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(Save the Children, ประเทศปาปัวนวิกนิ)ี, Aaron Schubert (องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ, ประเทศไทย), Basudev Sharma 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ประเทศเนปาล), Mukta Sharma (องค์การอนามัยโลก, ประเทศไทย), Vin Tangpricha (สมาคมวิชาชีพ
สุขภาพของคนข้ามเพศโลก และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอมโมรี), Aakanshya Timilsina (กลุ่มบลูไดมอนด์, ประเทศเนปาล), Annette 
Verster (องค์การอนามยัโลก, ประเทศสวติเซอร์แลนด์), Kaspar Wan (Gender Empowerment, ฮ่องกง, ประเทศจนี), Teodora Wi, (องค์การอนามยั
โลก, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) Rose Wilcher (LINKAGES, FHI360, ประเทศไทย), Sam Winter (สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก และ  
มหาวทิยาลัยเคอร์ตนิ, ประเทศออสเตรเลยี), Pengfei Zhao (องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมภิาคเอเชยีใต้-ตะวันออก, ประเทศฟิลปิปินส์)
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์
Jiraporn Arunakul (โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย), Venkatesan Chakrapani (ศูนย์เพื่อการวิจัยและนโยบาย 

ด้านเพศและสุขภาพ, ประเทศอนิเดยี), Louis Gooren (ศูนยการแพทย์ VU, ประเทศเนเธอร์แลนด์), Mo Harte (Health West, ประเทศนวิซแีลนด์), 
Ichiro Itoda (คลนิกิชริาคาบะ, ประเทศญปีุ่น), Rachel Johnson (ศูนย์เพื่อสุขภาวะเยาวชน Counties Manukau, ประเทศนวิซแีลนด์), Muhammad 
Moiz (สมาพนัธ์สขุภาพผู้ชายแนซ, ประเทศปากสีถาน), Graham Neilsen (ศนูย์การแพทย์ Stonewall, ประเทศออสเตรเลยี), Asa Radix (ศนูย์สขุภาพ
ชุมชน Callen-Lorde และ สมาคมวชิาชพีสุขภาพของคนข้ามเพศโลก , สหรัฐอเมรกิา), William Wong (ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและการแพทย์
ปฐมภูม,ิ มหาวทิยาลัยฮ่องกง, ฮ่องกง, ประเทศจนี)

ผู้เขียน
Jack Byrne (ที่ปรกึษาของโครงการนโยบายสุขภาพ, ประเทศนวิซแีลนด์) and Asa Radix (ศูนย์สุขภาพชุมชน Callen-Lorde, สหรัฐอเมรกิา), 

และได้รับข้อมูลค�าชี้แนะด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จาก Matt Avery (LINKAGES, FHI 360, ประเทศไทย) รายงานฉบับนี้ 
แปลโดยสกล โสภติอาชาศักดิ์ และเรยีบเรยีงโดยรณภูม ิสามัคคคีารมย์
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อักษรย่อและค�าย่อ
อักษรย่อ คำ�ในภ�ษ�อังกฤษ คำ�แปลภ�ษ�ไทย
APF Asia Pacific Forum ที่ประชุมหารือเอเชียแปซิฟิก
APTN Asia Pacific Transgender Network เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก
ART Antiretroviral therapy การรักษาโดยใช้ยาต้านรีโทรไวรัส
ARV Antiretroviral ยาต้านรีโทรไวรัส
ASEAN Association of Southeast Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
BDS Blue Diamond Society กลุ่มบลูไดมอนด์
BSWS Bandhu Social Welfare Society กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู
CBO Community-based organisation องค์กรชุมชน
DSD Disorders of sex development ความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศ
FPAI Family Planning Association of India สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย
FtM Female to male (trans man) ผู้ชายข้ามเพศ
GBV Gender-based violence ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ
HPV Human Papillomavirus ไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถท�าให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ได้
LGB Lesbian, gay, and bisexual เลสเบี้ยน, เกย์, และไบเซ็กชวล
LGBT Lesbian, gay, bisexual, and trans เลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, และบุคคลข้ามเพศ
LGBTI Lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex เลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, บุคคลข้ามเพศ, และบุคคลเพศก�ากวม
MSM Men who have sex with men ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
MtF Male to female (trans woman) ผู้หญิงข้ามเพศ
NGO Non-governmental organisation องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
NHRI National human rights institution องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
NMHA Naz Male Health Alliance สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ
NNRTI Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor ยาต้านรีโทรไวรัสชนิดหนึ่ง
PAHO Pan American Health Organization องค์การอนามัยทวีปอเมริกา
PI Protease inhibitor ยายับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส เป็นยาต้านรีโทรไวรัสชนิดหนึ่ง
SEARO WHO Regional Office for Southeast Asia องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SOGI Sexual orientation and gender identity วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
SOGIE Sexual orientation, gender identity,  

and (gender) expression
วิถีทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ, และการแสดงออกทางเพศ

STI Sexually transmitted infection โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
TMM Trans Murder Monitoring โครงการติดตามการฆาตกรรมด้วยเหตุแห่งการเป็นบุคคลข้ามเพศ 
UCSF University of California, San Francisco มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก
UDHR Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
UN United Nations องค์การสหประชาชาติ
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
UNDP United Nations Development Programme โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UPR Universal Periodic Review กลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิก

สหประชาชาติ
WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลก
WPATH World Professional Association for  

Transgender Health
สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ

WPATH SOC World Professional Association for  
Transgender Health’s Standards of Care

สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยมาตรฐานการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

WPRO WHO Regional Office for the Western Pacific องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
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บทสรุปผู้บริหาร
พมิพ์เขยีวแนวทำงกำรให้บรกิำรสุขภำพทีค่รอบคลุมแก่บคุคลและชมุชนบคุคลข้ำมเพศในภูมภิำคเอเชยีและแปซฟิิก (ในเอกสารฉบบันี้จะเรยีกว่า 

“แนวทางต้นแบบ”) เป็นเอกสารส�าคญัต่อการด�าเนนิการด้านสุขภาพและสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศในภมูภิาค จดุประสงค์ของแนวทางต้นแบบนี้
คอืการส่งเสรมิและตอบสนองทางนโยบายต่อความต้องการของบคุคลข้ามเพศในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก

กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายหลักของแนวทางต้นแบบนี้คือผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ก�าหนดนโยบาย และรัฐบาล ข้อมูลภายในแนวทางต้นแบบนี้ 
อาจเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้ทนุ หน่วยงานความร่วมมอืในลกัษณะทวแิละพหภุาค ีองค์กรภาคประชาสงัคมส�าหรบับคุคลข้ามเพศ และหน่วยงานองค์กร
ด้านอื่นๆ

แนวทางต้นแบบพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) , โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ 
(United Nations Development Programme – UNDP), และโครงการนโยบายสขุภาพ (Health Policy Project – HPP) ภายใต้การสนบัสนุนของ องค์กร
เพือ่การพฒันาระหว่างประเทศของสหรฐัฯ (USAID) เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางต้นแบบสุขภาพบุคคลข้ามเพศในระดับภูมภิาคฉบับที ่3 ซึง่มรีากฐาน
มาจาก แนวทางต้นแบบของภูมิภาคละตินอเมริการและภูมิภาคแคริบเบียนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยทวีปอเมริกาซึ่งเป็นส�านักงานระดับ
ภูมภิาคขององค์การอนามัยโลกในภูมภิาคอเมรกิา

ค�าว่า “เอเชียและแปซิฟิก” หมายรวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อันกว้างใหญ่และประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา 
คณะท�างานได้พยายามผนวกประเดน็ดงักล่าวนี้แนวทางต้นแบบใน นี้ให้ได้มากทีส่ดุ อย่างไรกต็ามอปุสรรคส�าคญัคอืมข้ีอมลูและงานวจิยัในภมูภิาค
แปซิฟิกอยู่น้อยมาก ในขณะที่ความหลากหลายอันลุ่มลึกของอัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศและชื่อในการเรียกบุคคลข้ามเพศนั้นปรากฏให้เห็นทั่ว 
ทั้งภูมิภาค ในการนี้จึงรวมถึงบุคคลผู้มีค�าเรียกเฉพาะในวัฒนธรรมของตนหรืออาจถูกเรียกถึงในฐานะเพศภาวะที่สามด้วย ค�าว่า “ข้ามเพศ” ใน
เอกสารฉบับนี้ถูกใช้เพื่อหมายรวมถงึความหลากหลายเหล่านัน้ ดังตัวอย่างของค�าว่า สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และบุคคลข้ามเพศ

บุคคลข้ามเพศทั่วทัง้ภูมภิาคนี้มคีวามภาคภูมใิจในอัตลักษณ์ของตนเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตามมจีุดร่วมเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายเหมอืน
กันอยู่ ก็คือการถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่การมองไม่เห็นตัวตน การท�าให้โดดเดี่ยว การกีดกันทางสังคมทั้งจากครอบครัว 
โรงเรยีน การท�างาน ระบบเศรษฐกจิ รวมถงึการไม่ยอมรับในฐานะพลเมอืงที่มสีทิธเิท่าเทยีมกับบุคคลอื่นๆ การตตีราและเลอืกปฏบิัตอิย่างรุนแรง 
และการขาดการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย ผลักให้บุคคลข้ามเพศกลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคม ทัง้การขูดรดี การถูกกดค่าแรง และการ
ขาดความม่ันคงทางอาชีพ ปัจจุบันมีเครือข่ายของบุคคลข้ามเพศที่ได้สร้างกลไกการสนับสนุนบุคคลข้ามเพศด้วยกัน ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว 
มทีัง้รปูแบบการช่วยเหลอืทีต่ัง้อยูบ่นฐานของประเพณแีละวัฒนธรรม และรปูแบบการช่วยเหลอืผ่านเครอืข่ายออนไลน์ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศ
ยังต้องการโอกาสในการมสี่วนร่วมในการก�าหนดกฎหมายและนโยบายซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อชวีติของบุคคลข้ามเพศอกีด้วย

ประสบการณ์อกีรูปแบบหนึง่ทีบ่คุคลข้ามเพศมร่ีวมกนัคอืการมสีขุภาวะทางอารมณ์และสขุภาพจติทีไ่ม่ด ีซึง่ส่งผลกระทบต่อระดบัความเครยีด
ที่สูงขึ้นและเรื้อรัง โดยที่ข้อมูลที่มใีนภูมภิาคนี้แสดงให้เห็นถงึผลลัพธ์ทางสุขภาพจติที่ย�่าแย่เกี่ยวพันกับการถูกรังแก การล่วงละเมดิ และการท�าให้
โดดเดีย่วทีน่กัเรยีนข้ามเพศต้องเผชญิ ทีผ่่านมาได้เกดิโครงการรเิริ่มส�าหรบันกัเรยีนข้ามเพศในประเทศต่างๆ ในภมูภิาค เช่น การสร้างการมส่ีวนร่วม 
ของเยาวชนข้ามเพศในการพฒันานโยบายเยาวชนระดบัชาต ิและการผนวกเอาอตัลกัษณ์ทางเพศทีห่ลากหลายไว้ในหลกัสตูรการศกึษาของโรงเรยีน
และการอบรมครู

บคุคลข้ามเพศในวยัผูใ้หญ่ในภมูภิาคนี้ยงัประสบกบัความรนุแรงด้วยเหตแุห่งเพศภาวะ (GBV) ในระดบัสงู ทัง้นี้บางประเทศในเอชยีได้เริม่รวม
เอาผูห้ญงิข้ามเพศเข้าไว้ในโครงการด้านความรนุแรงดงักล่าวแล้ว อย่างไรกด็ ีปัจจยับางประการทีเ่พิม่ความเสีย่งของความรนุแรงต่อบคุคลข้ามเพศ
นัน้ต้องการแนวทางการแก้ปัญหาที่มุ่งไปที่การแก้ปัญหาเชงิโครงสร้างและการปรับปรุงกฎหมายด้วย ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศนั้น การระบุว่าอาชีพ
ขายบริการทางเพศเป็นอาชญากรรม การก�าหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่อการแต่งกายข้ามเพศ และการใช้กฎหมายเหตุร�าคาญในที่สาธารณะ 
ท�าให้ผู้หญิงข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิด การถูกกรรโชกขู่เข็ญ โดยไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย ผู้หญิงข้ามเพศมี 
แนวโน้มที่จะถูกคุมขังมากกว่าปกติ ซึ่งโดยมากมักถูกคุมขังร่วมกับนักโทษชาย อันส่งผลให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและ
การท�าร้ายร่างกาย ในขณะทีค่วามรนุแรงต่อผู้ชายข้ามเพศยงัไม่ปรากฏให้เหน็ชดัในสงัคม แต่กม็หีลกัฐานบางกรณจีากประเทศออสเตรเลยีซึง่ระบุ
ว่าผู้ชายข้ามเพศประสบกับความรุนแรงจากคู่ชวีติในระดับสูง

