วโลกที่พันหน้าอก ซึ่งรวมถึงผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยถูกถามค�ำถามเกี่ยวกับการพันหน้าอก
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ, ผลลัพธ์ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต, ปฎิกิริยาระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ, และการใช้บริการการดูแลที่มี
ความจ�ำเพาะต่อบุคคลข้ามเพศ ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานถึงปัญหาสุขภาพเชิงลบหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กระดูกร้าว (ร้อยละ 3) ไปจนถึง
อาการปวดหลัง (ร้อยละ 54)
เมือ่ ดูทคี่ วามเข้มข้นในการใช้งาน (จ�ำนวนชัว่ โมงต่อวัน), ความถี่ (วันต่อสัปดาห์), และระยะเวลา (พันอยูก่ เี่ ดือน) พบว่าความถีม่ คี วามสัมพันธ์
กับผลลัพธ์เชิงลบต่อสุขภาพมากที่สุด นั่นหมายความว่าการลดจ�ำนวนวันต่อสัปดาห์ในการพันหน้าอกและปล่อยให้มีวันที่ไม่พันบ้างอาจช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดผลลัพธ์เชิงเลิบต่อสุขภาพ
ขนาดหน้าอกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความเจ็บปวดหรือปัญหาด้านกล้ามเนือ้ และกระดูก แต่มคี วามสัมพันธ์กบั ปัญหาผิวหนังและเนือ้ เยือ่ อ่อน
แทน เช่น การเกิดแผลเป็น, อาการบวม, และความเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง บุคคลซึ่งพันหน้าอกและมีขนาดหน้าอกใหญ่อาจต้องตระหนักถึง
ความเสีย่ งเหล่านีไ้ ว้ การสนับสนุนข้อแนะน�ำให้ใช้สงิ่ ของเช่น เทปพันแผลแบบ Ace bandayes, แวร็ปถนอมอาหาร, และเทปกาว นัน้ มีความสัมพันธ์
กับปัญหาเชิงลบต่อสุขภาพและเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ส�ำหรับสุขภาพจิต สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ตอบว่า “สุขภาพจิตดี” หรือ “สุขภาพจิตดีมาก” ในกลุ่มที่ยังไม่ได้พันหน้าอกนัน้ อยู่ที่ร้อยละ 7.5
ในขณะที่กลุ่มที่พันหน้าอกแล้วตอบค�ำถามด้วยค�ำตอบเดียวกันกว่าร้อยละ 69.9 ซึ่งสะท้อนถึงประโยชน์ด้านสุขภาพจิตของการพันหน้าอกต่อ
สุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศบางคน นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบว่าผู้ทพี่ นั หน้าอกได้ตอบว่าตนมีความสามารถในการออกสู่สาธารณะมากขึน้
และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพันหน้าอกอีกด้วย
บุคคลข้ามเพศควรชัง่ ใจระหว่างความเสีย่ งด้านร่างกายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้กบั การใช้งานร่างกายในแต่ละวันและความปลอดภัยด้านใจ, อารมณ์,
และประโยชน์อนื่ ๆ เมือ่ พิจารณาว่าจะพันหน้าอกหรือไม่หรือ พันเยอะเพียงใด ความเสีย่ งต่อร่างกายจากการพันหน้าอกอาจถูกบรรเทาลงได้ด้วย
การก�ำหนดให้มีวันที่ไม่พันหน้าอก และเลือกวิธีการพันหน้าอกที่ปลอดภัย ควรมีการศึกษาวิจัยแบบติดตามผลในระยะยาวและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
(randomised) เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษณ์อันจะเป็นรากฐานของข้อแนะน�ำเหล่านี้ (Acevedo et al., 2015)
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4.8.3 การเริ่มรับฮอร์โมน, การจัดการ, และการติดตามผล
ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติมาตรฐานในระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการให้ฮอร์โมนและติดตามในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ การระบุแนวปฏิบัติจึงอยู่
นอกเหนือขอบข่ายของเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามยังมีแนวการปฏิบตั ทิ ถี่ กู พัฒนาขึน้ โดยองค์กรในประเทศทีม่ รี ายได้สงู ข้อมูลเข้านีจ้ ะถูกพูดถึงเป็น
ตัวอย่างใน ภาคผนวก A: การจัดการการให้ฮอร์โมน, การติดตามผล และการใช้ อนึง่ ข้อมูลนัน้ ไม่ใช่ขอ้ แนะน�ำ แต่เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและพื้นที่อื่นๆ

การให้ฮอร์โมนเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการรับบริการอย่างต่อเนือ่ งในการดูแลรักษา (ส�ำหรับผูก้ ำ� หนดนโยบาย)
บุคคลข้ามเพศหลายคนใช้ฮอร์โมนที่ท�ำให้มีลักษณะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมากขึ้นเพื่อท�ำให้ลักษณะทางกายภาพของพวกเขาตรงกับ
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเมื่อไม่นานมานี้ได้ยืนยันความรู้และข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมที่ปรึกษา
ของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ นั่นก็คือบุคคลข้ามเพศให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมนมากกว่าการดูและรักษาภาวะติดเชื้อ HIV (WHO,
2014a; WHO, 2014b) การให้ฮอร์โมนจึงอาจสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการดึงบุคคลข้ามเพศเข้ารับการดูและรักษา HIV
“ฉันอยากจะพบกับแพทย์เฉพาะทาง กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นข้ามเพศอย่างพวกเรานั้นต้องมีเพศสัมพันธ์ในการท�ำงาน...
พวกเขาอยากดูเป็นผู้หญิง สิ่งที่ฉันบอกกับพวกเขาได้ก็มีเรื่องยาที่ฉันซื้อมาจากเภสัชกร ฉันคิดว่ารัฐบาลฟิจิควรพิจารณาอย่างจริงจังว่า
นี่เป็นความจ�ำเป็นด้านสุขภาพที่ส�ำคัญส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ถ้าคุณอบรมหมอให้รอบด้าน ผู้คนก็มแี ต่จะไปออกันใช้บริการที่คลินิก และ
รัฐบาลก็จะได้ตัวเลขอย่างที่พวกเขาต้องการ”
		
- บุคคลข้ามเพศที่ให้บริการทางเพศ, ประเทศฟิจิ

4.8.4 กระบวนการผ่าตัดและขั้นตอนมาตรฐานทางการแพทย์อื่นๆ
ข้อมูลในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัดที่ผู้รับบริการอาจก�ำลังพิจารณาจะท�ำหรือได้ท�ำมาแล้ว ผู้ให้บริการควร
ด�ำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้หลังจากได้ประเมินความพร้อมของผู้รับบริการในการรับบริการนั้นๆ แล้ว เฉกเช่นเดียวกันกับการด�ำเนินการ
ทางการแพทย์อื่นๆ WPATH SOC7 ได้รวบรวมรายการของสิ่งที่ควรประเมินเอาไว้ (Coleman et al., 2011, ภาคผนวก C) นอกจากนี้ในบางประเทศ
ยังอาจมีแนวปฏิบัติของประเทศตนอยู่ด้วย
การผ่าตัดแปลงเพศ เช่น การสร้างช่องคลอดใหม่และการสร้างองคชาติใหม่ อาจมิได้เข้าถึงได้ในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ที่มีทรัพยากรจ�ำกัด อย่างไรก็ตามในประเทศที่เป็นส่วนใหญ่ บุคคลข้ามเพศสามารถเข้าถึงการผ่าตัดบางอย่าง เช่น การผ่าตัดเอามดลูกออก, การ
ตัดเอาอัณฑะออก, และการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อหน้าอกออกเพื่อป้องกันมะเร็ง เนื่องจากการผ่าตัดเหล่านี้มีอยู่โดยทั่วไปแม้กับบุคคลซึ่งมิใช่บุคคล
ข้ามเพศก็ตาม หากสถานบริการใดมีการให้บริการนี้อยู่ ก็ไม่ควรปฏิเสธสิทธิในการรับบริการของบุคคลข้ามเพศ
แพทย์ปฐมภูมคิ วรสามารถทีจ่ ะอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียและความแตกต่างของการบริการทางการแพทย์ตา่ งๆ ซึง่ อาจถูกแนะน�ำเพือ่ สนอง
ต่อสุขภาพโดยรวมของผู้รบั บริการได้ และควรให้ความช่วยเหลือผู้รบั บริการในการท�ำความเข้าใจตัวเลือกในการผ่าตัด ซึง่ อาจรวมถึงการผ่าตัดเอา
มดลูกออกหรือการตัดรังไข่ทงั้ สองข้างออกในผูช้ ายข้ามเพศ หรือการปรึกษาเกีย่ วกับท่อปัสสาวะในผูห้ ญิงข้ามเพศ แพทย์ปฐมภูมจิ ำ� เป็นต้องมีความ
รู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงร่างกาย
อายุมิใช่เพียงปัจจัยเดียวที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามกระบวนการผ่าตัดส�ำหรับการแปลงเพศอาจ
ไม่สามารถกระท�ำได้สำ� หรับบุคคลข้ามเพศทีม่ อี ายุมากแล้ว เนือ่ งจากเงือ่ นไขทางสุขภาพ บุคคลข้ามเพศสูงอายุทตี่ ้องการผ่าตัดควรปรึกษาขัน้ ตอน
ในรายละเอียด, เงื่อนไขทางกายภาพ, และระยะเวลาพักฟื้นกับศัลยแพทย์เพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
แพทย์ปฐมภูมอิ าจต้องสามารถให้การดูแลหลังการผ่าตัดส�ำหรับผู้รบั บริการทีร่ บั การผ่าตัดในประเทศอืน่ พวกเขายังอาจถูกเรียกร้องให้ร่วม
ชักจูงผู้ให้บริการประกันสุขภาพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ให้มองเห็นและร่วมสนองต่อความจ�ำเป็นทางการแพทย์ของผู้รับบริการ
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a) การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
การตัดอัณฑะ (Orchiectomy)
ผู้หญิงข้ามเพศบางคนตัดอัณฑะออกโดยไม่ผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่หรือตัดองคชาติออก หากผู้รบั การผ่าตัดอัณฑะรับฮอร์โมนเอสโตรเจน
อยู่อาจต้องมีการปรับลดการให้ฮอร์โมนหลังการผ่าตัดและไม่จ�ำเป็นต้องรับยาต้านฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
การผ่าตัดช่องคลอดใหม่ (Vaginoplasty)
การผ่าตัดช่องคลอดใหม่คอื การสร้างช่องคลอดทีส่ ามารถท�ำให้ผรู้ บั การผ่าตัดมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกับเพศหญิงได้โดยการใช้เนือ้ เยือ่
จากอวัยวะเพศชายหรือล�ำไส้ การใช้เนือ้ เยือ่ จากองคชาติเป็นวิธที ซี่ บั ซ้อนซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้เนือ้ เยือ่ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันและรักษาคุณสมบัตขิ อง
การรับรูค้ วามรูส้ กึ ของระบบประสาทเอาไว้เพือ่ คงไว้ซงึ่ การตอบสนองทางเพศ กระบวนการผ่าตัดช่องคลอดใหม่มกั ประกอบไปด้วยการสร้างคลิตอริส
ที่มีความไวต่อความต้องการทางเพศและการสร้างแคมใหญ่และแคมเล็กจากเนื้อเยื่อโดยรอบและผิวหนัง รวมถึงการสร้างกลีบคลุมคลิตอริส
การสร้างช่องคลอดใหม่โดยการปลูกถ่ายล�ำไส้ใหญ่นนั้ ไม่จำ� เป็นต้องท�ำการขยายขนาดช่องคลอดใหม่และช่องคลอดใหม่จะมีการหลัง่ สารหล่อลืน่ ออก
มาเอง ทว่าการหลัง่ สารหล่อลืน่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ตลอดเวลาและอาจสร้างความร�ำคาญหรือเป็นปัญหาส�ำหรับบางคน นอกจากนีห้ ากผ่าตัดช่องคลอดใหม่
ด้วยการปลูกถ่ายล�ำไส้ใหญ่จะต้องได้รับการตรวจมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ตามแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองมะเร็งและควรมีการติดตามว่าผู้รับ
การผ่าตัดเกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารหรือไม่ (inflammatory bowel disease)
การตัดองคชาติ (Penectomy)
โดยมากผู้รับการตัดตัดองคชาติมไิ ด้ตัดแต่เพียงองคชาติ แต่มักท�ำพร้อมกับการสร้างช่องคลอดใหม่ เว้นแต่ในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ซึ่งการตอน
ยังเป็นที่นิยมในบางชุมชน (ดูส่วนที่ 3.4.8.5 ส�ำหรับกรณีตัวอย่างจากมุมมองทางการแพทย์และมุมมองของชุมชน) เทคนิคการผ่าตัดบางรูปแบบ
ใช้ผิวหนังจากส่วนขององชาติในการสร้างช่องคลอดใหม่ ดังนั้นกระบวนการของการตัดองคชาติจึงมิใช่เพียงการตัดออกเฉยๆ แต่เป็นกระบวนการ
ที่มีความซับซ้อนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายกันและรักษาคุณสมบัติของการรับรู้ความรู้สึกของระบบประสาทเอาไว้เพื่อคงไว้
ซึ่งการตอบสนองทางเพศ
การผ่าตัดเสริมหน้าอก
หากหน้าอกที่เกิดจากการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีขนาดไม่ใหญ่พอ (หน้าอกโตแค่ในระดับ “วัยแรกรุ่น”) การผ่าตัดเสริมหน้าอกอาจมี
ความจ�ำเป็นเพื่อท�ำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ในฐานะผู้หญิง
การผ่าตัดลดขนาดกระดูกอ่อนบริเวณต่อมไทรอยด์ (Reduction thyroidchrondroplasty)
เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระดูกอ่อนบริเวณต่อมไทรอยด์
การผ่าตัดเส้นเสียง
เป็นการผ่าตัดเพื่อท�ำให้มีเสียงพูดสูงขึ้น ทั้งนี้แนะน�ำให้รับการบ�ำบัดการพูด (Speech therapy) ก่อนแสวงหาวิธีการผ่าตัด
การปรับเปลี่ยนใบหน้าให้มีความเป็นหญิง
หมายรวมถึงกระบวนการศัลยกรรมความงามซึ่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนของใบหน้าให้มีความเป็นเพศหญิงเพื่อการใช้ชีวิตในทางสังคมได้

b) การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย
การผ่าตัดหน้าอก (Chest reconstruction/bilateral mastectomy)
การผ่าตัดหน้าอกเป็นกระบวนการซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศหลายคน เทคนิคที่ใช้มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเยื่อ
หน้าอกของผู้รับการผ่าตัด หลังการผ่าตัดอาจมีแผลเป็นและหัวนมอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรืออาจเป็นการปลูกถ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของ
แพทย์ผู้ท�ำการผ่าตัด
การตัดมดลูก/รังไข่ (Hysterectomy/oophorectomy)
การตัดมดลูก/รังไข่อาจจ�ำเป็นในกรณีทมี่ เี นือ้ งอก, หรือมีความจ�ำเป็นเกีย่ วกับเยือ่ บุโพรงมดลูก, หรือท�ำเพือ่ การป้องกันโรคในกรณีทมี่ ปี ระวัติ
เป็นมะเร็งในครอบครัว การตัดมดลูกอาจเป็นส่วนหนึง่ ของการผ่าตัดสร้างองคชาติหรือการตัดช่องคลอดเมือ่ เนือ้ เยือ่ ของช่องคลอดถูกน�ำมาใช้เพือ่
สร้างท่อปัสสาวะ
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การท�ำอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty)
การท�ำอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty) เป็นการสร้างอวัยวะเพศชายด้วยการใช้คลิตอริสที่ถูกขยายขนาดขึ้นด้วย
เทสโทสเตอโรนมาท�ำเป็นลึงค์ ลึงค์ที่สร้างขึ้นนั้นโดยทั่วไปมักมีขนาดเล็กและมีลักษณะคล้ายองคชาติของผู้ชายในวัยรุ่น แต่ยังมีเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้
(erectile tissue) และส่วนรับรู้ความรู้สึกได้อยู่ กระบวนการผ่าตัดจะปลดปล่อยให้กลีบคลุมคลิตอริสและเส้นเอ็นออกเพื่อเพิ่มความยาวของอวัยวะ
และอาจรวมถึงการยกระดับต�ำแหน่งของอวัยวะดังกล่าวมาทางด้านหน้าของร่ายกายประมาณ 1 เซ็นติเมตร และอาจมีการสร้างถุงอัณฑะเทียม
และการสร้างท่อปัสสาวะขึ้นด้วย (มักพบการท�ำท่อปัสสาวะได้ไม่บ่อยนัก) การปิดช่องคลอดมีทั้งการปิดแบบสมบูรณ์กับปิดแบบบางส่วน หรือ
อาจะไม่มกี ารปิดช่องคลอดเลย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เทคนิคของแพทย์ผทู้ ำ� การผ่าตัด กระบวนการเมตตอยด์นมี้ กี ารกระท�ำต่อร่างกายน้อยกว่าการท�ำแบบ
phalloplasty (ดูรายละเอียด้านล่าง) และเน้นการคงไว้ซึ่งการรับความรู้สึกทางเพศ การสร้างท่อปัสสาวะช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดสามารถยืนปัสสาวะ
ได้ หากไม่สร้างท่อปัสสาวะ ผู้รับการผ่าตัดอาจต้องการใช้อุปกรณ์ส�ำหรับการยืนปัสสาวะ (stand-to-pee: STP)69
การท�ำอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโล (Phalloplasty)
การท�ำอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโล (Phalloplasty) คือการสร้างอวัยวะเพศชายที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอวัยวะเพศชายขณะแข็งตัว
ด้วยการใช้เนื้อเยื่อจากส่วนอื่นของร่างกายผู้รับการผ่าตัด วิธีการนี้ให้ความส�ำคัญกับขนาดและลักษณะมากกว่าความสามารถในการแข็งตัวและ
ความรู้สกึ ทางเพศ (ในบางกรณี) ส่วนของผิวหนังทีใ่ ช้ในกระบวนการนีม้ ที งั้ ผิวหนังจากส่วนท้อง (ไม่สามารถรับความรู้สกึ ทางเพศ), แขนส่วนปลาย,
เดลทอยด์, น่อง (ทัง้ สามส่วนมีเส้นประสาททีส่ ามารถน�ำไปเชือ่ มต่อกับเส้นประสาทพิวเดนดอล (pudendal nerve) เพือ่ สร้างให้สามารถรับความรูส้ กึ
ทางเพศ) ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะสามารถสร้างได้โดยการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ช่วยการแข็งตัว (penile prostheses) แบบกึ่งแข็งหรือ
แบบปั๊มลม
การสร้างถุงอัณฑะ (Scrotoplasty)
การสร้างถุงอัณฑะโดยปกติแล้วจะใช้เนือ้ เยือ่ แคมใหญ่และน�ำ้ เกลือหรือซิลโิ คนทรงอัณฑะ แพทย์ผผู้ า่ ตัดบางคนอาจใช้เครือ่ งมือขยายเนือ้ เยือ่
และใส่น�้ำเกลือหรือซิลิโคนเข้าไปหลังจากเนื้อเยื่อได้ยืดออกมากพอที่จะใส่เข้าไปได้ กระบวนการดังกล่าวนี้โดยมากมักท�ำพร้อมกับการท�ำอวัยวะ
เพศชายทัง้ แบบเมตตอยด์และแบบฟาโล แต่การท�ำอวัยวะเพศชายด้วยวิธฟี าโลหรือ การต่อท่อปัสสาวะบางรูปแบบ (ขึน้ กับเทคนิคของแพทย์) อาจ
ท�ำให้ต้องสร้างถุงอัณฑะในภายหลังหลังจากการพักฟื้นท่อปัสสาวะ
การสร้างท่อปัสสาวะ (Urethroplasty)
คือการสร้างท่อปัสสาวะในองคชาติใหม่เพือ่ ท�ำให้ผรู้ บั การผ่าตัดสามารถยืนปัสสาวะได้ โดยมากมักท�ำไปพร้อมๆ กับการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศ
การตัดช่องคลอด
การผ่าตัดเพื่อเอาช่องคลอดออก อาจท�ำได้ทั้งวิธีการผ่าตัด หรือแบบ ablative ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีการตัดช่องคลอดออกหากต้องการปิด
ปากช่องคลอด

c) การติดตามหลังการผ่าตัด
ผู้หญิงข้ามเพศ: ผู้หญิงข้ามเพศควรได้รับการตรวจติดตามว่าการฟื้นตัวเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ หลังจากการผ่าตัดช่องคลอดใหม่แบบใช้
ผิวหนังจากส่วนองคชาติ ผู้รับการผ่าตัดต้องท�ำการขยายช่องคลอดใหม่นั้นสามถึงสี่ครั้งต่อวันตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ผู้ท�ำการผ่าตัดโดยกมาใช้
อุปกรณ์ขยายช่องคลอดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้หลังจาก 6-12 เดือนแรก หากผู้รับการผ่าตัดมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ�ำ ก็ไม่มีความจะเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์ขยายช่องคลอดอีก แต่หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เป็นประจ�ำจะต้องใช้เครื่องขยายช่องคลอด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ อนึ่ง จ�ำเป็นต้องใช้สาร
หล่อลื่นในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครัง้
ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดอาจมีได้ทั้งอาการเลือดออก, การติดเชื้อ, หรือการสมานแผลไม่สมบูรณ์ หนึ่งในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
แม้ไม่ใช่ในทันทีหลังการผ่าตัดคือภาวะท่อปัสสาวะตีบตัน ทั้งนี้หากเกิดผลข้างเคียงดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การท�ำแป๊บสเมียร์ในช่องคลอดใหม่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้เนื่องจากช่องคลอดใหม่ถูกบุไว้ด้วยเนื้อเยื่อ keratinised epithelium ซึ่งไม่สามารถตรวจ
ได้ด้วยวิธีการแป๊บสเมียร์ ผู้ให้บริการจึงควรตรวจด้วยตาเป็นระยะๆ โดยการใช้อุปกรณ์ถ่าง (speculum) ในการหาหูดที่อวัยวะเพศ, ความเสื่อม,
และบาดแผลอื่นๆ หากพบสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ท�ำการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม ผนังของล�ำไส้เทียมนั้นโดยมากคือ
ผิวหนัง มิใช่เนื้อเยื่อเมือก ในกรณีที่เป็นเนื้อเยื่อเมือกมักเป็นเนื้อเยื่อจากท่อปัสสาวะหรือล�ำไส้

