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วธิใีชชุ้ดคูม่อืน้ี

ตัวเปิดสว่น
คู่มอืเล่มนี้ แบง่ออกเป็น 14 บท  ได้แก่บทนำา สว่นเนื้อหา
จำานวน 12 หวัขอ้ และบทปิดท้าย ออกแบบเป็นหนังสอืหน้าคู่ 
พรอ้มภาพประกอบขนาดใหญ่ และมพีื้นหลังสนี้ำ าเงิน หน้าขวา
มอืแสดงหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ซึ่งกำากับโดยหมายเลข ภายใต้แต่ละ
หวัขอ้

วตัถปุระสงค์การเรยีนรู:้
ในแต่ละหวัขอ้ จะเปิดด้วย ‘วตัถปุระสงค์การเรยีนรู’้ ซึ่งมพีื้นหลัง
เป็นสนี้ำ าเงินเขม้

สญัลักษณ์เพื่อการใชง้าน: เพื่อชว่ยใหผู้อ่้านสามารถค้นหาขอ้มูลได้อยา่งง่ายดาย  จงึมกีารนำาสญัลักษณ์ต่างๆ มาใช ้ดังนี้

ลกูศร เพื่อระบุหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในคู่มอืเล่มนี้

เครื่องหมายดอกจนั เพื่อระบุแหล่งขอ้มูลเพิม่เติมอ่ืนๆ

ปุ่มเล่น เพื่อระบุเนื้อหาท่ีเป็นแบบฝึกหดั วดิีโอ รวมถึงสื่อต่างๆ

คลิปบอรด์ หมายถึงประเด็นการปฏิบติั คำาแนะนำาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

สำาหรบัการนำาไปใชใ้นชวีติจรงิ

→
*




วธิใีชชุ้ดคูม่อืน้ี

สว่นยอ่ย/ หัวขอ้ยอ่ย: หมายเลข
ของแต่ละหวัขอ้ยอ่ย จะปรากฎอยูท่ี่มุมบนซา้ยมอืของ
หน้า โดยมตัีวเลขเป็นสชีมพู และชื่อหวัขอ้เป็นสนี้ำ าเงิน

เนื้อหาเพิม่เติม แบบฝึกหัดสะท้อน
ตนเองและอ่ืนๆ:แต่ละหวัขอ้จะปิดท้ายด้วย ‘แบบ
ฝึกหดัสะท้อนตนเอง’, ‘ประเด็นการปฏิบติั’ และ ‘แหล่งท่ีมา’ 

เพื่อการนำาไปปฏิบติัในสถานการณ์จรงิ โดยขอ้มูลเหล่านี้มพีื้น
หลังเป็นสฟ้ีาอ่อน

หมายถึง สิง่ท่ีควรทำา แต่หากเป็นรูปกากบาท จะหมายถึง สิง่ท่ีไมค่วรทำา

หมายถึง เนื้อหาท่ีมาจากออนไลน์ 

หมายถึง พื้นท่ีสำาหรบัการจดและทำาแบบฝึกหดัสะท้อนตนเอง
 

วตัถปุระสงค์การเรยีนรู ้+



1



ยนิดีต้อนรบั
กรอบวตัถปุระสงค์และสทิธมินุษยชน

วตัถปุระสงค์การเรยีนรู้

องค์ประกอบของชุดคู่มอื

การพฒันาชุดขอ้มูลน้ี

การสะท้อนตนเอง
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น่ีคือแหล่งขอ้มูลเบื้องต้นเก่ียวกับการ
ให้บรกิารและความชว่ยเหลือแก่คนขา้ม
เพศสำาหรบับุคลากรทางการแพทยท่ั์ว
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

บรกิารท่ีพรอ้มชว่ยเหลือคนขา้มเพศ
ความพรอ้มชว่ยเหลือด้านวฒันธรรม หมายถึง การสามารถ
เขา้ใจ สื่อสาร และโต้ตอบกับคนขา้มเพศได้อยา่งมปีระสทิธผิล
 เคารพ ไมตั่ดสนิ และมคีวามเหน็อกเหน็ใจ ในสภาพแวดล้อมท่ี
ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบติั 

ความพรอ้มชว่ยเหลือด้านการแพทย ์ หมายถึง การมคีวาม
สามารถเฉพาะทางด้านบรกิารเพื่อการข้ามเพศเพื่อสนองความ
ต้องการของคนขา้มเพศ และการใชเ้ครื่องมอืป้องกันและตรวจ
คัดกรองสขุภาพทัว่ไปกับคนขา้มเพศ
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บุคลากรทางการแพทย์
 � ผูใ้หบ้รกิารด้านสขุภาพ พยาบาล แพทย ์ และผูป้ฏิบติัหน้าท่ี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

 � ผูใ้หบ้รกิารในระดับชุมชนและเครอืขา่ย
 � ผูส้นับสนุนด้านสขุภาพของคนขา้มเพศ

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมพื้ นท่ีทางภูมิศาสตร์
ขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายโดยมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและภาษาอยา่งมนีัยสำาคัญ โดยจะมกีารกล่าวถึง
ระดับภมูภิาคนี้ตลอดชุดคู่มอื ถึงแมว้า่จะไมค่่อยมงีานวจิยั
และขอ้มูลมากนักจากภมูภิาคแปซฟิิกก็ตาม

4สูบ่รกิารสขุภาพเพื่อการเปล่ียนแปลง



คนข้า้มเพศ ภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ (Asia Pacific Trans 
Health Blueprint) ซิ่�งได้ร้ับัการัตีีพมิพใ์นปี 2558 ได้ม้กีารั
เน้นยำ�าปรัะเด้็นด้้านสิทิธิมินุษยชีนและความต้ีองการัด้้านสิขุ้ภูาวะ
ข้องคนข้า้มเพศในภูมูภิูาคนี�1 โด้ย 2 ปีต่ีอมาในปี 2560 ได้ม้ี
การัจัดั้ปรัะชุีม “From Barriers to Bridges (FB2B)”  ซิ่�ง
นำาคนข้า้มเพศ ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพ องค์กรัรัะด้บัชุีมชีน และ
เจัา้หน้าที�ข้องรัฐั มารัว่มกันวางแผู้นงานรัะด้บัปรัะเทศ เพ่�อมุง่
ปรับัปรัุงการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัด้า้น HIV และบรักิารัสิขุ้ภูาพสิำาหรับั
คนข้า้มเพศ2
จัากโครังการัสินับสินุนและการัศ่กษาวิจััยกลุ่มปรัะชีากรัที�ได้้รับั
ผู้ลกรัะทบ (Key Populations Research and Advocacy 
- KPRA) ในรัะด้บัชุีมชีน (2563) ข้อง APTN ที�เพิ�งเสิรัจ็ัสิิ�นไป
 ได้ม้กีารัด้ำาเนินการัตีรัวจัสิอบสิขุ้ภูาพข้องคนข้า้มเพศในปรัะเทศ
เนปาล อินโด้นีเซิยี ไทย และเวยีด้นาม1 ซิ่�งพบวา่สิทิธิดิ้า้นสิขุ้ภูาพ
ข้องคนข้า้มเพศในปรัะเทศทั�งหมด้เหลา่นี� ยงัไมไ่ด้ร้ับัการัแก้ไข้
อยา่งจัรังิจังั โด้ยจัากรัายงานลา่สิดุ้ได้เ้น้นยำ�าปรัะเด้น็ ด้งัต่ีอไปนี�
• ปรัะเด้น็ด้า้นความพรัอ้มข้องบรักิารัต่ีางๆ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง

บรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ
• ปรัะเด้น็ด้า้นการัเลอ่กปฏิิบติัี และค่าใชีจ้ัา่ย ที�ยงัคงเป็น

อุปสิรัรัคต่ีอการัเข้า้ถ่ึง
• ปรัะเด้น็เรั่�องการัยอมรับั อันสิบ่น่�องมาจัากการัข้าด้แนวทาง

ในการัให้บรักิารัที�มีความพรัอ้มให้ความชี่วยเหล่อทางด้้าน
วฒันธิรัรัมแก่คนข้า้มเพศ 

• ในการัสิมัภูาษณ์์และสินทนากลุม่ พบวา่ ผูู้้เข้า้รัว่มยงัเจัอปัญหา
ด้า้นคณุ์ภูาพ อันเน่�องมาจัากการัมขี้อ้มูลที�จัำากัด้เกี�ยวกับการั
ใชีฮ้อรัโ์มนเถ่ึ�อนอยา่งปลอด้ภัูย  

กรอบ
วตัถปุระสงค์และ
สทิธมินุษยชน
ชุดคูม่อืสขุภาพของคนขา้มเพศเล่มน้ี ได้รบัการ
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสำาหรบั
ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทยอ่ื์นๆ ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ทำางานในระบบบรกิารปฐม
ภมูริวมถึงบรกิารสขุภาพระดับชุมชน 

ภูมูภิูาคแหง่น้ีมคีวามแตีกต่ีางกันอยา่งมนัียสิำาคัญ ท้ังในแง่
ทัศนคติี, วธิิกีารัปฏิิบติัีต่ีอคนข้า้มเพศอยา่งมศัีกด้ิศ์รัแีละความ
เคารัพในการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัสิขุ้ภูาพ ตีลอด้จันจัำานวนผูู้้ปรัะกอบ
วชิีาชีพีทางการัแพทย์ในหลากหลายสิาข้าที่ใหก้ารัสินับสินุนด้้าน
สิขุ้ภูาพและความเป็นอยูท่ี่ด้ขี้องคนข้า้มเพศ  
ในเอกสิารัฉบบัน้ี  คำาวา่ ‘บรักิารัเพ่่อการัข้า้มเพศ’ มคีวามหมาย
เฉพาะเจัาะจังถ่ึง รัูปแบบการัรักัษาพยาบาลใด้ๆ ท่ีคนข้า้มเพศและ
ผูู้้มีความหลากหลายเพศได้้รับัเพ่่อปรับัเปลี่ยนรัา่งกายให้ตีรัง
กับเพศสิภูาพข้องพวกเข้า นอกจัากน้ี ในบางปรัะเทศยงัมบีรักิารั
และค่าใชีจ้ัา่ยท่ีแตีกต่ีางกัน ในการัปรับัเปลีย่นรัา่งกายใหต้ีรังกับ
เพศภูาวะแบบไมต้่ีองเข้า้ถ่ึงบุคลากรัผูู้้เชีีย่วชีาญ เชีน่ ศัลยแพทย์
 เป็นต้ีน  
อยา่งไรัก็ตีาม จัากงานวจิัยัก่อนหน้าน้ีโด้ยมูลนิธิเิอเชียีแปซิฟิิิค
 ทรัานสิเ์จันเด้อรั ์ เนตีเวริัค์ (APTN)  พบวา่ยงัมปีรัะเด้น็สิำาคัญ
ท่ีเหมอ่นกันในรัะด้บัภูมูภิูาค น่ันค่อ คนข้า้มเพศในทกุปรัะเทศใน
ภูมูภิูาคน้ี ยงัมอุีปสิรัรัคในการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพ ตีลอด้
จันปัญหาสิขุ้ภูาพท่ีหลากหลาย  ไมว่า่จัะเป็นเรั่่องการัด้แูลสิขุ้ภูาพ
ท่ัวไป การัป้องกันและการัตีรัวจัรักัษา HIV ตีลอด้จันบรักิารัเพ่่อ
การัข้า้มเพศ
มาตีรัฐานสิทิธิมินุษยชีนกำาหนด้ใหก้ารัด้แูลสิขุ้ภูาพและปัจัจัยัพ่้น
ฐานด้า้นสิขุ้ภูาพต้ีองมคีวามพรัอ้มในการัเข้า้ถ่ึงได้ ้และมคีณุ์ภูาพ
เป็นท่ียอมรับัสิำาหรับัทกุคน (UN CESCR, 2563)1 ท่ีเรัยีกกัน
วา่กรัอบแนวคิด้ AAAQ สิำาหรับัสิทิธิดิ้า้นสิขุ้ภูาพ ซิ่่งกำาหนด้ให้
บรักิารัสิขุ้ภูาพจัะต้ีองปรัะกอบไปด้ว้ย ด้งัน้ีThe 
จัากแผู้นงานการัใหก้ารัดู้แลที�ครัอบคลุมสิำาหรับัคนข้้ามเพศและ
ชุีมชีนคนข้า้มเพศในภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ หรัอ่ แผู้นงานสิขุ้ภูาพ
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กรอบแนวคิดกรอบ
ต้องการสขุภาพ
บรกิารท่ีจะ

ความพรอ้ม การัมบีรักิารัและโปรัแกรัมด้า้น
สิาธิารัณ์สิขุ้ที�สิามารัถึใชีง้านได้อ้ยา่งเพยีงพอค

ค
ค

การเขา้ถึ: การัมบีรักิารัที�เคารัพจัรัรัยาบรัรัณ์
ทางการัแพทย ์ เหมาะสิมกับบรับิททางด้า้น
วฒันธิรัรัม และใหค้วามสิำาคัญในเรั่�องการัรักัษา
ความลบั

การยอมรบั: การัมบีรักิารัและรัะบบอำานวยความ
สิะด้วกที�ไมเ่ลอ่กปฏิิบติัี สิามารัถึเข้า้ถ่ึงได้จ้ัรังิ
 รัาคาไมแ่พง และผูู้้คนมคีวามตีรัะหนักที�ด้เีกี�ยว
กับสิิ�งต่ีางๆ เหลา่นั�น 

คณุภาพ: การัมบีรักิารัที�เหมาะสิมกับบรับิท
ทางด้า้นวทิยาศาสิตีรัแ์ละการัแพทย ์ รัวมถ่ึงมี
คณุ์ภูาพที�ด้ ีคุ

ชุีด้คู่มอ่เลม่นี�สิะท้อนวธิิกีารั ที�ถึกูนำามาใชีใ้นมาตีรัฐานการัด้แูล 
(Standards of Care - SOC) ซิ่�งพฒันาข้่�นโด้ยสิมาคมวชิีาชีพี
ด้า้นสิขุ้ภูาพคนข้า้มเพศรัะด้บัโลก (World Professional 
Association for Transgender Health - WPATH) โด้ยเน้น
หลกัการัสิำาคัญที�ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพสิามารัถึนำาไปใชีไ้ด้ ้ แม้
ในพ่�นที�ที�มขี้ดี้จัำากัด้ด้า้นทรัพัยากรัและโอกาสิการัฝึึกอบรัม (โคล
แมนและคณ์ะ, 2555) นอกจัากนี� ยงัพบวา่ การัชีว่ยใหค้นข้า้ม
เพศสิามารัถึเข้า้ถ่ึงบรักิารัสิขุ้ภูาพ และบรักิารัการัแปลงเพศที�ได้้
รับัการัยอมรับัและมคีณุ์ภูาพ  ยงัมคีวามสิำาคัญต่ีอการัควบคมุ
การัแพรัร่ัะบาด้ข้อง HIV ในปรัะชีากรักลุม่นี�ได้ ้อีกด้ว้ย

1The AAAQ framework draws extensively on General Comment 14 from 
the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 
United Nations (2000). The right to the highest attainable standard of 
health: general comment 14, UN. E/C 12/2000/4.
2โครังการันโยบายสิขุ้ภูาพ, มูลนิธิเิอเชียีแปซิฟิิคิ ทรัานสิเ์จันเด้อรั ์เนตีเวริัค์, โครังการั
พฒันาแหง่สิหปรัะชีาชีาติี ปี 2558. แผู้นงานการัใหก้ารัด้แูลที�ครัอบคลมุสิำาหรับั
คนข้า้มเพศและชุีมชีนคนข้า้มเพศในภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ. วอชีงิตัีน ด้ซีิ:ี ฟิวิเจัอรัส์ิ
 กรัุ �ป, โครังการันโยบายสิขุ้ภูาพ. https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2017/10/blueprint-comprehensive.pdf

 3https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2018/12/FBTB-
Report-D3-Screen.pdf 

4https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2021/02/KPRA-
Regional_Darkgrey2pdf1.pdf

คู่มอืน้ีสำาหรบัใคร? 
หน่�งในเรั่�องที�มีการัรัอ้งข้อเข้้ามาอย่างต่ีอเน่�องจัากการัทำางาน
ข้อง APTN ค่อ ความต้ีองการัทรัพัยากรับางอยา่ง ที�จัะสิามารัถึ
ชีว่ยผูู้้ใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพ รัวมถ่ึงบรักิารัต่ีางๆในชุีมชีน สิามารัถึนำา
ไปใชีไ้ด้จ้ัรังิๆ เพ่�อปรับัปรัุงปรัะสิทิธิภิูาพในการัทำางานปรัะจัำาวนั
ข้องพวกเข้า คู่มอ่นี�จัง่เป็นอีกวธิิหีน่�งที�จัะชีว่ยตีอบสินองความ
ต้ีองการัเหลา่นั�น
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แต่ละหวัขอ้มคีวามเชื่อมโยงกับผลลัพธจ์ากการ
เรยีนรู ้โดยวตัถปุระสงค์การเรยีนรูโ้ดยรวมคือการ
ทำาความเขา้ใจในเรื่องดังต่อไปน้ี  

วตัถปุระสงค์
การเรยีนรู้

ความหลากหลายของคนข้ามเพศและแนวคิด
ของบรกิารเพื่อการขา้มเพศ 

อิทธพิลด้านทัศนคติต่อคนขา้มเพศ ระหวา่ง
การมองวา่พวกเขามคีวามผดิปกติทางจติ จาก
การถกูระบุวา่เป็นผู้ป่วยกับการใหค้วามยนิยอม
และสนับสนุนให้พวกเขาเข้ารับบริการจากผู้
เชีย่วชาญด้านสขุภาพจติ 

ความเครยีดของชนกลุ่มน้อย ผลกระทบด้าน
สขุภาพจติและความเป็นอยูท่ี่ดีของคนขา้มเพศ 

ปัญหาสำาคัญในการจดัการฮอรโ์มน ตลอดจน
ตัวเลือกบรกิารเพื่อการขา้มเพศ และปัญหาสขุ
ภาพใดๆ ท่ีอาจเชื่อมโยงกับภาวะแทรกแซงอ่ืนๆ 
อันไมไ่ด้เกิดขึ้นจากการทำาศัลยกรรม   

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีตรงกับเพศสภาพ
และไมแ่บง่แยกสำาหรบัผูป่้วยขา้มเพศ

แนวทางในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงครอบครวั
ของพวกเขา

ความหลากหลาย

สขุภาพจติ+ความเป็นอยูท่ี่ดี

การดแูลยนืยนัเพศ

พื้นท่ีต้อนรบั

หนุ่มขา้มเพศ

การกำาจดัพยาธิ
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มาตรฐานแนวปฏิบติัท่ีดีในปัจจุบนัในการดแูลผู้
ป่วยขา้มเพศโดยอาศัยการใชห้นังสอืยนิยอมใน
การเขา้รบับรกิารเพื่อการขา้มเพศ

การใช้ประวัติทางเพศในการยืนยันเพศสภาพ
ของบุคคลขา้มเพศ รวมถึงระบุปัญหาสขุภาวะ
ทางเพศและอนามัยการเจรญิพันธุบ์างอย่างที่
คนขา้มเพศอาจเผชญิ  

ภาระปัญหาด้าน HIV ของผูห้ญิงขา้มเพศใน
ภมูภิาคน้ี ตลอดจนแนวทางการใช ้ PrEP และ
 PEP สำาหรบัคนขา้มเพศ และอันตรกิรยิา
ระหวา่งการใชย้าต้าน HIV กับฮอรโ์มนเพื่อการ
ขา้มเพศ  

แนวทางการป้องกันทัว่ไปและการคัดกรอง ไป
ใชกั้บคนขา้มเพศ รวมถึงการลงบนัทึกประวติั
เพศสภาพ

การให้การสนับสนุนในเรื่องสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชนของคนขา้มเพศ จากผูป้ระกอบ
วชิาชพีทางการแพทย์และบุคคลากรด้านสุขภา
พอ่ืนๆ 

สทิธทิรานส์

มาตรฐานการดแูล สขุภาพทางเพศ+การเจรญิพนัธุ์

สขุาภิบาลท่ัวไป HIV &คนขา้มเพศ
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ในการัตีรัวจัทานชุีด้คู่มอ่เลม่นี� ผูู้้ตีรัวจัทานหลายท่านยงัได้แ้นะนำา
ใหอ้้างอิงเอกสิารัสิำาคัญเด้ยีวกัน หรัอ่ใหเ้ครัด้ติีแหลง่ที�มาเด้มิ ด้งั
นั�น APTN จัง่ข้อแจัง้ใหท้รัาบวา่ได้ม้กีารันำาข้อ้มูลจัำานวนมากมาใชี้
จัากแหลง่อ้างอิงเหลา่นั�น ในการัพฒันาชุีด้ข้อ้มูลนี�  
APTN ยงัตีรัะหนักด้วีา่ ความสิะด้วกในการัเข้า้ถ่ึงข้อ้มูลเป็นสิิ�ง
สิำาคัญ โด้ยในเบ่�องต้ีน ชุีด้คู่มอ่นี�ยงัไมพ่รัอ้มเข้า้ถ่ึงผู้่านทางรัะบบ
ออนไลน์ได้ ้ อยา่งไรัก็ตีาม APTN ข้อแสิด้งความข้อบคณุ์ต่ีอ
องค์กรัที�รัว่มแบง่ปันแหลง่ข้อ้มูลออนไลน์ และอนุญาตีใหเ้รัาลิ�งค์
ชุีด้คู่มอ่เลม่นี�เข้า้กับรัะบบด้งักลา่วได้ต่้ีอไป 
โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง เรัาต้ีองข้อข้อบคณุ์ Teddy Cook และ
คณ์ะทำางาน Trans Health Equity ข้อง ACON ที�ได้ใ้หข้้อ้มูล
จัำานวนมากใหเ้รัาได้ร้ัวบรัวมในชุีด้คู่มอ่เลม่นี� รัวมถ่ึงเชี่�อมโยงชุีด้
ข้อ้มูลนี�เข้า้กับ TransHub ซิ่�งถึกูสิรัา้งข้่�นโด้ยคนข้า้มเพศ เพ่�อ
คนข้้ามเพศและผูู้้มีความหลากหลายทางเพศจัากนิวเซิาท์เวลสิ์
 (NSW) ปรัะเทศออสิเตีรัเลยี ซิ่�งทำางานอยา่งใกลช้ีดิ้กับผูู้้ให้
บรักิารัสิขุ้ภูาพและภูาคีเครัอ่ข้า่ย ที�สิำาคัญ ACON ยงัเป็นองค์กรั
ที�มคีวามเชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพชุีมชีน การัปฏิิบติัีแบบไมแ่บง่แยก 
และปรัะเด้น็ HIV สิำาหรับัผูู้้มคีวามหลากหลายทางเพศวถีิึและเพศ
สิภูาพ  อีกด้ว้ย

ชุีด้คู่มอ่นี� ได้ร้ับัการัพฒันาโด้ยได้ร้ับัการัสินับสินุนจัาก
 แผู้นฉกุเฉินข้องปรัะธิานาธิบิด้เีพ่�อบรัรัเทาปัญหาเอด้สิ ์ (U.S. 
President’s Emergency Plan for AIDS Relief - 
PEPFAR) และ องค์การัเพ่�อการัพฒันารัะหวา่งปรัะเทศข้อง
สิหรัฐัอเมรักิา (United States Agency for International 
Development – USAID) ผู้่านโครังการั EpiC (Meeting 
Targets and Maintaining Epidemic Control) รัวมถ่ึง
ได้ร้ับัการัสินับสินุนจัากกองทนุความเสิมอภูาคโลก ( Global 
Equality Fund - GEF)

การพฒันาชุด
ขอ้มูลน้ี

ในการพฒันาขอ้มูลชุดน้ี APTN ได้รบัคำา
ปรกึษาและขอ้มูลจากผู้เชีย่วชาญด้านสขุภาพ
และผูน้ำาชุมชนคนขา้มเพศท่ัวภมูภิาคท่ีให้การ
สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อคน
ขา้มเพศ โดยทีมงานได้สง่แบบสอบถามสัน้ๆ

ใหพ้วกเข้าชีว่ยรัะบุหวัข้อ้ รัวมถ่ึงแนะนำาเน่�อหาสิำาคัญที�ควรัรัวมไว้
ในชุีด้คู่มอ่เลม่นี� และยงัข้อได้ข้้อความรัว่มมอ่จัากพวกเข้าในการั
ชีว่ยตีรัวจัสิอบเน่�อหาทั�งหมด้อีกครัั�งด้ว้ย 
ชุีด้คู่มอ่นี�ได้ร้ับัการัพฒันาข้่�นโด้ย Cole Young เจัา้หน้าที�
โครังการั และได้ร้ับัการัตีรัวจัสิอบรัว่มกันโด้ย Joe Wong, Cole 
Young และ Raine Cortes 
รัา่งชีอ้มูลชุีด้นี�ได้ผู้้่านการัตีรัวจัทานแลว้ 2 รัอบ โด้ย APTN ข้อ
แสิด้งความข้อบคุณ์เป็นอย่างยิ�งต่ีอผูู้้รัว่มตีรัวจัทานทุกท่าน 
รัวมถ่ึงผูู้้ที�มรีัายชี่�อด้า้นลา่งที�ชีว่ยใหข้้อ้เสินอแนะเป็นอยา่งด้:ี  
ผูู้้ปรัะกอบวชิีาชีพี และนักวชิีาการัด้า้นสิขุ้ภูาพ: Dr Asa Radix (
สิหรัฐัอเมรักิา), Dr Nittaya Phanuphak (ไทย), Dr Alegra 
Wolter (อินโด้นีเซิยี), Dr Melissa Kelly (ออสิเตีรัเลยี), Dr 
Sam Winter (ออสิเตีรัเลยี), Teddy Cook (ออสิเตีรัเลยี
), Dr Rachel Johnson (เอาเตีอารัวั / นิวซิแีลนด้)์, Dr Sue 
Bagshaw (เอาเตีอารัวั / นิวซิแีลนด้)์, และ Mo Harte (เอาเตี
อารัวั / นิวซิแีลนด้)์
FHI 360:  Matt Avery, Sanya Umasa และ Nicha 
Rongram
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แบบสะท้อนตนเองต่อไปนี� จะเปิดโอกาสใหท่้านได้สะท้อนความรูเ้ขา้ใจตลอดจนมุมมองของท่านที�มต่ีอสขุภาวะ และ
บรกิารเพื�อการขา้มเพศของคนขา้มเพศ 
โปรดทำาสำาเนาหรอืบนัทึกคำาตอบเหล่านี� โดยในสว่นท้ายของชุดคู่มอืนี� เราจะถามคำาถามเดียวกันอีกครั�ง เพื�อเปิด
โอกาสใหท่้านได้ไตรต่รอง หรอืทบทวนขอ้มูลชงิลึก ซึ�งจะสะท้อนความเขา้อกเขา้ใจที�ท่านมต่ีอคนขา้มเพศและคนที�มี
ความหลากหลายเพศ  
โปรัด้อ่านแบบสิะท้อนตีนเอง 8 ข้อ้ด้า้นลา่ง และเลอ่กวา่ท่านเหน็ด้ว้ยมากน้อยเพยีงใด้

การสะท้อนตนเอง

ในฐานะแพทย ์การเขา้ใจอัตลักษณ์์ทางเพศของผูเ้ขา้รบับรกิารจะชว่ยใหฉั้นดแูลพวกเขาได้ดีขึ�น   

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันมีความเข้าใจมากพอที�จะพูดคุยกับคนข้ามเพศเกี�ยวกับอัตลักษณ์์ทางเพศและความต้องการในการแปลงเพศ
ของพวกเขาได้อยา่งไมอึ่ดอัดใจ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันมคีวามสามารถที�จะพูดคยุเกี�ยวกับปัญหาสขุภาพจติ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของการประเมนิด้านจติสงัคมแบบองค์
รวม

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันเขา้ใจดีวา่ความหลากหลายทางเพศไมใ่ชค่วามเจบ็ปว่ยทางจติ และฉันมหีน้าที�ใหค้วามชว่ยเหลือผูป้ว่ยขา้มเพศที�
ต้องเผชญิกับปัญหาสขุภาพจติ ดังนั�น สิ�งเหล่านี�จงึไมใ่ชอุ่ปสรรคในการเขา้ถึงบรกิารเพื�อการขา้มเพศของพวกเขา

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันเขา้ใจหลักการของบรกิารเพื�อการขา้มเพศ และการใชห้นังสอืยนิยอม

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 
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การสะท้อนตนเอง
ฉันเขา้ใจวธิสีรา้งสภาพแวดล้อมที�ตรงกับเพศสภาพและไมแ่บง่แยก สำาหรบัคนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลาย
ทางเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูว้ธิกีารนำาแนวทางการตรวจคัดกรองมะเรง็มาประยุกต์ใชกั้บผูเ้ขา้รบับรกิารที�เป็นคนขา้มเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูว้ธิสีอบถามผูป้ว่ยขา้มเพศเกี�ยวกับประวติัทางเพศของพวกเขา โดยใชภ้าษาที�ตรงกับเพศสภาพและเพื�อใหเ้ขา้
บอกขอ้มูลที�เพยีงพอแก่ฉันในการวเิคราะหไ์ด้วา่ พวกเขาควรได้รบัการตรวจคัดกรองแบบใด  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูว้ธิพูีดคยุกับผูห้ญิงขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ เกี�ยวกับการปอ้งกัน การดแูล 
และการรกัษา HIV รวมถึงขอ้กังวลใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับอันตรกิรยิาระหวา่งการใชฮ้อรโ์มนเพื�อการขา้มเพศและการ
ใช ้PEP/PrEP หรอื ยาต้าน HIV 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันเขา้ใจปัญหาสำาคัญในการจดัการฮอรโ์มนเพื�อการขา้มเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันทราบดีวา่ คนขา้มเพศจำานวนมากใชว้ธิกีารกดรดัหรอือำาพรางอวยัวะเพศ การใชอ้วยัวะเทียม เชน่ อวยัวะเพศชาย
เทียม (packers)  และเต้านมซลิิโคน ในการปรบัเปลี�ยนรา่งกายใหต้รงกับเพศสภาพได้  และฉันสามารถแนะนำาวธิี
การใชส้ิ�งเหล่านี�ใหกั้บพวกเขาได้อยา่งปลอดภัย  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันทราบวา่ มกีารทำาศัลยกรรมหลากหลายวธิเีพื�อการแปลงเพศ รวมถึงการใหค้วามชว่ยเหลือทางการแพทย์
ประเภทต่างๆ ที�อาจจำาเป็นต้องทำาก่อน ทำาหลัง หรอืทำาในชว่งเวลาของการผา่ตัด 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันเขา้ใจวา่ ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพทั�วไปมหีน้าที�ในการสนับสนุนการขา้มเพศของเยาวชน เชน่ การใหค้วาม
ชว่ยเหลือด้านจติสงัคม การใหข้อ้มูลที�เหมาะสมต่อพฒันาการแก่เยาวชนและครอบครวัของพวกเขา ตลอดจน
แนะนำาผูเ้ชี�ยวชาญตามความเหมาะสม      

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 
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การสะท้อนตนเอง
ฉันทราบถึงตัวเลือกต่างๆที�มอียู ่ หากผูป้ว่ยของฉันต้องการเขา้ถึงบรกิารการแปลงเพศ หรอืต้องการใหฉั้นสง่ต่อ
พวกเขาเพื�อเขา้รบัการดแูลจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูว้า่จะสง่คนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศเขา้รบับรกิารต่อได้ที�ไหน หากพวกเขาต้องการการความ
ชว่ยเหลือ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันมแีหล่งขอ้มูลในการค้นหาเพื�อทำาความเขา้ใจเกี�ยวกับการปอ้งกัน การตรวจและรกัษาเอชไอว ี รวมถึงการดแูล
สขุภาพทั�วไป และบรกิารเพื�อการขา้มเพศ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูส้กึสบายใจเมื�อต้องพูดคยุเกี�ยวกับบรกิารเพื�อการขา้มเพศกับเพื�อนรว่มงานและเพื�อนๆ ของฉัน 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันรูส้ึกสบายใจที�จะใหค้วามรูแ้ละพูดคยุกับเพื�อนรว่มงานที�มทัีศนะคติไมดี่ต่อคนข้ามเพศและผู้มคีวามหลากหลาย
ทางเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 

ฉันสามารถมอบบรกิารสุขภาพที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้ารบับรกิารที�เป็นคนข้ามเพศและมีความ
หลากหลายทางเพศได้

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ�ง   ไมเ่หน็ด้วย   เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิ�ง 
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13



คำาศัพท์เฉพาะ
1.1  อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ 

1.2  ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับเพศสภาพของบุคคล

1.3  รสนิยมความรูส้กึและพฤติกรรมทางเพศ

1.4  ลักษณะทางเพศ

1.5  การปรบัเปล่ียนให้ตรงกับเพศภาวะ 

1.6  บรกิารเพื่อการขา้มเพศ 

1 
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเขา้ใจความหลากหลายของคนขา้มเพศ รวมถึง
คำาศัพท์เฉพาะบางคำาท่ีพวกเขาใชอ้ธบิายอัตลักษณ์์ และ
การแสดงออกทางเพศของพวกเขาเอง

ทำาความเข้าใจคำาศัพท์เฉพาะบางคำาท่ีใช้อธิบายขัน้ตอน
ของการเขา้รบับรกิารเพื่อการขา้มเพศ

1

2
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เป็นภูาวะความรัูส้ิก่ลก่ๆ ภูายใน และ
เป็นปรัะสิบการัณ์์สิว่นตัีวข้องบุคคล
หน่�งที�มต่ีีอเพศสิภูาพข้องตีนเอง โด้ย
อาจัมองวา่ตีนเองเป็นเพศชีาย เพศ

หญิง หรัอ่ผู้สิมผู้สิานกันทั�งสิองเพศสิภูาพ หรัอ่ไมทั่�งสิองอยา่ง ซิ่�งอัตีลกัษณ์์ทางเพศ
อาจัเหมอ่นหรัอ่แตีกต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ข้องพวกเข้าก็ได้ ้

อัตลักษณ์และการ
แสดงออกทาง
เพศ
ชุดคู่มอืน้ีมุง่เน้นเรื่องสขุภาวะของคนขา้ม
เพศ ซึง่หมายถึงผูท่ี้มอัีตลักษณ์์ทางเพศต่าง
จากเพศกำาเนิด โดยเพศสภาพของบุคคลหนึ่ง
ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์์ทางเพศภายในและ
การแสดงออกทางเพศภายนอก 

 

อัตลักษณ์์ ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ

เป็นการัแสิด้งออกถ่ึงเพศสิภูาพข้องบุคคล
หน่�ง ผู้่านรัูปลกัษณ์์ภูายนอก เชีน่ การัแต่ีง
กาย ทรังผู้ม เครั่�องปรัะด้บั เครั่�องสิำาอาง 
เป็นต้ีน รัวมถ่ึงกิรัยิาท่าทาง คำาพูด้ รัูปแบบ
พฤติีกรัรัม ชี่�อ และความชีอบสิว่นตัีว โด้ย 

การัแสิด้งออกทางเพศอาจัเป็นไปตีามอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้าหรัอ่ไมก็่ได้้

เน่�องจัากการัแสิด้งออกทางเพศ เป็นสิิ�งที�สิามารัถึมองเหน็ได้จ้ัากภูายนอก จัง่มกัเป็นเหตีผุู้ลในการัเลอ่กปฏิิบติัีต่ีอบุคคลข้า้มเพศ และ
บุคคลอ่�นๆ ที�ถึกูมองวา่อยูน่อกกรัอบบรัรัทัด้ฐานทางเพศข้องสิงัคม  

1.1

เพศของบุคคลรวมถึง ↓

16สูบ่รกิารสขุภาพเพื่อการเปล่ียนแปลง



เพศหญิง
แต่กำาเนิด
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีถูกสันนิษฐาน
ว่ า เ ป็น เพศหญิง เมื่ อ
แรกเกิดและอย่างน้อย
ได้รบัการเล้ียงดใูนเบื้อง
ต้นในฐานะเด็กผูห้ญิง

เพศชาย
แต่กำาเนิด
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีถูกสันนิษฐาน

ในชุดคู่มอืน้ี คำาวา่ คนขา้มเพศ เป็นคำาศัพท์
ท่ีใชเ้พื่ออธิบายบุคคลท่ีมีอัตลักษณ์์ทางเพศ
ไมต่รงกับเพศกำาเนิดของพวกเขา และยงั
ครอบคลุมถึงอัตลักษณ์์และการแสดงออก
ทางเพศท่ีมคีวามหลากหลายในภมูภิาคเอเชยี
และแปซฟิิก อีกด้วย

กะเทย
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีเป็นเพศชาย
แต่กำาเนิด แต่นิยามตน
หรอืแสดงออกอย่างผู้
หญิงหรือเด็กผู้หญิง 

นอน-ไบนารี
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีไม่ได้ระบุตัวตน
วา่เป็นผู้ชายหรอืผู้หญิง 
(เด็กผูช้าย หรอืเด็กผู้
หญิง) และอาจระบุวา่
ไมใ่ชทั่ง้คู่

บุคคลขา้มเพศ
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีระบุตัวตนว่ามี
เพศท่ีแตกต่างจากเพศ
กำาเนิด โดยคนขา้มเพศ
จำานวนหนึ่งระบุตัวตน
ภายในกรอบเพศชาย-
หญิง ในขณะท่ีคนขา้ม
เพศอีกจำานวนหนึ่งระบุ
ตัวตนภายนอกกรอบ
เพศชาย-หญิง หรอืท่ี
เรยีกว่าอัตลักษณ์แบบ
นอน-ไบนาร ี (non-
binary) 

คำ าศัพท์
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คำ าศัพท์
อยา่งไรก็ตาม ภาษาต่างๆ ทัว่โลก รวมถึงภาษาในภมูภิาคน้ี มกั
ไมไ่ด้แบง่แยกความแตกต่างระหวา่งคำาวา่เพศ เพศสภาพ และ
อัตลักษณ์์ทางเพศเสมอไป ในขณ์ะท่ีศัพท์เฉพาะทางวฒันธรรม
บางคำา รวมถึงศัพท์พื้นเมอืง อาจบรรยายถึงอัตลักษณ์์ทาง
เพศ การแสดงออกทางเพศ และ/หรอืความรูส้กึทางเพศของ
บุคคล  

ว่าเป็นเพศชายเมื่อแรก
เกิดและอย่างน้อยได้
รับการเล้ียงดูในเบื้ อง
ต้นในฐานะเด็กผู้ชาย 

ชายขา้มเพศ
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีระบุตัวตนวา่
เป็นชายหรอืเด็กชาย 
โดยท่ีมเีพศกำาเนิดเป็น
เพศชาย

ทอม
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีเป็นเพศหญิง
แต่กำาเนิด แต่นิยามตน
หรือแสดงออกอย่าง
ผูช้ายหรอืเด็กผูช้าย

หญิงขา้มเพศ
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิาย
บุคคลท่ีระ บุ ตัวตนว่า
เป็นหญิงหรอืเด็กหญิง 
ดยท่ีมีเพศกำาเนิดเป็น
เพศชาย

บุคคลตรงเพศ
ผู้ ท่ี มี อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง
เพศสอดคล้องกับเพศ
กำาเนิด 

ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ
คำาศัพท์นี้ ใชอ้ธบิายบุคคลท่ี
มีเพศสภาพไม่ตรงกับความ
ค า ด ห วั ง ท า ง สั ง ค ม ห รือ
วัฒนธรรมท่ีพวกเขาดำารง
อยู ่ ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ
ชาย-หญิง การเป็นคนขา้ม
เพศถือเป็นหน่ึงในกลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ 
อยา่งไรก็ตาม ไมใ่ชผู่ม้คีวาม
หลากหลายทางเพศทุกคนจะ
ระบุตัวตนว่าเป็นคนข้ามเพศ
 และไมใ่ชค่นขา้มเพศทกุคน
จะระบุตัวตนว่าเป็นผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ
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ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับเพศสภาพของ
บุคคล
ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก มปีระวติัศาสตรอั์นยาวนานในการใชค้ำาศัพท์เฉพาะทางวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับอัตลักษณ์์หรอืการแสดงออกทางเพศท่ีหลากหลาย โดยในชุคคู่มอืน้ี มกัจะใชค้ำาวา่ “
คนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ” เพื่อใหค้รอบคลมุถึงคำาศัพท์เฉพาะทางวฒันธรรม
เหล่าน้ีด้วย 

1.2 

TRANS MEN / 
TRANS MASCULINE 
PEOPLE
นอกจากนี้ ยงัมศัีพท์เฉพาะทาง
วฒันธรรมในภาษาท้องถ่ินเพื่อใช้
เรยีกผูช้ายขา้มเพศในภมูภิาคนี้
 เชน่ thirunambi และ kua xing (
มาเลเซยี), fa’atama (ซามวั) และ
 viaviatagane (ฟิจ)ิ เป็นต้น โดย
ในประเทศฟิจ ิยงัมกีารใชค้ำาสแลง
เพื่อเรยีกทอม คือ brastos ซึ่งเป็น
ตัวยอ่มาจากคำาในภาษาอังกฤษ

 TRANS WOMEN / 
TRANS FEMININE 
PEOPLE
คำาศัพท์เหล่านี้ทัง้ในภมูภิาคเอเชยี
และแปซฟิิก หมายถึงบุคคลท่ีถกู
สนันิษฐานหรอืมเีพศกำาเนิดเป็นชาย
 แต่ระบุตัวตนวา่เป็นผูห้ญิงหรอืเป็น
เพศอ่ืน (หรอืในบางครัง้ ถกูเรยีก
วา่เป็น “เพศท่ีสาม” ในเขตเอเชยีใต้
หรอืแปซฟิิก) สว่นคำาศัพท์ดังกล่าวท่ี
ใชใ้นเขตแปซฟิิก ยงัแสดงถึงความ
เก่ียวขอ้งของบุคคลกับครอบครวั
และวฒันธรรมของพวกเขา และมกั

ใชเ้พื่อเรยีกผูท่ี้มกีารแสดงออกทาง
เพศหรอืรสนิยมทางเพศท่ีหลาก
หลาย อีกด้วย    

ENGLISH 
LANGUAGE TERMS
ไมเ่พยีงเท่านี้ ยงัพบวา่มกีารใชค้ำา
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภมูภิาคนี้
ด้วย ซึ่งในบางประเทศ จะเป็นการนำา
เอาศัพท์ในภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถ่ินมารวมกัน ยกตัวอยา่งเชน่
 คำาวา่ transpinay ซึ่งใชเ้รยีกผูห้ญิง
ขา้มเพศ และ transpinoy ซึ่งใชเ้รยีก
ผูช้ายขา้มเพศในประเทศฟิลิปปินส์
 สว่นในประเทศอินโดนีเซยี จะใชค้ำา
วา่ transpuan เพื่อใชเ้รยีกผูห้ญิง
ขา้มเพศ และ transpria เพื่อใชเ้รยีก
ผูช้ายขา้มเพศ  

NEW TERMS
ในบางสว่นของภมูภิาคเอเชยี รวม
ทัง้ประเทศจนี สว่นใหญ่พบวา่ มี
การใชศั้พท์ใหมใ่นการกล่าวถึงคน
ขา้มเพศ ซึ่งได้รบัอิทธพิลมาจากคำา
ศัพท์ท่ีใชใ้นระดับสากลในฝ่ังตะวนั
ตก เชน่ คำาวา่ bian xing ren (变变变) 
ซึ่งใชเ้รยีกบุคคลท่ีผา่นการแปลง
เพศเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว และก็ยงัมี

ศัพท์ใหมอ่ื่นๆ อีก ได้แก่ kua xing 
bie (跨跨跨 - คนขา้มเพศ), xiong 
di (跨跨 - ผูช้ายขา้มเพศ ซึ่งหมาย
ถึง ‘พี‘่น้องชาย’) และ jie mei (
变变 - ผูห้ญิงขา้มเพศ ซึ่งหมายถึง
 ‘พี/่น้องสาว’) สว่นในประเทศไทย
 นักเคล่ือนไหวบางกลุ่มยงัใชค้ำาวา่
 คนขา้มเพศ (หมายถึง ผูห้ญิงหรอื
ผูช้ายท่ีเขา้สูก่ระบวนการขา้มเพศ
แล้ว) และ คนแปลงเพศ (หมายถึง
 ผูห้ญิงหรอืผูช้ายท่ีได้รบัการแปลง
เพศเรยีบรอ้ยแล้ว) . 

NON-BINARY
ถึงแมว้า่ในภมูภิาคเอเชยี จะมกีาร
ใชค้ำาศัพท์ต่างๆ เชน่ นอน-ไบนารี
 (non-binary), ผูม้เีพศสภาพ
นอกกรอบเพศ (gender non-
conforming) หรอื เจนเดอรเ์ควี
ยร ์(genderqueer) ไมม่ากเท่าไร
นัก เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศออส
ตราเลเซยี อเมรกิาเหนือ หรอืยุโรป
ตะวนัตก อยา่งไรก็ตาม ในปัจุบนัมี
การใชค้ำาศัพท์เหล่านี้มากขึ้น โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเยาวชนขา้ม
เพศ นอกจากนี้ พบวา่ ยงัมกีลุ่มผู้
ท่ีถกูเรยีกวา่เป็น brastos จำานวน
มากในประเทศฟิจ ิท่ีระบุตัวตนของ
พวกเขาเองวา่เป็น ผูม้เีพศสภาพ
นอกกรอบเพศ (gender non-
conforming) อีกด้วย

ในเอกสารชุดนี้ มกีารใชค้ำาวา่ นอน-ไบนาร ีอยูบ่อ่ยครัง้ โดยมคีำาอธบิายวา่ เป็นผูท่ี้เป็นเพศชายแต่กำาเนิดและผูท่ี้เป็น
เพศหญิงแต่กำาเนิด ทัง้นี้ มคีวามหมายท่ีแตกต่างจากผูห้ญิงขา้มเพศและผูช้ายขา้มเพศ 
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ประเทศ     ขอ้กำาหนดเฉพาะทางวฒันธรรม

ประเทศไทย

มาเลเซยี

อินโดนีเซยี

บงัคลาเทศ อินเดีย และปากีสถาน

อินเดีย

ปากีสถาน

เนปาล

ซามวั & อเมรกัินซามวั

ตองกา

นีอูเอ

หมูเ่กาะคกุ

ตวูาลู

ตาฮิติและฮาวาย

ปาปัวนิวกินี

ฟิจิ

กะเทย

มกัญ่า

วาเรยี

ฮิจเราะห์

ธรุีนังไกและอรวานี

ควาจา สริา

เมติ

ฟาฟาฟีน

leiti/ fakaleiti

fakafifine

akava’inepina

มาฮู

ปาโลปา

ปาโลปา

Vakasalewalewa — ในฟิจ ิคนขา้มเพศท่ีมเีชื้อสาย
อินเดียเรยีกวา่ hijra หรอืโดยคำาวา่ jiji ในภาษาฮินดี
ของฟิจิ
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รสนิยมทางเพศ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการดึงดดูอารมณ์์ท่ีลึกซึง้ เสน่หา และ
มคีวามสมัพนัธท์างเพศกับบุคคลอ่ืน 

สิำาหรับับุคคลที�ชี่�นชีอบเพศเด้ียวกันเพียงอย่างเด้ียวอาจันิยาม
ตีนวา่เป็น เกยห์รัอ่เลสิเบี�ยน สิำาหรับับุคคลที�ชี่�นชีอบบุคคลอ่�นโด้ย
ไมค่ำาน่งวา่พวกเข้าจัะเป็นเพศอะไรัอาจันิยามตีนวา่เป็น คนรักัสิอง
เพศ (Bisexual) หรัอ่ คนรักัไมจ่ัำากัด้เพศ (Pansexual) สิำาหรับั
บุคคลที�ไม่มีความรัูส้ิ่กปรัารัถึนาทางเพศหรัอ่ความรักัเชีงิโรัแมน
ติีกและเซิก็ซิ ์ อาจันิยามตีนวา่เป็น ผูู้้ไมฝั่ึกใจัทางเพศ (asexual) 
หรัอ่ ผูู้้ไมม่แีรังด้ง่ด้ดู้ทางใจั (aromantic)
รัสินิยมทางเพศ หมายถ่ึง ความสิามารัถึข้องบุคคลในการัด้ง่ด้ดู้
อารัมณ์์ที�ลก่ซิ่�ง เสิน่หา และมคีวามสิมัพนัธิท์างเพศกับบุคคลอ่�น
 สิำาหรับับุคคลที�ชี่�นชีอบเพศเด้ยีวกันเพยีงอยา่งเด้ยีวอาจันิยาม
ตีนวา่เป็น เกยห์รัอ่เลสิเบี�ยน สิำาหรับับุคคลที�ชี่�นชีอบบุคคลอ่�นโด้ย
ไมค่ำาน่งวา่พวกเข้าจัะเป็นเพศอะไรัอาจันิยามตีนวา่เป็น คนรักัสิอง
เพศ (Bisexual) หรัอ่ คนรักัไมจ่ัำากัด้เพศ (Pansexual) สิำาหรับั
บุคคลที�ไม่มีความรัูส้ิ่กปรัารัถึนาทางเพศหรัอ่ความรักัเชีงิโรัแมน
ติีกและเซิก็ซิ ์ อาจันิยามตีนวา่เป็น ผูู้้ไมฝั่ึกใจัทางเพศ (asexual) 
หรัอ่ ผูู้้ไมม่แีรังด้ง่ด้ดู้ทางใจั (aromantic)
เชีน่เด้ยีวกับทกุคนในสิงัคม บุคคลข้า้มเพศมสีิทิธิใินการัเลอ่ก
และกำาหนด้รัสินิยมทางเพศข้องตีนเอง แต่ีในปัจัจุับนั ยงัพบวา่
 ผูู้้หญิงข้า้มเพศจัำานวนมากยงัคงได้ร้ับัการัปฏิิบติัีที�ไมต่ีรังกับ
เพศสิภูาพข้องพวกเธิอในสิถึานพยาบาล ตีลอด้จันการัรัวบรัวม

ข้อ้มูลและการัทำาวจิัยัที�จัดั้ใหพ้วกเธิออยูใ่นกลุม่เด้ยีวกับ ‘ชีายรักั
ชีาย’ การัที�ผูู้้หญิงข้า้มเพศนิยามตีนวา่เป็นผูู้้หญิงและมคีู่นอน
เป็นผูู้้ชีาย นั�นหมายความวา่ เธิอเป็นผูู้้หญิงที�มเีพศสิมัพนัธิกั์บ
ผูู้้ชีาย หากแต่ีคำาวา่ ชีายรักัชีาย หมายถ่ึงผูู้้ชีายหรัอ่ผูู้้ชีายข้า้ม
เพศที�มเีพศสิมัพนัธิกั์บผูู้้ชีาย ด้งันั�น ในปรัะเทศที�การัรัายงาน
สิถึานการัณ์์ HIV ยงัคงจัดั้ใหผูู้้้หญิงข้า้มอยูใ่นกลุม่ ‘ชีายรักั
ชีาย’ มนัจัง่เป็นสิิ�งสิำาคัญที� หน่วยงานฝ่ึายบรัหิารัและหน่วยงาน
ทางการัแพทย์จัะต้ีองปฏิิบัติีต่ีอผูู้้หญิงข้้ามเพศด้้วยความเคารัพ
ในเพศสิภูาพข้องพวกเธิอ
โด้ยทั�วไปแลว้ คำาศัพท์ที�ผูู้้คนใชีเ้พ่�ออธิบิายรัสินิยมทางเพศมกัข้่�น
อยูกั่บอัตีลกัษณ์์ทางเพศ ด้งันั�น สิำาหรับัผูู้้หญิงข้า้มเพศที�เลอ่ก
มคีู่นอนเป็นผูู้้ชีาย ก็มกัจัะนิยามตีนวา่ เป็นคนรักัเพศตีรังข้า้ม (
หรัอ่คนรักัสิองเพศ/คนรักัไมจ่ัำากัด้เพศ หากเธิอไมไ่ด้ส้ินใจัเฉพาะ
เพศชีาย) อยา่งไรัก็ตีาม ในบางปรัะเทศข้องภูมูภิูาคนี� ผูู้้หญิงข้า้ม
เพศบางคนที�ชี่�นชีอบผูู้้ชีายที�เป็นชีายแท้อาจัยังเรัยีกตัีวเองว่า
เป็นเกย ์ ด้งันั�น การัหลกีเลี�ยงการัตัี�งสิมมติีฐานจัง่เป็นสิิ�งสิำาคัญ
 และใชีค้ำาศัพท์ตีามแบบที�พวกเข้าใชีนิ้ยามตัีวตีนข้องพวกเข้าเอง 
พฤติีกรัรัมทางเพศยงัทำาใหบุ้คคลเสิี�ยงต่ีอการัติีด้ หรัอ่แพรัเ่ชี่�อ
ทางเพศสิมัพนัธิ ์(sexually transmitted infections - STIs) 
รัวมถ่ึง HIV ด้งันั�น บุคลากรัทางการัแพทยค์วรัใหค้วามสิำาคัญกับ
เรั่�องความรัูส้ิก่และพฤติีกรัรัมทางเพศข้องบุคคล มากกวา่เน้นไป
ที�เรั่�องรัสินิยมหรัอ่อัตีลกัษณ์์ทางเพศ ด้ว้ยเหตีผุู้ลนานัปการัเหลา่
นี� รัวมถ่ึงการัตีีตีรัาและการัเลอ่กปฏิิบติัี พฤติีกรัรัมทางเพศข้อง
บุคคลหน่�งจั่งไม่จัำาเป็นต้ีองตีรังกับอัตีลักษณ์์หรัอ่รัสินิยมทาง
เพศข้องพวกเข้าเสิมอไป 

1.3 

รสนิยมความรูส้กึและ
พฤติกรรมทางเพศ
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1.4

ลักษณะทางเพศ

ลักษณ์ะทางเพศ หมายถึง ลักษณ์ะโครโมโซม อวยัวะสบืพนัธุ ์ และ
ลักษณ์ะทางกายวภิาคของบุคคล โดยลักษณ์ะบางอยา่งเป็นลักษณ์ะ
ทางเพศปฐมภมู ิ (เชน่ อวยัวะสบืพนัธุ ์ อวยัวะเพศ โครโมโซม และ
ฮอรโ์มน) ในขณ์ะท่ีลักษณ์ะบางอยา่งเป็นลักษณ์ะทางเพศทติุยภมูิ
 (เชน่ มวลกล้ามเนื้อ การกระจายของเสน้ผม หรอืการพฒันาของ
ทรวงอก)

โดยลักษณะบางอย่ างเ ป็น
ลักษณะทางเพศปฐมภมู

ิ(เชีน่ อวยัวะสิบ่พนัธุิ ์ อวยัวะ
เพศ โครัโมโซิม และฮอรัโ์มน) 

ในขณะท่ีลักษณะบางอย่าง
เป็นลักษณะทางเพศทุติยภูมิ
(เชีน่ มวลกลา้มเน้่อ การัก
รัะจัายข้องเสิน้ผู้ม หรัอ่การั
พฒันาข้องทรัวงอก)

ผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวมบางคนยงันิยามตีนวา่เป็นคนข้า้มเพศ แต่ี
คนข้า้มเพศสิว่นใหญ่ไมม่ลีกัษณ์ะทางเพศที�มกีารัผู้ันแปรั ด้งันั�น 
พวกเข้าจัง่ไมถ่่ึอวา่เป็นผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวม แต่ีในบางพ่�นที�ข้อง
ภูมูภิูาคนี� พบวา่มกีารัใชีค้ำาศัพท์ท้องถิึ�นที�รัวมเอาปรัะสิบการัณ์์
ข้องผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวมและคนข้า้มเพศเข้า้ไวด้้ว้ย ยกตัีวอยา่ง
เชีน่ ในบางปรัะเทศในภูมูภิูาคเอเชียีใต้ี มกีารัสินันิษฐานวา่ ผูู้้ที�มี
อัตีลกัษณ์์ทางวฒันธิรัรัมที�ถึกูเรัยีกวา่ ‘เพศที�สิาม’ รัวมถ่ึง hijras 
และ khwaja siras ถ่ึอวา่เป็นผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวม
นอกจัากนี� รัสินิยมทางเพศ อัตีลกัษณ์์ทางเพศ และการั
แสิด้งออกทางเพศ ยงัไมถ่ึกูจัำากัด้อยูเ่ฉพาะในกรัอบเพศชีาย-
หญิง เชีน่ คนรักัรัว่มเพศ หรัอ่ คนรักัเพศตีรังข้า้ม เพศหญิงหรัอ่
เพศชีาย ผูู้้แสิด้งออกอยา่งผูู้้หญิงหรัอ่ผูู้้แสิด้งออกอยา่งผูู้้ชีาย
 เป็นต้ีน ทกุคนสิามารัถึนิยามตีนเองอยูบ่นสิว่นใด้ในกรัอบ หรัอ่
นอกกรัอบข้องความหลากหลายทางเพศก็ได้ ้ ในทำานองเด้ยีวกัน 
ลกัษณ์ะทางเพศก็มคีวามหลากหลายด้ว้ยเชีน่เด้ยีวกัน

อินเตอรเ์ซก็ส์

ภาวะเพศกำากวม (Intersex) เป็นคำาศัพท์ท่ีใชอ้ธบิายคนท่ีเกิด
มาพรอ้มกับลักษณะทางเพศกายภาพท่ีไมต่รงกับบรรทัดฐาน
ทางการแพทยแ์ละสงัคมในด้านสรรีะของชายหรอืหญิง ซึ่ง
ความหลากหลายทางรา่งกายของผู้ท่ีมีภาวะเพศกำากวมนัน้
มกัมมีาแต่กำาเนิด ถึงแมใ้นบางรายอาจจะไมป่รากฏใหเ้หน็
ตัง้แต่แรกเกิดก็ตาม อยา่งไรก็ตาม สำาหรบับุคคลขา้มเพศท่ี
ไมไ่ด้มภีาวะเพศกำากวม 
ความเปลี�ยนแปลงทางด้้านสิรัรีัะข้องพวกเข้านั�นไม่ได้้เกิด้ข้่�น
มาแต่ีกำาเนิด้ ซิ่�งทำาใหพ้วกเข้าจัำาเป็นต้ีองใชีฮ้อรัโ์มน หรัอ่เข้า้รับั
บรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ
ผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวมบางคนยงันิยามตีนวา่เป็นคนข้า้มเพศ แต่ี
คนข้า้มเพศสิว่นใหญ่ไมม่ลีกัษณ์ะทางเพศที�มกีารัผู้ันแปรั ด้งันั�น 
พวกเข้าจัง่ไมถ่่ึอวา่เป็นผูู้้ที�มภีูาวะเพศกำากวม แต่ีในบางพ่�นที�ข้อง
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ทำาความรูจ้กัเรือ่งเพศ
สภาพและเพศวถีิ

เพศสรรีะ
เพศกำาเนิด

อัตลักษณ์
ทางเพศ
ระบุได้ เชน่

สนิยมทางเพศ
ความรูส้กึดึงดดู
ต่อบุคคลอ่ืน เชน่ 

การแสดงออก
ทางเพศ
แสดงออกเป็น

ผูช้าย ผูช้ายขา้มเพศ หรอื
 เด็กผูช้าย 
ผูห้ญิง ผูห้ญิงขา้มเพศ 
หรอื เด็กผูห้ญิง 
เดมบิอย/เดมเิกรล์ 
เควยีร ์
เพศหลากหลาย 
กะเทย 
นอน-ไบนารี
เพศท่ีสาม 

There are many identities and 
terms that might not be listed, 
but just as valid, including 
local, cultural, and traditional 
terms.

ไบ 
เกย ์/ รกัรว่มเพศ 
เลสเบีย้น 
รกัไมจ่ำากัดเพศ 
เควยีร ์
รกัเพศตรงขา้ม 

Other sexual orientations 
and Local/Cultural/
Traditional Identities

เพศหญิง
เพศกำากวม 
เพศชาย

หา้วหาญ
เป็นหญิง
อ่อนหวาน
เควยีร ์
เป็นชาย
ทอม

Other

(Sorted alphabetically)
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การปรบัเปล่ียนให้ตรง
กับเพศภาวะ

การปรบัเปล่ียนใหต้รงกับเพศภาวะ (หรอืการ
ขา้มเพศ) เป็นกระบวนการปรบัเปล่ียนของ
บุคคลเพื่อให้สังคมได้รบัรูเ้พศสภาพท่ีแท้จรงิ
ของพวกเขา ซึง่อาจเก่ียวขอ้งกับขัน้ตอนดังต่อ
ไปน้ีอยา่งน้อยหนึ่งขัน้ตอน และเป็นววิฒันาการ
ท่ีมลัีกษณ์ะเฉพาะของบุคคลขา้มเพศแต่ละคน   

5 มกีารัอธิบิายเรั่�องนี�อีกครัั�งในหวัข้อ้  9
6  หวัข้อ้ 12. ปรัะกอบไปด้ว้ยข้อ้มูลเพิ�มเติีมเกี�ยวกับการัสินับสินุน
สิทิธิมินุษยชีนข้องคนข้า้มเพศ รัวมถ่ึงสิทิธิดิ้า้นการัรับัรัองทาง
กฎหมาย, 

1.5 

ตัีวอยา่งเชีน่ การัเปลี�ยนชี่�อเลน่ คำาสิรัรัพนาม เสิ่�อผู้้าหรัอ่ทรัง
ผู้ม รัวมถ่ึงการัสิวมเสิ่�อกด้รัดั้ทรัวงอก อวยัวะเพศชีายเทียม
 (packers) หรัอ่เต้ีานมซิลิโิคนเพ่�อเปลี�ยนเปลี�ยนสิรัรีัะ5 ตีลอด้
จันการัใชีห้อ้งนำ�าและสิิ�งอำานวยความสิะด้วกอ่�น ๆ ที�ตีรังกับเพศ
สิภูาพ โด้ยแพทยส์ิามารัถึสิง่ต่ีอบุคคลข้า้มเพศเพ่�อเข้า้รับัข้อ้มูล
และบรักิารัความชีว่ยเหลอ่อ่�นๆ รัวมถ่ึงใหค้วามชีว่ยเหลอ่ต่ีอ
ครัอบครัวัและเครัอ่ญาติีข้องพวกเข้าต่ีอไปได้อี้กด้ว้ย 

การปรบัเปล่ียนในระดับสงัคม:

เป็นการระ
บุเพศข้องบุคคลซิ่�งมกัใชีใ้นบนัท่ก และเอกสิารัรัาชีการัต่ีางๆ คำา
บง่ชีี�เพศอาจัอยูใ่นหรัอ่นอกกรัอบเพศชีาย-หญิง และมกัถึกูใชี้
ผู้่านรัะบบข้อ้ความหรัอ่ฐานข้อ้มูลต่ีางๆ ในปัจัจุับนั คนข้า้มเพศ
ในปรัะเทศสิว่นใหญ่ในภูมูภิูาคเอเชียีและแปซิฟิิกิ ยงัไมไ่ด้ร้ับัการั
อนุญาตีให้เปลี�ยนชี่�อและคำาบ่งชีี�เพศให้ตีรังกับอัตีลักษณ์์ทาง
เพศข้องตีนได้ ้ ซิ่�งสิง่ผู้ลต่ีอความปลอด้ภัูยข้องคนข้า้มเพศใน
การัเด้นิทางไปยงัพ่�นที�ต่ีางๆ และทำาใหพ้วกเข้าถึกูเลอ่กปฏิิบติัี
และกีด้กัน (UNDP และ APTN 2560)6 

เป็นข้ั�นตีอนการัเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ โด้ยแพทยม์ี
บทบาทสิำาคัญในการัฟิงัปรัะวัติีและเป้าหมายทางเพศข้องผูู้้ป่วย
 ตีลอด้จันใหค้วามรัูท้างการัแพทยเ์กี�ยวกับข้ั�นตีอนต่ีอไปหลงัจัาก
นี� อาการัข้า้งเคียง รัวมถ่ึงอันตีรัายที�ไมส่ิามารัถึยอ้นกลบัค่นมา
ได้้

การปรบัเปล่ียนในระดับทางการ
แพทย:์

เป็นข้ั�นตีอนข้องการัเปลี�ยนชี่�อ คำาบง่ชีี�เพศในเอกสิารัทางการั 
โด้ยแพทยส์ิามารัถึจัดั้ทำาจัด้หมายเพ่�อใหก้ารัสินับสินุน แต่ีในบาง
ปรัะเทศ อาจัมกีารัรับัรัองเพศสิภูาพทางกฎหมายในบางรัูปแบบ
อยูแ่ลว้ ซิ่�งชีว่ยใหข้้ั�นตีอนนี�มคีวามสิะด้วกยิ�งข้่�น

การปรบัเปล่ียนในระ
ดับทางกฎหมาย:

เป็นข้ั�นตีอนการัทำาความเข้า้ใจั ยอมรับัอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้อง
บุคคลข้า้มเพศ และนำาพวกเข้าเข้า้สิูก่รัะบวนการัปรับัเปลี�ยน ซิ่�ง
หากท่านเป็นหน่�งในบุคลากรัทางการัแพทยก์ลุม่แรักๆ ที�พวด้เข้า
เข้า้มาพูด้คยุข้อรับัคำาปรัก่ษาเกี�ยวกับถ่ึงอัตีลักษณ์์ทางเพศข้อง
พวกเข้า การัพูด้คยุใหค้ำาปรัก่ษาข้องท่านอาจัมผีู้ลต่ีอความเป็น
อยูที่�ด้ขี้องพวกเข้าอยา่งมนัียสิำาคัญ   

การปรบัเปล่ียนในระดับบุคคล:
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บรกิารเพื่อการขา้มเพศ
ประกอบด้วย:
• บรักิารัที�ไมเ่กี�ยวข้อ้งกับการัแพทยห์รัอ่เภูสิชัี (เชีน่ การักำาจัดั้

ข้น การัใหค้ำาปรัก่ษา การัปรัะเมนิสิขุ้ภูาพจัติี และการับำาบดั้ด้ว้ย
เสิยีง) 

• การัรักัษาพยาบาล เชีน่ การัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ / การั
บำาบดั้ด้ว้ยฮอรัโ์มนทด้แทน และ

• รัูปแบบการัทำาศัลยกรัรัมต่ีางๆ ที�รัะบุในหวัข้อ้ 10.

บางครัั�งคำาศัพท์นี� ยงัถึกูนำาไปใชีใ้นวงกวา้งเพ่�อใหค้รัอบคลมุรัูป
แบบบรักิารัต่ีางๆ ที�เคารัพคนข้า้มเพศและตีรังความรัูส้ิก่ทางเพศ
สิภูาพข้องพวกเข้า รัวมถ่ึงใหก้ารัสินับสินุนเพ่�อนำาไปสิูก่ารับรัรัลุ
เป้าหมายด้า้นบรักิารัสิขุ้ภูาพสิำาหรับับุคคลข้า้มเพศ

บรกิารท่ีใสใ่จคนขา้มเพศ เป็น
บรกิารท่ีเฝ้ารบัฟัง
•  และเรัยีนรัูเ้พ่�อตีอบสินองความต้ีองการัข้องคนข้า้มเพศที�เข้า้

มาใชีบ้รักิารั โด้ยมจุีัด้มุง่หมายเพ่�อลด้ผู้ลกรัะทบข้องรัะบบผูู้้
เฝ้ึาปรัะตี ู (gatekeeping) และการัตีีตีรัาคนข้า้มเพศ ซิ่�งเป็น
อุปสิรัรัคสิำาคัญในการัเข้้าถ่ึงบรักิารัสิุข้ภูาพและทำาใหเ้กิด้ความ
เหล่�อมลำ�าด้า้นสิขุ้ภูาพแก่ชุีมชีนคนข้า้มเพศ7

7 รัะบบผูู้้เฝ้ึาปรัะตี ู (Gatekeeping) ในความหมายข้องคนข้า้มเพศ เป็นรัะบบที�ไมม่ี
ความจัำาเป็นและไมยุ่ติีธิรัรัมต่ีอการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ มอีธิบิายเพิ�มเติีมใน
หวัข้อ้ 3. 

8 APTN. Regional Mapping Report วา่ด้ว้ยเรั่�องสิขุ้ภูาพ สิทิธิแิละการัพฒันาคน
ข้า้มเพศในภูมูภิูาคเอเชียี 2562, หน้า 8   https://weareaptn.org/2020/02/19/
regional-mapping-report-on-trans-health-rights-and-development-in-
asia/

หมายถึงบริการสุขภาพทุกรูปแบบที่คนข้าม
เพศและผู้ท่ีมีความหลากหลายเพศเข้ารบัเพื่อ
ปรบัเปล่ียนรา่งกายให้ตรงกับเพศสภาพของ
พวกเขา

1.6

บรกิารเพื่อการ
ขา้มเพศประกอบ
ด้วย:

บริการท่ีพร้อมช่วยเหลือคน
ขา้มเพศ
ค่อบรักิารัที�สิะท้อน 2 องค์ปรัะกอบ ด้งัต่ีอไปนี�: 
• ความพรัอ้มชีว่ยเหลอ่ด้า้นวฒันธิรัรัม หมายถ่ึง การั

สิามารัถึเข้า้ใจั สิ่�อสิารั และโต้ีตีอบกับคนข้า้มเพศได้อ้ยา่งมี
ปรัะสิทิธิผิู้ล เคารัพ ไมตั่ีด้สินิ และมคีวามเหน็อกเหน็ใจั ใน
สิภูาพแวด้ลอ้มที�ปรัาศจัากการัตีีตีรัาและการัเลอ่กปฏิิบติัี 

• ความพรัอ้มชีว่ยเหลอ่ด้า้นการัแพทย ์ หมายถ่ึง การัมี
ความสิามารัถึเฉพาะทางด้้านบรักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศเพ่�อ
สินองความต้ีองการัข้องคนข้า้มเพศ และการัใชีเ้ครั่�องมอ่
ป้องกันและตีรัวจัคัด้กรัองสิขุ้ภูาพทั�วไปกับคนข้า้มเพศ8
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ในพื�นที�ของคณุ์ มกีารใชค้ำาศัพท์ท้องถิ�นอะไรเพื�อกล่าวถึงคนขา้มเพศบา้ง?

ในคำาศัพท์เหล่านี� มบีางคำาที�มคีวามหมายไปในเชงิลบหรอืเสื�อมเสยีหรอืไม?่ 

คุณ์มีขั�นตอนปฏิบัติอย่างไรเพื�อใช้คำาศัพท์เชิงบวกอย่างสมำ�าเสมอกล่าวถึงคนข้าม
เพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ? 

แบบฝกึหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั
เพื่อเรยีนรูแ้ละเคารพอัตลักษณ์์ทางเพศ รวมถึงการใชค้ำาสรรพนามของบุคคล เพื่อสรา้ง
ความเหน็อกเหน็ใจและความไวว้างใจ

เพื่อไมส่ันนิษฐานอัตลักษณ์์หรอืพฤติกรรมทางเพศของบุคคลจากชื่อหรอืรูปลักษณ์์ของ
พวกเขา  

เพื่อสอบถามผูเ้ขา้รบับรกิารถึงวธิกีารเรยีกพวกเขา (เชน่ การใขส้รรพนาม หรอืคำานำาหน้า
ชื่อ)

เพื่อเปิดใจกวา้งเรยีนรูค้ำาศัพท์ใหม่ๆ  ท่ีได้พบเจอและปรบัปรุงแก้ไขหากพบมกีารใชท่ี้ผดิ
พลาดไป

เพื่อเฝ้าสงัเกตวา่ คำาศัพท์ท่ีถกูเลือกมาใช ้มคีวามหมายต่อแต่ละบุคคลอยา่งไร 
ในมุมมองทางการแพทย ์ พฤติกรรมทางเพศของบุคคลมคีวามสำาคัญมากกวา่รสนิยม
ทางเพศ เนื่องจากมคีวามเก่ียวขอ้งกับโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ/์HIV ใหค้้นหาวา่บุคคล
ชื่นชอบเพศอะไร มเีพศสมัพนัธกั์บใคร และอยา่งไร   

เพื่อไม่สันนิษฐานบรกิารท่ีบุคคลต้องการจากคำาศัพท์ด้านอัตลักษณ์์ทางเพศท่ีพวกเขาใช้
อธบิายคนเอง เชน่ ผูท่ี้เป็น นอน-ไบนาร ีอาจกำาลังมองหาบรกิารเพื่อการขา้มเพศ และไมใ่ช่
ผูห้ญิงขา้มเพศหรอืชายขา้มเพศทกุคนท่ีต้องการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ

→หวัข้อ้ 4 ยงักลา่วถ่ึงข้อ้แนะนำา
ในการัปฏิิบัติีเกี�ยวกับการักล่าว
ชี่�อบุคคล เพศ คำาสิรัรัพนาม
 หรัอ่คำานำาหน้าที�ถึกูต้ีองในสิถึาน
พยาบาล รัวมถ่ึงรัะบบจัดั้การัผูู้้
ป่วยต่ีางๆ
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แหล่งท่ีมา
An Australian video with a diverse mix of trans and gender diverse young 
people talking about some common terminology: https://trans101.org.
au/video1.html

Gender Minorities Aotearoa’s free online 101 ‘supporting trans people’ 
course with curriculum covering Sex, Gender, and Transgender Terms, 
Transphobia and Discrimination, and Protective Factors and Support. 
International Organization for Migration’s LGBTI glossary as part of its 
LGBTI training package https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_
Glossary_2017.pdf 

Trans 101: Glossary of trans words and how to use them, Gender 
Minorities Aotearoa, Wellington New Zealand, 2020. Includes indigenous 
Te Reo Māori terms: https://genderminorities.com/database/glossary-
transgender/ 

The Gender Unicorn is a set of scales a person can use to illustrate their 
gender identity, gender expression, sex assigned at birth, and physical 
and emotional attraction to others (if applicable): https://transstudent.
org/gender/  Translations are available in Japanese, Khmer, and Thai. 

TransHub Australia’s online Language guide: https://www.transhub.org.
au/language 

UNDP and APTN. 2017. Legal Gender Recognition: A Multi-country 
Legal and Policy Review in Asia. https://weareaptn.org/2018/02/06/
legal-gender-recognition-multi-country-legal-policy-review-asia/

28สูบ่รกิารสขุภาพเพื่อการเปล่ียนแปลง



29



ความเครยีดของชนกลุม่
นอ้ยสขุภาพจติและความ
เป็นอยูท่ี่ดี
2.1 ความเครยีดของชนกลุ่มน้อยและผลกระทบทางจติ
สงัคมต่อสขุภาพจติ 

2.2 บรบิทด้านสขุภาพจติและความเป็นอยูท่ี่ดีของคน
ขา้มเพศในภมูภิาคน้ี

2.3 บรกิารสขุภาพจติ

2 
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วตัถปุระสงค์การเรยีนรู้

ทำาความเข้าใจความเครยีดของชนกลุ่มน้อยและผลกระ
ทบท่ีมีต่อสุขภาพจิตของคนข้ามเพศและความเป็นอยู่ท่ี
ดีของพวกเขา

พิจารณ์าแนวทางในการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดี โดยไมส่นันิษฐานวา่ต้นตอของสาเหตุ
เก่ียวขอ้งกับเพศสภาพของผูป่้วย หรอืไมส่นันิษฐานวา่
ปัญหาสุขภาพจิตจะต้องได้รบัการแก้ไขก่อนท่ีบุคคลนัน้
จะสามารถเขา้ถึงบรกิารเพื่อการขา้มเพศได้

1

2
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อยา่งไรัก็ตีาม คนข้า้มเพศยงัคงปรัะสิบกับความเกลยีด้ชีงั การั
ถึกูปฏิิเสิธิ ความรัุนแรัง การัวา่งงาน และการัแยกตัีวออกจัาก
สิงัคม (โครังการันโยบายสิขุ้ภูาพ, APTN และ UNDP 2558, 
Winter และคณ์ะ 2561) สิง่ผู้ลใหพ้วกเข้ามอัีตีรัาความเครัยีด้
 ซิม่เศรัา้ วติีกกังวล หมด้หนทาง ทำารัา้ยตัีวเอง การัคิด้และ
พยายามฆ่า่ตัีวตีายที�เพิ�มสิงูข้่�น 
จัากแบบจัำาลองเพศสิภูาพ ความเครัยีด้ข้องชีนกลุม่น้อย
 และภูมูคิุ้มกันทางใจั (The Gender Minority Stress and 
Resilience - GMSR) (Testa และคณ์ะ, 2558) ได้ม้กีารัเสินอ
วา่ ผู้ลลพัธิด์้า้นสิขุ้ภูาพเชีงิลบเหลา่นี�เกิด้จัากความเครัยีด้ที�คน
ข้า้มเพศได้ป้รัะสิบ ซิ่�งสิามารัถึนำาไปสิูผู่้ลลพัธิเ์ชีงิลบโด้ยตีรัง (
เชีน่ การัมสีิขุ้ภูาพจัติีไมด่้ ีเป็นต้ีน) หรัอ่โด้ยอ้อม ค่อ เม่�อคนข้า้ม
เพศหลกีเลี�ยงการัเข้า้รับับรักิารัสิขุ้ภูาพ ในข้ณ์ะเด้ยีวกัน ปัจัจัยั
ปกป้อง (เชีน่ การัมปีฏิิสิมัพนัธิกั์บเพ่�อนที�เป็นคนข้า้มเพศด้ว้ย
กัน ครัอบครัวั และชุีมชีน หรัอ่การัได้ร้ับัความชีว่ยเหลอ่ด้า้น
วฒันธิรัรัม) ก็อาจัชีว่ยบรัรัเทาผู้ลกรัะทบเชีงิลบเหลา่นี�ได้ด้้ว้ย

2.1

ความเครยีดของชนกลุ่มน้อย
และผลกระทบทางจติสงัคมต่อ
สขุภาพจติ

ในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา การวจิยัเก่ียวกับความ
เหล่ือมล้ำาด้านสขุภาพจติท่ีสง่ผลต่อคนขา้มเพศ
มจุีดมุง่เนน้ท่ีเปล่ียนไป จากท่ีมองวา่คนขา้ม
เพศเป็นผูท่ี้มคีวามผดิปกติทางจติ มาเป็นการ
มุง่เนน้ทำาความเขา้ใจวา่ การให้ความสำาคัญ
สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดีจะนำาไปสู่
ผลลัพธด้์านสขุภาพจติท่ีดีตามไปด้วยสำาหรบั
คนขา้มเพศ

ปัจจยัป้องกันผลลัพธด้์านลบต่อสขุภาพ

อัตราความเครยีดท่ีสงูขึน้

อัตราท่ีสงูขึน้ของภาวะซมึเศรา้

อัตราความวติกกังวลท่ีสงูขึน้

อัตราการหมดหนทางท่ีสงูขึน้

อัตราการทำารา้ยตัวเองสงูขึน้

อัตราการคิดและความพยายามฆา่ตัวตายท่ีสงูขึน้

การเชือ่มต่อกับคนขา้มเพศคนอ่ืน

การเชือ่มต่อกับครอบครวั

การเชือ่มต่อกับชุมชน

การสนับสนุนทางวฒันธรรม
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จัากแผู้นงานสิขุ้ภูาพคนข้า้มเพศภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ (The 
Asia Pacific Trans Health Blueprint) ได้ม้กีารัรัะบุถ่ึงผู้ลกรัะ
ทบสิะสิมที�อาจัเกิด้ข้่�นจัากการัตีีตีรัา การัเลอ่กปฏิิบติัี การัแยกตัีว
ออกจัากสิงัคม และการัปฏิิเสิธิจัากครัอบครัวั ที�มต่ีีอสิขุ้ภูาพจัติี
และความเป็นอยูที่�ด้ขี้องคนข้า้มเพศ และยงัรัะบุเกี�ยวกับการัเพกิ
เฉยต่ีอความตี้องการัด้้านสิุข้ภูาพจัิตีข้องคนข้้ามเพศในภููมิภูาค
นี�อีกด้ว้ย ด้งันั�น คนข้า้มเพศจัง่ยงัต้ีองเด้นิหน้าสินับสินุนบรักิารั
สิขุ้ภูาพที�ไมเ่ลอ่กปฏิิบติัี เพ่�อสิขุ้ภูาพจัติีและความเป็นอยูที่�ด้ขี้อง
พวกเข้าเอง   
เม่�อเรัว็ๆ นี� APTN ได้เ้สิรัจ็ัสิิ�นโครังการัสินับสินุนและการั
ศ่กษาวจิัยักลุม่ปรัะชีากรัที�ได้ร้ับัผู้ลกรัะทบ (Key Populations 
Research and Advocacy - KPRA) ในรัะด้บัชุีมชีน ซิ่�งเน้นไป
ที�ปรัะเด้็นด้้านสิุข้ภูาพและสิุข้ภูาพจัิตีข้องคนข้้ามเพศในปรัะเทศ
เนปาล เวยีด้นาม ไทย และอินโด้นีเซิยี (Fisk และ Byrne 2563) 
การัวจิัยันี�ปรัะกอบไปด้้วยการัทำาสินทนากลุ่มและการัสิัมภูาษณ์์ผูู้้
ใหข้้อ้มูลซิ่�งเป็นกลุม่เป้าหมายสิำาคัญ รัวมถ่ึงทำาการัสิำารัวจัคนข้า้ม
เพศจัำานวน 250 คนในแต่ีละปรัะเทศ จัากข้อ้มูลการัสิำารัวจัคนข้า้ม
เพศจัำานวน 1,000 คนเหลา่นี� พบวา่ พวกเข้ามอัีตีรัาการัซิม่เศรัา้
และวติีกกังวลในรัะด้บัที�สิงู ซิ่�งตีรังกันข้า้มกับผูู้้ใหข้้อ้มูลซิ่�งเป็นก
ลุม่เป้าหมายสิำาคัญในทั�งสิี�ปรัะเทศ ที�พบวา่ พวกเข้ามอัีตีรัาการัซิม่
เศรัา้และวติีกกังวลในรัะด้บัตีำ�า อยา่งไรัก็ตีาม พบวา่มอัีตีรัาความ
ชุีกสิงูในการัคิด้และพยายามฆ่า่ตัีวตีาย โด้ยมเีพยีงจัำานวนน้อย
ที�ได้ร้ับัความชีว่ยเหลอ่จัากผูู้้เชีี�ยวชีาญ ในข้ณ์ะที�อัตีรัาการัเข้า้ถ่ึง

บรักิารัใหค้ำาปรัก่ษาทางวชิีาชีพีและบรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพจัติี (ความ
ชุีกชีั�วชีวีติี) มอียูใ่นรัะด้บัที�ตีำ�ามาก     
จัากการัวเิครัาะหเ์ชีงิปรัมิาณ์ พบวา่ การัเลอ่กปฏิิบติัีโด้ยแพทย์
หรัอ่ผูู้้ใหบ้รักิารัด้า้น HIV เป็นสิาเหตีสุิำาคัญที�ทำาใหค้นข้า้มเพศ
จัำานวนมากไมส่ิามารัถึเข้า้ถ่ึงบรักิารัสิขุ้ภูาพจัติีได้ ้ การัข้าด้
แนวทางและวิธิีปฏิิบัติีที�พรัอ้มให้ความชี่วยเหล่อคนข้้ามเพศยัง
ทำาใหบ้รักิารัด้งักลา่วได้ร้ับัการัยอมรับัลด้ลงอีกด้ว้ย ท้ายที�สิดุ้
 ข้ง่ทำาใหม้บีรักิารัสิขุ้ภูาพจัติีที�ไมเ่พยีงพอภูายในปรัะเทศ รัวมถ่ึง
ไม่เพียงพอต่ีอความต้ีองการัข้องเยาวชีนที�กำาลังต้ีองการัความ
ชีว่ยเหลอ่เป็นอยา่งมาก การัวจิัยัด้งักลา่วแสิด้งใหเ้หน็วา่การัเข้า้
ถ่ึงชุีมชีนคนข้้ามเพศสิามารัถึสิรัา้งความแตีกต่ีางได้้เป็นอย่าง
มาก โด้ยในปรัะเทศเนปาลและอินโด้นีเซิยี คนข้า้มเพศที�อยูใ่น
องค์กรัชุีมชีน (community based organization - CBO) มกั
มอัีตีรัาความวติีกกังวลและภูาวะซิม่เศรัา้น้อยกวา่ สิว่นในปรัะเทศ
อินโด้นีเซิยีและไทย พบวา่ คนข้า้มเพศที�รัูจ้ักัและเหน็คณุ์ค่าใน
ตัีวเองสิงู มกัจัะมสีิขุ้ภูาพจัติีที�ด้กีวา่ 

2.2

บรบิทด้านสขุภาพจติและความเป็น
อยูท่ี่ดีของคนขา้มเพศในภมูภิาคน้ี

การเป็นคนขา้มเพศไมไ่ด้หมายความวา่เป็นผูท่ี้มี
ความเจบ็ป่วยทางจติ จากหัวขอ้ 3. ท่ีระบุวา่ บาง
วฒันธรรมในภมูภิาคน้ีมปีระเพณีอันยาวนานใน
การเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ซึง่
แสดงให้เห็นวา่มคีวามตรงกันขา้มกับการนำาวธิกีาร
วนิจิฉยัสขุภาพจติเมือ่เรว็ๆน้ีท่ีได้ล้าสมยัไปแล้วมา
ใชใ้นการอธบิายความหลากหลายทางเพศ
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คนข้้ามเพศอาจัต้ีองการัความชี่วยเหล่อจัากผูู้้ปรัะกอบวิชีาชีีพ
ด้า้นสิขุ้ภูาพจัติีด้ว้ยเหตีผุู้ลหลายปรัะการั  รัวมถ่ึงการัใชีช้ีวีติี
ในเพศสิภูาพที�แท้จัรังิข้องพวกเข้า อยา่งไรัก็ตีาม ในการัเข้า้ถ่ึง
บรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศไมจ่ัำาเป็นต้ีองใชีว้ธิิจีัติีบำาบดั้เสิมอไป
จัากแผู้นงานสิขุ้ภูาพคนข้า้มเพศภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ ได้ก้ลา่ว
ถ่ึงตัีวอยา่งข้องผูู้้ปรัะกอบวชิีาชีพีด้้านสิขุ้ภูาพจัติีที�ได้้ใหค้วามชีว่ย
เหลอ่บุคคลข้า้มเพศซิ่�งได้ร้ับัแรังกด้ด้นัจัากครัอบครัวั เพ่�อเปลี�ยน
ใหพ้วกเข้ามเีพศสิภูาพที�ตีรังกับเพศกำาเนิด้ โด้ยรัูปแบบการัปฏิิบติัี
ด้ังกล่าวไม่ได้้อิงตีามหลักฐานและไม่ถ่ึอว่ามีจัรัยิธิรัรัมอีกต่ีอไป
 (WPATH SOC 7, หน้า 16) ปัจัจุับนั APTN กำาลงัทำาการัวจิัยั
เกี�ยวกับสิิ�งที�เรัยีกวา่ “การับำาบดั้เพ่�อเปลี�ยนรัสินิยมทางเพศ
” ใน 4 ปรัะเทศในภูมูภิูาคเอเชียี ได้แ้ก่ ปรัะเทศอินเด้ยี ศรัลีงักา
 อินโด้นีเซิยี และมาเลเซิยี
   
→ ในหัวขอ้3.กล่าวถึงบทบาทสำาคัญของการวนิิจฉัยสขุภาพ
จติในบรกิารเพื่อการขา้มเพศ ตลอดจนกล่าวถึงพฒันาการ
ต่างๆในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปจากแนวทางน้ี

2.3

บรกิารสขุภาพจติ

ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพควรตระหนกัวา่
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีคนนข้ามเพศประสบอาจ
เก่ียวขอ้งกับผลกระทบจากความเครยีดของ
ชนกลุม่นอ้ยความบอบช้ำาทางจติใจหรอืจากสา
เหตอ่ืุนๆ
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1. การปฏิบติังานของคณุ์สามารถชว่ยสง่เสรมิปัจจยัป้องกันเพื่อสนับสนุนสขุภาพจติ
และความเป็นอยูท่ี่ดีของคนขา้มเพศได้อยา่งไร?  

 ปัจัจัยัป้องกัน
ตัีวอยา่งเชีน่ การัเข้า้ถ่ึงคนข้า้มเพศและครัอบครัวั ชุีมชีน หรัอ่การัสินับสินุนข้องพวกเข้าทางวฒันธิรัรัม

2. ท่านสามารถปฏิบติังานอยูบ่นพื้นฐานของจรยิธรรม และหลักฐานอ้างอิง เพื่อต่อ
ต้านสิง่ท่ีเรยีกวา่ “การบำาบดัเพื่อเปล่ียนรสนิยมทางเพศ” ได้อยา่งไรบา้ง?

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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9 สิิ�งที�เรัยีกวา่ “การับำาบดั้เพ่�อเปลี�ยนรัสินิยมทางเพศ” ไมใ่ชีก่ารัรักัษา แต่ีเป็นคำาที�ถึกูนำามาใชีม้ากข้่�นเพ่�อกลา่วถ่ึงวธิิปีฏิิบติัีเพ่�อเปลี�ยนหรัอ่หยุด้ยั�งรัสินิยม อัตีลกัษณ์์หรัอ่การั
แสิด้งออกทางเพศ หรัอ่ลกัษณ์ะทางเพศข้องบุคคล 

ประเด็นการปฏิบติั
พิจัารัณ์าปัญหาสิุข้ภูาพจัิตีในฐานะที�เป็นสิ่วนหน่�งข้องการัปรัะเมินด้้านจัิตีสิังคมแบบองค์
รัวม เชีน่ การัพูด้คยุเกี�ยวกับเรั่�องความวติีกกังวล ภูาวะซิม่เศรัา้ ความเสิี�ยงในการัทำารัา้ยตัีว
เอง โด้ยแสิด้งความชีดั้เจันวา่ การัมปัีญหาสิขุ้ภูาพจัติีไมใ่ชีอุ่ปสิรัรัคในการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัเพ่�อ
การัข้า้มเพศ
ตีรัะหนักถ่ึงผู้ลกรัะทบข้องสิภูาพแวด้ลอ้มที�ไมเ่ป็นมติีรัต่ีอคนข้า้มเพศ (เชีน่ ความเครัยีด้ข้อง
ชีนกลุม่น้อย) และใหค้วามสิำาคัญกับปรัะสิบการัณ์์ที�นำาไปสิูป่รัะสิบการัณ์์นั�น 

พูด้คยุเกี�ยวกับความเครัยีด้ใด้ๆ ข้องคนข้า้มเพศ พรัอ้มทำาความเข้า้ใจัวา่อุปสิรัรัคปัญหาและ
ความต้ีองการัข้องพวกเข้านั�นเกี�ยวข้อ้งกับเพศสิภูาพ หรัอ่เรั่�องใด้ๆ ในชีวีติีข้องพวกเข้า 

วางแผู้นเพ่�อใหก้ารัสินับสินุนคนข้า้มเพศ หากพบวา่พวกเข้ามปัีญหาด้า้นสิขุ้ภูาพจัติี ทั�งนี�
ต้ีองได้ร้ับัความรัว่มมอ่และความยนิยอมจัากพวกเข้าด้ว้ย

ค้นหาและใหข้้อ้มูลคนข้า้มเพศเกี�ยวกับวธิิทีี�พวกเข้าสิามารัถึข้อรับัความชีว่ยเหลอ่ คำาปรัก่ษา
ในการัข้า้มเพศ รัวมถ่ึงบรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพจัติีที�สิำาคัญอ่�นๆ ตีามความจัำาเป็นและเหมาะสิม  

ทำางานรัว่มกับบุคลากรัหรัอ่หน่วยงานทางการัแพทยอ่์�นๆ เพ่�อวจิัารัณ์์และต่ีอสิูกั้บสิิ�งที�
เรัยีกวา่ “การับำาบดั้เพ่�อเปลี�ยนรัสินิยมทางเพศ” ที�มจุีัด้มุง่หมายเพ่�อเปลี�ยนอัตีลกัษณ์์ การั
แสิด้งออก หรัอ่รัสินิยมทางเพศข้องบุคคล9

(อ้างอิงจัาก Oliphant และคณ์ะ, 2561)
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การทำาให้บุคคลรูส้กึมี
ความผิดปกติทางจติ,การ
ใชห้นังสอืยนิยอมและ
บรกิารเพื่อการขา้มเพศ
3.1 การยุติการระบุวา่เป็นความเจบ็ป่วย - การเป็นคนขา้ม
เพศไมใ่ชค่วามเจบ็ป่วย

3.2 การวนิิจฉัยท่ีไมร่ะบุวา่เป็นความเจบ็ป่วยท่ีถกูนำามาใช้
เพื่อใหบ้รกิารขา้มเพศ

3.3 การใชห้นังสอืยนิยอม

3.4 ระบบผูเ้ฝ้าประตู

3

40



วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเข้าใจผลกระทบจากการทำาให้คนข้ามเพศมี
ทัศนคติวา่พวกเขาเป็นผู้มคีวามผิดปกติทางจติ

ทำาความเขา้ใจวา่การใชห้นังสอืยนิยอมและบรกิารเพื่อ
การขา้มเพศ สามารถชว่ยให้บุคคลไมรู่ส้กึมคีวามผิด
ปกติทางจติได้อยา่งไร

1

2
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ในทางกลบักัน การัทำาใหค้วามหลากหลายทางเพศเป็นความ
ผู้ิด้ปกติีทางจัติีนั�น เป็นการัสินันิษฐานวา่บุคคลข้า้มเพศเป็นผูู้้มี
ความเจับ็ป่วยหรัอ่เป็นโรัค และจัำาเป็นต้ีองได้ร้ับัการัรักัษาทางการั
แพทย์
→จากหัวขอ้ 8, 10และ11.ได้ให้คำาอธบิายเกี�ยวกับขั�นตอน
บรกิารเพื�อการขา้มเพศสำาหรบัเยาวชนขา้มเพศ โดยการรบั
ฮอรโ์มนหรอืการทำาศัลยกรรมเปน็ขั�นตอน
การัปรับัเปลี�ยน เพ่�อชีว่ยใหพ้วกเข้าสิามารัถึใชีช้ีวีติีตีามเพศสิภูาพ
ที�แท้จัรังิข้องพวกเข้าได้ ้ ถ้ึาจัะใหเ้ปรัยีบ ก็คงจัะคลา้ยๆ กับการัให้
ความชีว่ยเหลอ่ทางการัแพทยแ์ก่ คนที�กำาลงัตัี�งครัรัภ์ู ซิ่�งทั�งคน
ข้า้มเพศ และคนที�กำาลงัตัี�งครัรัภ์ูต่ีางก็ไมใ่ชีค่นป่วย แต่ีพวกเข้า
ต้ีองการัความชีว่ยเหลอ่ นั�นค่อคนข้า้มเพศต้ีองการัความชีว่ย
เหลอ่ในเรั่�องกาข้า้มเพศ สิว่นคนที�ตัี�งครัรัภ์ูก็ต้ีองการัความชีว่ย
เหลอ่ในเรั่�องการัตัี�งครัรัภ์ูข้องพวกเธิอ  

ในชีว่งศตีวรัรัษที�ผู้่านมา คนข้า้มเพศที�ต้ีองการับรักิารัเพ่�อ
การัข้า้มเพศ มกัถึกูมองวา่เป็นผูู้้ที�มคีวามเจับ็ป่วยทางจัติี โด้ย
พวกเข้ายงัถึกูตีีตีรัาวา่เป็น ‘ผูู้้มภีูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้
’ (gender dysphoria), ‘มคีวามผู้ิด้ปกติีทางเพศ’ (gender 
identity disorder) และ เป็น ‘ผูู้้มสีิภูาพจัติีเหมอ่นเพศตีรังข้า้ม’ 
(transsexualism) ซิ่�งในหวัข้อ้นี� จัะแสิด้งใหเ้หน็ถ่ึงพฒันาการัใน
ปัจัจุับันที�ใหค้วามสิำาคัญเรั่�องการัปรับัเปลี�ยนบุคคลข้้ามเพศใหม้ี
อัตีลกัษณ์์ตีรังกับเพศสิภูาพข้องพวกเข้า มากกวา่การัทำาใหพ้วก
เข้ารัูส้ิก่วา่เป็นผูู้้มคีวามผู้ิด้ปกติีทางจัติี 
วิธิีการัปรับัเปลี�ยนให้ตีรังกับเพศภูาวะเป็นการัตีรัะหนักว่าเสิ้น
ทางข้องคนข้า้มเพศนั�นมคีวามแตีกต่ีางและเฉพาะเจัาะจัง และ
ไม่จัำาเป็นต้ีองเกี�ยวข้้องกับการัใชี้ฮอรัโ์มนหรัอ่การัทำาศัลยกรัรัม
เสิมอไป การัมองวา่บุคคลข้า้มเพศทกุคนต้ีองได้ร้ับัการัรักัษาโด้ย
การัเข้้ารับับรักิารัแปลงเพศเป็นการัทำาใหพ้วกเข้ารัูส้ิ่กว่าเป็นผูู้้มี
ความผู้ิด้ปกติีทางจัติี ไมว่า่พวกเข้าจัะได้เ้ข้า้รับัการัผู้่าตัีด้แปลง
แลว้หรัอ่ไมไ่มใ่ชีส่ิิ�งสิำาคัญที�นำามาตัีด้สินิเพศสิภูาพข้องพวกเข้า

ตัีวอยา่งเชีน่ ในอด้ตีี มกีารัใชีค้ำาวา่ ‘หลงัทำา’ ซิ่�งใชีนิ้ยามคนข้า้ม
เพศที�ได้ร้ับัการัผู้่าตัีด้แปลงเพศเรัยีบรัอ้ยแลว้ กับคำาวา่ ‘ก่อนทำา
’ ซิ่�งใชีนิ้ยามคนข้า้มเพศที�ยงัไมไ่ด้ร้ับัการัผู้่าตัีด้แปลงเพศ บอ่ย
ครัั�งพบวา่ พวกเข้าต้ีองถึกูบงัคับโด้ยกฎหมายหรัอ่นโยบายต่ีางๆ
 ใหเ้ข้า้รับัการัแปลงเพศเพ่�อใหเ้ป็นที�ยอมรับัในเพศที�เหมาะสิม ซิ่�ง
แนวทางด้ังกล่าวไม่เป็นไปตีามมาตีรัฐานสิิทธิิมนุษยชีนสิากลที�
รัะบุวา่ บุคคลมสีิทิธิกิำาหนด้เพศสิภูาพข้องตีนเอง โด้ยไมต้่ีองผู้่าน
ข้ั�นตีอนทางการัแพทยห์รัอ่การัผู้่าตัีด้ใด้ๆ ด้ว้ยเหตีผุู้ลเหลา่นี� ผูู้้
ปรัะกอบวชิีาชีพีควรัหลกีเลี�ยงการัใชีค้ำาวา่  ‘ก่อนทำา’ และ ‘หลงัทำา
’ เพ่�ออธิบิายสิถึานะข้องผูู้้ป่วย

3.1

การยุติการระบุวา่เป็นความ
เจบ็ป่วย-การเป็นคนขา้ม
เพศไมใ่ชค่วามเจบ็ป่วย

จากประวติัศาสตรพ์บวา่ คนขา้มเพศมอียูใ่นทกุ
ยุคทกุสมยัในทกุวฒันธรรมบนโลกใบน้ีอยา่งไร
ก็ตาม ในบางวฒันธรรม รวมท้ังในภมูภิาคน้ี มี
การเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ โดย
มกีารใชค้ำาศัพท์พืน้เมอืงเพือ่ใชเ้รยีกผูท่ี้มคีวาม
หลากหลายเพศหรอืผูท่ี้มบีทบาทเดียวกันท้ังใน
ภมูภิาคแปซฟิิกและเอเชยี
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‘ผู้มสีภาพจติเหมอืน
เพศตรงขา้ม’

ผูู้้มสีิภูาพจัติีเหมอ่นเพศตีรังข้า้ม’ (trans-
sexualism) ซิ่�งปรัากฏิใน บญัชีจีัำาแนก
ทางสิถึิติีรัะหว่างปรัะเทศข้องโรัคและ
ปัญหาสิขุ้ภูาพที�เกี�ยวข้อ้ง (International 
Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems - ICD) 
ในปีพ.ศ. 2520 และคำาวา่ ‘ความผู้ิด้ปกติี
ทางเพศ’ 

ความลึกของความ
หลากหลายทางเพศ
 

 
 
ต่อมาภายในปี 2553 สมาคมวชิาชพีโลก
วา่ด้วยสขุภาพของคนขา้มเพศ (The 
World Professional Association 
for Transgender Health - WPATH) 
ได้ออกมากำาหนดอยา่งชดัเจนวา่ ความ
หลากหลายทางเพศไม่ควรอยู่ในหมวด
หมูข่องการวนิิจฉัยสขุภาพจติ:   

3.2

การวนิิจฉัยท่ีไมร่ะบุวา่เป็นความเจบ็
ป่วยท่ีถกูนำามาใชเ้พื่อให้บรกิารขา้ม
เพศ
การจำาแนกทางการแพทยท่ี์ระบุใหค้วามหลากหลายทางเพศเป็นความเจบ็ป่วยทางจติ เป็นเรือ่งค่อน
ขา้งใหม ่โดยมกีารใชค้ำาวา่ 

1977 1980 2010

ความผิดปกติของอัต
ลักษณ์ทางเพศ 

(gender identity disorder) ซิ่�งปรัากฏิ
ในคู่ ม่ อการัวิ นิ จัฉัยและสิ ถิึ ติีสิำาหรัับ
ความผู้ิด้ปกติีทางจัติี (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental 
Disorders - DSM) ข้องสิมาคม
จัติีเวชีศาสิตีรัส์ิหรัฐัอเมรักิา   (American 
Psychiatric Association) ในปีพ.ศ. 
2523  

“การแสดงออกถึงลักษณ์ะทางเพศ รวมถึง
อัตลักษณ์์ทางเพศ ท่ีไมส่มัพนัธกั์บเพศกำาเนิด
 เป็นปรากฏการณ์์บนโลกท่ีเป็นเรื่องปกติ และมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึง่ไมค่วรถกู
นำามาตัดสนิวา่เป็นความเจบ็ป่วยหรอืตัดสนิใน
ทางลบ” 
 

WPATH - ถ้อยคำาวา่ด้วยเรื่องการทำาใหรู้ส้กึมคีวามผดิ

ปกติทางจติ, 26 พฤษภาคม 2553
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2011 2013 2019

การกำาจดัมลทิน
สขุภาพจติ

ในระดับภมูภิาคในปี 2554 สมาคม
จิตวิทยาแหง่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ออกมา
กล่าวใหก้ารสนับสนุน “การคิดรเิริม่ระดับ
โลกเพื่อขจดัการตีตราเรื่องความเจบ็ป่วย
ทางจติ” ท่ีเก่ียวขอ้งกับคนขา้มเพศและ
กลุ่ม LGB 

เพศดิสโฟเรยี

ในปี 2556 DSM ได้มกีารกลับไปใชค้ำา
ศัพท์เดิม นัน่คือ ‘ภาวะแปลกแยกจาก
เพศกำาเนิด’ (gender dysphoria) ซึ่ง
เน้นไปท่ีเรื่องความทุกข์ทางจิตใจของ
คนข้ามเพศจำานวนหนึ่ งอันเน่ืองจาก
ภ า ว ะ ค ว า ม ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง ท า ง เ พ ศ 

ความไมล่งรอยกันทาง
เพศ

อยา่งไรก็ตาม ได้เกิดความเปล่ียนแปลง
ท่ีชดัเจนขึ้น หลังจากท่ี บญัชจีำาแนกทาง
สถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหา
สขุภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ของ WHO ในปี
 2019 ฉบบัท่ี 11 (ICD-11) ได้มกีารนำา
หมวดหมูใ่หม ่ นัน่คือ ‘ภาวะความไม่
สอดคล้องทางเพศ’ มาแทนทีหมวดหมู่
การวนิิจฉัยเดิมใน ICD-10 ได้แก่ หมวด
หมู ่ ‘การมสีภาพจติเหมอืนเพศตรงขา้ม
’ (transsexualism)  และ ความผดิปกติ
ทางเพศ (gender identity disorder) 
โดยท่ีสำาคัญท่ีสดุ หมวดหมู ่ ‘ภาวะความ
ไมส่อดคล้องทางเพศ’ ยงัได้ถกูยา้ยออก
จากบทท่ีวา่ด้วยเรื่อง ‘ความผดิปกติทาง
จติและพฤติกรรม’ มาอยูใ่นบทท่ีวา่ด้วย
เรื่อง ‘เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพทาง
เพศ’     

“สิง่น้ีเป็นหลักฐานท่ีสะท้อนใหเ้หน็วา่ อัตลักษณ์์
ของคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ ไมใ่ชเ่ง่ือนไขของการมสีขุภาพจติท่ีไมดี่
 และการจำาแนกพวกเขาในลักษณ์ะดังกล่าวจะ
ทำาใหเ้กิดการตีตราอยา่งใหญ่หลวงได้”
 

WHO/Europe – สขุภาพของคนขา้มเพศใน
บรบิท ICD-11, 2562
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การวนิิจฉัยตามICDวา่ด้วยภาวะ
ความไมส่อดคล้องทางเพศ 

รัหสัิโรัคข้อง WHO ICD-11 แบบแบง่ตีามวยั มดี้งันี�: 
ภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศในวยัรัุน่และวยัผูู้้ใหญ่ มลีกัษณ์ะ
ค่อ มคีวามไมส่ิอด้คลอ้งข้องเพศสิภูาพและเพศกำาเนิด้อยา่ง
ชีดั้เจันและต่ีอเน่�อง ซิ่�งมกัจัะนำาไปสิูค่วามปรัารัถึนาที�จัะ ‘ข้า้มเพศ
’ เพ่�อใชีช้ีวีติีที�ตีรังกับเพศสิภูาพและได้ร้ับัการัยอม ผู้่านการัใชี้
ฮอรัโ์มน การัทำาศัลยกรัรัม หรัอ่บรักิารัอ่�นๆ เพ่�อการัมอัีตีลกัษณ์์
ที�ตีรังกับเพศสิภูาพข้องตีนมากเท่าที�จัะเป็นไปได้ ้  อยา่งไรัก็ตีาม
 การัวนิิจัฉัยไมส่ิามารัถึทำาได้กั้บบุคลก่อนวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ และไม่
สิามารัถึตัีด้สิินได้้จัากพฤติีกรัรัมและรัสินิยมทางเพศที�มีความ
หลากหลายเพยีงอยา่งเด้ยีว 
HA60 ภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศในวยัรัุน่และวยัผูู้้ใหญ่ - 
WHO ICD-11

  ภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศในวยัเด้ก็ มลีกัษณ์ะ
ค่อ มคีวามไมส่ิอด้คลอ้งข้องเพศสิภูาพและเพศกำาเนิด้อยา่ง
ชีดั้เจันและต่ีอเน่�องในเด้ก็ก่อนวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ ซิ่�งอาจันำาไปสิู่
ความปรัารัถึนาที�จัะมีเพศสิภูาพอ่�นที�ไม่ใชี่เพศกำาเนิด้ข้องตีน
  หรัอ่เกลยีด้อวยัวะเพศทางกายภูาพหรัอ่ลกัษณ์ะทางเพศทติุีย
ภูมูขิ้องพวกตัีวเอง และ/หรัอ่มคีวามปรัารัถึนาอันแรังกลา้ที�จัะ
มลีกัษณ์ะทางเพศปฐมภูมู ิ และ/หรัอ่ลกัษณ์ะทางเพศทติุียภูมูทีิ�
ตีรังกับเพศสิภูาพมากกวา่ ตีลอด้จันชีอบการัเลน่สิมมติี เลน่ข้อง
เลน่ เกม หรัอ่ทำากิจักรัรัมที�ไมต่ีรังกับเพศกำาเนิด้ โด้ยภูาวะความ
ไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศนี�ต้ีองคงอยูป่รัะมาณ์สิองปี  ในการัการั
วนิิจัฉัยไม่สิามารัถึตัีด้สินิได้้จัากพฤติีกรัรัมและรัสินิยมทางเพศที�
มคีวามหลากหลายเพยีงอยา่งเด้ยีว  
HA61ภูาวะ ความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศในวยัเด้ก็ - WHO ICD-
11

การวนิิจฉัยตาม DSM วา่ด้วยภาวะ
แปลกแยกจากเพศกำาเนิด 
การัวนิิจัฉัยเรั่�องภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ (Gender 
Dysphoria) ถึกูรัะบุอยูใ่นคู่มอ่การัวนิิจัฉัยและสิถิึติี (DSM) ข้อง
สิมาคมจัติีเวชีศาสิตีรัส์ิหรัฐัอเมรักิา ฉบบัที� 5 ในปี 255610 ซิ่�งถ่ึอ
เป็นก้าวสิำาคัญ จัากที�เคยมุง่เน้นเพ่�อตีอบคำาถึามวา่ ‘คนข้า้มเพศ
ค่อใครั’ ไปเป็นการัมุง่เน้นเพ่�อตีอบคำาถึาม ‘อะไรัค่อสิิ�งที�คนข้า้ม
เพศอาจัจัะต้ีองเผู้ชีญิ’ 

คู่ม่อการัวินิจัฉัยและสิถิึตีิสิำาหรับัความผู้ิด้ปกติีทางจัิตี (DSM-
5)1 ได้้ใหข้้้อมูลเกี�ยวกับการัวินิจัฉัยเรั่�องภูาวะแปลกแยกจัากเพ
ศกำาเนิด้ไวใ้นแบบกวา้งๆ โด้ยแบง่เกณ์ฑ์์สิำาหรับัเด้ก็ วยัรัุน่ และ
ผูู้้ใหญ่แยกออกจัากกัน

DSM-5 กำาหนด้ใหภู้าวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ในวยัรัุน่และ
ผูู้้ใหญ่วา่ เป็นภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศ โด้ยจัะต้ีองมภีูาวะ
ด้งังกลา่วเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 เด้อ่น โด้ยแสิด้งคณุ์ลกัษณ์ะ
อยา่งน้อย 2 ข้อ้ต่ีอไปนี�:

• มีความไม่สิอด้คล้องข้องเพศสิภูาพและลักษณ์ะทางเพศปฐม
ภูมู/ิทติุียภูมูอิยา่งชีดั้เจัน (ถ่ึงแมล้กัษณ์ะทางเพศทติุียภูมูอิาจั
ยงัไมม่ใีนเยาวชีน)

• มีความปรัารัถึนาอย่างแรังกล้าที�จัะกำาจััด้ลักษณ์ะทางเพศ
ปฐมภูมูแิละ/หรัอ่ทติุียภูมูขิ้องตีนเอง อันเน่�องจัากความไม่
สิอด้คลอ้งข้องเพศสิภูาพ (สิำาหรับัเยาวชีน พวกเข้าจัะมคีวาม
ปรัารัถึนาที�จัะยับยั�งพัฒนการัข้องลักษณ์ะทางเพศทุติียภููมิ
ข้องเข้าไว)้ 

• มีความปรัารัถึนาอย่างแรังกล้าที�จัะมีลักษณ์ะทางเพศปฐมภููมิ
และ/หรัอ่ทติุียภูมูขิ้องเพศอ่�นๆ

• มคีวามปรัารัถึนาอยา่งแรังกลา้ที�จัะเป็นเพศอ่�น (หรัอ่เพศทาง
เลอ่กใด้ๆ ที�แตีกต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ข้องตีน)

• มคีวามปรัารัถึนาอยา่งแรังกล้าที�จัะได้้รับัการัปฏิิบติัีเหมอ่นเป็น
เพศอ่�น (หรัอ่เพศทางเลอ่กใด้ๆ ที�แตีกต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ข้อง
ตีน)

• มคีวามเชี่�อมั�นอยา่งแรังกลา้วา่ ตีนมคีวามรัูส้ิก่น่กคิด้และการั
แสิด้งออกเหมอ่นกับเพศอ่�น (หรัอ่เพศทางเลอ่กใด้ๆ ที�แตีก
ต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ข้องตีน)
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10 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/
what-is-gender-dysphoria

• เกณ์ฑ์์การัวนิิจัฉัยภูาวะด้งักลา่ว ต้ีองปรัะกอบไปด้ว้ยการั
มภีูาวะทกุข้ท์รัมานอยา่งมนัียสิำาคัญทางการัแพทย ์ หรัอ่มี
ความรัูส้ิก่ด้อ้ยค่าในการัใชีช้ีวีติิียูใ่นสิงัคม การัปรัะกอบอาชีพี 
หรัอ่ด้า้นอ่�นๆ ที�สิำาคัญในการัทำางาน

DSM-5 นิยามภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ในวยัเด้ก็วา่ ค่อ 
ความรูัส้ิก่ไมส่ิอด้คลอ้งข้องเพศสิภูาพและเพศกำาเนิด้ที�เกิด้ข้่�นกับ
เด้ก็เป็นเวลาอยา่งน้อย 6 เด้อ่น โด้ยต้ีองมคีณุ์ลกัษณ์ะอยา่งน้อย
 6 ข้อ้ต่ีอไปนี� (หน่�งในนั�นต้ีองเป็นหลกัเกณ์ฑ์์ตัีด้สินิที�สิำาคัญเป็น
อันด้บัแรัก):

มคีวามปรัารัถึนาอยา่งแรังกลา้ที�จัะเป็นเพศอ่�น หรัอ่มคีวามยน่
หยดั้วา่ตีนมลีกัษณ์ะเป็นเพศอ่�น (หรัอ่เพศทางเลอ่กใด้ๆ ที�แตีก
ต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ข้องตีน 

ในเด้ก็ผูู้้ชีาย (ตีามเพศกำาเนิด้) มกัมคีวามชี่�นชีอบอยา่งมากในการั
แต่ีงกายข้า้มเพศหรัอ่เลยีนแบบผูู้้หญิง หรัอ่ในเด้ก็ผูู้้หญิง (ตีาม
เพศกำาเนิด้) มกัชี่�นชีอบอยา่งมากในการัสิวมใสิเ่สิ่�อผู้้าแบบผูู้้ชีาย
ทั�วไปและต่ีอต้ีานการัใสิเ่สิ่�อผู้้าผูู้้หญิงทั�วไป 

• มีความชี่�นชีอบอย่างมากในการัแต่ีงกายข้้ามเพศในการัเล่น
สิมมติี หรัอ่เลน่ข้ายข้อง 

• มคีวามชี่�นชีอบอยา่งมากในการัเลน่ข้องเลน่ เกม หรัอ่กิจักรัรัม
แบบที�เพศอ่�นๆ เลน่ 

• มคีวามชี่�นชีอบอยา่งมากในการัเลน่กับเพ่�อนที�เป็นเพศอ่�นๆ

ในเด้ก็ผูู้้ชีาย (ตีามเพศกำาเนิด้) มกัปฏิิเสิธิการัเลน่ข้องเลน่ เกม
 หรัอ่กิจักรัรัมแบบเด้ก็ผูู้้ชีาย และมกัหลกีเลี�ยงการัเลน่กิจักรัรัม
แบบลยุเลอะเปอะเป้� อน; ในเด้ก็ผูู้้หญิง (ตีามเพศกำาเนิด้) มกั
ปฏิิเสิธิการัเลน่ข้องเลน่ เกม หรัอ่กิจักรัรัมแบบเด้ก็ผูู้้หญิง

• เกลยีด้สิรัรีัะทางเพศข้องตีนเอง

• มีความปรัารัถึนาอย่างแรังกล้าที�จัะมีลักษณ์ะเพศทางกายที�
สิอด้คลอ้งกับเพศสิภูาพข้องตีน

เชีน่เด้ยีวกับเกณ์ฑ์์การัวนิิจัฉัยสิำาหรับัวยัรัุน่และผูู้้ใหญ่ ภูาวะ
ด้ังกล่าวต้ีองปรัะกอบไปด้้วยการัมีภูาวะทุกข้์ทรัมานอย่างมีนัย
สิำาคัญทางการัแพทย ์ หรัอ่มคีวามรัูส้ิก่ด้อ้ยค่าในการัใชีช้ีวีติิียูใ่น
สิงัคม การัปรัะกอบอาชีพี หรัอ่ด้า้นอ่�นๆ ที�สิำาคัญในการัทำางาน

นิยามด้งักลา่วทำาใหส้ิรัุปได้ว้า่ คนข้า้มเพศทกุคนไมไ่ด้ต้้ีองปรัะสิบ
กับภูาวะทกุข้ใ์จั และยงัพบวา่ การัวนิิจัฉัยภูาวะแปลกแยกจัากเพศ
กำาเนิด้ กับ ความรัูส้ิก่ทกุข้ใ์จัในเพศกำาเนิด้ มคีวามหมายที�แตีก
ต่ีางกัน โด้ยปัจัจัยัทางสิงัคมที�มสีิว่นทำาใหภู้าวะแปลกแยกจัาก
เพศกำาเนิด้ทวคีวามรัุนแรังข้่�น ปรัะกอบด้ว้ยเชีน่ การัเข้า้ใจัเพศ
สิภูาพข้องบุคคลผู้ิด้(misgender) การัเลอ่กปฏิิบติัี การัเหมารัวม 
และอุปสิรัรัคในการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ เป็นต้ีน
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3.3

การใชห้นังสอื
ยนิยอม

“การใชห้นงัสอืยนิยอม” เพือ่เขา้รบับรกิารเพือ่
การขา้มเพศ เป็นการชว่ยยุติการระบุวา่บุคคลมี
ความเจบ็ป่วยและยงัชว่ยให้คนขา้มเพศมอิีสระ
ในการตัดสนิใจใชช้วีติในแบบท่ีพวกเขา

ต้ีองการั รัวมถ่ึงเข้า้ใจัความต้ีองการั รัูจ้ักัอัตีลกัษณ์์ และตัีวตีน
ข้องพวกเข้าเอง นอกจัากนี� การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมยงัชีว่ยใหผูู้้้ให้
บรักิารัสิุข้ภูาพสิามารัถึทำางานรัว่มกับคนข้้ามเพศได้้อย่างมคีวาม
ยด่้หยุน่และมปีรัะสิทิธิภิูาพ 
สิิทธิิบนเรัอ่นรัา่งในบรับิทข้องบรักิารัสิุข้ภูาพเพ่�อคนข้้ามเพศ 
หมายถ่ึง การัที�พวกเข้ามอีำานาจัตัีด้สินิใจัอยา่งมขี้อ้มูลในการัเลอ่ก
ทางเด้นิ รัวมถ่ึงบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศอ่�นๆ ที�พวกเข้าต้ีองการั 
นอกจัากนี� ยงัหมายถ่ึงการัที�พวกเข้าได้เ้ป็นอิสิรัะจัากการัถึกูทำาให้
เป็นผูู้้มคีวามผู้ิด้ปกติีทางจัติี และอุปสิรัรัคอ่�น ๆ หลงัได้ท้ำาการั
ตัีด้สินิใจัเหลา่นี�ด้ว้ยตีนเอง 

การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมเพ่�อเข้า้รับับรักิารัสิขุ้ภูาพ เป็นรัูปแบบที�ใชีใ้น
สิถึานพยาบาลหลกัหลายแหง่ เพ่�อใหค้วามชีว่ยเหลอ่คนข้า้มเพศ
ที�กำาลงัคิด้จัะเรัิ�มใชี ้
→ หรอืกำาลังใชฮ้อรโ์มนเพื�อการขา้มเพศ โดยท่านสามารถดู
ข้อมูลเกี�ยวกับวธินีำารูปแบบดังกล่าวนี�ไปใชใ้นสถานพยาบาล
ได้ในหัวขอ้ 8: 
ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ โด้ยทั�วไปแลว้ การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอม 
หมายถ่ึง ผูู้้เข้า้รับับรักิารัไมจ่ัำาเป็นต้ีองผู้่านการัปรัะเมนิสิขุ้ภูาพจัติี
กับจัติีแพทยก่์อนเรัิ�มต้ีนใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ ในกรัณี์ที�ไม่
พบวา่พวกเข้ามีปัญหาด้้านสิุข้ภูาพจัิตีใด้ๆที�อาจัสิ่งผู้ลกรัะทบต่ีอ
ความสิามารัถึในการัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมได้ ้ แต่ีถ่ึงแมว้า่จัะไมจ่ัำาเป็น
ต้ีองทำาการัปรัะเมนิด้งักลา่ว พวกเข้าก็สิามารัถึข้อรับัการัปรัะเมนิ
ได้จ้ัากผูู้้เชีี�ยวชีาญในข้ณ์ะที�อยูใ่นกรัะบวนการัข้า้มเพศ 
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รัวมถ่ึง ‘การัใชีใ้นชีวีติีจัรังิ’ พบวา่มาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพยงัคง
มขี้อ้จัำากัด้ ซิ่�งกำาหนด้ใหค้นข้า้มเพศต้ีองพสิิจูัน์อัตีลกัษณ์์และ
การัแสิด้งออกทางเพศข้องพวกเข้าก่อนที�จัะได้้รับัอนุญาตีใหเ้ข้้า
สิูก่รัะบวนการัทางการัแพทยเ์พ่�อการัข้า้มเพศได้ ้11

รัะบบนี�ยังได้้สิ่งผู้ลกรัะทบต่ีอความสิัมพันธิใ์นการัรักัษารัะหว่าง
แพทยกั์บผูู้้ป่วยอีกด้ว้ย หากแต่ีวธิิกีารัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมกลบั
ชีว่ยใหแ้พทยส์ิามารัถึก้าวไปไกลกวา่หน้าที�การัรักัษา หรัอ่ถึกูมอง
เป็นเพยีงผูู้้เฝ้ึาปรัะตี ู โด้ยพวกเข้ายงัทำาหน้าที�ใหค้ำาแนะนำาผูู้้ป่วย

ระบบผู้เฝ้าประตู

เกี�ยวกับการัใหค้วามยนิยอม โด้ยใชีค้วามรัูแ้ละปรัะสิบการัณ์์ใน
การัแนะนำาทางเลอ่กต่ีางๆ ที�เป็นไปได้ ้ รัวมถ่ึงอธิบิายความเสิี�ยง
ที�อาจัเกิด้ข้่�น และหากมปัีญหาเกิด้ข้่�น ผูู้้ป่วยควรัจัะต้ีองแก้ไข้
อยา่งไรั ในบางสิถึานการัณ์์ แพทยอ์าจัแนะนำาใหผูู้้้ป่วยชีะลอการั
เข้า้รับับรักิารัหรัอ่ออกใบสิั�งยารักัษาใหเ้บ่�องต้ีนไปก่อน ซิ่�งบรักิารั
เพ่�อการัข้้ามเพศมักให้ความสิำาคัญในเรั่�องการัสิ่�อสิารัที�ชีัด้เจัน
เกี�ยวกับเหตีผุู้ลต่ีางๆ ข้องคำาแนะนำา เพ่�อตีอบข้อ้สิงสิยัใด้ๆ ข้องผูู้้
ป่วยเกี�ยวกับแผู้นการัข้องพวกเข้า รัวมถ่ึงกรัอบเวลาเพ่�อใหพ้วก
เข้าปรัะเมนิการัตัีด้สินิใจัอีกครัั�ง    
ในบรับิททางการัแพทย ์รัะบบผูู้้เฝ้ึาปรัะตี ูยงัมอีีกหน่�งความหมาย
เพ่�ออธิิบายข้ั�นตีอนลด้การัใชี้บรักิารัสิุข้ภูาพอย่างไม่จัำาเป็นมาก
เกินไป โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในปรัะเทศที�รัะบบปรัะกันสิขุ้ภูาพอาจัไป
กรัะตีุ้นความต้ีองการัด้า้นหตัีถึการัทางการัแพทย ์ ซิ่�งรัะบบนี�ยงั
สิามารัถึชีว่ยบรัรัเทาปัญหาความเหล่�อมลำ�าด้า้นทรัพัยากรัทางการั
แพทย ์ รัวมถ่ึงป้องกันอันตีรัายใด้ๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�นกับผูู้้ป่วยจัาก
การัได้ร้ับัการัรักัษาที�ไมจ่ัำาเป็น อีกด้ว้ย

11 รัะบบผูู้้เฝ้ึาปรัะตี ู (gatekeeping) ในบรับิททางการัแพทย ์ เป็นรัะบบที�ถึกู
ออกแบบมาเพ่�อลด้การัใชีบ้รักิารัสิขุ้ภูาพอยา่งไมจ่ัำาเป็นมากเกินไป โด้ยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในปรัะเทศที�รัะบบปรัะกันสิขุ้ภูาพอาจัสิง่ผู้ลใหม้คีวามต้ีองการัด้า้นหตัีถึการัทางการั
แพทยเ์พิ�มข้่�น ซิ่�งรัะบบนี�ยงัสิามารัถึชีว่ยบรัรัเทาปัญหาความเหล่�อมลำ�าด้า้นทรัพัยากรั
ทางการัแพทย ์ รัวมถ่ึงป้องกันอันตีรัายใด้ๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�นกับผูู้้ป่วยจัากการัได้ร้ับัการั
รักัษาที�ไมจ่ัำาเป็น อีกด้ว้ย

3.4

ระบบผูเ้ฝ้าประตู(Gatekeeping)ในความหมาย
ของคนขา้มเพศ เป็นระบบท่ีไมม่คีวามจำาเป็น
และไมยุ่ติธรรมต่อการเขา้ถึงบรกิารเพื่อการ
ขา้มเพศโดยจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา
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เวบ็ไซต์ TransHub ประเทศออสเตรเลีย ยงัได้รวบรวมตัวอยา่งการใชร้ะบบผูเ้ฝ้าประตกัูบกลุ่มคนขา้มเพศและผูม้ี
ความหลากหลายทางเพศ ไวที้�: https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping 

ทบทวนตัวอยา่งระบบผูเ้ฝ้าประตตูามลิ�งค์ที�ใหไ้วด้้านบน 

มตัีวอยา่งเหล่านี�เกิดขึ�นในท้องถิ�นของท่านหรอืไม?่ 

ท่านมวีธิอียา่งไรในการคลายความกังวลของผูป้ว่ยเกี�ยวกับการใชร้ะบบผูเ้ฝ้าเฝ้าประต?ู 
Practice Points

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง:
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ประเด็นการปฏิบติั

แหล่งท่ีมา

สิรัา้งความตีรัะหนักรัูว้า่ การัเป็นคนข้า้มเพศไมใ่ชีค่วามเจับ็ปว่ยทางจัติีหรัอ่ทางรัา่งกาย และการั
ที� WHO จัดั้ใหค้นข้า้มเพศอยูใ่นหมวด้หมู ่‘ภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้งทางเพศ’ ตีามบญัชีจีัำาแนกโรัค 
ICD-11 เป็นเครั่�องยน่ยนัวา่ ความหลากหลายทางเพศไมใ่ชีเ่ง่�อนไข้ข้องความป่วยทางจัติี  

หลกีเลี�ยงการัใชีค้ำาศัพท์ เชีน่ ‘ก่อนทำา’ หรัอ่ ‘หลงัทำา’ ซิ่�งเป็นการันิยามบุคคลข้า้มเพศจัากข้ั�น
ตีอนทางการัแพทย ์ และข้อ้มูลนี�ควรัถ่ึอเป็นข้อ้มูลสิว่นบุคคลทางการัแพทย ์ การัอนุญาตีให้
เปิด้เผู้ยข้อ้มูลด้งักลา่วเป็นสิทิธิขิ้องผูู้้ป่วย     

พจิัารัณ์าวา่การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมเพ่�อเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ สิามารัถึชีว่ยผูู้้ใหบ้รักิารั
สิขุ้ภูาพสิามารัถึทำางานรัว่มกับคนข้า้มเพศอยา่งมคีวามยด่้หยุน่ และตีอบสินองต่ีอเป้าหมาย
ในการัข้า้มเพศข้องคนข้า้มเพศได้อ้ยา่งไรั  

หารัอ่กับผูู้้ป่วยและเพ่�อนรัว่มงานข้องท่านวา่ อะไรัค่อรัูปแบบการัปฏิิบติัีที�เรัยีกวา่รัะบบผูู้้เฝ้ึา
ปรัะตีู

Equinox Gender Diverse Health Centre, “Informed Consent” Protocol 
for the Initiation of Hormone Therapy V2 Aug 2020 and other resources 
https://equinox.org.au/resources/ 

TransHub material about gatekeeping, citing examples of what it can 
look that: https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping ]

WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11: 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/
gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-
the-context-of-icd-11 

WPATH De-Psychopathologization Statement, 26 May 2010 https://
www.wpath.org/policies 

AusPATH statement in support of WPATH’s Statement on De-
psychopathologization of Gender Variance, 19 September 2020.  https://
auspath.org/auspath-support-for-the-world-professional-association-
for-transgender-healths-statement-on-de-psychopathologization-of-
gender-variance/ 
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การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ี
ตรงกับเพศสภาพและไมแ่บง่
แยก

4.1 หลักการสำาคัญ

4.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานพยาบาล

4.3 การใชช้ื่อ สรรพนาม และเพศสภาพ 

4.4 การพูดถึงสว่นต่างๆ ของรา่งกายด้วยความละเอียดอ่อน  

4.5 หลีกเล่ียงคำาถามท่ีไมจ่ำาเป็นและเป็นการคกุคาม

4.6 การตรวจสภาพรา่งกาย

4.7 แบบฝึกในสถานการณ์จ์ำาลอง

4 
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วตัถปุระสงค์
การเรยีนรู้

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานพยาบาล

แนวทางปฏิบติัและระบบด้านการจดัการในการ
รวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย

สภาพแวดล้อมในการพูดคยุเก่ียวสว่นต่างๆของ
รา่งกายรวมถึงการตรวจรา่งกาย

1
2
3

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีตรงเพศสภาพและไม่กีดกันผู้ป่วย
ขา้มเพศ
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หลักการสำาคัญ

4.1

บุคคลสามารถกำาหนดอัตลักษณ์์ทางเพศของ
ตนเองได้ - ผูป่้วยของท่านของผูท่ี้รูดี้ท่ีสดุเก่ียว
กับเพศสภาพของพวกเขาเอง 

ให้เกียรติเพศสภาพของ
ผูป่้วย รวมถึงใชช้ื่อ คำา
สรรพนาม และคำาศัพท์ท่ี
พวกเขาใช้อธิบายตนเอง
และรา่งกายของพวกเขา

ปฏิบัติต่ออัตลักษณ์ทาง
เพศของผู้ป่วยด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การใหก้ารดแูลรกัษาพวก
เขาอย่างท่ีคุณปฏิบัติกับ
เพศอ่ืนๆ 

ต่อไปน้ีคือหลักการ
พืน้ฐาน2ประการท่ีผู้
ให้บรกิารและบุคลากร
ทางการแพทยอ่ื์นๆ
ควรยดึถือเมือ่ทำางาน
รว่มกับผูเ้ขา้รบับรกิาร
ท่ีเป็นคนขา้มเพศ:

→

ยนืยนัให้เกียรติ+
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ในตีอนท้ายข้องหวันี�และในหวัข้อ้อ่�นๆ ได้แ้สิด้งภูาพโปสิเตีอรัห์รัอ่
แคมเปญสิง่เสิรัมิสิขุ้ภูาพสิำาหรับัผูู้้มคีวามหลากหลายทางเพศและ
คนข้า้มเพศ พ่�นที�นั�งรัอเข้า้รับับรักิารัในสิถึานพยาบาลข้องท่าน
เป็นพ่�นที�ที�เหมาะสิำาหรับัการัสิง่เสิรัมิข้อ้มูลเกี�ยวกับบรักิารัใหค้วาม
ชีว่ยเหลอ่ต่ีางๆ รัวมถ่ึงโครังการัรัเิรัิ�มใด้ๆ ที�ท่านเข้า้ไปมสีิว่นรัว่ม
ในชุีมชีนข้า้มเพศในรัะด้บัท้องถิึ�น 

สิถึานพยาบาลข้องท่านอาจัถึกูมองวา่ไมเ่ป็นมติีรัต่ีอคนข้า้มเพศ หากไมม่กีารัสิง่เสิรัมิข้อ้มูลด้ว้ยวธิิง่ีายๆ เชีน่ การัจัดั้วางสิ่�อสิง่เสิรัมิ
บรักิารัข้า้มเพศ แบบฟิอรัม์การัเข้า้รับับรักิารั รัวมถ่ึงสิิ�งอำานวยความสิะด้วกต่ีางๆ สิำาหรับัคนทกุเพศ เป็นต้ีน สิามารัถึสิรัา้งความแตีก
ต่ีางได้อ้ยา่งมากใหกั้บสิถึานพยาบาลข้องท่าน สิิ�งต่ีางๆ เหลา่นี�อาจัปรัะกอบไปด้ว้ย:

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในสถานพยาบาล

4.2

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานพยาบาล
 รวมถึงขอ้มูลในระบบออนไลน์เป็นสิง่สำาคัญท่ีจะ
บง่บอกได้วา่ สภาพแวดล้อมมคีวามปลอดภัยและ
เป็นมติรต่อคนขา้มเพศหรอืไม่

คลินิกท่ีเป็นมติรกับคนขา้มเพศ

การัจััด้ใหม้ีหอ้งนำ�าเพศกลางไว้
บรักิารั หรัอ่ 

ป้ายอธิิบายสิิ�งอำานวยความ
สิะด้วกภูายในหอ้งนำ�า (เชีน่ โถึ
ปัสิสิาวะ และ/หรัอ่หอ้งนำ�าสิว่น
ตัีว) 

ป้ายชีี�แจังวา่ ผูู้้เข้า้รับับรักิารั
สิามารัถึเล่อกใชี้ห้องนำ�าที�ตีรัง
อัตีลักษณ์์ทางเพศข้องแต่ีละ
คนได้ต้ีามเหมาะสิม 

สิำาหรับัหอ้งนำ�าที�แยกเพศ ควรัมี
สิิ�งอำานวยความสิะด้วกสิำาหรับั
เปลี�ยนผู้้าอ้อมเด้็กและถัึงข้ยะ
 สิำาหรับัทิ�งผู้้าอนามยัที�ใชีแ้ลว้
รัวมอยู่ในทั�งห้องนำ�าชีายและ
หญิง

Toilet seat by Mohammad Iqbal .
Urinal by The Icon Z from the Noun Project 
from the Noun Project

Toilet sign by Ian Rahmadi Kurniawan from 
the Noun Project

Changing Station by Yu luck from the Noun 
Project
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โด้ยใชีป้รัะโยคที�เป็นมาตีรัฐาน ซิ่�งการัปฏิิบติัีลกัษณ์ะนี�ในชีว่ง
แรักๆ อาจัฟิงัด้แูปลกๆ แต่ีมนัก็จัะค่อยๆ ด้ขี้่�นทกุครัั�งไป ใหท่้าน
ถึามข้อ้มูลจัากผูู้้ป่วยทกุคน ไมใ่ชีเ่ฉพาะคนที�ท่านสินันิษฐานวา่เป็น
คนข้า้มเพศเท่านั�น โด้ยข้อใหพ้วกเข้ารัะบุชี่�อ เพศ ตีำาแหน่ง/ยศ
 (และคำาสิรัรัพนาม หากในภูาษาท่าน มกีารัใชีส้ิรัรัพนามแบง่แยก
ตีามเพศ) ยกตัีวอยา่งเชีน่ ใหพู้ด้วา่: 

“ทางเรัาข้อถึามรัายละเอียด้เหลา่นี�จัากผูู้้ป่วยทกุคน รับกวน
กรัอกชี่�อและรัายละเอียด้อ่�นๆ ที�ท่านต้ีองการัใหเ้รัาใชี”้  
เน่�องจัากสิถึานพยาบาลหลายแห่งในภููมิภูาคนี�มีผูู้้เข้้ารับับรักิารั
เป็นจัำานวนมาก ทำาใหบ้างครัั�งข้าด้ความเป็นสิว่นตัีวในการัสินทนา
 ด้งันั�น การัปรับัปรัะโยคการัสินทนาใหเ้ป็นมาตีรัฐานโด้ยใข้ชุ้ีด้
คำาถึามเด้ยีวกันกับผูู้้ป่วยทกุรัาย และใชีส้ิรัรัพนามมาตีรัฐานข้อง
ท่านเอง อาจัชีว่ยใหผูู้้้ป่วยข้า้มเพศมคีวามรัูส้ิก่ปลอด้ภัูยมากข้่�น
พิจัารัณ์าใสิ่คำาสิรัรัพนามที�เหมาะสิมลงบนป้ายชี่�อพนักงาน 
นามบตัีรั และคำาลงท้ายในอีเมลทั�งหมด้

เก็บรายละเอียดจากคนไข้ ศูนยส์ิขุ้ภูาพชุีมชีน Callen-Lorde (Callen-Lorde 
Community Health Center) ในกรัุงนิวยอรัก์ ได้อ้อกแคมเปญ
ที�มชีี่�อวา่ Pronouns Matter! เพ่�อรัณ์รังค์การัสิรัา้งบรัรัยากาศ
ทางการัแพทยที์�มคีวามอบอุ่น ปลอด้ภัูย และใหเ้กียรัติีมากข้่�น1
 โด้ยพนักงานทกุคนรัว่มกันเข้ยีนคำาสิรัรัพนามลงบนสิติี�กเกอรั์
 ซิ่�งมไีวใ้หบ้รักิารัที�ด้า้นหน้าเคาน์เตีอรัพ์ยาบาล เพ่�อใหผูู้้้ป่วย
กรัอกคำาสิรัรัพนามข้องตีนเองก่อนเข้า้รับับรักิารั นี�เป็นวธิิง่ีายๆ 
ที�จัะชีว่ยใหเ้จัา้หน้าที� หรัอ่คนอ่�นๆ ทรัาบวา่คำาสิรัรัพนามข้องพวก
เข้าค่ออะไรั หรัอ่เปลี�ยนแปลงไปจัากการัเข้า้รับับรักิารัครัั�งที�แลว้
อยา่งไรั 
ในบางปรัะเทศในภูมูภิูาคนี� รัวมทั�งปรัะเทศไทย นิยมใชีค้ำา
สิรัรัพนามที�ไมร่ัะบุเพศแทนการัเรัยีกชี่�อบุคคล ยกตัีวอยา่งเชีน่
 ในบทสินทนาภูาษาไทย มกัใชีส้ิรัรัพนามเพศกลาง เชีน่ “เค้า
” แทนคำาวา่ “เข้า” (ผูู้้ชีาย) หรัอ่ “เธิอ”/“หลอ่น” (ผูู้้หญิง) ซิ่�งใน
กรัณี์นี� อาจัไมจ่ัำาเป็นต้ีองถึามผูู้้เข้า้รับับรักิารัวา่พวกเข้าต้ีองการั
ใชีส้ิรัรัพนามอะไรั แต่ีใหถ้ึามพวกเข้าวา่ต้ีองการัใหใ้ชีค้ำานำาหน้า
นามวา่อะไรั ถ่ึงแมว้า่ตีามกฎหมายไทยแลว้ ยงัไมม่กีารัอนุญาตีให้
บุคคลเปลี�ยนคำานำาหน้านามก็ตีาม    

การใชช้ื่อสรรพนาม
และเพศสภาพ

4.3

วธิท่ีีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยใหค้นขา้มเพศรูส้กึปลอดภัยท่ี
จะบอกชือ่ เพศ และคำาสรรพนามของพวกเขา คือ 
การถามขอ้มูลจากพวกเขา

12ศูนยส์ิขุ้ภูาพชุีมชีน Callen-Lorde: https://callen-lorde.org/transhealth/ 
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ในบางสิว่นข้องภูมูภิูาคนี� เป็นเรั่�องปกติีที�คนข้า้มเพศจัะอาศัยอยู่
กับครัอบครัวัจันกวา่จัะได้แ้ต่ีงงาน ซิ่�งหมายความวา่คนข้า้มเพศ
จัำานวนมากอาจัอาศัยอยูใ่นสิภูาพแวด้ลอ้มแบบครัอบครัวัและอาจั
ใชีช้ี่�อที�ต่ีางไปจัากตีอนที�พวกเข้ามาที�สิถึานพยาบาลข้องท่าน ด้งั
นั�น แบบฟิอรัม์สิำาหรับักรัอกข้อ้มูลควรัมพี่�นที�สิำาหรับัใหพ้วกเข้าได้้

การถามผู้ป่วยวา่พวกเขาใชช้ื่อ
เหมอืนกันในทกุสถานท่ีหรอืไม่

การฝึกใชส้รรพนามใหม่

รัะบุชี่�อ เพศ คำาสิรัรัพนาม หรัอ่คำานำาหน้าที�พวกเข้าต้ีองการัใชีใ้น
เฉพาะบางสิถึานการัณ์์ (เชีน่ การัโต้ีตีอบทางโทรัศัพท์ การัโต้ีตีอบ
ทางจัด้หมาย หรัอ่การัเรัยีกชี่�อเข้า้รับับรักิารั) 

 คณุ์ต้ีองการัใหเ้รัาใชีข้้อ้มูลเหลา่นี�กับคณุ์ตีลอด้การัสินทนาและ
การัรักัษาหรัอ่ไม?่ หากไม ่ โปรัด้แจัง้ใหเ้รัาทรัาบหากคณุ์ต้ีองการั
ใหเ้รัาใชีค้ำาอ่�น? 

ปรัมิาณ์ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันในวนันี� พวกเข้าได้เ้ตีรัยีมเจัาะ
เลอ่ด้ก่อนวนันัด้หมาย เรัาสิามารัถึพูด้คยุเกี�ยวกับรัะด้บัฮอรัโ์มน
ข้องพวกเข้าและด้วูา่พวกเข้าต้ีองการัตัีด้สินิใจัอยา่งไรั” 
ถ่ึงแม้ว่าท่านจัะคอยเก็บข้้อมูลเกี�ยวกับสิรัรัพนามและชี่�อข้องผูู้้
ป่วยที�ถึกูเลอ่กใชีอ้ยูเ่ป็นปรัะจัำา แต่ีในบางครัั�งท่านอาจัไมม่ขี้อ้มูล
เหลา่นั�นอยูใ่นมอ่ ในกรัณี์เชีน่นี� แนะนำาวา่ไมค่วรัคาด้เด้าเพศสิภูาพ
ข้องผูู้้ป่วย เพรัาะท่านอาจัเข้า้ใจัผู้ิด้ได้ ้
หลกีเลี�ยงการัคาด้เด้า หมั�นสิอบถึามทรัาบรัายละเอียด้และ/หรัอ่ 
หลกีเลี�ยงการัใชีค้ำาหรัอ่วลทีี�เป็นการัคาด้เด้าเพศสิภูาพ  
ต่ีอไปนี� เป็นตัีวอยา่งบางสิว่นข้องการัใชีป้รัะโยคคำาถึามและคำาพูด้
ทั�วไปแบบรัะบุเพศและไมร่ัะบุเพศ
บางครัั�งผูู้้ป่วยอาจัมปีฏิิกิรัยิาเชีงิลบเม่�อถึกูเข้า้ใจัผู้ิด้ในเพศสิภูาพ 
เน่�องจัากอาจัทำาใหค้นบางคนรัูส้ิก่แย ่หรัอ่เป็นความรัุนแรังที�พวก
เข้าต้ีองเผู้ชีญิ ในกรัณี์ที�เกิด้เหตีกุารัณ์์เชีน่นี� ใหพ้ยายามสิงบสิติี
อารัมณ์์และไมเ่อามาเป็นอารัมณ์์เพ่�อตีอบโต้ี   

การัฝึึกใชีส้ิรัรัพนามเอง หรัอ่กับคนอ่�น สิามารัถึชีว่ยเสิรัมิสิรัา้ง
ความเข้ม้แข้ง็ได้เ้ชีน่กัน โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งการัฝึึกใชีส้ิรัรัพนามที�
คณุ์ไมเ่คยใชีม้าก่อน 
หากท่านมผีูู้้ป่วยที�คณุ์มกัเรัยีกใชีค้ำาสิรัรัพนามที�ไมถ่ึกูต้ีอง หรัอ่
อยูใ่นรัะหวา่งการัทำาความคุ้นเคยกับสิรัรัพนามใหม ่ แนะนำาใหท่้าน
ใชีว้ธิิจีัด้บนัท่กเต่ีอนความจัำาก่อนการันัด้หมาย หรัอ่หมั�นฝึึกใชี้
สิรัรัพนามที�ถึกูต้ีอง   
อีกวธิิหีน่�ง ค่อ การัทบทวนบนัท่กข้องท่านก่อนการันัด้หมาย 
อ่านออกเสิยีงชี่�อ สิรัรัพนาม และคำานำาหน้าที�ถึกูต้ีองออกมาด้งัๆ
 ตัีวอยา่งเชีน่ หากท่านกังวลวา่จัะลม่ใชีส้ิรัรัพนาม 'พวกเข้า / ข้อง
พวกเข้า' กับผูู้้เข้า้รับับรักิารัที�เป็นนอน-ไบนารั ี ท่านอาจัเต่ีอนตัีว
เองด้ว้ยการัสิรัุปบนัท่กข้องคณุ์ออกมาด้งัๆ แบบนี�  
“จัากการันัด้หมายครัั�งที�แลว้ เรัาได้พู้ด้คยุถ่ึงการัพจิัารัณ์าเพิ�ม

เธอ 也dia พวกเขา
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เมื่อขอ้มูลบตัรประชาชนไมต่รง
กับบนัทึกทางการแพทย์

ให้แจั้งผูู้้เข้้ารับับรักิารัที�เป็นคนข้้ามเพศถ่ึงความจัำาเป็นที�ต้ีองใชี้
ชี่�อและเพศตีามที�รัะบุในบตัีรัปรัะชีาชีน พรัอ้มกับใหเ้หตีผุู้ล 
ในปรัะเทศสิว่นใหญ่ข้องภูมูภิูาคเอเชียีและแปซิฟิิกิ กฏิหมายยงัไม่
อนุญาตีใหค้นข้้ามเพศสิามารัถึเปลี�ยนแปลงสิถึานะทางเพศหรัอ่
ชี่�อได้ ้ (UNDP และ APTN 2560) ซิ่�งหมายความวา่ บุคคลข้า้ม
เพศยงัต้ีองใชีช้ี่�อและเพศกำาเนิด้ตีามที�รัะบุในเอกสิารัข้องทางการั
อยู ่ 

Non-gendered alternatives in introductory conversation 

ประโยคคำาถามและคำาพูดท่ีไมร่ะบุเพศ
มอีะไรัใหช้ีว่ยไหมครับั?