จวบจนปัจจบุนั การรายงานการด�าเนนิงานตามพนัธกรณด้ีานสทิธมินษุยชนของรฐับาลแต่ละประเทศกล่าวถงึบคุคลข้ามเพศน้อยมาก ส่วนหนึง่ 
เป็นเพราะบคุคลขา้มเพศแทบจะไม่ถกูนับอยู่ในข้อมลูสถติอิย่างเป็นทางการ บคุคลข้ามเพศมกัถูกมองข้ามหรอืถูกเหมารวมอยูใ่นกลุม่ผูช้ายทีม่เีพศ
สมัพันธ์กบัผู้ชาย (MSM) (ในกรณขีองผู้หญงิข้ามเพศ) หรอือาจถกูจดัอยู่ในกลุ่มเลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซก็ชวล, และบคุคลข้ามเพศ (LGBT) ซึง่เป็นกลุ่ม 
ที่รวมคนหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งไปกว่านัน้ ในกรณขีองผู้ชายข้ามเพศยิ่งแทบไม่ถูกกล่าวถงึหรอืถูกนับน้อยกว่าผู้หญงิข้ามเพศอกีด้วย
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อย่างไรกด็ ียังมผีูเ้ชีย่วชาญและกลไกของสหประชาชาตทิีไ่ด้ส�ารวจการละเมดิสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศ ซึง่รวมถงึกลุม่บคุคลข้ามเพศ
ที่ถูกคุมขังด้วย การใช้ประโยชน์จากกลไกเหล่านั้นให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับชาต ิ(NHRIs) ในภูมภิาคนี้ จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานองค์ความรู้และหลักฐานทางวชิาการที่เข้มแข็ง และท�าให้รัฐบาลแสดง
ความรับผดิชอบต่อการรายงานผลการด�าเนนิงานด้านสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศได้

พฤติกรรมที่เป็นการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศมักมีสาเหตุมาจากความกลัวและความเพิกเฉย บ่อยครั้งที่พฤติกรรมเหล่านี้ 
มรีากฐานจากการสร้างภาพเหมารวมและการขาดการปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลข้ามเพศ หนึง่ในเป้าหมายของแนวทางต้นแบบฉบบันี้จงึคอืการรเิริม่เตมิ
เตม็ช่องว่างของความรู้ดงักล่าว และการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นสนทนากนัระหว่างบคุคลข้ามเพศ บคุลากรด้านสขุภาพและองค์กรต้นด้านสขุภาพ 
เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลอื่นๆ ผู้ต้องการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทยีมและการเลอืกปฏบิัติ

การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายจ�าเป็นต้องด�าเนินการทั้งสองรูปแบบ คือการตรากฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการยกเลิก
กฎหมายทีร่ะบวุ่าการเป็นบคุคลข้ามเพศ (รวมถงึการแต่งกายข้ามเพศ), การขายบรกิารทางเพศ การก่อความร�าคาญในทีส่าธารณะ หรอืความไร้บ้าน 
เป็นสิง่ผดิกฎหมาย นอกจากนี้ การรบรองเพศทางกฎหมายยงัเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบับคุคลข้ามเพศในการเข้าถงึการให้บรกิารขัน้พื้นฐานอกีมากมาย

บุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกไม่สามารถมีเอกสารราชการของรัฐที่ระบุชื่อและเพศที่เหมาะสมและตรงกับตัวตนทาง
เพศของตนได้ หลายประเทศยังไม่มกีฎหมายหรอืนโยบายทีอ่นญุาตให้บคุคลข้ามเพศเปลีย่นข้อมลูส่วนตวัเหล่านี้ได้ แม้แต่ในประเทศทีม่กีารรบัรอง
เพศของบคุคลข้ามเพศ การรับรองนัน้กย็งัถกูจ�ากดัอยูส่�าหรับบุคคลข้ามเพศเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ ทัง้นี้เนือ่งมาจากเงือ่นไขกฎเกณฑ์อันเข้มงวด เช่น
เงื่อนไขทางการแพทย์ ซึ่งแท้จรงิแล้วละเมดิสทิธมินุษยชนด้านอื่นๆ

ในเอเชียใต้ มีสี่ประเทศที่ได้การับรองสถานะของฮิจรา (hijra), มีทิส (Metis), คาวาจา ซีราส (Khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ  
ซึ่งถูกระบุในฐานะเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามการด�าเนินการรับรองสถานะดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นอย่างมาก มีข้อถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นเพศภาวะที่สามในขณะที่ก็อนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถระบุเพศเป็นเพศหญิง
และผู้ชายข้ามเพศระบุเพศเป็นเพศชาย และให้สทิธทิางกฎหมายเฉกเช่นพลเมอืงอื่นๆ

อกีหนึง่มติทิีส่�าคญัของสทิธสิขุภาพนัน้คอืการเรยีกร้องให้จดัให้มรีะบบสุขภาพและการบรกิารสุขภาพทีเ่ข้าถงึได้ในระดับคณุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ เพราะบุคคลข้ามเพศมักเข้าไม่ถงึการให้บรกิารสุขภาพโดยทั่วไป เนื่องมาจากการเลอืกปฏบิัตขิองผู้ให้บรกิารและผู้รับบรกิารรายอื่น 
แนวทางต้นแบบเล่มนี้พยายามเจาะลึกไปที่ประเด็นปัญหาสุขภาพซึ่งมีเพียงส่วนน้อยที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการมองเห็นภาพรวมในระดับภูมิภาคต่อ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพส�าหรับบุคคลข้ามเพศ ข้อมูลดังกล่าวหมายรวมถงึข้อมูลที่แสดงว่าผู้หญงิเข้ามเพศตดิเชื้อ HIV มากกว่าประชากรทั่วไป ทว่ายัง
มโีครงการที่มีเป้าหมายอยู่ที่ความต้องการของบุคคลข้ามเพศค่อนข้างน้อย

ช่องว่างทางสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ  
ช่องว่างดังกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องกับช่องว่างด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการผ่าตัดและการด�าเนินการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศ ซึ่งยังขาดข้อมูล
เหล่านี้ในภาษาท้องถิ่นอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความจ�าเป็นทางสุขภาพของผู้ชายข้ามเพศ ซึ่งผู้ชายข้ามเพศมักไม่มคีนมองเห็นใน
ตัวตน ส่งผลให้อาจไม่มบีุคคลข้ามเพศอื่นๆ ที่สามารถเข้าถงึข้อมูลดังกล่าวนี้เลย

ในภมูภิาคนี้ (ยกเว้นฮ่องกง จนี และอนิเดยีบางพื้นที)่ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการเข้ารบับรกิารแปลงเพศนัน้ไม่ครอบคลมุจากระบบสาธารณสขุ
หรอืระบบประกันสุขภาพได้ ผลที่ตามมาก็คอื บุคคลข้ามเพศต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับ การปรกึษา การวนิจิฉัย การตรวจทางวทิยาศาสตร์ การ
ให้ฮอร์โมน การก�าจดัขน การผ่าตัด ฯลฯ การขาดผู้เชีย่วชาญ การขาดแนวทางการให้บรกิารแก่บคุคลข้ามเพศ และทศันะคตเิชงิลบของบคุคลากรผู้
ให้บรกิารสุขภาพ ยังผลักให้บุคคลข้ามเพศต้องหันไปพึ่งผู้ให้บรกิารที่ไม่ได้รับการควบคุมและรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศสามารถเข้า
ถงึแต่เพยีงซลิโิคนหรอืฟิลเลอร์ชนดิอ่อนบางชนดิเท่านัน้

การพิจารณานโยบายซึ่งได้ถูกแจกแจงไว้ในแนวทางต้นแบบนี้และได้สรุปไว้ในกล่องที่ 1 นั้นถูกพัฒนาขึ้นจากแนวทางการให้บริการที่ดีและ 
ข้อแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความจ�าเป็นทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใน  
บทที่ 6 ได้แสดงรายการของการพจิารณานโยบายทัง้หมด พร้อมกับรายละเอยีดของการด�าเนนิการและหน่วยงานรับผดิชอบด้วย

การพิจารณานโยบายบางประเด็นเป็นขั้นตอนที่บุคลากรสายสุขภาพสามารถน�าไปใช้ในงานของตนได้ในทางปฏิบัติ การพิจารณานโยบาย
เหล่านี้มีฐานมาจากตัวอย่างของแนวทางทางการแพทย์และการด�าเนินการที่ดี (good practice) ที่ถูกกล่าวถึงในส่วนหลังของเอกสารฉบับนี้  
ส่วนการพิจารณานโยบายอื่นๆ ยังน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
อกีด้วย
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กล่องที่ 1: การพิจารณานโยบายระดับสูงจากพิมพ์เขียวสุขภาพบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิก

ด้านล่างนี้คือรายการของแนวนโยบายระดับสูง 13 นโยบายที่ควรได้รับการพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อเสนอแนะและ 
การด�าเดนิการในแต่ละหัวข้อ รวมถงึรายละเอยีดของนโยบายที่ส�าคัญถูกระบุไว้อยู่ในบทที่ 6

การมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในงานวิจัย การสื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย
 � ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการตัดสนิใจต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชวีติของบุคคลข้ามเพศเอง
 � เพิ่มความตระหนักของสาธารณะในประเด็นบุคคลข้ามเพศ และสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศ
 � ด�าเนนิการศกึษาวจิัยร่วมกับบุคคลข้ามเพศเพื่อร่วมกันอุดช่องว่างด้านข้อมูล 

การให้บริการทางสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคคลข้ามเพศ
 � แก้ไขปัญหาการเลอืกปฏบิัตแิละพัฒนาการให้บรกิารสุขภาพอย่างเป็นมติรและรวดเร็วแก่บุคคลข้ามเพศ
 � อุดช่องว่างทางข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
 � ส่งเสรมิความเท่าเทยีมในการเข้าถงึบรกิารสุขภาพทั่วไปของบุคคลข้ามเพศ
 � ส่งเสรมิการเข้าถงึการให้บรกิารทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ
 � พัฒนาคุณภาพของการให้บรกิารทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

ยุติความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
 � ด�าเนนิการอย่างครอบคลุมเพื่อจัดการความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ 

ขับเคลื่อนจากการเลือกปฏิบัติไปสู่การตรากฎหมายคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ 
 � ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการถูกเลอืกปฏบิัตแิละไม่ท�าให้การเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นอาชญากรรม 
 � คุ้มครองสทิธทิางการศกึษาของนักเรยีนข้ามเพศ และความปลอดภัยที่โรงเรยีน 
 � คุ้มครองและส่งเสรมิสทิธใินการมงีานที่ด ี(decent work) ของบุคคลข้ามเพศ 

สนับสนุนการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย 
 � ส่งเสรมิให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองและคุ้มครองเพศที่ตนเองมสีทิธกิ�าหนด อย่างถูกกฎหมาย 

การใช้งานและการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในแนวทางต้นแบบสุขภาพบุคคลข้ามเพศ 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผู้เขยีนตระหนักดถีงึปรมิาณและความลกึซึ้งของข้อมลูทีถ่กูบรรจอุยูใ่นแนวทางต้นแบบฉบบันี้ รวมถงึตระหนกัดว่ีาผูอ่้านอาจไม่อ่านเอกสารฉบบันี้ 
ตัง้แต่ต้นจนจบ ดงันัง้ผูเ้ขยีนจงึขอเชญิชวนให้ผูอ่้านใช้ฉบบัแนวทางต้นแบบนี้เป็นตวัน�าส�าหรบัการรเิริม่กจิกรรมต่างๆ เพือ่เพิม่ ส่งเสรมิ สร้างความเข้ม
แขง็และความยัง่ยนืให้แก่การส่งเสรมิสุขภาพ และสทิธมินุษยชนของบคุคลข้ามเพศในภมูภิาค ซึง่อาจหมายรวมถงึการพฒันาหรอืทบทวนเครือ่งมอืเพือ่
การสือ่สารรณรงค์เพือ่ผลกัดนันโยบาย การปรบัปรงุแนวปฏบิตัทิีไ่ด้จากประเทศอืน่ๆ มาประยกุต์ใช้ภายในภมูภิาคของตน หรอืการปรบัปรงุนโยบาย
ขององค์กรเพือ่การให้บรกิารเกีย่วกบัการแปลงเพศและการปรับเปลีย่นรปูลักษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ ผูเ้ขยีนใคร่ขอแนะน�าให้ผูอ่้านพจิารณาทบทวน
การพจิารณานโยบาย (บทที ่6) อนัจะท�าให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจว่าควรใช้แนวทางต้นแบบนี้เมือ่ใดและอย่างไรต่อการสนบัสนนุนโยบายในอนาคต

แนวทางต้นแบบฉบับนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกกล่าวถงึประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของเอกสารฉบับนี้เอง และสรุปภาพรวมบรบิท
ทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ ส่วนหลังได้รวบรวมข้อแนะน�าและแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างของแนวทาง 
การให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมสิ�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพที่ท�างานกับบุคคลข้ามเพศ

� บทที ่1: บทน�าเพือ่ปพูื้นฐานเกีย่วกบัสขุภาพของบคุคลข้ามเพศอย่างกว้างๆ รวมถงึรายละเอยีดความเป็นมาของการพฒันาแนวทางต้นแบบนี้