69. ดู www.ftmessentials.com
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ผู้ชายข้ามเพศ: ผู้ชายข้ามเพศควรได้รับการตรวจติดตามว่าการฟื้นตัวเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหน้าอกอาจมีได้ทั้ง
อาการห้อเลือด, การตายของเซลล์บริเวณหัวนมบางส่วนหรือทัง้ หมด, และการเกิดฝี การใส่สายระบายและการใช้อปุ กรณ์พนั ไว้ไม่ใช่สงิ่ ทีร่ บั ประกัน
ว่าจะป้องกันผลข้างเคียงเหล่านีไ้ ด้ อาจเกิดแผลเป็นประเภทคีลอยด์ได้ในคนเอเชียในภูมภิ าคนี้ ในบางกรณีการเกิดแผลเป็น อาจบรรเทาได้ด้วยการ
ไม่ทำ� ให้แผลผ่าตัดมีการยืดขยายในระหว่างการพักฟืน้ ผลข้างเคียงของการของการท�ำอวัยวะเพศเทียมมีได้ทงั้ การทะลุของวัสดุทใี่ ส่เข้าไปในร่างกาย
ออกมาภายนอก, แผลช่อนทะลุและการตีบตันของท่อปัสสาวะ, การสูญเสียความรู้สึกทางเพศ, และภาวะเนื้อเยื่อตายในองคชาติใหม่จากการท�ำ
แบบฟาโลซึ่งมักไม่พบปัญหานี้ในการท�ำแบบเมตตอยด์
โดยสรุปแล้ว ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีบทบาทที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ตัวอย่างเช่น
แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทย์ครอบครัวอาจสามารถให้ข้อมูลหรือให้การดูแลป้องกันโรค, ท�ำการประเมินขั้นต้น, การจัดการปัญหาสุขภาพ
ทั้งในประเด็นทั่วไปและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน, หรือกระทั่งการส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสม หลักปฏิบัติในบทนี้
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการท�ำงานผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในบทถัดไปจะเป็นการอภิปรายตัวอย่างของหลักปฏิบัติเฉพาะส�ำหรับบุคลากรสุขภาพซึ่งท�ำงานกับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ
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5
การสนับสนุนแนวทางต้นแบบฉบับนี้ขององค์การอนามัยโลก มิได้หมายความว่าองค์การอนามัยโลกรับรองแนวปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในบทนี้
แนวปฏิบตั ทิ อี่ งค์การอนามัยโลกให้การรับรองต้องผ่านกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ขิ ององค์การอนามัยโลก

5.1 บทน�ำ
ภายในภูมภิ าคนีม้ คี วามแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมากในด้านประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนซึ่งการแสดงออกทางเพศหรืออัตลักษณ์
ทางเพศภาวะแตกต่างไปจากเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้ค�ำซึ่งเด็กและเยาวชนข้ามเพศใช้อธิบายตนเอง
ในขณะทีม่ ผี ซู้ งึ่ ระบุวา่ ตนเป็นบุคคลข้ามเพศ ก็ยงั มีคนอืน่ ๆ ซึง่ มีแนวคิดเกีย่ วกับความหลากลายทางเพศหรือความต้องการพืน้ ทีซ่ งึ่ พวกเขาจะได้เป็น
อิสระจากการถูกตัง้ ค�ำถามเกี่ยวกับเพศภาวะของตนและสามารถส�ำรวจค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน
สิทธิซึ่งได้ถูกระบุไว้ในอนุสัญญาสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (United Nations Convention on the Rights of the Child) สามารถน�ำมาใช้ได้กับ
บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีได้ทุกคน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเด็กนั้นมิได้ถูกนับว่าเป็นผู้เยาว์อีกต่อไป เพื่อที่จะระบุความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของ
แต่ละช่วงอายุ ค�ำว่า “เด็ก” ในบทนีจ้ งึ ใช้เพือ่ กล่าวถึงบุคคลซึง่ มีอายุตำ�่ กว่า 10 ปี และค�ำว่า “เยาวชน” และ “คนหนุ่มสาว” ถูกใช้เพือ่ กล่าวถึงบุคคล
ซึง่ มีอายุ 10 ปีขนึ้ ไป เยาวชนนัน้ หมายถึงบุคคลซึง่ มีอายุระหว่าง 10-19 ปี และคนหนุ่มสาวหมายถึงคนทีม่ อี ายุระหว่าง 10-24 ปี (Interagency Youth
Working Group, 2010) ส�ำหรับข้อมูลที่มีความจ�ำเพาะกับอายุน้อยกว่าในเอกสารนี้จะใช้ค�ำว่า “เด็กและเยาวชน” นิยามเหล่านี้มีที่มาจากหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของสหประชาชาติ
ค�ำ
เด็ก (children)
วัยรุ่น (adolescents)
คนหนุ่มสาว (young people)
เยาวชน (youth)

อายุ (ปี)
ต�่ำกว่า 18 (หรือต�่ำกว่านั้น หากอายุของผู้เยาว์ต�่ำกว่า 18)
10–19
10–24
15–24

แหล่งที่มา
สหประชาชาติ (จากอนุสัญญาสิทธิเด็ก)
UNICEF/WHO/UNFPA
UNICEF/WHO/UNFPA
UNICEF/WHO/UNFPA

ในบางวัฒนธรรม เช่น บางส่วนในภูมิภาคย่อยโพลีนีเซีย (Polynesia) ในภูมิภาคแปซิฟิก ความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการหาสถานที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้พวกเขา
ได้เป็นตัวของตัวเอง
เด็กและเยาวชนข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นถูกเลือกปฏิบัติและรังแกอยู่บ่อยครั้งเนื่องมาจากอัตลักษณ์และ
การแสดงออกทางเพศ70 อย่างที่ได้ระบุไว้แล้วในส่วนที่ 3.4.7 ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพจิต การศึกษาวิจัยในภูมิภาคนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงของการกลั่นแกล้งรังแกต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศ ในส่วนที่ 3.3.4 ซึ่งกล่าวถึงการศึกษาได้กล่าวให้เห็นถึงโครงการ
ริเริ่มในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการท�ำให้โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
และครอบครัวของพวกเขา
องค์การอนามัยโลกยังไม่มีนโยบาย, ข้อแนะน�ำ, หรือแนวปฏิบัติเฉพาะในประเด็นการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�ำหรับเยาวชนและวัยรุ่นที่เป็นบุคคลข้ามเพศ หลักปฏิบัติและข้อมูลในบทนี้มีที่มาจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ
สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF) และได้รับข้อมูลจากเอกสารวิชาการอย่างย่อด้าน HIV และเยาวชน
ข้ามเพศในปี พ.ศ. 2558 “2015 Technical Brief: HIV and young transgender people” (WHO, 2015d) 71 เนื้อหาในบทนี้ยังได้รับการทบทวนและให้
ความเห็นจากผู้ให้บริการทางการแพทย์แก่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในกิตติกรรมประกาศ)

70. แหล่งข้อมูลการด�ำเนินงานของ UNESCO ในประเด็นการกลั่นแกล้งรังแกอันเกิดจากภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและโฮโมโฟเบีย: www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/
71. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการดูแล: www.transhealth.ucsf.edu/protocols
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการอย่างย่อด้าน HIV และเยาวชนในปี พ.ศ. 2558 ได้ที่: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179866/1/WHO_HIV_2015.9_eng.pdf
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5.2 พฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะที่หลากหลาย
เด็กและเยาวชนทุกคนล้วนได้รบั อิทธิพลจากความคาดหวังทางสังคมไม่มากก็น้อยขึน้ กับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด ทัง้ นีส้ งั คมในภูมภิ าคนี้
ยังคงรักษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและลักษณะที่เป็นที่ยอมรับทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายไว้ได้อย่างเด่นชัด การแสดงออกทาง
เพศของเยาวชนนั้นถูกให้ค�ำจ�ำกัดความว่าเป็นความหลากหลายทางเพศหรือความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
เมื่อพฤติกรรม, ลักษณะ, หรือบุคลิกของพวกเขาแตกต่างไปจากความคาดหวังของสังคม
เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ การแสดงออกทางเพศของเด็กหรือวัยรุ่นที่แตกต่างไปจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ เด็กบางคน
ซึ่งการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดอาจระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศเมื่อพวกเขาโตขึ้น ในขณะที่เด็กบางคนก็
อาจมิได้ระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศเมื่อโตขึ้น เด็กบางคนซึ่งมีการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากที่สังคมก�ำหนดอาจระบุว่าตนเป็นเลสเบี้ยน,
เกย์, ไบเซ็กชวล, หรือเควียร์ในวัยรุ่น ในขณะที่บางคนก็อาจระบุว่าตนเป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อช่วงอายุ
เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, และวิถีทางเพศที่มีความหลากหลายนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับวัยรุ่นเนื่องจากเป็นช่วงวัย
ในการค้นหาและยืนยันอัตลักษณ์ของตนเอง
วัยหนุม่ สาวคือวัยแห่งกระบวนการพัฒนาทีร่ วดเร็วและก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง ช่วงวัยนีค้ อื ช่วงเวลาทีเ่ กิดความเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ทางกาย, ทางจิตวิทยา, ทางเพศ, ทางอารมณ์, และทางสังคม ซึง่ มิใช่เรือ่ งง่ายเสมอไปทีจ่ ะแยกแยะและประนีประนอมกับความรูส้ กึ เกีย่ วกับร่างกาย
ของตนเองในขณะทีม่ คี วามคาดหวังของสังคมซึง่ ก�ำหนดว่าผูช้ ายและผูห้ ญิงควรเป็นอย่างไร และควรมีความรูส้ กึ ดึงดูดทางเพศต่อเพศใด
ทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้หญิงข้ามเพศและอัตลักษณ์ที่มีความเฉพาะทางวัฒนธรรมคือประชากรกลุ่มน้อยทางเพศที่มีผู้คนรับรู้ถึง
ตัวตนมากที่สุด เช่น ฮิจรา (hijra), มีทิส (metis), วาเรีย (waria), กะเทย, fa’afafine, และ leiti ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงหากท�ำให้การเรียนการ
สอนด้านเพศภาวะและเพศครอบคลุมอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่คนไม่ค่อยรู้จักเข้าไปด้วย เช่น เด็กชายข้ามเพศ หรือผู้ชายข้ามเพศ และเลสเบี้ยน
ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากได้รบั การสนับสนุนโดยการบริการให้คำ� ปรึกษาในโรงเรียนจะท�ำให้คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้เกีย่ วกับความจ�ำเป็น
ด้านสุขภาพของตน, การมีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกับการใช้ชีวิตโดยรวม, และการมีกิจกรรมทางเพศที่ปลอดภัย ส�ำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะหรือวิถีทางเพศเป็นอะไร
ส�ำหรับเด็กซึง่ มีอตั ลักษณ์ทางเพศภาวะทีห่ ลากหลายนัน้ ระดับของการแสดงออกทางเพศของพวกเขามีผลอย่างสูงต่อการรับมือกับการตีตรา
ทางสังคม (Bockting and Coleman, 2007) บุคคลซึ่งแสดงออกค่อนข้างชัดเจนถึงอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทาง
สังคมมักมีแนวโน้มที่จะถูกรับรู้จากคนอื่นตั้งแต่อายุยังไม่มากและมักต้องเผชิญกับการตีตราจากบุคคลอื่น ในขณะที่บุคคลซึ่งมีการแสดงออกตาม
ขนบทีส่ งั คมก�ำหนดมักมีแนวโน้มทีจ่ ะแยกตัวเองออกมาโดดเดีย่ วและเก็บอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนไว้เป็นความลับ นีอ่ าจก่อให้เกิดความรู้สกึ
ถูกตีตราจากภายใน การตีตราทั้งสองรูปแบบได้รับการยืนยันโดยการศึกษาวิจัยแล้วว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับสุขภาพจิต (Bockting et al., 2011)
การประเมินการแสดงออกทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเด็กช่วยท�ำให้บคุ ลากรสุขภาพสามารถแนะน�ำการรักษาหรือการด�ำเนินการ
ที่เหมาะสมได้ ข้อมูลส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน (เช่น การจัดการกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแก) อาจเป็นประโยชน์ในการให้
ความช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศได้ หากเด็กหรือเยาวชนได้หยิบยกประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะขึ้นมาปรึกษา ควรพิจารณาทางเลือกในการรับ
บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ผู้รับบริการยังอายุน้อย พร้อมกันนั้นควรท�ำการประเมินขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านอารมณ์และจิตวิทยาสังคม

5.3 ความแตกต่างระหว่างเด็กและวัยรุ่น
ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด หมายถึงภาวะทุกข์ใจอันเกิดจากความแตกต่างกันระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
และลักษณะทางกายภาพ ผู้ให้บริการสุขภาพจ�ำเป็นต้องตระหนักว่าภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด สามารถมีผลกระทบ
เชิงลบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและสุขภาวะของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย ภาวะดังกล่าวยังรวมถึงภาวะทุกข์ใจอันเกิด
เมื่อคนหนุ่มสาวไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้ ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด อาจเกิดขึ้นได้
กับบุคคลข้ามเพศหรือคนในกลุ่มความหลากหลายทางเพศบางคนในบางช่วงของชีวิต
เราไม่สามารถคาดการณ์อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเด็กได้แม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศก็ตาม
งานศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าระดับของความลืน่ ไหลและความหลากหลายในผลลัพธ์นนั้ มีอยูส่ งู ทีส่ ดุ ในเด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Coleman et al., 2011)
การเปลี่ยนผ่านทางสังคม (โดยไม่มีกระบวนการทางการแพทย์ใดๆ ) นัน้ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และอาจช่วยบรรเทาอาการขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่
ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ได้ อย่างน้อยก็จนกว่าจะย่างเข้าวัยเจริญพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อค�ำนึงถึงความลื่นไหลทางเพศในวัยเด็กแล้ว หากเด็กมีการ
เปลี่ยนผ่านทางสังคมก่อนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนั้น เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือ
การแสดงออกทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา
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เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าแล้ว ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด นั้นมีแนวโน้มที่จะคงอยู่นานกว่าใน
กลุ่มวัยรุ่นซึง่ เป็นกลุ่มทีม่ แี นวโน้มมากกว่าทีจ่ ะเปลีย่ นผ่านทางการแพทย์มากกว่าเด็กทีเ่ ป็นเพศทีไ่ ม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด
ณ แรกเกิดปัจจุบนั ไม่มกี ารศึกษาวิจยั ระยะยาว (prospective study) อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามในประเทศเนเธอร์แลนด์มกี ารศึกษาวิจยั ติดตาม
ผลของเยาวชน 70 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และได้รับฮอร์โมนเพื่อระงับการเข้าสู่
วัยเจริญพันธุ์ ทั้ง 70 คนเข้ารับการบริการทางการแพทย์เพื่อแปลงเพศ โดยเริ่มจากการรับฮอร์โมนเพื่อท�ำให้มีความเป็นหญิงหรือเป็นชายมากขึ้น
(de Vries et al., 2010) และการติดตามหลังจากที่เยาวชน 55 คนได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วพบว่าภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ของพวกเขาเมือ่ เข้าสู่วยั ผู้ใหญ่ตอนต้นนัน้ ได้คลี่คลายลง พร้อมกับสภาวะทางจิตใจที่พฒ
ั นาขึน้ อย่างมีเสถียรภาพ และความเป็นอยู่ของ
พวกเขาไม่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ ในวัยเดียวกัน (de Vries et al., 2014)