เชีญิมากับผู้มทางนี�ครับั
ผูู้้ป่วยกำาลงัรัอเข้า้พบแพทยค์รับั หรัอ่ ผูู้้ป่วยข้อง 
ด้รั.แทน อยูที่�นี�แลว้ครับั  

  หากท่านใชีค้ำาที�ผู้ิด้พลาด้ ใหก้ลา่วข้อโทษสิั�นๆ แก้ไข้ แลว้ด้ำาเนินการัต่ีอ

 ที�มา: ข้อ้มูลจัาก National LGBT Health Education Center ปี 2563

ฝึึกพนักงานใหใ้ชีป้รัะโยคคำาถึามวา่ “นี�ค่อชี่�อและข้อ้มูลในบตัีรั
ปรัะชีาชีนที�คณุ์ต้ีองการัใหเ้รัาใชีพู้ด้คยุกับคณุ์หรัอ่ไม?่”   
หากชี่�อหรัอ่อัตีลักษณ์์ทางเพศข้องผูู้้ป่วยไม่ตีรังกับที�ปรัากฎใน
ข้อ้มูลปรัะกันสิขุ้ภูาพหรัอ่เวชีรัะเบยีน ใหส้ิอบถึามวา่พวกเข้าวา่ได้้
ใชีช้ี่�ออ่�นในเอกสิารัเหลา่นั�นหรัอ่ไม ่
การัตีรัวจัสิอบข้้อมูลโด้ยใชีว้ธิิพีิมพ์ลงบนเอกสิารัหรัอ่แสิด้งผู้่าน
บนหน้าจัออาจัเป็นวธิิทีี�มคีวามเป็นสิว่นตัีวมากกวา่   
ในกรัณี์ที�ข้้อมูลปรัะจัำาตัีวปรัะชีาชีนข้องบุคคลไม่ตีรังกับบันท่กผูู้้
ป่วยข้องท่าน ท่านสิามารัถึตีรัวจัสิอบได้โ้ด้ยการัด้จูัากข้อ้มูลอ่�นๆ 
เชีน่ วนัเกิด้ และ ที�อยูข่้องพวกเข้า 

พวกเขา
ประโยคคำาถามและคำาพูดท่ีระบุเพศ
มอีะไรัใหช้ีว่ยไหมครับัคณุ์ผูู้้หญิง?

เชีญิมากับผู้มทางนี�ครับั คณุ์ผูู้้ชีาย
เธิอกำาลงัรัอเข้า้พบแพทยค์รับั 
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โด้ยเฉพาะอย่างยิ่งอวยัวะเพศหรัอ่ลักษณ์ะทางเพศทุติียภููมิข้อง
พวกเข้า การัท่ีผูู้้ใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพใชีค้ำาศัพท์เหลา่น้ี ถ่ึอเป็นการั
แสิด้งความเคารัพต่ีอผูู้้ป่วยข้้ามเพศและทำาใหค้วามสิัมพันธิท์าง
วชิีาชีพีรัะหวา่งพวกเข้าและผูู้้ป่วยมคีวามน่าไวว้างใจัมากข้่้น 
มตัีีวเล่อกใหค้นข้า้มเพศได้้เล่อกใชีค้ำาศัพท์ท่ีพวกเข้าต้ีองการัเพ่่อ
อธิบิายรัา่งกายข้องตีนเอง  ยกตัีวอยา่ง 
→  ประโยคเหล่าน้ีอาจพบได้ในแบบฟอรม์บนัทึกขอ้มูล หรอื
ประวติัทางเพศของผูเ้ขา้รบับรกิาร (ระบุในหวัขอ้ 6.) 

สิิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นปรัะเด้็นท่ีละเอียด้อ่อนสิำาหรับัคนข้า้มเพศหลาย
คน เพรัาะพวกเข้ามกัถึกูเข้า้ใจัผู้ิด้ในเรั่่องเพศสิภูาพ และความซิบั
ซิอ้นทางด้า้นรัา่งกายข้องพวกเข้า
การัใชี้คำาศัพท์เพศกลางเป็นการัแสิด้งความอ่อนไหวตี่อความ
รัูส้ิ่กอ่ด้อัด้ใจัข้องผูู้้ป่วยข้้ามเพศได้้เป็นอย่างด้ีในการัพูด้ถ่ึงสิ่วน
ต่ีางๆ ข้องรัา่งกายข้องพวกเข้า ตัีวอยา่งบางสิว่นด้า้นลา่งน้ี
 สิามารัถึใชีพู้ด้ถ่ึงสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายได้ ้ โด้ยไมตั่ีด้สินิเพศ
สิภูาพข้องบุคคลจัากลกัษณ์ะทางกายภูาพข้องพวกเข้า 

ที�มา: เวบ็ไซิต์ี TransHub เรั่�องภูาษาที�ใชีใ้นบรักิารัทางการัแพทยเ์พ่�อคนข้า้มเพศ13 

การพูดถึงสว่นต่างๆของรา่งกาย
ด้วยความละเอียดอ่อน

4.4

คนขา้มเพศหลายคนมกัเลือกใชค้ำาศัพท์ท่ีตรง
กับเพศสภาพของพวกเขาในการกล่าวถึงสว่น
ต่างๆของรา่งกาย

แนะนำาให้ใช ้  ตัวอยา่ง    แทนคำาวา่
บุคคลท่ีม ี____ _____ _____ _____

คนท่ีม ี____ _____ _____ _____

ใครก็ตามท่ีม ี____ _____ _____ ____

บุคคลผูม้ ี___ ___ _____ _____

คนผูม้ ี_____ _____ _____

คนผูม้ ี_______ _____ ____

___ ___ _____ __  กลายเป็นผูท่ี้
___ ___ _____ __  กลายเป็นคนท่ี
พวกเค้าอาจต้องประสบกับ ___ ___ 
____ __

แทนคำาวา่...
ผูช้ายท่ีม.ี..
ชายท่ีม.ี..

ผูท่ี้มสีรรีะเพศชาย

ผูห้ญิงผูม้.ี..

หญิงผูม้.ี..

ผูท่ี้มสีรรีะเพศหญิง

กลายเป็นผูช้ายท่ี ี...
กลายเป็นผูห้ญิงท่ี ี...
พวกเธออาจต้องประสบกับี...

สำาหรบัผูท่ี้มต่ีอมลกูหมากท่ีมอีาการ
ทางระบบปัสสาวะ พวกเค้าควรเขา้
พบแพทย์

เราขอแนะนำาวา่ ผูท่ี้มอีวยัวะปาก
มดลกู ควรพจิารณาทำาการตรวจคัด
กรองปากมดลกู

การตัง้ครรภ์อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่
ต้องคมุ
กำาเนิด พวกเค้าอาจต้องประสบกับ
อาการตะครวิเป็นผลขา้งเคียง

13 แหลง่ข้อ้มูลจัาก Trans Care BC ปรัะเทศแคนาด้า ซิ่�งได้ร้ับัอนุญาตีและถึกูนำามาปรับัใชีโ้ด้ย TransHub รัฐันิวเซิาท์เวลสิ,์ ปรัะเทศ
ออสิเตีรัเลยี เข้า้ถ่ึงเม่�อ 16 เมษายน 2564 ที�:

คำาศัพท์ท่ีเป็นกลางทางเพศ
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เม่�อคนข้า้มเพศถึกูถึามวา่ “ทำาไมคณุ์ถ่ึงเป็นคนข้า้มเพศ” หรัอ่ “
ทำาไมคณุ์ถ่ึงอยากเป็นผูู้้หญิง (หรัอ่ผูู้้ชีาย)” ก็อาจับอกเป็นนัยได้้
วา่ บุคคลข้า้มเพศกำาลงัถึกูเข้า้ใจัผู้ิด้เกี�ยวกับอัตีลกัษณ์์ทางเพศ
ข้องพวกเข้าหรัอ่พวกเข้ากำาลงัพยายามหลอกลวงผูู้้อ่�น ซิ่�งการั
ปฏิิบัติีเหล่านี�ยังบ่อนทำาลายสิิทธิิข้องคนข้้ามเพศในการันิยาม
อัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้า คำาถึามที�ไมเ่หมาะสิมเหลา่นี� ถ่ึอ
เป็นการัลว่งละเมดิ้ทางเพศได้เ้ชีน่กัน
ผูู้้ปรัะกอบวชิีาชีพีด้า้นสิขุ้ภูาพ ยงัมเีหตีผุู้ลที�ชีอบด้ว้ยกฎหมาย
ในการัถึามคำาถึามต่ีางๆ ยกตัีวอยา่งเชีน่ บางคำาถึามอาจันำาไป
ปรัะกอบการัปรัะเมินความพรัอ้มข้องผูู้้ป่วยในการัทำาศัลยกรัรัม
แปลงเพศ หรัอ่ตีรัวจัสิอบการัทำาศัลยกรัรัมที�ผู้่านมาเพ่�อ
กำาหนด้การัตีรัวจัคัด้กรัองเชีงิป้องกันสิำาหรับัผูู้้ป่วยต่ีอไป
อยา่งไรัก็ตีาม เม่�อต้ีองเจัอกับคำาถึามที�ไมเ่หมาะสิมเหลา่นี� คนข้า้ม
เพศจัง่อาจัไมค่่อยเต็ีมใจัที�จัะใหข้้อ้มูลเท่าไรันัก ด้งันั�น การัอธิบิาย
ถ่ึงความจัำาเป็นให้พวกเข้าทรัาบในการัเข้้าถ่ึงข้้อมูลด้ังกล่าว
 เป็นการัชีว่ยทำาใหพ้วกเข้ารัูส้ิก่มั�นใจัได้ว้า่ ท่านจัะปฏิิบติัีต่ีอพวก
เข้า และความเป็นสิว่นตัีวข้องพวกเข้าด้ว้ยความเคารัพ

อยา่งไรัก็ตีาม การัถึามคำาถึามด้งักลา่วควรัได้ร้ับัการัพจิัารัณ์า
เป็นรัายกรัณี์ไป และควรัเก็บคำาตีอบไวใ้นบนัท่กทางการัแพทย์
เพ่�อไมใ่หเ้กิด้การัถึามคำาถึามเด้มิซิำ�ากับบุคคลข้า้มเพศ ข้อ้มูลที�

ละเอียด้อ่อนเหลา่นี�ควรัเข้า้ถ่ึงได้เ้ฉพาะผูู้้ที�จัำาเป็นเท่านั�น และเป็น
ข้้อมูลทางการัแพทย์ที�ควรัต้ีองเก็บแยกออกจัากงานทะเบียน
ทั�วไป

หลีกเล่ียงคำาถามท่ีไมจ่ำาเป็น
และเป็นการคกุคาม

4.5

คนขา้มเพศจำานวนมากถกูถามด้วยคำาถามท่ีไม่
จำาเป็นและเป็นการล่วงละเมดิรา่งกายของพวก
เขา เชน่คำาถามเก่ียวกับการทำาศัลยกรรมชวีติ
ทางเพศ และเหตผุลในการขา้มเพศของพวก
เขา ซึง่คำาถามเหล่าน้ีอาจมาจากคนรูจ้กัท่ัวไป
หรอืคนแปลกหนา้ หรอืในสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสมรวมถึงสถานท่ีทำางานการถามคำาถาม
ดังกล่าวยงัล่วงละเมดิความเป็นสว่นตัวของคน
ขา้มเพศและทำาให้พวกเขารูส้กึเป็นผูท่ี้ป่วยทาง
จติในการตัดสนิใจเขา้สูก่ระบวนการขา้มเพศ

14 Shepherd A, Hanckel B, และ Guise A. 2562. สิขุ้ภูาพคนข้า้มเพศ และความเสิี�ยง

จัากความใครัร่ัูที้�ไมเ่หมาะสิม The BMJ Opinion 9 กันยายน 2562 เข้า้ถ่ึงเม่�อ 16 เมษายน

 2564 ที�: https://blogs.bmj.com/bmj/2019/09/09/trans-health-and-the-
risks-of-inappropriate-curiosity/ 

“ในฐานะผู้ปฏิบติังานด้านสขุภาพเรามหีน้าท่ีในการดแูลผู้ป่วย
รวมถึงมคีวามพรอ้มในการให้ความชว่ยเหลือแกพวกเขาใน
ด้านวฒันธรรมและมคีวามอ่อนไหวพอท่ีสงัเกตตัุวเองได้วา่
เมื่อใดท่ีเราเริม่ปฏิบติัต่อพวกเขาอยา่งไมเ่หมาะสมถึงแมจ้ะไม่
ได้ต้ังใจก็ตาม. . . ในการให้บรกิารคนขา้มเพศท่านต้องหลีก
เล่ียงการอยากรูอ้ยากเห็นในความเป็นสว่นตัวของพวกเขาโดย
ให้ถามตัวเองวา่: ทำาไมฉันต้องรูเ้รื่องน้ี?หากคำาตอบคือมนั
อาจจะสง่ผลกระทบต่อการให้บรกิารของท่านให้ท่านต้ังคำาถาม
และทำาความเขา้ใจต่อและหากยงัไมแ่น่ใจก็ให้หยุดทำาสิง่นัน้จะ
ดีกวา่”1

 วารสารBMJ OPINION, 9 กันยายน2562
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ในการัการัตีรัวจัรัา่งกาย ผูู้้ใหบ้รักิารัควรัรัะมดั้รัะวงัเป็นพเิศษใน
การัใชีภู้าษาที�ตีรังเพศสิภูาพ รัวมถ่ึงใชีค้ำาศัพท์ที�เหมาะสิมเกี�ยว
กับสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายตีามที�ผูู้้ป่วยต้ีองการั หากเป็นได้ ้ควรั
มกีารัพูด้คยุเกี�ยวกับเรั่�องนี�กันมาก่อน และเก็บไวใ้นบนัท่กข้องผูู้้
ป่วย แต่ีหากไมเ่คยมกีารัพูด้คยุกันมาก่อน ควรัทำาการัพูด้คยุก่อน
การัใหบ้รักิารัเสิรัจ็ัสิิ�น  
ก่อนการัตีรัวจัรัา่งกาย ใหอ้ธิบิายเหตีผุู้ลวา่ทำาไมจัง่ต้ีองมกีารั
ตีรัวจั ตีรัวจัสิว่นใด้ข้องรัา่งกาย และผูู้้ป่วยต้ีองถึอด้เสิ่�อผู้้าสิว่น
ไหน หากไมม่กีารัต้ีองตีรัวจัอวยัวะเพศหรัอ่บรัเิวณ์หน้าอกข้อง
ผูู้้ป่วย ก็ใหแ้จัง้พวกเข้าทรัาบอยา่งชีดั้เจัน แต่ีหากบุคคลข้า้ม
เพศแสิด้งความไม่สิะด้วกใจักับการัตีรัวจัในสิ่วนใด้สิ่วนหน่�งข้อง
รัา่งกาย ใหใ้ชีว้ธิิกีารัพูด้คยุหารัอ่วา่มวีธิิอ่ี�นใด้อีกหรัอ่ไมเ่พ่�อใหไ้ด้้
ข้อ้มูลด้งักลา่ว

การตรวจสภาพ
รา่งกาย

4.6

การตรวจรา่งกายอาจเป็นเรือ่งยากสำาหรบัคน
ขา้มเพศจำานวนมาก เนือ่งจากประสบการณ์
ก่อนหนา้น้ี พบวา่พวกเขายงัได้รบัการปฏิบติั
ท่ีไมเ่หมาะสม ดหูมิน่ หรอืก้าวล่วง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่มีการตรวจอวยัวะเพศและลักษณะ
ทางเพศทติุยภมูท่ีิไมจ่ำาเป็น (โครงการนโยบาย
สขุภาพ, APTNและUNDP, 2558) 

ต่ีอไปนี�เป็นแบบฝึึกในสิถึานการัณ์์จัำาลองจัาก Canadian 
Alliance of Nurses:

สิำาหรับัเจัา้หน้าที�ต้ีอนรับัข้องคลนิิก: วธิิรีับัมอ่เม่�อเกิด้การัเข้า้ใจั
ผู้ิด้ในเพศสิภูาพข้องผูู้้เข้า้รับับรักิารั โด้ยกลา่วชี่�อข้องพวกเข้า
ตีามที�ปรัากฎในบตัีรัปรัะจัำาตัีวปรัะชีาชีน ถ่ึงแมว้า่ผูู้้ป่วยได้แ้จัง้
ชี่�อและคำาสิรัรัพนามที�ต้ีองการัไวใ้หก่้อนหน้านี�แลว้:  http://
www.can-sim.ca/games/sogirecept/story_html5.
html1

สิำาหรับับุคลากรัทางการัแพทย:์ วธิิกีารัตีรัวจัรัา่งกายใหกั้บชีาย
ข้า้มเพศที�มอีาการัรัะบบทางเด้นิหายใจั และทำาการัสิง่ต่ีอพวกเข้า
ไปยงัผูู้้ใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพรัายอ่�นๆ เพ่�อการัรักัษาที�ต่ีอเน่�องและ
เป็นไปอยา่งปลอด้ภัูยในการัรักัษาความลบั 
http://can-sim.ca/games/sogi4e/story_html5.html 

แบบฝึกใน
สถานการณ์
จำาลอง

4.7

15  There is also a similar script with reflective questions in National LGBT 
Health Education Center, 2020, p.10 
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ลองน่กถ่ึงผูู้้ป่วยในปัจัจุับนัที�เป็นคนข้า้มเพศ หรัอ่หากมผีูู้้ป่วยข้า้มเพศรัายใหมเ่ข้า้มาที�คลนิิกข้องท่าน
 ท่านมั�นใจัได้แ้ลว้หรัอ่ยงัวา่ คลนิิกข้องท่านใหบ้รักิารัที�ตีรังอัตีลกัษณ์์ และไมเ่ลอ่กปฏิิบติัีต่ีอคนข้า้ม
เพศแลว้? ตัีวอยา่งเชีน่:

ท่านมสีิ่�อสิง่เสิรัมิเชีงิบวกเกี�ยวกับคนข้า้มเพศ ภูายในหรัอ่รัอบๆ บรัเิวณ์คลนิิกข้องท่านแลว้หรัอ่ไม?่

หอ้งนำ�าสิาธิารัณ์ะข้องท่านมคีวามปลอด้ภัูยและเป็นมติีรัต่ีอคนข้า้มเพศแลว้หรัอ่ไม?่ 

ท่านมวีธิิชีีว่ยใหผูู้้้ป่วยข้า้มเพศยนิด้แีบง่ปันข้อ้มูลสิว่นตัีวต่ีางๆ เชีน่ ข้อ้มูลเกี�ยวกับความแตีกต่ีาง
รัะหวา่งชี่�อกับเพศสิภูาพที�พวกเข้าใชี ้รัวมถ่ึงข้อ้มูลที�รัะบุในเอกสิารัรัะบุตัีว กับเจัา้หน้าที�ข้องท่านหรัอ่ไม?่

ท่านมวีธิิทีำาใหผูู้้้ป่วยข้า้มเพศยนิด้แีบง่ปันคำาศัพท์ที�พวกเข้าใชีเ้รัยีกสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายพวกเข้า
หรัอ่ไม?่

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั
สิง่เสิรัมิความเป็นมติีรัต่ีอความหลากหลายทางเพศในด้า้นบรักิารั และข้อ้มูลต่ีางๆ ในรัะบบ
ออนไลน์ข้องคลนิิก รัวมถ่ึงการัจัดั้วางสิ่�อปรัะชีาสิมัพนัธิต่์ีางๆที�เป็นมติีรัและครัอบคลมุ เชีน่ 
โปสิเตีอรัส์ิง่เสิรัมิสิขุ้ภูาพ เป็นต้ีน
ใหต้ีรัะหนักวา่แต่ีละคนเป็นผูู้้ที�เข้า้ใจัด้ทีี�สิดุ้เกี�ยวกับอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้า และ
ยอมรับัการัเลอ่กทางเด้นิที�เป็นเอกลกัษณ์์ข้องพวกเข้า (เคารัพการัตัีด้สินิใจัข้องพวกเข้าเอง)  
ถึามชี่�อ ตีำาแหน่ง เพศ และสิรัรัพนาม (ถ้ึาม)ี ที�พวกเข้าต้ีองการัใหท่้านใชี ้ รัวมถ่ึงคำาศัพท์ที�
พวกเข้าเลอ่กใชีเ้ม่�อพูด้ถ่ึงสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกาย

จััด้เก็บข้้อมูลเกี�ยวกับอัตีลักษณ์์ทางเพศข้องแต่ีละบุคคลลงในแฟิม้ปรัะวัติีอิเล็กทรัอนิกสิ์
ข้องผูู้้ป่วย รัวมถ่ึงลงในฐานข้อ้มูลสิขุ้ภูาพแหง่ชีาติีที�เกี�ยวข้อ้ง (โด้ยได้ร้ับัความยนิยอมจัาก
พวกเข้า)  
สิอบถึามผูู้้ป่วยวา่พวกเข้ามคีำาที�พวกเข้าต้ีองการัใชีอ้ธิบิายสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายหรัอ่ไม่
 และใหใ้ชีค้ำาเหลา่นี�ตีลอด้ โด้ยในการักลา่วถ่ึงสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกาย ใหใ้ชีค้ำาที�เป็นกลางทาง
เพศ ตัีวอยา่งเชีน่ “ผูู้้ที�มอีวยัวะเพศชีาย” เป็นต้ีน  

หลกีเลี�ยงการัตีรัวจัรัา่งกายที�ไมจ่ัำาเป็น ใหเ้ลอ่กทำาการัตีรัวจัเฉพาะที�จัำาเป็นในรัูปแบบที�ตีรัง
เพศสิภูาพข้องผูู้้ป่วย  

หลกีเลี�ยงคำาถึามที�ไมจ่ัำาเป็นและเป็นการัก้าวลว่ง ตีรัวจัสิอบใหด้้ก่ีอนวา่ข้อ้มูลที�ต้ีองการัทรัาบ
ได้ถ้ึกูบนัท่กไวก่้อนหน้านี�แลว้หรัอ่ยงั หรัอ่จัำาเป็นต้ีองเพิ�มคำาถึามอะไรับางอยา่งเพ่�อชีว่ยแก้
ปัญหาข้องผูู้้ป่วยในการัเข้า้รับับรักิารัในครัั�งนี� 
 

หลกีเลี�ยงการัคาด้เด้า หากท่านต้ีองการัทรัาบข้อ้มูลเฉพาะบางอยา่งข้องผูู้้ป่วย ใหอ้ธิบิาย
เหตีผุู้ลที�ท่านต้ีองการัทรัาบ พรัอ้มถึามคำาถึามใหช้ีดั้เจัน โด้ยใหค้วามมั�นใจัวา่ท่านจัะปกป้อง
ความลบัข้องข้อ้มูลนั�นได้อ้ยา่งไรั 

จัดั้หอ้งนำ�าเพศกลางไวบ้รักิารั
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การป้องกันท่ัวไป
และการตรวจคัด
กรอง

5.1 ประวติัทางการแพทยแ์ละการผ่าตัด

5.2 การใชส้ารเติมเต็ม

5.3 การตรวจคัดกรองมะเรง็

5 
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนร:

เพิม่ความมัน่ใจในการซกัประวติัทางการแพทยแ์ละ
การผ่าตัดจากผู้ป่วยขา้มเพศรวมถึงการฉีดสาร
เติมเต็มต่างๆและจดัทำาบญัชด้ีานสรรีะ (anatomy 
inventory) เพื่อปรบัปรุงการป้องกันและการตรวจคัด
กรอง

ทำาความเขา้ใจการตรวจคัดกรองมะเรง็ตามสรรีะต่างๆ
ของคนขา้มเพศ

ให้ตระหนักถึงขอ้เท็จจรงิท่ีวา่ คนขา้มเพศจำานวนมาก
ยังคงมองการตรวจคัดกรองมะเรง็เป็นเรื่องท่ีท้าทาย
มากสำาหรบัพวกเขาท้ังทางรา่งกายและจติใจตลอดจน
เพื่อเรยีนรูว้ธิท่ีีจะบรรเทาปัญหาน้ี รวมท้ังในระหวา่ง
การตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู

1

2
3
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ยังไม่กล้าเปิด้เผู้ยข้้อมูลเหล่านี�กับบุคลากรัทางการัแพทย์และ
หลีกเลี�ยงการัตีรัวจัรัา่งกายเพรัาะกลัวว่าจัะไม่ได้้รับัการัปฏิิบัติีที�
ตีรังอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้าในรัะหวา่งข้ั�นตีอนด้งักลา่ว  

→ ในหวัขอ้ 4. เป็นขอ้มูลแนะนำาผูใ้หบ้รกิารสขุภาพเกี�ยวกับการ
ใชค้ำาศัพท์ที�ผูป้ว่ยขา้มเพศใชอ้ธบิายสว่นต่างๆ ของรา่งกายเพื�อ
ใหต้รงกับเพศสภาพของพวกเขา
ซิ่�งมปีรัะโยชีน์สิำาหรับัแพทย ์ จัง่ควรัมกีารับนัท่กไวใ้นปรัะวติัีข้อง
ผูู้้ป่วย นอกจัากนี� การัทำาบญัชีดี้า้นสิรัรีัะและปรัะวติัีการัผู้่าตัีด้
แปลงเพศข้องผูู้้ป่วย ยงัสิามารัถึชีว่ยบง่ชีี�การัตีรัวจัคัด้กรัองเชีงิ
ป้องกันที�ผูู้้ป่วยควรัได้ร้ับัได้อี้กด้ว้ย (Deutsch และคณ์ะ 2556) 

ผูป่้วยขา้มเพศ:รายการอวยัวะ  
หน้าอก/ ปากมดลกู / รงัไข ่/ อวยัวะเพศชาย / ต่อมลกูหมาก / 

อัณ์ฑะ / มดลกู / ชอ่งคลอด
ในหลายพ่�นที�ข้องภูมูภิูาคเอเชียีและแปซิฟิิกิ คนข้า้มเพศยงัมขี้อ้
จัำากัด้ในการัเข้า้ถ่ึงการัผู้่าตัีด้แปลงเพศ ด้งันั�น จัง่ไมจ่ัำาเป็นต้ีอง
มกีารัทำารัายการัตีรัวจัสิอบอยา่งเป็นทางการัเชีน่นี� อยา่งไรัก็ตีาม
 ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพควรัสิอบถึามผูู้้ป่วยเกี�ยวกับการัเข้า้รับั
การัผู้่าตัีด้ข้องพวกเข้าในครัั�งก่อนๆ ตีลอด้จันกรัะบวนการัปรับั
เปลี�ยนรัา่งกายรัูปแบบอ่�นๆ รัวมถ่ึงการัฉีด้สิารัเติีมเต็ีมต่ีางๆ

ประวติัทางการ
แพทยแ์ละการ
ผ่าตัด

5.1

หลักการท่ีสำาคัญท่ีสดุในการป้องกันและตรวจ
คัดกรอง คือ การดแูลสรรีะต่างๆ ของผูป่้วยท่ี
มอียู่ ซึง่ต้องทำาให้ผูเ้ขา้รบับรกิารเกิดความเชือ่
มัน่ในการเปิดเผยประวติัทางการแพทย์และ
การผา่ตัดของพวกเขาคนขา้มเพศจำานวนมาก
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โด้ยองค์ปรัะกอบข้องสิารัเหล่านั�นมักเป็นสิารัที�ไม่ผู้่านการั
รับัรัอง และข้าด้คณุ์ภูาพทางการัแพทย ์ มกัมสีิว่นปรัะกอบข้อง
นำ�ามนัหลอ่ล่�นเครั่�องบนิ นำ�ายากันรัั�ว กาวอุด้กรัะจัก มเินรัลั ออย
 (mineral oil) เมทิลอะครัเิลตี (methylacrylates) ปิโตีรัเลยีม
เจัลลี� (petroleum jelly) หรัอ่สิารัอ่�นๆ[3] ในการัใชีส้ิารัเหลา่นี�ที�
ไมไ่ด้อ้ยูภู่ายใต้ีการัด้แูลข้องแพทย ์ มกัมกีารัฉีด้ในปรัมิาณ์ (1-3 
ลติีรัข้่�นไป) ที�เกินกวา่มาตีรัฐานทางการัแพทย ์ ซิ่�งพบวา่ ผูู้้หญิง
ข้า้มเพศสิว่นใหญ่ในภูมูภิูาคนี� ยงัมกีารัใชีส้ิารัเติีมเต็ีมกันอยู่
 (Guadamuz 2554)16

แพทยค์วรัถึามคนข้า้มเพศวา่ พวกเข้าเคยมปีรัะสิบการัณ์์ในการั
ฉีด้สิารัเติีมเต็ีมเข้า้สิูร่ัา่งกายเพ่�อทำาใหส้ิะโพก บั�นท้าย ต้ีนข้า รัมิ
ฝีึปาก หน้าอก หรัอ่ใบหน้า มรีัูปลกัษณ์์เป็นผูู้้หญิงหรัอ่ไม ่ ในบาง
ปรัะเทศ นี�เป็นเพยีงรัูปแบบเด้ยีวที�ผูู้้หญิงข้า้มเพศสิามารัถึทำาได้้
เพ่�อปรับัเปลี�ยนรัา่งกายข้องพวกเข้า ซิ่�งทำาใหม้คีวามเสิี�ยงต่ีอ
การัติีด้เชี่�อ การัอุด้เสิน้เลอ่ด้ การัเกิด้รัอยโรัคข้องหลอด้เลอ่ด้
  (granuloma formation) ที�เจับ็ปวด้ และอาจัทำาใหเ้กิด้อาการั
อักเสิบทางรัะบบที�รัา้ยแรัง 
 

ผูู้้ใหบ้รักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพควรัใชีว้ธิิกีารัลด้ภูาวะเสิี�ยง (harm 
reduction) กับผูู้้หญิงข้า้มเพศที�ยงัคงใชีส้ิารัเติีมเต็ีมอยู ่ โด้ย
แนะนำาไมใ่หพ้วกเข้าใชีเ้ข้ม็รัว่มกันหรัอ่เข้า้รัว่ม “ปารัตี์ี�ศัลยกรัรัม
” (pumping party)  และจัดั้หาเข้ม็และถึงุมอ่ที�สิะอาด้ พรัอ้ม
ให้คำาแนะนำาเกี�ยวกับเทคนิคการัฉีด้ที�ปลอด้เชี่�อเพ่�อชี่วยลด้การั
ติีด้เชี่�อบรัเิวณ์ที�ฉีด้ใหกั้บพวกเข้า นอกจัากนี� ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้น
สิุข้ภูาพอาจัพิจัารัณ์าให้การัฉีด้ยาเหล่านี�เพ่� อความปลอด้ภัูย
สิำาหรับัผูู้้ป่วย หรัอ่สิง่ต่ีอพวกเข้าไปยงัผูู้้เชีี�ยวชีาญทางการัแพทย์
คนอ่�นๆ อยา่งไรัก็ตีาม ยงัคงพบวา่ มกีารัฉีด้ซิลิโิคนในปรัมิาณ์ที�
มากเกินกวา่มาตีรัฐานที�แพทยที์�ได้ร้ับัอนุญาตีทั�วไปใชี ้ ซิ่�งมกัเกิด้
ข้่�นในสิถึานที�ที�ไม่อยู่ภูายใต้ีการัดู้แลและการัควบคุมข้องแพทย์
 (Deutsch 2559)   
ภูาวะแทรักซิอ้นที�เกิด้จัากการัฉีด้ในลกัษณ์ะนี� อาจัสิง่ผู้ลใหผูู้้้ใชี้
ต้ีองเข้้ารับัการัรักัษาต่ีอมาในภูายหลังเพ่�อผู้่าตัีด้เอาสิารัเติีมเติีม
ด้งักลา่วออก หรัอ่แก้ไข้ปัญหารัุนแรังที�เกิด้ข้่�น

การใชส้ารเติม
เต็ม

5.2

16 จัากการัสิำารัวจัผูู้้หญิงข้า้มเพศจัำานวน 325 คน ในปรัะเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 (ใน
กรัุงเทพฯ เชียีงใหม ่และภูเูก็ตี) พบวา่ มากกวา่สิองในสิาม (รัอ้ยละ 68.6) มกีารัฉีด้หรัอ่
เสิรัมิซิลิโิคนที�บรัเิวณ์หน้าอก ใบหน้า หรัอ่ท่อนข้าสิว่นบน ซิ่�งการัสิำารัวจันี�ไมไ่ด้แ้บง่แยก
รัะหวา่งการัเสิรัมิหรัอ่การัฉีด้ รัวมถ่ึงการัใชีว้สัิด้ทัุ�งที�เป็นซิลิโิคนและไมใ่ชีซ่ิลิโิคน  

คำาวา่‘การฉีดซลิิโคน’ในบรบิทของสขุภาพของ
คนขา้มเพศ หมายถึง การฉีดสารเติมเต็มชนดิ
ใดชนดิหน่ึงของผูใ้ห้บรกิารทางการแพทยโ์ดย
ไมม่ใีบอนญุาต หรอื หมอกระเป๋า (Deutsch 
2016) 
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สิำาหรัับสิถึานพยาบาลที�มีการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรั็งจััด้ไว้ให้
 บุคคลข้า้มเพศที�ไมไ่ด้ใ้ชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ หรัอ่เคยผู้่าน
การัผู้่าตัีด้แปลงเพศ ควรัจัะได้ร้ับัการัตีรัวจัคัด้กรัองโด้ยใชีห้ลกั
เกณ์ฑ์์และค่าความเสิี�ยงเด้ียวกันกับที�ใชีกั้บผูู้้มเีพศกำาเนิด้เหมอ่น
กับพวกเข้า
บุคคลข้า้มเพศที�ยงัไมเ่คยเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้หน้าอก ปากมด้ลกู
 มด้ลกู รังัไข้ ่ ต่ีอมลกูหมาก หรัอ่อัณ์ฑ์ะออก ยงัคงมคีวามเสิี�ยง
ที�จัะเป็นมะเรัง็ในอวยัวะเหลา่นี� ด้งันั�น พวกเข้าจัง่ควรัได้ร้ับัการั
ตีรัวจัคัด้กรัองที�จัำาเป็นเพ่�อตีรัวจัหามะเรัง็ใหอ้วยัวะเหลา่นี� โด้ย
ใชีเ้กณ์ฑ์์และค่าความเสิี�ยงเด้ียวกันกับที�ท่านใชีส้ิำาหรับัคนอ่�นที�มี
เพศกำาเนิด้เด้ยีวกัน (เชีน่ สิตีรัขี้า้มเพศจัะได้ร้ับัการัปรัะเมนิตีาม
เกณ์ฑ์์และค่าความเสิี�ยงเด้ยีวกับผูู้้ชีายทั�วไป หรัอ่ cisgender 
men) 

อยา่งไรัก็ตีาม คนข้า้มเพศจัำานวนมาก ยงัคงพบวา่การัตีรัวจัคัด้
กรัองมะเรัง็เป็นเรั่�องที�ท้าทายมากสิำาหรับัพวกเข้าทั�งทางรัา่งกาย
และจัติีใจั จัง่ควรัใหค้ำาอธิบิายในทกุๆ ข้ั�นตีอนอยา่งละเอียด้วา่
ทำาไมพวกเข้าจัง่ต้ีองเข้า้รับัการัตีรัวจัคัด้กรัอง วธิิกีารัตีรัวจั
ทำาอยา่งไรั ตีลอด้จันสิิ�งที�ผูู้้ป่วยจัะได้ร้ับั ทั�งนี� ใหถ้ึามเกี�ยวกับ
คำาต่ีางๆ ที�พวกเข้าใชีใ้นการักลา่วถ่ึงสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายที�
เกี�ยวข้อ้ง หากท่านยงัไมม่ขี้อ้มูลในสิว่นนี�
สิำาหรับัมะเรัง็ชีนิด้อ่�นๆ ที�ไมไ่ด้ร้ัะบุไวด้้า้นลา่ง ใหท่้านปฏิิบติัีตีาม
ข้้อเสินอแนะการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ที�เป็นมาตีรัฐานในปรัะเทศ
ข้องท่าน

สิำาหรับัผูู้้เข้า้รับับรักิารัที�เป็นผูู้้หญิงข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็น
เพศชีายแต่ีกำาเนิด้ และมต่ีีอมลกูหมาก:  

• ใหใ้ชีก้ารัตีรัวจัทางทวารัหนักแบบด้ิจัิทัลเพ่�อปรัะเมินภูาวะต่ีอม
ลกูหมากในผูู้้หญิงข้า้มเพศ (ตีามแนวทางที�เป็นมาตีรัฐานข้อง
ปรัะเทศ)

• ในผูู้้หญิงข้า้มเพศที�เคยผู้่าตัีด้ชีอ่งคลอด้แลว้ ต่ีอมลกูหมากยงั
สิามารัถึคลำาพบได้ที้�ผู้นังชีอ่งคลอด้สิว่นหน้า ด้ขู้อ้มูลเกี�ยวกับ
สิขุ้ภูาพทางเพศในชีอ่งคลอด้ได้ที้�หวัข้อ้ 6.

• ในกรัณี์ที�ท่านใชีก้ารัทด้สิอบ PSA กับผูู้้หญิงข้า้มเพศที�ใชีย้า
ต้ีานฮอรัโ์มน ตัีวยาด้งักลา่วมแีนวโน้มที�จัะเข้า้ไปกด้รัะด้บั PSA 
ที�ท่านทำาการัทด้สิอบ

การตรวจคัด
กรองมะเรง็

5.3

อยา่งไรก็ตาม คนขา้มเพศจำานวนมาก ยงัคง
พบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นเรื่องท่ี
ท้าทายมากสำาหรบัพวกเขาท้ังทางรา่งกายและ
จติใจ

โรคมะเรง็ต่อมลกูหมาก
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ผู้หญิงขา้มเพศและนอน-ไบนารทีี�เปน็เพศชายแต่กำาเนิด
จัากข้อ้มูลยอ้นหลงั พบวา่ มกีารัค้นพบที�หลากหลายเกี�ยวกับผูู้้
หญิงข้า้มเพศและความเสิี�ยงข้องมะเรัง็เต้ีานม โด้ยด้เูหมอ่นวา่
 ผูู้้หญิงข้า้มเพศอาจัมคีวามเสิี�ยงต่ีอการัเป็นมะเรัง็เต้ีานมตีำ�ากวา่
ปรัะชีากรัเพศหญิงทั�วไป (Deutsch 2559)

ปัจัจััยหน่�งที�อาจัชี่วยลด้ความเสิี�ยงต่ีอการัเป็นมะเรัง็เต้ีานมใน
กลุ่มผูู้้หญิงข้้ามเพศและะนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ที�มี
เต้ีานม ได้แ้ก่ การัได้ร้ับัฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันโด้ยรัวมตีลอด้ชีว่งอายุ
หรัอ่ตีามรัอบวฏัิจักัรัที�น้อยลง และในบางกรัณี์อาจัได้ร้ับัฮอรัโ์มน
โปรัเจัสิเตีอโรันเพยีงเลก็น้อยหรัอ่ไมม่เีลย อยา่งไรัก็ตีาม ความ
ชุีกข้องภูาวะเน่�อเย่�อเต้ีานมหนาแน่นในกลุ่มผูู้้หญิงข้้ามเพศมักมี
อัตีรัาที�สิงู ซิ่�งเป็นปัจัจัยัเสิี�ยงต่ีอการัเป็นมะเรัง็เต้ีานมและเป็นตัีว
บ่งชีี�อัตีรัาที�เพิ�มสิูงข้่�นข้องการัตีรัวจัแมมโมแกรัมที�มีความผิู้ด้
พลาด้
ผูู้้ให้บรักิารัสิุข้ภูาพควรัพูด้คุยกับผูู้้ป่วยเกี�ยวกับปัจัจััยเสิี�ยงข้อง
พวกเข้าแต่ีละคน รัวมถ่ึงตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็เต้ีานมโด้ยใชีแ้มมโม
แกรัมตีามแนวปฏิิบติัีมาตีรัฐานข้องปรัะเทศ นอกจัากนี� เฉกเชีน่
เด้ยีวกับผูู้้หญิงทั�วไป เรัาไมแ่นะนำาใหผูู้้้หญิงข้า้มเพศทำาการัตีรัวจั
คัด้กรัองมะเรัง็เต้ีานมโด้ยการัเข้้ารับับรักิารัจัากแพทย์โด้ยทั�วไป 
หรัอ่ทำาการัตีรัวจัเต้ีานมด้ว้ยตีนเอง 

ผูู้้ ใด้ก็ตีามที�มี เ น่� อเย่� อเต้ีานมควรัต้ีองเข้้ารัับการัตีรัวจัคัด้
กรัองมะเรั็งเต้ีานมโด้ยใชี้หลักเกณ์ฑ์์เด้ียวกันกับผูู้้หญิงทั�วไป 
(cisgender women) อยา่งไรัก็ตีาม คำาแนะนำาสิำาหรับัคนข้า้มเพศ
ที�มเีน่�อเย่�อเต้ีานมอาจัมคีวามแตีกตี่างกันไปสิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศ
และนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศหญิงแต่ีกำาเนิด้ เม่�อเปรัยีบเทียบกับผูู้้
หญิงข้้ามเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ที�ได้้มีการั
พฒันาเน่�อเย่�อเต้ีานมข้่�นมา  

โรคมะเรง็เต้านม
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ผู้ชายขา้มเพศและนอน-ไบนารทีี�เปน็เพศหญิงแต่กำาเนิด
ผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศหญิงแต่ีกำาเนิด้ ที�ยงั
ไมเ่คยเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้เต้ีานมทั�งสิองข้า้ง หรัอ่แค่เคยผู้่าตัีด้ลด้
ข้นาด้หน้าอก ควรัได้ร้ับัการัตีรัวจัคัด้กรัองตีามแนวปฏิิบติัีข้อง
ผูู้้หญิงทั�วไปในปัจัจุับนั แต่ีสิำาหรับัผูู้้ป่วยที�เคยเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้
บางอยา่งเกี�ยวกับหน้าอกมาแลว้ แพทยค์วรัสิอบถึามปรัะวติัีการั
ผู้่าตัีด้ รัวมถ่ึงปรัะเภูทการัผู้่าตัีด้ต่ีางๆ เหลา่นั�นข้องพวกเข้าอยา่ง
ชีดั้เจัน 
อยา่งไรัก็ตีาม ยงัไมพ่บข้อ้มูลเกี�ยวกับความเสิี�ยงข้องมะเรัง็เต้ีา
นมที�เกิด้ข้่�นกับเน่�อเย่�อเต้ีานมที�ตีกค้างหลังการัผู้่าตีัด้เต้ีานม
แลว้ และไมม่หีลกัฐานที�เชี่�อถ่ึอได้ที้�จัะเป็นแนวทางในการัตีรัวจัคัด้
กรัองผูู้้ชีายข้า้มเพศที�เคยเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้เต้ีานมแลว้
การัผู่้าตัีด้เต้ีานมยังชี่วยลด้อัตีรัาการัเกิด้และการัเสิียชีีวิตีจัาก
มะเรัง็เต้ีานมได้ม้ากกวา่ 90% ในผูู้้หญิงทั�วไป โด้ยมหีลกัฐานเชีงิ
ปรัะจักัษ์วา่ ผูู้้ชีายข้า้มเพศมคีวามเสิี�ยงมะเรัง็เต้ีานมลด้ลงหลงั
จัากที�พวกเข้าผู้่านข้ั�นตีอนด้งักลา่วมาแลว้ แต่ีไมไ่ด้ม้คีวามเสิี�ยง
ลด้ลงเท่ากับผูู้้หญิงทั�วไป อยา่งไรัก็ตีาม จัากรัายงานยงัเคยพบ
การัเกิด้มะเรัง็เต้ีานมในผูู้้ป่วยข้้ามเพศที�เคยเข้้ารับัการัผู้่าตัีด้เต้ีา
นมไปแลว้ อีกด้ว้ย (Kopetti 2563) 

โด้ยทั�วไป หากบุคคลได้ท้ำาการัผู้่าตัีด้เอาเน่�อเย่�อเต้ีานมบางสิว่น
หรัอ่ทั�งหมด้ออกจัากรัา่งกายแลว้ การัตีรัวจัมะเรัง็เจัา้นมโด้ยใชี้
แมมโมแกรัมอาจัเป็น ซิ่�งในกรัณี์นี� อาจัจัำาเป็นต้ีองใชีท้างเลอ่กอ่�น
 เชีน่ การัทำาอัลตีรัาซิาวนด้ ์ หรัอ่การัทำา MRI โด้ยบางแนวปฏิิบติัี
ใหค้ำาแนะนำาวา่ ผูู้้ชีายข้า้มเพศควรัเข้า้รับัการัตีรัวจัผู้นังทรัวงอก
ปรัะจัำาปีหลงัจัากที�ได้เ้ข้า้รับัการัผู้่าตัีด้เต้ีานมแลว้ อยา่งไรัก็ตีาม 
คำาแนะนำานี�ไมไ่ด้อิ้งตีามหลกัฐาน และค่อนข้า้งแตีกต่ีางจัากตีรัวจั
ทางการัแพทยใ์นผูู้้หญิงทั�วไป (Deutsch, 2559)  

สำาหรบัผูช้ายขา้มเพศและนอน-ไบนารทีี�เป็นเพศหญิงแต่กำาเนิด:
ผูู้้ใด้ก็ตีามที�ไม่ได้้รับัการัผู่้าตัีด้เสิรัมิหน้าอกควรัเข้้ารับัการัตีรัวจั
คัด้กรัองมะเรัง็เต้ีานมตีามแนวปฏิิบติัีปัจัจุับนัสิำาหรับัผูู้้หญิงทั�วไป
/ผูู้้หญิงที�ไมใ่ชีผูู่้้หญิงข้า้มเพศ
โด้ยปกติีแลว้ แนวทางรัะด้บัชีาติีมกัแนะนำาใหใ้ชีแ้มมโมแกรัมใน
การัตีรัวจัสิำาหรับัสิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศ
หญิงแต่ีกำาเนิด้ หากพวกเข้ายงัคงมเีน่�อเย่�อเต้ีานมเหลอ่อยู ่ รัวม
ถ่ึงผูู้้ที�แค่เคยผู้่าตัีด้ลด้ข้นาด้หน้าอกมาแลว้
การัข้าด้หลกัฐานชีว่ยชีี�แนะการัตีรัวจัคัด้กรัอง ได้น้ำาไปสิูก่ารั
เรัยีกรัอ้งให้มีการัรัวบรัวมข้้อมูลอย่างเป็นรัะบบเพ่�อทำาความ
เข้า้ใจัวา่การัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศสิามารัถึสิง่ผู้ลต่ีอการัเกิด้
มะเรัง็เต้ีานมได้อ้ยา่งไรับา้ง ซิ่�งจัะชีว่ยปรัะเมนิความเสิี�ยงการั
เป็นมะเรัง็เต้ีานมข้องผูู้้ป่วยข้า้มเพศได้ ้ และในท้ายที�สิดุ้จัะนำาไปสิู่
การักำาหนด้แนวทางการัตีรัวจัคัด้กรัองและการัรักัษาโด้ยมีหลัก
ฐานอ้างอิง 
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ผูู้้หญิงข้า้มเพศที�ได้ร้ับัการัผู้่าตัีด้ชีอ่งคลอด้ (ไมว่า่จัะโด้ยการัใชี้
เน่�อเย่�ออวยัวะเพศชีายหรัอ่การัปลกูถ่ึายลำาไสิใ้หญ่) จัะไมส่ิามารัถึ
มปีากมด้ลกูได้ ้จัง่ไมจ่ัำาเป็นต้ีองมกีารัตีรัวจัหาเชี่�อ HPV ที�บรัเิวณ์
ด้งักลา่ว 

การลดความอึดอัดระหวา่งการตรวจคัดกรองปากมดลกู
หากผูู้้ป่วยข้องท่านรัู ้สิ่กไม่สิบายใจัหรั่อปฏิิเสิธิการัตีรัวจัชี่อง
คลอด้ ท่านอาจัพจิัารัณ์าพูด้คยุเกี�ยวกับทางเลอ่กด้งัต่ีอไปนี�
• สิั�งจัา่ยครัมีเอสิโตีรัเจันสิำาหรับัใชีท้าภูายในชีอ่งคลอด้ เพ่�อใหค้น

ข้า้มเพศใชีเ้ป็นเวลา 1 สิปัด้าหก่์อนเข้า้รับัการัตีรัวจัปากมด้ลกู 
เพ่�อชีว่ยลด้ความรัะคายที�เกิด้จัากภูาวะชีอ่งคลอด้แหง้และทำาให้
พวกเข้าค่อยๆ รัูส้ิก่สิบายใจัข้่�นกับการัตีรัวจัแปปสิเมยีรั ์

• ให้ผูู้้ป่วยพยายามใชี้วิธิีการัแยงชี่องคลอด้ที�ถึูกปิด้ภูายใต้ีคำา
แนะนำาข้องพยาบาลหรัอ่แพทย ์ ผูู้้ได้ต้ีรัวจัพวกเข้าไปแลว้ก่อน
หน้านี�โด้ยการัเปิด้และเก็บตัีวอยา่งจัากชีอ่งคลอด้ข้องพวกเข้า 

• ทำาการัแยงชีอ่งคลอด้ด้ว้ยตีนเอง เพ่�อเก็บตัีวอยา่งสิำาหรับัการั
ตีรัวจัหาเชี่�อ HPV ตีามแนวปฏิิบติัีมาตีรัฐานข้องปรัะเทศ

โรคมะเรง็ปากมดลกู สิำาหรับัผูู้้เข้้ารับับรักิารัที�เป็นผูู้้ชีายข้้ามเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็น
เพศหญิงแต่ีกำาเนิด้ที�มปีากมด้ลกู:

• ทำาการัตีรัวจัภูายในและการัตีรัวจัคัด้กรัองปากมด้ลูกตีาม
มาตีรัฐานข้องปรัะเทศ

จัากการัศ่กษาโด้ย Fenway Health ในกรัุงบอสิตัีน พบวา่ผูู้้ชีาย
ข้า้มเพศมกัจัะหลกีเลี�ยงการัตีรัวจัภูายใน รัวมถ่ึงไมค่่อยเข้า้รับั
การัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ปากมด้ลกู และการัตีรัวจัแปปสิเมยีรั์
 (pap smear test) โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งหลงัจัากที�พวกเข้าได้เ้ข้า้
รับัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมานานกวา่ 6 เด้อ่น (Peitzmeier, 
/2557)    

ในการัสิง่ผู้ลการัแยงชีอ่งคลอด้ข้องผูู้้ชีายข้า้มเพศ ใหแ้พทยแ์จัง้
กับหอ้งปฏิิบติัีการัวา่ผูู้้ป่วยนั�นกำาลังอยูใ่นกรัะบวนการัใชีฮ้อรัโ์มน
เทสิโทสิเตีอโรันอยู ่ และตัีวอยา่งที�สิง่ใหม้าจัากปากมด้ลกู ไมใ่ชี่
ทวารัหนั  ก ด้งันั�น หากผูู้้ป่วยข้องท่านไมม่ปีรัะจัำาเด้อ่น (หรัอ่อยูใ่น
ภูาวะหมด้ปรัะจัำาเด้อ่น) ใหร้ัะบุรัายละเอียด้เหลา่นี�ลงในแบบฟิอรัม์
ที�สิง่ใหกั้บหอ้งปฏิิบติัีการัด้ว้ย 
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แนวปฏิิบติัีจัากศูนยส์ิขุ้ภูาพคนข้า้มเพศนี� ยงัได้ร้ัวบรัวมเกรัด็้
ความรัูเ้กี�ยวกับเทคนิคต่ีางๆ ที�จัะชีว่ยใหผูู้้้ชีายข้า้มเพศรัูส้ิก่
สิบายใจัมากข้่�นในการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ปากมด้ลกู  
• ใชีเ้ครั่�องถ่ึางตีรัวจัชีอ่งคลอด้ที�มขี้นาด้เลก็ แต่ีไมส่ิั�นเกินไป เพ่�อ

ชีว่ยลด้ความรัูส้ิก่อ่ด้อัด้ และแรังกด้จัากภูายนอกมากเกินไปใน
การัมองเหน็ปากมด้ลกู 

• ผูู้้ป่วยข้องท่านอาจัต้ีองชีว่ยโด้ยการัข้ยับบั�นท้ายจันสิิ�นสิุด้การั
ตีรัวจั ทั�งนี�เพ่�อชีว่ยกรัะตีุ้นใหภู้ายในชีอ่งคลอด้เกิด้ความรัูส้ิก่
ผู้่อนคลาย

• หาเวลาฝึึกผู้่อนคลายด้ว้ยการัฟิงั (verbal relaxation 
exercise)  

• หลอ่ล่�นชีอ่งคลอด้ด้ว้ยนำ�าอุ่นก่อนทำาการัแยง ซิ่�งจัะไมม่ผีู้ลต่ีอ
การัผู้ลการัตีรัวจัแต่ีอยา่งใด้ 

• การัใชี้สิารัหล่อล่�นฐานนำ�าในปรัมิาณ์เล็กน้อยเพ่�อทาสิ่วนนอก
ข้องชีอ่งคลอด้ สิามารัถึชีว่ยลด้ความรัะคายเค่องข้องผูู้้ป่วยได้้
 และไมส่ิง่ผู้ลต่ีอคณุ์ภูาพข้องตัีวอยา่งในการันำาไปตีรัวจัเท่าไรั
นัก (Hathaway และคณ์ะ 2549, Holton และคณ์ะ 2551) 
แต่ีควรัหลกีเลี�ยงการัใชีส้ิารัหลอ่ล่�นที�มากเกินไป เน่�องจัากการั
ศ่กษาพบวา่ สิารัหลอ่ล่�นที�มากเกินไปอาจัสิง่ผู้ลกรัะทบต่ีอผู้ล
การัตีรัวจัได้ ้ 

• สิอด้นิ�วมอ่ หน่�งหรัอ่สิองนิ�วเข้า้ไปในชีอ่งคลอด้/ด้า้นหน้าข้อง
รัูชีอ่งคลอด้ และกด้ลง โด้ยข้อใหผูู้้้ป่วยทำาการัข้มบิรัว่มเพ่�อ
เป็นการัชีว่ยผู้่อนคลายกลา้มเน่�อผู้นังชีอ่งคลอด้

• Source: Hsiao KT. 2016 in Deutsch M (ed.) 2016

• ที�มา: Hsiao KT. 2559 in Deutsch M (ed.) 2559

ในปัจัจุับนั ยงัไมม่ขี้อ้สิรัุปที�ชีดั้เจันวา่ ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมผีู้ล
ต่ีอการัเกิด้มะเรัง็รังัไข้ไ่ด้อ้ยา่งไรั (Coleman 2555) 

สิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศ:

ยงัไมม่กีารัแนะนำาการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็รังัไข้ส่ิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้ม
เพศ 

ในปัจัจุับนั ยงัไมม่ขี้อ้สิรัุปที�ชีดั้เจันวา่ ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมี
ผู้ลต่ีอการัเกิด้มะเรัง็มด้ลกูได้อ้ยา่งไรั (Coleman 2555)  

ในกรัณี์ที�ไม่มีข้้อมูลหรัอ่แนวทางในการัตีรัวจัคัด้กรัองดั้งกล่าว
 ใหพ้จิัารัณ์าปรัะเด้น็การัปฏิิบติัีด้งัต่ีอไปนี�ในการัตีรัวจัคัด้กรัอง
ผูู้้ชีายข้า้มเพศที�เคยผู้่านการัใชีฮ้อรัโ์มนมาในอด้ีตีหรัอ่กำาลังใชีอ้ยู่
ในปัจัจุับนั:

• หากมเีลอ่ด้ออกทางชีอ่งคลอด้เอง ใหต้ีรัวจัด้วูา่ผูู้้ป่วยข้องท่าน
ข้าด้การัรับัหรัอ่ได้้รับัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมากเกินไปหรัอ่ไม ่
ซิ่�งอาจัสิง่ผู้ลใหร้ัะด้บัฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันเพิ�มข้่�น 

• ในกรัณี์ที�ไมม่แีนวทางแก้ปัญหาอ่�นใด้ ใหท้ำาการัปรัะเมนิภูาวะ
เลอ่ด้ออกทางชีอ่งคลอด้ที�เกิด้ข้่�น (เชีน่เด้ยีวกับที�ท่านปฏิิบติัี
กับผูู้้หญิงวยัหมด้ปรัะจัำาเด้อ่นทั�วไป)

โรคมะเรง็รงัไข่

โรคมะเรง็มดลกู
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a. การัถึามคนข้า้มเพศเกี�ยวกับการัผู้่าตัีด้ครัั�งก่อนๆ หรัอ่การัฉีด้สิารัเติีมเต็ีมเพ่�อปรับัเปลี�ยนรัา่งกายเป็นเรั่�องที�ไม่

ละเอียด้อ่อน

b. สิำาหรับัคนข้า้มเพศที�ไมเ่คยเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้หน้าอกหรัอ่แปลงเพศ ใหแ้นะนำาการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ตีามแนวทาง

ปกติีเหมอ่นกับคนอ่�นๆ ที�มลีกัษณ์ะทางรัา่งกายเด้ยีวกัน 

c. ผูู้้ป่วยที�ได้ร้ับัฮอรัโ์มนเพศชีายไมจ่ัำาเป็นต้ีองเข้า้รับัการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ปากมด้ลกู

d. ผูู้้ป่วยที�ได้ร้ับัฮอรัโ์มนเพศหญิงไมจ่ัำาเป็นต้ีองเข้า้รับัการัตีรัวจัมะเรัง็ต่ีอมลกูหมาก

e. การัเรัยีกบุคคลกลบัเข้า้มารับัการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ ควรัพจิัารัณ์าเรั่�องเพศสิภูาพ ไมใ่ชีเ่พศกำาเนิด้ข้องพวกเข้า

f. การัเรัยีกบุคคลกลบัเข้า้มารับัการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ ควรัพจิัารัณ์าเรั่�องรัา่งกาย ไมใ่ชีเ่พศสิภูาพข้องพวกเข้า

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง

คำาถึามต่ีอไปนี�ด้ดั้แปลงมาจัากชุีด้การัฝึึกอบรัมออนไลน์ที�พฒันาข้่�นโด้ย Cathy Stephenson, Alex Ker และ Rachel Johnson โด้ย
อิงจัากบทความที�พวกเข้ารัว่มกันจัดั้ทำาและเผู้ยแพรัใ่นเวบ็ไซิต์ี NZ Doctor (Stephenson และคณ์ะ, 2563) 

ขอ้ความใดต่อไปนี� อธบิายเกี�ยวกับการตรวจคัดกรองมะเรง็สำาหรบัผู้ป่วยขา้มเพศและผู้ป่วยที�มคีวามหลาก

หลายทางเพศได้อยา่งถกูต้อง?

คำาตีอบอยูใ่นเชีงิอรัรัถึด้า้นลา่ง 1

75



ประเด็นการปฏิบติั
บนัท่กปรัะวติัีทางการัแพทยแ์ละการัผู้่าตัีด้ข้องผูู้้ป่วย โด้ยใชีค้ำาศัพท์ที�พวกเข้าต้ีองการั รัวมถ่ึงจัดั้ทำา
บญัชีดี้า้นสิรัรีัะ

ถึามผูู้้ป่วยข้า้มเพศวา่ พวกเข้าเคยได้ฉ้ีด้สิารัเติีมเต็ีมเข้า้รัา่งกายหรัอ่ไม ่ รัวมถ่ึงอธิบิายใหพ้วกเข้า
ทรัาบถ่ึงความเสิี�ยงที�อาจัเกิด้ข้่�น และใชีว้ธิิกีารัลด้ภูาวะเสิี�ยง

ถึามคำาศัพท์ที�บุคคลข้า้มเพศใชีเ้พ่�ออธิบิายสิว่นที�เกี�ยวข้อ้งข้องรัา่งกายพวกเข้า โด้ยเน้นยำ�าใหพ้วก
เข้าทรัาบวา่ การัตีรัวจัคัด้กรัองข้่�นอยูกั่บสิรัรีัะรัา่งกายมากกวา่เพศสิภูาพข้องบุคคล – (“ถ้ึาม ี ก็ให้
ตีรัวจัเสิยี”)

ผูู้้หญิงข้้ามเพศหรัอ่และนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ที�ยังคงมีต่ีอมลูกหมากควรัได้้รับัการั
ตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็โด้ยใชีเ้กณ์ฑ์์และค่าความเสิี�ยงเด้ยีวกันกับที�ใชีส้ิำาหรับัผูู้้ชีายทั�วไป 

ผูู้้ชีายข้า้มเพศหรัอ่และนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศหญิงแต่ีกำาเนิด้ที�ยงัคงมเีน่�อเย่�อเต้ีานมหรัอ่ปากมด้ลกู
ควรัได้้รับัการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็โด้ยใชี้เกณ์ฑ์์และค่าความเสิี�ยงเด้ียวกันกับที�ใชี้สิำาหรับัผูู้้หญิง
ทั�วไป 

สิำาหรับัผูู้้หญิงข้า้มเพศหรัอ่หรัอ่นอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ที�มหีน้าอก ใหพู้ด้คยุกับพวกเข้า
เกี�ยวกับปัจัจัยัเสิี�ยงต่ีางๆ ข้องพวกเข้าแต่ีละคน รัวมถ่ึงการัตีรัวจัหามะเรัง็เต้ีานมโด้ยใชีแ้มมโมแก
รัมตีามแนวปฏิิบติัีมาตีรัฐานข้องปรัะเทศ 

ในปัจัจุับนั ยงัไมพ่บความเสิี�ยงข้องการัเกิด้มะเรัง็ในเน่�อเย่�อเต้ีานมที�เหลอ่อยูห่ลงัการัผู้่าตัีด้เต้ีานม
 รัวมถ่ึงการัตัีด้บรัเิวณ์หวันม และยงัไมม่หีลกัฐานที�เชี่�อถ่ึอได้เ้พ่�อเป็นแนวทางในการัตีรัวจัคัด้กรัอง

ผูู้้ชีายข้า้มเพศที�ได้ร้ับัการัผู้่าตัีด้เต้ีานม ด้งันั�น ท่านจัง่ควรัพูด้คยุกับผูู้้ป่วยเกี�ยวกับปัจัจัยัเสิี�ยงข้อง
แต่ีละบุคคล หากม ีและใหพ้จิัารัณ์าตัีวเลอ่กการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็เต้ีานมที�เป็นไปได้้
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หากผูู้้ป่วยข้องท่านรัูส้ิก่อ่ด้อัด้ที�จัะเข้า้รับัการัตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ปากมด้ลกู ใหท่้านหารัอ่กับพวก
เข้าถ่ึงการัใชีว้ธิิอ่ี�นๆ ที�เป็นไปได้ ้ รัวมถ่ึงการัใชีค้รัมีเอสิโตีรัเจันหรัอ่การัเก็บตัีวอยา่งเชี่�อ HPV ด้ว้ย
ตีนเอง

ในปัจัจุับนั ยงัไมม่หีลกัฐานพอที�จัะสิรัุปได้ว้า่ การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันสิง่ผู้ลต่ีอความเสิี�ยงการั
เกิด้มะเรัง็รังัไข้ห่รัอ่มะเรัง็มด้ลกูในผูู้้ชีายข้า้มเพศได้อ้ยา่งไรั 

ปรัะเมนิภูาวะเล่อด้ออกทางชีอ่งคลอด้ที�เกิด้ข้่�นเองในผูู้้ชีายข้า้มเพศหรัอ่นอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศหญิง
แต่ีกำาเนิด้ที�กำาลงัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรัน เชีน่เด้ยีวกับที�ท่านปฏิิบติัีกับผูู้้หญิงวยัหมด้ปรัะจัำาเด้อ่น
ทั�วไป
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สขุภาวะทางเพศ
และอนามยัการ
เจรญิพนัธุ์

6.1 ความสำาคัญของสขุภาวะทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ์

6.2 การเก็บประวติัทางเพศ

6.3 สขุภาพทางเพศบรเิวณชอ่งคลอดใหม ่

6.4 ศัลยกรรมยดืขยายคลิตอรสิการผา่ตัดสรา้งอวยัวะเพศ
ชายและสขุภาพทางเพศ

6.5 อนามยัการเจรญิพนัธุ์การรกัษาภาวะการเจรญิพนัธุ์และ
การคมุกำาเนิด

6.6 การล่วงละเมดิทางเพศ

6 
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเข้าใจวิธีประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยข้ามเพศโดย
พิจารณาจากลักษณะทางร่างกายและพฤติกรรมทาง
เพศของพวกเขาในปัจจุบนั

ทำาความเข้าใจวิธีเก็บประวัติทางเพศจากผู้ป่วยข้าม
เพศ ท่ีมคีวามเป็นมติรและตรงกับเพศสภาพของพวก
เขา

ทบทวนปัญหาสขุภาพทางเพศท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ท่ีเคย
เขา้รบัการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้ว

ทำาความเข้าใจปัญหาการคุมกำาเนิดและตัวเลือกการ
เก็บรกัษาน้ำาเชื้ออสจุสิำาหรบัคนขา้มเพศ

ทำาความเข้าใจประสบการณ์ของคนข้ามเพศเก่ียว
กับความรุนแรงทางเพศและแนวปฏิบัติท่ีดีในการให้
ความชว่ยเหลือคนขา้มเพศท่ีถกูล่วงละเมดิทางเพศ

1

2

3

4
5
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และอายุยน่ยาวข้องบุคคล นอกจัากนี� ปรัะวติัีทางเพศและ
กิจักรัรัมทางเพศยังสิามารัถึอธิบิายปัญหาสิุข้ภูาพข้องบุคคลใน
ปัจัจุับนัได้อี้กด้ว้ย (เชีน่ ปัญหาที�เกี�ยวข้อ้งกับความรัุนแรังทาง
เพศหรัอ่โรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิก่์อนหน้า) ซิ่�งอาจันำามาสิูก่ารั
กำาหนด้วธิิปี้องกันโรัครัะด้บัปฐมภูมู ิ (เชีน่ การัฉีด้วคัซินี การัคมุ
กำาเนิด้ การัใชีย้า PeP หรัอ่ PReP)   

แพทย์ควรัปรัะเมินความเสิี�ยงที�เกี�ยวข้้องกับโรัคติีด้ต่ีอทางเพศ
สิัมพันธิ์สิำาหรัับผูู้้ป่วยข้้ามเพศโด้ยพิจัารัณ์าจัากลักษณ์ะทาง
รัา่งกายและพฤติีกรัรัมทางเพศข้องพวกเข้าในปัจัจุับนั โด้ยคน
ข้า้มเพศสิามารัถึตีรัวจัหาการัติีด้เชี่�อแบคทีเรัยีและไวรัสัิแบบเด้ียว
กับบุคคลตีรังเพศอ่�นๆ ทั�วไป ถ่ึงแมว้า่คนข้า้มเพศหลายคนอาจั
รัูส้ิก่อ่ด้อัด้ใจักับการัตีรัวจัรัา่งกายเต็ีมรัูปแบบ ท่านสิามารัถึทำาให้
พวกเข้ารัูส้ิก่สิบายใจัข้่�นได้ด้้ว้ยการัอธิบิายวา่ การัตีรัวจับางอยา่ง
สิามารัถึทำาได้้โด้ยการัใชีตั้ีวอย่างปัสิสิาวะหรัอ่วิธิสีิอด้ชีอ่งคลอด้
เพ่�อเก็บตัีวอยา่งด้ว้ยตีนเอง การัใชีตั้ีวอยา่งปัสิสิาวะยงัถ่ึอเป็นวธิิี
ที�ง่ายและชีว่ยใหแ้พทย์สิามารัถึหลีกเลี�ยงการัใชีค้ำาศัพท์ที�อาจัไป
เหมารัวมเรั่�องสิรัรีัะและอวยัวะเพศข้องคนข้า้มเพศได้อี้กด้ว้ย

ความสำาคัญของสขุภาวะ
ทางเพศและอนามยัการ
เจรญิพนัธุ์

6.1

ประวัติสุขภาพทางเพศเป็นส่วนสำาคัญของ
การตรวจสขุภาพท่ัวไป และเป็นประวติัทาง
ด้านรา่งกายของทกุคน นอกจากน้ี ยงัมคีวาม
สำาคัญต่อสขุภาพโดยท่ัวไป ตลอดจนเก่ียวขอ้ง
กับความผาสขุความเป็นอยูท่ี่ดี
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โด้ยที�แพทย์จัะต้ีองรักัษาข้้อมูลเหล่านั�นเป็นความลับและต้ีองไม่
ตัีด้สินิผูู้้ป่วย การัใชีส้ิ่�อใหค้วามรัูเ้กี�ยวกับสิขุ้ภูาพทางเพศยงัเป็น
วธิิทีี�มปีรัะโยชีน์ ซิ่�งท่านสิามารัถึเรัิ�มต้ีนด้ว้ยการัอธิบิายวา่เหตีใุด้
ท่านจัง่ต้ีองถึามคำาถึามเหลา่นี� และคำาถึามเหลา่นี�เป็นคำาถึามปกติี
ที�ท่านใชีถ้ึามผูู้้ป่วยทกุคน

ในการัซิักปรัะวัติีทางเพศกับคนข้้ามเพศโด้ยใชี้หลักการัเก็บ
ปรัะวติัีทางเพศ 5 ข้อ้ ในปัจัจุับนัถึกูปรับัใหม้คีวามครัอบคลมุมาก

การเก็บประวติัทางเพศ

6.2

การสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศ
จะไมท่ำาให้ผูป่้วยรูส้ึกอึดอีดใจหากเป็นไปเพื่อ
วตัถปุระสงค์ทางการแพทย์