� บทที ่2: สรปุภาพรวมมาตรฐานสทิธมินษุยชนระดบันานาชาต ิพนัธกรณใีนระดบัภมูภิาค และบทบาทของหน่วยงานด้านสทิธมินษุยชนระดบัชาติ

� บทที ่3: สรปุประเดน็ปัญหาทีส่�าคญัด้านสขุภาพและสทิธมินษุยชนของบุคคลข้ามเพศในภูมภิาค ซึง่การจดัล�าดับความส�าคญัของปัญหานี้ 
ให้ความส�าคญักบัการลดความรนุแรง การเลอืกปฏบิตั ิความจ�าเป็นด้านสขุภาพโดยทัว่ไป (ซึง่รวมถงึ HIV, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อืน่ๆ,  
การใช้สารเสพตดิ, และสขุภาพจติ) การให้บรกิารแปลงเพศหรอืเปลีย่นแปลงรปูลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ และการรบัรองเพศภาวะทางกฎหมาย
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� บทที่ 4: รวมรวมข้อแนะน�าทางการแพทย์เกี่ยวกับการสนับสนุนความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่

� บทที่ 5: ข้อแนะน�าเพิม่เตมิส�าหรบับุคลากรด้านสุขภาพทีด่�าเนนิงานกับเดก็และเยาวชนข้ามเพศและเดก็และเยาวชนทีม่คีวามไม่สอดคล้อง
กันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

� บทที่ 6: สรุปภาพรวมของการพจิารณานโยบายเพื่อการพัฒนาสทิธขิองบุคคลข้ามเพศในการมสีุขภาพที่ดแีละการได้รับการรับรองเพศ
ภาวะทางกฎหมาย และเพื่อส่งเสรมิอสิรภาพอันปราศจากการถูกเลอืกปฏบิัตแิละความรุนแรง

ตัวอย่างของกรณีศึกษานั้นถูกสอดแทรกอยู่ท่ัวทั้งเอกสารเพื่อเน้นย�้าถึงความส�าคัญของแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของ
บคุคลข้ามเพศ การสือ่สารรณรงค์เพือ่ผลักดันนโยบาย และสทิธมินษุยชน ซึง่ตวัอย่างส่วนใหญ่มาจากโครงการอนัรเิริม่โดยกลุ่มบคุคลข้ามเพศเอง  
ทัง้นี้เพื่อชี้ให้เห็นถงึความปรับตัวได้และนวัตกรรมของการขับเคลื่อนโดยมบีุคคลข้ามเพศเป็นศูนย์กลางหรอืเป็นผู้น�า

กล่องในเอกสารนี้ถูกจ�าแนกออกเป็นสามสี ซึ่งแต่และสีบ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มได้มากที่สุด เช่น ข้อมูล
ส�าหรับผู้ให้บรกิารสุขภาพจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องสนี�้าเงนิ เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปส�าหรับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกคนจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องสสี้ม

ส่วนของค�าศพัท์ด้านล่างได้รวบรวมค�าศพัท์และนยิามของตวัตนทางเพศของบคุคลข้ามเพศ ซึง่รวมถงึค�าทีม่คีวามหมายเฉพาะทางวฒันธรรม 
และมกีารจ�าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่มภีาวะเพศก�ากวม (intersex) ออกจากกัน

ค�าศัพท์
บุคคลข้ามเพศ และ ข้ามเพศ

ค�าว่า “ข้�มเพศ” หมายรวมถึง ความหลากหลายของการแสดงออกทางเพศภาวะและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ รายการค�าศัพท์ด้านล่างนี้ 
แม้ไม่ได้ครอบคลุมครบทั้งหมดแต่ก็ได้บรรจุค�าศัพท์ที่ใช้อธิบายอัตลักษณ์ข้ามเพศที่พบได้บ่อย และได้อธิบายว่าค�าศัพท์เหล่านี้ถูกใช้อย่างไร 
ในแนวทางต้นแบบฉบับนี้

นิยามของค�าศัพท์และระดับการใช้ของแต่ละค�ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้น และยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรม 
และบุคคลข้ามเพศแต่ละบุคคลอกีด้วย โดยที่ทุกคนมสีทิธทิี่จะใช้ค�าใดก็ได้ในการอธบิายตัวตนทางเพศของตน รวมถงึอาจใช้มากกว่าหนึ่งค�าก็ได้

ในภมูภิาคนี้ ค�าว่าบคุคลข้ามเพศ และข้ามเพศ มกัถกูใช้เป็นค�ารวมๆ ทีใ่ช้อธบิายบคุคลผูม้ตีวัตนทางเพศภาวะแตกต่างไปจากเพศทีถ่กูก�าหนด
เมื่อแรกเกดิ ในการน�าเสนอแนวทางต้นแบบนี้ต่อที่ประชุมระดับภูมภิาคในระยะเริ่มต้น APTN ได้บรรจุนยิามของค�าว่า “ข้�มเพศ/บุคคลข้�มเพศ” 
ซึ่งมทีี่มาจากการอภปิรายในการประชุมที่ปรกึษาระดับภูมภิาค ณ กรุงมะนลิา ในปี พ.ศ. 2555:

บุคคลผู้ระบุเพศของตนในทำงที่แตกต่ำงจำกเพศซึ่งได้ถูกก�ำหนดให้ ณ แรกเกิด คนกลุ่มนี้อำจมีกำรแสดงออกถึงตัวตนแตก
ต่ำงไปจำกบทบำททำงเพศทีถ่กูคำดหวงัจำกเพศทีถ่กูก�ำหนดเมือ่แรกเกดิ บคุคลเข้ำเพศมกัระบเุพศของตนในลกัษณะทีม่คีวำม
จ�ำเพำะในบรบิทของท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรม ศำสนำ และจติวญิญำณ

แนวท�งต้นแบบฉบับนี้ใช้นิย�มดังกล่�วข้�งต้น รวมถึงใช้คำ�ว่� “ข้�มเพศ” เป็นคำ�ที่สื่อคว�มหม�ยครอบคลุมคว�มหล�กหล�ย
ของตัวตนท�งเพศและก�รแสดงออกท�งเพศ และในบริบทที่มีความเหมาะสมที่จะระบุค�าจ�ากัดความที่เจาะจงมากขึ้น แนวทางต้นแบบฉบับนี้
จะใช้ค�าเพิ่มเตมิอกีดังต่อไปนี้:

ผู้หญิงข้ำมเพศ: หมายถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งระบุเพศของตนเป็นเพศหญิง (บุคคลซึ่งเพศถูกก�าหนด ณ แรกเกิดว่าเป็นเพศชาย แต่ระบุเพศ 
ของตนเป็นเพศหญงิ) ค�าย่อภาษาอังกฤษคอื MtF (Male to Female)

ผู้ชำยข้ำมเพศ: หมายถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งระบุเพศของตนเป็นเพศชาย (บุคคลซึ่งเพศถูกก�าหนด ณ แรกเกิดว่าเป็นเพศหญิง แต่ระบุเพศ 
ของตนเป็นเพศชาย) ค�าย่อภาษาอังกฤษ FtM (Female to Male) 

บุคคลไม่ข้ำมเพศ: หมายถงึบุคคลซึ่งมใิช่บุคคลข้ามเพศ นั่นคอืบุคคลที่มอีัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย
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ค�าศัพท์ที่มีความเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรม
เอกสารฉบับนี้ใช้ค�าว่า “ข้ามเพศ” เพื่อหมายรวมถึงอัตลักษณ์ที่มีความเฉพาะแต่หลากหลายในแต่ละวัฒนธรรม ในภูมิภาคนี้ มีค�าบางค�า 

ซึง่เป็นค�าทีถ่กูใช้เฉพาะในวฒันธรรมหนึง่ๆ เป็นค�าซึง่มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน และเราจะสามารถเข้าใจค�าเหล่านัน้ได้ดทีีส่ดุ เมือ่ท�าความเข้าใจ
ภายใต้บรบิททางวฒันธรรมของค�าเหล่านัน้ ค�าเหล่านัน้จงึไม่ควรถกูแปลอย่างเหมารวมเป็นผู้หญงิข้ามเพศหรอืผูช้ายข้ามเพศ และในหลายๆ กรณ ี
การใช้ค�าว่า “เพศภาวะที่สาม” เป็นการแปลความหมายที่ใกล้เคยีงต่อค�าในภาษาดัง้เดมิมากกว่า

ค�าทีม่คีวามเฉพาะในเชงิภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมอนัเก่าแก่ โดยมากมกัใช้เรยีกบคุคลซึง่ถกูก�าหนดเพศ ณ แรกเกดิเป็นเพศชาย แต่เจ้าตวั 
ไม่รู้สกึว่าตนคอืเพศดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น

ค�าต่างๆ ในภูมิภาคน้ีท่ีใช้เรยีกบุคคลซ่ึงถกูก�าหนดให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกิด แต่เจ้าตวัระบุเพศตนเองว่าเป็นเพศหญิง หรือเพศภาวะทีส่ามมีดังน้ี:

hijra and thirunangai (อินเดีย), khwaja sira (ปากิสถาน), meti (เนปาล), kathoey (ไทย), waria (อินโดนีเซีย), mak nyah (มาเลเซีย), 
transpinay (ฟิลปิปินส์) and bin-sing-jan and kwaa-sing-bit (ฮ่องกง) in Asia; and fakafifine (นวีเว), fa’afafine (ซามัว และโทเคอเลา), leiti 
(ตองกา), palopa (ปาปัวนวิกนิ)ี, akava’ine (หมู่เกาะคุก), whakawahine (นวิซแีลนด์) and Sistergirl (ออสเตรเลยี) in the Pacific. 

ค�าต่างๆ ในภูมิภาคนี้ที่ใช้เรียกบุคคลซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด แต่เจ้าตัวระบุเพศตนเองว่าเป็นเพศชายมีดังนี้:

bandhu (บังกลาเทศ), transpinoy (ฟิลปิปินส์), thirutambi and kua xing nan (มาเลเซยี) in Asia; and fa’afatama (ซามัว), tangata ira tane 
(นวิซแีลนด์) and Brotherboy (ออสเตรเลยี) in the Pacific.

ค�าส�าคัญอื่นๆ
ในเมือ่ค�าว่า “ข้ามเพศ” มคีวามหมายถงึบุคคลซึง่อตัลกัษณ์ท�งเพศภ�วะแตกต่างไปจากเพศกำ�เนดิ การให้ค�านยิามทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความ

หมายของค�าเหล่านี้จงึมคีวามส�าคัญ ในส่วนแนวทางต้นแบบนี้ผู้เขยีนจงึได้รวบรวมนยิามโดยสังเขปของค�าต่างๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องและถูกใช้อยู่ใน
ฉบับนี้ นยิามความหมายเหล่านี้มทีี่มาจากนยิามซึ่งเอกสารแนวทางขององค์การอนามัยโลกและเอกสารอื่นๆ ของสหประชาชาตเิห็นพ้องตรงกัน1

เพศ: หมายถึงลักษณะทางชีววิทยาและสรีรวิทยา (พันธุกรรม, ฮอร์โมน, และกายวิภาค) ซึ่งใช้เพื่อจัดประเภทคนออกเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ประชากรเพศชายหรือเพศหญิง (ดูความหมายของภาวะเพศก�ากวมประกอบ) ลักษณะทางชีววิทยาเหล่านี้มิได้ปรากฎอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียว แต่ปรากฎอยู่ในทุกกลุ่มในระดับและรูปแบบการผสมผสานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว ลักษณะเหล่านี้ถูกใช้เพื่อแบ่ง
ประเภทมนุษย์ออกเป็นสองกลุ่มในลักษณะขัว้ตรงข้ามกัน (เพศชายและเพศหญงิ) โดยทั่วไปการแบ่งกลุ่มมักใช้ลักษณะทางเพศขัน้ปฐมภูม ิ(อวัยวะ
เพศของแต่ละคน) และลักษณะทางเพศขัน้ทุตยิภูมเิป็นเกณฑ์ ลักษณะทางเพศขัน้ทุตยิภูมนิี้หมายถงึลักษณะทางกายภาพที่มใิช่อวัยวะเพศซึ่งถูกใช้
เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญงิ เช่น การมทีรวงอกของผู้หญงิ เป็นต้น

เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด: คือเพศที่บุคคลหนึ่งๆ ถูกก�าหนดให้ ณ แรกเกิด หรือหลังจากเกิดได้ไม่นาน การก�าหนดเพศดังกล่าวนี้ 
อาจจะสอดคล้องหรอือาจจะไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่เจ้าตัวรับรู้ด้วยตนเองเมื่อโตขึ้นก็ได้ ในบทความวชิาการทางการแพทย์หรือ
สังคมวิทยามักใช้ค�าว่า “เพศก�าเนิด” หรือ “เพศทางชีววิทยา” คนส่วนใหญ่อัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศที่สอดคล้องกับ
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด แต่ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศมีความแตกต่างจากเพศที่ถูกก�าหนด  
ณ แรกเกดิ (Coleman et al., 2011)