5.4 การประเมินทางคลินิกครั้งแรกกับเด็ก/เยาวชน และครอบครัว
ในประเทศซึง่ มีการให้บริการดังกล่าวและเด็กในวัยก่อนวัยเจริญพันธุส์ ามารถเข้าถึงได้ สิง่ ส�ำคัญอันดับต้นๆ คือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
และให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง เพือ่ จะสร้างสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก และเพือ่ ให้ผปู้ กครองและเด็กมีความรูเ้ กีย่ วกับทางเลือกในการรับบริการ
ทางการแพทย์เมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
โดยทั่วไปแล้ว เป็นการดีที่สุดที่ผู้ให้บริการสุขภาพควรได้พบกับเด็กและครอบครัวก่อนเพื่อที่จะระบุได้ว่าอะไรคือความกังวลของทั้งเด็กและ
ครอบครัว สิง่ ทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างยิง่ คือผู้ให้บริการต้องไม่มที ่าทีทแี่ สดงออกถึงการตัดสินผู้รบั บริการ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทาง
เพศของเด็กควรได้รับการประเมินแยกส่วนกัน
เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่เด็กและครอบครัวควรจะได้รับการประเมินว่าตั้งแต่การพบแพทย์ครั้งแรกว่าทั้งเด็กและครอบครัวนั้นอยู่ใน
สถานการณ์เช่นใด มีความเป็นไปได้ว่าเด็กและครอบครัวนั้นอยู่ในสถานการณ์หรือมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นผู้ให้บริการต้องมี
ความระมัดระวังและตระหนักว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในขัน้ ต้นนีอ้ าจไม่ใช่ขอ้ มูลทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด การอภิปรายเกีย่ วกับการรักษาทางการแพทย์อาจไม่เหมาะสม
กับครอบครัวทีเ่ พิง่ รับรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ กับลูกของตน และอาจจ�ำเป็นต้องมีการพบแพทย์อกี ครัง้ อย่างไรก็ตามการพบแพทย์ครัง้ แรกอาจมีการสอบถาม
ประวัตทิ างการแพทย์, การตอบค�ำถาม, และการทดสอบทางห้องปฎิบตั กิ ารเพือ่ เก็บข้อมูลในขัน้ ต้นไว้หากมีความจ�ำเป็นเหมาะสม การตรวจร่างกาย
ควรท�ำในการพบแพทย์ครัง้ ที่สองหรือช้ากว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กหรือคนหนุ่มสาวที่เข้ารับบริการ แต่ต้องท�ำก่อนการสั่งจ่ายยาใดๆ
“หนึ่งในบทบาทที่ส�ำคัญที่สุดของพวกเราคือการอธิบายให้ครอบครัวของเด็กเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น ผู้ปกครองหลายคนมักมี
ความรู้สึกผิด พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเป็นต้นเหตุให้ลูกของตัวเองกลายเป็นเช่นนี้ เราพยายามจะท�ำให้พวกเขาเข้าใจว่าไม่ได้มีใครท�ำให้เป็นเช่นนี้
ทัง้ นัน้ ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ทางเลือก สิง่ ทีท่ ำ� ได้กค็ อื การปล่อยให้เด็กๆ ได้เป็นตัวของตัวเองเท่านัน้ พวกเขาอาจจะอาลัยอาวรณ์กบั ตัว
ตนของลูกทีพ่ วกเขารับรูม้ าตลอดในอดีต แต่มนั ก็สำ� คัญเหมือนกันทีพ่ วกเขาจะต้องยอมรับตัวตนของลูกในปัจจุบนั ความรักและการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองจะช่วยให้ชวี ิตของลูกของพวกเขาด�ำเนินไปได้ง่ายขึ้นมาก”
- Rachel Johnson, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเยาวชน, ศูนย์เพื่อสุขภาวะเยาวชน Counties Manukau, ประเทศนิวซีแลนด์
ที่มา: การสอบถามทางอีเมล์, วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การพบกันครัง้ แรกระหว่างแพทย์พบกับเด็กและครอบครัวควรเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมกับทัง้ เด็กและครอบครัว เยาวชน
อาจเข้าพบแพทย์โดยไม่มคี รอบครัวมาด้วยในครั้งแรก แต่อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมให้มีการสนับสนุนจากครอบครัว การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การให้บริการและการหารือเพื่อให้ได้การยินยอม (consent) และการเก็บรักษาความลับมีความส�ำคัญอย่างมาก ประวัติด้านจิตวิทยาสังคม
โดยละเอียดควรถูกซักถามเพื่อระบุความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัวของผู้รับบริการ และผลกระทบของความหลากหลายทางเพศ
รูปแบบการประเมิน HEEADSSS เป็นรูปแบบทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในการสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาสังคม (Goldenring et al., 2004) การประเมินนีช้ ว่ ยให้สามารถ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงที่ส�ำคัญหรือประเด็นทางสุขภาพทั้งทางกายภาพและสุขภาพจิตได้ ทั้งนี้บ่อยครั้งจะเป็นต้องมีการให้ความช่วยเหลือทาง
จิตวิทยาเพิ่มเติมให้กับครอบครัวในกระบวนการต่างๆ
หากเป็นไปได้ เยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับการพบบุคลากรสุขภาพจิตที่มีประสบการณ์ในประเด็นบุคคลข้ามเพศก่อนเริ่มการให้
ฮอร์โมนเพศตรงข้าม ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลีย่ นผ่าน และช่วยให้วยั รุ่นได้ค้นหาแนวทางการเปลีย่ นผ่านทางเพศทีต่ นต้องการ
และศึกษาถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ คนในวัยหนุ่มสาวควรได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามการให้บริการทางสุขภาพ
จิตนี้ต้องไม่กลายเป็นเงื่อนไขอุปสรรคในการรับฮอร์โมน
หากบุคคลใดๆ ยังมิได้มีการการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างสมบูรณ์ (เช่น ขั้นที่ 5 ในการแบ่งขั้นจอง Tanner)
ผู้ให้บริการเองควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศซึ่งมีประสบการณ์ในการท�ำงานกับคนหนุ่มสาวข้ามเพศ
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5.5 การให้บริการที่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศ
5.5.1 สภาพแวดล้อม
การให้บริการหรือด�ำเนินการทางการแพทย์แก่เด็กควรเน้นไปทีก่ ารให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (โดยไม่คำ� นึงว่าจะ
เป็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบใด เช่น ชาย, หญิง, เพศภาวะที่สาม, หรือเพศไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด) และ
การป้องกันปัญหาในการปรับตัวทางจิตวิทยาสังคมซึ่งรวมถึงทั้งปัญหาของเด็กและสภาพแวดล้อม (เช่น ครอบครัว, เพื่อ, หรือคนอื่นๆ ที่โรงเรียน)
แนวทางอืน่ ๆ อาจให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมเป็นหลักเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการยอมรับในชุมชนต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเด็ก แนวทาง
เหล่านี้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของเด็กซึ่งมักเกิดจากปัจจัยและปฏิกิริยาจากภายนอก บุคลากรสุขภาพสามารถมีบทบาทส�ำคัญได้ด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศแก่ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�ำนวยการ, ครู, และผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะแนว และยังสามารถสื่อสารเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรสุขภาพอาจถูกก�ำหนดบทบาทให้ท�ำการสนับสนุนให้โรงเรียนเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ของเด็กหรือวัยรุ่น การสนับสนุนหรือการกระตุ้นสนับสนุนนี้อาจรวมถึงการสนับสนุนการตัดสินใจในการเปลี่ยนชื่อและ/หรือค�ำระบุเพศของเด็กใน
ทะเบียนประวัตขิ องโรงเรียน ผลลัพธ์ดา้ นบวกอืน่ ๆอาจรวมถึงการทีโ่ รงเรียนอนุญาตให้นกั เรียนข้ามเพศแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนทีเ่ หมาะ
สม หรือได้เข้าร่วมในกิจกรรมและใช้สถานที่อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน�ำ้ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของพวกเขา
(Counties Manukau District Health Board, 2011)
ผู้ให้บริการควรให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวในการรักษาสมดุลระหว่างการมีทัศนคติที่ดีในการไม่ไปตัดสินเด็กในการค้นหา
อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของตนกับการออกแบบการด�ำเนินการอย่างเป็นขึ้นเป็นตอนเพื่อป้องกันปฏิกิริยาเชิงลบจากสังคมและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ ผูป้ กครองจ�ำเป็นต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของอัตลักษณ์และการแสดงออก
ทางเพศทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ และไม่ควรเป็นฝ่ายเริม่ หรือต่อต้านการเปลีย่ นแปลงบทบาททางเพศของเด็ก ทัง้ นีย้ งั มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจาก
ครอบครัวอื่นๆ ซึ่งมีลูกเป็นบุคคลข้ามเพศเช่นเดียวกันอีกด้วย ไม่ว่าจะผ่านรูปแบบของการพบปะแบบต่อหน้าหรือการให้ความช่วยเหลือออนไลน์
บุคลากรสุขภาพอาจตระหนักถึงการมีอยู่ของบริการให้ค�ำปรึกษาซึ่งด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กหรือวัยรุ่นข้าม
เพศและเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และ/หรือครอบครัว

5.5.2 การด�ำเนินการทางการแพทย์ที่สามารถย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้รับบริการยังอายุน้อย
การด�ำเนินการทางการแพทย์ท่สี ามารถด�ำเนินการได้ในช่วงต้นของการพัฒนาสู่วัยเจริญพันธุ์ (ขั้นที่ 2 ใน Tanner Stage) คือการให้ฮอร์โมน
เพื่อระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์, การให้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง (gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogues) นี่เป็นกระบวนการ
ที่สามารถย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลดลงของภาวะความทุกข์ใจทางจิตวิทยา (Hembree et al., 2009; Coleman et al.,
2011) ฮอร์โมนที่ท�ำหน้าที่ระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช่วยบรรเทาความทุกข์กันเกิดจากการพัฒนาลักษณะทางเพศทุติยภูมิและช่วยป้องกัน
ความเปลีย่ นแปลงอย่างถาวรของร่างกายได้ชวั่ คราว ความเปลีย่ นแปลงเหล่านีร้ วมถึงการเกิดทรวงอก, หนวดเครา, และความเปลีย่ นแปลงในระดับ
ความสูงต�่ำของเสียง
นอกจากนี้ ฮอร์โมนที่ท�ำหน้าที่ระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยปกติคือฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง ช่วยยื้อเวลาส�ำหรับเยาวชนและ
ครอบครัวในการประเมินพิจารณาว่าจะรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามหรือไม่ ซึง่ อาจยือ้ เวลาไปจนกว่าเด็กจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการทางการแพทย์ท่จี ะไม่สามารถย้อนกลับได้ ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัย (de Vries et al.,
2013) เมื่อหยุดให้ยาดังกล่าว ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้ตามปกติ หรือเด็กอาจตัดสินใจที่จะเริ่มรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามก็ได้

ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำส�ำหรับการรับฮอร์โมนระงับวัยเจริญพันธุ์ (ส�ำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)
WPATH SOC7 ได้ก�ำหนดเงื่อนไขขัน้ ต�่ำส�ำหรับวัยรุ่นที่จะเข้ารับฮอร์โมนระงับวัยเจริญพันธุ์ไว้ดังต่อไปนี้:
1. เยาวชนได้แสดงถึงสภาวะเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดหรือภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศ
ที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ในระดับเข้มข้นและยาวนาน (ไม่ว่าจะเก็บเอาไว้ในใจหรือแสดงออกออกมา)
2. ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด เริ่มเกิดขึ้นหรือแย่ลงหลังจากที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
3. ปัญหาทางจิตวิทยา, การแพทย์, หรือสังคมที่มีอยู่ซึ่งอาจแทรกแซงการรักษา (เช่น อาจท�ำให้อัตราการให้ความร่วมมือต่อการรักษา
ต�่ำลง) ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อให้เยาวชนที่ต้องการรับฮอร์โมนอยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความพร้อมพอที่จะเริ่มต้นการรักษา
4. วัยรุ่นที่ต้องการรับฮอร์โมนได้ให้ความยินยอมบนฐานของการรับรู้ข้อมูลที่รอบด้าน (informed consent) และได้รับความยินยอมจาก
พ่อแม่หรือผู้ปกครองในกรณีที่วัยรุ่นยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถตัดสินใจเข้ารับการด�ำเนินการทางการแพทย์ได้เอง และพ่อแม่
หรือผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกระบวนการในการให้การสนับสนุนแก่วัยรุ่นตลอดการรักษา
ที่มา: Coleman et al., 2011, หน้าที่ 19
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5.5.3 การด�ำเนินการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เลยหรือที่สามารถย้อนกลับได้เพียงบางส่วน
การด�ำเนินการทางการแพทย์อื่นๆ ถูกให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่าไม่สามารถย้อนกลับได้เลยหรือสามารถย้อนกลับได้เพียงบางส่วน (Hembree et
al., 2009; Coleman et al., 2011)
การรักษาที่สามารถย้อนกลับได้บางส่วน ประกอบไปด้วยการรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิงหรือความเป็นชายซึ่งสามารถรับ
การรักษาได้ตงั้ แต่อายุ 16 ปี (ในบริบทที่การรับบริการได้รับการควบคุม) การรักษานี้โดยปกติจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และสามารถท�ำได้หลังจากได้ผ่านกระบวนการจิตบ�ำบัดกับบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแล้ว
ในกลุม่ ประเทศรายได้ตำ�่ และรายได้ปานกลางในภูมภิ าคนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านดังกล่าวมีอยูไ่ ม่มากและมีราคาแพงเกินไปส�ำหรับวัยรุน่ ข้ามเพศ
ส่วนใหญ่ที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ ผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศในหลายส่วนของภูมภิ าคเอเชียเริ่มรับฮอร์โมนด้วยตัวเอง หรือจากเพื่อน ตัง้ แต่
อายุ 11-12 ปี โดยปราศจากการก�ำกับดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ และในที่ที่สามารถหาซื้อฮอร์โมนได้จากร้านขายยาในราคาไม่แพง เยาวชน
ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มการรับฮอร์โมนโดยไม่ผ่านกระบวนการจิตบ�ำบัดใดๆ หากบุคลากรสุขภาพก�ำหนดว่าต้องผ่านกระบวนการจิตบ�ำบัดก่อนก็อาจ
เป็นการท�ำให้คนหนุ่มสาวไม่มารับความช่วยเหลือหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของตน
ยุทธศาสตร์ในการลดความอันตรายอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดผลเสียของการใช้ฮอร์โมนแบบไม่ได้รับการควบคุมตั้งแต่อายุยัง
น้อย ซึ่งอาจรวมถึงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้:
 สร้างความไว้วางใจจากเยาวชนข้ามเพศเพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน (ชนิด, ขนาด/โดส, และความถี่)
 ให้ความรู้เกีย่ วกับการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องซึง่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการสร้างความไว้วางใจอีกด้วย เช่น การปรับขนาดการใช้ฮอร์โมน
ตามขนาดร่างกาย
 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลเสียต่อสุขภาพของการใช้ฮอร์โมนโดยไม่ได้รบั การควบคุม (ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งตระหนักว่ายุทธศาสตร์นอี้ าจท�ำให้
วัยรุ่นเข้ามาขอความช่วยเหลือน้อยลง)
 ร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศที่มีอายุมากกว่าและกลุ่มต้นแบบของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมักเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำกับวัยรุ่นข้ามเพศและกลุ่มเพศที่
ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดซึ่งต้องการใช้ฮอร์โมน
 ให้ความร่วมมื่อเกี่ยวกับอันตรายของการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเพื่อฉีดฮอร์โมน
 สนับสนุนการติดตามโดยแพทย์มากกว่าการให้การรักษาแบบมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสสู่การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ใน
ขั้นต่างๆ ตามความเหมาะสมของอายุและพัฒนาการ
 ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ และแก้ปัญหาดังกล่าวไป
ในประเทศไทย มีความพยายามริเริ่มเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อท�ำให้
การรับฮอร์โมนนัน้ เข้าถึงได้ส�ำหรับคนหนุ่มสาวตามหลักการลดอันตราย
การรักษาที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่น การผ่าตัด การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศนั้นสามารถท�ำได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ต้องท�ำ
หลังจากได้ใช้ชวี ิตอยู่ในบทบาททางเพศภาวะที่ต้องการมาเป็นเวลา 1-2 ปีแล้ว การผ่าตัดหน้าอกจากหญิงเป็นชายอาจสามารถท�ำได้ก่อนหน้านั้น
การผ่าตัดจ�ำเป็นต้องได้รับค�ำแนะน�ำจากบุคคลการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตด้วย72

72. เว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโกได้รวบรวมค�ำตอบของค�ำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับวัยรุ่นข้าม
เพศและวัยรุ่นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ค�ำตอบเหล่านั้นได้มาจากแพทย์ของโรงพยาบาลเด็กลอสแอนเจลิสซึ่งให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนระงับการ
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (GnRH treatment)
ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=protocol-youth
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5.6 การรักษาความลับและการให้ความยินยอม
เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องอธิบายถึงการให้ความยินยอม, การรักษาความลับ, และข้อจ�ำกัดใดๆ ให้แก่เด็กหรือเยาวชนและครอบครัวของพวก
เขาได้รับทราบ
ประเด็นด้านการรักษาความลับอาจมีความส�ำคัญส�ำหรับเยาวชนและเด็กข้ามเพศมากกว่าผูใ้ หญ่ขา้ มเพศ เด็กและเยาวชนยังต้องพึง่ พาพ่อแม่
ผูป้ กครองส�ำหรับการสนับสนุนทางการเงินและทีอ่ ยูอ่ าศัย และค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการศึกษา แม้แต่เยาวชนข้ามเพศซึง่ เติบโตขึน้ มาพร้อมกับความรูส้ กึ
ทีเ่ ข้มข้นว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนแตกต่างจากเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดอาจไม่รสู้ กึ ว่าเป็นการปลอดภัยทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลนีแ้ ก่ครอบครัว
หรือเพือ่ นๆ ในขณะทีบ่ างคนก็อาจต้องการความสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพเพือ่ ค้นหาความรูส้ กึ ของตนเอง (เช่น ความรูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� ให้ครอบครัว
ผิดหวัง) และเพื่อที่จะหารือถึงทางเลือกต่างๆ
การประเมินขีดความสามารถของเยาวชนข้ามเพศว่าสามารถให้ความยินยอมได้หรือไม่ เป็นกระบวนการเดียวกันกับการได้รับค�ำยินยอม
ส�ำหรับกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งเยาวชนต้องมีความเข้าใจในประเด็นและทางเลือกการรักษาเป็นอย่างดี (Counties Manukau District
Health Board, 2011)
การรักษาความลับเป็นสิทธิทั้งในแง่จริยธรรมและกฎหมายของวัยรุ่นที่สามารถตัดสินใจเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์เองได้ (Joint
Adolescent Health Committee of the Royal Australasian College of Physicians, 2008)
ก่อนเริม่ การให้ฮอร์โมนระงับวัยเจริญพันธุ์หรือฮอร์โมนของเพศตรงข้ามควรได้รบั ความยินยอมจากทัง้ คนหนุ่มสาวและพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ก่อน ทั้งนี้เป้าหมายคือการได้รับการสนับสนุนและความยินยอมจากครอบครัวในการรับการด�ำเนินการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลาย
กรณีที่ไม่สามารถได้มาซึ่งความยินยอมของครอบครัว เนื่องจากอาจท�ำให้คนหนุ่มสาวที่ต้องการรับบริการตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
การได้รับความเห็นเพิ่มเติมสุขภาพจิตจากแพทย์คนอื่นอาจจ�ำเป็นในเคสที่มีความซับซ้อน เช่น หากผู้รับบริการไม่มีความสามารถในการให้
ความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามในกรณีดงั กล่าวเป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีบ่ คุ คลนัน้ จะไม่ถกู ตัอดออกจากการเข้ารับการประเมินเพือ่ รับบริการทางการแพทย์
ข้อที่ 12 ของอนุสัญญาสิทธิเด็กของสหประชาชาติได้รับรองสิทธิของเด็กในการแสดงออกความคิดเห็นและ “ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็ก
จะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิภาวะของเด็กนั้น” ข้อที่ 3 ยังได้ระบุว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับ
แรกในการกระท�ำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก การถามความคิดเห็นของเด็กและการถามว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจใดๆ หรือไม่เป็นสิ่งส�ำคัญ แม้ว่า
ความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่มนี ำ�้ หนักในทางกฎหมาย แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลซึง่ ต้องตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก
อายุทคี่ นหนุม่ สาวสามารถตัดสินใจเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์ได้เองโดยปราศจากความยินยอมจากผูป้ กครองนัน้ แตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ แนวคิดของ Gillick competency ได้นั้นอยู่ในกฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาล (Case Law) และได้ถูกน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเยาวชนข้ามเพศในภูมภิ าคนี้ ในกรณีของ Re Isaac ผู้ชายข้ามเพศอายุ 17 ปี ซึ่งได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลครอบครัวของประเทศออสเตรเลียเพื่อ
ขอให้ประกาศว่าเขานั้นมีความขีดความสามารถพร้อมตามแนวคิดของ Gillick competency ในการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาด้วยฮอร์โมน
ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย การรักษาในลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยความยินยอมจากพ่อแม่ผปู้ กครอง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูพ้ พิ ากษา
Cronin ได้กล่าวว่า “เมื่อผมได้พิจารณาเห็นว่า Isaac นั้นสามารถที่จะตัดสินใจเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์ได้เอง ความสามารถรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจของตนจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเขาเอง... ผมมีความยินดีที่ Isaac นั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจเอง
เกี่ยวกับการักษาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด”73