หลักการเก็บประวติัทางเพศ
8 ประการ
1 2 3 4
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า
อธบิายรา่งกาย
ต่ีอไปนี� จัะข้ออนุญาตีซิกั
ปรัะวั ติีทาง เพศข้องคุณ์
แบบสิั�นๆ และเพ่�อเป็นการั
ใหเ้กียรัติี ฉันข้อทรัาบวา่
คณุ์ต้ีองการัใหฉั้นใชีค้ำาศัพท์
อะไรัในการักล่าวถ่ึงอวัยวะ
เพศข้องคณุ์ คณุ์มคีำาศัพท์
เฉพาะอ่�นๆ ที�ต้ีองการัใชีห้รัอ่
ไม่ในการักล่าวถ่ึงสิ่วนต่ีางๆ 
ข้องรัา่งกายคณุ์? ฉันต้ีอง
ข้ออนุญาตีสิอบถึามเกี�ยว
กับการัผู่้าตัีด้ชี่วงล่างที�คุณ์
เคยเข้า้รับัมาก่อนหน้านี� เพ่�อ
ที�ฉันจัะได้้สิามารัถึแนะนำารัูป
แบบการัตีรัวจัคัด้ที�ถึูกต้ีอง
สิำาหรับัคณุ์

คู่นอน

ปัจัจุับันคุณ์มีเพศสิัมพันธิ์
หรัอ่ไม?่ ฉันจัำาเป็นต้ีองข้อ
ทรัาบข้้อมูลเล็กน้อยเกี�ยว
กับคู่นอนที�คณุ์มอียู ่ เพ่�อ
ที�จัะได้้เข้้าใจัเกี�ยวกับความ
เสิี�ยงด้้านโรัคติีด้ต่ีอทาง
เพศสิมัพนัธิ/์HIV ข้องคณุ์ 
คณุ์มเีพศสิมัพันธิกั์บคู่นอน
กี�คน? คณุ์มเีซิก็สิกั์บคนที�มี
อวยัวะเพศชีายหรัอ่ไม?่ คณุ์
มเีซิก็สิกั์บคนที�มอีวยัวะเพศ
หญิงหรัอ่ไม?่

กิจกรรมทาง
เพศ
ด้ว้ยเหตีผุู้ลเด้ยีวกัน ฉัน
ข้อทำาความเข้้าใจัเกี�ยวกับ
รัูปแบบการัมีเพศสิัมพันธิ์
ที�คณุ์ม ี ชีว่ยอธิบิายเกี�ยว
กับลักษณ์ะการัมีกิจักรัรัม
ทางเพศข้องคุณ์ให้ฉันฟิัง
ทีได้ไ้หม กิจักรัรัมลกัษณ์ะ
ไหนที�ทำาให้คุณ์เสิี�ยงสิัมผู้ัสิ
ข้องเหลวข้องคู่นอนได้?้  

ก า ร ป้ อ ง กั น
จากโรคติดต่อ
ท า ง เ พ ศ
สมัพนัธ์
คุณ์มีวธิิปี้องกันตัีวเองจัาก
โรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิัมพันธิ์
รัวมทั�ง HIV ได้อ้ยา่งไรั? 
คุ ณ์ ห รั่ อ คู่ ข้ อ ง คุ ณ์ ใ ชี้
อุปกรัณ์์ป้องกันต่ีางๆ เชีน่ 
ถึงุยาง ถึงุมอ่ แผู้่นยาง
อนามยั หรัอ่ใชี ้ PrEP หรัอ่
ไม?่ คณุ์ใชี ้ PEP หรัอ่ไม?่ 
คุณ์เคยมีเพศสิัมพันธิแ์บบ
ไมป่้องกัน โด้ยที�ต้ีองใชี ้
PEP หรัอ่ไม?่ 
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หลักการเก็บประวติัทางเพศ
8 ประการ

ป ร ะ วั ติ โ ร ค
ติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์
คุณ์ เค ย มี อ า ก า รั ข้ อ ง โรั ค
ติีด้ต่ีอทางเพศสิัมพันธิ์หรั่อ
ไม?่ คณุ์เคยเข้า้รับัการัตีรัวจั
สิขุ้ภูาพทางเพศหรัอ่ไม?่

การตั�งครรภ์
คุ ณ์ มี ค ว า ม เ สิี� ย ง ที� จั ะ
ตัี�งครัรัภู์จัากการัมี เพศ
สิมัพนัธิห์รัอ่ไม?่ ถ้ึาม ี คณุ์
เคยมีเพศสิัมพันธิ์แบบไม่
ป้องกันที�ทำาให้คุณ์จัำาเป็น
ต้ีองใชีย้าคมุกำาเนิด้ฉกุเฉิน
หรัอ่ไม?่ คณุ์มพียายามที�
จัะมลีกูหรัอ่ไม?่ 

ความสขุ
คุ ณ์ พ่ ง พ อ ใ จั กั บ
ปรัะสิบการัณ์์ทางเพศข้อง
คณุ์มากแค่ไหน? คณุ์มคีวาม
รูัส้ิ่กเจับ็ปวด้หรัอ่อ่ด้อัด้ข้ณ์ะ
มเีพศสิมัพนัธิห์รัอ่ไม?่

ความรุนแรงใน
คู่รกั
คุณ์เคยถึูกบังคับให้ต้ีองมี
ความสิัมพันธิ์ทางเพศหรัอ่
ไม?่ คณุ์รัูส้ิก่ไมป่ลอด้ภัูยใน
การัมคีวามสิมัพันธิที์�ใกล้ชีดิ้
หรัอ่ไม?่

ตัวอยา่งคำาถามท่ีใชเ้ง่ือนไขแบบรวมทรานส์

5 6 7 8

ข้่�นโด้ยเพิ�มอีก 3 ข้อ้ ได้แ้ก่ การัใชีภู้าษาอธิบิายรัา่งกาย ความสิขุ้
 และความรัุนแรังในคู่รักั ตีารัางด้า้นลา่งนี�เป็นแบบสิมัภูาษณ์์
ปรัะวติัีทางเพศโด้ยใชีห้ลกั 8 ข้อ้ ซิ่�งรัวมถ่ึงคำาถึามเจัาะจังเกี�ยว
กับการัข้า้มเพศด้ว้ย อยา่งไรัก็ตีาม ถ่ึงแมค้ำาถึามทกุข้อ้จัะเป็นการั
ถึามเพ่�อใหไ้ด้ข้้อ้มูลที�มปีรัะโยชีน์ แต่ีแพทยอ์าจัไมม่เีวลาถึามทกุ
คำาถึามในการัใหค้ำาปรัก่ษาเบ่�องต้ีน
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ในการัทำาการัตีรัวจัชี่องคลอด้ให้กับผูู้้หญิงข้้ามเพศที�มีชี่อง
คลอด้ใหม ่มบีางเรั่�องที�ท่านต้ีองใหค้วามรัะมดั้รัะวงั 
ผู้นังชีอ่งคลอด้ใหมม่กัทำาจัากหนังหุม้อวยัวะเพศชีาย ไมใ่ชีเ่ย่�อ
เมอ่ก ทำาใหห้นังชีอ่งคลอด้มลีกัษณ์ะเป็นเสิน้ๆ ซิ่�งอาจัมคีวาม
เสิี�ยงต่ีอการัเกิด้มะเรัง็ผู้ิวหนังแบบเด้ียวกับที�เกิด้ข้่�นบนผู้ิวหนัง
ข้ององคชีาตีและถึงุอัณ์ฑ์ะ รัวมถ่ึงความผู้ิด้ปกติีทางผู้ิวหนัง
อ่�นๆ เชีน่ โรัคสิะเก็ด้เงิน เป็นต้ีน ด้งันั�น พวกเข้าจัง่ควรัด้แูล
ภูายในชีอ่งคลอด้ใหมข่้องพวกเข้าเชีน่เด้ียวกับการัด้แูลสิภูาพผู้ิว
ภูายนอก 
นอกจัากนี� การัตีรัวจัภูายในเป็นปรัะจัำาทกุปียงัมคีวามสิำาคัญเพ่�อ
ตีรัวจัหาเน่�อเย่�ออักเสิบ หดู้ หรัอ่รัอยโรัคใด้ๆ โด้ยการัใชีว้ธิิสีิอ่ง
กลอ้งหรัอ่เครั่�องถ่ึางตีรัวจัชีอ่งคลอด้ข้นาด้เลก็ 
ในการัตีรัวจัต่ีอมลกูหมากก็สิามารัถึทำาได้จ้ัากภูายในชีอ่งคลอด้ (
ด้แูผู้นภูาพด้า้นลา่ง) 
มรีัายงานผูู้้ป่วย 2-3 รัายเกี�ยวกับการัพบโรัคติีด้ต่ีอทางเพศ
สิมัพนัธิแ์ละการัติีด้เชี่�ออ่�นๆ ในชีอ่งคลอด้ใหม ่ (เชีน่ โรัคหนองใน
 และภูาวะชีอ่งคลอด้อักเสิบจัากเชี่�อแบคทีเรัยี เป็นต้ีน) ซิ่�งหาก
พบอาการัด้งักลา่ว แพทยค์วรัสิั�งตีรัวจัรัา่งกายผูู้้ป่วยตีามความ
เหมาะสิมได้เ้ลย 
สิำาหรับัชีอ่งคลอด้ที�ถึกูสิรัา้งข้่�นจัากการัปลกูถ่ึายลำาไสิใ้หญ่จัำาเป็น
ต้ีองได้้รับัการัตีรัวจัหามะเรัง็ลำาไสิ้ใหญ่ตีามแนวปฏิิบัติีการัตีรัวจั
คัด้กรัองมะเรัง็ และควรัเฝ้ึาสิงัเกตีด้วูา่ผูู้้ป่วยมอีาหารัโรัคลำาไสิ้
อักเสิบหรัอ่ไม ่
→ ตีามที�รัะบุไวใ้นหวัข้อ้ 5. ชีอ่งคลอด้ใหมเ่ป็นสิว่นที�ไมม่ปีาก
มด้ลกู ด้งันั�น จัง่ไมจ่ัำาเป็นต้ีองตีรัวจัคัด้กรัองในสิว่นนี�เพ่�อหาเชี่�อ
 HPV รัวมถ่ึงไมม่คีวามจัำาเป็นในการัตีรัวจัแปปสิเมยีรัด์้ว้ยเชีน่
เด้ยีวกัน เน่�องจัากการัตีรัวจัด้งักลา่วไมส่ิามารัถึใชีต้ีรัวจัปรัะเมนิ
ชีอ่งคลอด้ใหมไ่ด้ ้

สขุภาพทางเพศบรเิวณ
ชอ่งคลอดใหม่

6.3

ส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางเพศและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของผูป่้วย คือ การเฝ้าติดตาม
การทำางานและการฟ้ืนฟูท่ีดีของชอ่งคลอดใหม่
ของพวกเขา รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่ผูห้ญงิขา้ม
เพศในการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นครัง้แรกหลังการ
ผา่ตัดทำาชอ่งคลอดใหมข่องพวกเขา
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ศัลยกรรมยดืขยายคลิ
ตอรสิการผ่าตัดสรา้ง
อวยัวะเพศชายและ
สขุภาพทางเพศ

6.4

ศูนยส์ิขุ้ภูาพชุีมชีน Callen-Lorde ในกรัุงนิวยอรัก์ ได้ตี้ีพมิพ์
คู่มอ่ที�มชีี่�อวา่ Pump: a sexual pleasure and health 
resource guide for trans men who have sex with men 
(TMSM) (Callen-Lorde 2564)1 ซิ่�งเป็นคู่มอ่ที�จัดั้ทำาข้่�นจัาก
ข้อ้มูลข้องชุีมชีนชีายข้า้มเพศรักัชีาย (transgender men who 
have sex with cisgender men - TMSM) และผูู้้เชีี�ยวชีาญ
ด้า้นสิขุ้ภูาพข้องคนข้า้มเพศ เพ่�ออุด้ชีอ่งวา่งทางข้อ้มูลสิขุ้ภูาพ
ทางเพศข้องกลุม่ชีายข้า้มเพศรักัชีาย คู่มอ่ด้งักลา่วยงัถึกู
ออกแบบมาสิำาหรับัผูู้้ใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพและผูู้้ป่วยข้า้มเพศ รัวมถ่ึง
ใหค้ำาแนะนำาต่ีอไปนี�เกี�ยวกับโรัคตีิด้ต่ีอทางเพศสิัมพันธิห์ลังการั
ทำาศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอรัสิิ หรัอ่การัผู้่าตัีด้สิรัา้งอวยัวะเพศ
ชีาย

17http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-
Guide_Final_V3.2.pdf

“ภายหลังการผา่ตัด ผูป่้วยมคีวามเป็นไปได้มากท่ีจะได้รบั
เชื้อติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละ HIV ขึ้นอยูกั่บเนื้อเยื่อท่ี
ถกูผา่ตัดออกไป ท่อปัสสาวะใหมท่ี่ถกูนำามาต่อกันโดยใช้
เนื้อเยื่อทำาใหม้คีวามเสีย่งต่อการติดเชื้อได้ง่าย พวกเราท่ี
ได้รบัการผา่ตัดสามารถติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
ในท่อปัสสาวะใหมข่องพวกเราได้ ดังนัน้ การตรวจปัสสาวะ
เพื่อตรวจหาโรคหนองในและหนองในเทียมจงึเป็นสิง่
จำาเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากคณุ์มเีพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ช้
ถงุยางในสว่นนัน้ของรา่งกายท่ีได้รบัการผา่ตัด

หากคณุ์ได้ผา่นการผา่ตัดต่อท่อปัสสาวะโดยท่ียงัมชีอ่ง
คลอดอยู ่และได้มเีพศสมัพนัธผ์า่นทางชอ่งคลอด คณุ์
จำาเป็นต้องทำาการตรวจแยกเพื่อหาการติดเชื้อท่ีอาจเกิด
ในชอ่งคลอด เนื่องจากท่อปัสสาวะของคณุ์ถกูยา้ยไปไว้
ตำาแหน่งอ่ืน การตรวจน้ีสามารถทำาได้โดยวธิแียงเพื่อเก็บ
ตัวอยา่งแทนการตรวจปัสสาวะ 

และหากอวยัวะเพศชายของคณุ์ไมม่ท่ีอปัสสาวะ คณุ์ก็ยงั
สามารถติดเชื้อโรคทางเพศสมัพนัธบ์างชนิดได้ผา่นการ
สมัผสัทางผวิหนังกับผวิหนัง เชน่ เรมิและซฟิิลิส นอกจาก
น้ี แผลบนอวยัวะเพศชาย . . . รวมถึงแผลเล็กๆน้อยๆท่ี
เกิดจากการโกนขนบนอวยัวะเพศก่อนการมเีพศสมัพนัธ ์ก็
ทำาใหเ้สีย่งต่อการรบัเชื้อท่ีติดต่อทางเลือดได้ เชน่ HIV”  

ท่ีมา: Callen-Lorde. 2564. Pump: a sexual 
pleasure and health resource guide for trans 
men who have sex with men. http://callen-lorde.
org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-
Guide_Final_V3.2.pdf
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ในการัชีะลอการัพฒันาการัสิูว่ยัเจัรัญิพนัธุิ ์ แพทยค์วรัปรัก่ษา
พูด้คุยกับคนข้้ามเพศและผูู้้มีความหลากหลายทางเพศก่อนที�
จัะให้พวกเรัิ�มเข้้าสิู่กรัะบวนการัยับยั�งการัเจัรัญิพันธุิ์หรัอ่การัใชี้
ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ  
การัใชี้ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้้ามเพศอาจัชี่วยลด้ภูาวะการัเจัรัญิพันธุิ์
ได้ ้ แต่ีก็อาจัสิง่ผู้ลกรัะทบแบบถึาวรัได้ ้   ถ่ึงแมจ้ัะมกีารัหยุด้ใชี้
ฮอรัโ์มนก็ตีาม 
ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันอาจัสิ่งผู้ลให้เกิด้ความต้ีองการัทางเพศที�
ลด้ลง รัวมถ่ึงสิง่ผู้ลต่ีอเรั่�องการัแข้ง็ตัีวข้องอวยัวะเพศ และการั
หลั�งในผูู้้หญิงข้า้มเพศ ในข้ณ์ะที�ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอรัโ์รันโด้ย
ทั�วไปจัะสิง่ผู้ลใหเ้กิด้ความต้ีองการัทางเพศที�เพิ�มข้่�น 
หากจัำาเป็นต้ีองมกีารัตีรัวจัอวยัวะภูายใน ใหท้ำาความเข้า้ใจัปรัะวติัี
ทางเพศทั�งในอด้ตีีและที�เพิ�งผู้่านมาข้องผูู้้เข้า้รับับรักิารั ทั�งนี�
 ยงัต้ีองข้่�นอยูกั่บวา่พวกเข้ารัูส้ิก่สิะด้วกใจักับการัตีรัวจัหรัอ่ไม่
 ควรัมกีารัพูด้คยุถ่ึงข้อ้ด้แีละข้อ้เสิยีข้องการัตีรัวจัด้งักลา่วก่อน
ทำาการัตีรัวจั ในสิว่นข้องการัตีรัวจัใหใ้ชีนิ้�วที�สิวมถึงุมอ่และ/หรัอ่
ใชีเ้ครั่�องถ่ึางชีอ่งคลอด้ที�มขี้นาด้เหมาะสิม   

อนามยัการเจรญิพนัธุ์
การรกัษาภาวะการเจรญิ
พนัธุ์และการคมุกำาเนิด

6.5

ในการชะลอการพฒันาการสูว่ยัเจรญิพนัธุ์ แพทย์
ควรปรึกษาพูดคุยกับคนข้ามเพศและผูม้ีความ
หลากหลายทางเพศก่อนท่ีจะให้พวกเริ่มเข้าสู่
กระบวนการยับยั้งการเจริญพันธุ์หรือการใช้
ฮอรโ์มนเพือ่การขา้มเพศ

การเก็บรกัษาน้ำาเชื้ออสจุิ
ยา GnRH Agonists / ยายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิ ์ อาจัใหผู้้ล
แบบชีั�วครัาว และไมส่ิง่ผู้ลต่ีอภูาวะการัเจัรัญิพนัธุิใ์นรัะยะยาวได้ ้
อยา่งไรัก็ตีาม เด้ก็และเยาวชีนควรัได้ร้ับัข้อ้มูลที�เหมาะสิมเกี�ยวกับ
ทางเลอ่กต่ีางๆ ที�มอียูส่ิำาหรับัพวกเข้าทั�งในปัจัจุับนัและอนาคตี   
หากท่านมีสิถึานที�เก็บรักัษานำ�าเชี่�ออสิุจัิได้้ในรัาคาไม่แพงให้ท่าน
พจิัารัณ์าทำาสิิ�งนี�ก่อนใชีย้ายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิ ์
สิำาหรับัคนที�จัะเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มนเพศหญิงเม่�ออยูใ่นลักษณ์ะทางเพศ
ข้ั�นที� 3 (Tanner stage 3) เป็นอยา่งน้อย แนะนำาใหใ้ชีว้ธิิเีก็บ
รักัษานำ�าเชี่�ออสิจุัดิ้ว้ยการัแชีแ่ข้ง็ ซิ่�งเป็นทางเลอ่กที�รัาคาไมแ่พง
 แต่ีวธิินีี�ไมแ่นะนำาสิำาหรับัผูู้้ที�อยูใ่นวยัรัุน่ตีอนต้ีน (Tanner stage 
2-3) เน่�องจัากนำา้เชี่�ออสิจุัทีิ�โตีเต็ีมที�จัะเรัิ�มถึกูผู้ลติีในวยัรัุน่ตีอน
กลาง (Tanner stage 3-4) เป็นต้ีนไป อยา่งไรัก็ตีาม นำ�าเชี่�ออสิจุัิ
สิามารัถึเก็บไวภู้ายหลงัได้ก่้อนที�พวกเข้าจัะตัีด้สินิใจัเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มน
เพ่�อการัข้า้มเพศ ทั�งนี� เยาวชีนมกัไมค่่อยเต็ีมใจัหยุด้ใชีย้ายบัยั�ง
การัเจัรัญิพันธุิเ์พรัาะกลัวการัพัฒนาลักษณ์ะความเป็นชีายข้อง
พวกเข้า แต่ีในการัเก็บนำ�าเชี่�ออสิจุันัิ�นมคีวามจัำาเป็นที�พวกเข้าต้ีอง
หยุด้ใชีย้ายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิเ์สิยีก่อน อยา่งไรัก็ตีาม ในบาง
ปรัะเทศ มกีารัตัีด้ชีิ�นเน่�อเย่�ออัณ์ฑ์ะเพ่�อนำาไปเก็บรักัษาด้ว้ยวธิิกีารั
แชีแ่ข้ง็ แต่ีวธิิกีารัด้งักลา่วยงัถ่ึอเป็นการัทด้ลองอยู ่
สิำาหรับัคนที�กำาลงัคิด้ที�จัะใชีฮ้อรัโ์มนเพศชีาย ควรัพจิัารัณ์า
การัวธิิเีก็บรักัษาเซิลลไ์ข้ห่รัอ่เน่�อเย่�อรังัไข้ ่ ซิ่�งทางเลอ่กนี�อาจั
เกี�ยวข้อ้งกับวธิิผีู้่าตัีด้เพ่�อสิอด้วตัีถึเุข้า้ไปในรัา่งกาย  (invasive 
procedure) แต่ีไมม่แีรังกด้ด้นัเหมอ่นกับการัเก็บเซิลลไ์ข้ก่่อน
การัเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ เน่�องจัากยงัไมม่หีลกัฐานใน
ปัจัจุับนัที�บง่ชีี�วา่ การัได้ร้ับัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมผีู้ลกรัะทบ
ต่ีอการัเก็บเซิลลไ์ข้ที่�มคีณุ์ภูาพในอนาคตี 
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แพทยค์วรัสิอบถึามผูู้้ป่วยเกี�ยวกับพฤติีกรัรัมทางเพศและคู่นอน
ข้องพวกเข้า เพ่�อที�จัะได้ท้รัาบวา่พวกเข้าต้ีองการัคำาแนะนำาเกี�ยว
กับการัคมุกำาเนิด้หรัอ่ไม่

ผู้ชายขา้มเพศและการคมุกำาเนิด
แพทย์ควรัให้คำาแนะนำาในการัคุมกำาเนิด้ก่อนให้ผูู้้ป่วยเรัิ�มใชี้
ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรัน อยา่งไรัก็ตีาม  การัรักัษาด้ว้ยฮอรัโ์มน
เทสิโทสิเตีอโรันไมไ่ด้ร้ับัปรัะกันการัคมุกำาเนิด้ และมขี้อ้หา้มสิำาหรับั
การัใชีใ้นผูู้้ที�กำาลงัตัี�งครัรัภ์ู เพรัาะอาจัเป็นอันตีรัายต่ีอทารักใน
ครัรัภ์ูข้องพวกเข้าได้ ้ อันเน่�องมาจัากผู้ลข้องแอนโด้รัเจัน ในข้ณ์ะ
ที�ผูู้้ชีายข้า้มเพศที�มเีพศสิมัพันธิโ์ด้ยไมป่้องกันกับผูู้้ชีายทั�วไปอาจั
มคีวามเสิี�ยงต่ีอการัตัี�งครัรัภ์ู รัวมถ่ึงโรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิ์
อ่�นๆ 
ด้งันั�น แพทยจ์ัง่ควรัพจิัารัณ์าเสินอตัีวเลอ่กการัคมุกำาเนิด้ที�เหมาะ
สิมใหกั้บกลุม่ชีายข้า้มเพศรักัชีาย (TMSM) ที�จัะไมน่ำาไปสิูก่ารั
พฒันาลกัษณ์ะความเป็นหญิงข้องพวกเข้าได้ ้ การัใชีว้ธิิกีารัคมุ
กำาเนิด้แบบชีั�วครัาวที�ออกฤทธิิ�นาน (Long Acting Reversible 
Contraception - LARC) ฐานโปรัเจัสิเตีอโรัน เชีน่ (Depo 
provera®, Jadelle®) หรัอ่ IUDs (Mirena®)/ IUCDs 
สิามารัถึเป็นทางลอ่กการัคมุกำาเนิด้ที�เหมาะสิมได้ ้ สิว่นการัใชีถ้ึงุ
ยางก็เป็นอีกวิธิทีี�จัะชีว่ยเพิ�มการัป้องกันจัากโรัคติีด้ต่ีอทางเพศ
สิมัพนัธิไ์ด้เ้ชีน่กัน ในข้ณ์ะที� การัสิอด้ IUD อาจัเป็นวธิิทีี�เจับ็ปวด้
กว่าและท้าทายกว่าในทางเทคนิคสิำาหรับัผูู้้ที�มีปากมด้ลูกลีบจัาก
การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันบำาบดั้    

คำาแนะนำาการคมุกำาเนิด
คนข้้ามเพศบางคนอยู่ในความสิัมพันธิท์างเพศที�อาจัทำาให้พวก
เข้าตัี�งครัรัภ์ูได้ ้ ด้งันั�น พวกเข้าอาจัมคีวามต้ีองการัในการัคมุ
กำาเนิด้ การัตีรัวจัการัตัี�งครัรัภ์ู หรัอ่การัทำาแท้ง 

การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอรัโ์รันเพียงอยา่งเด้ียวไมใ่ชีร่ัูปแบบการั
คุมกำาเนิด้ที�มีปรัะสิิทธิิภูาพสิำาหรับัผูู้้ชีายข้้ามเพศและผูู้้มีความ
หลากหลายทางเพศที�มมีด้ลกู ในทำานองเด้ยีวกัน การัใชีฮ้อรัโ์มน
เอสิโตีรัเจันและ/หรัอ่โปรัเจัสิเตีอโรันเพียงอย่างเด้ียวก็ไม่ใชี่รัูป
แบบการัคุมกำาเนิด้ที�มีปรัะสิิทธิภิูาพสิำาหรับัผูู้้หญิงข้้ามเพศและผูู้้
มคีวามหลากหลายเพศที�มอีวยัวะเพศชีาย ถ่ึงแมพ้วกเข้าจัะได้ใ้ชี้
ฮอรัโ์มนด้งักลา่วมาเป็นรัะยะเวลานานก็ตีาม 
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การล่วงละเมดิ
ทางเพศ

6.6

ความหมายโดยท่ัวไปของ “ความรุนแรงด้วย
เหตแุห่งเพศสภาพ” คือ ความรุนแรงท่ีพุง่
เป้าไปท่ีบุคคลด้วยเหตแุห่งเพศสรรีะหรอือัต
ลักษณ์ทางเพศของพวกเขา หรอืเมือ่การ
แสดงออกทางเพศของพวกเขาถูกมองวา่
ไมเ่ป็นไปตามบรรทัดฐานแบบชาย-หญิง ท่ี
สงัคมกำาหนด(Khan, 2554) 

ความรุันแรังต่ีอคนข้้ามเพศอันเน่�องจัากอัตีลักษณ์์ทางเพศ
หรัอ่การัแสิด้งออกทางเพศเป็นรูัปแบบหน่�งข้องความรัุนแรัง
ด้ว้ยเหตีแุหง่เพศสิภูาพ (Betron and Gonzalez-Figueroa, 
2552) 

บั�นทอนอัตีลกัษณ์์ข้องบุคคลข้า้มเพศโด้ยการัใชีช้ี่�อ หรัอ่
สิรัรัพนามที�ผู้ิด้ หรัอ่ลอ้เลยีนรัา่งกายข้องพวกเข้า 
ข้ม่ขู้เ่พ่�อที�จัะเปิด้เผู้ยสิถึานะข้องคนข้า้มเพศ
ควบคมุการัแสิด้งออกทางเพศข้องบุคคลหรัอ่ปรัะกาศวา่พวก
เข้าไมใ่ชีช่ีาย ‘จัรังิ’ หรัอ่ หญิง ‘แท้’ 
ปฏิิเสิธิหรัอ่ควบคุมการัเข้้าถึ่งการัใชี้ฮอรัโ์มนหรัอ่การัรักัษา
พยาบาลอ่�นๆ ข้องพวกเข้า
 
จัากข้้อมูลเชีงิปรัมิาณ์และการัวิจััยเชีงิคุณ์ภูาพเกี�ยวกับความ
รัุนแรังทางเพศตี่อผูู้้หญิงข้า้มเพศจัากหลายปรัะเทศในภููมภิูาค
เอเชียีและแปซิฟิิกิ ตีามที�อ้างอิงในบทที� 3 ข้องแผู้นงานสิขุ้ภูาพ
คนข้า้มเพศภูมูภิูาคเอเชียีแปซิฟิิกิ พบวา่ คนข้า้มเพศยงัปรัะสิบ
กับความรัุนแรังทางเพศในอัตีรัาที�สิงูมาก (โครังการันโยบาย
สิขุ้ภูาพ, APTN และ UNDP 2558) โด้ยในชีว่งเวลานั�น ยงัไม่

18 Find the videos and other information  transhub.org.au/herenow 
This project was funded by, and created in close collaboration with the 
Prevention and Response to Violence and Neglect unit (PARVAN) at the 
New South Wales Ministry of Health.

พบข้้อมูลเชีิงปรัมิาณ์เกี�ยวกับความรัุนแรังตี่อผูู้้ชีายข้้ามเพศใน
ภูมูภิูาคนี�
จัากการัสิำารัวจัคนข้า้มเพศจัำานวน 1,178 คนในเอาเตีอารัวั
 ปรัะเทศนิวซิแีลนด้ ์ ในปี 2562 พบวา่ ความรัุนแรังทางเพศต่ีอ
ผูู้้ชีายข้า้มเพศ ผูู้้หญิงข้า้มเพศ และนอน-ไบนารั ีมอัีตีรัาที�สิงู โด้ย
ผูู้้เข้า้รัว่มการัสิำารัวจัจัากทั�ง 3 กลุม่ ยงัรัายงานวา่ พวกเข้าถึกู
บงัคับใหม้เีพศสิมัพนัธิแ์บบไมเ่ต็ีมใจั ซิ่�งคิด้เป็นอัตีรัาที�สิงู 2-3 
เท่า และ 7-12 เท่า มากกวา่ปรัะชีากรัทั�วไปที�เป็นผูู้้หญิงและผูู้้ชีาย
 ตีามลำาด้บั (Veale และคณ์ะ 2562)  นอกจัากนี� จัากการัวจิัยัใน
ปรัะเทศออสิเตีรัเลยี ยงัพบวา่ กวา่ 50% ข้องผูู้้ตีอบแบบสิอบถึาม
ที�เป็นคนข้า้มเพศ กลา่ววา่พวกเข้าเคยถึกูลว่งละเมดิ้ทางเพศ
อยา่งน้อย 1 ครัั�ง ซิ่�งเป็นอัตีรัาที�สิงู เม่�อเทียบกับปรัะชีากรัทั�วไป
ซิ่�งมรีัายงานด้งักลา่วปรัะมาณ์ 14% และยงัพบความรัุนแรัง
ทางเพศต่ีอผูู้้ชีายข้้ามเพศและนอน-ไบนารัี�ที�เป็นหญิงแต่ีกำาเนิด้
ในอัตีรัาที�สิงูอีกด้ว้ย (Callander และคณ์ะ 2561) และจัาก
การัวิจััยล่าสิุด้โด้ยองค์กรัวิจััยแห่งชีาติีข้องออสิเตีรัเลียเพ่�อ
ความปลอด้ภัูยข้องผูู้้หญิง (Australia’s National Research 
Organisation for Women’s Safety) พบวา่ ผูู้้หญิงข้า้มเพศผู้ิว
สิทีี�อาศัยอยูใ่นออสิเตีรัเลียมแีนวโน้มถึกูล่วงละเมดิ้โด้ยคนแปลก
หน้า มากกวา่ผูู้้หญิงทั�วไป (Ussher และคณ์ะ 2563)    Source 

     TransHub’s Here and Now campaign: transhub.org.au/herenow 
Video link https://youtu.be/nwwQo5pAhzw
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ออสเตรเลีย
ผูเ้ขา้รว่มท่ีเป็นคน
ขา้มเพศ 

กล่าววา่ พวกเขาเคยถกูล่วงละเมดิทางเพศอยา่งน้อย 1 ครัง้

บุคคลขา้ม
เพศ
โดยพบอัตราสงูในกลุ่ม
ผูช้ายขา้มเพศและนอน
-ไบนารท่ีีเป็นหญิงแต่
กำาเนิด 

ประชากรท่ัวไป

จ า ก ก า ร วิ จั ย ล่ า สุ ด โ ด ย อ ง ค์ ก ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง
ออสเตรเลียเพื่อความปลอดภัยของผูห้ญิง พบวา่ ผูห้ญิง
ข้ามเพศผิวสีท่ีอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมีแนวโน้มถูกล่วง
ละเมดิโดยคนแปลกหน้า มากกวา่ผูห้ญิงทัว่ไป 

<50%
ของคนข้ามเพศท่ีสุ่มตัวอย่างในออสเตรเลีย 
เคยเล่าเหตกุารณ์์หรอืขอความชว่ยเหลือหลัง
ถกูล่วงละเมดิทางเพศ

สถิติการล่วงละเมดิทางเพศ
ท่ัวท้ังภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

50% 14%
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เอาเตอารวัประเทศนิวซแีลนด์
 ผูเ้ขา้รว่ม 1178 คน
→ ผูช้ายขา้มเพศ 
→ ผูห้ญิงขา้มเพศ  
→ นอน-ไบนารี

กล่าววา่ พวกเขาเคยต้องมเีพศสมัพนัธโ์ดยท่ีพวกเขาไมเ่ต็มใจ

2-3เท่า 7-12เท่า
2-3 เท่า
สงูกวา่ของประชากรผูห้ญิงทัว่ไป

สงูกวา่ของประชากรผูห้ญิงทัว่ไป
Veale et al 2019

DIVA 2019

ฟิจิ
645
ผูเ้ขา้รว่ม 
→เลสเบีย้น
→ ผูห้ญิงท่ีรกัสองเพศ
→ ผูช้ายขา้มเพศ
→ ทอม
→ ผูม้คีวามหลากหลายทางเพ
ศอ่ืนๆ

กล่าววา่ เคยประสบกับความรุนแรง
ทางรา่งกายและ/หรอืทางเพศจากคู่
ของพวกเขา

กล่าววา่ เคยถกูล่วงละเมดิทางเพศโดย
สมาชกิในครอบครวัของพวกเขาเอง

Reporting physical / sexual assault as per perpetrator

 11% ของคนข้ามเพศหรอืนอน-ไบนารี ่
ท่ีเคยประสบกับความรุนแรงทาง

เพศ เคยขอรบับรกิารความชว่ยเหลือจากกรณี
การถกูขม่ขนืหรอืล่วงละเมดิทางเพศ

ของคนขา้มเพศหรอืนอน-ไบนารี ่ ท่ี
เคยประสบกับความรุนแรงทางเพศ 

เคยเขา้แจง้ตำารวจในขณะนัน้
3% 

83% 8%
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การคัดกรองความรุนแรงด้วยเหตุ
แห่งเพศสภาพ / ความรุนแรงใน
คู่รกั
โด้ยปกติีแลว้ คำาแนะนำาเกี�ยวกับการัคัด้กรัองความรัุนแรังด้ว้ย
เหตีแุหง่เพศสิภูาพ (gender-based violence - GBV) และ
ความรัุนแรังในคู่รักั (intimate partner violence - IPV) มกั
เน้นไปที�ผูู้้หญิง(ตีรังเพศ) มากกวา่คนข้า้มเพศ แต่ีเน่�องจัากความ
รัุนแรังที�คนข้้ามเพศปรัะสิบมีอัตีรัาสิูงกว่าผูู้้มีอัตีลักษณ์์ทางเพ
ศอ่�นๆ ทำาใหก้ารัคัด้กรัองความรัุนแรังด้ว้ยเหตีแุหง่เพศสิภูาพ 
และ ความรัุนแรังในคู่รักั ต้ีองทำาอยา่งเท่าเทียมกันกับผูู้้ป่วยข้า้ม
เพศ (Peitzmeier และคณ์ะ, 2563) ซิ่�งอาจัรัวมถ่ึงการัคัด้กรัอง
การัเข้า้รับับรักิารัในครัั�งแรัก และการัเข้า้รับับรักิารัเพ่�อติีด้ตีาม
ผู้ล
โครังการัตีรัวจัคัด้กรัองความรัุนแรังตี่อผูู้้หญิงข้้ามเพศและชีาย
รักัชีาย ซิ่�งเป็นโครังการันำารัอ่งภูายในคลนิิก HIV ในปรัะเทศไทย
และเมก็ซิโิก แสิด้งใหเ้หน็ถ่ึงความสิำาคัญข้องการัสิรัา้งพ่�นที�
ปลอด้ภัูยและเป็นสิ่วนตัีวในการัตีรัวจัคัด้กรัองกลุ่มคนเหล่านี�
 โด้ยโครังกายงัมกีารัสินับสินุนใหเ้จัา้หน้าที�ปฏิิบติัีต่ีอคนข้า้ม
เพศด้ว้ยความเคารัพ ตีลอด้จันตีรัะหนักถ่ึงการัคุ้มครัองทาง
กฎหมายต่ีอความรัุนแรัง และสิามารัถึใหค้วามชีว่ยเหลอ่ได้ ้ เม่�อผูู้้
ป่วยข้า้มเพศตี้องการัเปิด้เผู้ยปรัะสิบการัณ์์การัใชีค้วามรัุนแรังใน
ชีวีติีข้องพวกเข้า รัวมถ่ึงสิง่ต่ีอความชีว่ยเหลอ่ไปยงัองค์กรัอ่�นๆ
 (Betron, 2552)    

การช่วยเหลือคนข้ามเพศหลังถูก
ล่วงละเมดิทางเพศ
ผูู้้ให้บรักิารัควรัได้้รับัการัฝึึกอบรัมเกี�ยวกับวิธิีการัให้คำาแนะนำา
เบ่�องต้ีนแก่ผูู้้ที�ปรัะสิบกับความรุันแรังด้้วยเหตีุแหง่เพศสิสิภูาพ
 ตีลอด้จันวธิิกีารัสิง่ต่ีอความชีว่ยเหลอ่ไปยงัองค์กรัอ่�นๆ ตีาม
ความจัำาเป็นและตีามที�ถึกูรัอ้งข้อ ชุีด้คู่มอ่นี�เน้นไปที�อุปสิรัรัคใด้ๆ
 ที�คนข้า้มเพศอาจัเผู้ชีญิเม่�อพวกเข้าปรัะสิบกับความรัุนแรังด้ว้ย
เหตีแุหง่เพศสิภูาพ 
การัล่วงละเมิด้ทางเพศสิ่งผู้ลกรัะทบต่ีอชีีวิตีข้องคนข้้ามเพศ
จัำานวนมาก เรัายงัทรัาบด้วีา่ น้อยกวา่ครั่�งหน่�งข้องคนข้า้มเพศ
ที�สิุ่มตัีวอย่างในออสิเตีรัเลียเคยข้อความชี่วยเหล่อหลังจัากถึูก
ลว่งละเมดิ้ทางเพศ (Callander และคณ์ะ, 2561) ในปรัะเทศ
นิวซิแีลนด้ ์ คนข้า้มเพศหรัอ่นอน-ไบนารัทีี�เคยปรัะสิบกับความ
รัุนแรังทางเพศ และเคยข้อความชีว่ยเหลอ่  มเีพยีง 11% ใน
จัำานวนนี� มเีพยีง 3% ที�เข้า้ติีด้ต่ีอเจัา้หน้าที�ตีำารัวจัเพ่�อข้อความ
ชีว่ยเหลอ่  จัากข้อ้มูลพบวา่ ชุีมชีนข้า้มชุีมชีนมกัมปีรัะวติัีและ
ความสิมัพนัธิที์�ซิบัซิอ้นกับเจัา้หน้าที�ตีำารัวจั โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในปรัะเทศที�ผูู้้หญิงข้้ามเพศตีกเป็นเป้าหมายภูายใต้ีกฎหมายที�
ทำาใหพ้วกเข้ากลายป็นอาชีญากรัในเรั่�องต่ีางๆ เชีน่ งานบรักิารั
ทางเพศ ‘การัแต่ีงตัีวข้า้มเพศ’ การัรักัรัว่มเพศ หรัอ่ การัข้อทาน
 หรัอ่ภูายใต้ีบทกฎหมายวา่ด้ว้ยเรั่�องการัเรัร่ัอ่นหรัอ่การัก่อกวนใน
ที�สิาธิารัณ์ะ (UNDP และ APTN 2560)

การัใหบ้รักิารัหรัอ่การัปฏิิบติัีที�ตีรังเพศสิภูาพ จัะชีว่ยทำาใหผูู้้้ป่วย
ข้า้มเพศรัูส้ิก่ปลอด้ภัูย ได้ร้ับัความชีว่ยเหลอ่ และความเคารัพ
ตีลอด้จันทำาให้พวกเข้ารัู ้สิ่กกล้ามากข้่�นที�จัะข้อและรัับความ
ชี่วยเหล่อที�พวกเข้าต้ีองการัหลังจัากถึูกทำาล่วงละเมิด้ทางเพศ
 ในหวัข้อ้ 4. ยงัอธิบิายถ่ึงข้ั�นตีอนต่ีางๆ ที�ท่านสิามารัถึทำาได้เ้พ่�อ
สิรัา้งสิภูาพแวด้ลอ้มที�เป็นมติีรั และตีรังเพศสิภูาพข้องผูู้้ป่วย
ข้า้มเพศข้องท่าน ตัีวอยา่งเชีน่ การัสิรัา้งแบบฟิอรัม์การัเข้า้รับั
บรักิารัที�เป็นมติีรั การัติีด้ธิงข้า้มเพศ โปสิเตีอรั ์ การัแสิด้งข้อ้มูล
สิง่เสิรัมิสิขุ้ภูาพ และจัดั้หอ้งนำ�าไวใ้หบ้รักิารัสิำาหรับัคนทกุเพศ 
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เคารพการตัดสินใจของพวกเขา
เอง: 
สินับสินุนใหผูู้้้ป่วยข้องท่านตัีด้สินิใจัด้ว้ยตัีวเอง วา่พวกเข้าจัะเข้า้
รับัความชีว่ยเหลอ่อยา่งไรัหลงัการัถึกูลว่งละเมดิ้ทางเพศ โด้ยให้
ข้้อมูลที�จัำาเป็นแก่พวกเข้าและใหอ้ำานาจัพวกเข้าในการัตัีด้สิินใจัที�
ด้ทีี�สิดุ้สิำาหรับัตัีวพวกเข้าเอง ซิ่�งบางครัั�งพวกเข้าอาจัต้ีองใชีเ้วลา
นานในการัทำาความเข้า้ใจัปรัะสิบการัณ์์เชีงิลบต่ีางๆ ในอด้ตีีข้อง
พวกเข้า รัวมถ่ึงพูด้คยุเพ่�อหาทางออกที�เป็นไปได้ ้โด้ยต้ีองเคารัพ
อิสิรัะในการัตัีด้สินิใจัข้องพวกเข้า

การปฏิบัติ ท่ีตรงเพศภาพของผู้
ป่วย:
ตีรัวจัสิอบปรัะวติัีและบนัท่กต่ีางๆ เพ่�อด้วูา่มคีำาศัพท์ใด้ๆ ที�ผูู้้ป่วย
ข้องท่านต้ีองการัใชีเ้พ่�ออธิบิายถ่ึงสิว่นต่ีางๆ ข้องรัา่งกายข้อง
พวกเข้าหรัอ่ไม่

การรูจ้กัสทิธขิองผู้ป่วย:
ผูู้้ป่วยอาจัได้ร้ับับาด้เจับ็ สิบัสิน ฟุิง้ซิา่น หรัอ่มคีวามรัูส้ิก่และ
อารัมณ์์ต่ีางๆ มากมายหลงัจัากที�พวกเข้าถึกูลว่งละเมดิ้ทางเพศ  
บางครัั�งพวกเข้าอาจัด้เูหมอ่นสิบายด้ ีแต่ีนั�นอาจัเป็นเพรัาะวา่พวก
เข้ายงัไมเ่ข้า้ใจัสิทิธิขิ้องตีนด้นัีก ด้งันั�น การัใหค้วามรัูแ้ละข้อ้มูล
เกี�ยวกับทางเลอ่กและสิทิธิต่ิีางๆ ที�พวกเข้าม ี จัะชีว่ยใหผูู้้้ป่วย
สิามารัถึเรัิ�มตัีด้สินิใจัได้เ้อง

ผู้ป่วยของท่านมสีทิธท่ีิจะ:

• ตัีด้สินิใจัเกี�ยวกับบรักิารัที�พวกเข้าต้ีองการัเข้า้รับั และสิิ�งที�
พวกเข้าต้ีองการัได้ร้ับั

• ไมย่นิยอมใหด้้ำาเนินการัหรัอ่เข้า้รับัการัตีรัวจัใด้ๆ ภูายหลงั
การัถึกูลว่งละเมดิ้ทางเพศ รัวมถ่ึงมสีิทิธิทีิ�จัะเพกิถึอนความ
ยนิยอมในภูายหลงั

การมีความรู้ความเข้าใจในการร้อง
เรยีนต่อเจา้หน้าท่ีตำารวจ
มเีหตีผุู้ลหลายปรัะการัที�ทำาใหค้นข้า้มเพศเกิด้ความลังเลใจัและไม่
ใสิ่ใจัที�จัะรัอ้งเรัยีนกับเจัา้ที�ตีำารัวจัหลังจัากที�พวกเข้าตีกเป็นเหย่�อ
ข้องอาชีญากรัรัมต่ีางๆ การัเคารัพในความรัูส้ิก่และการัตัีด้สินิใจั
ข้องพวกเข้าจัง่เป็นเรั่�องสิำาคัญ
ในการัพูด้คยุกับคนข้า้มเพศที�ถึกูลว่งละเมดิ้ ท่านควรับอกใหพ้วก
เข้าทรัาบอยา่งชีดั้เจันวา่ การัแจัง้ความกับเจัา้หน้าที�ตีำารัวจัมคีวาม
หมายอยา่งไรั สิทิธิขิ้องพวกเข้าค่ออะไรั และพวกเข้าสิามารัถึ
ข้อรับัความชีว่ยเหลอ่ได้อ้ยา่งไรับา้ง   

Source TransHub’s Here and Now campaign: transhub.org.au/
herenow 
ที�มา: แค Here and Now บนเวบ็ไซิต์ี TransHub: transhub.
org.au/herenow   

ชีมได้ที้� : https://youtu.be/9iXkxO4iPbk 

สาธติการสนับสนุนผู้รอดชวีติ
จากการถกูล่วงละเมดิทาง
เพศ
วธิเีฉพาะเจาะจงท่ีคณุ์สามารถแสดงการสนับสนุนอยา่งมอือาชพีสำาหรบัคนขา้มเพศท่ีเขา้ถึงบรกิาร
ของคณุ์หลังจากท่ีพวกเขาประสบกับการล่วงละเมดิทางเพศ
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ท่านมขีัน้ตอนในการปฏิบติัใดบา้งเพื่อชว่ยเหลือผูท่ี้เคยประสบกับความรุนแรงด้วย
เหตแุหง่เพศสภาพ หรอื ความรุนแรงในคู่รกั?

คนขา้มเพศสามารถเขา้ถึงความชว่ยเหลือดังกล่าวได้หรอืไม?่ 

ท่านมวีธิใีดบา้งท่ีจะชว่ยใหบ้รกิารเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงหรอืเป็นมติรต่อคนขา้มเพศได้
มากขึ้น?

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั
ทำาสถานท่ีใหด้เูป็นมติร เพื่อชว่ยใหค้นขา้มเพศรูส้กึปลอดภัยท่ีจะเปิดเผยอัตลักษณ์์ทาง
เพศ ความหลากหลายทางรา่งกาย และพฤติกรรมทางเพศของพวกเขา

ประเมนิความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกับโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธข์องผูป่้วยขา้มเพศ โดย
พจิารณ์าจากลักษณ์ะทางสรรีะและพฤติกรรมทางเพศของพวกเขา

ปรบัภาษาท่ีใช้ในการถามประวัติทางเพศทั่วไปของผู้ป่วยให้มีความละเอียดอ่อนและตรง
เพศสภาพของพวกเขา และเพิม่หลักการอีก 3 ขอ้ในการเก็บประวติั ได้แก่ การใชภ้าษา
อธบิายรา่งกาย ความสขุ และความรุนแรงในคู่รกั

ผูห้ญิงขา้มเพศและนอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศชายแต่กำาเนิด ท่ีมชีอ่งคลอดใหม ่ ไมจ่ำาเป็นต้อง
ตรวจแปปสเมยีร ์หรอืการตรวจคัดกรองปากมดลกู

ควรพูดคุยหารอืกับคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับการรกัษาภาวะ
การเจรญิพันธุก่์อนท่ีจะพวกเขาจะเริม่ต้นเข้าสู่กระบวนการยับยัง้การเจรญิพันธุห์รอืการ
ใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ 

การใช้ฮอร์โมนเพื่ อการข้ามเพศเพียงอย่างเดียวไม่ใช่รูปแบบการคุมกำาเนิดท่ีมี
ประสทิธภิาพ ท่านควรถามผูป่้วยเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศและคู่ของพวกเขา เพื่อจะได้
ทราบวา่พวกเขาต้องการขอ้มูลเก่ียวกับการคมุกำาเนิดหรอืไม ่

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยข้ามเพศถึงประสบการณ์์ของพวกเขาในเรื่องความรุนแรงด้วย
เหตแุหง่เพศสภาพ โดยใหต้รวจอยา่งสม่ำาเสมอเชน่เดียวกับผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิงทัว่ไป 
เนื่องจากพวกเขาก็เป็นผูท่ี้มคีวามเสีย่งสงูในการประสบกับความรุนแรงเชน่กัน 

ปฏิบติัต่อผูป่้วยขา้มเพศท่ีถกูล่วงละเมดิด้วยความเคารพ และตรงกับเพศสภาพของพวก
เขา พรอ้มใหข้อ้มูลเก่ียวกับสทิธแิละทางเลือกในการรบัความชว่ยเหลือ ตลอดจนใหพ้วก
เขามอีำานาจในการตัดสนิใจท่ีเหมาะสมท่ีสดุสำาหรบัตัวพวกเขาเอง รวมถึงถามพวกเขาวา่
ต้องการพูดคยุหารอืกับเจา้หน้าท่ีตำารวจหรอืไม ่
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การป้องกันการดแูลและ
การรกัษาHIV
7.1 แผนผังการให้บรกิารด้านการป้องกันการดแูลและ
การรกัษา HIV 

7.2 ปัญหาด้านHIVของผู้หญิงขา้มเพศ

7.3 ความชุกของการติดเชื้อHIV ในกลุ่มผู้ชายขา้มเพศ
และนอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศหญิงแต่กำาเนิด

7.4 การรูส้ถานะและการตรวจ

7.5 การใชย้าเพื่อการป้องกันและการรกัษา

7
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วตัถปุระสงค์การเรยีนรู:้

ทำาความเข้าใจลักษณะท่ีมีความสัมพันธกั์นของการให้
บรกิารHIVและบรกิารเพื่อการเขา้มเพศ

ทบทวนการป้องกัน การดแูล แผนผังการตรวจ HIV
และเป้าหมายยุติปัญหาเอดสปี์2025

ทำาความเขา้ใจปัญหาด้าน HIV ของผู้หญิงขา้มเพศใน
ภมูภิาคน้ี

รับรู้การขาดข้อมูลเก่ียวกับการติดเชื้อและความเสี่ยง
ด้านHIV ในกลุ่มผู้ชายขา้มเพศในภมูภิาคน้ี

ทบทวนแนวทางการใชย้า PrEP และ PEP ในกลุ่มคน
ขา้มเพศ รวมถึงงานวจิยัล่าสดุเก่ียวกับอันตรกิรยิา
ระหวา่งการรกัษา HIV กับการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้ม
เพศ

1
2
3
4
5
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บทนำา

7.1

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงขอ้มูลเชงิปฏิบติัสำาหรบัผูใ้ห้
บรกิารสขุภาพเก่ียวกับการป้องกัน การดแูล
และการรกัษาHIV ในกลุม่คนขา้มเพศมนัเป็น
เรื่องท่ีสำาคัญในการทำาความเขา้ใจก่อนวา่การ
ดูแลสุขภาพในด้านนี้กับการให้บริการเพื่อ
การขา้มเพศมคีวามสัมพันธอ์ย่างใกล้ชดิกัน
อยา่งไร

ยกตัีวอยา่งเชีน่ ในภูมูภิูาคนี� บรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพทางเพศมบีทบาท
สิำาคัญในฐานะที�เป็นผูู้้ให้บรักิารัแถึวหน้าสิำาหรับับรักิารัสิุข้ภูาพ
ทั�งสิองปรัะเภูทด้งักลา่ว คนข้า้มเพศมแีนวโน้มที�จัะเข้า้ถ่ึงการั
ป้องกัน การัด้แูล และการัรักัษา HIV ได้ม้ากข้่�น หากบรักิารัต่ีางๆ
 ทำาใหพ้วกเข้าสิามารัถึเข้า้ถ่ึงบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศได้ ้ เชีน่ การั
ใชีฮ้อรัโ์มน เป็นต้ีน บรักิารัสิขุ้ภูาพที�ตีอบสินองความต้ีองการั
ข้องผูู้้เข้า้รับับรักิารัที�เป็นคนข้า้มเพศได้ด้้ยีิ�งข้่�น จัะสิามารัถึใหก้ารั
ป้องกัน การัตีรัวจั และการัรักัษา HIV สิำาหรับัปรัะชีากรักลุม่นี�ได้้
ด้ยีิ�งข้่�น
หวัข้อ้นี�จัะเรัิ�มต้ีนด้ว้ยการัทบทวนกรัะบวนการัใหบ้รักิารัด้า้น HIV 
ก่อนที�จัะอธิบิายไปถ่ึงเรั่�องปัญหาด้า้น HIV ต่ีางๆ ที�ผูู้้หญิงข้า้ม
เพศในภูมูภิูาคนี�ต้ีองเผู้ชีญิ รัวมไปถ่ึงเรั่�องการัมขี้อ้มูลที�จัำากัด้
เกี�ยวกับปัญหาเด้ยีวกันในกลุม่ผูู้้ชีายข้า้มเพศ ด้งันั�น เน่�อหานี�
จัะมุ่งเน้นไปที�การัให้ข้้อมูลเกี�ยวกับคนข้้ามเพศในเรั่�องการัใชี้ยา
 PrEP และ PEP รัวมถ่ึงปฏิิสิมัพนัธิร์ัะหวา่งการัใชีย้าต้ีานกับการั
ใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ ในข้ณ์ะที�ในหวัข้อ้ 6.และ HIV 

→ได้อธบิายเนื�อหาเกี�ยวกับ ‘การเก็บประวติัทางเพศ’ ซึ�ง
เป็นการกล่าวถึงขั�นตอนที�จำาเป็นในการประเมินความเสี�ยง
ด้านโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
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19 ที�มา: FHI 360: https://www.fhi360.org/projects/meeting-targets-and-maintaining-epidemic-control-epic 

แผนผังการให้บรกิารด้านการ
ป้องกันการดแูลและการรกัษาHIV 

7.2

คนขา้มเพศควรได้รบับรกิารให้คำาปรกึษาและ
การตรวจแบบสมคัรใจในเรือ่งHIVรวมถึงโรค
ติดต่อทางเพศสมัพนัธอ่ื์นๆอยูเ่ป็นประจำาท้ังใน
บรบิทชุมชนของพวกเขาและในสถานพยาบาล
 (WHO, 2014) บรกิารเหล่าน้ีควรอยูภ่ายใต้
โปรแกรมการให้บรกิารแบบครอบคลมุเพื่อให้
มัน่ใจได้วา่คนขา้มเพศสามารถเขา้ถึงบรกิาร
ด้านการป้องกัน การดแูล และการรกัษา HIV
ได้ต้ังแต่เนิน่ๆ และตลอดไป ซึง่รูปแบบการ
ทำางานเชน่น้ีบางครัง้เรยีกวา่ “แผนผงั” ของ
การให้บรกิารด้านHIV19

This model is sometimes referred to as a “cascade” of 
HIV services.19

The HIV services cascade depicts how successful 
HIV programming requires strong linkages between 
prevention, care and treatment. This means that HIV 
transmission is interrupted, and that HIV-positive 
individuals are identified in the early stages of infection 
and successfully linked to long-term, sustainable 
antiretroviral (ARV) treatment. Greater connection 
between different interventions is needed to ensure 
that fewer people are lost to follow-up as they move 
across the cascade of services. Trans people are more 
likely than cis people  to fall through these gaps, and 
this is heightened for specific groups including trans 
sex workers, drug users, and youth.
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PREVENTION

HIV-

HIV+ 95%

Ongoing engagement with all KPs on
prevention, including access to condoms, 
lubricants, needles/syringes and psychosocial 
support. Regular STI screening, and treatment, 
HTC, and PrEP for HIV- KPs
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ENABLING ENVIRONMENT
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PREP AS PART OF COMBINATION PREVENTION

95%

95%
CARE AND TREATMENT AS PREVENTION

Earliest access and adherence to ART for HIV+ KPs, upon 
HIV diagnosis, in support of treatment as prevention, and 
regular STI screening and treatment.

Human Rights + Gender Equality + 
Zero tolerance for stigma, discrimination and violence

102สูบ่รกิารสขุภาพเพื่อการเปล่ียนแปลง



Iในปี 2559 ปฏิิญญาทางการัเมอ่งวา่ด้ว้ยการัยุติีโรัคเอด้สิข์้อง
สิมชัีชีาใหญ่แหง่สิหปรัะชีาชีาติีได้ม้อบหมายใหป้รัะเทศต่ีางๆ บรัรัลุ
เป้าหมายการัรักัษา 90–90–90 ซิ่�งมุง่หวงัใหผูู้้้อยูร่ัว่มกับเชี่�อ HIV 
สิว่นใหญ่สิามารัถึเข้า้ถ่ึงการัตีรัวจัและการัรักัษา HIV ได้ ้ เพ่�อลด้
ปรัมิาณ์เชี่�อ HIV ในรัา่งกายข้องพวกเข้าใหอ้ยูใ่นรัะด้บัที�ตีรัวจัไมพ่บ
 เพ่�อความมสีิขุ้ภูาพที�ด้แีละป้องกันการัแพรัก่รัะจัายข้องไวรัสัิต่ีอไป
ในการัด้ำาเนินการัโครังการัต่ีางๆ ด้า้น HIV สิำาหรับัคนข้า้มเพศ ควรั
เป็นการัค้นหาชีอ่งโหว ่ รัวมถ่ึงเสินอกลยุทธิเ์พ่�อปรับัปรัุงความเชี่�อม
ต่ีอในการัทำางาน และติีด้ตีามผู้ลการัทำางานต่ีางๆ ข้องโครังการัให้
เป็นไปตีามแผู้นผู้ังที�กำาหนด้ไว ้ อีกสิิ�งหน่�งที�สิำาคัญ ค่อ บรักิารัด้า้น 
HIV ต่ีางๆ เหลา่นั�นที�คนข้า้มเพศเข้า้ถ่ึง ต้ีองไมเ่ป็นอันตีรัาย รัวมถ่ึง
มคีวามละเอียด้อ่อนต่ีอสิขุ้ภูาพและสินองต่ีอความต้ีองการัด้า้น HIV 
ข้องพวกเข้าด้ว้ย 
เป้าหมาย 90–90–90 หรัอ่ที�รัูจ้ักักันในชี่�อยุค ‘Fast-Track’ เรัิ�ม
ด้ำาเนินมาตัี�งแต่ีปี 2557 จันถ่ึงเด้อ่นธินัวาคม 2563 ซิ่�งในปัจัจุับนัได้้

ถึกูปรับัใหมใ่หเ้ป็น ‘Global AIDS Targets 2025’ เพ่�อนำาไปสิูก่ารั
ยุติีปัญหาเอด้สิ ์ ซิ่�งจัะถ่ึอเป็นภัูยคกุคามด้า้นสิาธิารัณ์ะสิขุ้ภูายในปี
 2573 โด้ยเป้าหมายใหมนี่� จัะมุง่เน้นไปที�การัปรัะสิานการัทำางานกัน
 3 ด้า้น ได้แ้ก่ สิภูาพแวด้ลอ้มที�เอ่�ออำานวย (เรัยีกวา่ “ยุค 10s”) การั
เข้า้ถ่ึงบรักิารั (“ยุค 95s”) และการับูรัณ์าการัด้า้นบรักิารั โด้ยมุง่ให้
ความสิำาคัญไปที�กลุม่คนที�มคีวามเสิี�ยงและผูู้้อยูร่ัว่มกับเชี่�อ HIV เป็น
ศูนยก์ลาง
เป้าหมายยุติีปัญหาเอด้สิภ์ูายในปี 2568
ที�มา: UNAIDS. 2563. การัเอาชีนะปัญหาโรัครัะบาด้ทั�วโลกโด้ยให้
คนเป็นศุนยก์ลาง
เป้าหมายวา่ด้ว้ยสิภูาพแวด้ลอ้มที�เอ่�ออำานวยมคีวามหมายค่อ น้อย
กวา่ 10% ข้องปรัะเทศทั�วโลกมกีฎหมายและนโยบายเชีงิลงโทษ และ
น้อยกวา่ 10% ข้องปรัะชีากรัหลกั รัวมถ่ึงคนข้า้มเพศ ปรัะสิบการั
ตีีตีรัาและการัเลอ่กปฏิิบติัี หรัอ่ความไมเ่ท่าเทียมทางเพศและความ
รัุนแรัง

1
THE 10s
Enabling 
environment

2
THE 95s

Service 
access

3
Service 

integration

เป้าหมายโรคเอดสท่ั์วโลกในปี
 2025

PEOPLE LIVING WITH 
HIV AND AT-RISK 
COMMUNITIES AT 

THE CENTER

<10%
countries have 
punitive laws 
and policies

90%
of people living 

with HIV and those 
at risk are linked to 

people-centred
and context-

specific integrated 
services<10%

experience 
stigma and 
discrimination

<10%
experience gender 
inequality and 
violence

95%
women access 
HIV, sexual + 
reproductive 

health services

95%
use combination 

prevention

95%
on treatment

are vitally 
suppressed

95%
PLHIV know

their transmission 
status

95%
coverage of 

services 
eliminating vertical 

transmission

95%
PLHIV who 

know their status 
initiate treatment

adapted from SOURCE UNAIDS 2020. Prevailing against pandemics by putting people at the centre
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ปัญหาด้านHIVของผู้
หญิงขา้มเพศ

7.3

จากขอ้มูลท่ีมอียูแ่สดงให้เห็นอยา่งต่อเนือ่งวา่ ผูห้ญงิ
ขา้มเพศยงัคงได้รบัผลกระทบจาก HIV อยา่งมนียั
สำาคัญ พวกเขามแีนวโนม้ท่ีจะติดเชือ้ HIV มากกวา่
ประชากรท่ีเป็นบุคคลตรงเพศท่ัวไปนอกจากน้ีจากการ
วเิคราะห์งานวจิยัต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ถกูตีพมิพ์
ไปท่ัวโลกระหวา่งปีพ.ศ. 2543ถึงพ.ศ. 

2554 ยงัพบวา่ ผูู้้หญิงข้า้มเพศมอัีตีรัาความชุีกข้องการัติีด้เชี่�อ
 HIV ในภูาพรัวมอยูที่�รัอ้ยละ 19.1 และมคีวามเสิี�ยงมากกวา่
ปรัะชีากรัผูู้้ใหญ่ทั�วไปถ่ึง 49 เท่า (Baral และคณ์ะ, 2556) การั
วิเครัาะห์ในภูาพรัวมดั้งกล่าวนี�ยังแสิด้งให้เห็นถ่ึงความเสิี�ยง
เชีงิโครังสิรัา้งในการัติีด้เชี่�อ HIV ข้องปรัะชีากรักลุม่นี�  ซิ่�งถึกู
ปรัะกอบสิรัา้งด้ว้ยปัจัจัยัต่ีางๆ ได้แ้ก่ การักีด้กันทางด้า้นสิงัคม
และเศรัษฐกิจั ตีลอด้จันความต้ีองการัด้า้นสิขุ้ภูาพข้องพวกเข้าที�
ไมไ่ด้ร้ับัการัตีอบสินองอยา่งเหมาะสิม สิิ�งเหลา่นี�ได้ส้ิะท้อนใหเ้หน็
ถ่ึงความกังวลก่อนหน้านี�ที�วา่ อัตีรัาการัติีด้เชี่�อ HIV ที�สิงูในกลุม่
ผูู้้หญิงข้้ามเพศในภููมิภูาคนี�มีความเชี่�อมโยงกับปรัะเด้็นเรั่�องการั
ตีีตีรัาและอคติีจัากสิงัคม (Winter 2555)  The Baral 

ในการัวเิครัาะหภ์ูาพรัวมด้งักลา่วโด้ย Baral และคณ์ะ เป็นการั
รัวมรัวมข้อ้มูลจัาก 5 ปรัะเทศในภูมูภิูาคเอเชียี ปรัะกอบด้ว้ย
 อินเด้ยี อินโด้นีเซิยี ไทย เวยีด้นาม และปากีสิถึาน ซิ่�งเปิด้เผู้ย
ใหเ้หน็วา่ ผูู้้หญิงข้า้มเพศมแีนวโน้มที�จัะติีด้เชี่�อ HIV มากกวา่
ปรัะชีากรัผูู้้ใหญ่ทั�วไป โด้ยปัญหานี�พบมากเป็นพเิศษในอินเด้ยีและ
อินโด้นีเซิยี สิว่นการัศ่กษาลา่สิดุ้อ่�นๆ ซิ่�งสิรัุปในตีารัางด้า้นลา่งนี� 
แสิด้งใหเ้หน็วา่ ผูู้้หญิงข้า้มเพศที�อาศัยอยูต่ีามหวัเมอ่งมคีวามชุีก
ข้องการัติีด้เชี่�อ HIV สิงูกวา่ความชุีกข้องการัติีด้เชี่�อในปรัะชีากรั
กลุม่เด้ยีวกันในรัะด้บัปรัะเทศ20

ความชุกของการติดเชื้อ 
HIVในกลุ่มผู้หญิงขา้มเพศ

19.1%
มโีอกาสเสีย่งติดเชื้อ
มากกวา่ประชากรผู้ใหญ่
ท่ัวไป

49เท่า
2000 2011
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จากขอ้มูลท่ีมอียู่พบวา่บางพื้นท่ีในบาง
ประเทศมคีวามชุกของการติดเชื้อHIVในกลุ่ม
ผู้หญิงขา้มเพศท่ีสงูกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ
National versus location specific HIV prevalence among transgender, 
among countries where data is available, 2016 - 2018.

เมอืงหลวงและพื้นท่ีบางแห่งมคีวามชุกของ
การติดเชื้อHIVในกลุ่มผู้หญิงขา้มเพศท่ีสงู
HIV prevalence among transgender people, 2012 - 2018.
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Indonesia 34%

11.8%

0.9%

25%

3%

2%

Cambodia

Pakistan

Malaysia

Sri Lanka

Phillippines

India

Nepal*

Thailand**

Bangladesh

Only Jakarta

Only Banteay 
Meanchey

Only Larkana

Only Kuala 
Lumpur

Only Colombo

Only Cebu City

Only North  
East Delhi

Only Pokhara

Only Bangkok

Only Dhaka

*Data for Kathmandu is reported as national data for Nepal. **4 cities 
(Bangkok, Chiang Mei, Chonbury, Phuket) adapted from SOURCE 

Prepared by www.aidsdatahub.org based on HIV Sentinel Surveillance 
Reports, Integrated Biological and Behavioural Surveillance Reports 
and other serological survey reports.

***TG sex workers in Suva, Nadi, Lautoka, Labasa. adapted from 

SOURCE Prepared by www.aidsdatahub.org based on HIV Sentinel 
Surveillance Reports, Integrated Biological and Behavioural Surveillance 
Reports and other serological survey reports.
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Fiji (4 cities)***

Bangladesh
Dhaka
Hili

Philippines
Cebu City

Cambodia
Phnom Penh
Siem Reap
Banteay Meanchey

India
Hyderabad
Thane
Kolkata
North East Delhi

Thailand
Bangkok

Pakistan
Karachi
Larkana

Malaysia
Johor
Negeri Sembilan
Kuala Lumpur
Pahang

Nepal
Pokhara
Kathmandu

Indonesia
Kota Malang
Kota Surabaya
Jakarta

Lao PDR                                                                                               
Vientiane and
Svannakhet

2%

3.1%

0.9%
4.3%

11.8%

25.4%

6.5%

6.5%

9.2%

31.2%

11.3%

6.8%

23.3%

12.9%

34%

11.7%

7.3%

23.9%

4.9%

18.2%

10.9%

12.7%

8.6%

17.3%
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มเีพยีงหลกัฐานจัำานวนน้อยจัากภูมูภิูาคอเมรักิาเหน่อ ซิ่�ง
เป็นการัรัายงานความชุีกด้ว้ยตีนเองเกี�ยวกับการัติีด้เชี่�อ HIV ใน
กลุม่ชีายข้า้มเพศรักัชีาย โด้ยอัตีรัาความชุีกด้งักลา่วมเีพยีง 0 - 
5.9% เท่านั�น (Scheim และคณ์ะ 2559) ซิ่�งถ่ึอวา่เป็นอัตีรัาความ
ชุีกที�ตีำ�า เม่�อเทียบกับอัตีรัาเด้ยีวกันในกลุม่ผูู้้หญิงข้า้มเพศและ
ชีายรักัชีาย (Baral 2556) อยา่งไรัก็ตีาม ยงัคงมกีารัปรัะมาณ์
การัที�สิงูกวา่นั�น และสิงูกวา่ความชุีกข้องการัติีด้เชี่�อ HIV ใน
ปรัะชีากรัผูู้้ใหญ่ข้องแคนาด้าและสิหรัฐัอเมรักิาเป็นอยา่งมากเสิยี
ด้ว้ย ทั�งนี� ยงัไมพ่บข้อ้มูลเกี�ยวกับความชุีกข้องการัติีด้เชี่�อ HIV 
ในกลุม่ผูู้้ชีายข้า้มเพศในภูมูภิูาคเอเชียี

ความชุกของการติดเชื้อHIV
ในกลุ่มผู้ชายขา้มเพศและ
นอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศหญิงแต่
กำาเนิด

7.4

จากการค้นหา ยงัไมพ่บขอ้มูลท่ีมากเพยีงพอ
เก่ียวกับการติดเชือ้HIV ในกลุม่ผูช้ายขา้มเพศ
และนอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศหญงิแต่กำาเนดิ ซึง่
ทำาให้เป็นเรือ่งยากท่ีจะประเมนิความเสีย่งด้าน
HIVในประชากรกลุม่น้ี(Reisner 2559) 
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การรูส้ถานะและ
การตรวจ

7.5

จากขอ้มูล ยงัแสดงให้เห็นวา่ผูห้ญงิขา้มเพศสว่นใหญใ่นภมูภิาคน้ี ยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจท่ีเพยีง
พอเก่ียวกับHIVและการตรวจรวมถึงยงัขาดการเขา้ถึงการป้องกัน

Nepal Thailand

250 PARTICIPANTS 250 PARTICIPANTS

48.4% 
TO GET PEP

42.8% 
TO GET PrEP

79.6% 
FOR PEP

72.3%
FOR PrEP

The number of Nepal survey participants people using 
PEP every three months was less than 10, as was the 
number using PrEP.

In Thailand most participants said they had never 
visited a doctor specifically for these reasons.

It found most transgender people across all 
countries were aware of STIs and HIV. Use of 
preventative and prophylactic treatments like PEP 
and PrEP were low across the four countries. 

Trans women in all four countries, and third gender 
participants in Nepal, were tested for HIV at much 
higher rates than trans men. 