การกล่าวถงึผูห้ญงิข้ามเพศว่าเกดิมาเป็นผูช้ายหรอืกล่าวถงึผูช้ายข้ามเพศว่าเกดิมาเป็นผูห้ญงิเป็นการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม เพราะค�าว่า  
“เพศก�าเนดิ” ควรใช้ก็ต่อเมื่อก�าลังกล่าวถงึเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิของบุคคลเท่านัน้ และมคิวรใช้ในการกล่าวถงึตัวตนหรอือัตลักษณ์
ของบุคคลผู้นัน้ ในกรณทีี่จ�าเป็นการพูดถงึตัวบุคคลซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นเพศชาย (หรอืหญงิ) ณ แรกเกดิเป็นวธิทีี่เหมาะสมกว่า แนวทางนี้
ช่วยให้สามารถแยกแยะได้ชัดเจนระหว่าการก�าหนดเพศโดยผู้อื่นในอดตี และการก�าหนดเพศด้วยตัวเอง ณ ปัจจุบัน

1.  เอกสารอื่นๆ รวมถึง แนวทางต้นแบบขององค์การอนามัยทวีปอเมริกา (Pan American Health Organization : PAHO) ซึ่งอ้างอิงมาจาก มาตรฐานระบบบริการ/การดูแล
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 ของสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (World Professional Association for Transgender Health: WPATH) และจากเอกสารสุขภาวะ
ทางเพศแห่งสหัสวรรษ (Sexual Health for the Millennium) ของสมาคมโลกเพื่อสุขภาวะทางเพศ (World Association for Sexual Health :WAS)
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อัตลักษณ์ทำงเพศภำวะ: การรับรู้ของบุคคลถึงความเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศอื่นๆ หรือส่วนผสมของเพศใดๆ มากกว่า 1 เพศภาวะ  
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลหนึ่งๆ อาจจะหรอือาจจะไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิก็ได้

กำรแสดงออกทำงเพศ: วธิกีารแสดงออกหรอืสื่อสารลักษณะความเป็นชายหรอืความเป็นหญงิ ซึ่งมคีวามจ�าเพาะทางวัฒนธรรม (หรอืทัง้คู่ 
หรอืไม่ใช่ทัง้คู่) โดยแสดงออกสู่ภายนอกผ่านรูปลักษณ์ทางกายภาพ (รวมถงึการแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม และการใช้เครื่องส�าอาง) มารยาท
ทางสังคม วธิกีารพูด และรูปแบบพฤตกิรรมในการปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น

ความไม่สอดคล้องกนัของเพศภาวะกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ หรอื เพศซึ่งแตกต่ำงหลำกหลำย: ใช้กล่าวถงึบคุคลซึง่อตัลักษณ์ทางเพศ
ภาวะหรอืการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากความคาดหวงัหรอืการผลติซ�า้ทางสังคม มใิช่ว่าบุคคลข้ามเพศทกุคนเป็นคนทีม่คีวามไม่สอดคลอ้ง
กันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ แต่บุคคลข้ามเพศบางคน เช่นเดยีวกับบุคคลอื่นๆ อาจรู้สกึสบายใจที่จะปฎบิัตติามความคาดหวัง
ทางสังคมในการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในทางกลับกันบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลข้ามเพศอาจมองตนเองว่าเป็นคนที่มีความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะ
กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ก็ได้ขึ้นอยู่กับการแสดงออกทางเพศมากกว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ

ภำวะขดัแย้งในเพศภำวะกบัเพศทีถ่กูก�ำหนด ณ แรกเกดิ: ใช้กล่าวถงึความรูส้กึอดึอัดหรอืเป็นทกุข์ซึง่มสีาเหตมุาจากความแตกต่างกนัระหว่าง
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลหนึ่งกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดของบุคคลนั้น (และบทบาททางเพศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะทางเพศ 
ขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ) มีเพียงบุคคลซึ่งเป็นเพศนอกขนมบางคนเท่านั้นที่มีประสบการณ์ของภาวะทุกข์ใจในเพศ ณ ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต  
(Coleman et al., 2011)

กำรเปลี่ยนผ่ำน: กระบวนการซึ่งบุคคลข้ามเพศหลายคน (แต่ไม่ทุกคน) เผชิญเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้
อย่างแท้จรงิ การเปลีย่นผ่านอาจหมายรวมถงึการเปลีย่นแปลงการแสดงออกทางเพศ เช่น ลกัษณะภายนอก การแต่งกาย มารยาททางสงัคม หรอื
ชื่อที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ในบางครั้งอาจถูกเรียกว่า “การเปลี่ยนผ่านทางสังคม” การเปลี่ยนผ่านยัง
อาจหมายรวมถึงขั้นตอนทางการแพทย์และการผ่าตัดซึ่งช่วยให้ลักษณะทางกายวิภาคของบุคคลนั้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน  
ขัน้ตอนเหล่านี้บางครัง้อาจถกูเรยีกว่า “การเปลีย่นผ่านทางการแพทย์) ซึง่อาจหมายรวมถงึการผ่าตดั และ/หรอื การให้ฮอร์โมนเพศชายหรอืเพศหญงิ

การเปลีย่นผ่านเป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล บคุคลข้ามเพศหลายคนอาจมองว่าตนได้เปลีย่นผ่านแล้วหากสามารถใชช้วีติ
ตามอตัลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้อย่างแท้จรงิในสังคม บางคนอาจมองการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเวลาทีน่านกว่านัน้ซึง่หมายรวมถงึการเปลีย่น
ผ่านทางการแพทย์ด้วย

กำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์เพือ่กำรแปลงเพศหรอืปรับเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกับเพศภำวะภำวะ: เป็นค�ากว้างๆ ซึ่งถูกใช้ในแนวทางต้นแบบนี้ 
เพื่อหมายรวมถึงการให้บริการทางสุขภาพ การแพทย์ หรือการผ่าตัดใดๆ ที่บุคคลข้ามเพศอาจเข้ารับเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางกายภาพ ตัวอย่าง
เช่น การเข้ารับการให้ค�าปรกึษา การรับฮอร์โมน การก�าจัดเส้นขน และการผ่าตัดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ผู้เขยีนต้องการใช้ค�าว่า “การให้บรกิาร
ทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรับเปลีย่นรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ” มากกว่าค�าว่า “การผ่าตดัแปลงเพศ” ซึง่เป็นค�าที่ใช้มานานแล้ว

ภำวะเกลียดกลัวบุคคลข้ำมเพศ: หมายถึงอคติที่มีต่อบุคคลข้ามเพศเพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกของบุคคลข้ามเพศ  
ภาวะเกลยีดกลวับคุคลข้ามเพศยังสามารถมผีลกระทบต่อบุคคลไม่ข้ามเพศทีไ่ม่มลีกัษณะความเป็นชายหรอืหญงิตามความคาดหวงัของสงัคมดว้ย
เช่นกนั ภาวะเกลยีดกลวับคุคลข้ามเพศนี้อาจเป็นปรากฏการณ์ “เชงิโครงสร้าง” ซึง่สะท้อนให้เหน็อยูใ่นนโยบายหรอืกฎหมายทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคล
ข้ามเพศ อาจเป็นปรากฏการณ์ “เชิงสังคม” เมื่อบุคคลข้ามเพศถูกปฏิเสธหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมโดยบุคคลอื่น และอาจเป็นปรากฏการณ์ 
“การยอมรับเป็นแนวคิดของตนหรือเชื่ออย่างสนิทใจ” เมื่อบุคคลข้ามเพศคนนั้นยอมรับและเชื่อว่าอคติเหล่านั้นทั้งเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคล 
ข้ามเพศคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้ว

วถิทีำงเพศ: การทีแ่ต่ละบุคคลสามารถมคีวามรู้สกึถกูดงึดดูโดยบคุคลอืน่ ทัง้ทางอารมณ์ ความรกั และความใคร่ รวมถงึความสามารถทีจ่ะ
มคีวามสัมพันธ์ที่ลกึซึ้งและความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่นที่อาจเป็นบุคคลต่างเพศ (heterosexual) หรอืเพศเดยีวกัน (homosexual) หรอือาจมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้มากกว่าหนึ่งเพศ (bisexual or pansexual) (International Commission of Jurists, 2007) (บุคคลซึ่งนยิามตนเองว่า
เป็นคนไร้เพศ (asexual) จะไม่เกดิความรู้สกึดงึดูดทางเพศเลย)

เพศทางกายภาพ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ การแสดงออกทางเพศ และเพศวิถีของบุคคลหนึ่งๆ เป็นลักษณะที่ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นต่อกันหรือ
สอดคล้องไปด้วยกัน ลักษณะเหล่านี้ในทางทฤษฎแีล้วมคีวามเป็นอสิระต่อกัน และอาจเข้าคู่กันได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของ
โลกนี้ ซึ่งรวมถึงภูมิภาคนี้ด้วย ยังคงมีสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมเอาลักษณะที่เป็นอิสระต่อกันเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน สถานการณ์เช่นนี้ 
น�าไปสู่การตั้งสมมติฐานต่อยอดขึ้นไปว่าบุคคลซึ่งถูกก�าหนดเพศให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกิด จะโตขึ้นไปเป็นบุคคลซึ่งนิยามตนเองว่าเป็นผู้ชาย  
มีการแสดงออกถึงลักษณะความเป็นชาย และรู้สึกดึงดูดต่อเพศหญิงเท่านั้น (heterosexual) หรือส�าหรับบุคคลซึ่งนิยามตนเองว่าเป็นผู้หญิง  
ก็มกีารตัง้สมมตฐิานในลกัษณะเดยีวกนัคอืจะต้องเป็นบคุคลซึ่งนยิามตนเองว่าเป็นผูห้ญงิ มกีารแสดงออกถงึลกัษณะความเป็นหญงิ และรู้สกึดงึดดู
ต่อเพศชายเท่านัน้
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บุคคลข้ามเพศ เช่นเดยีวกันกับบุคคลอื่นๆ อาจมกีารแสดงออกถงึลักษณะความเป็นหญงิหรอืความเป็นชาย หรอือาจรู้สกึดงึดูดต่อบุคคลที่
มเีพศแตกต่างจากตน หรอืบุคคลที่มเีพศเดยวกัน หรอืรู้สกึดงึดูดมากกว่าหนึ่งเพศก็ได้

เพศก�ำกวม: เป็นค�าที่ใช้อธบิายบุคคลซึ่งลักษณะทางเพศทางกายภาพที่ตดิตัวมาตัง้แต่เกดิ (เช่น โครโมโซม, อวัยวะเพศ เป็นต้น) มลีักษณะ
เป็นได้ทัง้ชายและหญงิในเวลาเดยีวกัน หรอืมคีวามเป็นชายหรอืหญงิแค่บางส่วน หรอืไม่เป็นทัง้ชายและหญงิ

ผู้เขียนแนวทางต้นแบบฉบับนี้ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานด้านเพศก�ากวมในภูมิภาคเอชียและแปซิฟิกเพื่อรวบรวมค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องส�าหรับ
ภมูภิาคนี้ องค์กรเหล่านี้มมีุมมองว่าเอกสารที่มจีดุเน้นอยู่ที่สทิธมินษุยชนอย่างแนวทางต้นแบบฉบับนี้ ควรทีจ่ะให้ความเคารพต่อสทิธขิองบุคคลใน
การก�าหนดเพศของตนเอง ดังนัน้ เช่นเดยีวกบัการทีบุ่คคลข้ามเพศไม่ถกูตดัสนิด้วยการวนิจิฉัยทางการแพทย์ ภาวะเพศก�ากวมก็ไม่ควรถูกตดัสนิด้วย
การวนิจิฉัยทางการแพทย์เช่นกัน ค�านยิามของเพศก�ากวมดังที่เขยีนด้านบนนัน้เป็นค�านยิามที่ถูกใช้บ่อยโดยหน่วยงานด้านเพศก�ากวมในภูมภิาคนี้

ควำมรู้เกี่ยวกับเพศภำวะและเพศก�ำลังววิัฒนำกำรต่อไป ดังนัน้ค�ำศัพท์เหล่ำนี้ยังมโีอกำสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต

สมรรถนะทำงวัฒนธรรมต่อมติขิ้ำมเพศ: หมายถงึความสามารถในการท�าความเข้าใจ สื่อสารต่อ และมปีฏสิัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ ทักษะ
หรอืความสามารถดังกล่าวนี้วัดได้จากความตระหนัก ทัศนคต ิความรู้ ทักษะ พฤตกิรรม นโยบาย กระบวนการ และระบบขององค์กร2

แยกความแตกต่างระหว่างความข้ามเพศและเพศก�ากวม
ค�าว่า “ข้ามเพศ” และแนวคดิเกีย่วกบัอตัลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออกทางเพศ มคีวามแตกต่างอย่างชดัเจนกบัค�าว่า “เพศก�ากวม” 

ซึ่งสื่อถงึความหลากหลายแตกต่างของเพศ

การเป็นเพศก�ากวมมิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศก�ากวมบางคนอาจรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศหรือ
มีเพศที่แตกต่าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่รู้สึกเช่นนั้น ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลเพศก�ากวมที่มิได้อธิบายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนตามแนวคิด 
ทวลิักษณ์ของเพศ (ชาย-หญงิ) แต่ส่วนใหญ่ก็ยังระบุเพศของตนเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ

ข้อจ�ากัดของค�าศัพท์ทางการเพศส�าหรับบุคคลเพศก�ากวม
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ ค�าว่า “ความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศ” (DSD) ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงรูปแบบของโครมโซม 

อวยัวะเพศ หรอืรปูแบบทางกายวภิาคทีม่คีวามแตกต่างออกไปตามแต่กรณ ีมผีูพ้ากษ์ค�าว่า “ความผดิปกต”ิ โดยเน้นย�้าว่าภาวะเพศก�ากวมกม็สีว่น
หนึ่งของธรรมชาตขิองความหลากหลายของมนุษย์เช่นกัน และพยายามสื่อสารรณรงค์ให้ใช้ค�าศัพท์เชงิอธบิาย เช่น การใช้ค�าว่าเพศก�ากวมอย่างที่
ใช้ต่อเนื่องกันมา หรอืใช้ค�าว่า “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” เป็นต้น

สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ได้พัฒนามาตรฐานระบบบริการ/การดูแล (SOC) สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
และบุคคลที่มคีวามไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ขึ้น (Coleman et al., 2011) ในเอกสารมาตรฐานระบบบรกิาร/ 
การดแูลเหล่านี้ สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ ได้กล่าวถงึการไม่ยอมรับค�าว่า “ความผดิปกต”ิ และได้ให้ค�าอธบิายถงึการใช้ค�าว่า  
“ความผดิปกตขิองการพัฒนาทางเพศ” (DSD) ดังนี้

ในเอกสำร SOC สมำคมวชิำชพีโลกว่ำด้วยสขุภำพของคนข้ำมเพศ ใช้ค�ำว่ำ “ควำมผดิปกตขิองกำรพัฒนำทำงเพศ” ในลกัษณะ
ที่ปรำศจำกวัตถุประสงค์แฝงหรืออคติใดๆ โดยมีควำมมุ่งหมำยในกำรใช้ค�ำดังกล่ำวเพื่อให้บุคลำกรสุขภำพได้รับรู้ถึงค�ำศัพท์
ทำงกำรแพทย์นี้ และใช้ค�ำดังกล่ำวในกำรค้นหำและเข้ำถึงบทควำมทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องเมื่อกำรศึกษำและองค์ควำมรู้ใน
สำขำนี้ได้มีควำมก้ำวหน้ำไป สมำคมฯยังคงเปิดกว้ำงส�ำกรับกำรใช้ค�ำใหม่ๆ ที่จะช่วยอธิบำยประสบกำรณ์ของบุคคลในกลุ่ม
ที่มคีวำมหลำกหลำยนี้ได้ดขีึ้น อันจะน�ำมำสู่กำรเข้ำถงึและกำรให้บรกิำรทำงสุขภำพ (Coleman et al., 2011, p. 68)

ในปี พ.ศ. 2558 รายงานของคณะกรรมการวฒุสิภาออสเตรเลยีได้มขี้อเสนอแนะให้รฐับาลในระดบัรฐัใช้ค�าว่า “เพศก�ากวม” (intersex) แทน
ค�าว่า “ความผดิปกตขิองการพัฒนาทางเพศ” (DSD) (Community Affairs References Committee, 2013) รายงานดังกล่าวยังให้มขี้อเสนอแนะให้
บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพและองค์กรด้านสุขภาพจ�ากัดการใช้ค�าว่าความผิดปกติของการพัฒนาทางเพศให้ใช้เฉพาะในบริบททางการแพทย์ที่
เหมาะสมเท่านั้น ในกรณีของ “ความแตกต่างทางพันธุกรรมหรือการแสดงออกของพันธุกรรมที่ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการด�าเนินการทางการแพทย์
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพทางกาย” รายงานดังกล่าวเสนอให้ใช้ค�าว่า “เพศก�ากวม” หรอื “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” แทน

2. Wilkinson, W. (2014) “Cultural Competency” in TSQ, Transgender Studies Quarterly, Volume 1, Number 1-2, pp. 68-73. Available at: http://tsq.dukejournals.
org/content/1/1-2/68.full
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บทน�าของแนวทางต้นแบบกำรให้บริกำรสุขภำพที่ครอบคลุมแก่บุคคลและชุมชนบุคคลข้ำมเพศในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก (พิมพ์เขียว) นี้
ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรข้ามเพศ ทั้งขนาดประชากรในภูมิภาคนี้ และระดับของการถูกท�าให้กลายเป็นบุคคลชายขอบ และการกีดกัน
ทางสังคมที่บุคคลข้ามเพศเผชิญ บทน�านี้ยังได้สรุปถึงที่มาที่ไปของแนวทางต้นแบบในระดับภูมิภาคฉบับนี้ซึ่งนับเป็นฉบับที่สามของโลก รวมไปถึง
จุดประสงค์และกระบวนการการมสี่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับนี้

แม้ว่าประเดน็สขุภาพและสทิธมินษุยชนของบุคคลเพศก�ากวมจะอยู่นอกขอบเขตของนี้ แต่ในบทน�านี้กไ็ด้กล่าวถงึแหล่งข้อมลูทีอ่าจเกีย่วข้อง
กบับคุคลเพศก�ากวมซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลายภายในกลุ่มเอง และข้อมลูเหล่านี้ยงัอาจเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัภายใต้ความร่วมมอืกบั
บุคคลเพศก�ากวมต่อไปในอนาคต

1.1	จ�านวนของบุคคลข้ามเพศ
การวัดขนาดของประชากรข้ามเพศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับชาตินั้นเป็นเรื่องยาก การประมาณการจ�านวนประชากร

ที่มีอยู่เป็นการประมาณจากจ�านวนของบุคคลข้ามเพศที่เข้ารับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะภาวะ การประมาณการเช่นนี้มิได้นับรวมบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ซึ่งเข้าไม่ถึงสถานบริการของรัฐ ไม่สามารถจ่ายค่าบริการ
ในสถานบรกิารของเอกชน หรอืผู้ซึ่งเลอืกที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์

Winter (2012) ได้ประมาณว่าร้อยละ 0.3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นบุคคลข้ามเพศ ผลจากการค�านวณของ 
Winter พบว่าอาจมีบุคคลข้ามเพศ 9.0-9.5 ล้านคนในภูมิภาคนี้ (ค�านวณจากข้อมูลประชากรของสหประชาติในปี พ.ศ. 2553) Winter กล่าวว่า 
ค่าประมาณการนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ�านวนประชากรข้ามเพศในระดับชุมชนในสี่ประเทศ อย่างไรก็ตามจ�านวนประชากรในระดับชุมชน 
ดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การนับผู้หญงิข้ามเพศหรอืฮจิรา (hijra) เป็นส่วนใหญ่ หรอืในบางกรณคีอืนับเฉพาะผู้หญงิข้ามเพศหรอืฮจิรา (hijra) เท่านัน้

การส�ารวจระดับประเทศในปี พ.ศ. 2555 ของประเทศนวิซแีลนด ์ ได้ท�าการส�ารวจนักเรยีนระดับชัน้มัธยมปลายจ�านวน 8,166 คน พบว่า
ร้อยละ 1.2 ของนักเรยีนที่ถูกส�ารวจตอบว่าตนเองเป็นบุคคลข้ามเพศ และ ร้อยละ 2.5 ตอบว่ายังไม่มั่นใจว่าตนเองเป็นเพศใด (Clark et al., 2014)

1.2	การกีดกันทางสังคม
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญกับอุปสรรคต่อการได้รับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีสุขภาพที่ดี ระดับของ

การกีดกันทางสังคมซึ่งบุคคลข้ามเพศประสบแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันยึดโยงกันของการถูกกีดกันจากครอบครัว โรงเรียน และการมสี่วนร่วม 
ทางสังคมและวัฒนธรรม การถูกกีดกันจากการจ้างงานและสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับในฐานะพลเมืองที่ม ี
ความเท่าเทยีมกับบุคคลอื่น (UNDP, 2010)

บุคคลข้ามเพศในประเทศเกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การให้บริการต่อผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  
ยิ่งไปกว่านั้น ยังขาดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยรัฐส�าหรับบุคคลข้ามเพศที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูป
ลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ บุคคลข้ามเพศยังต้องเผชิญกับความรุนแรง การเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากมาย รวมถึงการถูกท�าให้มีความผิด
ในฐานะอาชญากร (จากกฎหมายที่ห้ามการ “แต่งการเป็นเพศตรงข้าม” การขายบรกิารทางเพศ และการถูกละเมดิด้วยกฎหมายเหตุร�าคาญในที่
สาธารณะ หรอืความผดิฐานอยู่อาศัยในที่สาธารณะ) ในทางกลับกัน บุคคลข้ามเพศในภูมภิาคนี้ยังขาดการได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย
หรอืนโยบายต่อต้านการเลอืกปฏบิัต ิและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะโดยกฎหมาย

นอกจากนัน้ บคุคลข้ามเพศยังเผชญิกบัความเครยีดในระดบัสงูและเรื้อรังซึง่มคีวามสมัพนัธ์กับการถูกกดีกันทางสงัคมดงักล่าว ความเครยีด
ที่ว่านี้รวมถงึสุขภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจติที่อยู่ในระดับต�่ากว่าบุคคลกลุ่มอื่นๆ ซึ่งน�าไปสู่แนวโน้มที่จะเป็นโรคซมึเศร้า วติกกังวล มคีวามคดิ
ฆ่าตัวตาย หรอืพยายามฆ่าตวัตายมากกว่าบุคคลท่ัวไป การตตีราทางสงัคมยงัเป็นปัจจยัทีจ่�ากดัการเข้าถงึบรกิารสขุภาพจติทีม่คีวามละเอยีดอ่อน
อีกด้วย แม้แต่ผู้ให้บริการสุขภาพเองก็อาจถูกตีตราโดยบุคลากรวิชาชีพเดียวกันหากให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ และในขณะเดียวกันพวกเขาอาจ
ขาดทรัพยากร ความรู้ หรอืประสบการณ์ที่จ�าเป็นในการสนองต่อความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

1.3	แนวทางต้นแบบระดับภูมิภาคฉบับก่อนหน้านี้	
ในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยทวปีอเมรกิา (PAHO) ได้จัดท�าแนวทางต้นแบบการให้บรกิารสุขภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคลและชุมชนบุคคล

ข้ามเพศในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน PAHO ได้พัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับดังกล่าวขึ้นผ่านการทบทวนการศึกษาวิจัยที่มีอยู่ และ 
การปรกึษากบัตวัแทนจากภาคส่วนมหาวทิยาลยั ภาคส่วนสขุภาพ หน่วยงานทวแิละพหภุาค ีภาครฐัและภาคประชาสงัคม ชมุชนบคุคลข้ามเพศ และ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ ในภูมภิาค เอกสารแนวทางต้นแบบดังกล่าวที่จัดพมิพ์ในปี พ.ศ. 2558 ถูกจัดพมิพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อภูมภิาคแครบิเบยีน 
โดยข้อมูลในเอกสารได้ถูกปรับปรุงเพิ่มเตมิตามความเห็นของการประชุมที่ปรกึษาในระดับภูมภิาค
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ในปี พ.ศ. 2555 องค์การอนามัยโลก, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), และ 
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) ได้จัดการประชุมที่ปรึกษาในประเด็นการติดเชื้อ HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ, และ 
ความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆ ของบุคคลข้ามเพศในภูมภิาคนี้ โดยการประชุมได้ถูกจัดให้มขีึ้น ณ กรุงมะนลิา หนึ่งในข้อเสนอแนะที่ส�าคัญคอืการ
เสนอให้มกีารพฒันา “มาตรฐานระบบบรกิาร/การดูแลทีค่รอบคลมุรอบด้าน รวมถงึแนวทางการตอบสนองต่อความจ�าเป็นแบบองค์รวมของบคุคล
ข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอันมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน” (WHO WPRO, 2012) แนวทางต้นแบบดังกล่าวนี้ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่
สนองต่อข้อแนะน�าจากการประชุมที่มะนลิาในครัง้นัน้3

1.4	เป้าประสงค์ของแนวทางต้นแบบ
เป้าประสงค์หลกัของแนวทางต้นแบบนี้คอืการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารปฐมภูมแิละการให้บรกิารทางการแพทย์แบบเฉพาะทางทีม่คีณุภาพ

ส�าหรบับคุคลขา้มเพศในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ซึง่การมแีนวทางทีม่คีวามครอบคลมุและมหีลกัฐานทางวชิาการสนบัสนนุนัน้เป็นหนึง่ในขึ้นตอน
ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในกระบวนการดงักล่าว แนวทางต้นแบบฉบับนี้เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมลูทีจ่ะช่วยผูใ้ห้บรกิารสุขภาพ ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ผู้บริหารโครงการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้น�าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการแก้ปัญหาความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศ ในขณะเดียวกัน  
การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลข้ามเพศจ�าเป็นต้องอาศัยแนวทางการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติและน�าไปสู่การยอมรับในศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของทุกคน ด้วยเหตุผลดังกล่าว แนวทางต้นแบบนี้จึงได้รวมรวมหลักฐานและ 
ข้อสนับสนุนต่างๆ ต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิัต ิเพื่อให้บุคคลข้ามเพศหลุดจากความเป็นบุคคลชายขอบและกลับ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสมบูรณ์