73. ที่มา: www.austlii.edu.au/cgi-bin/disp.pl/au/cases/cth/FamCA/2014/1134.html?stem=0&synonyms=0&query=title(Isaac)
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กรณีตัวอย่าง: คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
(ส�ำหรับผู้ให้บริการ)
คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gen-V) ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นคลินิกส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศแห่งแรก
ในประเทศไทย ก่อตัง้ อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดย พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์
แม้วา่ ชือ่ คลินกิ จะระบุไว้วา่ เป็นคลินกิ วัยรุน่ แต่คลินกิ Gen-V มิได้ให้ความส�ำคัญแต่วยั รุน่ ข้ามเพศเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการให้บริการทางการ
แพทย์และการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับเยาวชน LGBT ที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปีอีกด้วย และยังมีการเสนอการให้ค�ำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของ
เด็กกลุ่ม LGBT และเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
คลินิก Gen-V ให้การรักษาด้วยฮอร์โมนแก่เยาวชนข้ามเพศ มีการจ่ายฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศเพื่อเพิ่มความเป็นชายและความเป็นหญิง
รวมถึงฮอร์โมนเพื่อระงับวัยเจริญพันธุ์ด้วย
คนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงคือบุคคลข้ามเพศ ทั้งกะเทยและผู้ชายข้ามเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเพื่อปรับเปลี่ยนและกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาร่างกายของตนให้เปลี่ยนไปเป็นอีกเพศหนึ่ง บางคนอาจรับยาในปริมาณมากกว่าที่ได้รับการจ่ายยาให้และไม่มใี ครช่วย
ควบคุมปริมาณยาหรือสอนการใช้ยาอย่างถูกวิธี ที่คลินิกของพวกเรา เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนอยู่ให้ค�ำแนะน�ำในการใช้ฮอร์โมน
อย่างปลอดภัย
		
- พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (cited in Mahavongtrakul, 2014)
นอกจาก พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร แล้ว เจ้าหน้าทีข่ องคลินกิ Gen-V ยังมีทงั้ จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ , นักจิตวิทยา, และพยาบาล นอกจากนี้
คลินิกยังท�ำงานกับแพทย์ต่อมไร้ท่อจากโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท�ำหน้าที่ติดตามวัยรุ่นข้ามเพศที่ได้รับฮอร์ไมนไป การรักษาโดยใช้ฮอร์โมนใน
ประเทศไทยถูกกล่าวถึงคร่าวๆ ในข้อบังคับของแพทยสภา (Medical Council of Thailand, 2009) และมีความสอดคล้องตามแนวปฏิบัตทิ างคลินกิ
ของสมาคมต่อมไร้ท่อ พ.ศ. 2552 (Hembree et al., 2009)
คลินิก Gen-V มีการจัดให้มกี ารอบรมด้านความหลากหลายทางเพศทุกปีส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานจากหน่วยอื่นและคลินิกอื่นๆ ใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี คลินิก Gen-V เป็นคลินิกเดียวที่เปิดให้บริการในช่วงบ่ายของวันศุกร์ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ของคลินิกนั้นมีความเป็น
ส่วนตัวและเป็นความลับส�ำหรับผู้รับบริการ
คลินิก Gen-V ยังนับว่าเป็นคลินิกที่ค่อนข้างใหม่ โดยคลินิก Gen-V มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเข้าถึง
การให้บริการสุขภาพส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นกลุ่มความหลากหลายาทางเพศ และในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมความเข้าใจต่อกลุ่ม LGBT ในสังคม
ไทยอีกด้วย
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพควรมีบทบาทในการบอกกับสังคมว่าอะไรผิดอะไรไม่ผดิ อะไรไม่ผดิ ปกติ หรือกลุม่ บุคคลไหนทีจ่ ำ� เป็นความดูแลและ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ... เมือ่ มองทีค่ วามเป็นจริงทีเ่ ป็นอยู่ เรามีเด็กเหล่านีอ้ ยู่ในสังคมของพวกเราอยู่แล้ว พวกเขาไม่ใช่สงิ่ ลีล้ บั หรือ
คนล่องหนที่เรามองไม่เห็น มันคงดีกว่าถ้าพวกเขาได้มีสถานที่ที่สามารถพึ่งพาได้ในการหาค�ำตอบว่าพวกเขาจะดูแลตัวเองและเข้าใจ
ตัวตนของตนเองได้อย่างไร
		
- พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (cited in Mahavongtrakul, 2014)
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กรณีตวั อย่างต่อไปนีแ้ สดงให้เห็นว่าการให้บริการทีม่ คี วามเฉพาะต่อวัฒนธรรมสามารถพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพของวัยรุ่นข้ามเพศจากลุ่ม
หมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟกิ ในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างไร ตัวอย่างดังกล่าวนีม้ าจากเมืองโอ๊คแลนด์ซงึ่ เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์
และเป็นเมืองที่มปี ระชากกรที่เป็นเยาวชนแปซิฟิกอยู่มากอย่างมีนัยส�ำคัญ

กรณีตัวอย่าง: การสนับสนุนวัยรุ่นข้ามเพศจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศนิวซีแลนด์
เปาโลเป็นผู้หญิงข้ามเพศอายุ 16 ปี คนหนึ่ง เธอเป็นชาวซามัวที่เกิดในประเทศนิวซีแลนด์ เธอได้พาเพื่อนๆ ผู้หญิงข้ามเพศของเธอจาก
โรงเรียนชายล้วน 3 คนมายังคลินิก ทั้งเปาโลและเพื่อนๆ ก�ำลังมองหาความช่วยเหลือในการเข้าถึงการด�ำเนินการทางการเพศเพื่อท�ำให้ร่างกาย
มีความเป็นหญิงมากขึ้น
เปาโลอาศัยอยู่ท่บี ้านกับพ่อแม่ซึ่งเกิดในเกาะซามัว, ปู่ย่า, และพี่น้องอีก 6 คน เปาโลระบุว่าตนเป็นผู้หญิงมาตลอดและได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวของเธอมาตลอดจนกระทั่งเธออายุ 12 ปี เมื่อร่างกายของเธอเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ พ่อของเธอก็ได้สั่งให้เธอตัดขาดจาก “ของผู้
หญิงๆ ทั้งหมด” และให้เริ่ม “ท�ำตัวแมนๆ” เธอไม่สามารถแสดงออกแบบผู้หญิงได้อกี ต่อไป และในบางครัง้ ยังถูกท�ำร้ายร่างกายและถูกห้ามไม่
ให้ออกจากบ้านเพราะเธอยังพยายามที่จะคงความเป็นหญิงไว้
เปาโลรู้สกึ ว่าเธอได้ท�ำให้ครอบครัวต้องรู้สกึ อับอาย และเธอยังสับสนในท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกคน เธอประสบกับปัญหาซึมเศร้าและ
ปลีกตัวเองออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวส่วนใหญ่ เปาโลมัน่ ใจว่าตนเองต้องการยาระงับภาวะเจริญพันธุ์และต้องการฮอร์โมนของ
เพศตรงข้ามโดยเร็วที่สุด และเธอยังไม่อย่ากให้ครอบครัวของเธอมีส่วนในการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นส่วนส�ำคัญของแนวทางการด�ำเนินการทีเ่ ป็นมิตรกับวัยรุ่นของคลินกิ เจ้า
หน้าที่ของเราจึงได้พยายามสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวของเปาโล เธอเป็นชาวซามัวที่เกิดในนิวซีแลนด์ที่พูดภาษาซามัวได้เป็นอย่างดีและ
มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นอย่างดี แผนในขัน้ ต้นคือการหาสมาชิกในครอบครัวของ
เปาโลที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศและมีความเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของเปาโล บุคคลเหล่านี้สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
การให้บริการทางการแพทย์และครอบครัวได้ เมือ่ ครอบครัวเริม่ มีส่วนร่วมมากขึน้ ก็เกิดการพบปะในเครือญาติเพือ่ แบ่งปันข้อมูลทีถ่ กู ต้องแก่กนั
การพบปะกันทุกครัง้ เริม่ ต้นด้วยการสวดภาวนา ข้อมูลต่างๆ ถูกแบ่งปันกันด้วยภาษาซามัวโดยใช้คำ� ทีค่ นแก่กส็ ามารถเข้าใจได้ง่ายทัง้ นีเ้ พือ่
ที่จะพัฒนาความเข้าใจระหว่างรุ่นที่แตกต่างกัน
แนวทางทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับครอบครัวเป็นศูนย์กลางนีช้ ว่ ยให้คลินกิ สามารถเชือ่ มสมานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทีแ่ ตกร้าวได้ และเมือ่
ได้รบั ความร่วมมือจากทัง้ เปาโลและครอบครัวท�ำให้คลินกิ สามารถดึงครอบครัวของเปาโลเข้ามาร่วมมีสว่ นในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่าน
ประเด็นทีม่ คี วามละเอียดอ่อน เช่น ผลกระทบต่อความสามารถในการมีลกู ในอนาคต (ซึง่ เชือ่ มโยงไปถึงประเด็นการสืบทอดทายาทของครอบครัว)
ก็สามารถถูกน�ำมาหารือกันได้ภายในครอบครัว นีห่ มายความว่าเปาโลได้รบั การสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดที ส่ี ดุ ส�ำหรับตนเองภายในบริบท
ของครอบครัวเธอ ซึ่งเป็นเรื่องยากทีเดียวส�ำหรับเปาโลในวัย 16 ปี
พ่อแม่ของเปาโลได้รับการยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเปาโลนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนได้
และเมื่อได้รับความยอมรับจากบุคคลอื่นในวงกว้าง ครอบครัวของเปาโลก็เริ่มเข้าใจว่าการที่จะรักษาให้เปาโลอยู่ได้อย่างปลอดภัยนั้นพวกเขา
ต้องยอมรับตัวตนที่เธอเป็น ไม่ใช่บังคับให้เป็นในแบบที่พวกเขาคาดหวังให้เธอเป็น ปัจจุบันเปาโลยังคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่อย่างปกติ
ความปลอดภัยของเธอในภาพรวมนัน้ ดีขนึ้ และเธอยังคงใช้ความรูแ้ ละความรักทีเ่ ธอได้รบั จากคนรอบข้างในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่าน
ของตัวเองและในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเธอเอง
ที่มา: Mo Harte (พยาบาล) และ Neli Alo (เจ้าหน้าที่คลินิก), ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น (Youth Health Hub), Health West, โอ๊คแลนด์, ประเทศ
นิวซีแลนด์

74. มากกว่า 1 ใน 7 คนในโอ๊คแลนด์ (ร้อยละ 14.6% หรือ 194,958 คน) ระบุเชื้อชาติของตนว่าเป็นคนจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ
ประชากรซามัวกว่าครึ่งของคนจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก (ร้อยละ 46) มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (Statistics NZ, 2014)
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ดังที่ได้กล่าวถึงในบทน�ำไว้แล้ว เอกสารฉบับนี้และแนวทางต้นแบบของภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาควิชาการ, ภาคส่วนสุขภาพ, หน่วยงานพหุภาคีและทวิภาคีต่างๆ, องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม,
บุคคลข้ามเพศ, องค์กรให้ทนุ , และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ มุมมองทีม่ าจากหลากหลายสาขาวิชาและจากหลากหลายภาคส่วนท�ำให้แนวทางต้นแบบ
ฉบับนีม้ มี มุ มองทีร่ อบด้านต่อความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ การประชุมทีป่ รึกษาซึง่ ถูกจัดขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ท�ำให้การร่าง
เอกสารฉบับนีอ้ ยูบ่ นฐานของความเข้าใจถึงสถานการณ์ของบุคคลข้ามเพศหรือกลุม่ หลากหลายทางเพศทีพ่ ยายามทีจ่ ะเข้าถึงการให้บริการทางการ
แพทย์ รวมถึงเข้าใจผู้ให้บริการทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ทีพ่ ยายามให้บริการเหล่านัน้ ข้อเสนอเชิงนโยบายดังต่อไปนีม้ ฐี านมากจากกรอบ
ความคิดด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรากฐานของแนวทางต้นแบบฉบับนี้

การมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการศึกษาวิจัย,
การสื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย (Advocacy), และการวางนโยบาย
ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจในประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ตรวจสอบกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครอง
ทางสังคมของบุคคลข้ามเพศหรือไม่ร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศในการหาแนวทาง
ในการยกเลิก, ปฏิรูป, หรือปรับปรุงกฎหมายเหล่านั้น

องค์กรในสังกัดองค์การสหประชาชาติ, หน่วยงานรัฐบาล,
องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ระดับชาติ (NHRIs), ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย, องค์กรภาคประชาสังคมด้านบุคคลข้ามเพศและด้านอื่นๆ,
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการศึกษาวิจัย (รวมถึงการจ้างงานด้วย)
อย่างเหมาะสม, เป็นที่ยอมรับ, และเป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ต้องการของบุคคลข้ามเพศ

รัฐบาล, องค์กรบุคคลข้ามเพศ, หน่วยวิจัย, นักวิชาการด้านสุขภาพ,
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

ก�ำหนดให้องค์กรบุคคลข้ามเพศเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและสภาด้านสุขภาพ
และเพศภาวะทั้งในระดับโลก, ระดับชาติ, และระดับท้องถิ่น และให้มีส่วนในการอภบาล

รัฐบาล, องค์กรให้ทุน, หน่วยวิจัย, นักวิชาการด้านสุขภาพ,
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ท�ำการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรที่มักถูกมองข้าม เช่น ผู้ชายข้ามเพศ, คนพื้นเมือง,
ผู้สูงอายุทั่วทั้งภูมิภาคนี้และบุคคลข้ามเพศในแปซิฟิก

นักวิชาการ, รัฐบาล

เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของนโยบายที่มีต่อความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของปัจจัยทางสังคมที่ก�ำหนดสุขภาพ (social determinants
of health)

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, นักวิชาการ, หน่วยงานรัฐบาล, ผู้ ให้บริการ

แยกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศออกจากกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)
หรือกลุ่มLGB และส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, การแสดงออก
ทางเพศ, ประเด็นเฉพาะในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เช่น การรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมาย
และความจ�ำเป็นด้านสุขภาพที่มีความจ�ำเพาะ

นักวิชาการ, รัฐบาล
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ส่งเสริมความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ส่งเสริมและสนับสนุนการหารือในระดับชาติเกี่ยวกับข้อบังคับด้านสิทธิมนุษยชนและ
การน�ำไปใช้กับบุคคลข้ามเพศ ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ
และการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา, การแก้ปัญหาความเกลียดชัง,
การกีดกัน, และการไม่ยอมรับ

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ระดับชาติ (NHRIs),
องค์กรทวิภาคีและพหุภาคี, และสื่อ

ลดการตีตราต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น การสร้างความตระหนักในสังคมว่าความแตกต่าง
หลากหลายในเพศไม่ใช่โรค, อาการ, หรือความผิดปกติแต่อย่างใด

องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพและนักวิชาการด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบาย
และผู้ก�ำหนดนโยบาย, องค์กรทวิภาคีและพหุภาคี, องค์กรภาคประชาสังคม
ด้านบุคคลข้ามเพศและด้านอื่นๆ, และสื่อ

ด�ำเนินการศึกษาวิจัย, เฝ้าติดตาม, และรายงานประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่บุคคล
ข้ามเพศต้องเผชิญ ซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศที่อยู่ในสถานกักกัน, ผู้ลี้ภัย, และผู้อพยพ
โดยการใช้กลไกการรายงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), องค์กรภาคประชาสังคม
ด้านบุคคลข้ามเพศและด้านอื่นๆ

พัฒนาศูนย์กลางในการประสานงานด้านบุคคลข้ามเพศภายในหน่วยงานรัฐบาล
(เช่นโดยการบังคับใช้กฎหมาย) และองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

ส่งเสริมการหารือกับองค์กรความเชื่อต่างๆ ในประเด็นความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างอิสระจากการถูกเลือกปฏิบัติและอิสระในการนับถือศาสนาและ
ความเชื่อ

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), กลุ่มความเชื่อและ
กลุ่มบุคคลข้ามเพศ

การให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคคลข้ามเพศ
การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติและปรับปรุงความพร้อมตอบสนองของการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความละเอียดอ่อนต่อบุคคล กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย, ผู้ ให้บริการและบุคลากรสุขภาพ
ข้ามเพศและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงการต้อนรับ, ไม่ตัดสิน, และไม่เลือก
ปฏิบัติ (เช่น การใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่มีความเข้าใจในประเด็นบุคคลข้ามเพศ,
การใช้ชื่อและสรรพนามที่บุคคลข้ามเพศต้องการให้ ใช้, และการส่งเสริมนโยบาย
ไม่เลือกปฏิบัติ)
พัฒนาทักษะเฉพาะและความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมซึ่งจ�ำเป็นต่อการให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกัน, การรักษา, การติดตาม, และการให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลข้ามเพศที่เหมาะสม ท�ำงานร่วมกับองค์กรบุคคลข้ามเพศ และ/หรือจ้างเจ้าหน้าที่
ข้ามเพศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน

กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย, ผู้ ให้บริการและบุคลากรสุขภาพ

อบรมบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพให้ความความละเอียดอ่อนและปฏิบัติตามข้อบังคับ
และจรรยาบรรณในการให้บริการอย่างไม่ตัดสิน และส่งเสริมให้ท�ำงานร่วมกับ
บุคคลข้ามเพศตามแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข, WPATH, องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ,
ผู้ ให้บริการสุขภาพ

ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยต่อการ “เปลี่ยนกลับ” หรือ “ซ่อม” ให้บุคคล
ข้ามเพศกลายเป็นเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
(การพยายามเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศหรือวิถีทางเพศ
ของบุคคลใดๆ) โดยเน้นย�้ำว่าการด�ำเนินการเช่นนั้นขัดกับหลักจริยธรรมในปัจจุบัน

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายสุขภาพ,
องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ, องค์กรความเชื่อ
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อุดช่องว่างของข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านข้อมูลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศโดยบุคคลข้ามเพศในภาษา
ท้องถิ่น โดยอาจด�ำเนินการผ่านความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพที่มีทักษะในการท�ำงาน
ร่วมกับผู้สนับสนุนสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

รัฐบาล, บุคลากรสุขภาพ, บุคคลข้ามเพศ

ส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยร่วมกับบุคคลข้ามเพศเพื่อระบุและแก้ ไขปัญหา
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ, ความเสี่ยง, และปัจจัยด้านบวก
ในการสร้างขีดความสามารถในการป้องกันโรคและการฟื้นตัว

นักวิชาการ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย, และองค์กรวิชาชีพ

ปิดช่องว่างในการศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์เช่น การใช้ฮอร์โมนร่วมกับการรับยาต้าน
ไวรัส, ผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนและการใช้ฟิลเลอร์ ในภูมิภาคนี้, ผลกระทบในระยะยาว
จากการใช้ฮอร์โมนและปฏิกิริยาของการรับฮอร์โมนต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ

นักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพด้านชีวการแพทย์ (biomedicine)

ขยายการศึกษาวิจัยด้าน HIV ในปัจจุบันออกไปสู่การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ชาย
ข้ามเพศ เช่น การศึกษาภาวะดื้อยาในการป้องกันการติดเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน,
การใช้สารเสพติด, และการขายบริการทางเพศ

นักวิชาการ, องค์กรให้ทุน

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศทั่วภูมิภาค WPATH, สมาคมวิชาชีพสุขภาพส�ำหรับบุคคลข้ามเพศทั้งระดับภูมิภาคและ
เอเชียและแปซิฟิก
ระดับชาติ, นักวิชาการด้านสุขภาพและนักขับเคลื่อนรณรงค์สุขภาพส�ำหรั
บุคคลข้ามเพศ
บันทึกกรณีตัวอย่างของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ,
มีคุณภาพ, ครบถ้วนรอบด้าน, และเข้าถึงได้ ที่อยู่บนฐานของการด�ำเนินงานแบบได้รับ
การยินยอมโดยผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่รอบด้าน เช่น โครงการหรือการด�ำเนินการ
โดยองค์กรบุคคลข้ามเพศหรือการด�ำเนินการที่เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ประชากร
บุคคลข้ามเพศกลุ่มที่มักถูกมองข้ามหรือเป็นกลุ่มชายขอบ

รัฐบาล, นักวิชาการ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย,
และ บุคลากรสุขภาพและผู้ ให้บริการ

ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการสุขภาพทั่วไปได้อย่างเท่าเทียม
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขให้บริการที่มีคุณภาพและครบถ้วนรอบด้าน, บุคคลข้ามเพศ
ให้การยอมรับและเข้าถึงได้, และเป็นการให้บริการที่แก้ปัญหาความจ�ำเป็นทางสุขภาพของ
บุคคลข้ามเพศอย่างตรงจุด

รัฐบาล, ผู้ก�ำหนดนโยบาย

พัฒนาและทดสอบรูปแบบการด�ำเนินการเชิงชีวพฤติกรรม (bio-behavioural
interventions) ด้าน HIV ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ โดยมิใช่เพียงแค่ประยุกต์ ใช้รูปแบบ
การด�ำเนินการของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)แต่เพียงอย่างเดียว