PARTICIPANTS THAT HAD NEVER SEEN A DOCTOR PARTICIPANTS THAT HAD NEVER SEEN A 
HEALTHCARE PROVIDER

และการัตีรัวจั HIV ที�เหมาะสิม นอกจัากนี� ยงัไมพ่บข้อ้มูลในรัะด้บัปรัะเทศเกี�ยวกับเรั่�องด้งักลา่วในกลุม่ผูู้้ชีายข้า้มเพศ รัวมถ่ึงยงั
ไมม่กีารัพูด้ถ่ึงกลุม่นอน-ไบนารัมีากเท่าไรันัก

APTN KPRA Key Populations Research 
and Advocacy Project
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ในชีว่งรัะหวา่งเด้อ่นกรักฎาคม พ.ศ. 2561 ถ่ึง ปลายปี พ.ศ. 2563 APTN ได้ร้ัว่มทำางานกับนักวจิัยัชุีมชีนข้า้มเพศในปรัะเทศเนปาล
 ไทย อินโด้นีเซิยี และเวยีด้นาม เพ่�อจัดั้ทำาโครังการัสินับสินุนและการัศ่กษาวจิัยักลุม่ปรัะชีากรัที�ได้ร้ับัผู้ลกรัะทบ (Key Populations 
Research and Advocacy - KPRA) ซิ่�งถ่ึอเป็นงานวจิัยัชีิ�นแรักในภูมูภิูาคที�ได้ร้ัวบรัวมข้อ้มูลเกี�ยวกับผูู้้ชีายข้า้มเพศ จัากผู้ลการั
วจิัยั พบวา่ คนข้า้มเพศสิว่นใหญ่ในภูมูภิูาคนี�ตีรัะหนักถ่ึงความสิำาคัญข้องปัญหาโรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิแ์ละ HIV โด้ยอัตีรัาการั
ตีรัวจัพบเชี่�อ HIV ในกลุม่ผูู้้หญิงข้า้มเพศในทั�ง 4 ปรัะเทศเหลา่นี� รัวมถ่ึงผูู้้เข้า้รัว่มที�รัะบุตีนเป็นบุคคลเพศที�สิามในเนปาล มอัีตีรัา
ที�สิงูกวา่ผูู้้ชีายข้า้มเพศเป็นอยา่งมาก โด้ยเหตีผุู้ลสิำาคัญที�ทำาใหพ้วกเข้าไมเ่ข้า้รับัการัตีรัวจั HIV ปรัะกอบด้ว้ย การัที�พวกเข้าเข้า้ใจั
ไปเองวา่เป็นผูู้้ที�มเีสิี�ยงตีำ�าและการักลวัการัถึกูตีีตีรัาจัากสิงัคม  นอกจัากนี� ผูู้้ชีายข้า้มเพศหลายคนยงัคงมคีวามเชี่�อวา่ พวกเข้าไม่
สิามารัถึติีด้เชี่�อ HIV ได้ห้ากคู่นอนเพยีงคนเด้ยีวข้องพวกเข้าค่อผูู้้หญิงตีรังเพศทั�วไป นอกจัากนี� ยงัพบวา่มกีารัใชีว้ธิิกีารัรักัษา
แบบป้องกันไมแ่พรัห่ลายมาก เชีน่ การัใชี ้PEP และ PrEP ใน 4 ปรัะเทศด้งักลา่ว22 

Indonesia Vietnam

250 PARTICIPANTS 250 PARTICIPANTS

1000 PARTICIPANTS

FROM JULY 2018 - LATE 2020

65.6% 
FOR EITHER PEP OR PrEP

70.6% 
FOR PEP

63.5%
FOR PrEP

Awareness was lowest in Indonesia. In Vietnam most participants said they had never visited 
a doctor specifically for these reasons.

Low self-perceived risk of exposure and fear 
of stigma were the most common reasons for 
transgender people not being tested.

In addition, many trans men believed that they 
could not get HIV if their only sexual partner/s 
were cisgender women. 

PARTICIPANTS WHO DID NOT KNOW IF THEY HAD 
VISITED  A DOCTOR

PARTICIPANTS THAT HAD NEVER SEEN A 
HEALTHCARE PROVIDER

APTN worked with trans community 
researchers on the KPRA Project, first in 
the region to also gather data on trans men.

22การัสิำารัวจัมผีูู้้เข้า้รัว่มเป็นคนข้า้มเพศทั�งหมด้จัำานวน 1,000 คน แบง่เป็น 250 คนในแต่ีละปรัะเทศ การัสิำารัวจัพบวา่ อินโด้นีเซิยีเป็นปรัะเทศที�คนข้า้มเพศมคีวามตีรัะหนักรัู ้
น้อยที�สิดุ้ โด้ย 65.6% ข้องพวกเข้าไมร่ัูจ้ักัยา PEP หรัอ่ PrEP สิว่นคนข้า้มเพศในปรัะเทศไทยและเวยีด้นาม กลา่ววา่พวกเข้าไมเ่คยไปพบแพทยด์้ว้ยเหตีผุู้ลเหลา่นี� โด้ยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในปรัะเทศไทย 79.6% และ 72.3% ไมเ่คยไปพบแพทยเ์พ่�อข้อรับัยา PEP และ PrEP ตีามลำาด้บั ในข้ณ์ะที�ปรัะเทศเวยีด้นาม 70.6% และ 63.5% ไมเ่คยไปพบแพทย์
เพ่�อข้อรับัยา PEP และ PrEP ตีามลำาด้บั สิำาหรับัในปรัะเทศเนปาล ผูู้้เข้า้รัว่มไมถ่่ึงครั่�งไมเ่คยพบแพทยเ์พ่�อรับั PEP และ PrEP โด้ยคิด้เป็น 48.4% และ 42.8% ตีามลำาด้บั 
จัำานวนผูู้้เข้า้รัว่มในเนปาลที�ใชี ้PEP ทกุสิามเด้อ่นมน้ีอยกวา่ 10 คน เชีน่เด้ยีวกับจัำานวนผูู้้ที�ใชี ้PrEP
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ยา PrEPและPEP

ในการัสิอบถึามผูู้้ป่วยเกี�ยวกับปรัะวัติีสิุข้ภูาพทางเพศข้องพวก
เข้า ท่านอาจัพบวา่พวกเข้ามพีฤติีกรัรัมที�เสิี�ยงต่ีอการัติีด้เชี่�อ HIV 
ใหท่้านพจิัารัณ์าวา่การัใชี ้PEP และ PrEP เป็นวธิิทีี�มปีรัะสิทิธิภิูาพ
ในการัป้องกันการัติีด้เชี่�อ HIV ได้ ้และปลอด้ภัูยสิำาหรับัใชีค้วบคู่ไป
กับฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ ข้อใหท่้านอ่านข้อ้มูลต่ีอไปนี�ควบคู่ไป
กับการัปฏิิบติัีตีามแนวทางมาตีรัฐานข้องปรัะเทศและคำาแนะนำาใน
การัใชี ้PrEP และ PEP  

‘ยา PrEP’ (Pre-Exposure Prophylaxis) เป็นยาสิำาหรับัผูู้้ยงัไม่
ติีด้เชี่�อใชีเ้พ่�อป้องกันการัติีด้เชี่�อ HIV และ ยงัเป็นยาที�ปลอด้ภัูย
และมีปรัะสิิทธิิภูาพสิำาหรับัคนข้้ามเพศและผูู้้มีความหลากหลาย
ทางเพศอีกด้ว้ย 
การัเล่อกข้นาด้ยาข้่�นอยูกั่บรูัปแบบพฤติีกรัรัมทางเพศข้องแต่ีละ
บุคคล แต่ีโด้ยทั�วไปแนะนำาใหเ้ป็นข้นาด้สิำาหรับัทานทกุวนั
สิำาหรับัผูู้้ที�มชีีอ่งคลอด้ / มเีพศสิมัพนัธิท์างด้า้นหน้า ควรัต้ีอง
รับัปรัะทาน PrEP ทกุวนัอยา่งน้อย 6 วนัต่ีอสิปัด้าห ์ ทั�งนี�เพ่�อ
ใหม้รีัะด้บัยา PrEP มากพอในเน่�อเย่�อสิว่นนี�เพ่�อการัป้องกัน
 ผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�กำาลงัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอ
โรันมีแนวโน้มที�จัะมีความหล่อล่�นตีามธิรัรัมชีาตีิและมีเน่�อเย่�อที�
บางลงภูายในชีอ่งคลอด้ / รัูด้า้นหน้า อยา่งไรัก็ตีาม ยงัไมม่งีาน
วจิัยัใด้ชีี�วา่ การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันอาจัทำาใหย้า PrEP มี
ปรัะสิทิธิภิูาพน้อยลงหรัอ่ทำาใหบุ้คคลต้ีองใชีย้า PrEP นานข้่�นเพ่�อ
ใหส้ิามารัถึป้องกันการัติีด้เชี่�อได้ ้ด้งันั�น นี�จัง่เป็นอีกหน่�งเหตีผุู้ลที�
ผูู้้ชีายข้า้มเพศควรัใชีย้า PrEP ชีนิด้ทานทกุวนั 
บางคนเลอ่กที�จัะใชีย้า PrEP แบบ “เฉพาะหน้า (on-demand)” 
นั�นหมายถ่ึงการัใชีย้า PrEP เฉพาะก่อนและหลงัการัมเีพศ
สิมัพนัธิ ์ ซิ่�งไมใ่ชีเ่ป็นการัทานต่ีอเน่�องทกุวนั แต่ีเป็นการัทาน
 “ตีามเหตีกุารัณ์์” ในการัใชีย้า PrEP ในรัูปแบบนี� ผูู้้ใชีค้วรัทาน
ทั�งหมด้ 4 เมด็้ โด้ยใหท้านบางสิว่นก่อนการัมเีพศสิมัพนัธิ ์ และ
ทานที�เหลอ่หลงัจัากมเีพศสิมัพนัธิ ์ ปัจัจุับนั ยงัไมม่งีานวจิัยัมาก
พอที�จัะชีี�ชีดั้วา่ การัทานยา PrEP ในรัูปแบบนี�มคีวามปลอด้ภัูย

7.6

หลังลงทะเบยีนเขา้โครงการรกัษาเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแล้ว
 คนขา้มเพศท่ีมเีลือดบวกสามารถดำาเนนิตามขัน้ตอน
ตามแนวทางมาตรฐานของประเทศเพื่อเข้ารับการ
รกัษาด้วยยาต้านไวรสั (ART) เฉกเชน่เดียวกับผูท่ี้มี
เลือดบวกคนอ่ืนๆในปัจจุบนัยงัไมพ่บวา่มผีลเสยีท่ีรา้ย
แรงท่ีเกิดจากการใชฮ้อรโ์มนเพือ่การแปลงและการใช้
ยาต้านชนดิปลอดภัยท่ีสดุ

การใชย้าต้าน(ART)และการใชฮ้อรโ์มนเพื�อการขา้มเพศ
เฉกเชีน่เด้ยีวกับผูู้้ที�มเีลอ่ด้บวกคนอ่�นๆ ในปัจัจุับนั ยงัไมพ่บวา่มผีู้ล
เสิยีที�รัา้ยแรังที�เกิด้จัากการัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัแปลง และ การัใชีย้า
ต้ีานชีนิด้ปลอด้ภัูยที�สิดุ้ 
สิำาหรับัผูู้้หญิงข้า้มเพศที�ใชีฮ้อรัโ์มนเอสิโตีรัเจันอยู ่ พวกเข้าควรั
ทรัาบวา่ ยาต้ีานบางชีนิด้อาจัสิง่ผู้ลทำาใหร้ัะด้บัฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจัน
ลด้ลงได้ ้ โด้ยทางเลอ่กในการัแก้ไข้ปัญหานี� ค่อ การัปรับัปรัมิาณ์
การัใชีฮ้อรัโ์มนเอสิโตีรัเจันและการัปรับัสิูตีรัยาต้ีานที�มีแนวโน้มไม่ทำา
ปฏิิกิรัยิากับฮอรัโ์มน ทั�งนี�ข้่�นอยูกั่บรัายละเอียด้ข้องผูู้้ป่วยแต่ีละรัาย 
โด้ยด้จูัากปรัะวติัีการัรักัษา HIV ข้องพวกเข้า และทางเลอ่กต่ีางๆ ที�
มอียู่
สิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน- ไบนารั ี ที�ใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรั
นอยู ่ พวกเข้าควรัทรัาบวา่ ยาต้ีานบางชีนิด้อาจัสิง่ผู้ลทำาใหร้ัะด้บั
ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันเพิ�มข้่�นหรัอ่ลด้ลงได้ ้  ถ่ึงแมว้า่ยงัไมม่กีารั
ศ่กษาโด้ยตีรังมากนักเกี�ยวกับเรั่�องนี� แต่ีการัทำาปฏิิกิรัยิาด้งักลา่วนี�
ข้่�นอยูกั่บชีนิด้ข้องยาต้ีาน โด้ยกลุม่ยาต้ีานปรัะเภูทยบัยั�งเอนไซิมโ์ปรั
ติีเอสิ (protease inhibitors) (เชีน่ atazanavir, adrunavir และ
 ritonavir) อาจัสิง่ผู้ลทำาใหร้ัะด้บัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันเพิ�มข้่�น
 ในข้ณ์ะที�กลุม่ยาต้ีานปรัะเภูท NNRTIs บางชีนิด้ (เชีน่ efavirenz, 
etravirine และ nevirapine) อาจัสิง่ผู้ลทำาใหร้ัะด้บัฮอรัโ์มนเทสิโทสิ
เตีอโรันลด้ลง ด้งันั�น ตัีวเลอ่กที�ง่ายที�สิดุ้ ค่อ การัเลอ่กสิตูีรัยาต้ีาน
ที�รัวมทั�ง 2 ปรัะเภูทนี�เข้า้ไวด้้ว้ยกัน ซิ่�งจัะไมส่ิรัา้งปฏิิกิรัยิาตีอบโต้ีต่ีอ
รัะด้บัฮอรัโ์มน
มหาวทิยาลยัลเิวอรัพู์ล มรีัะบบข้อ้มูลออนไลน์ที�ยอด้เยี�ยม
เพ่�อชีว่ยตีรัวจัสิอบอันตีรักิรัยิารัะหวา่งยา: http://www.hiv-
druginteractions.org นี�เป็นรัะบบออนไลน์ที�จัะชีว่ยท่านตีรัวจัสิอบ
อันตีรักิรัยิารัะหวา่งยาใด้ๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�น โด้ยข้ั�นแรักใหเ้ลอ่กสิตูีรัยา
ต้ีาน ต่ีอด้ว้ยการัค้นหาชี่�อสิามญัหรัอ่ปรัะเภูทข้องยานั�นๆ  
สิำาหรับัคนข้า้มเพศจัำานวนมาก พวกเข้ามกัใหค้วามสิำาคัญการัใชี้
ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ มากกวา่ปัญหาด้า้นสิขุ้ภูาพอ่�นๆ รัวมถ่ึง
 HIV หรัอ่โรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิต่์ีางๆ ด้งันั�น แพทยจ์ัง่ควรั
อธิบิายถ่ึงข้อ้ด้แีละข้อ้เสิยีข้องยาต้ีานชีนิด้ต่ีางๆ สิำาหรับัผูู้้ป่วย
แต่ีละรัาย เพ่�อชีว่ยใหพ้วกเข้าสิามารัถึตัีด้สินิใจัได้อ้ยา่งมขี้อ้มูลและ
รัอบคอบมากข้่�น อีกทั�ง ยงัเป็นการัชีว่ยลด้ภูาวะเสิี�ยงข้องพวก
เข้าจัากการัเลอ่กรับัฮอรัโ์มนจัากแหลง่ต่ีางๆ ที�ไมไ่ด้อ้ยูภู่ายใต้ีการั
ควบคมุ เชีน่ ออนไลน์ จัากเพ่�อน เป็นต้ีน รัวมถ่ึงอธิบิายใหพ้วกเข้า
ทรัาบเกี�ยวกับอันตีรัายจัากการัใชีฮ้อรัโ์มนที�ไมไ่ด้้รับัการัควบคมุเหล่า
นั�น และหากเป็นไปได้ ้ ควรัใหค้ำาแนะนำาพวกเข้าเกี�ยวกับการัเข้า้ถ่ึง
ฮอรัโ์มนที�ได้ร้ับัการัควบคมุต่ีางๆ 
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รกัษา

109



สำาหรบัคนขา้มเพศหรอืผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ
ด้งันั�น วธิิทีานยา PrEP แบบต่ีอเน่�องทกุวนัจัง่เป็นวธิิไีด้ร้ับัการั
แนะนำาในปัจุับันสิำาหรับัผูู้้หญิงข้้ามเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศ
ชีายแต่ีกำาเนิด้ และกำาลงัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศอยู ่ รัวมถ่ึง
เป็นวิธิทีี�แนะนำาสิำาหรับัผูู้้ชีายข้้ามเพศหรัอ่นอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศ
หญิงแต่ีกำาเนิด้ที�มเีพศสิมัพนัธิท์างด้า้นหน้าด้ว้ยเชีน่กัน
การัใชีย้า PrEP ไมส่ิง่ผู้ลกรัะทบต่ีอการัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้ม
เพศ และไมม่ผีู้ลทำาใหร้ัะด้บัฮอรัโ์มนเปลี�ยนแปลงไป อยา่งไรั
ก็ตีาม จัากงานวจิัยัลา่สิดุ้ในปรัะเทศไทยและสิหรัฐัอเมรักิา พบวา่
 ฮอรัโ์มนเพศหญิงอาจัทำาใหป้รัะสิทิธิภิูาพข้องหน่�งในสิว่นผู้สิม
ข้อง ยา PrEP ลด้ลงได้ ้ (Hiransuthikul และคณ์ะ 2562, 
Cottrell และคณ์ะ 2562) แต่ีนั�นก็ไมไ่ด้ห้มายความวา่ ยา PrEP 
จัะมปีรัะสิทิธิภิูาพน้อยลง หากแต่ีเป็นการัสิรัุปได้ว้า่ ยา PrEP มี
ความซิับซิ้อนข้่�นในการันำามาใชี้กับคนข้้ามเพศที�ใชี้ฮอรัโ์มนเพศ
หญิง ด้งันั�น จัง่จัำาเป็นต้ีองมกีารัทำาวจิัยัเพิ�มเติีมในเรั่�องด้งักลา่ว
 เพ่�อแสิด้งใหเ้หน็ความสิำาคัญทางการัแพทยข์้องอันตีรักิรัยิา
รัะหวา่งการัใชีย้าต้ีานกับการัใชีฮ้อรัโ์มน เพ่�อชีว่ยปรับัปรัุงการั
ป้องกัน HIV ที�มปีรัะสิทิธิผิู้ลมากยิ�งข้่�นสิำาหรับัผูู้้หญิงข้า้มเพศ
 รัวมถ่ึงอันตีรักิรัยิาใด้ๆ รัะหวา่งการัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ
กับการัใชีย้า PrEP สิตูีรั TAF/FTC ที�จัะเป็นสิตูีรัยา PrEP ทั�วไป
ที�ใชีใ้นภูมูภิูาคนี�
นัยสิำาคัญในสิว่นนี� ก็ค่อ ผูู้้หญิงข้า้มเพศอาจัเลอ่กที�จัะหลกีเลี�ยง
การัใชีย้า PrEP หรัอ่ใชีใ้นข้นาด้ที�น้อยลง เน่�องจัากกังวลวา่ตัีว
ยาจัะไปสิ่งผู้ลทำาใหร้ัะด้ับฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันในรัา่งกายข้องพวก
เข้าลด้ลง ด้งันั�น ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ควรัพูด้ถ่ึงปรัะเด้น็นี�อยา่ง
ตีรังไปตีรังมากับผูู้้ป่วยข้้ามเพศที�กำาลังได้้รับัฮอรัโ์มนเพศหญิง 
นอกจัากนั�น การัเฝ้ึาติีด้ตีามรัะด้บัฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันข้องผูู้้ป่วย
ยงัอาจัชีว่ยทำาใหพ้วกเข้ารัูส้ิก่มั�นใจัที�จัะใชีฮ้อรัโ์มนต่ีอไปและไมเ่ลิก

22 ASHM. 2559. Post-Exposure Prophylaxis after Non-Occupational and 
Occupational exposure to HIV. 

Australian National Guidelines (ฉบบัที� 2) เข้า้ถ่ึงเม่�อ 16 เมษายน 2564 ที�: http://

www.pep.guidelines.org.au/ 

ใชย้าPrEP

อยา่งไรัก็ตีาม ปัจัจุับนัยงัมงีานวจิัยัจัำานวนจัำากัด้ที�เกี�ยวข้อ้งกับ
ผูู้้ชีายข้า้มเพศและการัใชีย้า PrEP จัากการัศ่กษารัะด้บัปรัะเทศ
ข้องสิหรัฐัเกี�ยวกับกลุม่ชีายข้า้มเพศรักัชีาย พบวา่ ปรัมิาณ์ข้อง
ยา PrEP ในรัา่งกายมเีพยีงเลก็น้อยเท่านั�น ทั�งๆที�มากกวา่ครั่�ง
หน่�งข้องกลุม่ตัีวอยา่งที�ใชีย้า PrEP กลบัสิะท้อนใหเ้หน็วา่ พวก
เข้ามคีวามชุีกข้องพฤติีกรัรัมเสิี�ยงต่ีอการัติีด้เชี่�อ HIV ที�สิงู 
(Reisner และคณ์ะ 2564) สิว่นในแง่ข้องปรัะสิทิธิภิูาพ ยงัไมพ่บ
วา่มยีา PrEP สิตูีรัใด้สิตูีรัหน่�งที�เหมาะสิมที�สิดุ้สิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้ม
เพศที�มเีพศสิมัพนัธิกั์บผูู้้ชีายหรัอ่กับผูู้้หญิงข้า้มเพศ (Vail

‘ยา PEP’ (Post-Exposure Prophylaxis) เป็นการัรักัษา HIV 
ที�ใชีร้ับัปรัะทานเป็นรัะยะเวลา 4 สิปัด้าห ์ หลงัเพิ�งมเีพศสิมัพนัธิที์�
เสิี�ยงต่ีอการัติีด้เชี่�อ เป็นยาที�มปีรัะสิทิธิภิูาพในการัชีว่ยหยุด้การัก
รัะจัายตัีวข้องไวรัสัิ ด้งันั�น เซิลลที์�เด้มิติีด้เชี่�อ HIV จัะค่อยๆ ตีาย
ไปตีามธิรัรัมชีาติีภูายในรัะยะเวลาอันสิั�น ซิ่�งจัะชีว่ยลด้ความเสิี�ยงที�
เอชีไอวจีัะสิรัา้งตัีวเองข้่�นในรัา่งกาย21  

ยา PEP เป็นยาสิำาหรับัผูู้้ที�คิด้วา่ตีนเองมคีวามเสิี�ยงวา่อาจัสิมัผู้ัสิ
เชี่�อแลว้ โด้ยไมว่า่พวกเข้าจัะเป็นบุคคลข้า้มเพศหรัอ่บุคคลตีรัง
เพศทั�วไปก็ตีาม ด้งันั�น ใครัก็ตีามที�ค้นพบวา่ตีนมคีวามเสิี�ยงวา่
อาจัจัะผู้่านการัสิมัผู้ัสิเชี่�อมา ใหเ้รัิ�มใชีย้า PEP โด้ยเรัว็ที�สิดุ้เท่าที�จัะ
เป็นไปได้ ้และเพ่�อใหไ้ด้ผู้้ลด้ทีี�สิดุ้ ควรัเรัิ�มภูายใน 2-3 ชีั�วโมงหลงั
จัากความเสิี�ยงเกิด้ข้่�น แต่ีหากไมท่านภูายใน 72 ชีั�วโมง (3 วนั) 
หลงัจัากการัเสิี�ยง ก็มคีวามเป็นไปได้ว้า่การัรักัษานั�นจัะไมไ่ด้ผู้้ล
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ท่านสามารถมแีนวปฏิบติัอยา่งไรได้บา้งเพื่อ:

สง่เสรมิขอ้มูลเฉพาะของคนขา้มเพศเก่ียวกับHIV,ยาPrEPและPEP ตลอดจน
เก่ียวกับยาต้านและการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศให้กับผู้ป่วยขา้มเพศ

จดัการกับขอ้มูลท่ีผิดและทัศนคติแบบเหมารวมเก่ียวกับการป้องกันHIV ในกลุ่ม
คนขา้มเพศรวมถึงผู้ชายขา้มเพศและ

บูรณาการการเขา้ถึงบรกิารเพื่อการขา้มเพศด้วยการป้องกันการดแูลและการ
รกัษาHIV?

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง

111



แหล่งท่ีมา
Links to sexual health resources for trans and non-binary people, collated 
by a United Kingdom trans and non-binary holistic wellbeing and sexual 
health service: https://cliniq.org.uk/resources/

Liverpool University’s online drug-interaction resource: http://www.hiv-
druginteractions.org.

ASHM. 2016. Post-Exposure Prophylaxis after Non-Occupational and 
Occupational exposure to HIV. Australian National Guidelines (Second 
edition): http://www.pep.guidelines.org.au/

Asia Pacific Trans Health Blueprint, section 4.4. pages 81-84: 
https://weareaptn.org/2017/06/01/blueprint-for-the-provision-of-
comprehensive-care-for-trans-people/ Also available in Thai and Chinese 
from https://weareaptn.org/publications/ 

https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides 

Australasian Society of HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine 
(ASHM) PrEP Guidelines Update. Prevent HIV by Prescribing PrEP Sydney, 
2019. This includes specific information for both trans women and trans 
men: http://prepguidelines.com.au/ 

Baral, S.D., Poteat, T., Strömdahl, S., Wirtz, A.L., Guadamuz, T.E. and 
Beyre, C. (2013) ‘Worldwide burden of HIV in transgender women: a 
systematic review and meta-analysis’, Lancet Infect Dis 2013;13: 214–22.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC), USA, HIV Prevention 
and Care for the Transgender Population online resources. https://www.
cdc.gov/hiv/clinicians/transforming-health/index.html 

Cottrell ML, Prince HMA, Schauer AP, et al. 2019. Decreased 
tenofovir diphosphate concentrations in a transgender female cohort: 
Implications for HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP). Clin Infect Dis 
2019;69(12):2201-2204. [PMID: 30963179] https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/30963179 

Hiransuthikul A, Janamnuaysook R, Himmad K, Kerr SJ, Thammajaruk 
N, Pankam T, Phanjaroen K, Mills S, Vannakit R, Phanuphak P, Phanuphak 
N; iFACT Study Team. 2019. Drug-drug interactions between feminizing 
hormone therapy and pre-exposure prophylaxis among transgender 
women: the iFACT study. J Int AIDS Soc. 2019 Jul;22(7):e25338. doi: 
10.1002/jia2.25338. PMID: 31298497; PMCID: PMC6625338.

Reisner SL, Moore CS, Asquith A, Pardee DJ, Mayer KH. 2021. LGBT 
Health, Volume 8, Number 2, 2021. DOI: 10.1089/lgbt.2020.0232

Reisner SL and Murchison GR. 2016. A global research synthesis of HIV 
and STI biobehavioral risks in female-to-male (FTM) transgender adults. 
Glob Public Health. 2016; 11(7-8): 866–887. doi:10.1080/17441692.20
15.1134613 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993101/
pdf/nihms809032.pdf 

Scheim AI, Bauer GR, Travers R. HIV-related sexual risk among 
transgender men who are gay, bisexual, or have sex with men. 2017. 
J Acquir Immune Defic Syndr 2017;74(4):e89-e96. [PMID: 27798432] 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27798432

UNAIDS. 2020. Prevailing against pandemics by putting people at the 
center. World AIDS Day report 2020. https://aidstargets2025.unaids.
org/assets/images/prevailing-against-pandemics_en.pdf 

Vail RM with the Medical Care Criteria Committee. 2020. PrEP to Prevent 
HIV and Promote Sexual Health. New York State Department of Health 
AIDS Institute (NYSDOH AI): Clinical Guidelines Program. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556471/ 

Winter S. 2012. Lost in Transition: Transgender People, Rights and HIV 
Vulnerability in the Asia-Pacific Region.  Bangkok: APTN and UNDP. 
https://weareaptn.org/2017/04/01/lost-in-transition/ 

World Health Organization (2014) Consolidated guidelines on HIV 
prevention, diagnosis, treatment and care for key populations.

ประเด็นการปฏิบติั
พูด้คยุเกี�ยวกับการัป้องกัน HIV กับผูู้้ป่วยทกุรัาย โด้ยเน้นเรั่�องพฤติีกรัรัมทางเพศและความ
เสิี�ยงต่ีางๆ เพ่�อต่ีอต้ีานความเชี่�อแบบผู้ิด้ๆ ข้องพวกเข้าเกี�ยวกับ HIV และการัตีีตีรัาต่ีอผูู้้ที�
ติีด้เชี่�อ

สิรัา้งความมั�นใจัใหกั้บคนข้า้มเพศที�อยูร่ัว่มกับเชี่�อ HIV วา่ ยงัมวีธิิทีี�ปลอด้ภัูยในการัใชี้
ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ และการัรักัษา HIV โด้ยท่านสิามารัถึชีว่ยพวกเข้าได้ด้้ว้ยการัแนะนำา
สิตูีรัยาที�จัะทำางานได้อ้ยา่งมปีรัะสิทิธิภิูาพที�สิดุ้สิำาหรับัพวกเข้า

หากท่านมยีา PEP และ PrEP ไวใ้หบ้รักิารั ใหท่้านแนะนำาผูู้้ป่วยข้า้มเพศวา่ พวกเข้าสิามารัถึ
ใชีย้าเหลา่นี�ควบคู่ไปกับการัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศได้ ้ โด้ยแนะนำาใหพ้วกเข้าใชีย้า PrEP 
แบบรัายวนั แทนการัใชีแ้บบเฉพาะหน้า

112สูบ่รกิารสขุภาพเพื่อการเปล่ียนแปลง
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ฮอรโ์มนเพื่อการขา้ม
เพศ
8.1 ภาพรวมในระดับภมูภิาค

8.2 Iการใชห้นังสอืยนิยอมเพื่อรบัฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเ
พศ

8.3 การให้บรกิารฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศโดยการใช้
หนังสอืยนิยอม

8.4 ชนิดของฮอรโ์มนปรมิาณการใช้และผลกระทบ

8.5 เทสโทสเตอโรนชนิดเจล

8.6 ความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกับฮอรโ์มนบำาบดัเพื่อการ
ขา้มเพศ

8.7 การติดตามผลจากห้องปฏิบติัการขณะให้ฮอรโ์มน

8.8 การประเมนิภาวะหัวใจและหลอดเลือดสำาหรบัคน
ขา้มเพศท่ีใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศes
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเข้าใจประเด็นสำาคัญในการจัดการใชฮ้อร์โมน
เพื่อการขา้มเพศ (รวมถึงฮอรโ์มนชนิดต่างๆ ขนาด
การใชแ้ละผลกระทบ ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ การ
ติดตามผลจากห้องปฏิบติัการ และการประเมนิภาวะ
หัวใจและหลอดเลือด)

ได้รับความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีในการ
ดแูลผู้ป่วยขา้มเพศ รวมถึงการใชห้นังสอืยนิยอมของ
ผู้ป่วยเพื่อเขา้รบัฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ

1

2
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 และในบางปรัะเทศในเอเชียี พบวา่ แทบจัะไมค่่อยมกีารัเข้า้ถ่ึง
ฮอรัโ์มนได้ด้้เีท่าที�ควรั รัูปแบบการัใชีฮ้อรัโ์มนเด้ยีวที�คนข้า้มเพศ
สิามารัถึเข้า้ถ่ึงได้ค่้อการัใชีย้าคมุกำาเนิด้แบบทาน ซิ่�งแพทยย์งัคง
ไมแ่นะการัใชีฮ้อรัโ์มนเอสิโตีรัเจันในรัูปแบบนี� นอกจัากนั�น ยงั
พบวา่ ในปรัะเทศเหลา่นี�ผูู้้ชีายข้า้มเพศยงัข้าด้การัเข้า้ถ่ึงฮอรัโ์มน
เทสิโทสิเตีอโรันอยู่
ในบางปรัะเทศในภูมูภิูาคเอเชียีพบวา่ มกีารัจัำาหน่ายฮอรัโ์มนหลาก
หลายปรัะเภูทโด้ยแทบไมม่กีารัควบคมุใด้ๆ แต่ีคนข้า้มเพศจัำานวน
มากยังคงพ่�งพาการัเข้้าถ่ึงฮอรัโ์มนจัากไม่กี�ปรัะเทศที�สิำาคัญใน
ภูมูภิูาคนี� โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งปรัะเทศไทย แต่ีนับตัี�งแต่ีการัรัะบาด้
ข้องโควดิ้-19 ที�เรัิ�มข้่�นในต้ีนปี 2563 การัเข้า้ถึ่งฮอรัโ์มนกลบั
เป็นไปด้ว้ยความยากลำาบากยิ�งข้่�น อันเป็นผู้ลสิบ่เน่�องมาจัากการั
ปิด้พรัมแด้นและการัข้นสิง่ที�ลา่ชีา้ 

ภาพรวมในระดับ
ภมูภิาค

8.1

คนขา้มเพศจำานวนมากในภมูภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิกนยิมซือ้ฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศจาก
แหล่งต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนอืหน่วยงานทางการ
แพทย์ โดยไมเ่ฝ้าติดตามผลก่อนหรอืหลังการ
ใช้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภมูภิาคแปซฟิิก
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และบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศต่ีางๆ ข้องพวกเข้า โด้ยพวกเข้าต้ีอง
มคีวามเข้า้ใจัถ่ึงความเสิี�ยงและปรัะโยชีน์ต่ีางๆ ทั�งในรัะยะสิั�นและ
รัะยะยาวข้องบรักิารัต่ีางๆ เหลา่นั�น เชีน่ การัรักัษาโด้ยใชีว้ธิิี
ฮอรัโ์มนบำาบดั้ เป็นต้ีน รัวมถ่ึงมคีวามเข้า้ใจัวา่ บรักิารัเหลา่นี�อาจั
ทำาใหพ้วกเข้ามคีวามต้ีองการัข้อรับัความชีว่ยเหลอ่ทางการัแพทย์
อ่�นๆ หรัอ่บรักิารัสิขุ้ภูาพจัติีต่ีอไปได้้
จัากมาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC7 ยงัได้อ้ธิบิายความ
สิมัพนัธิร์ัะหวา่งมาตีรัฐานการัด้แูล (Standards of Care) กับ 

การใชห้นังสอืยนิยอมเพื่อรบั
ฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ

8.2

การใชห้นงัสอืยนิยอม คือ การท่ีผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านสขุภาพชว่ยให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมปีระโยชน์
เพียงพอและถูกต้องแก่คนช้ามเพศในการ
ตัดสนิใจเขา้รบัการรกัษา

ระเบยีบการใชห้นังสอืยนิยอมไวว้า่: 
การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอม ไมไ่ด้เ้ป็นเพยีงแค่การักรัอกแบบฟิอรัม์
 หรัอ่เชีค็ลสิิต์ี แต่ียงัเป็นจุัด้เรัิ�มต้ีนข้องการัได้พู้ด้คยุกับผูู้้ป่วย
เกี�ยวกับเป้าหมาย ผู้ลลพัธิที์�ต้ีองการั รัวมถ่ึงข้อ้กังวลใด้ๆ ข้อง
พวกเข้าตีามความรัูค้วามเข้า้ใจัข้องพวกเข้าในปัจัจุับนั ด้งันั�น ผูู้้ให้
บรักิารัสิขุ้ภูาพจัง่มหีน้าที�อธิบิายใหพ้วกเข้าเข้า้ใจัผู้ลข้า้งเคียงและ
ความเสิี�ยงต่ีางๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�น รัวมถ่ึงเพ่�อใหแ้น่ใจัวา่ความคาด้
หวงัข้องผูู้้ป่วยในการัรับัฮอรัโ์มนบำาบดั้มคีวามสิมเหตีสุิมผู้ล และ
ใหพ้วกเข้าเข้า้ใจัอยา่งถ่ึองแท้วา่การัปรับัเปลี�ยนรัา่งกายบางอยา่ง
ไมส่ิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้ ้
การัใชีห้นังสิอ่ยนิยอม ยงัเป็นทางเลอ่กแทนวธิิทีี�ต้ีองใชีก้ารั
ปรัะเมนิสิขุ้ภูาพจัติีข้องผูู้้ป่วย โด้ยไมจ่ัำาเป็นต้ีองใหผูู้้้เชีี�ยวชีาญ
ด้า้นสิขุ้ภูาพเป็นผูู้้ตัีด้สินิใจัแต่ีเพยีงผูู้้เด้ยีว แต่ีหากพวกเข้ามขี้อ้
สิยัใด้ๆ ก็สิามารัถึพูด้คยุข้อคำาปรัก่ษาแนะนำาจัากเพ่�อนรัว่มงาน
ข้องเข้าพวกได้เ้ชีน่กัน

“ศูนยส์ขุภาพชุมชนจำานวนมากในสหรฐัอเมรกิา
ได้พฒันาระเบยีบการใหบ้รกิารฮอรโ์มนบำาบดั
โดยใชแ้นวทางท่ีเรยีกวา่ การใชห้นังสอืยนิยอม
 (ศูนยส์ขุภาพชุมชน Callen Lorde, 2543, 2554, 
2558; โครงการสขุภาพคนขา้มเพศของ Fenway 
Community, 2007; ศุนยส์ขุภาพ Tom Waddell, 
2549) โดยระเบยีบการเหล่าน้ีมเีนื้อหาสอดคล้อง
กับแนวทางท่ีนำาเสนอไวใ้นมาตรฐานการดแูล
ฉบบัท่ี 7 ของ WPATH”
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ทำาการันัด้หมายผูู้้ป่วย 2-3 ครัั�ง เพ่�อด้ำาเนินการัพูด้
คยุ รัวมถ่ึงตีรัวจัปรัะเมนิสิขุ้ภูาพรัา่งกายข้องพวก
เข้า วเิครัาะหป์รัะวติัีครัอบครัวั ปรัะสิบการัณ์์การัใชี้
ฮอรัโ์มนและการัเข้้ารับับรักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศข้อง
พวกเข้าที�ผู้่านมา ในบางกรัณี์ การันัด้หมายครัั�งเด้ยีว
อาจัเพยีงพอ หากพวกเข้าตีรัวจัเลอ่ด้มาพรัอ้มแลว้

พูด้คุยและสิอบถึามพวกเข้าว่าต้ีองการัเข้้ารับับรักิารั
เพ่�อการัข้า้มเพศสิว่นไหน โด้ยพจิัารัณ์าจัากเป้าหมาย
ข้องพวกเข้า

ปรัะเมนิความสิามารัถึข้องผูู้้ป่วยวา่ พวกเข้าจัะ
สิามารัถึตัีด้สิินใจัได้้เองและยินยอมให้รักัษาอย่างมี
ข้อ้มูลได้ห้รัอ่ไม ่ ทั�งนี�เพ่�อใหแ้น่ใจัวา่พวกเข้ามอิีสิรัะ
ภูาพในการัตัีด้สินิใจัสิิ�งต่ีางๆ ด้ว้ยตีนเอง

ปรัะเมนิปรัะวติัีทางการัแพทยข์้องผูู้้ป่วยเพ่�อพจิัารัณ์า
ภูาวะต้ีองหา้มข้องผูู้้ป่วย ด้งัต่ีอไปนี�:
• ภูาวะต้ีองหา้มเด้ด็้ข้าด้ - ภูาวะการัตัี�งครัรัภ์ู
• พิจัารัณ์าภูาวะตี้องห้ามที�เกี�ยวข้้องกับกับฮอรัโ์มน

เทสิโทสิเตีอโรันหรัอ่เอสิโตีรัเจัน เชีน่ ภูาวะเลอ่ด้คั�ง
ในเลอ่ด้สิงู ลิ�มเลอ่ด้อุด้ตัีน โรัคตัีบ หรัอ่ภูาวะหวัใจั
ลม้เหลว  

• ยังไม่พบข้้อมูลที�เพียงพอเกี�ยวกับผู้ลกรัะทบรัะยะ
ยาวข้องการัใชีฮ้อรัโ์มนบำาบัด้ที�มีต่ีอผู้ลการัทำางาน
ข้องหวัใจัและหลอด้เลอ่ด้1 ทั�งนี� ภูาวะหวัใจัและ
หลอด้เล่อด้ที�ได้้รับัการัควบคุมอย่างด้ีไม่ถ่ึอเป็น
ภูาวะต้ีองหา้ม

• ตีรัวจัปรัะวติัีการัเป็นไมเกรัน โรัคตัีบ อาการัชีกั ก้อน
ที�เต้ีานม และภูาวะเลอ่ด้ออกผู้ิด้ปกติี และตัีด้สินิใจั
วา่ควรัมกีารัตีรัวจัเพิ�มเติีมหรัอ่ไมก่่อนเรัิ�มการัรักัษา
ด้ว้ยฮอรัโ์มนบำาบดั้ 

1

2
3

4

การให้บรกิารฮอรโ์มนเพื่อการขา้ม
เพศโดยการใชห้นังสอืยนิยอม

8.3

ขอ้มูลต่อไปน้ีมแีหล่งท่ีมาจาก TransHub ซึง่เป็น
แหล่งขอ้มูลออนไลนท่ี์ถกูพฒันาขึน้โดยชุมชน
คนขา้มเพศเพือ่ชุมชนคนขา้มเพศ และแพทย์
ในรฐันวิเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย22

พวกเข้ารัว่มกันพฒันาการัใชีห้นังสิอ่ยนิยอมข้่�นมา ซิ่�งปรัะกอบไป
ด้ว้ยกรัอบการัทำางาน และข้อ้ปฏิิบติัีต่ีางๆ เพ่�อชีว่ยใหผูู้้้ปฏิิบติัีงาน
สิามารัถึเรัิ�มต้ีนทำางาน และด้แูลด้า้นฮอรัโ์มนบำาบดั้เพ่�อการัข้า้ม
เพศได้้

22https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consentภูาพโด้ย 
Samuel Luke Art.
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ตีรัวจัปรัะวติัีการัเป็นไมเกรัน โรัคตัีบ อาการัชีกั ก้อน
ที�เต้ีานม และภูาวะเลอ่ด้ออกผู้ิด้ปกติี และตัีด้สินิใจัวา่
ควรัมกีารัตีรัวจัเพิ�มเติีมหรัอ่ไมก่่อนเรัิ�มการัรักัษาด้้วย
ฮอรัโ์มนบำาบดั้

ปรัะเมินปรัะวติัีการัรักัษาทั�งแบบที�ใชีแ้ละไม่ใชีใ้บสิั�งยา
จัากแพทย ์ปรัะวติัีอาการัแพ ้การัด้่�มแอลกอฮอล ์และ
การัใชีส้ิารัเสิพติีด้อ่�นๆ รัวมถ่ึงการัสิบูบุหรัี�

พูด้คุยและสิอบถึามผูู้้ป่วยเกี�ยวกับกลุ่มคนที�คอยให้
ความชีว่ยเหลอ่พวกเข้าทั�งในด้า้นสิงัคมและจัติีใจั รัวม
ถ่ึงสิง่ต่ีอพวกเข้าไปยงักลุ่มคนที�สิามารัถึใหค้วามชีว่ย
เหลอ่ คำาปรัก่ษา หรัอ่ผูู้้ปฏิิบติัีงานด้า้นสิขุ้ภูาพจัติีอ่�นๆ
 ตีามความจัำาเป็น

พูด้คุยและสิอบถึามผูู้้ป่วยเกี�ยวกับเกี�ยวกับเป้าหมาย
ที�เกี�ยวกับภูาวะเจัรัิญพันธุิ์และความตี้องการัด้้าน
อนามยัการัเจัรัญิ รัวมถ่ึงใหข้้อ้มูลเกี�ยวกับการัรักัษา
ภูาวะเจัรัญิพนัธุิกั์บพวกเข้าตีามเหมาะสิม

ปรัะเมนิความต้ีองการัด้า้นสิขุ้ภูาพเชีงิป้องกัน ได้แ้ก่
 การัตีรัวจัคัด้กรัองปากมด้ลกูครัั�งลา่สิดุ้ การัตีรัวจั
โรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิ ์ วธิิกีารัคมุกำาเนิด้ การั
ตีรัวจัคัด้กรัองมะเรัง็ลำาไสิ ้เป็นต้ีน

ทำาการัตีรัวจัเลอ่ด้เพ่�อด้คู่าพ่�นฐานต่ีางๆ ปรัะกอบ
ด้ว้ย ค่าไข้มนั ค่าการัทำางานข้องตัีบ รัวมถ่ึงรัะด้บั
ฮอรัโ์มนลทีูไนซิงิ ฮอรัโ์มนเอสิตีรัาได้ออล ฮอรัโ์มนเท
สิโทสิเตีอโรัน และรัะด้บั Hba1c เฉพาะในกรัณี์ที�ถึกู
รัะบุวา่มปัีจัจัยัเสิี�ยง สิำาหรับัผูู้้ที�ใชีฮ้อรัโ์มนเพศหญิง
 ใหว้ดั้รัะด้บัโปรัแลคติีนด้ว้ย และหากเป็นผูู้้ที�ใชีย้า
ข้บัปัสิสิาวะสิไปโรัโนแลคโตีน ใหต้ีรัวจัวดั้รัะด้บัอิเลก็
โทรัไลต์ี สิว่นผูู้้ที�ใชีฮ้อรัโ์มนเพศชีาย ก็ใหต้ีรัวจัความ
สิมบูรัณ์์ข้องเมด็้เลอ่ด้ด้ว้ย

ตีรัวจัวดั้ความด้นัโลหติี สิว่นสิงู และนำ�าหนักข้องผูู้้
ป่วยข้า้มเพศทกุรัาย รัวมถ่ึงรัะด้บัการัเจัรัญิเติีบโตี 
(Tanner stage) ในวยัรัุน่

จััด้เตีรัียมแบบฟิอรั์มการัให้ความยินยอมแบบมี
ข้อ้มูลไวใ้หผูู้้้ป่วยเซิน็รับัทรัาบวา่ พวกเข้าเข้า้ใจัข้อ้มูล
ที�สิำาคัญทั�งหมด้ก่อนตัีด้สินิใจัใหค้วามยนิยอมในการั
ด้ำาเนินการั

หมายเหต:ุ ไมจ่ัำาเป็นต้ีองมตีีรัวจัอวยัวะเพศ เพรัาะไมม่แีนวปฏิิบติัีใด้แนะนำาใหม้กีารัตีรัวจัด้งักลา่ว

ที�มา: https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-consent และรัายละเอียด้เพิ�มเติีมจัาก Stephenson  
และคณ์ะ, 2564
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(The Asia Pacific Trans Health Blueprint) ซิ่�งในชีว่งข้อง
การัพฒันาแผู้นงาน ผูู้้ใหบ้รักิารัทางการัแพทยใ์นภูมูภิูาคนี�ยงัได้้
ใหข้้อ้มูลเพิ�มเติีมเกี�ยวกับฮอรัโ์มนชีนิด้ต่ีางๆ ที�ใชีทั้�วไปในภูมูภิูาค
เอเชียีและในบางสิว่นข้องภูมูภิูาคแปซิฟิิกิ  
แต่ีละปรัะเทศควรัพจิัารัณ์าวา่การัรักัษาแบบใด้และสิตูีรัใด้มคีวาม
เป็นไปได้ ้และมใีหบ้รักิารัในพ่�นที�
ข้อ้มูลเกี�ยวกับข้นาด้การัใชีใ้นตีารัางด้า้นลา่งนี� ข้่�นอยูกั่บเป้า
หมายข้องการัเพิ�มรัะด้ับฮอรั์โมนเอสิตีรัาได้ออลในผูู้้หญิง
ข้้ามเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ให้แตีะรัะด้ับ
มาตีรัฐานข้องเพศหญิง  และการัเพิ�มรัะด้บัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอ
โรันในผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นหญิงแต่ีกำาเนิด้ใหแ้ตีะ
รัะด้บัมาตีรัฐานข้องเพศชีาย อยา่งไรัก็ตีาม ข้อ้มูลนี�สิามารัถึนำา
มาปรัะยุกต์ีปรับัเปลี�ยนได้ ้ ข้นาด้และรัูปแบบการัใชีฮ้อรัโ์มนควรั
สิอด้คลอ้งกับเป้าหมายข้องแต่ีละคน โด้ยต้ีองคำาน่งถ่ึงปรัะเด้น็
ด้า้นสิขุ้ภูาพ ผู้ลข้า้งเคียง และรัะด้บัฮอรัโ์มนในเลอ่ด้ หากมี
ผูู้้ที�มปัีญหาด้า้นสิขุ้ภูาพ หรัอ่ผูู้้ที�ต้ีองการัใหค่้อยๆ เกิด้การั
เปลี�ยนแปลง สิามารัถึใชีป้รัมิาณ์ฮอรัโ์มนตีำ�ากวา่ที�รัะบุไวใ้นตีารัาง
ด้า้นลา่งนี� โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง นอน-ไบนารัี�ที�ใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการั
ข้า้มเพศ อาจัต้ีองการัได้ร้ับัฮอรัโ์มนในปรัมิาณ์ที�ตีำ�ากวา่

ชนิดของฮอรโ์มน
ปรมิาณการใช้และผลก
ระทบ

8.4

เนื้อหาเก่ียวกับตัวอยา่งฮอรโ์มนเพื่อการขา้ม
เพศ รูปแบบและปรมิาณการใชท่ี้ปรากกฎใน
หัวขอ้น้ี อ้างอิงมาจากแผนงานสขุภาพคนขา้ม
เพศภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

ฮอรโ์มนเอสโตรเจน

• ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันที�ไมใ่ชีช่ีนิด้กิน ได้แ้ก่ ฮอรัโ์มนสิำาหรับัวางใต้ี
ลิ�น ฮอรัโ์มนผู้่านผู้ิวหนัง และฮอรัโ์มนแบบฉีด้ เป็นฮอรัโ์มนที�
หลายคนเลอ่กใชีเ้พรัาะจัะเข้า้สิูร่ัา่งกายโด้ยเลี�ยงผู้่านตัีบ

• ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันชีนิด้กิน เพิ�มความเสิี�ยงข้องการัเกิด้ลิ�ม
เลอ่ด้ (โรัคลิ�มเลอ่ด้อุด้ตัีน) สิำาหรับัผูู้้สิบูบุหรัี�ที�มอีายุเกิน 35 ปี  

• หลงัการัผู้่าตัีด้นำาอัณ์ฑ์ะออก แนะนำาใหล้ด้ปรัมิาณ์ฮอรัโ์มนลง
 วเิครัาะหห์าปรัมิาณ์ที�เหมาะสิมเพ่�อใหเ้กิด้ผู้ลกับผูู้้ป่วย โด้ยข้่�น
อยูกั่บความอด้ทนข้องผูู้้ป่วย

ไมแ่นะนำาใหใ้ชีเ้อทินิลเอสิตีรัาได้ออล (Ethinyl Estradiol - EE) 
ซิ่�งเป็นรัูปแบบข้องเอสิโตีรัเจันที�ใชี้กันทั�วไปในยาคุมกำาเนิด้
 และมผีู้ลข้า้งเคียงเฉพาะ เชีน่ ลิ�มเลอ่ด้ในเสิน้เลอ่ด้ (venous 
thromboembolism)

แมแ้ต่ีในมาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC7 ยงัไมแ่นะนำา
ใหใ้ชี ้ EE ในบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ แต่ีอยา่งไรัก็ตีาม แพทย์
ควรัตีรัะหนักวา่ นี�เป็นรัูปแบบฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันที�ผูู้้หญิงข้า้ม
เพศจัำานวนมากในภููมิภูาคเอเชียีและแปซิฟิิกิสิามารัถึเข้้าถึ่งได้้ใน
รัูปแบบข้องยาคมุกำาเนิด้ ด้งันั�น แพทยจ์ัง่ไมค่วรัตัีด้สินิพวกเข้า
จัากการัใชีย้าคมุกำาเนิด้แบบกิน แต่ีควรัอธิบิายใหพ้วกเข้าทรัาบ
วา่ ฮอรัโ์มนชีนิด้นี�สิามารัถึทำาใหเ้กิด้ความเสิี�ยงสิงูต่ีอการัเกิด้ลิ�ม
เลอ่ด้ (ภูาวะลิ�มเลอ่ด้อุด้ตัีน) ได้ ้ และใหพ้จิัารัณ์าหาข้อ้มูลวา่ มี
ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันรัูปแบบอ่�นที�พวกเข้าสิามารัถึเข้้าถึ่งได้้หรัอ่ไม ่
หากไมม่ ีใหใ้ชีว้ธิิเีฝ้ึาติีด้ตีามผู้ลข้า้งเคียงใด้ๆ ที�อาจัมี
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ตัวอยา่งฮอรโ์มนเอสโตรเจนรูปแบบและปรมิาณการใช้

ฮอรโ์มน รูปแบบการใช้ ปรมิาณเริม่ต้น ปรมิาณโดยเฉล่ีย ปรมิาณมากสดุ

เอสตราไดออลวาเลอเรต  ชนิดเขา้กล้ามเนื้อ 20 มก. ทกุ 2 สปัดาห ์ 20 มก. ทกุ 2 สปัดาห ์ 20 มก. ทกุ 2 สปัดาห์

เอสตราไดออลไซพโิอเนต

เอสตราไดออล ชนดิเจล

เอสโตรเจนสตูรผสม
(Premarin®)

เอทินิลเอสิตีรัาได้ออล
(ไมแ่นะนำา)

เอสตราไดออล แพทช์
แบบผา่นผวิหนัง
(เหมาะสำาหรบัผูม้อีายุ
มากกวา่ 40 ปี, ผูส้บูบุหรี)่  
แพทช ์อาจถกูกำาหนดใหใ้ช้
ทกุสปัดาหห์รอื 2x สปัดาห์

ชนิดเขา้กล้ามเน้ือ

ชนิดทา

ชนิดกิน

ชนิดกิน

ชนิดผา่นผวิหนัง

2 มก. ทกุ สปัดาห ์หรอื 5 
มก. ทกุ 2 สปัดาห์

0.75 มก. 2 ครัง้ต่อวนั

1.25-2.5 มก. ทกุวนั

25-50 มคก.

2 มก. ทกุ สปัดาห ์หรอื 5 
มก. ทกุ 2 สปัดาห์

0.75 มก. 3 ครัง้ต่อวนั

5 มก. ทกุวนั

100–200 มคก.

2 มก. ทกุสปัดาห ์หรอื 5 
มก. ทกุ 2 สปัดาห์

150 มคก. 3 ครัง้ต่อวนั

10 มก. ทกุวนั

200 มคก. 

เอสตราไดออล/ 
เอสตราไดออลวาเลอเรต  ชนิดกิน หรอืวางใต้ล้ิน  2 มก. ต่อวนั 4 มก. ต่อวนั 6 มก. ต่อวนั

ท่ีมา: ดัดแปลงขอ้มูลมาจาก Royal College of Psychiatrists 2556 และ Hembre และคณะ 2560
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*การัใชีป้รัมิาณ์สิไปโรัโนแลคโตีนสิงูข้่�น (เชีน่ ≥100 มก. ทกุวนั ควรัแบง่ข้นาด้เป็น 2 หรัอ่ 3 ครัั�งต่ีอวนั)

ที�มา: ด้ดั้แปลงข้อ้มูลมาจัาก Royal College of Psychiatrists 2556 และ Hembre และคณ์ะ 2560

ยาต้านฮอรโ์มน
ในการัใหย้าต้ีานฮอรัโ์มนเบ่�องต้ีน (เชีน่ สิไปโรัโนแลคโตีน หรัอ่ ไซิ
โปรัเตีอโรัน) ควรัใหใ้นปรัมิาณ์ 1 สิว่นหรัอ่แบง่เป็น 2 สิว่น ใชีว้ธิิี
วเิครัาะหห์าปรัมิาณ์ที�เหมาะสิม โด้ยทั�วไปควรัใหใ้นปรัมิาณ์โด้ย
เฉลี�ยเป็นเวลานานกวา่ 4-12 สิปัด้าห ์ในผูู้้เข้า้รับับรักิารับางรัายที�
รัา่งกายมขี้นาด้โตีกวา่หรัอ่มอีายุไมม่าก อาจัต้ีองใหย้าในปรัมิาณ์
ที�สิงูข้่�นเพ่�อใหม้รีัะด้บัตัีวยาในเลอ่ด้ในปรัมิาณ์ที�เหมาะสิม โปรัเจั
สิเตีอโรันอาจัมฤีทธิิ�ในการัต่ีอต้ีานแอนโด้รัเจัน และใชีเ้ป็นอีกทาง
เลอ่กได้ ้ในกรัณี์ที�สิไปโรัโนแลคโตีนถึกูหา้มใชี ้  

ยาต้านฮอรโ์มน

สไปโรโนแลคโตน

ฟีนาสเตอไรด์

ไซโปรเตอโรน อะซเิตท  

โกเซอเรลิน

ลิวโพรไลด์ อะซเิตท     

ปรมิาณเริม่ต้น

50 มก. ทกุวนั

2.5 มก. ทกุวนั

12.5 -25 มก. ทกุวนั

3.6 มก./เดือน

3.75 มก./เดือน

ปรมิาณโดยเฉล่ีย

150 มก. ทกุวนั*

2.5 มก. ทกุวนั

50 มก. ทกุวนั

3.6 มก./เดือน

3.75 มก./เดือน
11.25 มก./3 เดือน

ปรมิาณมากสดุ

300 มก. ทกุวนั*

5 มก. ทกุวนั

50 มก. ทกุวนั

3.6 มก./เดือน

3.75 มก./เดือน
22.5 มก./12 สปัดาห์
11.25 มก./10 สปัดาห์

ตัวอยา่งยาต้านฮอรโ์มนและปรมิาณการใช้

หากผูู้้เข้า้รับัรักิารัมปัีญหาผู้มรัว่งมาก อาจัพจิัารัณ์าเพิ�มปรัมิาณ์
การัใหฟ้ินีาสิเตีอไรัด้ใ์นฐานะตัีวชีว่ย (แมใ้นชีว่งแรัก) หรัอ่อาจั
พจิัารัณ์าปลกูถ่ึายตีามเหมาะสิม
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ผลของการใชฮ้อรโ์มนเอ
สโตรเจน

การกระจายไขมนัในรา่งกาย

มวลกล้ามเนื้อและความแขง็แรงลดลง

ผวิพรรณท่ีนุ่มขึ้นและมคีวามมนัน้อยลง

ความต้องการทางเพศท่ีลดลง

การแขง็ตัวของอวยัวะเพศลดลง

เต้านมโตขึ้น

ขนาดลกูอัณฑะเล็กลง

การผลิตน้ำ าอสจุนิ้อยลง

ขนตามรา่งกายและขนบนใบหน้าบางลง

ภาวะศรษีะล้านแบบผูช้าย

การเปล่ียนแปลงของเสยีง

3-6 เดือน

3-6 เดือน

3-6 เดือน

1-3 เดือน

1-3 เดือน

3-6 เดือน

3-6 เดือน

ไมพ่บ

6-12 เดือน

ขึ้นอยูกั่บแต่ละคน

ไมม่ี

2-3 เดือน

1-2 เดือน

ไมพ่บ

3-6 เดือน

3-6 เดือน

2-3 เดือน

2-3 เดือน

> 3 ปี

> 3 ปีa

b

c

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

เป็นไปได้ยาก

ไมพ่บ

ไมพ่บ

เป็นไปได้

Source Oliphant 2018 - adapted from Hembree et al 2017 and Telfer 
2017

23  For example, the Women’s Health Initiative Study. Available at: 
http://www.nhlbi.nih.gov/whi/.

ฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรน
ปัจัจุับนั ยงัไมม่ขี้อ้มูลที�แน่ชีดั้เกี�ยวกับความเสิี�ยงและปรัะโยชีน์
ข้องการัใชีฮ้อรัโ์มนโปรัเจัสิเตีอโรันเจัน แต่ีก็ยงัไมม่กีารัแนะนำาให้
ใชี ้ ถ่ึงแมว้า่ผูู้้ใหบ้รักิารับางรัายจัะพบวา่มผีู้ลด้ต่ีีอบรัเิวณ์หวันม
และความต้ีองการัทางเพศก็ตีาม นอกจัากนี� ยงัพบวา่โปรัเจัสิเตีอ
โรันเจันมผีู้ลกรัะทบต่ีอภูาวะทางอารัมณ์์ไมว่า่จัะในแง่บวกหรัอ่ลบ 
รัวมถ่ึงการัมนีำ�าหนักตัีวที�เพิ�มข้่�น และภูาวะซิม่เศรัา้ที�สิงูข้่�นอยา่งมี
นัยสิำาคัญในบุคคลบางคน จัากการัศ่กษาอ่�น ๆ  ในการัใชีโ้ปรัเจัสิเตี

PROGESTERONE
The risks and benefits of progesterone are not well 
characterized. Although some providers anecdotally 
have found it to have positive effects on the nipple 
areola and libido, it is usually not recommended. 
Mood effects may be positive or negative. There is a 
risk of significant weight gain and depression in some 
individuals. 

ผลของการใชฮ้อรโ์มนเพศหญิง

ผลของการใชฮ้อรโ์มนเพศหญิง

อโรันชีนิด้กินในผูู้้หญิงวยัหมด้ปรัะจัำาเด้อ่น23 ยงัพบวา่ การัใชีเ้มด้
รัอกซิโีปรัเจัสิเตีอโรัน (Medroxyprogesterone) ชีนิด้กินอาจั
เพิ�มความเสิี�ยงต่ีอโรัคหลอด้เลอ่ด้หวัใจั ในข้ณ์ะที�การัใชีช้ีนิด้ฉีด้
เข้า้กลา้ม (เชีน่ Depo-Provera) อาจัลด้ความเสิี�ยงเพิ�มเติีมนี�ได้้

a  - ควรเขา้รบับรกิารรกัษา หากต้องการกำาจดัขนทัว่ทัง้รา่งกาย
b  - ผมรว่งจากกรรมพนัธุอ์าจเกิดขึ้นได้หากหยุดใชฮ้อรโ์มนเอสโตรเจน
c  - การรกัษาด้วยการฝึกเสยีงจากนักบำาบดัภาษาพูดเป็นวธิท่ีีมปีระสทิธภิาพท่ีสดุ

123



ฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรน
ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันชีนิด้ฉีด้เข้้ารัา่งกายและชีนิด้ทาภูายนอก
 ถึกูออกแบบมาเพ่�อใชีกั้บผูู้้ที�ไมใ่ชีผูู่้้ชีายข้า้มเพศที�มฮีอรัโ์มนเทสิ
โทสิเตีอโรันโด้ยทั�วไปในรัา่งกายตีำ�า ด้งันั�น สิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศ
จัง่อาจัจัำาเป็นต้ีองใชีฮ้อรัโ์มนด้งักลา่วในปรัมิาณ์ที�สิงูกวา่ปกตีิที�ใชี้
ในชีายที�ไมใ่ชีผูู่้้ชีายข้า้มเพศ (Deutsch 2559) 

ข้้อมูลในตีารัางด้้านล่างนี�เป็นข้้อมูลเกี�ยวกับการัรับัฮอรัโ์มนเทสิ
โทสิเตีอโรันชีนิด้ต่ีางๆ ซิ่�งผูู้้ป่วยอาจัสิามารัถึเข้า้ถ่ึงได้ใ้นภูมูภิูาคนี� 
โด้ยใหเ้ลอ่กใชีช้ีนิด้เด้ยีวเท่านั�น ตัีวเลอ่กฮอรัโ์มนเพซิชีายทั�งหมด้
ในตีรัางนี�เป็น ‘ฮอรัโ์มนเสิมอ่นธิรัรัมชีาติี ‘ ซิ่�งหมายความวา่ มี

คณุ์สิมบติัีเทียบเท่าทางเคมกัีบฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันที�ถึกูผู้ลิตี
ตีามธิรัรัมชีาติีจัากลกูอัณ์ฑ์ะข้องมนุษย์
ผูู้้เข้้ารับับรักิารับางรัายที�ใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันอาจัเหมาะกับ
การัใชีใ้นปรัมิาณ์ไมม่ากด้ว้ยการัฉีด้ทกุสิปัด้าห ์ โด้ยเฉพาะผูู้้ที�เคย
มปีรัะวติัีความบอบชีำ�าทางใจัมาก่อน (ใหห้ลกีเลี�ยงการัใชีป้รัมิาณ์
ที�ข้่�นๆลงๆเกินไป ซิ่�งอาจัทำาใหเ้กิด้ความไมเ่สิถีึยรัทางอารัมณ์์ได้)้ 
ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันที�มากเกินสิามารัถึเปลี�ยนตัีวเองเป็นเอสิ
โตีรัเจันได้ ้และทำาใหไ้มเ่กิด้ผู้ลลพัธิต์ีามที�ต้ีองการั

ที�มา: ด้ดั้แปลงข้อ้มูลมาจัาก Royal College of Psychiatrists 2556 และ Hembre และคณ์ะ 2560

ฮอรโ์มน

เทสิโทสิเตีอโรัน (ไซิพโิอเนตี หรัอ่
 เอนันทาเนตี) (ชีนิด้ฉดี้เข้า้กลา้ม
เน่�อ) (Depo-Testosterone®)

เทสิโทสิเตีอโรัน ชีนิด้เจัล 1%

เทสิโทสิเตีอโรัน แพทชี์

เทสิโทสิเตีอโรัน อันเด้คาโนเอท  
(ชีนิด้กิน)

เทสิโทสิเตีอโรัน ชีนิด้
เหน็บข้า้งกรัะพุง้แก้ม

เทสิโทสิเตีอโรัน Sustanon 250

(โพรัพโิอเนตี/ฟินิีลโพรัพโิอเนตี
/ ไอโซิคาโพรัเอท/อันเด้คาโนเอท)

ได้ไฮโด้รัเทสิโทสิเตีอโรัน
 10%  ชีนิด้ครัมี

เทสิโทสิเตีอโรัน อันเด้คาโนเอท  
(ชีนิด้ฉดี้เข้า้กลา้มเน่�อ)

ปรมิาณเริ�มต้น

100 มก. ทกุ 2 สิปัด้าห์

2.5 ก. ทกุวนั

2.5 มก./วนั

40-80 มก. วนัละครัั�ง

30 มก. 1 ครัั�งต่ีอวนั

1 มล. ทกุ 4 สิปัด้าห์

20 มก. 3 ครัั�งต่ีอวนั (ชีนิด้
ทาบรัเิวณ์ชีอ่งคลอด้)

ปรมิาณโดยเฉลี�ย

200-250 มก. ทกุ 2–3 สิปัด้าห์

5-10 ก. ทกุวนั 

5 มก./วนั

160–240 มก./วนั

30 มก. 2 ครัั�งต่ีอวนั

1 มล. ชีนิด้ฉีด้เข้า้กลา้ม
เน่�อ ทกุ 2-3 สิปัด้าห์

ใชี ้3 เด้อ่นก่อนการัทำา
ศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอรัสิิ

750–1000 มก. ทกุ
 10–14 สิปัด้าห์

ปรมิาณมากสดุ

200-250 มก. ทกุ
 2-3 สิปัด้าห์

10 ก. ทกุวนั

5 มก./2 ครัั�งต่ีอวนั

1 มล. ชีนิด้ฉีด้เข้า้กลา้ม
เน่�อ ทกุๆ 2 สิปัด้าห์

ตัวอยา่งการรบัฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนท่ีมอียูใ่นปัจจุบนั
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ที�มา: Oliphant 2561 - ด้ดั้แปลงข้อ้มูลมาจัาก Hembree 2560 และ Telfer 2560

a สว่นมากขึ้นอยูกั่บอายุ และกรรมพนัธุเ์ป็นสว่นน้อย 

ผลของการใชฮ้อรโ์มนเพศชาย

เทสิโทสิเตีอโรันชีนิด้เจัลเป็นเจัลที�แนะนำาให้ใชี้ทาบรัเิวณ์ต้ีนแข้น
หรัอ่ไหลใ่นตีอนเชีา้ โด้ยเน่�อเจัลจัะค่อยๆ ซิม่ออกมารัะหวา่งวนั 
ควรัใชีด้้้วยความรัะมดั้รัะวงัเพ่�อหลีกเลี�ยงไมใ่หเ้น่�อเจัลสิมัผัู้สิกับผูู้้
อ่�นโด้ยเฉพาะผูู้้หญิงและเด้ก็ ในการัใชี ้ควรัทิ�งไวใ้หแ้หง้อยา่งน้อย

 2 ชีั�วโมง แนะนำาใหล้า้งออกหลงับรัเิวณ์ที�ทาสิมัผู้ัสิทางผู้ิวหนังกับ
ผูู้้อ่�นอยา่งแนบชีดิ้ (Deutsch 2559)

ผลของการใชฮ้อรโ์มนเทสโทส
เตอโรน

ระยะเวลา
ท่ีคาดวา่จะเห็นผล

ระยะเวลา
การเกิดผลมากสดุ

การกลับสภาพสู่
ภาวะเดิม

ผวิมนัขึ้น/เกิดสวิ

ขนดกขึ้นทัง้บรเิวณรา่งกายและใบหน้า

ผมหนังศีรษะรว่ง

มวลกล้ามเนื้อและความแขง็แรงเพิม่ขึ้น

การกระจายไขมนัในรา่งกาย

ภาวะประจำาเดือนไมม่า

การขยายตัวของอวยัวะเพศหญิง

ภาวะชอ่งคลอดฝ่อ

เสยีงทุ้มขึ้น

ความต้องการทางเพศเพิม่ขึ้น

1-6 เดือน

6-12 เดือน

6-12 เดือน

6-12 เดือน

1-6 เดือน

1-6 เดือน

1-6 เดือน

1-6 เดือน

6-12 เดือน

ขึ้นอยูกั่บแต่ละคน

1-2 เดือน

4-5 เดือน

ขึ้นอยูกั่บแต่ละคน

2-5 เดือน

2-5 เดือน

1-2 เดือน

1-2 เดือน

1-2 เดือน

ขึ้นอยูกั่บแต่ละคน

มแีนวโน้ม

ไมม่แีนวโน้ม

ไมม่แีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

มแีนวโน้ม

ไมม่แีนวโน้ม

ไมม่แีนวโน้ม

เป็นไปได้ยาก

มแีนวโน้ม

เทสโทสเตอโรนชนิดเจล

ผลของการใชฮ้อรโ์มนเพศชาย
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ตีารัางด้้านล่างนี�เป็นการัสิรัุปแนวโน้มข้องผู้ลัพธิแ์ละรัะด้ับความ
เสิี�ยงจัากการัใชีฮ้อรัโ์มนเพศหญิงและฮอรัโ์มนเพศชีาย ข้อ้มูลที�
ทำาตัีวหนาเป็นภูาวะที�มนัียสิำาคัญทางการัแพทย์

ความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ฮอรโ์มนบำาบดัเพื่อการขา้มเพศ

8.5

note Bolded conditions are clinically significant. 

ความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกับฮอรโ์มนบำาบดัเพื่อการขา้มเพศ
ระดับความเสีย่ง ฮอรโ์มนเพศหญิง ฮอรโ์มนเพศชาย

แนวโน้มความเสิี�ยงเพิ�มข้่�น • ภูาวะลิ�มเลอ่ด้อุด้ตัีนในหลอด้เลอ่ด้ด้ำาa

• โรัคนิ�วในถึงุนำ�าด้ี
• ค่าเอนไซิมตั์ีบสิงู
• นำ�าหนักเพิ�มข้่�น
• ไตีรักลเีซิอไรัด้ใ์นเลอ่ด้สิงู

• โรัคหวัใจัและหลอด้เลอ่ด้

• ความด้นัโลหติีสิงู
• ภูาวะรัะด้บัโปรัแลคติีนในเลอ่ด้สิงู

• โรัคมะเรัง็เต้ีานม

• โรัคมะเรัง็เต้ีานม

แนวโน้มความเสิี�ยงเพิ�มข้่�น |หากมี
ปัจัจัยัเสิี�ยงเพิ�มข้่�นb

ความเสิี�ยงเพิ�มข้่�นที�เป็นไปได้้

ความเสิี�ยงเพิ�มข้่�นที�เป็นไปได้ ้ หากมี
ปัจัจัยัเสิี�ยงเพิ�มข้่�น b

ไมม่คีวามเสิี�ยงเพิ�มข้่�น หรัอ่ยงัสิรัุป
ไมไ่ด้้

• ภูาวะเลอ่ด้ข้น้
• น้าหนักเพิ�มข้่�น
• เกิด้สิวิ
• ภูาวะผู้มบางจัากพันธุิกรัรัม  

(ศีรัษะลา้น)
•  ภูาวะหยุด้หายใจัข้ณ์ะหลบั

• ค่าเอนไซิมตั์ีบสิงู
• โรัคไข้มนัในเลอ่ด้สิงู

• สิญูเสิยีวามหนาแน่นข้องกรัะด้กู
• มะเรัง็ในเต้ีานม ปากมด้ลกู รังัไข้่ และมด้ลกู

หมายเหต:ุ ข้อ้มูลที�ทาตัีวหนามนัียสิาคัญทางการัแพทย์

a. การัใชีฮ้อรัโ์มนเอสิโตีรัเจันชีนิด้กินมคีวามเสิี�ยงมากกวา่การัใชีช้ีนิด้ผู้่านทางผู้ิวหนัง

b. หน่�งในปัจัจัยัเสิี�ยงเพิ�มเติีมค่ออายุ
c. ปรัะกอบไปด้ว้ย โรัคอารัมณ์์สิองข้ั�ว โรัคจัติีเภูท และความผู้ิด้ปกติีอ่�นๆ ที�อาจัรัวมถ่ึงภูาวะผู้ิด้ปกติี
ทางอารัมณ์์หรัอ่โรัคจัติี ซิ่�งเหลา่นี�ด้เูหมอ่นจัะเกี�ยวข้อ้งกับการัใชีฮ้อรัโ์มนหรัอ่การัมรีัะด้บัฮอรัโ์มนเทสิ
โทสิเตีอโรันในเลอ่ด้ที�สิงูข้่�น
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นั�นใหท้ำาการัทด้สิอบปีละครัั�งหรัอ่สิองครัั�ง (ด้ตูีารัางด้า้นลา่ง) 
แพทยค์วรัพจิัารัณ์าการัติีด้ตีามผู้ลที�ถีึ�ข้่�น หากเรัิ�มสิงัเกตีถ่ึงผู้ล
เสิยีต่ีอผูู้้ป่วย รัวมถ่ึงมกีารัเปลี�ยนแปลงปรัมิาณ์การัใชี ้หรัอ่เรัิ�มมี
การัใชีย้าอ่�นๆ ที�อาจัก่อใหเ้กิด้อัตีรักิรัยิารัะหวา่งยา

การติดตามผลจากห้องปฏิบติั
การขณะให้ฮอรโ์มน

8.6

ในการัทด้สิอบต้ีองข้่�นอยูกั่บวา่ ผูู้้ป่วยต้ีองการัข้า้มสิูค่วามเป็น
หญิงหรัอ่ความเป็นชีาย ตัีวอยา่งเชีน่ การัใชีย้าต้ีานฮอรัโ์มนที�
แตีกต่ีางกันในผูู้้หญิงข้้ามเพศจัำาเป็นต้ีองมีการัติีด้ตีามผู้ลที�มี
ลกัษณ์ะเฉพาะและตีรังเป้าหมายมากกวา่
อยา่งไรัก็ตีาม คำาแนะนำาทั�วไปก็ค่อ หลงัจัากเรัิ�มฮอรัโ์มนแลว้ ควรั
ทำาการัทด้สิอบหอ้งปฏิิบติัีกับผูู้้ป่วย ทกุ 3 เด้อ่นในชีว่งปีแรัก จัาก

ตัวอยา่งการติดตามผลจากห้องปฏิบติัการขณะให้ฮอรโ์มน

* ใหไ้ด้ร้ัะด้บั < 2 นาโนโมลต่ีอลติีรั
** หลกีเลี�ยงการัใหฮ้อรัโ์มนในรัะด้บั supraphysiological (เป้า < 500 พโิกโมลต่ีอลติีรั)
*** พจิัารัณ์าลด้ปรัมิาณ์เทสิโทสิเตีอโรัน หากค่าความเข้ม้ข้น้ข้องเลอ่ด้ (Hct) > 0.54
**** การัวดั้รัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรัน ควรัทำาในชีว่งหลงัการัฉีด้ ด้โีป-เทสิโทสิเตีอโรัน (Depo-testosterone) หรัอ่ Sustanon และทันทีก่อนฉีด้เทสิโทสิเตีอโรันอัน 
 เด้คาโนเอท  

ที�มา: APTN Trans Health Blueprint หน้า 139 กับเชีงิอรัรัถึเพิ�มเติีมจัาก Oliphant, J. 2561 

รัะด้บัเอสิตีรัาได้ออลที�เป็นเป้าหมายข้องการัข้า้มสิูค่วามเป็นหญิง และรัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรันที�เป็นเป้าหมายข้องการัข้า้มสิูค่วาม
เป็นชีาย ข้่�นอยูกั่บชีว่งอ้างอิงข้องแต่ีละเพศ หมายความวา่ รัะด้บัฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันรัวมที�เป็นค่าลา่ง ควรัอยูใ่นรัะด้บัตีำ�าสิดุ้
ข้องชีว่งอ้างอิงข้องเพศชีาย (10–15 นาโนโมลตี่อลติีรั) อยา่งไรัก็ตีาม คนข้า้มเพศบางคน รัวมทั�งผูู้้ป่วยที�เป็นนอน-ไบนารั ีอาจัมี
ความต้ีองการัใหไ้ด้ค่้ารัะด้บัที�ตีำ�าลงไปอีก ทั�งนี� ใหพู้ด้คยุกับผูู้้ป่วยข้องท่านเพ่�อทรัาบความต้ีองการัข้องพวกเข้า

ทกุ3เดือนในปแีรก ทกุ6ถึง12เดือน

การขา้มสูค่วามเป็นหญิง

การขา้มสูค่วามเป็นชาย

• โพแทสิเซิยีม (หากกำาลงัใชีส้ิไปโรัโนแลค
โตีน)

• ตีรัวจัการัทำางานข้องตัีบ (หากกำาลงัใชี ้
ไซิโปรัเตีอโรัน, ฟิลตูีาไมด้)์

• หากม:ี ตีรัวจัรัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรัน* และ
เอสิตีรัาได้ออล**

• รัะด้บัไข้มนั
• ตีรัวจัการัทำางานข้องตัีบ
• ความเข้ม้ข้น้ข้องเลอ่ด้***
• หากม:ี ตีรัวจัรัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรัน****

• โปรัแลคติีน
• ไข้มนั (ไตีรักลเีซิอไรัด้)์
• โพแทสิเซิยีม (หากกำาลงัใชีส้ิไปโรัโนแลคโตีน)
• ตีรัวจัการัทำางานข้องตัีบ (หากกำาลงัใชี ้ไซิโปรั

เตีอโรัน, ฟิลตูีาไมด้)์
• หากม:ี ตีรัวจัรัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรัน* และเอสิ

ตีรัาได้ออล**

• รัะด้บัไข้มนั
• ตีรัวจัการัทำางานข้องตัีบ
• ความเข้ม้ข้น้ข้องเลอ่ด้
• หากม:ี ตีรัวจัรัะด้บัเทสิโทสิเตีอโรัน

127



การประเมนิภาวะหัวใจและหลอด
เลือดสำาหรบัคนขา้มเพศท่ีใชฮ้อรโ์มน
เพื่อการขา้มเพศ

8.7

การัแทรักแซิงที�สิำาคัญที�สิุด้ในการัป้องกันโรัคหัวใจัและหลอด้
เลอ่ด้ค่อการัเลกิสิบูบุหรัี� ในหลายๆ พ่�นที�ทั�วโลก ยงัพบวา่ คนข้า้ม
เพศมีความชุีกข้องการัสิูบบุหรัี�สิูงกวา่ปรัะชีากรัที�เป็นบุคคลตีรัง
เพศทั�วไป ด้งันั�น แพทยจ์ัง่ต้ีองทำาการัตีรัวจัคัด้กรัองและรักัษา
ปัจัจััยเสิี�ยงโรัคหัวใจัและหลอด้เล่อด้ในปรัะชีากรักลุ่มนี�อย่าง
จัรังิจังั 

ผู้ ห ญิ ง ข้ า ม เ พ ศ ท่ี
กำาลังใชฮ้อรโ์มนเอสโต
รเจน:

โรคหลอดเลือดหัวใจ / โรคหลอดเลือด
สมอง: ใหเ้ฝ้ึาติีด้ตีามอาการัข้องหวัใจั
อยา่งใกลช้ีดิ้ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในชีว่ง
 1-2 ปีแรักข้องการัใชีฮ้อรัโ์มนบำาบดั้
 สิำาหรับัผูู้้รับับรักิารัที�มคีวามเสิี�ยงสิงู (
รัวมถ่ึงมีอาการัข้องโรัคหลอด้เล่อด้หัวใจั
อยูก่่อนแลว้) แนะนำาใหใ้ชีเ้อสิโตีรัเจันชีนิด้
ผู้่านทางผู้ิวหนัง ลด้ปรัมิาณ์เอสิโตีรัเจัน 
และหลีกเลี�ยงการัใชีโ้ปรัเจัสิติีนในการัข้้าม
เพศ
ความด้นัโลหติีสิงู: ตีรัวจัวดั้ความด้นั
โลหติีทกุ 1-3 เด้อ่น และพจิัารัณ์าใชีส้ิไปโรั
โนแลคโตีนในฐานะที�เป็นสิ่วนหน่�งข้องยา
ลด้ความด้นัโลหติี
ไข้มนั: ปฏิิบติัีตีามแนวทางรัะด้บัชีาติีใน
การัติีด้ตีามและรักัษา

ผู้ชายข้ามเพศท่ีไม่ได้
กำาลังใช้ฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรนในปัจจุบนั:

ตีรัวจัคัด้กรัองและรัักษารัะดั้บไข้มันใน
เลอ่ด้สิงู (ภูาวะไข้มนัในเลอ่ด้สิงู) เชีน่เด้ยีว
กับผูู้้รับับรักิารัรัายอ่�นๆ ที�ไมใ่ชีค่นข้า้ม
เพศ

ผู้ชายข้ามเพศท่ีกำาลัง
ใชฮ้อรโ์มนเทสโทสเตอ
โรนในปัจจุบนั
รวจระดับไขมันประจำาปีแบบอดอาหาร
: หากพบวา่มภีูาวะไข้มนัในเลอ่ด้สิงู หลกี
เลี�ยงการัใหเ้ทสิโทสิเตีอโรันในปรัมิาณ์มาก
 หรัอ่ที�เรัยีกวา่รัะด้บั supraphysiologic
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แบบทดสอบต่อไปนี้เป็นขอ้ความท่ีตัดตอนมาจากชุดฝึกอบรมออนไลน์ท่ีพฒันาโดย Cathy 
Stephenson, Alex Ker และ Rachel Johnson จากการศึกษาท่ีพวกเขาจดัทำาและเผยแพร่
รว่มกันลงในเวบ็ไซต์ NZ Doctor (Stephenson และคณะ, 2563)

1. สามขอ้ใดต่อไปนี้ ท่ีคณุควรทำาเมื่อรว่มงานกับคนขา้มเพศหรอืผูป่้วยท่ีมคีวามหลากหลายทาง
เพศในหน่วยบรกิารระดับปฐมภมู?ิ

a. สอบถามเพศสภาพ รวมถึงเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูป่้วยมอิีสระภาพในการตัดสนิใจด้วยตัวเองได้ 
b. ใชช้ื่อและเพศสภาพของผูป่้วยตามท่ีระบุในระบบการปฏิบติังานของคณุเสมอ
c. ใหค้าดเดาเสมอวา่ผูป่้วยเขา้มาขอรบัคำาปรกึษาจากท่านเก่ียวกับการขา้มเพศ เพราะนัน่คือสิง่ท่ี

พวกเขาต้องการมากท่ีสดุ
d. ชว่ยผูป่้วยตัดสนิใจในการระบุเพศสภาพของพวกเขา
e. พยายามเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนและพนัธมติรของผูป่้วยของท่าน
f. ทำางานรว่มกับผูป่้วยในลักษณะท่ีสอดคล้องกับโลกทัศน์และตรงกับความต้องการด้านบรกิาร

สขุภาพของพวกเขา

2. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นผลถาวรของการบำาบดัด้วยฮอรโ์มนเพศชาย
a. ภาวะประจำาเดือนไมม่า
b. เสยีงทุ้มขึ้น
c. มวลกล้ามเนื้อและความแขง็แรงเพิม่ขึ้น
d. ความต้องการทางเพศเพิม่ขึ้น
e. การกระจายไขมนัในรา่งกาย

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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3. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นผลถาวรของการบำาบดัด้วยฮอรโ์มนเพศหญิง

a. เต้านมโตขึ้น
b. ความต้องการทางเพศท่ีลดลง
c. การกระจายไขมนัในรา่งกาย
d. ผวิพรรณท่ีนุ่มขึ้นและมคีวามมนัน้อยลง
e. ขนตามรา่งกายและขนบนใบหน้าบางลง

4 การตรวจสอบสามขอ้ใดต่อไปนี้ท่ีแนะนำาใหท้ำาทกุ 3 เดือนในชว่งปีแรกของการบำาบดั
ด้วยฮอรโ์มนเพศชาย?

a. การตรวจแรธ่าตแุละสารละลายในรา่งกาย

b. การตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด

c. การตรวจภายใน

d. การตรวจการทำางานของตับ

e. การตรวจระดับเทสโทสเตอโรน

5. สามขอ้ใดต่อไปนี้เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบำาบดัด้วยฮอรโ์มนเพศ
หญิง?

a. โรคหวัใจและหลอดเลือด

b. ความผดิปกติของตับ

c. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

d. ภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำา

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง

 ANSWERS Q1 a, e and f;  Q2 b;  Q3 a; Q4 b, d and e; Q5 a, b and d     

คำาตีอบอยูใ่นเชีงิอรัรัถึด้า้นลา่ง26
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ประเด็นการปฏิบติั
ผู้ใหบ้รกิารสุขภาพมีหน้าท่ีอธบิายผลข้างเคียงท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและความเสี่ยงของการใช้
ฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ และเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูป่้วยมคีวามคาดหวงัในการรกัษาด้วยฮอรโ์มน
ท่ีสมเหตสุมผล และทราบวา่การปรบัเปล่ียนรา่งกายบางอยา่งไมส่ามารถยอ้นกลับได้  

ในกรณีท่ีผู้ป่วยข้ามเพศและผู้ป่วยท่ีมีความหลากหลายทางเพศของท่านกำาลังใช้ฮอรโ์มน
เพื่อการขา้มเพศ ท่านควรเฝ้าติดตามผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการของพวกเขาทกุ 3 เดือน
ในปีแรก และหลังจากนัน้ปีละ 1-2 ครัง้

เพิม่การเฝ้าติดตามผลกระทบท่ีไมพ่งึประสงค์ การเปล่ียนแปลงปรมิาณยา หรอืกาใชย้าใหม่
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรกิรยิาระหวา่งยา

ไมค่วรแนะนำาการใชย้าคมุกำาเนิดชนิดกินแทนการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศสำาหรบัผู้หญิง
ขา้มเพศและนอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศชายแต่กำาเนิด เนื่องจากความเสีย่งต่อการเกิดล่ิมเลือด
ได้ แต่หากยาคมุกำาเนิดเป็นเพยีงฮอรโ์มนเอสโตรเจนรูปแบบเดียวท่ีมใีนพื้นท่ีของท่าน
 พยายามหลีกเล่ียงการแนะนำาใหผู้ป่้วยใช ้ โดยพจิารณารูปแบบอ่ืนของเอสโตรเจน และ
ติดตามผลขา้งเคียง
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การแปลงเพศอ่ืนๆแบบ
ไมใ่ชศั้ลยกรรม
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9.3 การอำาพรางอวยัวะเพศ
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วตัถปุระสงค์
การเรยีนรู้

ทำาความเข้าใจบริการเพื่อการข้ามเพศแบบไม่ต้อง
ผ่าตัดในรูปแบบต่างๆ ท่ีคนขา้มเพศมองหา รวมถึง
เขา้ใจปัญหาด้านสขุภาพใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับพวกเขา
อันเชื่อมโยงกับบรกิารท่ีพวกเขาได้รบั

1
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ในข้ณ์ะที�ผูู้้ชีายข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศหญิงแต่ีกำาเนิด้
 ที�กำาลงัเตีรัยีมตัีวเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้สิรัา้งอวยัวะเพศชีาย จัำาเป็น
ต้ีองตัีด้ข้นบนบรัเิวณ์ท้องแข้นหรัอ่ต้ีนข้า
การัลด้/การักำาจัดั้ข้นถึาวรัสิามารัถึทำาได้โ้ด้ยการัใชีเ้ลเซิอรั ์ และ/
หรัอ่วธิิอิีเลก็โทรัลซิิสิิ (electrolysis) การักำาจัดั้ข้นด้ว้ยเลเซิอรัถ่์ึอ
เป็นข้ั�นตีอนทางการัแพทย ์อยา่งไรัก็ตีาม ทั�ง 2 ข้ั�นตีอนด้งักลา่ว
สิามารัถึเป็นสิ่วนสิำาคัญข้องบรักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศสิำาหรับัคน
ข้้ามเพศผูู้้หญิงข้้ามเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้
หลายคน เน่�องจัากการัใชีย้าต้ีานฮอรัโ์มนและการัรักัษาด้ว้ย
ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันจัะไมส่ิามารัถึหยุด้การัเจัรัญิเติีบโตีข้องข้นบน
ใบหน้าที�มอียูแ่ลว้ได้อ้ยา่งสิมบูรัณ์์ ในปี 2559 WPATH ได้อ้อก
แถึลงการัณ์์นโยบายยน่ยนัวา่ ข้ั�นตีอนทั�งสิองนั�นมคีวามจัำาเป็น
ทางการัแพทย2์7 
ด้งันั�น จัง่ควรัพจิัารัณ์าผูู้้ใหบ้รักิารักำาจัดั้ข้นด้ว้ยเลเซิอรัร์ัาย
ต่ีางๆ ในพ่�นที�ข้องท่าน ตีลอด้จันทำางานรัว่มกับคนข้า้มเพศและ
ผูู้้มีความหลากหลายทางเพศเพ่�อชี่วยให้พวกเข้าสิามารัถึเข้้าถ่ึง
บรักิารัเหลา่นี�ได้้

การกำาจดัขน
9.1

ผูห้ญงิขา้มเพศและนอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศชาย
แต่กำาเนดิหลายคน มกัมองหาวธิกีำาจดัขนบน
ใบหนา้ ลำาคอ และบรเิวณอวยัวะเพศ ก่อนเขา้
รบัการผา่ตัดแปลงเพศ

2 4 h t t p s : //s 3 . a m a z o n a w s . c o m /a m o _ h u b _ c o n t e n t /
Association140/files/Letter%20Re_Medical%20Necessity%20of%20
Electrolysis_7-15-15.pdf
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จัากเอกสิารัปรัะกอบนี�ในมาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC 
จัง่ได้ส้ิรัุปวา่ การัปลี�ยนเสิยีงพูด้และวธิิกีารัสิ่�อสิารัด้ว้ยตีนเอง
โด้ยไมม่ผีูู้้เชีี�ยวชีาญคอยด้แูล เป็นสิิ�งที�ไมค่วรัทำา ผูู้้ป่วยควรัได้ร้ับั
การัปรัะเมนิเบ่�องต้ีนอยา่งมอ่อาชีพี และหากพบวา่มภีูาวะความ
เม่�อยลา้ข้องเสิยีงหรัอ่อันตีรัายใด้ๆ ที�เกิด้ข้่�นกับเสิยีง ใหข้้อรับัคำา
ปรัก่ษาจัากผูู้้ใหบ้รักิารัปฐมภูมูต่ิีอไป 
ปัจัจุับนั มแีหลง่ข้อ้มูลในรัะบบออนไลน์จัำานวนมากเกี�ยวกับการั
ฝึึกเปลี�ยนเสิยีงพูด้ด้ว้ยตีนเอง อยา่งไรัก็ตีาม จัากคู่มอ่ข้อง
 Callen-Lorde ได้เ้น้นยำ�าถ่ึงความเสิี�ยงที�อาจัก่อใหเ้กิด้ความ
เสิยีหายอยา่งถึาวรัและรัุนแรังต่ีอกลอ่งเสิยีงได้ ้ แพทยจ์ัง่ไมค่วรั
แนะนำาให้ผูู้้ป่วยศ่กษาการัฝึึกเปลี�ยนเสิียงด้้วยตีนเองแทนการั
ด้แูลโด้ยตีรังจัากผูู้้เชีี�ยวชีาญที�มคีวามรัู ้ 25 อาการัจัากการัฝึึก
เปลี�ยนเสิยีงที�ผูู้้ป่วยควรัต้ีองรัะวงั ได้แ้ก่ ภูาวะการักลน่ลำาบาก
 เสิยีงไมส่ิมำ�าเสิมอ ความเม่�อยลา้ข้องเสิยีง การัสิญูเสิยีชีว่งเสิยีง
 (range) ภูาวะเสิยีงแหบหรัอ่เจับ็กลอ่งเสิยีง ตีลอด้จันความรัูส้ิก่
รัะคายในลำาคอ ซิ่�งหากผูู้้ป่วยมอีาการัเหลา่นี� ควรัหยุด้การับำาบดั้
เปลี�ยนเสิยีงและเข้า้พบแพทยทั์นที

• ผูู้้หญิงข้้ามเพศหรั่อนอน-ไบนารัีที� เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้
 อาจัมองหาการัฝึึกอบรัมด้า้นเสิยีงและการัสิ่�อสิารัเพ่�อเพิ�ม
รัะด้บัเสิยีง 

• เน่�องจัากฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันและยาต้ีานฮอรัโ์มนไม่ได้้ชี่วย
ทำาใหเ้สิยีงข้องพวกเข้าเปลี�ยนไป 

• ผูู้้ชีายข้า้มเพศที�ยงัไมไ่ด้เ้ข้า้รับัการัแปลงเพศ (ทอม) มกัรัอ
จันกวา่พวกเข้าจัะเหน็ผู้ลวา่ การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันได้้
ทำาใหเ้สิยีงข้องพวกเข้าเปลี�ยนไปอยา่งไรั และอาจัมองหาการั
ฝึึกอบรัมด้้านเสิียงและการัสิ่�อสิารัเพ่�อลด้ภูาวะความเม่�อยล้า
ข้องเสิยีง

ปัจัจุับนั มแีหลง่ข้อ้มูลออนไลน์มากมายสิำาหรับัผูู้้ที�ต้ีองการัปรับั
เปลี�ยนเสิยีงข้องพวกเข้า ถ่ึงแมว้า่ในมาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ
 WPATH SOC7 ไมไ่ด้ร้ัะบุถ่ึงมาตีรัฐานในด้า้นนี�เอาไว ้ แต่ีใน
เอกสิารัปรัะกอบได้้มีการัทบทวนวรัรัณ์กรัรัมโด้ยอ้างอิงหลัก
ฐานที�เกี�ยวข้อ้ง ตีลอด้จันอธิบิายเรั่�องการัปรัะเมนิเสิยีงและการั
สิ่�อสิารัข้องคนข้า้มเพศ วธิิกีารัด้ดั้เสิยีงใหเ้หมอ่นผูู้้หญิง การั
ผู้่าตัีด้เปลี�ยนเสิยีงใหเ้หมอ่นผูู้้หญิง รัวมถ่ึงการัปรับัเปลี�ยนเสิยีง
และการัพูด้ใหเ้ป็นเหมอ่นผูู้้ชีาย (Davies S และคณ์ะ 2558) 
เอกสิารัด้งักลา่วนี� ยงัได้ส้ิรัุปด้ว้ยคำาแนะนำาสิำาหรับัการัด้แูล
ทางการัแพทยที์�ด้ ีได้แ้ก่ : 
• บรัิการัฝึึกเสิียงและการัสิ่� อสิารัข้องคนข้้ามเพศควรัเป็น

สิ่วนหน่�งข้องแนวทางด้้านสิุข้ภูาพข้องคนข้้ามเพศที�มีความ
ครัอบคลมุ

• เป้าหมายหลกัข้องนักบำาบดั้การัพูด้ ค่อ การัชีว่ยใหค้นข้า้มเพศ
หรัอ่ผูู้้มคีวามหลากหลายทางเพศสิามารัถึพฒันาเสิยีงและการั
สิ่�อสิารัใหใ้กลเ้คียงกับความรัูส้ิก่ข้องพวกเข้าเองมากข้่�น

• การัพยายามทำาเสิยีงเป็นผูู้้หญิงหรัอ่ผูู้้ชีาย เป็นการัใชีก้ลไก
การัด้ดั้เสิยีง ด้งันั�น แพทยเ์พ่�อเป็นการัป้องกันอันตีรัายต่ีอ
เสิยีง การัปรัะเมนิและการัใหค้วามชีว่ยเหลอ่จัากมอ่อาชีพีจัง่
เป็นสิิ�งจัำาเป็น

การเรยีนฝึกเสยีง
และการสื่อสาร

9.2

คนข้ามเพศบางคนได้รับประโยชน์จากการ
เรยีนฝึกเสยีงและการสือ่สารเชน่:

25 Callen-Lorde: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalization: 
http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.
pdf
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 “การัแตี�บ” เป็นการัด้นัลกูอัณ์ฑ์ะข้่�น (เข้า้ไปในรัอ่งข้าหนีบ) แลว้
ตีลบอวยัวะเพศกลบัเข้า้ไปรัะหวา่งข้า โด้ยอาศัยชุีด้ชีั�นในรัดั้รัูป
 เทปกาว หรัอ่ชุีด้ชีั�นใน แบบพเิศษที�เรัยีกวา่ gaffe ทั�งนี�เพ่�อชีว่ย
ใหบ้รัเิวณ์เป้าด้รูัาบเรัยีบอยา่งเหน็ได้ช้ีดั้   
ปัจัจุับนั ยงัมงีานวจิัยัจัำานวนไมม่ากที�เกี�ยวข้อ้งกับความปลอด้ภัูย
และแนวปฏิิบัติีในการัอำาพรัางอวัยวะเพศในรูัปแบบด้ังกล่าว
 บุคคลควรัหมั�นติีด้ตีามด้อูาการัหรัอ่อันตีรัายมี�อาจัเกิด้ข้่�นจัาก
การัเหน็บอวยัวะเพศ เชีน่ บาด้แผู้ลหรัอ่ความรัะคายเค่องบน
ผู้ิวหนัง เป็นต้ีน ทั�งนี�เพ่�อเป็นการัป้องกันการัติีด้เชี่�อใด้ๆ ที�อาจั
เกิด้ข้่�นได้ ้ นอกจัากนี� ยงัมงีานวจิัยับางชีิ�นที�แสิด้งใหเ้หน็วา่ การั
เหน็บลกูอัณ์ฑ์ะและอวยัวะเพศชีายอาจัก่อใหเ้กิด้ภูาวะไสิเ้ล่�อนหรัอ่
ภูาวะแทรักซิอ้นอ่�นๆ ได้ที้�บรัเิวณ์ข้าหนีบหรัอ่ฝีึเยบ็บนผู้ิวหนังเกิด้
การัฉีกข้าด้ ตีลอด้จันอาจัสิง่ผู้ลต่ีอการัติีด้เชี่�อทางเด้นิปัสิสิาวะได้ ้
อีกด้ว้ย (Deutsch 2559)

บุคลากรัทางการัแพทย์จั่งควรัพูด้คุยกับผูู้้ป่วยทั�งที�เป็นผูู้้หญิง
ข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�เป็นเพศชีายแต่ีกำาเนิด้ เกี�ยวกับเรั่�อง
นี�ด้ว้ยความละเอียด้อ่อน รัวมถ่ึงเฝ้ึาติีด้ตีามและปรัะเมนิอาการั
ต่ีางๆ ที�เกี�ยวข้อ้งข้องพวกเข้า

การอำาพราง
อวยัวะเพศ

9.3

การอำาพรางอวยัวะเพศโดยวธิกีารเหน็บหรอืที�เรยีกวา่
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ในปัจัจุับนั พบวา่ เสิ่�อรัดั้ทรัวงอกปรัะเภูทนี�สิามารัถึหาซิ่�อได้ใ้น
บางปรัะเทศข้องภูมูภิูาคเอเชียี โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งปรัะเทศไทย
 แต่ีในภูาพรัวมยงัถ่ึอวา่ เสิ่�อลกัษณ์ะนี�รัวมถ่ึงเน่�อผู้้าที�นำามาใชีท้ำา
 ยงัหาซิ่�อค่อนข้า้งยากในหลายๆปรัะเทศในภูมูภิูาคนี� และภูมูภิูาค
แปซิฟิิกิ อยา่งไรัก็ตีาม เสิ่�อผู้้ารัดั้ทรัวงอกลกัษณ์ะนี� สิามารัถึถึกู
แทนได้้ด้้วยการัใสิ่สิปอรัต์ีบรัาและ/หรัอ่เสิ่�อเชีิ�ตีทับกันหลายชีั�น 
หรัอ่การัใสิเ่สิ่�อรัดั้รัูปสิำาหรับันักกีฬา เป็นต้ีน ทั�งนี�ข้่�นอยูกั่บข้นาด้
หน้าอกข้องแต่ีละบุคคล และสิภูาพภูมูอิากาศในแต่ีละปรัะเทศ 
จัากการัศ่กษาแบบตัีด้ข้วาง (cross-sectional study) เกี�ยว
กับผู้ลกรัะทบด้้านสิุข้ภูาพข้องการัสิวมใสิ่เสิ่�อรัดั้ทรัางอกในกลุ่ม
คนข้า้มเพศจัำานวน 1800 คน พบวา่มผีู้ลต่ีอภูาวะทางอารัมณ์์

การกดรดั
9.4

การกดรดั เป็นวธิกีารกดเนือ้เยือ่บรเิวณหน้าอกลงให้
มคีวามแบนราบ ท้ังน้ีเพือ่การแสดงออกถึงความเป็น
ชายมากขึน้ จงึเป็นวธิท่ีีใชกั้นในกลุม่ผูช้ายขา้มเพศและ
นอน-ไบนารท่ีีเป็นเพศหญงิแต่กำาเนดิ

และสิขุ้ภูาพจัติีข้องผูู้้สิวมใสิอ่ยา่งมนัียสิำาคัญ (Peitzmeier และ
คณ์ะ 2560) ผูู้้เข้า้รัว่มใหก้ารัยน่ยนัวา่ การัสิวมใสิเ่สิ่�อลกัษณ์ะด้งั
กลา่วสิง่ผู้ลด้มีากกวา่ผู้ลเสิยีทางด้า้นกายภูาพต่ีอพวกเข้า โด้ย
ผู้ลด้ปีรัะกอบไปด้ว้ย การัชีว่ยใหพ้วกเข้ามภีูาวะวติีกกังวล รัวม
ถ่ึงภูาวะซิม่เศรัา้ต่ีางๆ ที�ลด้ลง อันเกี�ยวข้อ้งกับความรัูส้ิก่แปลก
แยกในเพศสิภูาพข้องพวกเข้า รัวมถ่ึงมคีวามรัูส้ิก่อยากฆ่า่ตัีว
ตีายที�ลด้ลง อีกด้ว้ย แต่ีในภูาพรัวมแลว้ การัสิวมเสิ่�อรัดั้ทรัวงอก
ลกัษณ์ะนี�ยงัชีว่ยเพิ�มความพูนความเป็นอยูที่�ด้ ี รัวมถ่ึงชีว่ยให้
พวกเข้ามีความรัูส้ิ่กมั�นใจัและปลอด้ภัูยมากยิ�งข้่�นในการัออกสิู่
สิงัคมภูายนอกอีกด้ว้ย
อยา่งไรัก็ตีาม ก็ยงัพบวา่ การัสิวมเสิ่�อรัดั้ทรัวงอกสิง่ผู้ลเสิยีทาง
ด้า้นรัา่งกายหลายปรัะการั โด้ยผูู้้เข้า้รัว่มเก่อบทกุคนกลา่วถ่ึง
ผู้ลกรัะทบเชีงิลบอยา่งน้อยคนละ 28 เรั่�อง แต่ีเรั่�องที�พบบอ่ยที�สิดุ้
 ค่อ อาการัปวด้หลงั  (53.8%) ตีามมาด้ว้ยอาการัรัอ้นทรัวงอก
 (53.5%) อาการัเจับ็หน้าอก (48.8%) อาการัหายใจัลำาบาก
 (46.6%) อาการัคัน (44.9%) การัเสิยีทรัวด้ทรัง (40.3%) และ
อาการัปวด้ไหล ่(38.9%) %) ผูู้้เข้า้รัว่มปรัะมาณ์ 3 ใน 4 ยงัมคีวาม
กังวลเกี�ยวกับปัญหาผู้ิวหนัง/เน่�อเย่�ออ่อน (76.3%) และอาการั
ปวด้ (74.0%)

ขอ้เสยีขอ้ดี
ลดความวติกกังวล

ลดอาการซมึเศรา้จากภาวะแปลกแยกจาก
เพศกำาเนดิ

ลดภาวะการอยากฆา่ตัวตาย

ความสขุทางอารมณเ์พิม่ขึน้

มคีวามรูส้กึมัน่ใจและปลอดภัยมากขึน้ในการ
ออกสูส่งัคมภายนอก

ปวดหลัง

รอ้นเกินไป

เจบ็หนา้อก

หายใจไมอ่่ิ่ม

อาการคัน

ทรวดทรงไมดี่

ปวดไหล่

มปัีญหาผวิหนงั

อาการปวดต่างๆ

53.8%

53.5%

48.8%

46.6%

44.9%

40.3%

38.9%

76.3%

74.0%
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Prosthetics 
9.5

การใชอ้วยัวะเทียม
อวยัวะเทียม มกัเป็นคำาที�คนข้า้มเพศใชีเ้พ่�อหมายถ่ึง:

อวยัวะเพศชีายเทียม (Packers): เป็นอุปกรัณ์์สิำาหรับัยดั้ใสิใ่นชุีด้
ชีั�นใน เพ่�อสิรัา้งรัูปลกัษณ์์ภูายนอกและใหค้วามรัูส้ิก่เสิมอ่นกับ
เป็นอวยัเพศชีาย
อุปกรัณ์์ Stand to Pee (STPs): เป็นอุปกรัณ์์เพ่�อชีว่ยบุคคลที�
ไมม่อีวยัวะเพศชีายใหส้ิามารัถึปัสิสิาวะข้ณ์ะยน่ได้ ้ ยิ�งรัุน่ที�มรีัาคา
แพง จัะยิ�งด้สูิมจัรังิมากข้่�น
เต้ีานมเทียม: เป็นอุปกรัณ์์เพ่�อชีว่ยสิรัา้งรัูปรัา่งและนำ�าหนักข้อง
หน้าอก 

ผูู้้ให้บรัิการัด้้านสิุข้ภูาพสิามารัถึชี่วยผูู้้ป่วยลด้ผู้ลกรัะทบด้้าน
สิขุ้ภูาพต่ีางๆ เหลา่นี�ได้ ้โด้ยการัแนะนำาใหพ้วกเข้าหา ‘วนัพกั’ จัาก
การัรัดั้ทรัวงอกเม่�อเป็นไปได้ ้ รัวมถ่ึงหลกีเลี�ยงการัใชีผู้้้าพนัเคลด็้ 
(elastic bandages) เทปผู้้า และ “พลาสิติีกแรัป” ในการักด้รัดั้
หน้าอก ตีลอด้จันแนะนำาใหพ้วกเข้าสิวมเสิ่�อรัดั้ทรัวงอกด้ว้ยความ
รัะมดั้รัะวงั และใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกับวธิิปี้องกันต่ีางๆ เชีน่ การัด้แูล
ผู้ิวหนังใหส้ิะอาด้อยูเ่สิมอเพ่�อหลกีเลี�ยงปัญหาผู้ิว เป็นต้ีน
นอกจัากนี� การัทำาศัลยกรัรัมตัีด้หน้าอก ยงัเป็นอีกวธิิทีี�จัะสิามารัถึ
ชีว่ยใหค้นข้า้มเพศลด้รัะยะเวลาการัสิวมเสิ่�อรัดั้ทรัวงอก รัวมถ่ึง
ลด้ความเสิี�ยงใด้ๆ ที�ตีามมา ตีลอด้จันชีว่ยใหพ้วกเข้ามคีณุ์ภูาพ
ชีวีติีที�ด้ขี้่�นได้อี้กด้ว้ย 
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ท่านทราบถึงทางเลือกท่ีปลอดภัยสำาหรบัผูป่้วยขา้มเพศเก่ียวกับการขจดัขน ตลอดจน
การเรยีนฝึกเสยีงและการสื่อสาร หรอืไม?่  

ท่านมขีอ้มูลและทราบถึงแนวปฏิบติัท่ีปลอดภัยเก่ียวกับการใชว้ธิกีดรดัทรวงอกและ
การอำาพรางอวยัวะเพศชายหรอืไม?่ หากไมม่ ีท่านสามารถดขูอ้มูลต่างๆ เหล่านัน้ได้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีใหไ้วด้้านล่างนี้ 

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั

แหล่งท่ีมา
BINDING

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health 
impact of chest binding among transgender adults: a community-
engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 19:1, 64-
75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 

Callen-Lorde Community Health Centre. Safer binding pamphlet: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/Safer-Binding_2018_FINAL.pdf 

Safe binding information including breathing and stretching exercises 
from Gender Minorities Aotearoa and Physiospot, Aotearoa New Zealand 
https://genderminorities.com/binding-info/ 

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

Peitzmeier S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Health 
impact of chest binding among transgender adults: a community-
engaged, cross-sectional study, Culture, Health & Sexuality, 19:1, 64-
75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 

TUCKING

How Does Tucking Work and Is It Safe? – Healthline

Safer tucking pamphlet from Callen Lorde Clinic, New York:  http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Safer-Tucking_Final.pdf 

Trans Hub illustrated online guide: How to tuck and tucking safely: 
https://www.transhub.org.au/tucking?rq=tucking 

PROSTHETICS

TransHub page with information about packers, Stand to Pee device 
(STPs), and Breast forms / padding: https://www.transhub.org.au/
prosthetics?rq=packing 

APTN’s trans masc guide: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

HAIR REMOVAL

 Reeves C, Deutsch MB and Stark JW. 2016. ‘Hair Removal’. In Deutsch 
M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and gender affirming care of 
transgender and gender minority people. Centre of Excellence for 
Transgender Health

VOICE AND COMMUNICATION TRAINING 

Davies S, Papp VG & Antoni C. 2015.  Voice and Communication Change 
for Gender Nonconforming Individuals: Giving Voice to the Person 
Inside, International Journal of Transgenderism, 16:3, 117-159, DOI: 
10.1080/15532739.2015.1075931 https://doi.org/10.1080/15532739.
2015.1075931

Callen-Lorde: Finding Your Voice: A Short Guide to Vocalisation: http://
callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Voice-Brochure_Final.pdf 

มคีวามรูเ้ก่ียวกับแนวปฏิบติัในการใชว้ธิกีดรดัทรวงอกและการอำาพรางอวยัวะเพศชาย
รวมถึงการใชอ้วยัวะเทียมเชน่อวยัวะเพศชายเทียม(Packers)และเต้านมเทียม

ติดตามประเมนิการใชว้ธิกีดรดัทรวงอกของผู้ป่วยขา้มเพศอยา่งสม่ำาเสมอ  รวมถึง
อาการต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และแรงจูงใจของพวกเขาในการใชว้ธิดัีงกล่าว ท้ังน้ีเพื่อ
เขา้ใจความเสีย่งและประโยชน์ท่ีพวกเขาได้รบั พรอ้มให้ความรูแ้ละขอ้มูลจากงานวจิยั
ต่างๆ ในปัจจุบนั เพื่อชว่ยให้พวกเขาสามารถตัดสนิใจอยา่งเหมาะสมได้เก่ียวกับการใช้
วธิกีดรดัทรวงอกท่ีดีต่อรา่งกายและจติใจของพวกเขา

สอบถามแนวปฏิบัติของผู้ป่วยข้ามเพศในการอำาพรางอวยัวะเพศด้วยการแต๊บอย่าง
ระมดัระวงัพรอ้มประเมนิอาการต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้กับพวกเขา
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บรกิารเพื่อการขา้มเพศ
ด้วยการผ่าตัด
10.1 บทนำา

10.2 บรบิทระดับภมูภิาค

10.3 บทบาทของบุคลากรทางการแพทยท่ั์วไป

10.4 สรุปการผ่าตัดเพื่อการขา้มเพศในรูปแบบต่างๆ

10.5 เกณฑ์คณุสมบติัในการเขา้รบัการผ่าตัดตามแนว
ปฏิบติัของWPATH SOC v7 

10.6 การติดตามผลหลังการผ่าตัด

10
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเขา้ใจการผ่าตัดแปลงเพศรูปแบบต่างๆ ท่ีคน
ขา้มเพศท่ีต้องการ

ทำาความเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของผู้ประกอบวชิาชพี
ด้านสขุภาพท้ังก่อนและหลังการผ่าตัด

ทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติในปัจจุบันของผู้ป่วยในการ
เข้ารับบริการเพื่อการข้ามเพศด้วยการผ่าตัดภายใต้
มาตรฐานบรกิารสขุภาพWPATH SOC7

1
2

3
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ผูู้้ที�สิามารัถึเข้า้ถ่ึงได้้สิว่นใหญ่มกัเด้ินทางไปยงัปรัะเทศในภูมูภิูาค
เอเชียีที�มบีรักิารัด้งักลา่ว และอาจัมค่ีาใชีจ้ัา่ยที�ตีำ�ากวา่ อยา่งไรั
ก็ตีาม นี�อาจัไมใ่ชีท่างเลอ่กที�สิมเหตีสุิมผู้ลนักสิำาหรับัคนสิว่น
ใหญ่ในภููมิภูาคแปซิฟิิกิเน่�องจัากค่าใชี้จั่ายในการัเด้ินทางที�สิูงใน
ภูมูภิูาคนี� นอกเหน่อจัากเข้ตีปกครัองพเิศษอยา่งเกาะฮอ่งกง
ในปรัะเทศจันี และองค์กรัใหค้วามชีว่ยเหลอ่บางแหง่ในปรัะเทศ
อินเด้ยีแลว้ คนข้า้มเพศสิว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้ร้ับัความชีว่ยเหลอ่
ในเรั่�องค่าใชี้จั่ายเพ่�อเข้้ารับับรักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศจัากรัะบบ
สิาธิารัณ์สิขุ้หรัอ่ปรัะกันสิงัคมในปรัะเทศข้องพวกเข้า ซิ่�งการัทำา
ศัลยกรัรัมเพ่�อการัข้า้มเพศมคีวามจัำาเป็นในทางการัแพทยส์ิำาหรับั
คนข้า้มเพศจัำานวนมาก ไมว่า่จัะเป็น การัเสิรัมิหน้าอก การัตัีด้
หน้าอก และการัแปลงเพศ เป็นต้ีน ในข้ณ์ะที�ในบางปรัะเทศ การั
ทำาศัลยกรัรัมด้งักลา่วยงัถ่ึอเป็นการักรัะทำาที�ผู้ิด้กฎหมาย เชีน่
ในปรัะเทศพมา่ เป็นต้ีน สิว่นในปรัะเทศจันี มขี้อ้กำาหนด้ที�กีด้กัน
บุคคลข้า้มเพศจัำานวนมากจัากบรักิารัด้งักลา่ว โด้ยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งหากพวกเข้าเป็นผูู้้ที�แต่ีงงานแลว้ หรัอ่มอีายุตีำ�ากวา่ 20 ปี หรัอ่
เคยมปีรัะวติัีอาชีญากรัรัม
ถ่ึงแมใ้นบางปรัะเทศอาจัมบีรักิารัด้งักลา่วใหเ้ข้า้ถ่ึง แต่ีรัะบบ
ปรัะกันสิขุ้ภูาพข้องพวกเข้ากลบัไมค่รัอบ คลมุ ทำาใหค้นข้า้มเพศ
สิว่นใหญ่ข้าด้ทางเลอ่กในสิว่นนี� นอกจัากนี� การัข้าด้ข้อ้บงัคับ
 รัะเบยีบการั หรัอ่บุคลากรัทางการัแพทยที์�มคีวามพรัอ้มชีว่ย
เหลอ่คนข้า้มเพศทั�งในด้า้นวฒันธิรัรัมหรัอ่การัแพทย ์ ยงัทำาให้
คนข้า้มเพศบางคนเลอ่กที�จัะใชีบ้รักิารัจัากผูู้ใ้หบ้รักิารัที�ไมผู่้า่นการั
รับัรัอง ซิ่�งอาจัหมายถ่ึงการัใชีซ้ิลิโิคนและสิารัเติีมเต็ีมรัูปแบบอ่�นๆ 
ที�อาจัก่อใหเ้กิด้อันตีรัายถ่ึงแก่ชีวีติีข้องพวกเข้าได้้

• การัผู้่าตัีด้สิว่นบน (การัตัีด้หน้าอกและการัเสิรัมิหน้าอก)

• การัผู้่าตัีด้สิว่นลา่ง / การัผู้่าตัีด้แปลงเพศ
• การัผู้่าตัีด้รัูปแบบอ่�นๆ
ผูู้้ใหบ้รักิารัปฐมภููมสิิามารัถึมบีทบาทสิำาคัญในการัพัฒนาสิุข้ภูาพ
ข้องคนข้า้มเพศได้ ้ ตัีวอยา่งเชีน่ การัใหข้้อ้มูลหรัอ่การัด้แูลเชีงิ
ป้องกัน การัปรัะเมนิเบ่�องต้ีน การัจัดั้การัปัญหาด้า้นสิขุ้ภูาพต่ีางๆ
 ที�เกี�ยวข้อ้งกับการัข้า้มเพศ รัวมถ่ึงปัญหาสิขุ้ภูาพทั�วไป หรัอ่การั
สิง่ต่ีอผูู้้ป่วยไปยงัหน่วยบรักิารัอ่�นที�เหมาะสิม เป็นต้ีน ข้อ้มูลใน
หวัข้อ้นี� จัง่มจุีัด้มุง่หมายเพ่�อชีว่ยผูู้้ใหบ้รักิารัปฐมภูมูสิิามารัถึ
ทำางานที�เกี�ยวข้อ้งนี�ได้อ้ยา่งมปีรัะสิทิธิภิูาพ 

เน่�อหาในแต่ีละสิว่นด้งัต่ีอไปนี� อ้างอิงเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีตีามที�
กำาหนด้ไวใ้น แนวปฏิิบติัีข้อง WPATH SOC ฉบบัที� 7 ซิ่�งปรัะกอบ
ไปด้ว้ยเน่�อหาเกี�ยวกับมาตีรัฐานและเกณ์ฑ์์ต่ีางๆ ที�เป็นที�ยอมรับั
ในรัะด้บัสิากลในการัเข้า้ถ่ึงบรักิารัผู้่าตัีด้ข้องแต่ีละบุคคล ปัจัจุับนั
 แนวปฏิิบติัีข้อง WPATH SOC กำาลงัได้ร้ับัการัปรับัปรัุงเป็นฉบบั
ที� 8 ซิ่�งกำาลงัจัะครับภูารัะในปี 2564 นี� โด้ยมเีน่�อหาปรัะกอบไป
ด้ว้ยแนวปฏิิบติัีในรัะด้บัสิากล รัวมถ่ึงในภูมูภิูาคเอเชียีและแปซิฟิิกิ
 หลงัเน่�อหาใหมถ่ึกูปรับัปรัุงเสิรัจ็ัแลว้ ท่านสิามารัถึเข้า้ไปด้ไูด้ที้�
  เวบ็ไซิต์ี WPATH

บรบิทระดับ
ภมูภิาค

บทนำา

คนขา้มเพศสว่นใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ยงั
ไมส่ามารถเขา้ถึงการทำาศัลยกรรมเพือ่การขา้มเพศได้

หัวขอ้น้ีมเีนื้อหาเก่ียวกับบรกิารเพื่อการขา้มเพศด้วย
การผา่ตัดรูปแบบต่างๆซึง่แบง่ออกเป็น:

10.210.1
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หน่�งในองค์ปรัะกอบที�สิำาคัญในการัสินับสินุน ค่อ การัทำาความคุ้น
เคยกับบรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศรัูปแบบต่ีางๆ เน่�อหาต่ีอไปนี�เป็น
เน่�อหาสิรัุปสิำาหรับัแพทย ์ โด้ยด้ดั้แปลงข้อ้มูลมาจัากเน่�อหาบน
 เวบ็ไซิต์ี TransHub

บทบาทของบุคลากร
ทางการแพทยท่ั์วไป

10.3

ในประเทศออสเตรเลีย  บุคลากรทางการแพทยใ์นหน่วย
บรกิารปฐมภมูิ มบีทบาทสำาคัญในการสนับสนุนผู้ป่วยท้ัง
ก่อนในระหวา่งและหลังการผ่าตัด

ผูู้้ป่วยข้องท่านจัำาเป็นต้ีองผู่้านการัปรัะเมินจัากผูู้้เชีี�ยวชีาญด้้าน
สิขุ้ภูาพจัติีก่อน เพ่�อตีรัวจัด้คูวามพรัอ้มข้องพวกเข้าในการัทำา
ศัลยกรัรัม ทั�งนี� มาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC7 ยงั
ได้ร้ัะบุเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีต่ีางๆ ที�ผูู้้ป่วยข้า้มเพศควรัจัะต้ีองมใีน
การัเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้ (Coleman และคณ์ะ, 2555 ภูาคผู้นวก ค
.) ข้อ้มูลเหลา่นี� ยงัมรีัะบุไวใ้นชีว่งท้ายข้องชุีด้คู่มอ่นี� อยา่งไรัก็ตีาม 
แต่ีละปรัะเทศอาจัมแีนวปฏิิบติัีที�แตีกต่ีางกันไป
นอกจัากนี� WPATH SOC7 ยงัได้ร้ัะบุแนวทางสิำาหรับัผูู้้เชีี�ยวชีาญ
ด้า้นสิขุ้ภูาพจัติี ในการัเข้ยีนจัด้หมายสิง่ตัีวพวกเข้าไปยงัหน่วย
บรักิารัอ่�นๆ เพ่�อเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้  วา่จัะต้ีองบนัท่กรัายละเอียด้
อะไรับา้งข้องผูู้้ป่วย (Coleman และคณ์ะ, 2555, หน้า 27-28) 
โด้ยท่านสิามารัถึด้ตัูีวอยา่งแบบฟิอรัม์การัเข้ยีนจัด้หมายด้ังกลา่ว
ได้ใ้นเวบ็ไซิต์ี TransHub26 

ในการันัด้หมายก่อนการัผู้่าตัีด้ แพทยค์วรัต้ีองมกีารัสินทนา
อย่างเปิด้เผู้ยกับผูู้้ป่วยถ่ึงสิิ�งที�การัผู้่าตัีด้สิามารัถึทำาได้้และไม่
สิามารัถึทำาได้ ้ ซิ่�งอาจัครัอบคลมุถ่ึงการัสิรัุปข้ั�นตีอนการัผู้่าตัีด้
ทั�งหมด้ รัวมถ่ึงภูาวะแทรักซิอ้นที�อาจัเกิด้ข้่�น ปัจัจัยัเสิี�ยงและ
ผู้ลลพัธิข์้องการัผู้่าตัีด้
หากผูู้้ป่วยข้องท่านกำาลังพิจัารัณ์าที�จัะทำาการัผู้่าตัีด้ในต่ีาง
ปรัะเทศ ควรัอธิบิายถ่ึงปรัะโยชีน์และความเสิี�ยงข้องทางเลอ่กนี�
 หน่�งในความเสิี�ยง ค่อ การัที�ผูู้้ป่วยอาจัจัะไมส่ิามารัถึเข้า้ถ่ึงการั
ด้แูลหลงัการัผู้่าตัีด้อยา่งต่ีอเน่�องได้ ้ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรัณี์
ผูู้้ป่วยมภีูาวะแทรักซิอ้นเกิด้ข้่�น การันัด้หมายใหผูู้้้ป่วยเข้า้พบ
หลงัจัากที�เด้นิทางกลบัมาทันที อาจัชีว่ยแก้ไข้ปัญหาความคลาด้
เคล่�อนในเรั่�องข้องข้อ้มูลหรัอ่การัรักัษาได้ ้ รัวมถ่ึงแพทยค์วรัชีี�ให้
เห็นถ่ึงความสิำาคัญข้องการัลางานและ/หรัอ่หยุด้เรัยีนเพ่�อการั
พกัฟิ้� นหลงัผู้่าตัีด้

1

26 https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx 
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กท่านเป็นแพทยป์รัะจัำาข้องผูู้้ป่วย ท่านอาจัเป็นบุคคลหลกัในการั
ด้แูลพวกเข้าหลงัการัผู้่าตัีด้ รัวมถ่ึงติีด้ตีามภูาวะแทรักซิอ้นต่ีางๆ
 ที�อาจัเกิด้ข้่�น
คนข้้ามเพศหลายคนอาจัใชี้เวลานานในการัรัอเพ่�อเข้้ารับัการั
ผู้่าตัีด้ และอาจัคาด้หวงัความความรัูส้ิก่ในแง่บวกเพยีงอยา่ง
เด้ยีวหลงัการัผู้่าตัีด้ ด้งันั�น ท่านจัง่ควรัพูด้คยุเพ่�อใหพ้วกเข้าเผู้่�อ
ใจัไวส้ิำาหรับัความรัูส้ิก่ในแง่ลบที�อาจัเกิด้ข้่�นได้เ้ชีน่กัน ซิ่�งนั�นไมไ่ด้้
หมายความวา่ พวกเข้าได้ท้ำาบางสิิ�งบางอยา่งผู้ิด้พลาด้ไป หากแต่ี
มนัเป็นเรั่�องปกติีข้องการัพกัฟิ้� นจัากการัผู้่าตัีด้ และไมม่ใีครัรัูว้า่
ผู้ลลพัธิจ์ัะออกมาและสิามารัถึทำางานได้แ้ค่ไหนอยา่งไรั

ศัลยแพทย์บางคนอาจัข้อให้ผูู้้ป่วยลด้ปรัมิาณ์การัใชี้ฮอรัโ์มน
 โด้ยเฉพาะฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจัน ทั�งก่อนและหลงัการัผู้่าตัีด้ทันที
 นอกจัากนี� ผูู้้ป่วยข้องท่านอาจัต้ีองการัพูด้คยุเกี�ยวกับกรัอบ
เวลา ความคาด้หวงั และผู้ลข้า้งเคียงที�อาจัเกิด้ข้่�นจัากการัผู้่าตัีด้
 สิำาหรับัผูู้้ที�กำาลงัใชีฮ้อรัโ์มนบำาบดั้ด้ว้ยวธิิกีารัฝัึงเอสิตีรัาได้ออล
ใต้ีผู้ิวหนัง ท่านอาจัพจิัารัณ์าแนะนำาใหผูู้้้ป่วยข้องท่านพยายาม
วางแผู้นวันที�ต้ีองการัเข้้ารับัการัผู้่าตัีด้เพ่�อให้พวกเข้ามีรัะด้ับ
เลอ่ด้ที�ตีำ�าเม่�อทำาการัผู้่าตัีด้ และทำาการัฝัึ� งฮอรัโ์มนครัั�งต่ีอไปหลงั
การัผู้่าตัีด้ หา

การให้ความชว่ยเหลือผู้ป่วยขา้มเพศในการผ่าตัด
2 3ในชว่งท่ีการผา่ตัดจะเริม่ขึน้ หลังการผา่ตัด
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สรุปการผ่าตัดเพื่อการขา้ม
เพศในรูปแบบต่างๆ

10.4

เน้ือหาในสว่นน้ีเป็นการสรุปรูปแบบต่างๆของ
การผา่ตัดเพือ่การขา้มเพศ

การัผู้่าตัีด้เพ่�อการัข้า้มเพศ เชีน่ การัผู้่าตัีด้ชีอ่งคลอด้และการั
ปั� นองคชีาติี  ยงัไมม่ใีหบ้รักิารัในปรัะเทศสิว่นใหญ่ในภูมูภิูาค
เอเชียี โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในปรัะเทศที�มทีรัพัยากรัอยูอ่ยา่งจัำากัด้
 คนข้า้มเพศจัำานวนมากจัง่เลอ่กที�จัะเด้นิทางเพ่�อเข้า้รับับรักิารัด้งั
กลา่วในปรัะเทศต่ีางๆ ในภูมูภิูาค ซิ่�งการัผู้่าตัีด้แต่ีละรัูปแบบมกีารั
ใชีเ้ทคนิคและวธิิกีารัที�ซิบัซิอ้นแตีกต่ีางกันไป อัตีรัาการัเกิด้ภูาวะ
แทรักซิอ้นก็อาจัแตีกต่ีางกันด้ว้ยชีน่กัน ข้่�นอยูกั่บศัลยแพทย์
แต่ีละคน ด้งันั�น ผูู้้ป่วยจัง่ควรัทรัาบวา่ ศัลยแพทยแ์ต่ีละคนมี
ความชีำานาญและปรัะสิบการัณ์์ที�แตีกต่ีางกัน ที�อาจัก่อใหเ้กิด้ภูาวะ
แทรักซิอ้นที�แตีกต่ีางกัน   
อยา่งไรัก็ตีาม พบวา่ รัูปแบบการัผู้่าตัีด้ เชีน่ การัตัีด้มด้ลกู การั
ตัีด้ลกูอัณ์ฑ์ะ และการัตัีด้เต้ีานม มใีหบ้รักิารัอยูใ่นหลายปรัะเทศ
ในภูมูภิูาคนี� เน่�องจัากเป็นบรักิารัที�บุคคลทั�วไปที�ไมใ่ชีค่นข้า้มเพศ
ก็มคีวามต้ีองการั ด้งันั�น คนข้า้มเพศก็ควรัสิามารัถึเข้า้ถ่ึงบรักิารั
เหลา่นี�ได้อ้ยา่งเท่าเทียมกันกับบุคคลทั�วไปเหลา่นั�นด้ว้ยเชีน่กัน

ศัลยกรรมสำาหรับผู้หญิงข้ามเพศและนอน-
ไบนารท่ีีเป็นเพศชายแต่กำาเนดิ

การตัดลกูอัณฑะ  การัตัีด้ลกูอัณ์ฑ์ะ  เป็นการักำาจัดั้อัณ์ฑ์ะและ
อาจัทำาได้โ้ด้ยไมต้่ีองตัีด้อวยัวะเพศชีาย (penectomy) หรัอ่การั
สิรัา้งชีอ่งคลอด้ (vaginoplasty) ผูู้้ป่วยที�กำาลงัอยูใ่นรัะหวา่งการั
ใชีฮ้อรัโ์มนเอสิโตีรัเจันอยูแ่ลว้ อาจัใชีฮ้อรัโ์มนด้งักลา่วในปรัมิาณ์
ที�ลด้ลงหลงัการัผู้่าตัีด้ และไมม่คีวามจัำาเป็นต้ีองใชีย้าที�มฤีทธิิ�ต้ีาน
ฮอรัโ์มนเพศชีาย (ยาต้ีานฮอรัโ์มน) อีกต่ีอไป
การสรา้ง/กระชบัชอ่งคลอด รัูปแบบการัผู้่าตัีด้นี� เป็นการัสิรัา้ง
ชีอ่งคลอด้ข้่�นมาโด้ยใชีเ้น่�อเย่�อจัากอวยัวะเพศชีาย หรัอ่อาศัยการั
ปลกูถ่ึายผู้ิวหนังจัากบรัเิวณ์ลำาไสิ ้ (colon graft) กรัะบวนการั
ด้ังกล่าวยังรัวมไปถ่ึงการัสิรัา้งคลิตีอรัสิิและแคมข้องอวยัวะเพศ
หญิง โด้ยอาศัยเน่�อเย่�อจัากบรัเิวณ์รัอบข้า้ง การัสิรัา้งชีอ่งคลอด้
โด้ยใชี้วิธิีการัปลูกถ่ึายผู้ิวหนังจัากบรัเิวณ์ลำาไสิ้ใหญ่แทนการัใชี้
เน่�อเย่�อจัากอวยัวะเพศชีาย มกัมคีวามยด่้หยุน่และความหลอ่ล่�น
ในตัีวเอง อยา่งไรัก็ตีาม การัที�เน่�อเย่�อด้งักลา่วมคีวามหลอ่ล่�นใน
ตัีวเองอยูเ่สิมอ อาจัก่อใหเ้กิด้ความรัูส้ิก่รัำาคาญได้ใ้นผูู้้หญิงข้า้ม
เพศบางคน
การตัดอวยัวะเพศชาย รัูปแบบการัผู้่าตัีด้นี� เป็นการัตัีด้อวยัวะ
เพศชีายออก ซิ่�งด้ว้ยทั�วไปแลว้จัำาเป็นต้ีองมกีารัตัีด้ลกูอัณ์ฑ์ะ
ตีามไปด้ว้ย ยกเวน้ในบางพ่�นที�ข้องภูมูภิูาคเอเชียีใต้ีที�ยงัคงมี
การัทำาหมนัโด้ยการัตัีด้อวยัวะออกอยา่งเด้ยีว แต่ีโด้ยทั�วไปแลว้
 กรัะบวนการัตัีด้อวยัวะเพศชีายมกัมาพรัอ้มกับการัทำาศัลยกรัรัม
สิรัา้งชีอ่งคลอด้ ซิ่�งเทคนิคที�ใชีทั้�วไป ค่อ การันำาผู้ิวหนังข้อง
องคชีาตีมาใชีเ้พ่�อสิรัา้งชีอ่งคลอด้
การเสรมิหน้าอก สิำาหรับัผูู้้ที�พบวา่ ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจันไม่
สิามารัถึกรัะตีุ้นการัเจัรัญิเติีบโตีข้องเต้ีานมพวกเข้าได้้อยา่งเพียง
พอ (ซิ่�งโด้ยทั�วไปเป็นพฒันาการัในชีว่ง ‘วยัรัุน่’ เท่านั�น) อาจัมี
ความจัำาเป็นต้ีองพ่�งความชีว่ยเหล่อทางการัแพทยโ์ด้ยการัทำาศัล
กรัรัมเสิรัมิหน้าอก
การผ่าตัดตกแต่งลกูกระเดือก ข้ั�นตีอนการัผู้่าตัีด้นี� เป็นการั
ผู้่าตัีด้เพ่�อชีว่ยลด้ข้นาด้ข้องกรัะด้กูอ่อนไทรัอยด้ ์ หรัอ่บรัเิวณ์
กรัะด้กูอ่อนสิว่นด้า้นหน้าข้องลำาคอ
การผ่าตัดเปลี�ยนเสยีง การัผู้า่ตัีด้เปลี�ยนเสิยีงมวีตัีถึปุรัะสิงค์เพ่�อ
เพิ�มรัะด้บัเสิยีงพูด้ แพทยค์วรัแนะนำาใหผูู้้ป้ว่ยเข้า้รับัการับำาบดั้การั
พูด้ (speech therapy) กอ่นเข้า้รับัการัผู้า่ตัีด้รัปูแบบนี�
การปรบัใบหน้าให้มคีวามเปน็ผู้หญิง กรัะบวนการัปรับัใบหน้า
ใหม้คีวามเป็นผูู้้หญิง ยงัรัวมไปถ่ึงการัทำาศัลยกรัรัมตีกแต่ีงความ
งามเพ่�อปรับัเปลี�ยนสิดั้สิว่นข้องใบหน้า

149



ศัลยกรรมสำาหรับผู้ชายข้ามเพศและนอน-
ไบนารท่ีีเป็นเพศหญงิแต่กำาเนดิ

การตัดเต้านม การัตัีด้เต้ีานม เป็นรัูปแบบการัผู้่าตัีด้ที�ผูู้้ชีาย
ข้า้มเพศนิยมทำากันบอ่ยที�สิดุ้ เพ่�อข้จัดั้เน่�อเย่�อเต้ีานมที�มอียูแ่ละ
สิรัา้งหน้าอกใหมที่�มคีวามแบนรัาบ โด้ยอาศัยเทคนิคที�หลาก
หลาย สิว่นใหญ่ข้่�นอยูกั่บปรัมิาณ์เน่�อเย่�อเต้ีานมที�ต้ีองการักำาจัดั้
ออก การัตัีด้เต้ีานมยงัอาจัก่อใหเ้กิด้แผู้ลเป็นและอาจัจัำาเป็นต้ีอง
ใชีว้ธิิกีารัปลกูถ่ึายหวันมรัว่มด้ว้ย ทั�งนี�ข้่�นอยูกั่บเทคนิคข้อง
ศัลยแพทยแ์ต่ีละคน27

การผ่าตัดมดลกู/รงัไข่ การัผู้่าตัีด้มด้ลกู เป็นการัตัีด้เอามด้ลกู
หรัอ่ปากมด้ลกูทั�งหมด้หรัอ่บางสิว่นออก โด้ยศัลยแพทยอ์าจั
พจิัารัณ์าตัีด้รังัไข้อ่อกด้ว้ย ซิ่�งวธิิกีารันี�จัะเรัยีกวา่การัตัีด้รังัไข้ ่
(oophorectomy) หรัอ่อาจัปลอ่ยทิ�งไวก็้ได้ ้28

จัากมาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC7 ยงัได้ร้ัะบุไวว้า่ การั
ผู้่าตัีด้มด้ลกูถ่ึอเป็น “องค์ปรัะกอบที�สิำาคัญทางการัแพทยใ์นการั
ทำาการัผู่้าตัีด้เพ่�อการัข้า้มเพศสิำาหรับัผูู้้ชีายข้า้มเพศที�เล่อกใชีว้ธิินีี�
” (โคลแมน 2555)

การัผู้่าตัีด้มด้ลูกอาจัเป็นสิ่วนหน่�งข้องกรัะบวนการัผู้่าตัีด้สิรัา้ง
อวยัวะเพศชีายหรัอ่การัสิรัา้งชีอ่งคลอด้ เพรัาะเน่�อเย่�อในชีอ่ง
คลอด้จัะถึกูนำามาใชีเ้พ่�อการัต่ีอท่อปัสิสิาวะสิำาหรับัอวยัวะเพศชีาย
เทียม นอกจัากนี�การัผู้่าตัีด้มด้ ยงัเป็นวธิิทีี�จัำาเป็นสิำาหรับัผูู้้ป่วยที�
พบวา่มเีน่�องอกในมด้ลกู หรัอ่มภีูาวะเลอ่ด้ออกผู้ิด้ปกติีจัากเย่�อบุ
โพรังมด้ลกู รัวมถ่ึงผูู้้ที�มปีรัะวติัีคนภูายในครัอบครัวัเคยเป็นโรัค
มะเรัง็มาก่อน
ศัลยกรรมยดืขยายคลิตอรสิ ศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอรัสิิ 
(Metoidioplasty) เป็นการัผู้่าตัีด้ที�นำาเน่�อเย่�อจัากอวยัวะเพศที�มี
อยู ่ มาสิรัา้งอวยัวะเพศชีายเทียมข้่�นใหม ่ ซิ่�งสิามารัถึทำาได้กั้บคน
ที�มภีูาวะคลติีอรัสิิโตีข้่�นจัากการัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรัน  ข้นาด้
ข้องอวยัวะเพศชีายเทียมที�ได้จ้ัะมขี้นาด้เลก็เท่ากับข้องวยัรัุน่ โด้ย
จัะยังคงไวซ้ิ่�งเน่�อเย่�อที�สิามารัถึย่ด้หด้ได้้และรับัรัูค้วามรูัส้ิก่ต่ีางๆ
 ได้ ้ วธิินีี�เป็นการัยด่้ปุ่มคลติีอรัสิิ และในบางครัั�งรัวมถ่ึงเอ็นที�ยด่้
คลติีอรัสิิอยู ่ ใหข้้ยายออกมาจัากเน่�อเย่�อโด้ยรัอบเพ่�อเพิ�มความ
ยาวข้องอวยัวะใหช้ีดั้ชี่�น ซิ่�งวธิินีี�มคีวามรัุกลำ�ารัา่งกายข้องผูู้้ป่วย

น้อยกวา่การัผู้่าตัีด้เพ่�อปั� นองคชีาติี (Phalloplasty) (ด้ดู้า้นลา่ง) 
นอกจัากนี� การัทำาศัลยกรัรัมต่ีอท่อปัสิสิาวะ (urethroplasty) ยงั
ชีว่ยใหบุ้คคลสิามารัถึยน่ปัสิสิาวะได้อี้กด้ว้ย
การผ่าตัดสรา้งอวยัวะเพศชายการัผู้่าตัีด้สิรัา้งอวยัวะเพศชีาย
 เป็นการัผู้่าตัีด้ที�มคีวามซิบัซิอ้นหลายข้ั�นตีอนเพ่�อสิรัา้งองคชีาติี
เทียมข้่�นมา ซิ่�งอาจัรัวมถ่ึงการัต่ีอท่อปัสิสิาวะเพ่�อใหผูู้้้ป่วยข้า้ม
เพศสิามารัถึยน่ปัสิสิาวะได้ ้ โด้ยการัสิรัา้งสิว่นปลายข้ององคชีาติี
 ถึงุอัณ์ฑ์ะเทียม ตัีด้ชีอ่งคลอด้ออก และใสิอั่ณ์ฑ์ะเทียมที�มคีวาม
ยด่้หด้ได้เ้สิมอ่นจัรังิ การัวางแผู้นในแต่ีละข้ั�นตีอนมคีวามเฉพาะ
เจัาะจังสิำาหรับัผูู้้ป่วยแต่ีละคน ซิ่�งอาจัรัวมหรัอ่ไมร่ัวมข้ั�นตีอน
ทั�งหมด้เหลา่นี�ก็ได้ ้  
กรัะบวนการัผู่้าตัีด้สิรัา้งอวัยวะเพศชีายเป็นการันำาผิู้วหนังจัาก
บรัเิวณ์ 3 สิว่นหลกัข้องรัา่งกายมาใชีเ้พ่�อสิรัา้งองคชีาติีเทียม
 ได้แ้ก่ แข้น (บรัเิวณ์ท้องแข้น) ข้า (บรัเิวณ์ต้ีนข้าด้า้นข้า้ง) หรัอ่
ด้า้นหลงัข้องผูู้้ป่วย (บรัเิวณ์แผู้่นกลา้มเน่�อที�เรัยีกวา่ Latissimus 
Dorsi หรัอ่ LD flap) โด้ยผู้ิวหนังเหลา่นี�ปรัะกอบไปด้ว้ยเน่�อเย่�อ
ผู้ิวหนัง ไข้มนั เสิน้ปรัะสิาท หลอด้เลอ่ด้แด้ง และหลอด้เลอ่ด้
ด้ำา ทั�งนี� ปัจัจัยัในการัเลอ่กบรัเิวณ์ผู้ิวหนังที�ต้ีองการันำามาใชี้
 ข้่�นอยูกั่บสิขุ้ภูาพข้องผูู้้ป่วย การักรัะจัายไข้มนั การัทำางานข้อง
เสิน้ปรัะสิาท การัไหลเวยีนข้องเลอ่ด้ เป้าหมายในการัผู้่าตัีด้และ
ผู้ลลพัธิที์�ผูู้้ป่วยต้ีองการั รัวมถ่ึงความรัูส้ิก่ข้องพวกเข้าด้ว้ย 
การสรา้งถงุอัณฑะเทียม รัูปแบบการัผู้่าตัีด้นี� เป็นกรัะบวน
การัสิรัา้งถึุงอัณ์ฑ์ะเทียมข้่�นมาโด้ยใชี้เน่�อเย่�อผู้ิวหนังข้องแคม
ใหญ่ และใชีน้ำ�าเกลอ่หรัอ่ซิลิโิคนในการัสิรัา้งอัณ์ฑ์ะเทียมข้่�นมา
 ศัลยแพทยบ์างคนจัะใชีตั้ีวข้ยายผู้ิวหนังเพ่�อยด่้เน่�อเย่�อใหเ้พยีง
พอสิำาหรับัการัปลกูถ่ึายด้งักลา่ว โด้ยปกติีแลว้ ข้ั�นตีอนนี�มกัทำา
รัว่มกับการัทำาศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอรัสิิ หรัอ่ การัผู้่าตัีด้สิรัา้ง
อวยัวะเพศชีาย
ศัลยกรรมต่อท่อปัสสาวะศัลยกรัรัมต่ีอท่อปัสิสิาวะ เป็นกรัะบวน
การัสิรัา้งท่อลำาเลยีงท่อปัสิสิาวะ และเชี่�อมต่ีอเข้า้กับอวยัวะเพศที�
เพิ�งสิรัา้งข้่�นมาใหม ่ ซิ่�งยงัจัะชีว่ยใหบุ้คคลสิามารัถึยน่ปัสิสิาวะได้้
อีกด้ว้ย    
การตัดชอ่งคลอด การัผู้่าตัีด้ชีอ่งคลอด้ อาจัทำาได้โ้ด้ยการัใชี้
เทคนิคการัตัีด้ทิ�งหรัอ่เทคนิคศัลยกรัรัมตีกแต่ีง และมคีวาม
จัำาเป็นสิำาหรับับุคคลที�ต้ีองการัปิด้ชีอ่งคลอด้