เครอืข่ายบคุคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิก (APTN), โครงการนโยบายสขุภาพ (HPP), และส�านกังานภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกของโครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาต ิได้ร่วมกันประสานความร่วมมอืในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนี้ขึ้น ซึ่งได้อ้างองิจากแนวทางต้นแบบของภูมภิาคละตนิอเมรกิาร
และแครบิเบยีน รวมถงึผลการศกึษาวจิัยที่ผ่านมาภายในภูมภิาคนี้

นี้ให้ข้อมูลทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัปัญหาสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศ และความต้องการด้านสขุภาพของบุคคลข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซฟิิก ขอบเขตทางภูมศิาสตร์ของคอืกลุ่มของประเทศที่อยู่ภายใต้องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (WHO-SEARO) 
และองค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) นอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ยังได้รวมเอาข้อมูลจากบุคคลข้ามเพศและบุคลากร
ด้านสุขภาพจากประเทศปากีสถานซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาของฉบับนี้ ณ ประเทศเนปาล และได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนร่างเอกสาร เอกสารฉบบันี้ยงัรวมเอาข้อมลูทางวชิาการจากบุคลากรด้านสุขภาพและบุคคลข้ามเพศจากประเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ 
ซึ่งได้มสี่วนร่วมในการทบทวนร่างเอกสารอกีด้วย

นี้ได้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของบุคคลเข้าเพศ และได้ให้รายละเอียดของตัวอย่างแนวทาง
การให้บริการทางการแพทย์ แนวทางการให้บริการทางการแพทย์เหล่านี้มีที่มาจากแนวทางการให้บริการปฐมภูมิซึ่งพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศ 
เพือ่สขุภาพของบคุคลข้ามเพศ มหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี ซานฟรานซสิโก (UCSF)4 ตวัอย่างเหล่านี้อ้างองิถงึแนวทางองค์รวมส�าหรบักลุม่ประชากร
ส�าคัญขององค์การอนามัยโลก (2014), การสรุปข้อมูลนโยบายส�าหรับุคคลข้ามเพศและผู้ตดิเชื้อ HIV ขององค์การอนามัยโลก (2015) มาตรฐาน
ระบบบรกิาร/การดูแลฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 7 ของสมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) (Coleman et al., 2011) และเอกสาร
แนวทางฉบับอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ในเอกสารนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันสมัยโดย ดร. Asa Radix ผู้จัดการอาวุโสด้านการวจิัย
และการศึกษาของศูนย์สุขภาพชุมชน Callen-Lorde กรุงนิวยอร์ก และได้ผ่านการทบทวนโดยบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียและ 
แปซกิฟิกซึ่งได้กล่าวถงึในกติกรรมประกาศ ณ ตอนต้นของเอกสารฉบับนี้

1.5	กระบวนการ	
กระบวนการพัฒนาแนวทางต้นแบบฉบับนี้ประกอบไปด้วยการจัดการประชุมที่ปรึกษา การทบทวนวรรณกรรม การพิจารณาทบทวนร่าง

เอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางต้นแบบครัง้แรกถูกจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วม
การประชุมประกอบไปด้วยนกัขบัเคลือ่นเพือ่สทิธขิองบุคคลข้ามเพศ นกัวชิาการ องค์กรจดัสรรทุน หน่วยงานความร่วมมอืพหุภาค ีภาคดี�าเนนิการ 
และชุมชนบุคคลข้ามเพศในระดับภูมภิาคสองเครอืข่าย คอื เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิก (APTN) และ เครอืข่ายความหลากหลายทางเพศ
ภูมภิาคแปซฟิิก ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นบุคคลข้ามเพศมาจาก 9 ประเทศทั่วโลก คอื ออสเตรเลยี ฮ่องกง อนิเดยี อนิโดนเีซยี มาเลเซยี เนปาล 
ฟิลปิปินส์ ไทย และตองกา

 3. ที่มา: www.who.int/hiv/pub/transgender/blueprint-trans-paho/en/. 
 4. ที่มา: www.transhealth.ucsf.edu/protocols.
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ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องกันว่าความส�าเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและการร่วมเป็นเจ้าของของชุมชน และการส่งเสริม
โครงการอื่นๆ เช่น โครงการ Trans Implementation Tool (TRANSIT) TRANSIT เป็นเอกสารที่ระบุแนวทางการด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ HIV และ 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ส�าหรบับุคคลข้ามเพศ แนวทางต้นแบบฉบบันี้มปีระเดน็เป้าหมายทีก่ว้างคอืมุง่ไปทัง้ประเดน็ปัญหาสขุภาพและสทิธมินษุยชน  
ในขณะที่มพีื้นที่เป้าหมายที่แคบลงมาคอืมุ่งเป้าไปที่ภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก

ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายถึงความจ�าเป็นภายในภูมิภาคและเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเอกสารแนวทางต้นแบบมีความส�าคัญและควร
ด�าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว แนวทางต้นแบบนี้จะท�าหน้าที่ให้ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้แล้วยังเกิดการให้ค�ามั่นร่วมกันในการด�าเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาชุดเครื่องมือส�าหรับการปฏิบัติ
การต่อไปหลงัจากการพฒันาแนวทางต้นแบบนี้แล้วเสร็จอกีด้วย เครือ่งมอืต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เครอืข่ายชมุชนบคุคลข้ามเพศสามารถใชแ้นวทาง
ต้นแบบนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่จริง เช่น การก�าหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจนส�าหรับการด�าเนินการของรัฐบาล ผู้เข้าร่วม 
การประชุมยังได้เน้นย�้าถึงความจ�าเป็นส�าหรับการแปลเอกสาแนวทางต้นแบบรและเครื่องมือต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่นทั้งเล่มหรืออาจแปลเฉพาะ
ส่วนส�าคัญของแนวทางต้นแบบ

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นตรงกันว่าการพัฒนาแนวทางต้นแบบที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นการด�าเนินการที่คุ้มค่าที่สุด 
เมือ่ค�านงึถงึทรพัยากรทีจ่�าเป็นต้องใช้ หลังจากนัน้ทีป่ระชุมได้ก�าหนดให้มกีารจดัการประชมุทีป่รกึษาคูข่นานไปกับการจัดการประชมุในระดบัภมูภิาค 
(regional) และระดบัอนภุมูภิาค (subregional) ซึง่เป็นการประชมุทีจ่ะมกีารจดัให้มขีึ้นอยูแ่ล้ว การประชมุอนภุมูภิาคเอเชยีใต้ของโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNDP) ถกูจดัขึ้นในประเทศเนปาล ในขณะทีก่ารประชมุระดบัภมูภิาคของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ(UNAIDS)/โครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ซึ่งใช้ชือ่ว่า “Being LGBT in Asia” ถกูจดัขึ้นในกรงุเทพฯ ประเทศไทย การประชมุทัง้สองการประชมุถกูจัดให้มขีึ้นในเดอืน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทัง้นี้บุคคลข้ามเพศกลุ่มใหญ่ได้รับเชญิให้เข้าร่วมการประชุมที่ปรกึษา ณ กรุงเทพฯ ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ด้วย

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 การประชุมที่ปรึกษาในประเทศเนปาลและประเทศไทยได้มุ่งประเด็นการหารือไปที่เรื่องช่องว่างของข้อมูล 
ตวัอย่างกรณศีกึษา ค�าพดูอ้างองิ และพื้นทีท่ีม่คีวามพร้อมส�าหรบัการด�าเนนิการ ผูเ้ข้าร่วมการประชมุยงัได้ให้ข้อมลูตดิต่อของบุคลากรด้านสขุภาพ
ซึ่งสามารถให้ค�าพูดส�าหรับใช้อ้างอิงหรือข้อคิดเห็นอีกด้วย ผู้เขียนแนวทางต้นแบบฉบับนี้ได้ส่งเวียนร่างโครงสร้างของเอกสารเพื่อรับฟังความคิด
เห็นในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้ส่งเวยีนร่างเอกสารฉบับสมบูรณ์ครัง้แรกในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 ผู้เชี่ยวชาญและองค์หน่วยงานรวม  
66 ราย ได้ให้ข้อคิดเห็นตอบกลับมายังผู้เขียน ซึ่งรวมถึงการทบทวนเนื้อหาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศใน
ภมูภิาค ผูเ้ขยีนได้ส่งเวยีนร่างเอกสารฉบับปรับปรุงครัง้สุดท้ายในเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2558 แก่ภาคหีลักเช่น องค์การอนามยัโลก (WHO), โครงการ
นโยบายสขุภาพ (HPP), โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ(USAID), โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP), และเครอืข่ายบคุคลข้ามเพศเอเชยี
แปซฟิิก (APTN) และได้รับการรับรองให้จัดพมิพ์ได้ในที่สุด

1.6	บุคคลเพศก�ากวมและภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด	ณ	แรกเกิด
แนวทางต้นแบบนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศบางคนอาจไม่รู้สกึว่าเพศของ

ตนไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ และอาจประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศ ในกลุ่มของบุคคลที่ประสบภาวะขัดแย้งในเพศนี้บางคนมแีนวโน้ม
ทีจ่ะแสวงหาการรักษาทางการแพทย์เพือ่แก้ไขภาวะขดัแย้งในเพศ มาตรฐานระบบบรกิาร/การดแูล ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่7 ของสมาคมวชิาชพีโลกว่า
ด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศได้บรรจุเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เอกสารนัน้กับบุคคลเพศก�ากวมที่ประสบปัญหาดังกล่าว 

บุคลากรด้านสุขภาพที่ก�าลังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการซึ่งก�าลังประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศจ�าเป็นต้องตระหนักว่าประสบการณ์ใน
การรับบริการทางการแพทย์ที่บุคคลเหล่านี้ได้ประสบมานั้นแตกต่างอย่างมากกับประสบการณ์ที่บุคคลที่มิใช่บุคคลเพศก�ากวมได้ประสบ ประวัติ
ทางการแพทย์ของบคุคลเพศก�ากวมอาจมทัีง้การเข้ารบัการรกัษาเกีย่วกับพนัธุกรรม ต่อมไร้ท่อ การรกัษาทางกายภาพ การรบัฮอร์โมน การผ่าตดั 
และอื่นๆ ซึ่งผลกระทบทางสุขภาพจากการรับการรักษาเหล่านัน้มไีด้ทัง้ความกระทบกระเทอืนทางใจ การสูญเสยีความรู้สกึทางเพศ การเป็นหมัน 
และการต้องพึ่งพาการรับฮอร์โมนอย่างสม�่าเสมอ ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นนี้ผู้ให้บริการจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมการกว่าให้
บรกิารโดยทัว่ไปเพือ่ทีจ่ะให้บรกิารทางการแพทย์และจติเวชแก่ผู้รบับรกิารทีเ่ป็นบคุคลเพศก�ากวมได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าผู้รบับรกิารนัน้จะมภีาวะ
ขัดแย้งในเพศหรอืไม่ก็ตาม
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5.  แถลงการณ์จากที่ประชุมบุคคลเพศก�ากวมนานาชาติครั้งที่สาม สาธารณรัฐมอลตา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555: https://oii.org.au/24241/public-statement-by-the-third-
international-intersex-forum/.