นักวิจัยด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

พัฒนาหรือประยุกต์ ใช้กระบวนการที่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศในการให้บริการ
การดูแลรักษาแก่บุคคลข้ามเพศ ตามมาตรฐานของหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการ
สนองต่อความจ�ำเป็นที่เฉพาะของบุคคลข้ามเพศ

นักวิจัยด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

สร้างเครือข่ายและระบบส่งต่อกับการให้บริการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อลดอุปสรรค
ในการค้นหาการให้บริการและพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมประสานระหว่างการให้บริการ
แต่ละประเภท

บุคลากรสุขภาพและผู้ ให้บริการสุขภาพ
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ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ส่งเสริมความปลอดภัย, การเข้าถึง, และคุณภาพของการให้บริการสุขภาพส�ำหรับบุคคล
ข้ามเพศในสถานกักกัน, ผู้ลี้ภัย, ผู้ประสบภัย, และส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้ ใช้ชีวิต
อยู่ในเรื่อนจ�ำหรือค่ายลี้ภัย/ผู้ประสบภัยตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน

รัฐบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนยุติธรรมและ ราชทัณฑ์, บุคลากรสุขภาพ

ผนวกประเด็นสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรสุขภาพแบบ
สหวิชา เช่น แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สังคมสงเคราะห์, และจิตวิทยา เป็นต้น

นักวิชาการด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านสุขภาพ

ร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศและเยาวชนข้ามเพศในการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพจิต
และการด�ำเนินการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น การป้องกันการฆ่าตัวตาย)

รัฐบาล, นักวิชาการด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบาย

ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความถูกต้องทางกฎหมายของการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะเพื่อลด
ความไม่สะดวกใจของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในการให้บริการหรือส่งเสริมการเข้าถึง
การให้บริการทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น

รัฐบาล, องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนด
นโยบายด้านสุขภาพ

ประเมินความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และขีดความสามารถในการให้บริการด้านฮอร์โมน
ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนระงับภาวะเจริญพันธุ์ด้วย

รัฐบาล, ผู้ ให้บริการสุขภาพ รวมถึงคลินิกสุขภาวะทางเพศ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการสุขภาพ, นักวิชาการด้านสุขภาพ, และองค์กร
บุคคลข้ามเพศในการประเมินความจ�ำเป็นและการส�ำรวจข้อมูลฐาน (baseline data)ของ
ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเพื่อแก้ปัญหาด้านความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ
ที่มีอยู่

รัฐบาล, นักวิจัยด้านสุขภาพ และผู้ ให้บริการสุขภาพ

พัฒนากระบวนการส่งต่อและหลักปฏิบัติที่มีความชัดเจนส�ำหรับบุคคลข้ามเพศเพื่อ
รัฐบาล, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ
ที่บุคคลข้ามเพศและแพทย์ผู้ ให้บริการรับรู้ถึงทางเลือกและขั้นตอนต่างๆ ในการค้นหาโอกาส
ในการอุดช่องว่างที่มีอยู่ด้วยการให้บริการทางสุขภาพรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้บริการใน
โรงเรียนหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น
สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ ให้บริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้
บุคลากรสามารถส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อ
การแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะได้

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ
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พัฒนาคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำกับบุคคลข้ามเพศเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนและการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะอื่นๆ และ
ด�ำเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
อยู่เสมอ

บุคลากรสุขภาพ

ให้การรับรองการด�ำเนินการทางชีวการแพทย์ (biomedicine) ส�ำหรับการปรับเปลี่ยน
ร่างกาย (เช่น การให้ฮอร์โมน) เพื่อให้การด�ำเนินการได้รับการก�ำกับดูแลและด�ำเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและได้รับการรับรองแล้ว

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

ประยุกต์และพัฒนาแนวปฏิบัติในการด�ำเนินการทางการแพทย์ระดับชาติส�ำหรับการให้
บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้ตรงกับเพศภาวะให้
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยการปรับจากแนวปฏิบัตินานาชาติจาก WPATH และ
องค์การอนามัยโลก, และแนวปฏิบัติระดับภูมิภาค เช่น แนวทางต้นแบบฉบับนี้

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในการให้การดูและบุคคลข้ามเพศ ไม่ว่าภาวะทางสุขภาพ
ของของพวกเขาจะเป็นอย่างไร หรือติดเชื้อ HIV หรือไม่ ทั้งนี้รวมถึงเด็กและเยาวชนข้ามเพศ
และกลุ่มเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด

บุคลากรสุขภาพ

ยุติความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
ด�ำเนินมาตรการอันครอบคลุมรอบด้านเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

พัฒนาศักยภาพขององค์กรบุคคลข้ามเพศเพื่อให้สามารถติดตามและรายงานเหตุของการ
ละเมินสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นมืออาชีพ เช่น ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศและกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ

องค์กรพหุภาคีและทวิภาคี, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs),
เครือข่ายระดับภูมิภาค

ด�ำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อบุคคลข้ามเพศ นักวิชาการ โดยร่วมมือกับชุมชนบุคคลข้ามเพศ, หน่วยงานรัฐบาล
(รวมถึงผู้ชายข้ามเพศ และบุคคลที่มีภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด) และด�ำเนินการตามความจ�ำเป็น
เพื่อลดความรุนแรงดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ
ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้พิพากษา, ทนาย, ต�ำรวจ, เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำ,
เจ้าหน้าที่ในค่ายลี้ภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, และเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ
ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งที่สามารถกระท�ำหรือป้องกันความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศได้

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย, และบุคคลข้ามเพศ

สืบสวน, เอาผิด, และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพต่อความรุนแรงทุกรูปแบบอันมีเหตุจาก
รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลใด หรือการแสดงออกทางเพศของบุคคลใดก็ตาม
(รวมถึงวิถีทางเพศด้วย) โดยจัดให้เหยื่อของความรุนแรงได้รับความช่วยเหลือ, การเยียวยา,
และการชดเชยอย่างเหมาะสม
แก้ ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้ ให้บริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศผ่านการยกเลิก
กฎหมายที่ห้ามขายบริการทางเพศ ด�ำเนินการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัยและยุติการล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อการขายบริการทางเพศ
ที่เป็นบุคคลข้ามเพศโดยต�ำรวจ
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รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

6
เปลี่ยนกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติไปสู่กฎหมายที่คุ้มครองบุคคลข้ามเพศ
ส่งเสริมให้มกี ารให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่บคุ คลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบตั ิ และไม่ทำ� ให้ความเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ให้ความคุ้มครองบุคคลข้ามเพศภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการตรวจสอบ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ให้มีการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลข้ามเพศโดยไม่ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ, การแสดงออกทางเพศ, หรือเพศ

รัฐบาลและองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ รัฐบาล
ภาวะหรือการแสดงออกทางเพศ (หรือวิถีทางเพศ) รวมถึงกฎหมายที่ก�ำหนดให้การเป็น
บุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ยกเลิกหรือแก้ ไขกฎหมาย (รวมถึงความผิดในฐาน “เหตุร�ำคาญในที่สาธารณะ”
“จริยธรรมสาธารณะ” หรือ “ความไร้บ้าน”) ซึ่งถูกใช้เพื่อล่วงละเมิดบุคคลข้ามเพศ หรือ
ท�ำให้การเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ ให้บริการทางเพศ

รัฐบาล

ให้ความรู้แก่สาธารณชนในการป้องกันและลดการตีตรา, การเลือกปฏิบัติ, และความรุนแรง รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), สื่อ
ต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติส�ำหรับสื่อในการน�ำเสนอบุคคลข้ามเพศในสื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สามารถให้บริการกับบุคคลข้ามเพศได้อย่างมีความ
ละเอียดอ่อนและมีคุณภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงความต้อนรับ, ไม่ตัดสิน,
และไม่เลือกปฏิบัติ

รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
รัฐบาลและหน่วยงานในภาคเอกชน, นายจ้าง

คุ้มครองสิทธิในการศึกษาของนักเรียนข้ามเพศ และความปลอดภัยในโรงเรียน
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

บันทึกความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบของเด็กและเยาวชนข้ามเพศหรือเพศ
ที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดจากการกลั่นแกล้งรังแก
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงสิทธิของนักเรียนข้ามเพศและกฎหรือนโยบายของโรงเรียน
ในการต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแก
จัดให้มีกลไกการร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�ำนวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

ตรวจสอบนโยบายของโรงเรียนเพื่อปกป้องนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
หรือการแสดงออกทางเพศหรือเพศแบบใด
ส่งเสริมให้นักเรียนข้ามเพศและเพศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�ำนวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

ส่งเสริมการให้การศึกษาในด้านสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนและด�ำเนินการให้เอกสารและ
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ
หลักสูตรการเรียนการสอนมีความรอบด้านในประเด็นอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ
ส่งเสริมโครงการริเริ่มในโรงเรียน ทั้งโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจง ให้มีการพัฒนาโดยมีการมีส่วนร่วมจากนักเรียนข้ามเพศและเพศที่ไม่
สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�ำนวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ภาย
ในโรงเรียน ต้องจัดให้มีการผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออก
ทางเพศ (และวิถีทางเพศ) เข้าไปอยู่ในการสอนด้วย

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�ำนวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน
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6
ให้ความคุ้มครองและเติมเต็มสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการมีงานที่มีคุณค่า (decent work)
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

โอบรวมบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ
โอกาสในการมีงานท�ำอย่างเท่าเทียม เช่น มาตรการพิเศษในการแก้ปัญหาการว่างงาน,
การจ้างงานต�่ำ, และงานที่มีไม่มีความมั่นคง

รัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

ตรวจสอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
กับสิทธิในความเป็นส่วนตัว

นายจ้าง, ธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

สนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับส่งเสริมสิทธิของบุคคลข้ามเพศในสถานที่ท�ำงาน ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์ก่อนการจ้างงานด้วย (เช่น การสัมภาษณ์งาน ฯลฯ) และยังรวมถึงในกรณี
ที่บุคคลข้ามเพศมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างการท�ำงาน โดยครอบคลุมถึงสิทธิของแรงงาน
ที่เป็นผู้อพยพด้วย

รัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

ส่งเสริมการรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมาย
ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมายและได้รับการคุ้มครองภายใต้อัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่ตนระบุเอง
ข้อเสนอ

ด�ำเนินการโดย

ด�ำเนินการให้เกิดการตรากฎหมาย, การบริหารจัดการ, หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้มีการรับรอง
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่บุคคลใดก็ตามก�ำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ทางการแพทย์หรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรใดและไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง

ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายหรือนโยบายที่ปฏิเสธสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการได้รับ
การรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมายในเอกสารประจ�ำตัวบุคคล

รัฐบาล

ส่งเสริมให้กระบวนการรับรองเพศภาวะเป็นกระบวนการที่เข้าถึงได้, มีความยุติธรรม,
และไม่เลือกปฏิบัติ และให้เกียรติและเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศ และ
ด�ำเนินการให้ความเปลี่ยนแปลงในเอกสารประจ�ำตัวบุคคลได้รับการรับรองในกระบวนการ
และบริบททางกฎหมายและการบริหารจัดการทั้งมวล

รัฐบาล

ยอมรับในการเลือกของบุคคลข้ามเพศว่าจะเลือกใช้อัตลักษณ์ทางกฎหมายแบบใด เช่น ชาย, รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง
หญิง, อื่นๆ หรือทางเลือกที่สาม (เช่น ค�ำซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางเพศในแต่ละ
บริบททางวัฒนาธรรมภายในภูมิภาค)
เมื่อค�ำนึงถึงอุปสรรคที่มีอยู่ในการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในปัจจุบันแล้ว ควรจัดให้
มีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการเคารพและให้เกียรติบุคคลข้ามเพศในการใช้ชื่อที่ต้องการ
ให้ ใช้ ซึ่งอาจเป็นชื่อที่แตกต่างไปจากเอกสารทางกฎหมาย และส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศ
สามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่แสดงออกของตน (เช่น ห้องน�้ำ
ฯลฯ)

รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง

ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความส�ำคัญของการรับรองเพศภาวะทางสังคมและทาง
กฎหมาย และสร้างความเข้าใจว่าการรับรองเพศภาวะนั้นเชื่อมโยงไปสู่สิทธิมนุษยชน
ด้านอื่นๆ อย่างไร

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)
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เนื่องจากความแตกต่างในระบบสุขภาพและความแตกต่างในปริมาณฮอร์โมนที่มีในแต่ละประเทศ การให้ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามในแต่ละ
ประเทศในภูมภาคเอเชียแปซิฟิกจึงแตกต่างกันอย่างมาก ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกมีการใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิดกินเป็นวิธหี ลักหรืออาจเป็นวิธเี ดียว
ในการรับฮอร์โมนเอสโตรเจน ทัง้ นีด้ งั ทีข่ อ้ เสนอเชิงนโยบายอย่างย่อของ WHO ในประเด็นบุคคลข้ามเพศและ HIV (WHO Policy Brief on Transgender
People and HIV) ได้กล่าวไว้ ผูใ้ ห้บริการสุขภาพควรให้คำ� แนะน�ำแก่ผหู้ ญิงข้ามเพศว่าการใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิดกินแบบ ethinyle estradiol ท�ำให้มคี วาม
เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากขึ้นกว่า 17-beta estradiol (WHO, 2015b)
ในบางประเทศ เช่นประเทศออสเตรเลีย มีการก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางด้านเพศ ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ ผู้รับฮอร์โมนมักหาฮอร์โมนจาก
อินเตอร์เน็ตและไม่ได้รับการก�ำกับดูแลโดยแพทย์ แนวปฏิบัตสิ �ำหรับการใช้ฮอร์โมนเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์มอี ยู่ในประเทศที่มรี ายได้สูง
หลายประเทศ (เช่น อเมริกา, เนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, และออสเตรเลีย) อย่างไรก็ตามแนวปฏิบตั เิ หล่านีต้ อ้ งได้รบั การประยุกต์กอ่ นน�ำไปใช้
ในประเทศอืน่ ๆ แนวปฏิบตั แิ ละศูนย์ดา้ นเพศภาวะโดยมากมีหลักปฏิบตั เิ ฉพาะต่อวัยรุน่ เนือ่ งจากความจ�ำเพาะทางด้านฮอร์โมน, ชีววิทยาและจิตวิทยา
สังคม, และประเด็นทางกฎหมายเมือ่ ผูร้ บั บริการยังมีอายุนอ้ ย ผูอ้ า่ นสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการดูและเด็กและเยาวชนข้ามเพศได้ในบทที่ 5
ผู้ให้บริการควรรู้ว่ามิใช่บุคคลข้ามเพศทุกคนที่ต้องการฮอร์โมนของเพศตรงข้าม หากผู้รับบริการข้ามเพศต้องการการแสดงออกถึงเพศที่
แตกต่างไปจากเพศก�ำเนิด การให้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามก็เป็นวิธที แี่ พร่หลายทีส่ ดุ ในการปรับเปลีย่ นร่างกายเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการสามารถเข้าถึงการเติม
ความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization) ฮอร์โมนเหล่านี้ท�ำให้ระบบต่อมไร้ท่อและจิตวิทยาเกิดความสมดุล ในกรณีของผู้หญิงข้ามเพศฮอร์โมน
ท�ำให้ร่างกายเปลี่ยนไปเป็นหญิงมากขึ้นโดยที่ผู้รับบริการมิจ�ำเป็นต้องฉีดฟิลเลอร์แบบไม่มีการก�ำกับดูแล
โดยทั่วไป ฮอร์โมนเพศหญิงประกอบไปได้วยเอสโตรเจนและสารยับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน ฮอร์โมนที่ท�ำให้มีความเป็นชายมากขึ้นประกอบ
ไปด้วยเทสโทสเตอโรน ผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องเข้าใจขนาดการใช้ยาที่ถูกต้อง, ความเสี่ยง, และประโยชน์ของการรับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับยาที่มัก
จ่ายให้กับผู้รับบริการอย่างแพร่หลาย (WHO, 2014a)
การบริหารจัดการการให้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามยังไม่เคยได้รบั การศึกษาวิจยั โดยการทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุมในระยะยาม อย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์ทางการแพทย์มากกว่า 50 ปีได้แสดงให้เห็นว่าการให้ฮอร์โมนนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่
ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด (Hembree et al., 2009; Gooren et al., 2008) ความสามารถในการท�ำความเข้าใจและติดตามผลจากการให้ฮอร์โมนจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญมากในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

การเริ่มให้ฮอร์โมน
WPATH SOC7 ได้ให้ค�ำแนะน�ำว่าการเริ่มให้ฮอร์โมนควรกระท�ำหลังจากการประเมินทางจิตวิทยาสังคมและหลังจากผู้รับบริการได้ให้
ความยินยอมบนฐานของการได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วแก่บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง (Coleman et al., 2011) เช่น
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตหรือผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ผู้รับบริการซึ่งมาเริ่มรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามเพื่อการเปลี่ยนผ่านอาจจ�ำเป็นต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้ให้บริการทางสุขภาพปฐม
ภูมิ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านมักน�ำมาซึ่งการบรรเทาของภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ช่วงเวลาดังกล่าวอาจ
เป็นช่วงเวลาแห่งความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมากจากอุปสรรคจากครอบครัว, คู่, โรงเรียน, และ/หรือสถานที่ท�ำงาน การส่งต่อผู้รับบริการไป
ยังนักจิตบ�ำบัดที่มีประสบการณ์ท�ำงานกับบุคคลข้ามเพศจะเป็นประโยชน์กับบุคคลข้ามเพศหลายคนอีกด้วย
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพปฐมภูมคิ วรประเมินว่าผูร้ บั บริการมีความเข้าใจถึงความเสีย่ งและประโยชน์ของการรับฮอร์โมนเพียงใด และหารือในประเด็น
ดังกล่าวกับผู้รับบริการ และให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมตามความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แล้ว (ดูภาคผนวก E
ส�ำหรับตัวอย่างของแบบฟอร์มแสดงความยินยอม)
ผูร้ บั บริการบางคนอาจเคยหรือก�ำลังได้รบั ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอยู่ พวกเขาอาจได้รบั ฮอร์โมนจากการจ่ายยาโดยแพทย์ หรืออาจหาจาก
ร้านขายยา, คนรู้จกั , หรือผ่านวิธกี ารอืน่ ๆ ทีม่ จิ ำ� เป็นต้องได้รบั การประเมินโดยผู้ให้บริการสุขภาพ ในกรณีดงั กล่าว WPATH SCO7 ได้ระบุไว้ว่าให้
ผู้ให้บริการทางการแพทย์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนือ่ งแม้วา่ ผูร้ บั บริการจะเริม่ การใช้ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามมาก่อนเองแล้วก็ตาม โดยไม่เกีย่ วกับ
ความสามารถหรือความจ�ำเป็นของผูร้ บั บริการในการรับการประเมินทางจิตเวช/จิตวิทยาเกีย่ วกับเพศ ผูใ้ ห้บริการควรทบทวนสูตรยาปัจจุบนั ไปพร้อมๆ กับ
การประเมินอย่างละเอียดถึงสุขภาพโดยทัว่ ไปของผูร้ บั บริการเพือ่ ทีจ่ ะประเมินว่าต้องมีการปรับเปลีย่ นขนาดของการให้ยาหรือไม่ แม้วา่ ผูร้ บั บริการต้องการ
ทีจ่ ะใช้ฮอร์โมนต่อไปโดยไม่มกี ารก�ำกับดูแลโดยแพทย์ ผูใ้ ห้บริการควรด�ำเนินการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนือ่ งและก�ำกับให้ฮอร์โมนทีเ่ หมาะสม
ต่อไป ทัง้ นีก้ ารปฏิเสธการดูแลนัน้ มักส่งผลให้ผรู้ บั บริการใช้ฮอร์โมนต่อเองอย่างไม่มกี ารก�ำกับดูแลซึง่ อาจส่งผลเสียต่อสุภาพของผู้รับฮอร์โมนได้
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A1
ความพร้อมในการรับฮอร์โมน
WPATH SOC7 ได้รวบรวมเกณฑ์การประเมินทั่วไปส�ำหรับผู้รับบริการว่ามีความพร้อมในการรับฮอร์โมนเพียงใด (Coleman et al., 2011)
ทัง้ นีจ้ ะเป็นต้องมีการหารือพูดคุยอย่างละเอียดกับผูร้ บั บริการถึงความเสีย่ งและประโยชน์ของการรับฮอร์โมนก่อนทีจ่ ะให้ผรู้ บั บริการให้ความยินยอม
(informed consent) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วยฮอร์โมนส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถอ่านได้จาก
บทที่ 5 นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถดูตัวอย่างของแบบฟอร์มให้ความยินยอมได้จากภาคผนวก F