27TransHub ได้ส้ิรัุปข้อ้มูลเกี�ยวกับการัผู้่าตัีด้รัูปแบบต่ีางๆ เอาไวที้�นี�: https://

www.transhub.org.au/clinicians/top-surgery#what-happens 

28ในการัตัีด้ท่อนำาไข้อ่อก จัะเรัยีกวธิินีี�วา่ การัผู้่าตัีด้ท่อนำาไข้ ่สิว่นการัตัีด้มด้ลกูทั�งหมด้
ออก รัวมถ่ึงท่อนำาไข้แ่ละรังัไข้ทั่�งสิองข้า้ง จัะเรัยีกวธิิทัี�งหมด้นี�วา่ การัผู้่าตัีด้มด้ลกู และ
การัผู้่าตัีด้รังัไข้ร่ัวมทั�งท่อนำาไข้ทั่�งสิองข้า้ง
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เกณฑ์คณุสมบติัในการเขา้
รบัการผ่าตัดตามแนวปฏิบติั
ของWPATH SOC v7  

10.5

เนือ้หาต่อมาในชุดคูม่อืน้ีเป็นการอธบิายเกณฑ์
คณุสมบติัต่างๆตามแนวปฏิบติัของWPATH SOCฉบบัท่ี
7สำาหรบับุคคลในการเขา้รบัการผา่ตัดเพือ่การขา้มเพศ

ซิ่�งยงัอ้างอิงการันิยามคนข้า้มเพศวา่เป็น “ภูาวะแปลกแยกจัาก
เพศกำาเนิด้อยา่งต่ีอเน่�องและมเีอกสิารัปรัะกอบครับถ้ึวน” ทั�งนี�
เป็นเพรัาะวา่มาตีรัฐาน SOC ฉบบัปัจัจุับนัถึกูปรับัปรัุงแก้ไข้ก่อน
ที�บญัชีจีัำาแนกโรัครัะหวา่งปรัะเทศ (ICD) ฉบบัลา่สิดุ้ จัะมกีารั
เปลี�ยนการันิยามคนข้า้มเพศใหมเ่ป็น “ภูาวะความไมส่ิอด้คลอ้ง
ทางเพศ” โด้ยคาด้วา่ WPATH SOC ฉบบัที� 8 มแีนวโน้มจัะใชีก้ารั
นิยามทั�ง 2 แบบด้งักลา่ว ซิ่�งเน่�อหาในสิว่นอ่�นๆ ก็จัะถึกูปรับัปรัุง
ใหมด่้ว้ยเชีน่กัน
อยา่งไรัก็ตีาม มาตีรัฐาน SOC ไมไ่ด้เ้รัยีงลำาด้บัความสิำาคัญข้อง
การัทำาการัผู้่าตัีด้ต่ีางๆเอาไว ้ และยงัเป็นแนวทางเท่านั�น ไมใ่ชีข่้อ้
กำาหนด้ทางกฎหมาย โด้ยใหก้ารัเน้นยำ�าวา่ ผูู้้ปรัะกอบวชิีาชีพีด้า้น
สิขุ้ภูาพสิามารัถึนำาเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีต่ีางๆ ไปปรับัใชี ้รัวมทั�งใชีเ้ป็น
วธิิกีารัลด้ภูาวะเสิี�ยง ตีลอด้จันควรัอธิบิายและบนัท่กข้อ้มูลการันำา
ไปปรับัใชีใ้ด้ๆ ที�ต่ีางไปจัากแนวทางข้อง SOC

“เชน่เดียวกับแนวทางของSOC ฉบบัก่อนๆเกณฑ์
สมบติัท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีล้วนเป็นแนวทาง
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวกับการใชฮ้อรโ์มนบำาบดัและ
การทำาศัลยกรรมเพื่อรกัษาภาวะแปลกแยกจากเพศ
กำาเนิดโดยท่ีผู้ประกอบวชิาชพีด้านสขุภาพและผู้
จดัทำาโครงการต่างๆสามารถนำาไปใชไ้ด้ท้ังน้ีการ
ปรบัใชใ้ดๆก็อาจแตกต่างไปจากแนวทางเดิมของ
SOCเนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมลัีกษณะทางสรรีะ
สงัคมหรอืจติวทิยาท่ีแตกต่างกันผู้เชีย่วชาญ
แต่ละคนมปีระสบการณ์ในการจดัการและระเบยีบ
การวจิยัท่ีแตกต่างกันรวมถึงขอ้จำากัดทางด้าน
ทรพัยากรในสว่นต่างๆของโลกหรอืความจำาเป็น
ในการใชว้ธิกีารลดภาวะเสีย่งดังนัน้การปรบัใชท่ี้
แตกต่างไปเหล่าน้ีควรมกีารบนัทึกไว้หรอือธบิาย
ให้ผู้ป่วยทราบรวมถึงระบุไวใ้นแบบฟอรม์การให้
ความยนิยอมเพื่อการดแูลผู้ป่วยอยา่งมคีณุภาพ
และให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่พวกเขาต่อ
ไปการเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นเอกสารยงัมปีระโยชน์
ในแง่ของการรวบรวมขอ้มูลใหม่ๆ ซึง่ยงัสามารถ
นำามาตรวจสอบยอ้นหลังได้เพื่อชว่ยปรบัปรุงระบบ
สขุภาพและแนวทางของSOC ท่ีดียิง่ขึน้ต่อไป”

ท่ีมา: COLEMAN และคณะ2555,หน้า2
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การตัดเต้านมและการเสรมิหน้าอก
ต่ีอไปนี�เป็นเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีตีามที�รัะบุใน WPATH SOC ฉบบัที�
 7 สิำาหรับับุคคลที�ต้ีองการัเข้า้รับับรักิารัตัีด้เต้ีานม และการัเสิรัมิ
หน้าอก  
• มีภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้อย่างต่ีอเน่�องและมีเอกสิารั

ปรัะกอบครับถ้ึวน 
• มีความสิามารัถึในการัตัีด้สิินใจัและใหก้ารัยินยอมโด้ยมีข้้อมูล

รัองรับัในการัเข้า้รับัการัรักัษา
• เป็นผูู้้บรัรัลนิุติีภูาวะ
• หากมขี้อ้กังวลด้า้นสิขุ้ภูาพหรัอ่สิขุ้ภูาพจัติี ควรัต้ีองได้ร้ับัการั

ด้แูลอยา่งเหมาะสิม 
โปรัด้ทรัาบวา่ การับำาบดั้ด้ว้ยฮอรัโ์มน ค่อ:

• ไมใ่ชีส่ิิ�งจัำาเป็น สิำาหรับัก่อนเข้า้รับัการัตัีด้เต้ีานม
• ยงัไมใ่ชีก่ฎเกณ์ฑ์์ที�แน่ชีดั้ แต่ีแนะนำาใหผูู้้้ป่วยใชีฮ้อรัโ์มนเพศ

หญิงเป็นเวลาอยา่งน้อย 12 เด้อ่น ก่อนเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้เสิรัมิ
หน้าอก (จุัด้ปรัะสิงค์ค่อเพ่�อเพิ�มข้นาด้เต้ีานมใหไ้ด้ม้ากที�สิดุ้เพ่�อ
ใหก้ารัผู้่าตัีด้มปีรัะสิทิธิผิู้ลสิงูข้่�น)

หลงัการัตัีด้เต้ีานม ผูู้้ป่วยจัะต้ีองสิวมอุปกรัณ์์รัดั้ทรัวงอกเป็น
เวลาหลายสิปัด้าห ์ ทั�งนี�ข้่�นอยูกั่บปรัะเภูทข้องการัผู้่าตัีด้ ข้นาด้
ทรัวงอก และความสิามารัถึข้องรัา่ยกายในการัฟิ้� นตัีว ผูู้้ป่วย
จัำานวนมากมักข้อความชี่วยเหล่อเพิ�มเติีมจัากแพทย์ในการัลด้
การัสิะสิมข้องข้องเหลวบรัเิวณ์ทรัวงอก โด้ยทั�วไปแลว้ การัฟิ้� นตัีว
หลงัการัตัีด้เต้ีานม มกัใชีเ้วลานานถ่ึง 8 สิปัด้าห์

การตัดมดลกู ผ่าตัดท่อนำาไข่ และ
การตัดลกูอัณฑะ
 ต่ีอไปนี�เป็นเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีตีามที�รัะบุใน WPATH SOC ฉบบัที�
 7 สิำาหรับับุคคลที�ต้ีองการัเข้า้รับับรักิารัตัีด้มด้ลกู การัผู้่าตัีด้ท่อ
นำาไข้ ่และการัตัีด้ลกูอัณ์ฑ์ะ
• มีภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้อย่างต่ีอเน่�องและมีเอกสิารั

ปรัะกอบครับถ้ึวน 
• มีความสิามารัถึในการัตัีด้สิินใจัและใหก้ารัยินยอมโด้ยมีข้้อมูล

รัองรับั ในการัเข้า้รับัการัรักัษา
• เป็นผูู้้บรัรัลนิุติีภูาวะ
• หากมขี้อ้กังวลด้า้นสิขุ้ภูาพหรัอ่สิขุ้ภูาพจัติี ควรัต้ีองได้ร้ับัการั

ด้แูลอยา่งเหมาะสิม
• มกีารัใชีฮ้อรัโ์มนบำาบดั้มาเป็นเวลา 12 เด้อ่นติีด้ต่ีอกัน  เพ่�อ

สิอด้คลอ้งกับเป้าหมายการัข้า้มเพศข้องผูู้้ป่วย (ยกเวน้กรัณี์ที�
ผูู้้ป่วยมขี้อ้ควรัรัะวงัทางการัแพทยใ์ด้ๆ หรัอ่ไมส่ิามารัถึ หรัอ่ไม่
เต็ีมใจัที�จัะรับัฮอรัโ์มน)

ด้ปรัะสิงค์หลักข้องการัใชี้ฮอรัโ์มนบำาบัด้ก่อนการัผู้่าตัีด้อวัยวะ
เพศ ค่อ ด้อูาการัข้องผูู้้ป่วยจัากสิภูาวะการักด้ฮอรัโ์มนเอสิโตีรัเจัน
หรัอ่ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันที�ยงัสิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้ ้ ก่อน
ที�ผูู้้ป่วยจัะเข้า้รับัการัผู้่าตัีด้ที�ไมส่ิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้้
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การผา่ตัดสรา้งอวยัวะเพศใหม่
ต่ีอไปนี�เป็นเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัีตีามที�รัะบุใน WPATH SOC ฉบบัที� 
7 สิำาหรับับุคคลที�ต้ีองการัเข้า้รับับรักิารัศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอ
รัสิิ หรัอ่ การัผู้่าตัีด้สิรัา้งอวยัวะเพศชีาย (เพ่�อความเป็นชีาย) และ
การัสิรัา้งชีอ่งคลอด้ (เพ่�อความเป็นหญิง):

• มีภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้อย่างต่ีอเน่�องและมีเอกสิารั
ปรัะกอบครับถ้ึวน 

• มีความสิามารัถึในการัตัีด้สิินใจัและใหก้ารัยินยิอมโด้ยมีข้้อมูล
รัองรับั ในการัเข้า้รับัการัรักัษา

• เป็นผูู้้บรัรัลนิุติีภูาวะ
• หากมขี้อ้กังวลด้า้นสิขุ้ภูาพหรัอ่สิขุ้ภูาพจัติี ควรัต้ีองได้ร้ับัการั

ด้แูลอยา่งเหมาะสิม
• มกีารัใชีฮ้อรัโ์มนบำาบดั้มาเป็นเวลา 12 เด้อ่นติีด้ต่ีอกัน  เพ่�อ

สิอด้คลอ้งกับเป้าหมายการัข้า้มเพศข้องผูู้้ป่วย (ยกเวน้กรัณี์ที�
ผูู้้ป่วยมขี้อ้ควรัรัะวงัทางการัแพทยใ์ด้ๆ หรัอ่ไมส่ิามารัถึ หรัอ่ไม่
เต็ีมใจัที�จัะรับัฮอรัโ์มน)

• ได้้ใชี้ชีีวิตีในบทบาททางเพศที�ตีรังกับอัตีลักษณ์์ทางเพศข้อง
พวกเข้า มาเป็นเวลา 12 เด้อ่นติีด้ต่ีอกัน (รัวมถ่ึงอัตีลกัษณ์์ทาง
เพศอ่�นที�ไมใ่ชีช่ีายและหญิง)
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หลังการตัดเต้านม
ผูู้้ป่วยควรัได้ร้ับัการัตีรัวจัหาอุปสิรัรัคใด้ๆ ในการัฟิ้� นฟูิรัา่งกาย
หลงัการัผู้่าตัีด้ ภูาวะแทรักซิอ้นจัากการัตัีด้เต้ีานม ได้แ้ก่ การัเกิด้
เน่�อรัา้ยบางสิว่นหรัอ่ทั�งหมด้บรัเิวณ์หวันม (เม่�อเซิลลเ์น่�อเย่�อ
ตีายลง) ภูาวะเลอ่ด้คั�ง หรัอ่การัเกิด้ฝีึ ซิ่�งการัใชีว้ธิิกีรัดี้หนอง และ
ผู้้าพนัแผู้ล ไมส่ิามารัถึชีว่ยป้องกันภูาวะแทรักซิอ้นเหลา่นี�ได้เ้สิมอ
ไป และอาจัก่อใหเ้กิด้คีลอยด้ ์ หรัอ่แผู้ลเป็นนูนแข้ง็ข้่�นได้ ้ อยา่งไรั
ก็ตีาม ผูู้้ป่วยสิามารัถึป้องกันการัเกิด้แผู้ลเป็นได้โ้ด้ยพยายาม
หลกีเลี�ยงการัทำาใหแ้ผู้ลฉีกข้าด้หลงัการัผู้่าตัีด้ไมน่าน
คนเอเชีียมีแนวโ น้มที� จั ะ เ กิด้รัอยด้ำาหลังผู้ิ วหนัง อัก เสิบ 
(hyperpigmentation) และเกิด้แผู้ลเป็นได้ม้ากกวา่ เม่�อเรัว็ๆ นี�
 ผูู้้เชีี�ยวชีาญชีาวจันี ยงัได้อ้อกมาใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกับการัจัดั้การั
รัอยแผู้ลเป็นในกลุม่ผูู้้ป่วยชีาวเอเชียี (Lv และ Xia 2561) 

หลังการผ่าตัดสรา้งอวยัวะเพศชาย
หรอืศัลยกรรมยดืขยายคลิตอรสิ
นอกจัากความเสิี�ยงทั�วไปข้องการัผู้่าตัีด้แลว้ ยงัมคีวามเสิี�ยง
เฉพาะอีกหลายรัูปแบบข้องการัผู้่าตัีด้สิรั้างอวัยวะเพศชีาย
 ปรัะกอบด้ว้ย ความเสิี�ยงจัากการัสิญูเสิยีผู้ิวหนัง (ผู้ิวหนัง
และเน่�อเย่�อที�ถึดู้ตัีด้มาใชีใ้นการัสิรัา้งอวยัวะเพศเพศชีาย) ภูาวะ
แทรักซิอ้นข้องท่อปัสิสิาวะ ภูาวะเลอ่ด้ออกหรัอ่ปวด้บรัเิวณ์กรัะด้กู
เชีงิกรัาน ความบาด้เจับ็บรัเิวณ์กรัะเพาะปัสิสิาวะหรัอ่ทวารัหนัก 
ภูาวะข้าด้ความรัูส้ิก่ ความจัำาเป็นในการักรัดี้รัะบายหนอง หรัอ่เข้า้
รับัการัรักัษาด้ว้ยวธิิอ่ี�นเพิ�มเติีม นอกจัากนี� ยงัมคีวามเสิี�ยงอ่�นๆ
 เชีน่ ความเสิี�ยงการัเกิด้รัอยแผู้ลเป็น แผู้ลแตีก เน่�อเย่�อผู้ิวหนัง
เสิ่�อมสิภูาพ ความเคล่�อนไหวที�ลด้ลง ภูาวะเลอ่ด้คลั�ง ความเจับ็
ปวด้ และการัรับัความรัูส้ิก่ที�ลด้ลง เป็นต้ีน ในจัำานวนความเสิี�ยง
เหลา่นี� เชีน่ แผู้ลแตีก การัติีด้เชี่�อ ท่อปัสิสิาวะตีีบ และฝีึบรัเิวณ์
ทวารัหนัก ก็เป็นความเสิี�ยงจัากการัทำาศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติี
อรัสิิด้ว้ยเชีน่กัน ถ่ึงแมจ้ัะมโีอกาสิเกิด้ไมม่ากเท่าก็ตีาม (Deutsch 
2559)  

หากผูู้้ป่วยออกจัากการัดู้แลข้องศัลยแพทย์และไม่ใชีค่นในพ่�นที�
 พวกเข้าควรัพจิัารัณ์าเข้า้พบแพทยใ์นหน่วยบรักิารัปฐมภูมูทิกุๆ
 3 เด้อ่นในชีว่งปีแรักหลงัจัากการัผู้่าตัีด้สิรัา้งอวยัวะเพศชีา หรัอ่
ศัลยกรัรัมยด่้ข้ยายคลติีอรัสิิ

การติดตามผลหลังการ
ผ่าตัด

10.6

หลังการผ่าตัดสรา้งชอ่งคลอด
ผูู้้เข้า้รับับรักิารัควรัได้ร้ับัการัตีรัวจัหาอุปสิรัรัคใด้ๆ ในการัฟิ้� นฟูิ
รัา่งกายหลงัการัผู้่าตัีด้ ภูาวะแทรักซิอ้นหลงัการัผู้่าตัีด้สิรัา้งชีอ่ง
คลอด้ ได้แ้ก่ ภูาวเลอ่ด้ออก การัติีด้เชี่�อ หรัอ่ภูาวะแผู้ลเรั่�อรังั ภูาวะ
แทรักซิอ้นอ่�นที�อาจัเกิด้ข้่�น รัวมถ่ึงการัตีีบตัีนข้องท่อปัสิสิาวะใหม่
ที�สิรัา้งข้่�น ซิ่�งในกรัณี์เชีน่นี� ใหผูู้้้ป่วยติีด้ต่ีอเข้า้พบศัลยแพทยที์�มี
ความเชีี�ยวชีาญ
สิำาหรัับผูู้้ป่วยที� เข้้ารัับการัผู้่าตัีด้สิรั้างชี่องคลอด้ใหม่โด้ยใชี้
เน่�อเย่�อจัากองคชีาตี จัำาเป็นต้ีองทำาการัแยงโม (dilation) เพ่�อ
ข้ยายชีอ่งคลอด้ 3-4 ครัั�งทกุวนัในชีว่ง 3 เด้อ่นแรักตีามคำา
แนะนำาข้องศัลยแพทย ์ มกีรัณี์ในภูมูภิูาคนี�ที�ผูู้้หญิงข้า้มเพศต้ีอง
พบกับภูาวะแทรักซิ้อนรุันแรังเน่�องจัากพวกเข้าไม่ทรัาบข้้อมูล
หรัอ่ไมเ่ข้า้ใจัเกี�ยวกับการัแยงโม
หลงัจัาก 3 เด้อ่นเป็นต้ีนไปหลงัการัผู้่าตัีด้ ผูู้้ป่วยไมจ่ัำาเป็นต้ีอง
ทำาการัแยงโมบอ่ยข้่�น แต่ีใหใ้ชีแ้ท่งแยงโมที�มขี้นาด้ใหญ่ข้่�น โด้ย
หลงัจัากชีว่ง 6 ถ่ึง 12 เด้อ่นหลงัการัผู้่าตัีด้ ผูู้้ที�มเีพศสิมัพนัธิ์
แบบสิอด้ใสิเ่ป็นปรัะจัำา ไมจ่ัำาเป็นต้ีองใชีว้ธิิแียงโมเพิ�ม แต่ีหากไมไ่ด้้
เป็นผูู้้มเีพศสิมัพนัธิบ์อ่ย แนะนำาใหใ้ชีว้ธิิแียงโมตีามปกติี สิปัด้าห์
ละ 1 หรัอ่ 2 ครัั�ง นอกจัากนั�น การัใชีเ้จัลหลอ่ล่�นยงัมคีวามจัำาเป็น
ในการัมเีพศสิมัพนัธิแ์ต่ีละครัั�ง
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ท่านเคยชว่ยเตรยีมความพรอ้มใหกั้บคนขา้มเพศท่ีกำาลังต้องการใหท่้านสง่ต่อพวกเขา
ไปยงัหน่วยบรกิารอ่ืนเพื่อเขา้รบัการผา่ตัดเพื่อการขา้มเพศหรอืไม ่หรอืเคยใหก้ารดแูล
พวกเขาหลังการผา่ตัดในเรื่องภาวะแทรกซอ้นต่างๆ หรอืไม?่

ถ้าเคย ท่านได้เรยีนรูบ้ทเรยีนอะไรบา้งจากเหตกุารณ์เหล่านัน้? และมขีอ้มูลเพิม่เติม
อะไรอีกบา้งท่ีท่านคิดวา่จะมปีระโยชน์สำาหรบับุคคลอ่ืนท่ีทำางานในบทบาทเดียวกับท่าน?

หากท่านไมเ่คยใหก้ารดแูลในลักษณะเชน่นัน้มาก่อน ท่านคิดวา่ท่านควรมทัีกษะความรู ้
เพิม่เติมในด้านใดในการท่ีจะชว่ยสนับสนุนผูป่้วยขา้มเพศได้?  
ท่านตระหนักถึงเรื่องคณุภาพและความปลอดภัยของบรกิารผา่ตัดเพื่อการขา้มเพศท่ีผู้
ป่วยขา้มเพศของท่านกำาลังเขา้รบัหรอืไม?่ หากท่านตระหนัก ท่านมขีัน้ตอนในการชว่ย
ลดภาวะเสีย่งในเรื่องเหล่านัน้ใหกั้บพวกเขาหรอืไม?่

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั

แหล่งท่ีมา
Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. Int J Transgend. 2012;13(4):165-232.

Deutsch M (ed.) 2016. Guidelines for the primary and gender affirming 
care of transgender and gender minority people. Centre of Excellence 
for Transgender Health, Department of Family and Community 
Medicine, University of California, San Francisco. Second edition.  
https://transcare.ucsf.edu/sites/transcare.ucsf.edu/files/Transgender-
PGACG-6-17-16.pdf 

Fenway Health. 2015. The Medical Care of Transgender Persons. 
Boston: Fenway Health Transgender Health Program. https://www.
lgbthealtheducation.org/publication/transgender-sod

Lv K and Xia Z. 2018. Chinese expert consensus on clinical prevention 
and treatment of scar. Burns Trauma. 2018; 6: 27. Published online 2018 
Sep 17. doi: 10.1186/s41038-018-0129-9 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6154406/ 

Advice about Surgical Referral Letters

Boston Children’s Hospital’s Centre for Gender Surgery: https://www.
childrenshospital.org/centers-and-services/programs/a-_-e/center-
for-gender-surgery-program/eligibility-for-surgery 

Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health 
of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 
7. WPATH, pp 27-28: https://www.wpath.org/media/cms/Documents/
SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=1613669341 

TransHub’s online information for clinicians includes this Surgical 
Readiness referral template letter for health professionals making a 
referral to a surgeon:  https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-
Referral.docx 

บุคลากรทางการแพทยใ์นหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิมบีทบาทสำาคัญในการชว่ยเหลือผูป่้วยของพวก
เขาทัง้ก่อน ในระหวา่ง และภายหลังท่ีพวกเขาเขา้รบัการผา่ตัด การมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน บรกิาร
ผา่ตัดรปูแบบต่างๆ จงึถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญในการใหค้วามชว่ยเหลือแก่พวกเขา

ผู้ป่วยของท่านจำาเป็นต้องได้รบัการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อทำาการ
ประเมนิเสยีก่อนเพื่อยนืยนัความพรอ้มของพวกเขาในการเขา้รบัการผา่ตัด

ในการนัดผูป่้วยเพื่อพูดคยุก่อนถึงวนัผา่ตัด แพทยค์วรอธบิายใหพ้วกเขาทราบถึงสิง่ท่ีการ
ผา่ตัดสามารถทำาได้ และทำาไมไ่ด้

หากผูป่้วยของท่านกำาลังพจิารณาเขา้รบัการผา่ตัดในต่างประเทศ ท่านควรอธบิายใหพ้วกเขา
ทราบถึงทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของทางเลือกดงักล่าว ทัง้นี ้ ขอ้เสยีท่ีมแีนวโนม้จะเกิดขึน้ คือ ความ
ยากในการเขา้ถึงการดแูลหลังการผา่ตัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณท่ีีเกิดภาวะแทรกแซกซอ้น

หากท่านเป็นแพทยป์ระจำาของผูป่้วย ท่านอาจเป็นบุคคลหลักในการดแูลพวกเขาหลังการ
ผา่ตัด รวมถึงติดตามภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
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การสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนท่ีมคีวามหลาก
หลายทางเพศ
11.1 สรุปภาพรวม

11.2 ความสำาคัญของการปรบัเปล่ียนให้ตรงกับเพศ
ภาวะสำาหรบัเด็กและเยาวชน

11.3 บทบาทของบุคลากรทางการแพทยท่ั์วไป

11.4 การรกัษาความลับ

11.5การให้ความยนิยอม

11.6 ขัน้ตอนทางการแพทยท่ี์สามารถยอ้นกลับคืนมาได้ท้ังหมด

11.7 การรกัษาด้วยฮอรโ์มนเพือ่การขา้มเพศในกลุม่วยัรุน่ท่ี
สามารถยอ้นกลับคืนมาได้บางสว่น

11.8 การแทรกแซงด้วยการผา่ตัดในกลุม่วยัรุน่ขา้มเพศและมี
ความหลากหลายทางเพศท่ีไมส่ามารถยอ้นกลับคืนมาได้
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วตัถปุระสงค์การ
เรยีนรู้

ทำาความเข้าใจความสำาคัญของการปรบัเปล่ียนให้ตรงกับเพศภาวะของ
เด็กและเยาวชน รวมถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทยทั์ว่ไปในการ
สนับสนุนวถีิเพศสภาพของพวกเขา

ทำาความเขา้ใจบทบาทของผู้ใหค้วามชว่ยเหลือด้านจติสงัคมสำาหรบัเด็กขา้ม
เพศและเด็กท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ รวมถึงครอบครวัของพวกเขา

รบัทราบแนวทางท่ีมหีลักฐานและขอ้มูลรองรบั สำาหรบัการประเมนิเกณฑ์
คณุสมบติัท่ีเหมาะสม การกำาหนด และการติดตามการใชย้ายบัยัง้การเจรญิ
พนัธุท่ี์ใหผ้ลยอ้นกลับคืนมาได้

เข้าถึงความรูเ้ก่ียวกับแนวทางท่ีมีหลักฐานและข้อมูลรองรบัเก่ียวกับการ
ใชฮ้อรโ์มนเพื่อการข้ามเพศท่ีใหผ้ลย้อนกลับคืนมาได้บางส่วนในกลุ่มวยัรุน่ 
รวมถึงการใชว้ธิลีดความเสีย่งจากการใชฮ้อรโ์มนท่ีไมไ่ด้รบัการควบคมุ

ทำาความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติสำาหรบักลุ่มวัยรุน่ท่ีต้องการเข้าถึงวิธีการ
ผา่ตัดเพื่อการขา้มเพศ

รบัทราบถึงประเด็นเก่ียวกับการรกัษาความลับและการให้ความยินยอม 
ตลอดจนวธินีำาประเด็นเหล่านี้ไปใชกั้บเด็กขา้มเพศ เด็กท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางเพศ และวยัรุน่ท่ีต้องการเขา้รบับรกิารเพื่อการขา้มเพศ 

1

2
3

4

5
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ความรัุนแรังรัูปแบบอ่�น ๆ ทั�งภูายในรัะด้บัครัอบครัวั ชุีมชีน และ
โรังเรัยีนข้องพวกเข้าเอง (โครังการันโยบายสิขุ้ภูาพ, APTN และ
 UNDP, 2558) รัวมถ่ึงการัที�พวกเข้ายงัถึกูรัุกลำ�าด้ว้ยแนวปฏิิบติัี
เพ่�อพยายามเปลี�ยน หรัอ่ยบัยั�งอัตีลกัษณ์์หรัอ่การัแสิด้งออกทาง
เพศสิภูาพข้องพวกเข้าอีกด้ว้ย 
ถ่ึงแมว้า่จัะมบุีคคลจัากองค์กรัวชิีาชีพีด้า้นสิขุ้ภูาพ ออกมากลา่ว
วา่ แนวปฏิิบติัีด้งักลา่วไมไ่ด้ตั้ี�งอยูบ่นพ่�นฐานทางวทิยาศาสิตีรั์
 รัวมถ่ึงยงัไมเ่ป็นที�ยอมรับั ผู้ิด้จัรัรัยาบรัรัณ์ และเป็นอันตีรัาย
 (Coleman และคณ์ะ, 2555; Indian Association of Clinical 
Psychologists1, 2563; Australian Psychological Society 
statement, 2564; New Zealand Psychological Society, 
2564 ) แต่ีก็ยงัมบุีคคลจัำานวนหน่�ง รัวมถ่ึงบุคลากรัทางการั
แพทยใ์นภูมูภิูาคนี� ที�ยงันำาแนวปฏิิบติัีนี�มาใชีอ้ยู ่ ซิ่�งทาง APTN 
เล็งเห็นและกำาลังมีแผู้นที�จัะทำาการัวิจััยในปรัะเทศมาเลเซิีย
 อินโด้นีเซิยี ศรัลีงักา และอินเด้ยี เพ่�อเก็บรัวบรัวมข้อ้มูลเกี�ยว
กับแนวปฏิิบัติีเพ่�อเปลี�ยนรัสินิยมทางเพศด้ังกล่าวนี�ในกลุ่มผูู้้
ปกครัองและเครัอ่ญาติี ผูู้้นำาและสิถึาบนัทางศาสินา ผูู้้เชีี�ยวชีาญ
ด้า้นสิขุ้ภูาพ โรังเรัยีน ตีลอด้จันโครังการัต่ีางๆ ข้องภูาครัฐั
โด้ยรัวมแลว้ ความเครัยีด้เหลา่นี�สิง่ผู้ลกรัะทบในทางลบอยา่งมี
นัยสิำาคัญต่ีอสิุข้ภูาพจัติีและความเป็นอยู่ที�ด้ีข้องคนข้้ามเพศและ
เยาวชีนที�มคีวามหลากหลายทางเพศ (Strauss และคณ์ะ, 2560; 
Veale และคณ์ะ, 2562)1 ในทางกลบักัน หากพวกเข้าได้ร้ับัการั
สินับสินุนจัากครัอบครัวั จัะชีว่ยใหพ้วกเข้ามภีูมูคิุ้มกันทางใจัมาก
ข้่�น ตีลอด้จันชีว่ยลด้ผู้ลกรัะทบต่ีางๆ ทั�งเรั่�องการักีด้กันและการั
ลด้ทอนคณุ์ค่าในตัีวพวกเข้า (Veale และคณ์ะ, 2562) การัทำา

สรุปภาพรวม
11.1

แบบปรัะเมนิด้า้นจัติีสิงัคมที�เรัยีกวา่ แบบปรัะเมนิ HEEADSSS 
กับกลุม่เยาวชีน สิามารัถึชีว่ยปรัะเมนิรัะด้บัภูมูคิุ้มกันทางใจั และ
คัด้กรัองภูาวะสิุข้ภูาพจัิตีอันเชี่�อมโยงกับความเครัยีด้ที�พวกเข้า
กำาลงัเผู้ชีญิได้ ้ 29  แบบปรัะเมนินี�ยงัสิามารัถึชีว่ยใหท้รัาบได้ว้า่ 
ภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ที�พวกเข้ารัูส้ิก่อยู ่สิง่ผู้ลกรัะทบต่ีอ
ด้า้นต่ีางๆ ในชีวีติีข้องพวกเข้าอยา่งไรั รัวมถ่ึงเข้า้ใจัปัจัจัยักรัะตีุ้น
ความทกุข้ใ์จัเหลา่นั�นข้องพวกเข้าได้ ้  แพทยส์ิามารัถึชีว่ยพฒันา
แผู้นความปลอด้ภัูยใหกั้บเยาวชีนเหล่านี�และครัอบครัวัข้องพวก
เข้า รัวมถ่ึงใหข้้อ้มูลต่ีางๆ ที�มปีรัะโยชีน์ในการัจัดั้การักับภูาวะ
แปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ หรัอ่ความทขุ้ใ์จัต่ีางๆ ข้องพวกเข้า 
ตีลอด้จันสิง่ต่ีอความชีว่ยเหล่อไปยงัหน่วยบรักิารัด้้านสิขุ้ภูาพจัติี
ที�เกี�ยวข้อ้ง หากมคีวามจัำาเป็น  
บุคลากรัทางการัแพทย์มีบทบาทสิำาคัญในการัทำางานโด้ยตีรัง
รัว่มกับคนข้า้มเพศ และเยาวชีนที�มคีวามหลากหลายทางเพศ 
รัวมถ่ึงครัอบครัวัข้องพวกเข้า ตีลอด้จันออกจัด้หมายสิง่ตัีวพวก
เข้าเพ่�อเข้า้รับัความชีว่ยเหลอ่ในด้า้นอ่�นๆ ที�จัำาเป็นต่ีอไป ไมว่า่จัะ
เป็นด้า้นสิงัคม ด้า้นการัแพทย ์ หรัอ่ด้า้นกฎหมายที�เกี�ยวข้อ้งกับ
การัข้า้มเพศข้องพวกเข้า เป็นต้ีน ตัีวอยา่งเชีน่ การัสินับสินุนให้
โรังเรัยีนมนีโยบายที�เปิด้โอกาสิใหค้นข้า้มเพศ และเยาวชีนที�มี
ความหลากหลายทางเพศ ได้ม้สีิว่นรัว่มในทกุด้า้นข้องกิจักรัรัม
โรังเรัยีนด้้วยความเคารัพในอัตีลักษณ์์ทางเพศที�พวกเข้าเป็นผูู้้
กำาหนด้ข้่�นเอง ซิ่�งสิิ�งเหลา่นี�สิามารัถึทำาได้โ้ด้ย:

• เปลี�ยนชี่�อและ/หรัอ่คำาบ่งชีี�เพศข้องพวกเข้าในทะเบียนปรัะวัติี
 และรัะบบจัดั้การัข้อ้มูลต่ีางๆ ข้องโรังเรัยีน เพ่�อนำาไปสิูก่ารัใชี้
อยา่งถึกูต้ีองและสิมำ�าเสิมอ

• ใชีช้ี่�อ และเพศที�พวกเข้าเป็นผูู้้กำาหนด้
• สิวมชุีด้นักเรัยีนที�เหมาะสิม
• เข้า้รัว่มกิจักรัรัมและกีฬาต่ีางๆ ข้องโรังเรัยีน และ
• ใชีส้ิิ�งอำานวยความสิะด้วก เชีน่ หอ้งนำ�าและหอ้งเปลี�ยนเสิ่�อผู้้า ที�

สิอด้คลอ้งกับอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้า

จากงานวจิยัจำานวนมาก แสดงให้เห็นวา่ คน
ขา้มเพศรวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีมคีวามหลาก
หลายทางเพศในภมูภิาคน้ี

29อ่านเพิม่ได้ท่ี: https://www.youthkiawaaz.com/2020/05/several-indian-
mental-health-associations-oppose-gay-conversion-therapy/
30 ยกตัีวอยา่งการัทำาแบบสิำารัวจัข้นาด้ใหญ่ลา่สิดุ้ในปรัะเทศออสิเตีรัเลยีและนิวซิแีลนด้ ์ จัากการั
ทำาแบบปรัะเมนิอาการัซิม่เศรัา้ในปรัะเทศออสิเตีรัเลยี พบวา่ คนข้า้มเพศและเยาวชีนที�มคีวาม

หลากหลายทางเพศ มอัีตีรัาการัซิม่เศรัา้ (75%) และความวติีกกังวล (72%) ที�สิงู โด้ยในจัำานวน

นี� มจีัำานวน 80% ที�รัายงานวา่ พวกเข้าเคยคิด้ทำารัา้ยตัีวเอง และ 48% เคยพยายามฆ่า่ตัีวตีาย

 (Strauss และคณ์ะ, 2560) ในปรัะเทศนิวซิแีลนด้ ์ 86% ข้องคนข้า้มเพศและนอน-ไบนารัทีี�มอีายุ

รัะหวา่ง 14 ถ่ึง 24 ปี ปรัะสิบความทกุข้ใ์จัสิงูถ่ึงสิงูมากในชีว่ง 4 สิปัด้าหก่์อนหน้า ในข้ณ์ะที� 84% 

เคยมคีวามคิด้อยา่งจัรังิจังัเกี�ยวกับการัพยายามฆ่า่ตัีวตีาย และ 17% ได้พ้ยายามฆ่า่ตัีวตีายในชีว่ง 

12 เด้อ่นที�ผู้่านมา (Veale และคณ์ะ, 2562)

31             ชุีด้ข้อ้มูลออนไลน์แบบอินเตีอรัแ์อคทีฟินี� เป็นการัแนะนำาแบบปรัะเมนิ HEEADSSS ซิ่�ง

มเีน่�อหาครัอบคลมุเรั่�องสิภูาพแวด้ลอ้มที�บา้น, การัศ่กษาและการัจัา้งงาน, การักิน, กิจักรัรัม

ที�เกี�ยวข้อ้งกับเพ่�อนฝูึง, ยาเสิพติีด้, เพศวถีิึ, การัฆ่า่ตัีวตีาย/ภูาวะซิม่เศรัา้ และความปลอด้ภัูย

 ข้องเยาวชีน: https://www.goodfellowunit.org/courses/introduction-heeadsss-

assessment แบบปรัะเมนิ HEEADSSS 3.0 เป็นแบบปรัะเมนิเวอรัช์ีั�นลา่สิดุ้ เปิด้ตัีวในปี 2557 

ซิ่�งสิะท้อนวธิิกีารัปรัะเมนิจัากจุัด้แข้ง็และผู้ลกรัะทบที�อาจัเกิด้ข้่�นจัากสิ่�อสิงัคมออนไลน์: https://

bit.ly/2SgX3fT
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โด้ยไม่คาด้หวังว่าวิถีึแห่งเพศสิภูาพข้องพวกเข้าจัะด้ำาเนินไปใน
ทิศทางใด้ เด้ก็ๆ จัะได้ร้ับัโอกาสิในการัสิำารัวจัการัแสิด้งออกและ
ตัีวตีนข้องพวกเข้าในรัูปแบบต่ีางๆ เพ่�อค้นหาตัีวตีนที�เหมาะสิม
กับชีวีติีพวกเข้าเอง (Ehrensaft, 2559; Newhook และคณ์ะ, 
2561)

จัากงานวิจััยที�มีจัำานวนเพิ�มข้่�นเกี�ยวกับสิุข้ภูาพและความเป็นอยู่
ที�ด้ีข้องเด้็กข้้ามเพศที�ได้้รับัการัสินับสินุนในการัย่นยันอัตีลักษณ์์
ทางเพศแลว้ พบวา่ พวกเข้ามผีู้ลลพัธิด์้า้นสิขุ้ภูาพจัติีที�คลา้ยคลง่
กับบุคคลตีรังเพศทั�วไป (Durwood และคณ์ะ, 2560; Olson, 
Durwood, DeMeules, & แมคลาฟิลนิ, 2559) ในทางตีรังกัน
ข้า้ม  เด้ก็ที�ถึกูกีด้กั�นไมใ่หแ้สิด้งออกอัตีลกัษณ์์ทางเพศที�แท้จัรังิ
ข้องพวกเข้าในวยัเด้ก็ มแีนวโน้มที�จัะมภีูาวะทกุข้ใ์จัและปัญหาทาง
พฤติีกรัรัมสิงู (Turban, J. 2560;) แนวทางการัปรับัเปลี�ยนให้
ตีรังกับเพศภูาวะจัง่เป็นแนวทางหลีกเลี�ยงการัการัวนิิจัฉัยบุคคล
วา่พวกเข้าเป็นผูู้้มคีวามผู้ิด้ปกติีทางจัติี อีกทั�งเป็นแนวทางที�
ตัี�งอยู่บนพ่�นฐานข้องการัให้ความเคารัพต่ีออัตีลักษณ์์และการั

ความสำาคัญของการปรบัเปล่ียน
ให้ตรงกับเพศภาวะสำาหรบัเด็กและ
เยาวชน

11.2

แสดงออกทางเพศของเด็ก อีกด้วย
ชุีด้สิขุ้ภูาพเพ่�อการัข้า้มเพศสิำาหรับัเยาวชีนข้า้มเพศ ได้ร้ับัการั
สินับสินุนจัากผูู้้ปฎิบติัีหน้าที�หลายฝ่ึาย ตีลอด้จันสิมาคมวชิีาชีพี
และวทิยาศาสิตีรัร์ัายใหญ่ทั�วโลก ในเน่�อหายงัมตัีีวอยา่งการัรักัษา
เพ่�อการัชีา้มเพศที�คัด้มาจัาก WPATH (Coleman และคณ์ะ, 
2555) Endocrine Society (Hembree และคณ์ะ, 2560) และ
ถึกูจัดั้ทำาข้่�นในปรัะเทศออสิเตีรัเลยี (Telfer และคณ์ะ, 2561) และ
ปรัะเทศนิวซิแีลนด้ ์ (Oliphant และคณ์ะ, 2561) นอกจัากนี� ยงั
มีคำาแถึลงจุัด้ย่นและนโยบายที�สินับสินุนบรักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศ
สิำาหรับัเด้ก็และเยาวชีนจัากฝ่ึายต่ีางๆ ปรัะกอบด้ว้ย  American 
Psychological Association, Australian Psychological 
Society, Royal College of Psychiatrists ปรัะเทศอังกฤษ, 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 
American Academic of Pediatrics, Australian 
Psychological Society และ Royal Australasian College of 
Physicians

ชุดสุขภาพเพื่อการข้ามเพศสำาหรับเด็กและ
เยาวชน มจุีดมุง่หมายเพือ่ให้การสนบัสนนุอัต
ลักษณท์างเพศของเด็กและเยาวชนท่ีพวกเขา
เป็นผูก้ำาหนด
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ถ่ึงแมว้า่ ในปัจัจุับนัยงัไมม่กีารัหนุนเสิรัมิทางการัแพทยใ์ด้เพ่�อ
ชีว่ยเหลอ่เด้ก็ก่อนวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ แต่ีก็ยงัคงมผีูู้้ปกครัองจัำานวน
มากที�ต้ีองการัทรัาบข้้อมูลเพ่�อสินับสินุนความเป็นอยู่ที�ด้ีข้อง
บุตีรัหลานข้องพวกเข้า โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในชีว่งการัเปลี�ยนผู้่าน
ทางสิงัคม รัวมถ่ึงข้อ้มูลเกี�ยวกับข้ั�นตีอนทางการัแพทยอ่์�นๆ ที�
อาจัจัำาเป็นในอนาคตี ในกรัณี์นี� ควรัจัดั้หาทรัพัยากรัที�เหมาะสิม
เพ่�อสินับสินุนทั�งอัตีลักษณ์์ทางวัฒนธิรัรัมและอัตีลักษณ์์ทาง
เพศข้องพวกเข้า 
ข้อ้มูลเกี�ยวกับการัเปลี�ยนผู้่านทางสิงัคม เป็นข้อ้มูลที�เกี�ยวข้อ้ง
กับชี่วงเวลาที�เด้็กเรัิ�มแสิด้งความต้ีองการัที�จัะใชี้ชีีวิตีในเพศ
สิภูาพอ่�นที�ไมใ่ชีเ่พศกำาเนิด้ข้องตีน ซิ่�งอาจัรัวมถ่ึงความต้ีองการั
เปลี�ยนชี่�อและคำาบง่ชีี�เพศ ทรังผู้ม หรัอ่ลกัษณ์ะการัแต่ีงกาย
 เป็นต้ีน
ในการัด้แูลเด้ก็ชีว่งการัเปลี�ยนผู้่านทางสิงัคม ควรัใหพ้วกเข้าเป็น
ผูู้้เลอ่กตัีด้สินิใจัเอง โด้ยที�พวกเข้าไมจ่ัำาเป็นต้ีองเลอ่กฝัึ� งใด้ฝัึ� ง
หน่�ง ยกตัีวอยา่งเชีน่ พวกเข้าอาจัเลอ่กที�จัะเป็นแบบหน่�งเวลาอยู่
ที�โรังเรัยีน และเลอ่กที�จัะเป็นอีกแบบหน่�งเวลาอยูที่�บา้น เป็นต้ีน
 การัข้อใหแ้พทยช์ีว่ยออกจัด้หมายอะไรับางอยา่งอาจัมปีรัะโยชีน์
สิำาหรับัผูู้้ปกครัองในการัเข้้าไปพูด้คุยหารัอ่กับทางโรังเรัยีนหรัอ่
ศูนยด์้แูลเด้ก็ จัากหลกัฐานยงัแสิด้งใหแ้หน็วา่ เด้ก็ข้า้มเพศที�
สิามารัถึก้าวข้า้มชีว่งการัเปลี�ยนผู้่านทางสิงัคมได้ด้้ ี มกัมอัีตีรัา
ข้องภูาวะซิม่เศรัา้ ความวติีกกังวล และการัสิำาน่กคณุ์ค่าในตีนเอง
 ใกลเ้คียงกับบุคคลตีรังเพศทั�วไป (Olson และคณ์ะ, 2559, 
Durwood และคณ์ะ, 2560)

บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์
ท่ัวไป

11.3

สิิ�งหน่�งที�สิำาคัญ ค่อ ผูู้้ปกครัองต้ีองสิ่�อสิารักับบุตีรัหลานวา่ พวก
เข้าจัะได้ร้ับัการัสินับสินุนเสิมอ ไมว่า่พวกเข้าจัะเลอ่กทางเด้นิเสิน้
ไหน สิำาหรับัเด้ก็บางคน พวกเข้าอาจัหวนกลบัมาเลอ่กทางเด้นิ
แบบบุคคลตีรังเพศทั�วไปก็เป็นได้ ้ สิมาชีกิในครัอบครั ั จัง่มเีพยีง
หน้าที�ปรับัตัีวให้สิอด้คล้องกับอัตีลักษณ์์ทางเพศที�บุตีรัหลาน
ข้องพวกเข้าเป็นผูู้้กำาหนด้เท่านั�น ซิ่�งอาจัเป็นเรั่�องปกติีที�บางคน
อาจัมปีฏิิกิรัยิาที�แตีกต่ีางกันไป ในการัพูด้คยุกันในครัอบครัวั
 อาจัต้ีองยอมรับัวา่ อาจัมคีวามรัูส้ิก่ต่ีางๆ เกิด้ข้่�น เชีน่ ความรัูส้ิก่
เสิยีใจั สิญูเสิยี ความรัูส้ิก่ผู้ิด้ และความกลวัใด้ๆ ซิ่�งเป็นเรั่�องปกติี 
เน่�องจัากทกุคนมคีวามหว่งใยต่ีอบุตีรัหลานข้องพวกเข้าเอง
หากพบวา่ เยาวชีนแสิด้งความยน่หยดั้ในอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้อง
พวกเข้า หรัอ่ปรัะสิบภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้ แพทยค์วรั
มบีทบาทในการัใหข้้อ้มูลที�เหมาะสิมกับวยัข้องพวกเข้า รัวมถ่ึง ให้
ความรูัแ้ก่พวกเข้าและพ่อแม่/ผูู้้ปกครัองเกี�ยวกับบรักิารัทางการั
แพทยต่์ีางๆ เพ่�อการัข้า้มเพศ ซิ่�งอาจัรัวมถ่ึงการัสิง่ต่ีอพวกเข้า
เพ่�อเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศในพ่�นที� หรัอ่สิง่ต่ีอใหกั้บผูู้้
เชีี�ยวชีาญที�มีปรัะสิบการัณ์์ในการัดู้แลคนข้้ามเพศและเยาวชีนที�
มคีวามหลากหลายทางเพศ ตีามหลกัการัแลว้ การัสิง่ตัีวเด้ก็เพ่�อ
เข้า้รับับรักิารัด้งักลา่ว ควรัทำาเม่�อเด้ก็มอีายุปรัะมาณ์ 9 ข้วบ หรัอ่
ชีว่งวยัก่อนเข้า้สิูว่ยัเจัรัญิพนัธุิ์
คำาแถึลงลา่สิดุ้จัาก WPATH และบทรัะด้บัภูมูภิูาคข้อง USPATH 
และ EPATH เน้นวา่ “แนวทางทางการัแพทยส์ิำาหรับัเยาวชีนที�
ปรัะสิบภูาวะเพศสิภูาพไมต่ีรังกับเพศกำาเนิด้  ได้ร้ับัการัตีีพมิพ ์และ
ถึกูนำาไปใชีกั้นอยา่งแพรัห่ลายในรัะด้บัสิากล และอิงตีามหลกัฐาน
ปัจัจุับนั แนวทางเหลา่นี�สินับสินุนการัใชีก้ารัหนุนเสิรัมิทางการั
แพทยเ์พ่�อปรัะเมนิผูู้้เยาวอ์ยา่งเหมาะสิม” (Leibowitz และคณ์ะ, 
มกรัาคม 2563)

ในการัสิง่ต่ีอผูู้้ป่วยเพ่�อเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ การัหลกี
เลี�ยงความเสิี�ยงใด้ๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�นกับพวกเข้าถ่ึอเป็นข้อ้พจิัารัณ์า
ด้า้นจัรัยิธิรัรัมที�สิำาคัญข้องบุคลากรัทางการัแพทย ์อยา่งไรัก็ตีาม
 การัรัะงับหรัอ่ชีะลอการัสิง่ต่ีอผูู้้ป่วยโด้ยใชีว้ธิิกีารั “รัอด้อูาการั
” ไมถ่่ึอเป็นตัีวเลอ่กที�มคีวามเป็นกลางนัก (Telfer และคณ์ะ, 
2018) เพรัาะอาจัเป็นการัเพิ�มความทกุข้ท์รัมานใหกั้บพวกเข้าได้้
 ทำาใหเ้กิด้ภูาวะซิม่เศรัา้ ความวติีกกังวล การัฆ่า่ตัีวตีาย และการั
ปลกีตัีวจัากสิงัคมมากยิ�งข้่�น รัวมถ่ึงอาจัเป็นการัผู้ลกัด้นัใหพ้วก
เข้าตัีด้สินิใชีฮ้อรัโ์มนเถ่ึ�อนที�ไมอ่ยูภู่ายใต้ีการัด้แูลข้องแพทย์

บุคลากรทางการแพทยค์วรมคีวามรูพ้ื้นฐาน
เก่ียวกับบรกิารเพือ่การขา้มเพศสำาหรบัเยาวชน
รวมถึงบรกิารเฉพาะทางท้องถ่ินหรอืการสง่ตัว
ผูป่้วย (ถ้าม)ี ตลอดจนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการ
ให้ความชว่ยเหลือในระดับชุมชนแก่เยาวชนและ
ครอบครวัของพวกเขา
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เยาวชีนและเด้ก็ข้า้มเพศ มกัมคีวามกังวลเรั่�องการัรักัษาความลบั
มากกวา่คนข้า้มเพศที�เป็นผูู้้ใหญ่ เน่�องจัากพวกเข้ายงัต้ีองพ่�งพา
ผูู้้ปกครัองในด้า้นที�อยูอ่าศัยและการัสินับสินุนทางการัเงิน รัวม
ทั�งค่าใชีจ้ัา่ยด้า้นการัศ่กษา แมแ้ต่ีวยัรัุน่ข้า้มเพศเอง ที�เติีบโตีข้่�น
มาด้้วยความรัูส้ิก่อันแรังกล้าวา่พวกเข้ามอัีตีลักษณ์์ทางเพศแตีก
ต่ีางจัากเพศกำาเนิด้ ยงัไมร่ัูส้ิก่ปลอด้ภัูยที�จัะเปิด้เผู้ยข้อ้มูลนี�ต่ีอ
ครัอบครัวัหรัอ่เพ่�อนฝูึงข้องพวกเข้า ในข้ณ์ะที�คนอ่�นๆ อาจัเลอ่ก
ที�จัะข้อรับัความชีว่ยเหลอ่จัากผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพ เพ่�อสิำารัวจั
ความรัูส้ิก่ข้องตีนเอง รัวมถ่ึงเพ่�อที�จัะไมต้่ีองรัูส้ิก่ผู้ิด้กับการัที�
ไมส่ิามารัถึทำาตีามความคาด้หวงัข้องครัอบครัวั หรัอ่พูด้คยุกับ
ครัอบครัวัในเรั่�องนี�ได้้

การรกัษาความลับ
11.4

การรกัษาความลับ ถือเป็นสทิธติามหลักจรยิธรรมและ
ถกูต้องตามกฎหมายสำาหรบัเยาวชนผูเ้ขา้รบับรกิารท่ีมี
ความสามารถเพยีงพอในการตัดสนิใจด้วยตนเองด้าน
การรกัษาพยาบาล (Joint Adolescent Health 
Committee of the Royal Australasian 
College of Physicians, 2551)

(หรัอ่มคีวามสิามารัถึในการัทำาความเข้า้ใจั) ถ่ึงผู้ลกรัะทบและผู้ล
ข้า้งเคียงที�อาจัเกิด้ข้่�นจัากข้ั�นตีอนการัรักัษาพยาบาลต่ีางๆ รัวม
ถ่ึงเข้า้ใจัผู้ลลพัธิที์�ตีามมาจัากการัปฏิิเสิธิ ชีะลอ หรัอ่ถึกูปฏิิเสิธิ
การัรักัษาพยาบาล เชีน่เด้ยีวกับเยาวชีนข้า้มเพศที�มองหาวธิิี
ยับยั�งวยัเจัรัญิพันธุิข์้องพวกเข้าหรัอ่ใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้้ามเพศ
 พวกเข้าก็สิามารัถึตัีด้สินิใจัสิิ�งต่ีางๆ เหลา่นั�นได้เ้ชีน่กัน หลาย
คนทรัาบข้อ้มูลต่ีางๆ ด้แีมแ้ต่ีก่อนที�จัะเข้า้รับัคำาปรัก่ษาจัากผูู้้ให้
บรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพเสิยีด้ว้ยซิำ�า ตัีวอยา่งเชีน่ พวกเข้าอาจัทรัาบวา่
 ผู้ลกรัะทบข้องวยัเจัรัญิพนัธุิเ์ป็นอยา่งไรั และพวกเข้าสิามารัถึ
ยบัยั�งมนัได้โ้ด้ยใชีย้ายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิไ์ด้อ้ยา่งไรั ตีลอด้จัน
พวกเข้าทรัาบด้วีา่ การัใชีย้าเหลา่นั�นชีา้ไปหรัอ่ถึกูปฏิิเสิธิไมใ่หใ้ชี ้
จัะนำาไปสิูก่ารัเปลี�ยนแปลงอยา่งถึาวรัข้องรัา่งกายข้องพวกเข้าได้้
อยา่งไรั

ด้ว้ยเหตีผุู้ลเหลา่นี� แพทยจ์ัง่ใหค้วามสิำาคัญกับความต้ีองการัข้อง
เยาวชีนข้า้มเพศ โด้ยใหพ้วกเข้าเป็นผูู้้ตัีด้สินิใจั และด้ำาเนินการั
ตีามความยนิยอมข้องพวกเข้า สิิ�งนี�ยงัสิะท้อนถ่ึงภูารัะหน้าที�ด้า้น
สิิทธิิมนุษยชีนภูายใต้ีอนุสิัญญาสิหปรัะชีาชีาติีว่าด้้วยสิิทธิิเด้็ก
 ซิ่�งกำาหนด้ให ้ การัด้ำาเนินการัใด้ๆ ที�เกี�ยวข้อ้งกับเด้ก็ทั�งหมด้ จัะ
ต้ีองพิจัารัณ์าผู้ลปรัะโยชีน์สิูงสิุด้ข้องพวกเข้ามาเป็นอันด้ับแรัก
 (มาตีรัา 3) และความคิด้เหน็ข้องเด้ก็ควรั “ได้ร้ับัพจิัารัณ์าความ

ด้วยเหตผุลเหล่านี� แพทยจ์งึใหค้วามสำาคัญกับความต้องการ
ของเยาวชนขา้มเพศ โดยใหพ้วกเขาเป็นผูตั้ดสนิใจ และดำาเนิน
การตามความยนิยอมของพวกเขา สิ�งนี�ยงัสะท้อนถึงภาระ
หน้าที�ด้านสิทธมินุษยชนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
สทิธเิด็ก ซึ�งกำาหนดให ้ การดำาเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับเด็ก
ทั�งหมด จะต้องพจิารณ์าผลประโยชน์สงูสดุของพวกเขามาเป็น
อันดับแรก (มาตรา 3) และความคิดเหน็ของเด็กควร “ได้รบั
พิจารณ์าความสำาคัญตามความเหมาะสมกับอายุและวุฒภิาวะ
ของพวกเด็ก” (มาตรา 12)32

การให้ความ
ยนิยอม

11.5

เยาวชนจำานวนมากมคีวามสามารถในการตัดสนิใจด้าน
การรกัษาพยาบาลได้ด้วยตัวเองพวกเขามคีวามเขา้ใจ

32  อนุสิญัญาสิหปรัะชีาชีาติีวา่ด้ว้ยสิทิธิเิด้ก็
33มาตีรัฐานนี�อิงตีามการัตัีด้สินิข้องศาลสิภูาขุ้นนาง (House of Lords) ในปี 2528 ตีามปรัากฎ
ในรัายงาน Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority คด้นีี�มผีู้ลบงัคั
บใชีใ้นอังกฤษและเวลสิ ์ ซิ่�งยงัถึกูบงัคับใชีภู้ายใต้ีกฎหมายอ่�นๆ ในสิกอตีแลนด้แ์ละไอรัแ์ลนด้เ์หน่อ 
อีกด้ว้ย นอกจัากนี� ยงัถึกูนำามาใชีใ้นบรับิทที�ต่ีางๆ ในปรัะเทศออสิเตีรัเลยี แคนาด้า และนิวซิแีลนด้์
34Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017)

35Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017)
36Under s. 17 of the Infants Act, 1996 the healthcare provider is required to explain, 
and be satisfied that the minor understood, the nature and consequences and the 
reasonably foreseeable benefits and risks of the healthcare. They must also have 
made reasonable efforts to determine, and have concluded, that the healthcare 
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สิำาคัญตีามความเหมาะสิมกับอายุและวุฒภิูาวะข้องพวกเด้ก็” (
มาตีรัา 12)33

และหากพบวา่ เยาวชีนมขี้อ้จัำากัด้ใด้ๆ ด้า้นความสิามารัถึในการั
ใหค้วามยนิยอมเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ ไมว่า่จัะอยูภู่ายใต้ี
สิถึานการัณ์์ใด้ก็ตีาม แพทยค์วรัใหค้วามสิำาคัญกับเรั่�องนี�มาเป็น
อันด้บัแรัก มากกวา่การัใหบ้รักิารัรัูปแบบใด้ๆ 
แถึลงการัณ์์ด้งักลา่วที�เป็นฉบบัเต็ีม ได้ร้ับัการัตีีพมิพใ์นเด้อ่น
เมษายน 2564 โด้ยสิรัุปหลกัฐานทางวทิยาศาสิตีรัแ์ละข้อ้มูล
ต่ีางๆ ที�มกีารัอ้างอิง บุคคลที�ได้ร้ัว่มกันรัา่งแถึลงการัณ์์นี�ข้่�น

มา ยงัแสิด้งความกังวลเกี�ยวกับเกณ์ฑ์์อายุที�เยาวชีนสิามารัถึมี
อำานาจัตัีด้สินิใจัด้ว้ยตีนเองด้า้นการัรักัษาพยาบาล โด้ยไมต้่ีอง
ข้อความเหน็ชีอบจัากผูู้้ปครัอง มคีวามแตีกต่ีางกันไปตีามแต่ีละ
พ่�นที�ทั�วโลก รัวมทั�งในภูมูภิูาคนี� อยา่งไรัก็ตีาม ในหลายปรัะเทศ
ทั�วโลก ถ่ึอวา่ผูู้้ที�มอีายุครับ 16 ปี เป็นผูู้้ใหญ่ที�ถึกูต้ีองตีาม
กฎหมาย และมอีำานาจัตัีด้สินิใจัด้ว้ยตีนเองด้า้นการัรักัษาพยาบาล 
โด้ยไมต้่ีองการัได้ร้ับัความยนิยอมจัากผูู้้ปกครัอง (Coleman 
และคณ์ะ, 2555)

แนวคิด้หน่� งที� ใชี้ทั�วไปในข้อบเข้ตีข้องรัะบบกฎหมายจัารัีตี
ปรัะเพณี์ (The Common Law System) และถึกูนำามาใชีใ้นการั
ตัีด้สินิเกี�ยวกับวยัรัุน่ข้า้มเพศในภูมูภิูาคนี� ค่อแนวคิด้ที�วา่ ผูู้้เยาว์
ที�มอีายุตีำ�ากวา่ 16 ปีอาจัม ี“ความสิามารัถึทางวุฒภิูาวะ” (Gillick 
competency) ที�จัะเข้า้ใจัทางเลอ่กในการัรักัษาและผู้ลข้องการั
รักัษา รัวมถ่ึงใหก้ารัยนิยอมเข้า้รับัการัรักัษาทางการัแพทยด์้ว้ย
ตีนเองโด้ยไมไ่ด้ต้้ีองได้ร้ับัอนุญาตีจัากผูู้้ปกครัอง34   
ตัีวอยา่งเชีน่ ในปรัะเทศออสิเตีรัเลยี เด้ก็ที�มคีวามสิามารัถึทางวุฒิ
ภูาวะสิามารัถึให้การัยินยอมเพ่�อรักัษาด้้วยฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้้าม
เพศได้3้ แต่ีถ้ึาหากพบวา่ พวกเข้ายงัไมม่คีวามสิามารัถึทางวุฒิ

ภูาวะด้งักลา่ว แต่ีแพทยผ์ูู้้ที�ใหก้ารัรักัษาใหก้ารัยนิยอม ผูู้้ปกครัอง
สิามารัถึใหค้วามยนิยอมแทนได้เ้พ่�อใหเ้รัิ�มการัรักัษา โด้ยไมจ่ัำาเป็น
ต้ีองข้ออนุญาตีจัากศาล อยา่งไรัก็ตีาม จัากการัตัีด้สินิข้องศาล
ออสิเตีรัเลยีเม่�อเรัว็ๆ นี� ชีี�ใหเ้หน็วา่ การัตัีด้สินิใจัใด้ๆ เกี�ยวกับ
การัรักัษาจัะต้ีองด้ำาเนินการัต่ีอหน้าศาลครัอบครัวั หากยงัมคีวาม
ข้ัด้แย้งกันรัะหว่างความคิด้เห็นข้องผูู้้ปกครัองเกี�ยวกับความ
สิามารัถึทางวุฒภิูาวะข้องเด้ก็ การัวนิิจัฉัยภูาวะแปลกแยกจัาก
เพศกำาเนิด้ หรัอ่รัูปแบบการัรักัษาพยาบาลที�ถึกูนำาเสินอ35 

อยา่งไรัก็ตีาม จัากคำาแถึลงข้อง AusPATH พวกเข้ามคีวามเหน็
วา่ การัตัีด้สินิรัูปแบบนี�อาจัสิง่ผู้ลกรัะทบด้า้นสิขุ้ภูาพจัติี อันเน่�อง
มาจัากความลา่ชีา้ในการัเข้า้รับับรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ รัวมถ่ึง
อาจัทำาให้เยาวชีนหันไปหาซิ่�อฮอรัโ์มนโด้ยไม่อยู่ภูายใต้ีการัดู้แล
ข้องแพทยแ์ทน AusPATH ยน่ยนัวา่ “เยาวชีนที�มวุีฒภิูาวะเพยีง
พอควรัได้้รับัอนุญาตีให้สิามารัถึออกหนังสิ่อยินยอมเองได้้เพ่�อ
การัรักัษาพยาบาลข้องตัีวพวกเข้าเอง ด้ว้ยความรัว่มมอ่จัาก
แพทยผ์ูู้้ใหก้ารัรักัษา โด้ยไมต้่ีองเสิยีค่าใชีจ้ัา่ย ไมต้่ีองปรัะสิบกับ
ความลา่ชีา้ในการัเข้า้รับับรักิารั ไมต้่ีองเปิด้เผู้ยข้อ้มูลต่ีอสิาธิารัณ์ะ
 และถึกูลด้ทอนความเป็นสิว่นตัีวอันเกี�ยวข้อ้งกับอำานาจัศาล หาก
ความเหน็ข้องผูู้้ปกครัองมคีวามข้ดั้แยง้กัน” (AusPATH 2563)

จัากคำาตัีด้สินิในเด้อ่นมกรัาคม 2563 ข้องศาลสิงูสิดุ้ในรัฐั
บรัติิีชีโคลมัเบยี ปรัะเทศแคนาด้า ยน่ยนัวา่ มกีารันำาบทบญัญัติี
ที�อนุญาตีให้ผูู้้เยาว์ที�มีวุฒิภูาวะสิามารัถึออกหนังสิ่อยินยอม
เพ่�อการัรักัษาพยาบาลข้องตัีวเองได้5้ ไปใชีกั้บเด้ก็ชีายข้า้ม
เพศอายุ 15 ปี ที�ต้ีองการัเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มนเพศชีาย (AB v. CD, 
2563 BCCA 11 ) โด้ยไมจ่ัำาเป็นต้ีองได้ร้ับัความยนิยอมจัากผูู้้
ปกครัอง เน่�องจัากแพทยเ์หน็ชีอบวา่ ผูู้้เยาวม์วุีฒภิูาวะพอที�จัะ
เข้า้ใจัธิรัรัมชีาติีและผู้ลข้องการัรักัษา รัวมถ่ึงการัรักัษาด้งักลา่ว
มปีรัะโยชีน์ต่ีอตัีวเข้าเอง การัอุทธิรัณ์์นี� ถ่ึอเป็นการัยน่คำาตัีด้สินิ
ข้องศาลฎีกาบรัติิีชีโคลมัเบยี (ศาลลา่ง) วา่ คำารัอ้งข้องผูู้้ที�ไมเ่หน็
ด้ว้ยกับการักรัะทำาข้องผูู้้ปกครัองข้ดั้ต่ีอปรัะโยชีน์สิงูสิดุ้ข้องเด้ก็

is in the child’s best interests. In British Columbia, a child who is assessed by a 
healthcare provider as being capable to give consent is called a “mature minor”.