1.7	ประเด็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ	ของบุคคลเพศก�ากวม	
แถลงการณ์จากที่ประชุมบุคคลเพศก�ากวมนานาชาตคิรัง้ที่สาม ซึ่งถูกจัดให้มขีึ้น ณ สาธารณรัฐมอลตา ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้ให้

ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนซึ่งบุคคลเพศก�ากวมประเภทต่างๆ ต้องเผชิญ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากภูมิภาคเอเชีย 
ประเทศออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์5

ในภูมิภาคนี้ ประเด็นปัญหาบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมบุคคลข้ามเพศได้ถูกกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการวุฒิสภา
ออสเตรเลยีอนัว่าด้วยประเด็นการบังคบัท�าหมนัของบุคคลข้ามเพศ ตวัอย่างเช่น คณะกรรมการวุฒสิภาได้แนะน�าว่า “การรกัษาทางการแพทยข์อง
บคุคลข้ามเพศต้องด�าเนนิการภายใต้แนวทางซึง่ก�าหนดให้การรกัษาพยาบาลต้องประกอบไปด้วยกลุ่มบคุคลซึง่มคีวามเชีย่วชาญหลากหลายสาขา
และด�าเนนิการภายใต้กรอบคดิสทิธมินุษยชน แนวทางดังกล่าวควรให้ความส�าคัญกับการเลื่อนระยะเวลาการรักษาใดๆ ออกไปจนกว่าบุคคลผู้รับ
การรกัษาสามารถให้ความยนิยอมทีไ่ด้รับการให้ข้อมลู (informed consent) ได้ และยงัต้องจ�ากัดการผ่าตดัเด็กแรกเกดิให้น้อยทีส่ดุเพือ่ป้องกันภาวะ
ผดิปกตทิางจติสังคมที่อาจเป็นผลจากการผ่าตัด”

ประเดน็เพิม่เตมิในส่วนของสุขภาพและปัญหาสทิธมินุษยชนของบคุคลเพศก�ากวมอยูน่อกเหนอืขอบเขตทีแ่นวทางต้นแบบนี้จะสามารถกล่าว
ถงึได้หมด อย่างไรก็ตามบางส่วนของแนวทางต้นแบบฉบับนี้อาจมคีวามเกี่ยวข้องกับบุคคลเพศก�ากวมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ที่องค์กรสทิธมินุษยชนระดับนานาชาตเิริ่มแสดงท่าทคีัดค้านการบังคับท�าหมันบุคคลข้ามเพศกันมากขึ้น ในขณะเดยีวกัน แถลงการณ์เหล่านัน้ก็ได้
ประณามการบงัคบัท�าหมนับคุคลเพศก�ากวมด้วย ผูเ้ขยีนหวงัว่าแนวทางต้นแบบฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัเกีย่วกับความต้องการของ
บุคคลเพศก�ากวมในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกในอนาคต





สิทธิมนุษยชน
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2.1	บทน�า	
บทที่ 2 ของแนวทางต้นแบบนี้ได้สรุปมาตรฐานสทิธมินุษยชนระดับนานาชาตทิี่ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกได้มพีันธสัญญาไว้  

รวมถึงได้สรุปการประยุกต์ใช้หลักการสิทธิมนุษยชนดังกล่าวกับบุคคลข้ามเพศไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมงานต่างๆ ที่องค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับนานาชาติได้ด�าเนินการไว้เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลชายขอบทางเพศซึ่งเป็นการด�าเนินงานผ่านความร่วมมือกับ
กลุ่มประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ

คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่อง HIV และกฎหมาย (Global Commission on HIV and the Law) ได้ระบุว่าวธิกีารแก้ปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ
และยั่งยืนส�าหรับบุคคลข้ามเพศต้องค�านึงถึงเรื่องทั้งสิทธิของมนุษย์ทุกคนในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี และ
ประเด็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอื่นๆ ที่บุคคลข้าเพศต้องประสบ (Global Commission on HIV and the Law, 2012)

มนุษย์ทัง้ปวงเกดิมำมอีสิระและ เสมอภำคกันในศักดิ์ศรแีละสทิธ.ิ.. (ข้อที่ 1) 

ทุกคนย่อมมสีทิธแิละอสิรภำพทัง้ปวง ตำมที่ก�ำหนดไว้ในปฏญิญำนี้ โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกไม่ว่ำชนดิใด... (ข้อที่ 2) 

 - ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน

2.2	ค�ามั่นสัญญาภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาต ิ(UN) ได้รับรองปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (UDHR) ในปี พ.ศ. 2491 ปฏญิญาดงักล่าวนบัเป็นรากฐาน

ของกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ และนับเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศยดึถอืร่วมกันเพื่อการบรรลุผลเพื่อคนทัง้มวล

สทิธโิดยมากทีป่ฏญิญาฯได้กล่าวถงึได้ถกูบรรจอุยู่ในกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 
on Civil and Political Rights) และ กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights) รัฐและประเทศที่ได้ให้สัตยาบันในกติการดังกล่าวพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่จะต้องด�าเนินการ พันธกรณีเหล่านี้ 
หมายรวมถงึสทิธทิั่วไปในการด�ารงชวีติ เช่น สทิธใินการมชีวีติ ความเป็นส่วนตัว ความเสมอภาคกันด้วยกฏหมาย และสทิธใินการท�างานและการ
ศึกษา รวมไปถึงสิทธิในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี ปฎิญญาฯและกติกาทั้งสองที่กล่าวถึงนี้ยังถูกอ้างอิงใน
ตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) อกีด้วย

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติจ�านวนมากได้ถูกพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยมีจุดเน้นอยู่ทีประเด็นปัญหาหรือ 
กลุ่มประชากรที่มีความจ�าเพาะ ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกมคีวามแตกต่างระหว่างแต่ละสนธสิัญญาเป็นอย่างมากว่ามปีระเทศใดได้ให้สัตยาบัน
บ้าง สนธสิัญญาที่เกดิขึ้นใหม่นัน้มักมจี�านวนประเทศ่ในภูมภิาคนี้ให้สัตยาบันค่อนข้างมาก (เช่น สนธสิัญญาที่มุ่งไปที่ประเด็นสทธขิองสตร)ี

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะกรรมการนานาชาติอันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้ประชุมร่วมกันในประเทศ
อินโดนีเซียและได้พัฒนาหลักการยอกยาการ์ต้าว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ 
(International Commission of Jurists, 2007)6 หลักการยอกยาการ์ต้าได้ให้ข้อแนะน�าที่ชัดเจนส�าหรับการใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติที่มี
อยู่กับอุปสรรคซึ่งบุคคลข้ามเพศต้องเผชญิ

2.3	การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ
เมื่อแต่ละประเทศได้ให้สัตยาบันต่อกติการหรือสนธิสัญญาของสหประชาชาติแล้ว ประเทศเหล่านั้นต้องรายงานต่อที่ประชุมสหประชาชาติ 

ถึงการด�าเนินการตามพันธกรณีเหล่านั้น โดยคณะกรรมการของสหประชาชาติได้เริ่มติดตามการด�าเนินการตามพันธกรณีของแต่ละประเทศใน
ประเด็นบุคคลข้ามเพศ (รวมถงึเด็กและเยาวชน) มากขึ้นในระยะที่ผ่านมา

กลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติยังมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความตระหนักต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ กลไก 
ที่เรยีกว่า Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งได้น�ามาใช้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2549 ก�าหนดให้ทุกประเทศสมาชกิของสหประชาชาตติ้องทบทวน
ประวัตกิารด�าเนนิงานและสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนที่ผ่านมาอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองต่อค�าแนะน�าจากประเทศอื่นๆ ในการปรับปรุง
การด�าเนนิงานให้ดขีึ้นเพือ่บรรลเุป้าหมายตามพนัธกรณ ีผูร้ายงานพเิศษต่อทีป่ระชมุสหประชาชาตไิด้พฒันารายงานจากผูเ้ชีย่วชาญว่าด้วยประเดน็

6.  นิยามของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะในหลักการยอกยาการ์ต้าเป็นการให้นิยามที่กว้าง และหมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศด้วย
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ปัญหาสทิธขิองบคุคลข้ามเพศ รายงานเหล่านี้ได้เน้นย�้าถงึปัญหาของการบงัคบัท�าหมนัซึง่นับเป็นการละเมดิอนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน 
และการกระท�าอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรอืที่ย�่ายศีักดิ์ศร ี(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment) (Karsay, 2014)

ในภูมภิาคนี้รวมถงึภูมภิาคอื่นๆ หลายประเทศไม่ได้รายงานการด�าเนนิการตามที่ได้ให้สัตยาบันในพันธกรณไีว้ แม้แต่ประเทศที่รายงานผลก็
มักจะแทบมไิด้กล่าวถงึประเด็นสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศ นักเคลื่อนไหวด้านวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก
จึงได้เริ่มใช้กระบวนการ UPR ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทุกประเทศถูกก�าหนดให้ต้องตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่ประเทศอื่นได้เสนอมา อย่างไรก็ด ี 
ประสทิธภิาของกระบวนการ UPR นัน้ขึ้นอยูก่บัการทีป่ระเทศอืน่ๆ รบัทราบถงึสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของบุคคลข้ามเพศในประเทศนัน้ๆ และ
การทบทวนและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นปัญหาต่างๆ ในข้อเสนอแนะที่จะเสนอต่อประเทศนัน้ๆ

จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศเกิดขึ้นได้ยากกว่า 
ความร่วมมอืในประเดน็วถิทีางเพศ กลุม่นกัขบัเคลือ่นผลกัดนัในประเดน็บคุคลข้ามเพศในภมูภิาคนี้ยงัต้องการทรัพยากรทีจ่�าเป็นส�าหรบัการตดิตาม
การละเมดิสทิธมินษุยชน รวมไปถงึทรัพยากรส�าหรับการหยบิยกประเดน็ปัญหาต่างๆ เข้าสูก่ลไกด้านสทิธมินษุยชนต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค 
และนานาชาต ิ(Karsay, 2014)

แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่กรณีหนึ่ง นั่นก็คือข้อเสนอแนะต่อประเทศเนป�ลในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ UPR ข้อเสนอดังกล่าวมี 
ความครอบคลุมประเด็นต่างๆ และเรียกร้องให้เกิดการด�าเนินการตามการตัดสินของศาลฎีกาประเทศเนปาลที่มีขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และ 2551  
ซึง่ได้ตัดสนิให้มกีารรับรองสทิธพิลเมอืงของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ประเทศเนปาลยอมรบัข้อเสนอนี้ทัง้หมด และได้เริม่ด�าเนนิการตาม
ค�าตัดสนิบางส่วนของศาลฎกีาเกี่ยวกับการเลอืกเพศของเพศภาวะที่สามในปี พ.ศ. 2556 และ 25577 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศตองก�
ได้ยอมรับข้อเสนอในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการในการลดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะและวถิทีางเพศ8

ในบางกรณี การให้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องโดยกลไกของสหประชาชาติเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อที่จะด�ารงไว้ซึ่งแรงกดดันต่อรัฐบาลในการแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้หลังจากพันธกิจในประเทศมองโกเลียในปี พ.ศ. 2555 ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง 
ความยากจนและสิทธิมนุษยชนได้ตั้งข้อสังเกตว่าประชากรบุคคลข้ามเพศจ�านวนมาก และบุคคลอื่นในกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และบุคคล
ข้ามเพศ (LGBT) ตกอยู่ในภาวะยากจนอันมสีาเหตุมาจากความยากล�าบากในการหางานหรอืเข้ารับการศกึษา ผู้รายงานพเิศษได้กระตุ้นให้รัฐบาล
ของประเทศมองโกเลยีด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะตามกลไก UPR ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้และการโจมตอีันเนื่องมาจากอัต
ลกัษณ์ทางเพศภาวะหรอืวถิทีางเพศและเพือ่ปกป้องสทิธขิองบคุคลในกลุม่ LGBT (Carmona, 2013) ในปีทีผ่่านมาคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตไิด้เร่งให้ประเทศมองโกเลยีด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนในการสอบสวนและขจดัปัญหาอาชญากรรม
จากความเกลียดชังต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ ความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า  
ทัง้นี้ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการระดบัชาตด้ิานสทิธมินษุยชนของประเทศมองโกเลยีได้บรรจบุทอนัว่าด้วยสทิธขิองกลุม่ LGBT ไว้ในรายงานประจ�า
ปีเป็นครั้งแรก การบรรจุประเด็นดังกล่าวไว้ในรายงานส่วนผลให้คณะกรรมการถาวรในสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยเรื่องกฎหมายได้รับเอามติข้อ 13 
มาใช้และได้เร่งให้รัฐบาลด�าเนนิการตามข้อแนะน�าของ UPR และคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (UNDP and USAID, 2014d) ดังที่ส่วนที่ 3.3.7  
ในเอกสารนี้ได้ระบุไว้ ขณะนี้ประเทศมองโกเลียก�าลังพิจารณาการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดการปกป้องคุ้มครองและต่อต้านอาชญากรรมจาก
ความเกลยีดชัง ความรุนแรง และการเลอืกปฏบิัติ

2.4	การให้ค�ามั่นสัญญาในระดับภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มสิทธิมนุษยชนและ LGBT ในประเทศอาเซียน (ASEAN) มีความพยายาม (แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จ) ในการเพิ่ม 

อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะ การแสดงออกทางเพศ และวถิทีางเพศเข้าไปในข้อความอันว่าด้วยการไม่เลอืกปฏบิตัใินปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน 
(the ASEAN Human Rights Declaration) นอกจากนี้ยังมกีารเรยีกร้องในประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ประสบความส�าเร็จเช่นกัน เช่น การเรยีกร้องให้กฎหมาย
และนโยบายภายในประเทศต้องค�านงึถงึและเป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับหลักกายอกยาการ์ต้า (CCHR, 2012)

ข้อเสนอเหล่านี้ถูกคัดค้านโดยประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศด้วยเหตุผลด้านความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยรัฐบาลชองหลายประเทศและองค์กรภาคประชาสังคม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้กล่าว
ถงึปฏญิญาดังกล่าวว่า “เต็มไปด้วยข้อบกพร่องอย่างแสนสาหัส” นั่นเป็นเพราะปฏญิญาดังกล่าวขัดแย้งกับหลักความเป็นสากลของสทิธมินุษยชน
สากลในการอนุญาตให้มกีารจ�ากัดสทิธไิด้ตามบรบิทของภูมภิาคและบรบิทของแต่ละประเทศ9