การประเมินทางการแพทย์
การเป็นมะเร็งชนิดที่มีความไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนเป็นดัชนีชี้วัดเพียงอย่างเดียวที่หากตรวจพบแล้วห้ามเริ่มการให้
ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรน (หรือให้ฮอร์โมนต่อ) แก่ผ้รู บั บริการเด็ดขาด ในขณะทีภ่ าวะอืน่ ๆ เช่น โรคอ้วน, โรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอด
เลือด, โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ไม่ใช่ปจั จัยทีห่ ้ามรับฮอร์โมนหากได้รบั การยินยอมจากผู้รบั บริการบนฐานของการให้ข้อมูลทีค่ รบถ้วนรอบด้านแล้ว
(informed consent) แม้วา่ ในอดีตจะห้ามการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในกรณีทผี่ รู้ บั บริการมีประวัตโิ รคหลอดเลือดด�ำตีบตัน (VTE) แต่ขอ้ มูลในปัจจุบนั
แสดงให้เห็นว่าหากมีการเตรียมการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างปลอดภัย เช่น การให้ฮอร์โมนทางผิวหนัง ก็สามารถด�ำเนินการให้ฮอร์โมนได้75

การทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline laboratory tests)
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถประเมินประเด็นทางสุขภาพที่อาจมีอยู่ของผู้รับบริการได้
และยังอาจช่วยให้ผู้ให้บริการปรับการใช้ยาส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านได้ดีขึ้นอีกด้วย มาตรฐานของการทดสอบการท�ำงานของตับในผู้หญิงข้ามเพศ
นัน้ มาจากการศึกษาวิจยั ทีเ่ ก่าแล้วและมีข้อบกพร่องทางวิธวี ทิ ยาซึง่ ใช้รปู แบบของยาทีไ่ ม่ใช้แล้วในปัจจุบนั (ethinyl estradiol) และไม่ได้คำ� นึงตัวแปร
ควบคุมซึ่งอาจท�ำให้เกิดค่าตับที่สูงขึ้น เช่น การดื่มแอลกอฮอล์และไวรัสตับอักเสบ B ในการศึกษาวิจัยครั้งนั้นการเพิ่มขึ้นของการท�ำงานของตับ
อย่างฉับพลันอย่างไม่มนี ัยส�ำคัญทางการแพทย์ถูกนับเป็นหนึ่งในสัญญาณว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนท�ำให้เกิดความผิดปกติในตับ ปัจจุบันยังไม่มหี ลัก
ฐานทางการแพทย์ทแี่ สดงถึงความจ�ำเป็นในการตรวจการท�ำงานของตับในผูห้ ญิงข้ามเพศทีใ่ ช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน ยังไม่มงี านวิจยั ทีได้รบั การตีพมิ พ์
ในปัจจุบันที่พบว่าความผิดปกติของการท�ำงานของตับมีความสัมพันธ์กับการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน อย่างไรก็ตามการตรวจเอนไซม์ทรานซามิเนส
(transaminase) มีประโยชน์ส�ำหรับการประเมินในกรณีผู้รับบริการรับฮอร์โมนด้วยการกิน

ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ ไขจัดการก่อนเริ่มให้ฮอร์โมน
รายการอย่างละเอียดของประเด็นต่างๆ สามารถหาได้จาก WPATH SOC7 (Coleman et al., 2011), แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสหราชอาณาจักรส�ำหรับ
การประเมินและรักษาภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ในผู้ใหญ่ (Royal College of Psychiatrists, 2013), แนวปฏิบัติทาง
คลินกิ ของสมาคมต่อมไร้ท่อ (Hembree et al., 2009), และประกาศของคณะทีป่ รึกษาแพทยศาสตร์นานาชาติเกีย่ วกับการให้ฮอร์โมนส�ำหรับบุคคล
ข้ามเพศ (IPPF, in press) ประเด็นความกังวลที่กล่าวถึงต่อไปนี้มาจากเอกสารเหล่านี้ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดี

ผู้หญิงข้ามเพศที่รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน
การให้ฮอร์โมนเพื่อท�ำให้เป็นหญิงนั้นโดยทั่วไปแล้วมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของการให้ฮอร์โมนควรวินิจฉัยอย่างละเอียดถึง
ผลข้างเคียงของการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจนอย่างละเอียด ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดขา
อุดตัน (DVT), ปอดอุดตัน (pulmonary embolism), และโรคหลอดเลือดในสมอง (CVA) ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจมีผลในการลดความต้องการทาง
เพศ, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, และอาจส่งผลต่อการหลั่งอสุจิ ทั้งนี้อาจเกิดโปรแล็คติโนมาได้แต่มโี อกาสน้อยมาก สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone)
อาจก่อให้เกิดภาวะโปแตสเซียมสูง (hyperkalemia) ทั้งนี้ยาไซโปรเตอโรน (Cyproterone) มีความสัมพันธ์กับการเกิดเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองและ
ภาวะซึมเศร้า รวมถึงความผิดปกติของการท�ำงานของตับอีกด้วย การรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดภาวะเจริญพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมนซึ่งอาจ
มีผลอย่างถาวรแม้จะหยุดรับฮอร์โมนก็ตาม76

75. ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=protocol-hormone-ready
76. ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/tcoe?page=protocol-fertility
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A1
ผู้ชายข้ามเพศที่รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ผลข้างเคียงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นมีค่อนข้างน้อย (ดูตาราง A1) ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจก่อให้เกิดภาวะเซลล์เม็ดเลือดแดงใน
เลือดสูง (polycythemia), อาการปวดหัว, น�ำ้ หนักตัวเพิ่ม, สิว, ผมร่วง, ความเปลี่ยนแปลงในระดับไขมันในเลือด, ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น,
เนื้องอกในตับ, มะเร็งเต้านม, และความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดภาวะเจริญพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมนซึ่งอาจ
มีผลอย่างถาวรแม้จะหยุดรับฮอร์โมนก็ตาม
แต่ละประเทศควรพิจารณาว่าชนิดของยาและสัดส่วนการให้ยาแบบใดที่สามารถจัดหาได้และเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติในประเทศของตน

ตาราง A1: ความเสี่ยงของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้าม

ระดับความเสี่ยง

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง
โรคหลอดเลือดด�ำตีบตัน (VTE)a
นิ่ว
เอนไซม์ตับสูงขึ้น
น�้ำหนักตัวเพิ่ม
ภาวะ Hypertriglyceridemia

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย
•
•
•
•
•

ภาวะเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือดสูง (polycythemia)
น�้ำหนักตัวเพิ่ม
สิว
ผมร่วง (หัวล้าน)
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้น

•
•
•
•
•

มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้นหากมีปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยb

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)

มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น

• ความดันโลหิตสูง
• ไฮเปอร์โปรแล็กตินีเมีย (Hyperprolactinemia) หรือ โปร
แล็คติโนมา (prolactinoma)

• เอนไซม์ตับสูงขึ้น
• ระดับไขมันในเลือดสูง

มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยb

• โรคเบาหวานชนิดที่ 2a

• ความแปรปรวนของความผิดปกติทางจิตเวชบาง
ประการc
• โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
• ความดันโลหิตสูง
• โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ไม่มีความเสี่ยง หรือยังสรุปไม่ได้

• มะเร็งเต้านม

• ความหนาแน่นกระดูกต�่ำลง
• มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, รังไข่, และมดลูก

ที่มา: การตีพิมพ์ตารางนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแพทยศาสตร์นานาชาติ (IPPF) และดัดแปลงมาจาก WPATH SOC7.
หมายเหตุ: ตัวอักษรหนาหมายถึงมีนัยส�ำคัญทางคลินิก (clinically significant)
a. การรับฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดกินมีความเสี่ยงมากกว่าการรับฮอร์โมนผ่านผิวหนัง
b. ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงอายุด้วย
c. เช่น โรคไบโพล่าร์, โรคจิตแบบอารมณ์แปรปรวน (Schizoaffective disorder) ทีอ่ าจรวมถึงอาการโรคจิต (psychotic symptoms) หรืออาการแมเนีย
(manic symptoms) พบว่าผลกระทบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์กับการใช้ฮอร์โมนในปริมาณสูงหรือการมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ในเลือดสูงกว่าปกติ
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A1
การให้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง
การให้ฮอร์โมนส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศอาจมีการให้ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วย ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยา
ต้านแอนโดรเจนที่หาได้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันดังแสดงในตาราง A2 และ A3

ฮอร์โมนเอสโตรเจน

ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีอยูใ่ นหลายรูปแบบ เช่น ethinyl estradiol และ 17-β estradiol เป็นต้น ethinyl estradiol เป็นรูปแบบหนึง่ ของเอสโตรเจนที่
ใช้กนั อย่างแพร่หลายในยาคุมก�ำเนินแบบกิน และมีผลกระทบเชิงลบทีร่ จู้ กั กันดีคอื โรคหลอดเลือดด�ำตีบตัน แม้วา่ WPATH SOC7 จะไม่สนับสนุนการ
ใช้ ethinyl estradiol ส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ แต่ ethinyl estradiol ก็ยังเป็นเอสโตรเจนรูปแบบเดียวที่ผู้หญิงข้ามเพศในหลายประเทศ
เข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น ยาคุมก�ำเนิดที่มักใช้ในการเปลี่ยนผ่านในภูมิภาคนี้เป็นยาที่รวมเอา cyproterone
acetate และ ethinyl estradiol เข้าไว้ด้วยกัน
ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่ใช่ชนิดกินนั้นเป็นที่แนะน�ำมากกว่า เช่น การรับฮอร์โมนใต้ลิ้น, ผ่านผิวหนัง, หรือผ่านการฉีด การให้ฮอร์โมนใน
รูปแบบดังกล่าวนัน้ มีข้อดีคือไม่ต้องผ่านตับ ผลข้างเคียงของฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถดูได้จากตาราง A1
ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดกินนั้นเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดด�ำตีบตันในผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
หลังจากผ่านการตัดต่อมบ่งเพศ (gonadectomy) ควรลดปริมาณการรับฮอร์โมนลง โดยปรับตามผลการติดตามอาการและพิจารณาภาวะ
ดื้อยาประกอบ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ความเสีย่ งและประโยชน์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนัน้ ยังไม่เป็นทีท่ ราบแน่ชดั อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการบางรายพบว่าโปรเจสเตอโรนส่งผล
ให้ขนาดของวงหัวนมมีขนาดใหญ่ขนึ้ และส่งผลให้มคี วามต้องการทางเพศมากขึน้ นอกจากนีอ้ าจเกิดความเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ทงั้ ในเชิงบวกและ
เชิงลบ และมีความเสี่ยงของน�ำ้ หนักตัวที่เพิ่มขึ้นและภาวะซึมเศร้าในบางราย การศึกษาวิจัยอื่นๆ ซึ่งศึกษาการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนด้วยวิธีกิน
ในผู้หญิงหลังวัยหมดประจ�ำเดือน77 พบว่าการรับ medroxyprogesterone ด้วยวิธีกินอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ในขณะที่การฉีด
ฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อ (เช่น Depo-Provera) อาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้

ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน

ในระยะต้นของการให้ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (เช่น spironolactone หรือ cyproterone) ควรให้ยาเพียงโดสเดียวหรือแบ่งย่อยน้อยกว่า
1 โดส และมีการปรับขนาดยาทุกสัปดาห์ ผู้รับบริการบางคนที่มีอายุน้อยหรือมีน�้ำหนักตัวมากอาจต้องการยาในปริมาณที่มากขึ้น การให้ฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนอาจมีผลในการต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนอยู่แล้วและอาจเป็นทางเลือกในกรณีที่ผู้รับบริการไม่อาจรับ spironolactone ได้
หากผู้รับบริการมีอาการผมร่วมอย่างมีนัยส�ำคัญ อาจให้ยา finasteride เสริมเข้าไปด้วย (หรืออาจให้ตงั้ แต่ระยะเริ่มต้นก็ได้) การปลูกผมอาจ
เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ท�ำได้เช่นกัน

กล่อง A1: การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ (ส�ำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)
ผู้หญิงข้ามเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเอสโตรเจน

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease: CAD)/โรคหลอดเลือดสมอง: ติดตามอาการเกี่ยวกับหัวใจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 1-2 ปีแรกของการรับฮอร์โมน ในผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ก่อนแล้ว) ควรให้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนผ่านผิวหนัง, ลดปริมาณการให้ฮอร์โมนลง, และเอาโปรเจสตินออกจากการให้ยา

ความดันโลหิตสูง: ติดตามความตันเลือดทุกๆ 1-3 เดือน พิจารณาการใช้ spironolactone เป็นส่วนหนึง่ ของการให้ยาเพือ่ ลดภาวะความ
ดันโลหิตสูง

ไขมัน: ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการติดตามและรักษา
ผู้ชายข้ามเพศที่ไม่ได้ก�ำลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ตรวจคัดกรองและรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเช่นเดียวกันกับผู้รับบริการทั่วไป
ผู้ชายข้ามเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ตรวจระดับไขมันในเลือดขณะงดอาหารเป็นประจ�ำทุกปี หากพบว่ามีระดับไขมันในเลือดสูง ให้หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดภาวะฮอร์โมนเทสโทส
เตอโรนในเลือดสูงกว่าปกติ

ไขมัน: ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการติดตามและรักษา

77. เช่น โครงการศึกษาวิจัยสุขภาพผู้หญิง (Women’s Health Initiative Study) ที่มา: http://www.nhlbi.nih.gov/whi/.
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A1
ตาราง A2: ตัวอย่างของฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดต่างๆ, วิธีการให้ฮอร์โมน และขนาดยา

Hormone

Route

Starting Dose

Average Dose

Maximum Dose

Estradiol/estradiol valerate

ทางปาก หรือ ใต้ลิ้น

2 มิลลิกรัมต่อวัน

4 มิลลิกรัมต่อวัน

8 มิลลิกรัมต่อวัน

Estradiol valerate

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

20 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

20 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

40 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

Estradiol cypionate

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2 มิลลิกรัม ต่อสัปดาห์ หรือ
5 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

2 มิลลิกรัม ต่อสัปดาห์ หรือ
5 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

2 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ หรือ
5 มิลลิกรัมต่อ 2 สัปดาห์

Estradiol แบบเจล

เฉพาะที่

0.75 มิลลิกรัม
สองครั้งต่อวัน

0.75 มิลลิกรัม
สามครั้งต่อวัน

150 ไมโครกรัม
สามครั้งต่อวัน

Estradiol แบบแปะผิวหนัง
(เหมาะกับผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ
เกิน 40 ปี) อาจแปะสัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง

ผ่านผิวหนัง

25–50 ไมโครกรัม

100–200 ไมโครกรัม

400 ไมโครกรัม

Conjugated estrogen
(Premarin®)

ทางปาก

1.25–2.5 มิลลิกรัมต่อวัน

5 มิลลิกรัมต่อวัน

10 มิลลิกรัมต่อวัน

Ethinylestradiol (ไม่แนะน�ำ)

ทางปาก

ที่มา: ดัดแปลงจาก Royal College of Psychiatrists, 2013 และ Hembree et al., 2009

ตาราง A3: ตัวอย่างของยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน และขนาดยา

ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน

ขนาดยา ณ เริ่มต้น

ขนาดยาเฉลี่ย

ขนาดยาสูงสุด

Spironolactone

50 มิลลิกรัมต่อวัน

150 มิลลิกรัมต่อวัน

400 มิลลิกรัมต่อวัน

Finasteride

2.5 มิลลิกรัมต่อวัน

2.5 มิลลิกรัมต่อวัน

5 มิลลิกรัมต่อวัน

Cyproterone acetate

50 มิลลิกรัมต่อวัน

150 มิลลิกรัมต่อวัน

150 มิลลิกรัมต่อวัน

Goserelin

3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน

3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน

3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน

Leuprolide acetate

3.75 มิลลิกรัมต่อเดือน

3.75 มิลลิกรัมต่อเดือน
11.25 มิลลิกรัมต่อ 3 เดือน

3.75 มิลลิกรัมต่อเดือน
22.5 มิลลิกรัม ต่อ 12 สัปดาห์
11.25 มิลลิกรัม ต่อ 10 สัปดาห์

ที่มา:ดัดแปลงจาก Royal College of Psychiatrists, 2013 และ Hembree et al., 2009 โดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่
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A1
ในภูมิภาคเอเชียนั้นสามารถเข้าถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์นานได้ง่าย (estradiol cypionate, estradiol valerateแบบเหลว และ
estradiol conjugate แบบผง) เอสโตรเจนในยาคุมก�ำเนิดโดยทัว่ ไปแล้วคือ ethinyl estradiol ซึง่ หากรับประทานพร้อมกับเอสโตรเจนแบบผงหรือแบบ
เหลวแล้วพบว่ามีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวส�ำหรับผู้หญิงและผู้หญิงข้ามเพศด้วย (Magnusson et al., 1999; Asscheman et al., 2011)
การรับยาโปรเจสติน (progestin) ควบคู่กับ ethinyl estradiol มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงทางสุขภาพ แต่โปรเจสตินเองก็มีผลเสียต่อสุขภาพ
มากมายเช่นกัน (Magnusson et al., 1999; Asscheman et al., 2011) อย่างไรก็ตามโปรเจสตินไม่มสี ว่ นช่วยให้รา่ งกายมีความเป็นหญิงมากขึน้ แต่เพียง
แค่ช่วยให้ร่างกายลดหรือหยุดกการสร้างเส้นขนตามร่างกายเท่านัน้ จึงเป็นทีถ่ กเถียงกันว่ายาโปรเจสตินนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (Gooren, 2014) ทัง้ นีแ้ พราะผูห้ ญิงข้ามเพศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกมักมีเส้นขนตามร่างกายน้อยมากหรือไม่มเี ลยแม้วา่
จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วก็ตาม และหากมีการก�ำจัดขนตามร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพแล้วก็ไม่จะเป็นต้องรับยาโปรเจสติน ด้วยเหตุผลเหล่านี้
การรับฮอร์โมนของผูห้ ญิงข้ามเพศชาวเอเชียตะวันออกอาจจ�ำเป็นแต่เพียงการรับเอสโตรเจนเท่านัน้ (ชนิดกิน หรือ ชนิดแปะผ่านผิวหนัง, หรือชนิดเจล)

การให้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย
การให้ฮอร์โมนส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศอาจมีการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ตัวอย่างของเทสโทนสเตอโรนที่หาได้ในแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันดังแสดงในตาราง A4

ตาราง A4: ตัวอย่างของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (TESTOSTERONE) ชนิดต่างๆ

ฮอร์โมน

ขนาดยา ณ เริ่มต้น

ขนาดยาเฉลี่ย

ขนาดยาสูงสุด

Testosterone (cypionate or enanthate) (ชนิดฉีดเข้าผิวหนัง)

100 มิลลิกรัมต่อ 2 สัปดาห์

200–250 มิลลิกรัมต่อ 2-3 สัปดาห์

200–250 มิลลิกรัมต่อ 2-3 สัปดาห์

Testosterone ชนิดผ่านผิวหนัง 1%

2.5 กรัมต่อวัน

5–10 กรัมต่อวัน

10 กรัมต่อวัน

แผ่นแปะ Testosterone

2.5 มิลลิกรัมต่อวัน

5 มิลลิกรัมต่อวัน

5 มิลลิกรัม สองครั้งต่อวัน

Testosterone undecanoate
(ด้วยการกิน)

40–80 มิลลิกรัม หนึ่งครั้งต่อวัน

160–240 มิลลิกรัมต่อวัน

150 ไมโครกรัม สามครั้งต่อวัน

Buccal testosterone
(แปะที่เหงือกหรือกระพุ้งแก้ม)