“วา่ผู้ที�ควรมหีน้าที�ในการทำาการประเมนิความสามารถ
ในการให้ความยนิยอมของผู้ป่วยแต่ละคน ควรเปน็
แพทยที์�ทำาการรกัษา ไมใ่ชศ่าลยุติธรรม เราไมเ่ห็น
ด้วยวา่ การให้บรกิารสขุภาพสำาหรบัคนขา้มเพศควร
แตกต่างเป็นอย่างมากจากการให้บริการสุขภาพแก่
บุคคลตรงเพศทั�วไป ถึงขนาดที�ต้องออกบทบญัญัติ
ทางกฎหมายที�แยกออกจากกัน” (WPATH และคณะ, 
2020)
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การัใชีย้าด้งักลา่วนี� มหีน้าที�ชีว่ยชีะลอการัเจัรัญิพนัธุิ ์ ทำาใหว้ยัรัุน่
มเีวลาจัะค้นหาอัตีลกัษณ์์ทางเพศข้องพวกเข้าได้ม้ากข้่�น และชีว่ย
หลกีเลี�ยงการัเปลี�ยนแปลงทางกายภูาพที�ไมพ่ง่ปรัะสิงค์ ซิ่�งอาจั
ทำาใหเ้กิด้ความทกุข้ใ์จัที�รัุนแรัง ยายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิย์งัชีว่ยให้
วยัรัุน่มโีอกาสิพฒันาภูาวะทางอารัมณ์์และความรัูส้ิก่น่กคิด้ ก่อน
ตัีด้สินิใจัใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ ซิ่�งอาจัใหผู้้ลบางอยา่งที�ไม่
สิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้ ้  
การัรักัษาโด้ยการัใชีย้ายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิ ์ เป็นวธิิทีี�ปลอด้ภัูย
และใหผู้้ลลพัธิที์�สิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้ ้ โด้ยตัีวยาจัะเข้า้ไป
หยุด้การัผู้ลติีฮอรัโ์มนเพศในรัา่งกาย นอกจัากนี� ยงัเป็นยาที�ถึกู
นำามาใชีเ้พ่�อรักัษาภูาวะวยัสิาวก่อนกำาหนด้ในเด้ก็วยัแรักรัุน่ แต่ี
เน่�องจัากมรีัาคาสิงู วยัรัุน่ข้า้มเพศสิว่นใหญ่ในภูมูภิูาคเอเชียี รัวม
ถ่ึงครัอบครัวัข้องพวกเข้า จัง่ไมค่่อยมกีำาลงัทรัพัยที์�จัะซิ่�อได้ ้ 
โด้ยทั�วไป ยายบัยั�งการัเจัรัญิพนัธุิส์ิามารัถึชีว่ยบรัรัเทาความทกุข้์
ใจัในวยัรัุน่ข้า้มเพศได้ ้ โด้ยการัหยุด้การัเปลี�ยนแปลงทางรัา่งกาย
 เชีน่ การัเติีบโตีข้องเต้ีานมในผูู้้ชีายข้า้มเพศ และการัมเีสิยีงทุ้ม
ข้่�นในผูู้้หญิงข้า้มเพศ เป็นต้ีน (Telfer และคณ์ะ, 2561) ยาก
ลุม่นี�เหมาะสิำาหรับัผูู้้ที�อยูใ่นชีว่งวยัรัุน่ตีอนต้ีน (Tanner stage 
2-3) และยงัมปีรัะโยชีน์สิำาหรับัวยัรัุน่กะเทย ((transfeminine) 
เพ่�อชีว่ยหยุด้ยั�งการัเปลี�ยนแปลงข้องสิรัรีัะสิูค่วามเป็นชีายต่ีอไป
 อยา่งไรัก็ตีาม อาจัไมเ่หมาะสิำาหรับัวยัรัุน่ทอม (transmasculine) 
ที�เรัิ�มเข้า้สิูว่ยัเจัรัญิพนัธุิไ์ปในรัะยะหน่�งแลว้ แมว้า่ยาเหลา่นี�จัะยงั
คงได้ผู้้ลในชีว่งมปีรัะจัำาเด้อ่น แต่ีก็มทีางเลอ่กอ่�นๆ ที�มผีู้ลข้า้ง
เคียงน้อยกวา่ที�ควรัพจิัารัณ์าก่อน (Stephenson, 2563) เชีน่
 การัใชีฮ้อรัโ์มนโปรัเจัสิเตีอโรัน / ยานอรัอิ์ทิสิเตีอโรันที�มรีัะด้บัแอ
นโด้รัเจันตีำ�า (weak androgen Norethisterone) ยา Depo-
Provera หรัอ่ การัใชีย้าคมุกำาเนิด้ชีนิด้ฮอรัโ์มนรัวมแบบกินอยา่ง
ต่ีอเน่�อง เป็นต้ีน

ขัน้ตอนทางการแพทยท่ี์สามารถยอ้น
กลับคืนมาได้ท้ังหมด

11.6

รูปแบบแรกของบรกิารสขุภาพสำาหรบัวยัรุน่ขา้มเพศ
และวยัรุน่ท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ คือ การใช้
ฮอรโ์มนGnRHa (gonadotropin-releasing hormone 
analogues) หรอืท่ีมกัเรยีกกันวา่ ยายบัยัง้การเจรญิ
พนัธุ์(Hembreeและคณะ, 2560)

เกณฑ์ขั้นต่ำาสำาหรับการใช้ฮอร์โมน
ยบัยัง้วยัเจรญิพนัธุ์
มาตีรัฐานบรักิารัสิขุ้ภูาพ WPATH SOC7 ได้ร้ัะบุเกณ์ฑ์์คณุ์สิมบติัี

ข้ั�นตีำ�าต่ีอไปนี� ที�วยัรัุน่ควรัมก่ีอนที�จัะสิามารัถึเข้า้รับัฮอรัโ์มนยบัยั�ง

วยัเจัรัญิพนัธุิไ์ด้ ้ ข้อ้มูลเหลา่นี�อาจัมกีารัเปลี�ยนแปลงในมาตีรัฐาน

บรักิารัสิขุ้ภูาพฉบบัที� 8 หรัอ่ SOC8:

• พวกเข้าแสิด้งถ่ึง การัมภีูาวะเพศสิภูาพไมต่ีรังกับเพศกำาเนิด้

หรัอ่ภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้อยา่งต่ีอเน่�องและชีดั้เจัน (

ไมว่า่จัะเก็บไวภู้ายในใจัหรัอ่แสิด้งออกมา)

• พวกเข้ามีภูาวะแปลกแยกจัากเพศกำาเนิด้หรัอ่มีภูาวะด้ังกล่าว

สิงูข้่�น เม่�อเรัิ�มเข้า้สิูว่ยัเจัรัญิพนัธุิ ์

หากพวกเข้ามปัีญหารัว่มกันรัะหวา่งปัญหาทางจัติี ทางสิขุ้ภูาพ 

หรัอ่ทางสิงัคม ที�รับกวนการัรักัษา (เชีน่ อาจัสิง่ผู้ลต่ีอการัเข้า้รับั

บรักิารัตีามกำาหนด้ได้ ้ เป็นต้ีน) ปัญหาด้งักลา่วควรัต้ีองได้ร้ับัการั

แก้ไข้จันเป็นปกติีด้พีอที�จัะเรัิ�มการัรักัษาได้้

พวกเข้าได้เ้ซิน็หนังสิอ่ยนิยอม แต่ีในกรัณี์ที�พวกเข้าอายุไมถ่่ึง

เกณ์ฑ์์ในการัเซิน็หนังสิอ่ยนิยอมเองได้ ้ พอ่แมห่รัอ่ผูู้้ด้แูลหรัอ่ผูู้้

ปกครัอง ควรัทำาหน้าที�ใหค้วามยนิยอมแทนเพ่�ออนุญาตีใหพ้วก

เข้าสิามารัถึเข้า้รับัการัรักัษาได้ ้ รัวมถ่ึงสินับสินุนพวกเข้าตีลอด้

กรัะบวนการัรักัษา
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ผูู้้ให้บรักิารัสิุข้ภูาพควรัพูด้คุยกับเยาวชีนเกี�ยวกับตัีวเล่อกการั

รักัษาภูาวะเจัรัญิพนัธุิที์�มอียู ่ ก่อนที�พวกเข้าจัะเรัิ�มใชีย้ายบัยั�งวยั

เจัรัญิพนัธุิ ์ ซิ่�งใหผู้้ลที�สิามารัถึยอ้นกลบัค่นมาได้แ้ละไมค่วรัสิง่

ผู้ลต่ีอภูาวะเจัรัญิพนัธุิใ์นรัะยะยาวข้องพวกเข้า การัพูด้คยุเรั่�องนี�

สิามารัถึชีว่ยใหค้รัอบครัวัข้องพวกเข้าเกิด้ความเข้า้ใจัยิ�งข้่�น 

→ ตามที�กล่าวไวใ้นหวัขอ้ 6. เด็กและเยาวชนควรได้รบัขอ้มูล
ที�เหมาะสมในเชิงพัฒนาการที�เกี�ยวกับเทคนิคการรกัษาภาวะ
เจรญิพนัธุที์�มอียูใ่นปัจจุบนัและในอนาคต ถ่ึงแมว้า่การัเก็บอสิจุัิ
จัะสิามารัถึเก็บได้้เม่�อรัา่งกายข้องพวกเข้าโตีเต็ีมที�แล้วก็ตีาม
 (หลงัเข้า้สิูช่ีว่งวยัรัุน่ตีอนกลาง หรัอ่อยา่งน้อยในชีว่ง Tanner 
Stage 3) แต่ีจัะด้กีวา่ หากพวกเข้าเลอ่กเก็บอสิจุัก่ิอนเรัิ�มใชีย้า
ยบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ ทั�งนี� เป็นเพรัาะวา่ ก่อนการัเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มน
เพศหญิง พวกเข้าควรัต้ีองพกัการัใชีย้ายบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธิ์ุก่อน
ที�จัะสิามารัถึเก็บอสิจุัไิด้ ้ ซิ่�งเม่�อถ่ึงเวลานั�น วยัรัุน่สิว่นใหญ่มกัไม่
เต็ีมใจัที�จัะพกัใชีย้ด้งักลา่ว เพรัาะกลวัวา่รัา่งกายพฒันาสิูค่วาม
เป็นชีาย

สิำาหรับัผูู้้ที�กำาลงัพจิัารัณ์ารับัฮอรัโ์มนเพศชีาย การัเก็บเน่�อเย่�อ
ไข้ห่รัอ่รังัไข้ถ่่ึอเป็นวธิิทีี�ควรัพจิัารัณ์าทำา หากมบีรักิารัด้งักลา่ว
ในพ่�นที� อยา่งไรัก็ตีาม กรัะบวนการัด้งักลา่วอาจัมคีวามซิบัซิอ้น
และรัุกลำ�ารัา่งกายข้องผูู้้ป่วย หากแต่ีไมค่่อยสิรัา้งความกด้ด้นั
ต่ีอผูู้้ป่วยเท่าไรันักในการัที�จัะตัีด้สิินใจัว่าจัะใชี้ฮอรัโ์มนเทสิโทสิ

เตีอโรันด้หีรัอ่ไม ่ เน่�องจัากในปัจัจุับนั ยงัไมม่หีลกัฐานที�บง่ชีี�วา่
 การัใชีฮ้อรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรันมผีู้ลกรัะทบต่ีอการัเก็บเกี�ยวไข้ที่�มี
คณุ์ภูาพด้ใีนอนาคตี
สิิ�งสิำาคัญที�น่ากังวลสิำาหรับัการัใชี้ยายับยั�งวัยเจัรัญิพันธุิ์ตัี�งแต่ี
เรัิ�มเข้า้สิูช่ีว่งวยัรัุน่ตีอนต้ีน ค่อ ทำาใหร้ัา่งกายข้าด้ฮอรัโ์มนเอสิโตี
รัเจันหรัอ่ฮอรัโ์มนเทสิโทสิเตีอโรัน ซิ่�งจัะสิง่กรัะทบต่ีอความหนา
แน่นข้องกรัะด้กู โด้ยทั�วไป บรักิารัวดั้ความหนาแน่นข้องกรัะด้กู
มกัมรีัาคาสิงูมาก ด้งันั�นจัง่อาจัเป็นบรักิารัที�เข้า้ถ่ึงได้ย้าก แต่ี
คลินิกเพศสิภูาพบางแห่งมักแนะนำาให้ตีรัวจัความหนาแน่นข้อง
กรัะด้กู โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งเด้ก็ที�มค่ีาด้ชัีนีมวลกาย (BMI) ตีำ�า
มากหรัอ่เด้ก็ที�เป็นโรัคเบ่�ออาหารั (anorexia) อยูแ่ลว้ เป็นต้ีน 
ทั�งนี� ความหนาแน่นข้องกรัะด้กูมแีนวโน้มจัะด้ขี้่�นหลงัพวกเข้าเรัิ�ม
ใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ (Vlot และคณ์ะ, 2559)

สิำาหรับัวยัรัุน่ที�กำาลงัใชีย้ายบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ พวกเข้าควรั
พจิัารัณ์าการัออกกำาลงักายแบบลงนำ�าหนัก (weight bearing 
exercise) เพ่�อชีว่ยใหก้รัะด้กูแข้ง็แรังข้่�น รัว่มกับรับัปรัะทาน
แคลเซิยีมและวติีามนิด้ใีนปรัมิาณ์ที�เพยีงพอ ตีลอด้จันการัออก
แด้ด้ หรัอ่ทานอาหารัเสิรัมิรัว่ม หากแพทยแ์นะนำา (Mahfouda 
และคณ์ะ, 2560) วยัรัุน่ยงัควรัพจิัารัณ์าลด้รัะยะเวลาการัใชีย้า
ยบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธุิใ์หส้ิั�นลง เพ่�อลด้ความเสิี�ยงเรั่�องความหนา
แน่ข้องกรัะด้กูด้งักลา่ว ก่อนเรัิ�มใชีฮ้อรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศ
 (Telfer, 2561)

37สิำาหรับัผูู้้ที�ต้ีองการัทบทวนงานวจิัยัเหลา่นี�เพิ�มเติีม รัวมถ่ึงวรัรัณ์กรัรัมทางวชิีาการัต่ีางๆ
 ที�เกี�ยวข้อ้งกับยายบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธุิ ์ สิามารัถึอ่านได้จ้ัากบทความนี�บนเวบ็ไซิต์ีซิ่�งเข้ยีนข้่�น
โด้ยผูู้้ปกครัองที�มบุีตีรัเป็นคนข้า้มเพศ โด้ยมเีน่�อหาที�ครัอบคลมุ พรัอ้มแหลง่อ้างอิงต่ีางๆ
 รัวมถ่ึงบรัรัณ์านุกรัมฉบบัเต็ีม https://growinguptransgender.com/2020/06/10/
puberty-blockers-overview-of-the-research/
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→หัวขอ้ 8 ให้ รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรกัษาด้วย
ฮอรโ์มนเพื�อการขา้มเพศ ซึ�งในการใชฮ้อรโ์มนดังกล่าวให้
 มเีพยีงผลลัพธบ์างอยา่งเท่านั�นที�สามารถยอ้นกลับคืนมาได้
(HEMBREและคณะ, 2560; COLEMANและคณะ, 2554)

ในบรับิททางการัแพทย ์ การัฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศสิามารัถึ
ใชีไ้ด้กั้บเด้ก็ตัี�งแต่ีอายุ 16  ปี แต่ีในเด้ก็บางรัาย แพทยส์ิามารัถึ
รัะบุใหพ้วกเข้าเรัิ�มใชีไ้ด้ก่้อนอายุ 16 ปี (Hembree และคณ์ะ
, 2560) โด้ยทั�วไปแลว้ เด้ก็เหลา่นี�ควรัจัะได้ร้ับัการัรักัษาภูายใต้ี
ความยินยอมและ/หรัอ่การัสินับสินุนข้องพ่อแม่หรัอ่ผูู้้ปกครัอง
 ตีามที�ได้ก้ลา่วไปแลว้ เยาวชีนควรัมหีนังสิอ่ยนิยอมใหก้ารัเข้า้
รับัการัรักัษา ด้ว้ยความเข้า้ใจัถ่ึงผู้ลกรัะทบข้องการัรักัษาด้ว้ย
ฮอรัโ์มนเพ่�อการัข้า้มเพศที�มต่ีีอสิขุ้ภูาพทางรัา่งกาย, จัติีใจัและ
สิงัคมข้องพวกเข้า รัวมถ่ึงเข้า้ใจัเรั่�องความเป็นอยูที่�ด้ ีและผู้ลข้า้ง
เคียงใด้ๆ ที�อาจัเกิด้ข้่�น โด้ยในกรัะบวนการัออกหนังสิอ่ยนิยอม
 จัะมผีูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพจัติีคอยใหค้วามชีว่ยเหลอ่ในรัูปแบบ
ข้องข้องการัทำาจัติีบำาบดั้ เพ่�อใหแ้น่ใจัวา่เยาวชีนสิามารัถึใหค้วาม
ยนิยอมบนพ่�นฐานข้องความรัูแ้ละความเข้า้ใจัได้้
 
แพทย์ที�กำาลังพิจัารัณ์าออกใบสิั�งยาฮอรัโ์มนเข้้ามเพศให้กับวัย
รุัน่ที�เรัิ�มใชี้ยายับยั�งวัยเจัรัญิพันธุิม์าตัี�งแต่ีที�เข้้าสิู่วัยรัุน่ตีอนต้ีน 
(Tanner stage 2-4) ควรัตีรัะหนักวา่ การัสิั�งยาฮอรัโ์มนเข้า้มเพศ
ใหผูู้้้ที�อยูใ่นชีว่งเข้า้สิูว่ยัรัุน่ ยอ่มมคีวามแตีกต่ีางจัากการัสิั�งยา
ฮอรัโ์มนข้า้มเพศใหกั้บคนข้า้มเพศที�เป็นผูู้้ใหญ่แลว้ (Hembree 
และคณ์ะ 2560) 

ในปรัะเทศที�มรีัายได้ต้ีำ�าและปานกลางข้องภูมูภิูาคนี� การัเข้า้ถ่ึงผูู้้
เชีี�ยวชีาญด้า้นสิขุ้ภูาพจัติีมกัไมใ่ชีเ่รั่�องเรั่�องง่าย รัวมถ่ึงมอัีตีรัา
ค่าใชีจ้ัา่ยที�สิงูเกินไปสิำาหรับัเยาวชีนข้า้มเพศสิว่นใหญ่ ในปรัะเทศ
เหลา่นี� ฮอรัโ์มนข้า้มเพศมกัหาซิ่�อได้ง่้าย วยัรัุน่ข้า้มเพศจัำานวน
มากมกัเรัิ�มต้ีนใชีฮ้อรัโ์มนด้ว้ยตัีวเอง หรัอ่ใชีใ้นกลุม่เพ่�อนฝูึง บาง

การรกัษาด้วยฮอรโ์มนเพือ่การขา้ม
เพศในกลุม่วยัรุน่ท่ีสามารถยอ้น
กลับคืนมาได้บางสว่น

11.7

Only some of the effects of such hormones 
are reversible. (Hembree et al., 2017; Coleman et 
al., 2011). 

คนเรัิ�มใชีตั้ี�งแต่ีอายุ 11-12 ปี โด้ยมกัไมไ่ด้อ้ยูภู่ายใต้ีการัด้แูล
ข้องผูู้้เชีี�ยวชีาญ ในกรัณี์ที�ฮอรัโ์มนมจีัำาหน่ายตีามเคาน์เตีอรัใ์น
รัาคาถึกู วยัรัุน่สิว่นใหญ่มกัเข้า้ถ่ึงโด้ยไมต้่ีองเข้า้รับัจัติีบำาบดั้ แต่ี
หากผูู้้ปรัะกอบวชิีาชีพีด้า้นสิขุ้ภูาพกำาหนด้ออกมาวา่ การัเข้า้รับั
จัติีบำาบดั้ก่อนการัใชีฮ้อรัโ์มนเป็นสิิ�งจัำาเป็น ก็อาจัทำาใหว้ยัรัุน่เหลา่
นั�นรัูส้ิ่กไม่อยากข้อรับัความชีว่ยเหล่อและคำาแนะนำาเกี�ยวกับการั
ข้า้มเพศข้องพวกเข้าได้้
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การใชว้ธิลีดภาวะเสี�ยง (harm reduction) อาจเปน็วธิี
ที�มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบเชิงลบของการ
ใชฮ้อรโ์มนตั�งแต่เริ�มเขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ์ รวมถึงการ
ใชฮ้อรโ์มนแบบไมม่ผีู้เชี�ยวชาญดแูล ซึ�งการใชว้ธิดัีง
กล่าวนี�อาจรวมถึง:

สรา้งความเชื�อมั�นในกลุ่มวัยรุน่ข้ามเพศเพื�อใหพ้วกเขากล้าเปิด
เผยเกี�ยวกับการใชฮ้อรโ์มน (ชนิด ขนาด และความถี�)

ใหค้วามรูเ้กี�ยวกับการใชฮ้อรโ์มนที�ถกูต้อง การปรบัขนาดยาให้
เหมาะสมกับกระบวนการทำางานตามธรรมชาติของรา่งกาย และ
ขนาดของรา่งกาย

ใหค้วามรูเ้กี�ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใชฮ้อรโ์มนที�ไม่
ได้รบัการรบัรอง โดยตระหนักวา่ วธินีี�อาจทำาใหเ้ยาวชนเกิดความ
หวั�นกลัวในการขอรบัความชว่ยเหลือ

ทำางานรว่มกับคนขา้มเพศอาวุโสที�เป็นแบบอยา่งที�ดีในสงัคม ใน
การใหค้ำาแนะนำาแก่เยาวชนข้ามเพศและมีความหลากหลายทาง
เพศเกี�ยวกับการใชฮ้อรโ์มน

ใหค้วามรูเ้กี�ยวกับอันตรายของการใชเ้ข็มรว่มกับผู้อื�นในการฉีด
ฮอรโ์มนเขา้รา่งกาย

สิง่เสิรัมิการัเฝ้ึาติีด้ตีามโด้ยแพทย ์ รัวมถ่ึงเตีรัยีมความพรัอ้มให้
กับเยาวชีนในการัเข้้าสิู่กรัะบวนการัข้้ามเพศที�เหมาะสิมกับชี่วง
อายุและพฒันาการัข้องพวกเข้า

ปรัะเมนิพฤติีกรัรัมเสิี�ยงอ่�นๆ และด้ำาเนินการัแก้ไข้ ตีามลำาด้บั

1
2
3
4
5
6

7

วธิกีารลดภาวะ
เสีย่ง
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หวัขอ้ 10. อธบิายเพิ�มเติมเกี�ยวกับการแทรกแซงด้วยวธิผีา่ตัด
แปลงเพศ ซึ�งไมส่ามารถยอ้นกลับคืนมาได้
การผา่ตัดเต้านม (หรอืที�เรยีกกันวา่ การผา่ตัดชว่งบน) อาจ
เป็นวธิผีา่ตัดที�เหมาะสำาหรบัชายขา้มเพศ ที�อยูใ่นชว่งวยัรุน่ 
(Coleman 2555, Marinkovic 2560) เป็นวธิทีางการแพทยที์�
ใชกั้นทั�วโลก สำาหรบัเด็กที�มอีายุบรรลนุิติภาวะ หรอื 16 ปี ขั �นไป  
การตัดสนิใจผา่ตัดเต้านม ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลงที�ไมส่ามารถ
ยอ้นกลับคืนมาได้ จำาเป็นต้องได้รบัการประเมนิอยา่งรอบคอบ
โดยผู้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ในการทำางานกับวัยรุน่ที�มีภาวะ
แปลกแยกจากเพศกำาเนิด โดยใชว้ธิกีารที�เหมาะกับแต่ละบุคคล
เพื�อประเมินวุฒภิาวะทางด้านการรบัรูแ้ละอารมณ์ของพวกเขา 
คนรอบขา้งที�ใหก้ารสนับสนุน ตลอดจนความเขา้ใจในเรื�องความ
เสี�ยงและประโยชน์ต่างๆ ของการผา่ตัด โดยวยัรุน่ พอ่แม/่ผู้
ปกครอง และแพทยที์�ใหก้ารรกัษา จะต้องรว่มกันตัดสนิใจเพื�อให้
มั�นใจวา่ การผา่ตัดที�จะเกิดขึ�นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของ
วยัรุน่เอง

การแทรกแซงด้วยการผา่ตัดในกลุม่วยั
รุน่ขา้มเพศและมคีวามหลากหลายทาง
เพศท่ีไมส่ามารถยอ้นกลับคืนมาได้

11.8

โดยปกติแล้ว การทำาการผา่ตัดอวยัวะเพศในหลายประเทศทั�ว
โลก จะไมท่ำาใหกั้บผูป้ว่ยที�มอีายุตำ�ากวา่ 18 ปี ถึงแมว้า่ศัลยแพทย์
แต่ละคนก็จะมมุีมมองในเรื�องนี�ที�แตกต่างกันไป (Milrod และ 
Karasic 2560) อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�ยากและมคีวามซบัซอ้นมาก
ไปกวา่การผา่ตัดอวยัวะเพศ ก็คือ การวเิคราะหค์วามสามารถใน
การไตรต่รองของวัยรุน่แต่ละคนในการให้ความยินยอมเข้ารบั
การผา่ตัด ซึ�งมคีวามเสี�ยงและสามารถสง่ผลกระทบระยะยาวต่อ
พวกเขาได้ 
การแทรกแซงด้วยการผ่าตัดในกลุ่มวัยรุน่ข้ามเพศและมีความ
หลากหลายทางเพศ ที�ไมส่ามารถ ยอ้นกลับคืนมาได้ หวัขอ้ 10. 
อธิบายเพิ�มเติมเกี�ยวกับการแทรกแซงด้วยวิธีผ่าตัดแปลงเพศ
 ซึ�งไมส่ามารถยอ้นกลับคืนมาได้ การผา่ตัดเต้านม (หรอืที�เรยีก
กันวา่ การผา่ตัดชว่งบน) อาจเป็นวธิผีา่ตัดที�เหมาะสำาหรบัชาย
ขา้มเพศ ที�อยูใ่นชว่งวยัรุน่ (Coleman 2555, Marinkovic 
2560) เป็นวธิทีางการแพทยที์�…

ในปรัะเทศไทย เภูสิชัีกรัและแพทยต์ีามสิถึานพยาบาลต่ีางๆ ใน
กรัุงเทพฯ ได้ร้ัว่มกันทำางานเพ่�อใหว้ยัรัุน่สิามารัถึเข้า้ถ่ึงฮอรัโ์มน
ที�มคีณุ์ภูาพและรัาคาไมแ่พงได้ ้ โด้ยยด่้หลกัการัลด้ภูาวะเสิี�ยง
ด้งักลา่ว คลนิิกเพศหลากหลาย (คลนิิก Gen-V) ที�โรังพยาบาล
รัามาธิบิด้ ี กรัุงเทพฯ เป็นคลนิิกแหง่แรักในปรัะเทศไทยสิำาหรับั
เด้ก็และวยัรัุน่ที�มคีวามหลากหลายทางเพศ ก่อตัี�งอยา่งเป็น
ทางการัเม่�อเด้อ่นกันยายน 2557 โด้ย พญ. จัริัาภูรัณ์์ อรัุณ์ากรูั 
ผูู้้เชีี�ยวชีาญด้า้นกมุารัแพทยเ์วชีศาสิตีรัว์ยัรัุน่ โด้ยคลนิิก Gen-V 
ใหก้ารัด้แูลและใหค้ำาปรัก่ษาทางการัแพทยแ์ก่วยัรัุน่กลุม่ LGBT 
ที�มอีายุ 10-24 ปี รัวมถ่ึงใหค้ำาปรัก่ษาแก่ผูู้้ปกครัองที�มบุีตีรัเป็น
ผูู้้มคีวามหลากหลาย และเด้ก็ที�มเีพศสิภูาพไมต่ีรังกับบรัรัทัด้ฐาน
ข้องสิงัคม (โครังการันโยบายสิขุ้ภูาพ, APTN และ UNDP 2558; 
Panyasuppakun, 2561)
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วยัรุน่ขา้มเพศและวยัรุน่ท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศจำานวนมากในภมูภิาคนี้ มกัเริม่ใชฮ้อรโ์มน
ตัง้แต่เริม่เขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ ์โดยไมไ่ด้รบัการดแูลอยา่งเหมาะสม

คลินิกของท่านมแีนวทางในการลดภาวะเสีย่งท่ีจะชว่ยใหเ้ยาวชนขา้มเพศสามารถได้รบัการสนับสนุน
ทางการแพทย ์ตามเป้าหมายในการขา้มเพศของพวกเขาอยา่งไร?

ท่านทำางานรว่มกับชุมชนหรอืองค์กรคนขา้มเพศมากแค่ไหน เพื่อชว่ยลดภาวะเสีย่งของผูป่้วยท่ีเริม่
ใชฮ้อรโ์มนตัง้แต่เริม่เขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ ์และไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การดแูลท่ีเหมาะสม?

การสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั
สนับสนุนใหเ้ด็กๆ ได้สำารวจอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของพวกเขาเอง  รวม
ถึงชว่ยใหพ้วกเขาและครอบครวัเขา้ใจวา่ ความหลากหลายทางเพศเป็นสว่นหนึ่งของความ
ผนัแปรตามปกติของมนุษย ์

ใหค้วามรูว้า่ เรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีมคีวามหลากหลายและทกุคนมสีทิธเิลือกทางเดินของตัวเอง พรอ้มสง่
เสรมิใหพ้วกเขาเปิดใจยอมรบัตัวเองไมว่า่พวกเขาจะเลือกทางเดินเสน้ไหนก็ตาม

รบัฟัง รบัรู ้ และยอมรบัวา่ เยาวชนคือผูท่ี้รูจ้กัเพศสภาพของตัวเองดีท่ีสดุ และหากอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
สามารถทำาได้ ใหใ้ชช้ื่อ คำานำาหน้า และคำาสรรพนามตามท่ีพวกเขากำาหนด (หากม)ี รวมถึงถามพวกเขาวา่ 
ต้องการใหใ้ชค้ำาท่ีแตกต่างออกไปหรอืไม ่เมื่อต้องอยูใ่นสถานท่ีอ่ืนๆ

หากเยาวชนไมม่ผีูป้กครองมาด้วย ใหถ้ามพวกเขาวา่ ต้องการใหม้สีมาชกิในครอบครวัผูใ้หญ่คนใดอยูร่ว่ม
ในการรกัษาครัง้นี้เพื่อใหค้วามชว่ยเหลือพวกเขา และหากสามารถทำาได้ ควรปรกึษาพูดคยุโดยมสีมาชกิ
ครอบครวัของพวกเขารว่มอยูด่้วย แต่หากพวกเขาต้องการพูดคยุอยา่งเป็นสว่นตัว ก็ใหพ้รอ้มท่ีจะคยุแยก
เป็นสว่นตัวกับพวกเขา 

ค่อยๆ สง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัเหน็ความสำาคัญของการท่ีครอบครวัใหก้ารยอมรบัและสนับสนุน
ความเป็นอยูท่ี่ดีของบุตรหลานของพวกเขา

ทำาการสมัภาษณ์ด้านจติสงัคม เชน่ ทำาแบบประเมนิ HEEADSSS เพื่อประเมนิภมูคิุ้มกันทางใจของเยาวชน
 ตรวจคัดกรองความเสีย่งด้านสขุภาพจติใดๆ ของพวกเขา รวมถึงชว่ยใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึงความชว่ย
เหลือได้ หากจำาเป็น

หากเด็กมคีวามต้องการแสดงออกถึงความเป็นเพศสภาพอ่ืนท่ีต่างจากเพศกำาเนิดของพวกเขา ให้
สนับสนุนพวกเขาและครอบครวั ทัง้ทางด้านจติใจและความชว่ยเหลือในทางปฏิบติั เพื่ออำานวยความสะดวก
ในการสำารวจการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของพวกเขา

ถามเด็กและเยาวชนถึงรูปแบบความชว่ยเหลือท่ีพวกเขาอาจต้องการในการเปล่ียนผา่นทางสงัคม เชน่ วธิี
ใชเ้สื้อรดัทรวงอกอยา่งปลอดภัย หรอือุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีอาจชว่ยเหลือพวกเขาได้เมื่ออยูท่ี่โรงเรยีน เป็นต้น
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ประเด็นการปฏิบติั
ชว่ยผลักดันและเป็นกระบอกเสยีงแทนวยัรุน่และครอบครวัของพวกเขา หากจำาเป็น ในการสง่เสรมิสภาพ
แวดล้อมภายในโรงเรยีนหรอืสถานท่ีทำางานท่ีเป็นมติรต่อคนขา้มเพศ

ใหข้อ้มูลและความรูแ้ก่วยัรุน่และผูป้กครองเก่ียวกับบรกิารทางการแพทยต่์างๆ เพื่อการขา้มเพศ รวมถึง
ความเสีย่งและประโยชน์ของการใชย้ายบัยัง้วยัเจรญิพนัธุแ์ละฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ

ใหค้วามรูเ้ชงิพฒันาการท่ีเหมาะสม เก่ียวกับผลกระทบของการใชย้ายบัยัง้วยัเจรญิพนัธุห์รอืฮอรโ์มนเพื่อ
การขา้มเพศท่ีมต่ีอการเจรญิพนัธุ ์ ก่อนท่ีพวกเขาจะเริม่ใช ้ รวมถึงตัวเลือกการรกัษาภาวะเจรญิพนัธุท่ี์มอียู่
ในปัจจุบนั

หากจำาเป็น ใหพู้ดคยุถึงวธิกีารหยุดมปีระจำาเดือน และคำานึงถึงความจำาเป็นในการใชย้าคมุกำาเนิดของ
เยาวชน

ทำาความเขา้ใจและคุ้นเคยกับบรกิารเพื่อการขา้มเพศทกุรูปแบบสำาหรบัเยาวชนในพื้นท่ีของท่าน รวมถึงการ
หนุนเสรมิทางการแพทยห์รอืการผา่ตัดท่ีไมไ่ด้รบัการควบคมุ ซึ่งอาจจำาเป็นต้องใชว้ธิลีดภาวะเสีย่งเขา้มา
รว่มด้วย

หากพบวา่ เด็กแสดงความยนืหยดัในอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา หรอืประสบภาวะแปลกแยกจาก
เพศกำาเนิด แพทยค์วรสง่ตัวพวกเขาเพื่อเขา้รบับรกิารเพื่อการขา้มเพศ หรอืสง่ต่อความชว่ยเหลือไปยงัผู้
เชีย่วชาญท่ีเคยมปีระสบการณ์ในการดแูลวยัรุน่ขา้มเพศหรอืเด็กท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศมาก่อน หาก
มี

ออกใบสัง่ยาและ/หรอืจดัยายบัยัง้วยัเจรญิพนัธุ ์ หรอืฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ โดยทำางานรว่มกับผู้
เชีย่วชาญ หากมคีวามจำาเป็น และใหร้ะวงัวธิกีารใหฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศกับกลุ่มวยัรุน่ท่ีเคยใชย้ายบัยัง้
วยัเจรญิพนัธุม์าตัง้แต่ท่ีพวกเขาเริม่เขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ์
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ใหค้ำาแนะนำาปรกึษาแก่วยัรุน่และผูป้กครอง เก่ียวกับบรกิารผา่ตัดเพื่อการขา้มเพศท่ีมอียู ่ เชน่ การผา่ตัด
เต้านม การสง่ต่อความชว่ยเหลือไปยงัหน่วยบรกิารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

เฝ้าติดตามสขุภาพรา่งกาย และการรกัษาของผูป่้วย เพื่อดวูา่พวกเขามอีาการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร รวม
ถึงมคีวามเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น

หลังจากท่ีผูป่้วยของท่านใหค้วามยนิยอม ใหท่้านจดัเตรยีมเอกสารทางการแพทยใ์ดๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
สำาหรบัพวกเขาในการนำาไปอ้างอิงเพื่อการเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ ด้านอัตลักษณ์ของพวกเขาในเอกราช
ราชการ เพื่อใหช้ื่อและคำาบง่ชีเ้พศมคีวามสอดคล้องกับเพศสภาพของพวกเขา      (ดัดแปลงขอ้มูลมาจาก 
Stephenson 2563 และ Telfer 2561)
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วตัถปุระสงค์
การเรยีนรู้

มองหาโอกาสในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยข้ามเพศ
แต่ละคน รวมถึงออกเอกสารเพื่อชว่ยใหก้ารสนับสนุน
พวกเขาในการแก้ไขชื่อ หรอืเพศสภาพในเอกสารระบุตัว
ตนหรอืบนัทึกการบรหิาร

พจิารณ์ากลไกการรอ้งเรยีนในรูปแบบต่างๆ พรอ้มนำา
มาปรบัใชใ้นแนวทางปฏิบติัของท่าน

มองหาโอกาสในการทำางานร่วมกับบุคลากรทางการ
แพทยต่์างๆ เพื่อผลักดันการพฒันาระบบด้านสขุภาพ
และสทิธมินุษยชนของคนขา้มเพศ

ตรวจสอบประสทิธภิาพของการใชแ้บบสอบถามผลการ
ใหบ้รกิารระดับชุมชน (community-based monitoring 
- CBM) วา่สามารถชว่ยปรบัปรุงบรกิารของท่านใหต้อบ
สนองความต้องการของชุมชนขา้มเพศในพืน้ท่ีของท่านได้
อยา่งไร

1

2

3

4



“องค์ประกอบสำาคัญของการให้บรกิารสขุภาพ
อยา่งมจีรยิธรรมคือการให้ความสนับสนุน
แก่คนขา้มเพศท่ีพวกเขาให้บรกิารรวมถึงการ
ให้ความรูแ้ก่สมาชกิในครอบครวัของพวกเขา
โรงเรยีนสถานท่ีทำางานสถานพยาบาลและ
สว่นอ่ืนๆของชุมชนในการปฏิบติัต่อพวกเขา
ด้วยความละเอียดอ่อนเคารพให้การยอมรบั
ไมตี่ตราไมเ่ลือกปฏิบติัและไมใ่ชค้วามรุนแรง
ซึง่เหล่าน้ีล้วนเป็นท่ีมาของปัญหามากมายท่ี
คนขา้มเพศต้องเผชญิ. .ผู้ประกอบวชิาชพี
ด้านสขุภาพทกุคนควรต้องรว่มด้วยชว่ยกัน
กับคนขา้มเพศเพื่อสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
นโยบายทางสงัคมและสาธารณะเพื่อลดผลก
ระทบใดๆอันเกิดจากความเครยีดของชนกลุ่ม
น้อย”

ท่ีมา: OLIPHANT Jและคณะ2561 

บุคลากรัทางการัแพทย์มักได้้รับัการัข้อรัอ้งให้ชี่วยออกเอกสิารั
หรัอ่จัด้หมายบางอยา่ง เพ่�อเป็นการัสินับสินุนคนข้า้มเพศที�พวก
เข้าใหบ้รักิารั โด้ยทั�วไปแลว้ การัมกีฎหมายต่ีอต้ีานการัเลอ่กปฏิิบติัีต่ีอบุคคล

ข้า้มเพศด้ว้ยเหตีแุหง่เพศสิภูาพหรัอ่การัแสิด้งออกทางเพศ อาจั
ครัอบคลุมถ่ึงการัเล่อกปฏิิบัติีในแง่ข้องการัเข้้าถึ่งบรักิารัด้้าน
สิขุ้ภูาพได้ด้้ว้ย ในบางปรัะเทศในภูมูภิูาคนี� คนข้า้มเพศยงัสิามารัถึ
รัอ้งเรัยีนเกี�ยวกับเรั่�องด้ังกล่าวภูายใต้ีกฎหมายความเท่าเทียม
ทางเพศได้เ้ชีน่กัน
นอกจัากนี� คนข้า้มเพศยงัสิามารัถึรัอ้งเรัยีนโด้ยตีรังต่ีอองค์กรั
ทางการัแพทยนั์�นๆ เกี�ยวกับการัปฏิิบติัีงานข้องบุคลากรัใน
องค์กรัข้องพวกเข้า หรัอ่รัอ้งเรัยีนต่ีอหน่วยงานอิสิรัะในสิงักัด้ที�
ใหก้ารัด้แูลในเรั่�องด้งักลา่ว ผู้่านกรัะบวนการัรัอ้งเรัยีนภูายในที�
พวกเข้ามอียู่
หลายครัั�ง ยงัพบวา่ คนข้า้มเพศอาจัมคีวามรัูส้ิก่ลงัเลใจัที�จัะรัอ้ง
เรัยีน เน่�องจัากกลวัถึกูปฏิิเสิธิการัรักัษา โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งหากมี
ผูู้้ใหบ้รักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศเพยีงไมกี่�รัายในพ่�นที�ข้องพวกเข้า ด้งั
นั�น การัติีด้ตัี�งสิ่�อปรัะชีาสิมัพนัธิใ์นสิถึานพยาบาล เพ่�อเปิด้โอกาสิ
ใหพ้วกเข้าได้แ้สิด้งความคิด้เหน็ด้า้นบรักิารั ตีลอด้จันอธิบิายข้ั�น
ตีอนการัรัอ้งเรัยีนต่ีางๆ ที�พวกเข้าสิามารัถึทำาได้ ้จัง่เป็นสิิ�งจัำาเป็น
 และยงัสิามารัถึแสิด้งถ่ึงความมุง่มั�นและความพรัอ้มทั�งด้า้นการั
รักัษาและวฒันธิรัรัมข้องสิถึานบรักิารัในการัใหก้ารัด้แูลพวกเข้า

การให้ความชว่ย
เหลือผูป่้วยแต่ละ
ราย

การสง่เสรมิกลไก
การรอ้งเรยีน

12.1 12.2

ซึง่จะเป็นการช่วยรับรองการตัดสินใจของ
พวกเขาในการเขา้รบับรกิาร และถือเป็นโอกาส
สำาคัญสำาหรบัแพทยใ์นหลายประเทศในภมูภิาค
น้ีท่ีจะได้ชว่ยเหลือผูป่้วยขา้มเพศในสว่นน้ี

ปัจจุบนั ยงัมคีนขา้มเพศจำานวนมาก ท่ียงัไม่
ทราบวา่ พวกเขามกีลไกการรอ้งเรยีน ท่ีจะ
สามารถชว่ยให้พวกเขารอ้งเรยีนเรือ่งต่างๆ ได้
ซึง่รวมถึงเรื่องการทำางานของสถานพยาบาล
วฒันธรรมหรอืจรรยาบรรณของบุคลากรผูใ้ห้
บรกิาร

38ht tps://www.lgbtq iaheal theducat ion.org/wp-content /
uploads/2018/08/ Transgender-Health-and-Medical-Legal-
Partnership-1.pdf 

บุคลากรัทางการัแพทย์บางรัายทำางานรัว่มกับศูนย์กฎหมาย
ชุีมชีนหรัอ่บรักิารัผูู้้ชีว่ยทนายความอ่�นๆ เพ่�อชีว่ยเหลอ่คนข้า้ม
เพศในการัด้ำาเนินการัเปลี�ยนชี่�อและเพศสิภูาพข้องพวกเข้าใน
เอกสิารัทางการัหรัอ่แฟิม้ปรัะวติัีต่ีางๆ ซิ่�งการัทำางานรัว่มกัน
ในลกัษณ์ะนี�มปีรัะโยชีน์อยา่งยิ�ง เพรัาะกฎหมาย นโยบาย หรัอ่
รัะเบยีบข้อ้บงัคับในปัจัจุับนัยงัต้ีองการัเอกสิารัหลักฐานปรัะกอบ
จัากผูู้้เชีี�ยวชีาญทางการัแพทย ์ โด้ยเฉพาะในบางปรัะเทศ รัวมถ่ึง
บางรัฐัในสิหรัฐัอเมรักิา การัทำางานรัว่มกันรัะหวา่งแพทยแ์ละทาง
กฎหมาย เป็นเรั่�องที�มคีวามจัำาเป็น36

178towards transformative healthcare



ทบทวนคำาแถลงจากหนว่ยงานด้าน
สขุภาพต่างๆ

คำาถามเหล่านี้สามารถใชเ้ป็นแบบฝึกหดัสว่นตัว หรอืใชส้ำาหรบั
การอภิปรายในการประชุมเชงิปฏิบติัการ

• ท่านเป็นสมาชกิองค์กรด้านสขุภาพระดับนานาชาติ ระดับ 
ภมูภิาค หรอืระดับท้องถ่ินแหง่ใดบา้ง?

• หน่วยงานเหล่านี้ มนีโยบายหรอืคำาแถลงอะไรบา้ง ท่ีเน้นย้ำ า
เรื่องสทิธดิ้านสขุภาพของคนขา้มเพศโดยเฉพาะ (เชน่ ประเด็น
เรื่องการระบุวา่บุคคลมคีวามเจบ็ป่วย การเขา้ถึงบรกิารเพื่อ
การขา้มเพศ เป็นต้น)?

• หน่วยงานเหล่านี้ มนีโยบายหรอืคำาแถลงอะไรบา้ง ท่ีมุง่เน้น
ประเด็นด้านสทิธมินุษยชนอ่ืน ๆ ท่ีคนขา้มเพศต้องประสบอยู ่(
เชน่ การรบัรองเพศสภาพตามกฎหมาย การสัง่หา้มการบำาบดั
แก้เพศวถีิ เป็นต้น)?

• มนีโยบายหรอืคำาแถลงกวา้งๆ อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบ
การใหบ้รกิารเพื่อการขา้มเพศ (เชน่ การสนับสนุนการใหค้วาม
ยนิยอมแบบมขีอ้มูลรองรบั สทิธบินเรอืนรา่ง การดแูลโดยผู้
ป่วยเป็นศูนยก์ลาง หรอืการลดภาวะเสีย่ง เป็นต้น)?

→ ตามที�ระบุในหัวขอ้ 11. องค์กรทางการแพทยต่์างๆรวม
ถึงองค์กรทางการแพทยใ์นภมูภิาคนี�
ได้ร้ัว่มกันคัด้ค้านสิิ�งที�เรัยีกวา่ “การับำาบดั้แก้เพศวถีิึ” 
(conversion therapy) ซิ่�งเป็นแนวปฏิิบติัีที�ถึกูออกแบบมา
เพ่�อเปลี�ยนหรัอ่รัะงับรัสินิยมทางเพศ อัตีลกัษณ์์ทางเพศ หรัอ่
การัแสิด้งออกทางเพศข้องบุคคล จัาก นโยบายสิาธิารัณ์ะข้อง
 WPATH แสิด้งใหเ้หน็ถ่ึงกฎหมาย นโยบาย และการัตัีด้สินิข้อง
ศาลต่ีางๆ ซิ่�งเป็นอันตีรัาย หรัอ่ก่อใหเ้กิด้ความเสิี�ยงด้า้นสิขุ้ภูาพ
ต่ีอคนข้า้มเพศอยา่งมนัียสิำาคัญ เอกสิารัด้งักลา่วได้ร้ัวบรัวม
คำาแถึลงสิาธิารัณ์ะ จัด้หมายถ่ึงรัฐับาล และความเหน็ต่ีอการั
กำาหนด้แนวปฏิิบัติีในการัใหบ้รักิารัเพ่�อการัข้้ามเพศในกรัอบข้อง 
บญัชีจีัำาแนกทางสิถิึติีรัะหวา่งปรัะเทศข้องโรัคและปัญหาสิขุ้ภูาพที�
เกี�ยวข้อ้ง (ICD)

นอกจัากนี� ยงัมสีิมาคมวชิีาชีพีอิสิรัะ 3 แหง่ ที�ทำางานด้า้นสิขุ้ภูาพ
ข้องคนข้า้มเพศในภูมูภิูาคนี� ได้แ้ก่ AusPath ในออสิเตีรัเลยี
 PATHA ในเอาเตีอารัวั / นิวซิแีลนด้ ์และลา่สิดุ้ค่อ AsiaPath โด้ย
จัากหวัข้อ้ 11. ได้ร้ัะบุไวใ้นเด้อ่นธินัวาคม 2563 วา่ ทั�ง 3 หน่วย
งานได้เ้ข้า้รัว่มกับ WPATH และสิมาคมรัะด้บัภูมูภิูาคอ่�น ๆ เพ่�อ
แสิด้งความไมเ่หน็ด้ว้ยอยา่งยิ�งต่ีอการัตัีด้สินิข้องศาลอังกฤษ ที�
วา่ เด้ก็ไมน่่าจัะมคีวามสิามารัถึเพยีงพอในการัใหค้วามยนิยอมใชี้
ยายบัยั�งวยัเจัรัญิพนัธุิด์้ว้ยตีนเองได้ ้โด้ยการัแถึลงการัณ์์รัว่มด้งั
กลา่ว ได้แ้สิด้งถ่ึงความกังวลเกี�ยวกับการัพจิัารัณ์าคด้ขี้องศาลวา่
 “เป็นการัสิรัา้งผู้ลกรัะทบสิำาคัญต่ีอเยาวชีนที�มคีวามหลากหลาย
ทางเพศและครัอบครัวัข้องพวกเข้า โด้ยการัทำาใหเ้กิด้อุปสิรัรัคที�
มค่ีาใชีจ้ัา่ยสิงู เป็นการัข้ม่ขู้โ่ด้ยไมจ่ัำาเป็น และเป็นการัเลอ่กปฏิิบติัี
อยา่งแท้จัรังิ”

การสนบัสนนุเพือ่
ความเปล่ียนแปลง
เชงิระบบ

12.3

ถึงแมว้า่จะมเีพยีงไมก่ี่ประเทศในภมูภิาคน้ี ท่ีอนุญาต
ให้คนขา้มเพศสามารถเปล่ียนคำาบง่ชีเ้พศของพวกเขา
ได้ แต่องค์กรทางการแพทยไ์มเ่คยยุติบทบาทในการ
เนน้ย้ำาให้สงัคมเห็นวา่ การเพกิเฉยต่อการทำาให้เรือ่งดัง
กล่าวเป็นเรือ่งท่ีถกูกฎหมาย รวมถึงการขาดกฎหมาย
รบัรองเพศสภาพ หรอืกฏหมายคุม้ครองพวกเขาจาก
การเลือกปฏิบติั ได้สง่ผลกระทบด้านสขุภาพต่อคนขา้ม
เพศ

แบบฝึกหัด
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แบบสิอบถึามผู้ลการัใหบ้รักิารัรัะด้บัชุีมชีน (Community-based 
monitoring - CBM) เป็นวธิิทีี�มปีรัะสิทิธิภิูาพ ชีว่ยใหค้นข้า้มเพศ
มบีทบาทสิำาคัญในการัเฝ้ึาติีด้ตีามและปรัะเมนิการัใหบ้รักิารัต่ีางๆ
 ใหต้ีอบสินองความต้ีองการัข้องชุีมชีนข้า้มเพศในท้องถิึ�นข้อง
พวกเข้า โด้ยการัใหค้ะแนนบรักิารัที�พวกเข้าเข้า้ถ่ึง นอกจัากนี�
 ผูู้้ใหบ้รักิารัยงัจัะได้ป้รัะเมนิบรักิารัข้องพวกเข้าควบคู่ไปด้ว้ย และ
พฒันาแผู้นเพ่�อแก้ไข้ปรับัปรัุงบรักิารัต่ีางๆ ข้องพวกเข้าต่ีอไป
จัากงานข้อง PEPFAR วธิิกีารันี�ถึกูเรัยีกวา่ การัติีด้ตีามผู้ลการั
ใหบ้รักิารันำาโด้ยชุีมชีน (community-led monitoring - CLM) 
ซิ่�งเป็นการัใหชุ้ีมชีน รัวมถ่ึงความต้ีองการัและเสิยีงข้องพวกเข้า
เป็นศูนยก์ลาง ในการัปรัะเมนิบรักิารัต่ีางๆ ที�เกี�ยวข้อ้งกับ HIV1 
และเป็นการัปรัะเมินจัากความต้ีองการัและมุมมองข้องปรัะชีากรั
ชีายรักัชีายเป็นหลกั แต่ีข้อ้มูลในสิว่นนี�ข้องชุีด้คู่มอ่นี� จัะเป็นการั
อธิบิายวิธิกีารัใชี้แบบสิอบถึามผู้ลการัให้บรักิารัรัะด้ับชุีมชีนข้อง
 APTN เพ่�อมุง่ความสิำาคัญไปที�มุมมองข้องคนข้า้มเพศโด้ย
เฉพาะ
เพ่�อปรัะสิทิธิผิู้ลที�ด้ ีกรัะบวนการัทำาแบบสิอบถึามผู้ลการัใหบ้รักิารั
รัะด้บัชุีมชีน ควรัทำาอยา่งมรีัะบบ สิมำ�าเสิมอ มคีวามสิอด้คลอ้งกับ
ความต้ีองการัข้องชุีมชีนท้องถิึ�น และมุง่เน้นการัแก้ปัญหา โด้ย
เม่�อเรัว็ๆ นี� APTN ได้ท้ำางานรัว่มกับภูาคีเครัอ่ข้า่ยในแต่ีละปรัะเทศ
 ในการัพฒันาแบบสิอบถึามผู้ลการัใหบ้รักิารัรัะด้บัชุีมชีนเพ่�อคน
ข้า้มเพศ โด้ยมจุีัด้มุง่หมายเพ่�อชีว่ยปรับัปรัุงบรักิารัสิขุ้ภูาพที�
สิอด้คลอ้งกับความต้ีองการัข้องชุีมชีนข้า้มเพศ และชีว่ยตีรัวจั
สิอบบรักิารัเหลา่นั�นอยา่งสิมำ�าเสิมอ

แบบสอบถามผลการให้บรกิาร
สขุภาพระดับชุมชน

12.4

มาตรฐานสทิธมินษุยชนท่ีระบุไวใ้นบทนำาของชุดคูม่อื
น้ี เป็นกรอบการทำางานท่ีสำาคัญในการตรวจสอบสทิธิ
ด้านสขุภาพ รวมถึงขอบเขตของบรกิารสขุภาพท่ีมี
อยู่ สามารถเขา้ถึงได้ (รวมถึงราคาท่ีไมแ่พง( เป็นท่ี
ยอมรบัได้และมคีณุภาพ(CESCR 2543)39

แบบสิอบถึามผู้ลการัใหบ้รักิารัรัะด้บัชุีมชีนเพ่�อคนข้า้มเพศ มี
ทั�งหมด้ 4 
สิว่น ปรัะกอบไปด้ว้ย ใบงานสิำาหรับัสิมาชีกิชุีมชีนข้า้มเพศ (ม ี2 รัูป
แบบใหเ้ลอ่ก) เชีค็ลสิิต์ี และแบบฟิอรัม์แผู้นปฏิิบติัีงานสิำาหรับัผูู้้ให้
บรักิารั
ใบงานสิำาหรับัสิมาชีกิชุีมชีนข้า้มเพศ เป็นแบบฟิอรัม์สิำาหรับัใหค้น
ข้้ามเพศใชีป้รัะเมินปรัะสิบการัณ์์ข้องพวกเข้าในการัเข้้ารับับรักิารั
ต่ีางๆ วา่เหน็ด้ว้ยมากน้อยแค่ไหน:

1. แผู้นกต้ีอนรับัข้องคลนิิก การับรัหิารัจัดั้การั และสิิ�งอำานวย
ความสิะด้วกอ่�น ๆ 

2. ผูู้้ใหบ้รักิารัที�พวกเข้าเข้า้พบ
3. การัเข้า้ถ่ึงบรักิารัสิขุ้ภูาพที�มคีวามเฉพาะเจัาะจัง

• การัป้องกัน การัตีรัวจั และการัรักัษา HIV 

• การัวนิิจัฉัย การัตีรัวจั และการัรักัษาโรัคติีด้ต่ีอทางเพศ
สิมัพนัธิ์

• บรักิารัเพ่�อการัข้า้มเพศ และ
• บรักิารัด้า้นสิขุ้ภูาพจัติี และการัลด้ภูาวะเสิี�ยง (harm 

reduction)

4. ความเหน็ทั�วไปหลงัเข้า้รับับรักิารั
ใบงานในรัูปแบบตีารัาง (spreadsheet) ปรัะกอบไปด้ว้ยคำาถึาม
พ่�นฐานทั�วไป (สิว่นที� 1,2 และ 4) และการัตีอบแบบสิอบถึามเกี�ยว
กับบรักิารัสิขุ้ภูาพ (ในหวัข้อ้ 3) ข้องผูู้้ใหบ้รักิารัแต่ีละที�
เชีค็ลสิิต์ีสิำาหรับัผูู้้ใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพแบง่ออกเป็น 2 ภูาค ได้แ้ก่
 ภูาค ก. การัพฒันาปรัะสิบการัณ์์ด้า้นคลนิิก และ ภูาค ข้. การั
พฒันาการัใหบ้รักิารัสิขุ้ภูาพ ตีามตัีวอยา่งด้า้นลา่ง
หลงัทบทวนเชีค็ลสิิต์ีเสิรัจ็ัแลว้ พรัอ้มทั�งตีรัวจัสิอบใบงานที�ได้ร้ับั
จัากสิมาชีกิชุีมชีนข้า้มเพศแลว้ ผูู้้ใหบ้รักิารัสิามารัถึใชีแ้บบฟิอรัม์
แผู้นปฏิิบติัีงานที�ได้ร้ับั หรัอ่แบบฟิอรัม์ข้องตีนเอง ในการักำาหนด้
แนวทางแก้ไข้เพ่�อบรัรัเทาปัญหาที�เกิด้ข้่�นต่ีอไป

39หลกัการั AAAQ เป็นการัใชี ้ข้อ้วนิิจัฉัยทั�วไป ที� 14  จัากคณ์ะกรัรัมการัสิหปรัะชีาชีาติี
วา่ด้ว้ยสิทิธิทิางเศรัษฐกิจั สิงัคม และวฒันธิรัรัม

40https://www.state.gov/community-led-monitoring/ 
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1. คลนิิกมขี้อ้มูลพรัอ้มใหบ้รักิารัทั�งทางออนไลน์และออฟิไลน์ เพ่�อใหผูู้้้ป่วยเรัยีนรัูเ้กี�ยวกับคลนิิกและนัด้หมายได้้
โด้ยง่ายและสิะด้วก

2. คลนิิกข้องเรัามเีครั่�องมอ่พรัอ้มที�จัะใหบ้รักิารัแก่คนข้า้มเพศอยา่งคลอบคลมุ รัวมทั�งแผู้่นป้ายโฆ่ษณ์า คู่มอ่
ข้นาด้เลก็ และแผู้่นพบั

3. เจัา้หน้าที�ข้องเรัารัวมถ่ึงพนักงานต้ีอนรับั แพทย ์ และพยาบาล จัะถึามคนไข้ถ่้ึง ชี่�อ/คำาสิรัรัพนาม ที�ผูู้้ป่วยแต่ีละ
คนต้ีองการั โด้ยจัะเรัยีกชี่�อนี�ทกุครัั�งในการัสินทนากับผูู้้ป่วย

4. คลนิิกข้องเรัาใชีร้ัะบบหมายเลข้สิมาชีกิ หรัอ่ UIC (Unique Identifier Code) เพ่�อรักัษาความลบัข้องผูู้ป้ว่ย 
5. คลนิิกข้องเรัาต้ีองได้ร้ับัความยนิยอมจัากลกูค้ากลุม่คนข้า้มเพศ  
6. คลนิิกข้องเรัาใหบ้รักิารัที�ลกูค้ามั�นใจัวา่จัะสิามารัถึจัา่ยได้้
7. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัาจัดั้ปรัะเมนิความต้ีองการัปรัะจัำาปีเพ่�อทำาใหแ้น่ใจัวา่ การัใหบ้รักิารัข้องเรัาตีอบสินองต่ีอ

ความต้ีองการัข้องชุีมชีนคนข้า้มเพศ  
8. ฉนัได้เ้ข้า้รัว่มในการัปรัะเมนิด้งักลา่ว 
9. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัาจัดั้การัปรัะเมนิค่าใชีจ้ัา่ยเพ่�อสินับสินุนการัหาลกูค้ารัายใหม่ๆ  รัวมถ่ึงการัจัดั้หาบุคลากรั

อยา่งยั�งยน่ 
10. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามกีารัใหบ้รักิารันอกเวลาเพ่�อใหส้ิอด้คลอ้งกับความต้ีองการัข้องชุีมชีน
11. คลินิก/องค์กรัข้องเรัามีจััด้ฝึึกอบรัมเพ่�อฟิ้� นฟูิความรัูใ้นการัรักัษาความลับและความเป็นสิ่วนตัีวอย่าง

สิมำ�าเสิมอ 

12. ฉันได้ร้ับัการัฝึึกอบรัมและเข้า้ใจัถ่ึงความแตีกต่ีางข้องการัละเมดิ้การัรักัษาความลบั 
13. คลินิก/องค์กรัข้องเรัามีนโยบายในการัสินับสินุนความต้ีองการัทางด้้านสิุข้ภูาพข้องคนข้้ามเพศผู้่าน

กรัมธิรัรัมป์รัะกันที�มอียู ่
14. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามมีาตีรัฐานการัด้ำาเนินงานที�เป็นมติีรักับคนข้า้มเพศ (SOP)  
15. ฉันเข้า้ใจัและได้ร้ับัการัฝึึกฝึนในเรั่�องมาตีรัฐานการัด้ำาเนินงานที�เป็นมติีรักับคนข้า้มเพศ (SOP)

16. มาตีรัฐานการัด้ำาเนินงานที�เป็นมติีรักับคนข้า้มเพศ (SOP) ด้งักลา่ว ได้ร้ับัการัทบทวนและปรับัปรังุเป็นปรัะจัำาทกุปี
17. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามนีโยบายการัทำางานกับกลุม่ปรัะชีากรัที�เปรัาะบางในสิถึานที�ทำางาน 
18. ฉนัคุน้เคยกับนโยบายการัทำางานกับกลุม่ปรัะชีากรัที�เปรัาะบางในสิถึานที�ทำางาน 
19. นโยบายการัทำางานกับกลุม่ปรัะชีากรัที�เปรัาะบางในสิถึานที�ทำางานนี�ได้ร้ับัการัปรับัปรังุทกุปี 
20. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัาสิามารัถึรัะบุได้ว้า่มพีนักงานไมเ่พยีงพอ
21. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามพีนักงานและนโยบายในการัจัา้งคนข้า้มเพศเข้า้ทำางาน 
22. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามกีารัฝึึกอบรัมเกี�ยวกับหลกัการั SOGISEC
23. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัาใหก้ารัฝึึกอบรัมเพ่�อทบทวนเกี�ยวกับหลกั SOGISEC อยูเ่สิมอ
24. อัตีลกัษณ์์และการัแสิด้งออกทางเพศถึกูรัวมไวอ้ยา่งชีดั้เจันในนโยบายการัไมเ่ลอ่กปฏิิบติัี/ พนัธิกิจั / นโยบายฝ่ึาย

บุคคล

25. หอ้งรัอตีรัวจั พ่�นที�ในการักรัอกข้อ้มูล พ่�นที�ตีรัวจัสิขุ้ภูาพ หอ้งนำ�า และพ่�นที�ทางกายภูาพอ่�นๆ ในคลนิิก/
องค์กรัข้องเรัา ยนิด้ต้ีีอนรับัทกุเพศ  

26. องค์กรัข้องเรัามฟีิอรัม์ที�ใหก้รัอกข้อ้มูลที�อนุญาตีใหผูู้้้ป่วยเข้ยีนชี่�อ สิรัรัพนาม และอัตีลกัษณ์์ทางเพศที�
ต้ีองการั 

27. องค์กรัข้องเรัารัายงานข้อ้มูลเฉพาะกลุม่คนข้า้มเพศ ตีามที�ได้ร้ัวบรัวมไวจ้ัากการักรัอกข้อ้มูลไปยงัหน่วย
งานที�เกี�ยวข้อ้ง โด้ยไมร่ัายงานถ่ึงเพศที�ได้ม้าแต่ีแรักเกิด้  

การพฒันาประสบการณ์ด้านคลินิก    ใช่ไมใ่ช่

Improving clinic experience

ภาคก: การพฒันาประสบการณ์ด้านคลินิก
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1. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัากำาลงัพฒันาข้อ้ปฏิิบติัีทางการัแพทย ์ / มาตีรัฐาน / คู่มอ่ / นโยบายเกี�ยวกับการั
ทด้สิอบการัด้แูลสิขุ้ภูาพข้องคนข้า้มเพศ   

2. ฉันได้ร้ับัการัฝึึกอบรัมเกี�ยวกับสิิ�งเหลา่นี� 
3. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามกีารัฝึึกอบรัมเกี�ยวกับการัด้แูลสิขุ้ภูาพข้องคนข้า้มเพศ รัวมถ่ึงการัปรับัเปลี�ยน

รัา่งกายใหต้ีรังกับเพศภูาวะ และด้แูลสิขุ้ภูาพจัติี  
4. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัามกีารัฝึึกอบรัมเกี�ยวกับการัด้แูลผูู้ป้ว่ยเฉพาะโรัคติีด้ต่ีอทางเพศสิมัพนัธิ/์ติีด้เชี่�อ HIV   

5. คลนิิก/องค์กรัข้องเรัาใหก้ารัฝึึกอบรัมและปรับัปรุังหลกัสิตูีรัการัอบรัมเกี�ยวกับการัด้แูลสิขุ้ภูาพเฉพาะกลุม่คนข้า้มเพศอยูเ่สิมอ

6. รัายชี่�อผูู้ใ้หบ้รักิารัในการัสิง่ต่ีอผูู้ป้ว่ยข้องเรัา มบีรักิารัเพ่�อลด้อันตีรัายในการัสิง่ต่ีอการับรักิารัทกุปรัะเภูท 
         หมายเหตี:ุ รัายชี่�อเหลา่นี�จัำาเป็นต้ีองได้ร้ับัการัอัปเด้ตีอยูป่รัะจัำา 
7. รัายชี่�อผูู้ใ้หบ้รักิารัในการัสิง่ต่ีอผูู้ป้ว่ยข้องเรัา มบีรักิารัทางด้า้นปัญหาสิขุ้ภูาพจัติีรัวมอยูด่้ว้ย

8. รัายชี่�อผูู้ใ้หบ้รักิารัในการัสิง่ต่ีอผูู้้ปว่ยข้องเรัา  มบีรักิารัเกี�ยวกับความรุันแรังบนพ่�นฐานทางเพศและเพศภูาวะรัวมอยูด่้ว้ย  
 

9. รัายชี่�อผูู้ใ้หบ้รักิารัในการัสิง่ต่ีอผูู้้ปว่ยข้องเรัา  มบีรักิารัใหค้วามชีว่ยเหลอ่ทางกฎหมายรัวมอยูด่้ว้ย 

10. รัายชี่�อผูู้ใ้หบ้รักิารัในการัสิง่ต่ีอผูู้้ปว่ยข้องเรัา  มบีรักิารัใหค้วามชีว่ยเหลอ่ทางกฎหมายรัวมอยูด่้ว้ย 

11. ฉนัติีด้ตีาม ตีรัวจัสิอบสิถึานะการัสิง่ต่ีอเหลา่นี�อยูเ่สิมอ   
12. เรัามกีลไกในการัตีรัวจัสิอบเพ่�อใหแ้น่ใจัวา่ จัะไมม่กีารัข้าด้แคลนสินิค้า หรัอ่มกีารัใชีย้าหรัอ่ถึงุยางอนามยั/สิารัหลอ่ล่�นที�หมด้อายุ 

Improving provision of health services

การพฒันาการให้บรกิารสขุภาพ     ใช่ไมใ่ช่
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บางสว่นของเครื่องมอืนี้มกีล่าวถึงอยูใ่นชุดคู่มอืนี้ กรุณาอ่านเชค็ลิสต์ทกุขอ้ขา้งต้น และใหค้ำาตอบ
ในขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวปฏิบติัในสถานพยาบาลของท่าน

ในขอ้ท่ีตอบ ‘ไม’่ ใหพ้จิารณาวา่:

ท่านจะสามารถแก้ไขชอ่งวา่งนี้ได้อยา่งไร และ
ท่านมวีธิขีอขอ้เสนอแนะจากผูป่้วยขา้มเพศหรอืชุมชนขา้มเพศในพื้นท่ีของท่าน เพื่อนำาไปปรบัปรุง
แนวปฏิบติัของท่านได้อยา่งไร 

แบบฝึกหัดสะท้อนตนเอง
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ประเด็นการปฏิบติั
รบัฟังผูป่้วยขา้มเพศ เพื่อทำาความเขา้ใจวา่ พวกเขาอยากใหท่้านสนับสนุนพวกเขาในเรื่อง
อะไร  ซึ่งอาจเป็นไปได้วา่ พวกเขาต้องการการสนับสนุนทันทีในระดับความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคล (ตัวอยา่งเชน่ กับสมาชกิในครอบครวัหรอืผูใ้หบ้รกิารสขุภาพ) หรอืการสนับสนุนในระ
ดับกวา้งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เชน่ โรงเรยีนและสถานท่ีทำางาน เป็นต้น

ทำางานรว่มกับบุคคลภายในสมาคมวิชาชีพของท่านและ/หรอืสมาคมท่ีทำางานในประเด็น
สขุภาพของคนขา้มเพศ เพื่อสนับสนุนสขุภาพ ความเป็นอยูท่ี่ดี และสทิธมินุษยชนทัว่ไปของ
คนขา้มเพศ

เผยแพรข่อ้มูลเก่ียวกับสทิธขิองคนขา้มเพศในการเขา้ถึงบรกิารสขุภาพ รวมถึงกลไกการ
รอ้งเรยีนท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวคิดรเิริม่ใดๆ เพื่อปรบัปรุงสทิธดิ้านสขุภาพของคนขา้มเพศ

เดนิหนา้ปรบัปรงุบรกิารของท่านโดยใชแ้นวคิดแบบสอบถามผลการใหบ้รกิารระดบัชุมชน เชน่
 แบบสอบถามผลการใหบ้รกิารระดบัชุมชนแก่คนขา้มเพศ ซึง่จะชว่ยใหท่้านประเมนิบรกิารของ
ท่านไดอ้ยา่งสม่ำาเสมอ และตอบสนองความต้องการของชุมชนขา้มเพศในพืน้ท่ีของท่านได้

แหล่งท่ีมา
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2000. General 
Comment 14: The right to the highest attainable standard of health, UN. 
E/C 12/2000/4

The Global Fund. 2020. Community-Based Monitoring: An Overview. 
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf 

 The Royal New Zealand College of General Practitioners. Practice audit: 
Inclusive primary health care for gender diverse clients. https://s3-
ap-southeast-2.amazonaws.com/s3.goodfellowunit.org/symposium_
resources/2017/Practice%20audit%20-%20Final.pdf 

UNAIDS. 2019. Rights Based Monitoring and Evaluation of National HIV 
Responses. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/
JC2968_rights-based-monitoring-evaluation-national-HIV-responses_
en.pdf 

International and regional policies 

WPATH polices: https://www.wpath.org/policies 

AusPATH polices: https://auspath.org/news/ 

PATHA policies: https://patha.nz/News 

AsiaPath: https://www.asiapath.org/  
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ปิดท้ายการสะท้อน
ตนเองและการแสดง
ความเห็น
สว่นสดุท้ายของชุดคู่มอืน้ี ประกอบไปด้วย 2 สว่น 
สว่นแรก เป็นแบบ สะท้อนตนเอง ซึง่ประกอบไปด้วยชุดคำาถามเดียวกับท่ีถามไป
แล้วในตอนต้น ทัง้น้ีเพื่อเปิดโอกาสใหท่้านได้ประเมนิความรูแ้ละมุมมองของท่าน
อีกครัง้เก่ียวกับสขุภาพของคนขา้มเพศและบรกิารเพื่อการขา้มเพศ คำาถามเหล่า
น้ีมจุีดประสงค์เพื่อสะท้อนความคิดของตัวท่านเอง
นอกจากน้ี เรายงัต้องการทราบวา่ชุดคู่มอืน้ีมคีณุ์ค่ากับท่านมากน้อยเพยีงใด
เพื่อนำาไปปรบัปรุงและพฒันาต่อไป ในตอนท้าย เราจงึเปิดโอกาสใหท่้านได้แสดง
ความคิดเหน็ เพราะเราต้องการทราบวา่ ชุดคู่มอืน้ีตอบสนองความต้องการใน
การเรยีนรูข้องท่านและมปีระโยชน์กับงานของท่านมากน้อยเพยีงใด
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Self-reflection

แบบ สะท้อนตนเอง

โปรดอ่านแบบสะท้อนตนเอง 8 ขอ้ด้านล่างและเลือกวา่ท่านเหน็ด้วยมากน้อยเพยีงใด 

ในฐานะแพทย ์การเขา้ใจอัตลักษณ์์ทางเพศของผูเ้ขา้รบับรกิารจะชว่ยใหฉั้นดแูลพวกเขาได้ดีขึ้น 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันมคีวามเขา้ใจมากพอท่ีจะพูดคยุกับคนขา้มเพศเก่ียวกับอัตลักษณ์์ทางเพศและความต้องการในการแปลงเพศของพวกเขาได้อยา่งไมอึ่ดอัดใจ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันมคีวามสามารถท่ีจะพูดคยุเก่ียวกับปัญหาสขุภาพจติ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการประเมนิด้านจติสงัคมแบบองค์รวม ตลอดจนมคีวามเขา้ใจดีวา่
ความหลากหลายทางเพศไมใ่ชค่วามเจบ็ป่วยหรอืปัญหาด้านสขุภาพจติท่ีคนผูป่้วยขา้มเพศต้องเผชญิ ดังนัน้ สิง่เหล่าน้ีจงึไมใ่ชอุ่ปสรรคในการเขา้
ถึงบรกิารเพื่อการขา้มเพศของพวกเขา
ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันเขา้ใจหลักการของบรกิารเพื่อการขา้มเพศ และการใชห้นังสอืยนิยอม 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูว้ธิสีรา้งสภาพแวดล้อมท่ีตรงกับเพศสภาพและไมแ่บง่แยก สำาหรบัคนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูว้ธิกีารนำาแนวทางการตรวจคัดกรองมะเรง็มาประยุกต์ใชกั้บผูเ้ขา้รบับรกิารท่ีเป็นคนขา้มเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูว้ธิสีอบถามผูป่้วยขา้มเพศเก่ียวกับประวติัทางเพศของพวกเขา โดยใชภ้าษาท่ีตรงกับเพศสภาพและเพื่อใหพ้วกเขาบอกขอ้มูลท่ีเพยีงพอแก่

ฉันในการวเิคราะหไ์ด้วา่ พวกเขาควรได้รบัการตรวจคัดกรองแบบใด  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูว้ธิพูีดคยุกับผูห้ญิงขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ เก่ียวกับการป้องกัน การดแูล และการรกัษา HIV รวมถึงขอ้

กังวลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอันตรกิรยิาระหวา่งการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ กับการใช ้PEP/PrEP หรอื ยาต้าน HIV 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันเขา้ใจปัญหาสำาคัญในการจดัการฮอรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 
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ฉันทราบดีวา่ คนขา้มเพศจำานวนมากใชว้ธิกีารกดรดัหรอือำาพรางอวยัวะเพศ การใชอ้วยัวะเทียม เชน่ อวยัวะเพศชายเทียม (packers)  และเต้า

นมซลิิโคน ในการปรบัเปล่ียนรา่งกายใหต้รงกับเพศสภาพได้  และฉันสามารถแนะนำาวธิกีารใชส้ิง่เหล่าน้ีใหกั้บพวกเขาได้อยา่งปลอดภัย  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันทราบวา่ มกีารทำาศัลยกรรมหลากหลายวธิเีพื่อการแปลงเพศ รวมถึงการใหค้วามชว่ยเหลือทางการแพทยป์ระเภทต่างๆ ท่ีอาจจำาเป็นต้องทำา

ก่อน ทำาหลัง หรอืทำาในชว่งเวลาของการผา่ตัด 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันเขา้ใจวา่ ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพทัว่ไปมหีน้าท่ีในการสนับสนุนการขา้มเพศของเยาวชน เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลือด้านจติสงัคม การให้

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมต่อพฒันาการแก่เยาวชนและครอบครวัของพวกเขา ตลอดจนแนะนำาผูเ้ชีย่วชาญตามความเหมาะสม      

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันทราบถึงตัวเลือกต่างๆท่ีมอียู ่หากผูป่้วยของฉันต้องการเขา้ถึงบรกิารการแปลงเพศ หรอืต้องการใหฉั้นสง่ต่อพวกเขาเพื่อเขา้รบัการดแูลจาก

ผูเ้ชีย่วชาญ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูว้า่จะสง่คนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศเขา้รบับรกิารต่อได้ท่ีไหน หากพวกเขาต้องการการความชว่ยเหลือ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันมแีหล่งขอ้มูลในการค้นหาเพื่อทำาความเขา้ใจเก่ียวกับการป้องกัน การตรวจและรกัษาเอชไอว ีรวมถึงการดแูลสขุภาพทัว่ไป และบรกิารเพื่อการ

ขา้มเพศ  

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูส้กึสบายใจเมื่อต้องพูดคยุเก่ียวกับบรกิารเพื่อการขา้มเพศกับเพื่อนรว่มงานและเพื่อนๆ ของฉัน 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันรูส้กึสบายใจท่ีจะใหค้วามรูแ้ละพูดคยุกับเพื่อนรว่มงานท่ีมทัีศนะคติไมดี่ต่อคนขา้มเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

ฉันสามารถมอบบรกิารสขุภาพท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพใหกั้บผูเ้ขา้รบับรกิารท่ีเป็นคนขา้มเพศและมคีวามหลากหลายทางเพศได้

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง่   ไมเ่หน็ด้วย  เฉยๆ  เหน็ด้วย  เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 
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