30 มิลลิกรัม หนึ่งครั้งต่อวัน

30 มิลลิกรัม สองครั้งต่อวัน

Testosterone undecanoate
(ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

750–1000 มิลลิกรัม
ทุกๆ 10-14 สัปดาห์

Sustanon 250 testosterone
(propionate/ phenylpropionate/
isocaproate/decanoate)

1 มิลลิลิตร
ทุกๆ 4 สัปดาห์

1 มิลลิลิตร
ทุกๆ 2-3 สัปดาห์

ครีม dihydrotestosterone 10%

20 มิลลิกรัม สามครั้งต่อวัน
(ทาที่คลิตอริส)

ใช้ 3 เดือนก่อนการท�ำอวัยวะเพศชาย
ด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty)

1 มิลลิลิตร
ทุกๆ 2 สัปดาห์

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Adapted from Royal College of Psychiatrists, 2013 และ Hembree et al., 2009 โดยได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ในพืน้ ที่
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A1
ผู้รับบริการบางคนอาจใข้ testosterone ester ได้ผลดีเมื่อรับในปริมาณต�่ำและฉีดเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีประวัติเคย
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง (trauma) (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแบบสุดโต่ง ซึ่งอาจไปกระตุ้นให้เกิด
การตอบสนองทางอารมณ์ได้) เทสโทสเตอโรนส่วนเกินสามารถเปลี่ยนกลายเป็นเอสโตรเจนได้ ซึ่งเป็นการยับยั้งผลลัพธ์ที่ผู้บริการต้องการ ทั้งนี้
ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงก็ยังสามารรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้
ผู้รับบริการซึ่งใช้เทสโทสเตอโรนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (แต่ไม่ใช่ undecanoate เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
(pulmonary oil microembolism)) ควรได้รับการสอนให้สามารถฉีดฮอร์โมนเองได้และรู้วิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนอาจ
ได้รับการสอนให้ฉีดฮอร์โมนแก่ผู้รับบริการเช่นกัน ผู้รับบริการซึ่งมีภาวะเม็ดเลือดแดงข้น (polycythemia) อาจตอบสนองได้ดีกับการให้ฮอร์โมน
ผ่านทางผิวหนังโดยการใช้เจล

กล่อง A2: การพัฒนาเสียงพูดที่สอดคล้องกับเพศ (ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ)
หลังจากเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว ระดับความสูงต�่ำของเสียงพูดของทุกคนจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่จะคงอยู่ไปถาวรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศทาง
ชีววิทยาของแต่ละคน เสียงพูดที่ต�่ำลงโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์กับกล่องเสียงที่มีขนาดใหญ่ข้นึ อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นโดยฮอร์โมนแอนโดร
เจน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาโพรงกล่องเสียงและโครงสร้างที่ท�ำหน้าที่สร้างความสั่นสะเทือนในกล่องเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดเป็น
เสียงของผู้ชายส่วนใหญ่
เสียงพูดของผู้หญิงส่วนใหญ่มักเป็นเสียงที่สูงกว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนที่ผู้หญิงข้ามเพศใช้ไม่มีผลต่อ
คุณลักษณะของเสียง ในกลุม่ ผูช้ ายข้ามเพศการใช้ฮอร์โมนเทนโทสเตอโรนสามารถช่วยให้เสียงต�ำ่ ลงและเพิม่ ความก้องของเสียงในบริเวณหน้าอก
รวมถึงขนาดของเสียงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลเหล่านี้แตกต่างกันไปตามฮอร์โมนเพศแต่ละประเภท และยังขึ้นอยู่กับว่ารับฮอร์โมนแอนโดรเจน
ด้วยหรือไม่
การบ�ำบัดการใช้เสียงและการสื่อสารอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคคลข้ามเพศที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้เสียงใหม่ให้มีเสียงที่ต�่ำหรือ
สูงโดยไม่ต้องเกร็งขณะใช้เสียง นักบ�ำบัดด้านเสียงพูดและการสื่อสารสามารถสอนเทคนิคในการใช้เสียงที่แตกต่างกันด้วยขนาดเสียงดังหรือเบา
ต่างๆ รวมถึงการใช้ส�ำเนียงพูดแบบต่างๆ ขณะพูดอีกด้วย
บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เช่น โค้ชการใช้เสียง, นักแสดงละครเวที, ครูสอนร้องเพลง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อาจมีบทบาท
เสริมทีม่ คี วามส�ำคัญ การเรียนร้องเพลงด้วยเสียงสูงหรือต�ำ่ สามารถท�ำให้เสียงมีความยืดหยุน่ ความส�ำเร็จในแนวทางเหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั การยอมรับ
และการให้เกียรติของผู้เชี่ยวชาญ, นักบ�ำบัด, หรือวิทยากรที่ท�ำงานกับบุคคลข้ามเพศเป็นอย่างมาก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับอาการแพ้: ในบางประเทศ มีการเติมสาร testosterone cypionate ในน�้ำมันเมล็ดฝ้าย และ testosterone enanthate ใน
น�ำ้ มันงา นอกจากนีย้ งั อาจมีการเติมสาร testosterone ester ในน�้ำมันถัว่ ลิสง ซึง่ ผู้มอี าการแพ้ถวั่ ลิสงและผู้แพ้ถวั่ เหลืองควรหลีกเลีย่ ง ผู้จ่ายยาควร
มีความตระหนักถึงปฏิกิริยาแพ้ดังกล่าวและท�ำการตรวจสอบการเติมสารในน�้ำมันในประเทศของตน
การให้ฮอร์โมนผ่านผิวหนังอาจเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือส�ำหรับการคงสภาพไว้หลังจาก
ที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปสู่ความเป็นชายเสร็จสิ้นแล้วด้วยการฉีดฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อ ผู้รับฮอร์โมนบางคนอาจเกิดอาการแพ้ต่อกาวที่ใช้
ในการติดแผ่นแปะฮอร์โมนทางผิวหนัง
ในบางกรณีซงึ่ มักไม่คอ่ ยเกิดขึน้ นัก โปรเจสตินสามารถใช้เพือ่ หยุดการมีประจ�ำเดือนได้ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการต้องการเทสโทสเตอโรนในระดับ
ต�่ำหรือไม่สามารถหยุดการมีประจ�ำเดือนได้
การให้ยาในรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้ชายข้ามเพศในบางครั้งอาจรวมถึง:
� ส�ำหรับอาการผมร่วมแบบผู้ชาย สามารถสั่งจ่ายยา finasteride หรือ minoxidil ได้ ทั้งนี้ควรมีการเตือนผู้รับบริการว่า finasteride
มีแนวโน้มที่จะท�ำให้ผมขึ้นช้าลง และอาจท�ำให้คลิตอริสโตขึ้นได้ช้าลง
� ส�ำหรับผูร้ บั บริการทีม่ คี วามกังวลเกีย่ วกับอาการขนขึน้ มาเกินไป (เช่น มีญาติเพศชายทีม่ ขี นขึน้ ดก) ผูใ้ ห้บริการอาจสัง่ จ่ายยา finasteride
หรือ dutasteride ได้
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A1
การติดตามผลของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ
ปัจจุบันมีแนวปฏิบัติในการติดตามผลของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามของบุคคลข้ามเพศโดยการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอยู่หลายแนว
ปฏิบัติ ทั้งนี้หากมีแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศตนเองอยู่ ควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินั้น ส่วนในประเทศที่ไม่มีแนวปฏิบัติของประเทศ
สามารถประยุดต์ใช้แนวปฏิบัตินานาชาติๆ เช่น WPATH SOC7 และหลักปฏิบัติด้านบุคคลข้ามเพศของศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้าม
เพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF)

ตาราง A4: ตัวอย่างของการตรวจส�ำหรับผู้รับฮอร์โมน

ทุก 3 เดือนในปีแรก

ทุก 6 – 12 เดือน หลังจากปีแรก

กรณีเพิ่มความเป็นหญิง

ระดับโพแทสเซียม (หากรับยาสไปโรโนแลคโตนด้วย)
ระดับโปรแลคติน
การท�ำงานของตับ (หากรับ cyproterone หรือ flutamide ด้วย) ระดับไขมันในเลือด (triglycerides)
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone และ estradiol
ระดับโพแทสเซียม (หากรับยาสไปโรโนแลคโตนด้วย)
การท�ำงานของตับ (หากรับ cyproterone หรือ flutamide ด้วย)
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone และ estradiol

กรณีเพิ่มความเป็นชาย

ระดับไขมันในเลือด
การท�ำงานของตับ
ความเข้มข้นของเลือด (hematocrit )
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone

ระดับไขมันในเลือด
การท�ำงานของตับ
ความเข้มข้นของเลือด (hematocrit )
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone

ที่มา: Hembree et al., 2009; National Health Service, England, 2013.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับว่าผู้รับบริการรับยาหรือฮอร์โมนอย่างไร เช่น ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศชนิด
ต่างๆ ก็ต้องตรวจด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน หลักกว้างๆ คือหลังจากเริ่มรับฮอร์โมน ควรมีการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามทุกสามเดือน
ในปีแรก และหนึง่ ถึงสองครัง้ ต่อปีหลังจากนัน้ (ดูตาราง A4) ความถีข่ องการติดตามควรเพิม่ ขึน้ หากเกิดผลทีไ่ ม่คาดคิด, มีการเปลีย่ นขนาดยา, หรือ
มีการเริ่มการใช้ยาอื่นซึ่งอาจมีปฏิกริ ิยากับยาชนิดที่รับอยู่ก่อนแล้ว

การใช้ฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
ในบุคคลข้ามเพศ แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV นั้นโดยมากเกิดจากพฤติกรรมของบุคคล แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น การใช้ฮอร์โมน แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ายาคุมก�ำเนิดชนิดฉีด (โปรเจสเตอโรน) นั้นเพิ่มความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแต่ก�ำเนิด (Hel et al., 2010; Wira et al., 2010) ความเสี่ยงนี้เกิดผ่านกระบวนการของระบบสืบพันธุ์ที่
ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนในอวัยวะสืบพันธุช์ ว่ งล่างของผูห้ ญิง อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งเล็กน้อยอาจเป็นผลจากการใช้โปรเจสเตอโรน
โดยตรงโดยไม่เกีย่ วกับเพศทางชีววิทยาหรือเพศภาวะ ในการศึกษาวิจยั เชิงทดลองขนาดเล็กพบว่าโปรเจสเตอโรนมีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของ
circulating chemokine co-receptors ซึ่งเป็น HIV ใช้ในการเข้าสู่เซลล์และท�ำให้เกิดการติดเชื้อ (Giltay et al., 2000) ในทางทฤษฎีแล้วอาจเป็นการ
เพิม่ ความเสีย่ งของการติดเชือ้ HIV หากได้รบั เชือ้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานีย้ งั ต้องได้รบั การยืนยันโดยการศึกษาวิจยั แบบสังเกตุการณ์ทมี่ ขี นาด
ประชากรใหญ่กว่านี้และมีการควบคุมปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ก่อนที่จะสามารถหาข้อสรุปได้
การใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายข้ามเพศไม่ส่งผลต่อความเสีย่ งในการติดเชือ้ HIV อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่ งในทางทฤษฎีเนือ่ งจาก
ผูช้ ายข้ามเพศหลายคนจะเกิดอาการช่องคลอดอักเสบได้ในขณะทีร่ บั ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ความแห้งทีเ่ กิดขึน้ นีอ้ าจเพิม่ ความเจ็บปวดและบาดแผล
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์และจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ HIV การศึกษาวิจัยบางงานบ่งชี้ถึงผลในทางตรงกันข้าม คือพบว่าฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรนมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนและอัตราการไหลเวียนของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีความจ�ำเพาะ (adaptive immune cells) (Giltay
et al., 2000)
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การใช้ฮอร์ โมนเพศตรงข้ามและยาต้านไวรัสส�ำหรับการป้องกันและรักษา HIV ในขณะเดียวกัน
ปัจจุบันยังคงขาดข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิรยิ าระหว่าง 17-β estradiol (เอสโตรเจนรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในการให้ฮอร์โมน) และยาต้านไวรัส
แม้วา่ ปัจจุบนั จะไม่แนะน�ำให้ใช้ ethinyl estradiol กับผูห้ ญิงข้ามเพศ (Gooren et al., 2015) แต่กม็ แี นวโน้มว่าผูห้ ญิงข้ามเพศหลายคนในภูมภิ าค
นีจ้ ะใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิดกินทางปาก เพราะไม่สามารถหา 17-β estradiol ได้ หรือเพราะมีราคาแพงเกินไป ข้อมูลที่มอี ยู่จ�ำกัดบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าฮอร์โมน
จากยาคุมก�ำเนิดอาจท�ำปฏิกริ ยิ ากับยาต้นไวรัสสองกลุ่ม คือยาบางส่นใน กลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) และกลุ่ม
ritonavir (RTV)-boosted protease inhibitors (PIs) ทั้งนี้ในทางทฤษฎีแล้วปฏิกิริยาเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา
ทั้งสองประเภท
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มหี ลักฐานว่าการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามส่งผลต่อยาต้านไวรัสส่วนใหญ่อย่างมีนัยส�ำคัญ (Gooren et al., 2015)
ดังนั้นแนวปฏิบัติในการคุมก�ำเนิดขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบันจึงสรุปว่าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยาคุมก�ำเนิดแบบฮอร์โมนกับยาต้านไวรัส และ
PrEP ที่มีนัยส�ำคัญพอที่จะประกาศให้ไม่ใช้ยาและรับฮอร์โมนพร้อมกัน (WHO, 2015b)
ปฏิกิริยาส่วนใหญ่ระหว่างยาคุมก�ำเนิดชนิดกินทางปากกับ boosted protease inhibitors ส่งผลต่อการลดลงของระดับ estradiol ในเลือด
แต่ก็ไม่ส่งผลต่อยาต้านไวรัส การเริ่มใช้, หยุดใช้, หรือเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสอาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในผู้หญิงข้ามเพศ
ที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง ดังนั้นจึงแนะน�ำให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด (Keller, 2009) มีข้อมูลที่จ�ำกัดเกี่ยวกับปฎิกิริยาระหว่าง
ยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรับฮอร์โมนเพิ่มความเป็นหญิงส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (เช่น
cyproterone acetate, flutamide) (WHO, 2015b)
มีขอ้ มูลทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดเกีย่ วกับปฏิกริ ยิ าระหว่างยาต้านไวรัสและฮอร์โมนแอนโดรเจนทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในกลุม่ ผูช้ ายข้ามเพศ ฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรนซึง่ ใช้ในการให้ฮอร์โมนข้ามเพศส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศถูกสัง่ จ่ายร่วมกับยาต้านไวรัสมานานกว่าหนึง่ ทศวรรษเพือ่ รักษาภาวะฮอร์โมน
เพศต�่ำในผู้ชาย (hypogonadism) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV แบบแสดงอาการ ซึ่งพบว่ายาทั้งสองชนิดใช้ร่วมกันได้ดีและไม่มีผลกระ
ทบเชิงลบทางการแพทย์หรือต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีการรายงานถึงปฏิกิริยาเชิงลบต่อยาต้านไวรัส (Rabkin et al., 1999;
Dube et al., 2007) แม้วา่ จะมีแนวโน้มค่อนข้างต�ำ่ ในการเกิดผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทสโทสเตอโรนและยาต้านไวรัส (ทัง้ เพือ่ ป้องกันและรักษา)
ในผู้ชายข้ามเพศ แต่ก็ยังจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น (WHO, 2015b)
ปัจจุบนั ยังจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจเพิม่ เติมว่าฮอร์โมนทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นผ่านนัน้ ส่งผลต่อความเสีย่ งในการติดเชือ้ HIV ในกลุม่ บุคคลข้ามเพศ
อย่างไร ปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงทางการแพทย์ว่ายาคุมก�ำเนิดแบบฮอร์โมนนั้นส่งผลต่อการติดเชื้อ HIV และการส่งต่อเชื้อในผู้หญิงที่เป็นเพศหญิง
โดยก�ำเนิดอย่างไร อย่างไรก็ตามมีบคุ คลข้ามเพศทีร่ บั ฮอร์โมนส�ำหรับการเปลีย่ นผ่านในปริมาณทีส่ งู ว่าระดับทีม่ อี ยูใ่ นร่างกายตามปกติ (Keller, 2009)

ประเด็นเกี่ยวกับอายุ: การพิจารณาเพิ่มเติม
ปัจจุบันไม่ได้มีการก�ำหนดอายุสูงสุดที่สามารถรับฮอร์โมนได้เอาไว้ ผู้รับบริการผู้ชายข้ามเพศที่เริ่มรับฮอร์โมนหลังอายุ 40 ปีมักมี
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ช้ากว่า
มีการรายงานว่าพบโรคกระดูกพรุนทั้งในผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศที่มีอายุมาก และพบว่ามีบ่อยครั้งที่มีความสัมพันธ์กับความร่วม
มือในการรับฮอร์โมน (รับอย่างต่อเนื่องตรงตามที่แพทย์สั่งหรือไม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภายหลังการตัดต่อมเพศ (gonadectomy)
ในบางกรณี ผู้รับบริการบางคนอาจต้องการหยุดการรับฮอร์โมน ทว่า ส�ำหรับบุคคลอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งได้ผ่านการตัดต่อมเพศแล้ว
ไม่แนะน�ำให้หยุดรับฮอร์โมนเนือ่ งจากจะเกิดการเสียมวลกระดูกและอาจเกิดอาการคล้ายกับวัยหมดประจ�ำเดือนทัง้ ในผูห้ ญิงข้ามเพศและผูช้ ายข้าม
เพศ ผูช้ ายข้ามเพศทีห่ ยุดการรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะประสบกับการสูญเสียความต้องการทางเพศ, มีอาการร้อนวูบวาบ, ขนตามร่างกายร่วง,
เสียกล้ามเนือ้ , และร่างกายจะมีลักษณะการกระจายน�้ำหนักในแบบเดียวกับผู้หญิง
อย่างไรก็ตามควรมีการพิจารณาก�ำหนดอายุสูงสุดที่สามารถรับการผ่าตัดได้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการผ่าตัดใน
ผู้รับบริการสูงวัย และมีเพียงแพทย์ผู้ให้การผ่าตัดบางคนมีการก�ำหนดอายุสูงสุดส�ำหรับกระบวนการบางกระบวนการเอาไว้ บุคคลข้ามเพศสูงวัย
ที่ก�ำลังพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดควรปรึกษากับแพทย์ผู้ท�ำการผ่าตัดเกี่ยวกับเงื่อนไขความพร้อมของร่างกายที่สามารถเข้ารับบริการได้ นอกจาก
นี้ผู้รับบริการสูงวัยอาจมีระยะเวลาที่จะเป็นในการพักฟื้นยาวนานกว่าปกติ

140

B1
ภาคผนวก B: รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาระยะเริ่มต้น
โรงแรมฟูราม่า สีลม, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
แม้ว่าในตารางด้านล่างนี้จะระบุถึงองค์กรที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสังกัดอยู่ แต่บุคคลข้ามเพศซึ่งเข้าร่วมการประชุมนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมเนื่องจากความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ส่วนบุคคล มิใช่การเชิญในฐานะตัวแทนขององค์กร

ประเทศ

ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย

Aram Hosie

คณะที่ปรึกษานานาชาติด้านบุคคลข้ามเพศ, ความหลากหลายทางเพศ , และ HIV/เอดส์
(International Reference Group on Trans* and Gender Variant and HIV/AIDS issues – IRGT)

ออสเตรเลีย

Felicity Young

Senior Director, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ออสเตรเลีย/ตองกา

Resitara Apa

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network)

เจนีวา

Annette Verster

องค์การอนามัยโลก

ฮ่องกง

Kaspar Wan

นักขับเคลื่อนสังคม (Activist)

อินเดีย

Abhina Aher

พันธมิตร HIV/เอดส์ ประเทศอินเดีย

อินเดีย

Amitava Sarkar

คณะที่ปรึกษานานาชาติด้านบุคคลข้ามเพศ, ความหลากหลายทางเพศ , และ HIV/เอดส์
(International Reference Group on Trans* and Gender Variant and HIV/AIDS issues – IRGT)

อินเดีย

Vivek Divan

ที่ปรึกษา, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินโดนีเซีย

Pritz Rianzi

ประธาน, กลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe

มาเลเซีย

Khartini Slamah

โครงการ ISEAN HIVOS, ผู้จัดการโครงการข้ามเพศ, มูลนิธิ PT

เนปาล

Manisha Dhakal

รักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

นิวซีแลนด์

Jack Byrne

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ฟิลิปปินส์

Kate Montecarlo Cordova

สมาคมบุคคลข้ามเพศประเทศฟิลิปปินส์ (Association of Transgender People in
the Philippines – ATP)

ไทย

Aaron Schubert

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)\ส�ำนักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชีย (RDMA)

ไทย

Edmund Settle

ที่ปรึกษาด้านโยบาย, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ศูนย์ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (UNDP APRC)

ไทย

Emilie Pradichit

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย

Fritz van Griensven

สภากาชาดไทย

ไทย

Kevin Hamlin

ผู้ช่วยโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ไทย

Matt Avery

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย

Mike Burkly

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)\RDMA

ไทย

Natt Kraipet

ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Panisara (Poy) Skulpichairat

สมาชิกผู้ก่อตั้งและคณะท�ำงาน, มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทย

Steve Mills

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย/สิงคโปร์

Joe Wong

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

สหรัฐอเมริกา

Cameron Wolf

ที่ปรึกษาวิชาการอาวุโส, กลุ่มประชากรหลัก, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
(USAID)

สหรัฐอเมริกา

Clifton Cortez

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ, กลุ่มพัฒนา HIVและสุขภาพ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

สหรัฐอเมริกา

Darrin Adams

ที่ปรึกษาวิชาการอาวุโส, HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

Diego Solares

โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

James Baer

ที่ปรึกษา

สหรัฐอเมริกา

Nachale (Hua) Boonyapisom- ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)
parn

สหรัฐอเมริกา

Tonia Poteat

มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์
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ภาคผนวก C: รายชื่อผู้เข้าร่วม—การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษาครั้งแรก
การประชุมที่ปรึกษาระดับภูมิภาคย่อยภูมิภาคเอเชียใต้
โรงแรม Radison, กาฐมาณฑุ, ประเทศเนปาล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประเทศ

ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย

Sam Winter

ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

ออสเตรเลีย/ตองกา

Resitara Apa

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก
(Pacific Sexual Diversity Network)

บังกลาเทศ

Anonnya Banik

เจ้าหน้าที่ประสานงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS)

บังกลาเทศ

Kamrun Nahar

เจ้าหน้าที่ฝึกงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS)

ภูฏาน

Chencho Dem

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ Lhak-Sam Bhutan (BNP+)

ภูฏาน

Dechen Seldon

ภูฏาน

Sonam Yoezor

ภูฏาน

UgyenTshering-Yangchen

ฟิจิ

Rani Ravudi

ผู้ประสานงานโครงการ TG, SANFiji

อินเดีย

Ernest Noronha

เจ้าหน้าที่โครงการ, กลุ่มพัฒนา HIVและสุขภาพ,
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินเดีย

K. Sheethal

SCOHD Society

อินเดีย

Laxmi Narayan Tripathi

ผู้จัดการทรัพย์สินและประธาน, องค์กร Astitva
เพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลชายของทางเพศ

อินเดีย

Mira Kinnar

เหรัญญิก, SAKHA

อินเดีย

Sonal More

ที่ปรึกษา, Personnel Selections

อินเดีย

Shreya Reddy

ผู้จัดการโครงการ, กองทรัสต์KinnerMaaEkSamajikSanstha

อินเดีย

Nadika

เครือข่าย Sampoorna

อินเดีย

Olga B. Aaron

ผู้จัดการทรัพย์สินผู้ก่อตั้ง, Bringing Adequate Values of Humanity (BRAVOH)

อินเดีย

Rudrani Chettri

อินเดีย

Simran Shaikh

พันธมิตร HIV/เอดส์ ประเทศอินเดีย
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

อินเดีย

Sita Bharadwaj

ประธาน, KINNAR BHARATI

อินเดีย

Vidya

Mitwa India

อินโดนีเซีย

Pritz Rianzi

ประธาน, กลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe

ญี่ปุ่น

Yuko Higashi

ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา (Osaka Prefecture University )

มาเลเซีย

Nisha Ayub

ผู้จัดการโครงการ TG ของมูลนิธิ Seed,
ผู้จัดการการสื่อสารขับเคลื่อนสังคมของ Justice for Sisters

เนปาล

Aakanshya Timilsina

เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสิทธิมนุษยชน, Sahra Nepal

เนปาล

Aniee Lama

กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Apekshu Duhul

กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Basanta Singh

กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Bharat Man Shrestha

เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน LGBT, HIV และกฎหมาย,
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

เนปาล

Bhumika Shrestha

ผู้ประสานงาน Event, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Binod BK

ผู้สื่อข่าว Pahichan, กลุ่ม Mono Support Maple (MSMG)

เนปาล

Durga Thapa

สมาชิก, Ekata Nepal

เนปาล

Kiran Malla

สมาชิก, Naulo Srijana Nepal

เนปาล

Manisha Dhakal

รักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Pinky Gurung

ประธาน, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Prem Thepa

กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Samrat Chaudhari

ประธาน, Sahra Nepal

เนปาล

Sanjay Tanang

กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Sayal Shrestha

ที่ปรึกษาอิสระ

เนปาล

Sumi Devkota

ที่ปรึกษาอิสระ

เนปาล

Surendra Shah
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

เนปาล

Sushila Lama

เจ้าหน้าที่สื่อสารขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

นิวซีแลนด์

Jack Byrne

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ปากีสถาน

Malik Rizwan Mehmood (aka Bubbi)

กรรมการบริหาร, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน

Mehrin Abdul Qadir (aka. Mani)

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน

Dr. Muhammad Moiz

ผู้จัดการสนับสนุนด้านเทคนิค, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน

Zohaib Ali Soomro (aka Zehrish)

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, Khawaja Sira Society

ศรีลังกา

D. Thenu Lakal Ranketh Perera

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground

ศรีลังกา

Sathya Bashana Ramanayake (Satya
Baashi)

SSR—ที่ปรึกษาภาคสนาม (Field Supervisor) ภายใต้การจัดสรรทุนในระดับ
ประเทศของกองทุนโลก (Global Fund National grant)/ คณะกรรมการที่ปรึกษา
เยาวชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Youth Advisory Panel: UNYAP)

ไทย

Anna Chernyshova

ผู้จัดการโครงการ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย

Emilie Pradichit

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย

Joe Wong

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Kevin Hamlin

ผู้ช่วยโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Matt Avery

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย

Thitiyanun Nakpor

ผู้อ�ำนวยการ, มูลนิธิซิสเตอร์

สหรัฐอเมริกา

Darrin Adams

ที่ปรึกษาด้านวิชาการอาวุโส, HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy
Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

Nachale (Hua) Boonyapisomparn

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

Nachale (Hua) Boonyapisomparn

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

Lou

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

Pradip Khadka

สื่อมวลชน

Ritik
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ภาคผนวก D: รายชื่อผู้เข้าร่วม—การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษาครั้งที่สอง
การประชุมที่ปรึกษาระดับภูมิภาคย่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียตะวันออก, และแปซิฟิก
โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประเทศ

ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย

Felicity Young

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

บรูไน

Serena Al

เครือข่ายความหลากหลายทางเพสแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network)

กัมพูชา

Ngo Menghourng (Meng)

จีน

Emma Hoo

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

จีน

Karen Liao

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน LGBT, โครงการความยากจน
ความเท่าเทียม และการธรรมาภิบาล, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศจีน

ฟิจิ

Audrey Seru

Diverse Voices and Action for Equality

ฟิจิ

Sesenieli Naitala (Bui)

SanFiji

ฟิจิ

Sulique Waqa

Haus of Khameleon (ประเทศฟิจิ)

ฮ่องกง

Joanne Leung

ศูนย์ข้อมูลบุคคลข้ามเพศ

ฮ่องกง

Kaspar Wan

นักขับเคลื่อนสังคม

อินโดนีเซีย

Alvi

อินโดนีเซีย

Eman Memay Harundja

อินโดนีเซีย

Rasulika Septila (Eqqy)

Learning Together LBT

มองโกเลีย

Ayamdorj Anaraa

ศูนย์ LGBT ประเทศมองโกเลีย

มองโกเลีย

Bilguun Batsukh (Soko)

อาสาสมัคร ศูนย์ LGBT ประเทศมองโกเลีย

มองโกเลีย

Chinzorig Gochoo (Sarnai)

ผู้จัดการโครงการ, Youth For Health

นิวซีแลนด์

Jack Byrne

ผู้รับจ้าง, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ปาปัวนิวกินี

Obert Samba (Elizabeth Taylor)

ผู้ประสานงานของคลินิก, Save the Children

ฟิลิปปินส์

Ar Arcon

ผู้ก่อตั้ง Pinoy FTM (Fil Trans Men)

ฟิลิปปินส์

Elyon Divina

Pinoy FTM (Fil Trans Men)
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ฟิลิปปินส์

Isagani Semacio-Bacasmas Jr. (Ysang)

ฟิลิปปินส์

Krizia Consolacion

Association of Transgender People in the Philippines

ฟิลิปปินส์

Magdalena Robinson

Transgender COLORS, Inc.

สิงคโปร์/ เจนีวา

Zhan Chiam

สมาคม LGBTI นานาชาติ (International LGBTI Association: ILGA)

ศรีลังกา

Chanaka Thilina Yatiwawala

Equal Ground

ศรีลังกา

Thenu Ranketh

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground

ไทย

Dr Mukta Sharma

องค์การอนามัยโลก

ไทย

Joe Wong

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Kevin Halim

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Matt Avery

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย

Natt Kraipet

ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Thanapoom Amatyakul (Omo)

ผู้ช่วยด้านบริหารจัดการและการเงิน, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Thanakarn Vongvisitsin (Bella)

นักวิจัยอาวุโสและผู้ช่วยผู้บริหาร, Perfect Link Consulting Group Co., Ltd. และ
ผู้ช่วยวิจัย (Tourism Action Group), วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

Thanapoon Amatyakul

เจ้าหน้าที่, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ตองกา

Leilani Fainga’a

สมาคม Tonga Leitis

ออสเตรเลีย/ตองกา Resitara Apa (Tara)

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network: PSDN)

สหรัฐอเมริกา

Darrin Adams

ที่ปรึกษาด้านวิชาการอาวุโส, HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

Nachale Boonyapisomparn

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา

Vy Lam

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

วานูอาตู

Giigii Baxter

มูลนิธิ VPride

เวียดนาม

Nguyễn Hữu Toàn (Jessica)

เวียดนาม /
กรุงเทพฯ

Lieu Anh Vu

ผู้แปล
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ภาคผนวก E: ผู้พิจารณาทบทวนร่างแนวทางต้นแบบ
ประเทศ

ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย

Felicity Young

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ออสเตรเลีย

Graham Neilsen

แพทย์สุขภาวะทางเพศ, ศูนย์การแพทย์ Stonewall

ออสเตรเลีย

Sam Winter

ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

บังกลาเทศ

Anonnya Banik

เจ้าหน้าที่ประสานงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS)

ฟิจิ

Sesenieli Naitala (Bui)

SanFiji

สวิตเซอร์แลนด์

Annette Verster

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Michelle Rodolphm

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Rebekah Thomas Bosco

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Teodora Wi

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Rajat Khosla

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Rachel Clare Baggaley

องค์การอนามัยโลก

สวิตเซอร์แลนด์

Zhan Chiam

เจ้าหน้าที่ด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศ, ILGA
(สมาคม LGBTI นานาชาติ)

ฮ่องกง

Joanne Leung

ศูนย์ข้อมูลบุคคลข้ามเพศ

ฮ่องกง

Kaspar Wan

Gender Empowerment

ฮ่องกง

William Wong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิก, คณะเวชศาสตร์ครอบครัวและการแพทย์ปฐมภูมิ
(Department of Family Medicine & Primary Care), มหาวิทยาลัยฮ่องกง
(University of Hong Kong)

อินเดีย

Ernest Noronha

เจ้าหน้าที่โครงการ, กลุ่มพัฒนา HIV สุขภาพ และการพัฒนา, โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินเดีย

Kalpana Apte

ASG, สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (FPAI)

อินเดีย

Nisha Jagdish

ผู้อ�ำนวยการ, HIV, สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (FPAI)

อินเดีย

Olga B. Aaron

ผู้จัดการทรัพย์สินผู้ก่อตั้ง, Bringing Adequate Values of Humanity (BRAVOH)

อินเดีย

Razia Pendse

องค์การอนามัยโลกส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (WHO/SEARO)

อินเดีย

Venkatesan Chakrapani

ประธาน/ผู้อ�ำนวยการ, ศูนย์ส�ำหรับการวิจัยด้านเพศและสุขภาพและนโยบาย
(C-SHaRP)
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ญี่ปุ่น

Ichiro Itoda

ผู้อ�ำนวยการ, คลินิกชิราคาบะ

ญี่ปุ่น

Jun Koh

จิตแพทย์, คณะประสาทจิตเวชศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์โอซากา

ญี่ปุ่น

Lily

ผู้อ�ำนวยการบริหารสภาโรคเอดส์ภูมิภาคคันไซ และ โครงการเอดส์บุคคลข้ามเพศ
และสตรี (TransGender Woman Aids Program: TGWAP)

ญี่ปุ่น

Yuko Higashi

ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยประจ�ำจังหวัดโอซากา และ ประธานร่วม,
สมาคมสุขภาวะทางเพศโลก และ สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก (WAS)

มาเลเซีย

Nisha Ayub

ผู้จัดการโครงการ TG ของมูลนิธิ Seed, ผู้จัดการการสื่อสารขับเคลื่อนสังคมของ
Justice for Sisters

เนปาล

Aakanshya Timilsina

โอเปอเรเตอร์ฮ็อตไลน์, กลุ่มบลูไดมอนด์

เนปาล

Basudev Sharma

เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เนปาล

Hari Phuyal

นักกฎหมาย, ศาลฎีกา

เนปาล

Manisha Dhakal

รักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล

Purnima Dongole

เจ้าหน้าที่พยาบาล, โรงพยาบาล Bir, กาฐมาณฑุ

เนปาล

Shambhu Kafle

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส, ศูนย์ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แห่งชาติ

เนเธอร์แลนด์

Louis Gooren

ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศูนย์การแพทย์ VU, อัมสเตอร์ดัม

นิวซีแลนด์

Mo Harte

พยาบาล, Health West, โอ๊คแลนด์

นิวซีแลนด์

Rachel Johnson

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเยาวชน, ศูนย์เพื่อสุขภาวะเยาวชน Counties Manukau

นิวซีแลนด์

Simon Denny

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Medical and Clinical), กุมารเวชศาสตร์,
สุขภาพเด็กและเยาวชน, วิทยาลัยแพทย์, มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

ปากีสถาน

Mehrin Abdul Qadir

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน

Muhammad Moiz

ผู้จัดการสนับสนุนด้านเทคนิค, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน

Qasim Iqbal

ผู้อ�ำนวยการบริการ, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปาปัวนิวกินี

Obert Samba (Elizabeth Taylor)

ผู้ประสานงานของคลินิก, Save the Children

ฟิลิปปินส์

Kate Montecarlo Cordova

สมาคมบุคคลข้ามเพศประเทศฟิลิปปินส์ (Association of Transgender People
in the Philippines – ATP)

ฟิลิปปินส์

Pengfei Zhao

องค์การอนามัยโลกส�ำนักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก(WHO/WPRO)
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

ฟิลิปปินส์

Ying-Ru Lo

องค์การอนามัยโลก

สิงคโปร์

Vanessa Ho

ผู้ประสานงานโครงการ, Project X

ศรีลังกา

Chanaka Thilina Yatiwawala

Equal Ground

ศรีลังกา

Thenu Ranketh

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground

ไทย

Frits van Griensven

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการป้องกัน HIV, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ไทย

Jensen Byrne

เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน LGBT, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ศูนย์ภูมิภาคกรุงเทพฯ (Bangkok Regional Hub: BRH)

ไทย

Jiraporn Arunakul

ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์วัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี,
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

Dr Mukta Sharma

เจ้าหน้าที่วิชาการ – HIV/เอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ วัณโรค,
องค์การอนามัยโลก

ไทย

Joe Wong

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Kevin Halim

ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Matt Avery

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย

Midnight Poonkasetwattana

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส, กลุ่มพันธมิตรแอเชียแปซิฟิกเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้ชาย

ไทย

Mike Burkly

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย

Natt Kraipet

ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย

Steve Mills

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

สหราชอาณาจักร

Daniel McCartney

เจ้าหน้าที่ HIV, สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา

Asa Radix

ผู้อ�ำนวยการด้านการวิจัยและการศึกษา, ศูนย์สุขภาพชุมชน Callen-Lorde

สหรัฐอเมริกา

Ashley Gibbs

โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา

Cameron Hartofellis

โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา

Eli Coleman

ศาสตราจารย์และประธานภาควิชา Human Sexuality, มหาวิทยาลัยมินนิโซตา

สหรัฐอเมริกา

Jamison Green

ประธาน, สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก (WPATH)
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ชื่อ

องค์กรที่สังกัดอยู่

สหรัฐอเมริกา

JoAnne Keatley

ผู้อ�ำนวยการ, ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก

สหรัฐอเมริกา

Lin Fraser

ประธานร่วมโครงการการศึกษาโลก, สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก
(WPATH )

สหรัฐอเมริกา

Marcio Maeda

โครงการนโยบายสุขภาพ

สหรัฐอเมริกา

Robyn Dayton

FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

สหรัฐอเมริกา

Ronald MacInnis

โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา

Rafael Mazin

เครือข่ายบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (PAHO)

สหรัฐอเมริกา

Tonia Poteat

มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์

เวียดนาม

John M. Eyres

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสุขภาพ, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
(USAID), ประเทศเวียดนาม
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ภาคผนวก F: ตัวอย่างแบบฟอร์มให้ความยินยอม
การให้ความยินยอมบนพืน้ ฐานของการรับรู้ข้อมูลรอบด้านต้องอาศัยการหารือกันอย่างละเอียดกับผู้รบั บริการ ทัง้ ในประเด็นความเสีย่ งและ
ประโยชน์ของการรักษา ตัวอย่างแบบฟอร์มสามารถดูได้จากรายการด้านล่าง ภาคผนวก A เป็นตัวอย่างของแนวทางการจัดสรรฮอร์โมนส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ รวมถึงการติดตาม และการให้ฮอร์โมน ในขณะที่บทที่ 5 กล่าวถึงความลับและประเด็นเกี่ยวกับการให้การยินยอมส�ำหรับบุคลากรสุขภาพ
ที่ท�ำงานกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศและที่มีความหลากหลายทางเพศ
ตัวอย่างแบบฟอร์มให้ความยินยอม

ตัวอย่าง #1: ผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งการรับฮอร์โมนเพิม่ ความเป็นหญิงเพือ่ เปลีย่ นผ่านจากชายเป็นหญิง (Client considering feminising
hormones for transition from male to female) (PDF, 76KB)

ตัวอย่าง #2: ผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งการรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพือ่ เปลีย่ นผ่านจากหญิงเป็นชาย (Client considering testosterone
for transition from female to male) (PDF, 79KB)

ตัวอย่าง #3: การให้ยาเพือ่ เพิม่ ความเป็นหญิงส�ำหรับผูร้ บั บริการบุคคลข้ามเพศ (Feminising medications for transgender clients)
(PDF, 160KB)

ตัวอย่าง #4: ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนส�ำหรับผู้รับบริการบุคคลข้ามเพศ (Testosterone for transgender clients) (PDF, 159KB)

ตัวอย่าง #5: การให้ยาเพื่อเพิ่มความเป็นหญิงส�ำหรับผู้รับบริการบุคคลข้ามเพศ – ผู้เยาว์และพ่อแม่ และผู้ปกครอง (Feminising
medications for transgender clients—minors and parents and guardians) (PDF, 127 KB)
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