7.  A/HRC/17/5. ที่มา: http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nepal. 
8.  A/HRC/23/4.
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กลุ่ม ASEAN SOGIE Caucus (กลุ่มนักเคลื่อนไหวในประเด็นวถิทีางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออกทางเพศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน) อันประกอบไปด้วยกลุ่ม LGBT หลากหลายกลุ่มในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เรียกร้องให้ประเทศอาเซียนรับรองสิทธิของกลุ่ม LGBTIQ 
(เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล บุคคลข้ามเพศ บุคคลเพศก�ากาวม และเควยีร์) ในฐานะสทิธมินุษยชน10 การเรยีกร้องเพื่อสทิธดิังกล่าวได้เกดิขึ้นอกีครัง้
ในการประชุมภาคประชาสังคม/มหกรรมภาคประชาชนอาเซยีนในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 255711

ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้ยอมรับมติว่าด้วยเรื่อง 
HIV สองข้อ12 มติข้อที่สองนั้นได้กล่าวถึงบุคคลข้ามเพศเป็นครั้งแรกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคในการเข้าถึง 
การป้องกัน HIV การรักษา การดูแล และการให้การสนับสนุน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรอง ปฏิญญำ
ทำงกำรเมอืงเรื่องเอชไอวแีละเอดส์: เร่งควำมพยำยำมในกำรก�ำจัด HIV และโรคเอดส์13 ส�าหรับภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกนี้ “แผนกลยุทธ์ ESCAP  
สู่ปี 2558” ได้เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือที่เข้มข้นขึ้นในระดับภูมิภาคเพื่อเร่งผลการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกที่ได้ตั้งไว้ผ่าน 
ความร่วมมอืกับภาคประชาสังคมและกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งรวมถงึบุคคลข้ามเพศ

2.5	บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ที่ประชุมหารือเอเชียแปซิฟิก (APF) เป็นกลไกระดับภูมิภาคขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติของประเทศต่างๆ โดยในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2553 สภาที่ปรึกษานักนิติศาสตร์ของ APF ได้จัดพิมพ์ผลการศึกษาเชิงลึกซึ่งได้ส�ารวจและประเมินกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ
ว่าส่งผลต่อกลุ่มคนที่มคีวามหลากหลายทางเพศอย่างไร โดยได้ท�าการประเมนิทัง้หมด 17 ประเทศซึ่งเป็นสมาชกิของ APF ในขณะนัน้ รายงานดัง
กล่าวยังได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันกันมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และได้เสนอข้อเสนอแนะต่อประเทศที่เข้าร่วมการศึกษา (Advisory 
Council of Jurists, 2010) ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้ให้กรอบแนวคดิแก่องค์การสทิธมินุษยชนระดบัชาตใินภมูภิาคเพือ่ส่งเสรมิและปกป้องคุ้มครองสทิธิ
ของบุคคลข้ามเพศและกลุ่มคนที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

ในปี พ.ศ. 2556 APF ได้จดัพมิพ์รายงานภมูภิาคว่าด้วยเรือ่งขดีความสามารถขององค์กรสทิธมินษุยชนระดบัชาตแิปดองค์กรในการจดัการกบั
ปัญหาสทิธมินษุยชนทีเ่กี่ยวข้องกบัวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะ (UNDP and IDLO, 2013) การศกึษาวจิยันี้มุง่เป้าไปทีป่ระเทศบงักล�เทศ 
อนิเดยี เนป�ล ป�กสีถ�น อนิโดนเีซยี ศรลีงัก� ฟิลปิปินส์ และตมิอร์-เลสเต ซึง่จากการศกึษาพบว่าเริม่มโีครงการทีร่เิริม่โดยองค์กรสทิธมินษุยชน 
ระดับชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ รวมถึงการด�าเนินงานในประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งเป็น 
การด�าเนนิงานโดยเฉพาะกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ฮจิรา และมทีสิ:

� ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการชาตดิ้านสทิธมินุษยชน (NHRC) ของประเทศเนป�ลได้ตอบสนองต่อข้อเรยีกร้องจากกลุ่มบลูไดมอนด์ 
(BDS) ด้วยการเขยีนจดหมายถงึคณะกรรมการเลอืกตัง้เนปาลโดยได้กล่าวถงึปัญหาด้านความปลอดภยัของบคุคลข้ามเพศในการทีต้่อง
ต่อแถวแยกต่างหากเพือ่หย่อนบัตรเลอืกตัง้ จดหมายดงักล่าวเรยีกร้องให้มกีารจดัสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัส�าหรบัผู้ลงคะแนนเสยีงทีเ่ป็น
บคุคลข้ามเพศ NHRC ของประเทศเนปาลยงัได้ลงมตใิห้แก้ไขแบบฟอร์มยืน่ค�าร้องเรยีนให้เพิม่ช่อง “เพศอืน่ๆ” ลงไปจากเดมิทีม่แีต่เพยีง 
“ชาย” และ “หญงิ” นอกจากนี้กลุ่ม BDS ยังได้ส่งตัวแทนเครอืข่ายเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงงานของ NHRC เนปาลอกีด้วย

� ในปี พ.ศ. 2553 NHRC ประเทศอนิโดนเีซยี หรอืทีรู้่จกักนัในนาม Komnas HAM ได้ร่วมมอืเป็นพนัธมติรกบัทีป่ระชมุหารอืเพือ่การสือ่สาร
ส�าหรบับคุคลข้ามเพศในอนิโดนเีซยี (FKWI) ในการจดัการอบรมสทิธมินษุยชน จากการอบรมนี้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุทีเ่ป็นบุคคลข้ามเพศ  
1 คน ได้ถูกเลอืกให้เป็นทูตเพื่อสทิธมินุษยชนบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้ Komnas HAM ยังประสบความส�าเร็จในการช่วยเหลอืชายข้าม
เพศซึ่งถูกตัง้ข้อหาหลอกลวงจากการแต่งงานในฐานะผู้ชายแม้ว่าจะมบีัตรประจ�าตัวประชาชนซึ่งระบุว่าเขาเป็นเพศหญงิ (ดูกรณศีกึษา
ในส่วนที่ 3.3.3)

� ในปี พ.ศ. 2555 NHRC ประเทศบงักล�เทศได้ส่งรายงาน UPR ครัง้ที ่16 โดยในรายงานได้ระบวุ่า “ขณะนี้ถงึเวลาแล้วทีต้่องให้การปกป้อง
คุม้ครองบุคคลทกุกลุม่จากการเลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึบคุคลข้ามเพศ บคุคลเพศก�ากวม และกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศด้วย”

องค์กร NHRI ในภูมิภาคนี้ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ ในปี พ.ศ. 2549 และ 2550 คณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนประเทศนวิซแีลนด์ได้จดัการประชุมสอบถามบคุคลข้ามเพศเกีย่วกับการเข้าถงึสทิธสิขุภาพ การเลอืกปฏบิตั ิและการรบัรองเพศภาวะ

9.  ที่มา: http://www.icj.org/icj-condemns-fatally-flawed-asean-human-rights-declaration.
10.  ที่มา: https://aseansogie.wordpress.com/page/2/. 
11.  ที่มา: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/acsc_apf__2014_Statment_FINAL.pdf.
12.  UNESCAP Resolution 67/9 on Asia-Pacific regional review of the progress achieve in realising the Declaration of Commitment on HIV/AIDS.
13.  United Nations General Assembly (2011) Political declaration on HIV/AIDS: intensifying our efforts to eliminate HIV/AIDS, June 2011. 
14.  ESCAP Roadmap to 2015 (2012).
15. Stakeholder Report Universal Periodic Review – 2nd Cycle, National Human Rights Commission, Bangladesh, October 2012; available at: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/

Documents/Session16/BD/NHRC_ UPR_BGD_S16_2013_NationalHumanRightsCommission_E.pdf.
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การจัดล�าดบัความส�าคญัของการด�าเนินงานององค์กรสทิธิมนุษยชนระดับชาต ิ(NHRI) กับบุคคลข้ามเพศในภมิูภาค
การประเมนิระดบัภมูภิาคประจ�าปี พ.ศ. 2556 ของทีป่ระชมุหารอืเอเชยีแปซฟิิก (APF) ระบวุ่าเครอืข่ายชมุชนบคุคลข้ามเพศยงัมคีวามเข้าใจ

ทีค่่อนข้างจ�ากดัต่อกระบวนการของ NHRI และยังมข้ีอจ�ากดัในด้านขดีความสามารถในการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทาง
เพศภาวะ รายงานการประเมนิยังได้เน้นย�้าถงึความส�าคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนในสี่ประเด็นที่มคีวามส�าคัญดังนี้:

1. สร้างเสริมศักยภาพในระดับสถาบันและสร้างความละเอียดอ่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ NHRI ซึ่งรวมถึงการสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มี
ปฏสิัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ

2. สร้างการมสี่วนร่วม ประสานงาน และท�างานร่วมกันกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ และฝังความสัมพันธ์นี้เข้าไปในระบบการท�างานอย่างเป็น
ทางการ เพื่อลดการพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรอืผู้น�าขององค์กร

3. จัดการประชุมและการสื่อสารรณรงค์ในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันนโยบาย เช่น สื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันสิทธิของบุคคลข้ามเพศ 
ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันต�ารวจ

4. จัดการศกึษาด้านสทิธมินุษยชนเพิ่มขึ้นส�าหรับเครอืข่ายชุมชนบุคคลข้ามเพศ เครอืช่ายชุมชนอื่นๆ และสื่อ

ทางกฏหมาย (New Zealand Human Rights Commission, 2008) หลังจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศนิวซีแลนด์ยังได้เริ่มโครงการ 
การศกึษาสาธารณะและได้ให้ข้อแนะน�าแก่หน่วยงานรฐัเกีย่วกบัการปฏบิตัติามข้อแนะน�าทีเ่ป็นข้อสรปุจากการประชมุสอบถาม และในปี พ.ศ. 2552 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนประเทศออสเตรเลยีได้จดัพมิพ์รายงานสรปุของโครงการทีค่ณะกรรมการฯได้ด�าเนนิการให้มกีารรบัรองเพศภาวะทาง
กฎหมายในเอกสารและทะเบยีนประวัตขิองรัฐบาล (Australian Human Rights Commission, 2009) การค�านงึถงึการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
เป็นหนึง่ในประเดน็ทีถ่กูกล่าวถงึในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรายงานเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นข้อสรุปมาจากการประชมุทีป่รกึษา
เกี่ยวกับสทิธขิองกลุ่ม SOGII ( วถิทีางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และบุคคลเพศก�ากวม) (Australian Human Rights Commission, 2015) ข้อเสนอ
แนะอืน่ๆ มุง่ประเดน็ไปทีก่ารเข้าถงึการให้บรกิารสุขภาพ (รวมถงึการรกัษาด้วยฮอร์โมนส�าหรบัเยาวชนอายตุ�า่กว่า 18 ปี) และประเดน็ความปลอดภยั
และสุขภาพส�าหรับบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขัง

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มกีารจดัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารขึ้น ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย ซึง่มตีวัแทนเข้าร่วมจาก NHRI และกลุม่ภาค
ประชาสงัคม ผลสรุปจากทีป่ระชมุเรยีกร้องให้มคีวามพยายามทีม่ากขึ้นในการผลกัดนัสทิธขิองกลุ่ม LGBTI ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ความพยายาม
เหล่านี้ถกูกล่าวถงึในรายงาน “โครงกำรด�ำเนนิกำรและสนบัสนนุ: บทบาทของ NHRI ในการส่งเสรมิและปกป้องคมุครองสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกบั 
วถิทีางเพศและอตัลกัษ์ทางเพศภาวะ ซึง่รวมถงึสทิธด้ิานสุขภาพ ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก” (APF, APCOM, and UNDP, 2015) โครงกำรด�ำเนนิกำร
และสนบัสนนุ นี้ได้ระบถุงึล�าดบัในการด�าเนนิการอย่างกว้างๆ ส�าหรบั NHRI ในประเทศต่างๆ สามารถน�าไปใช้เพือ่พฒันางานของตนในรปูแบบต่างๆ  
ได้ดงันี้:

� กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งให้มีจุดจัดการด้านวิถีทางเพศและอัตลักษ์ทางเพศภาวะภายในองค์กร และพัฒนาแผน 
การด�าเนนิงานที่ชัดเจน

� กำรศึกษำวิจัย ซึ่งรวมถึงการรวบรวมกรณีการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่ม LGBTI และการทบทวนทั้งกฎหมาย 
ที่มอียู่เดมิและกฎหมายที่มกีารเสนอใหม่ว่าขัดต่อมาตรฐานสากลหรอืไม่

� กำรศึกษำ การส่งเสริมการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน LGBTI  
หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย บุคลากรกระบวนการยุตธิรรม และผู้น�าทางความเชื่อ

� กำรตดิตำม โดยการเพิ่มกลุ่ม LGBTI เป็นกลุ่มที่ท�าหน้าที่ในการตดิตามสถานการณ์การเข้าถงึความยุตธิรรม สุขภาพ การมทีี่อยู่อาศัย 
และการศกึษา รวมถงึการตดิตามเฝ้าระวังในสถานกักกันด้วย

� กำรสือ่สำรรณรงค์เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบำย ซึง่รวมไปถงึการเคลือ่นไหวผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงกฎหมายภายในประเทศ นโยบาย
รัฐ และทัศนคตขิอชุมชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ

หน่วยงาน NHRI บางประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมภิาค Being LGBT in Asia ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ใช้การประชุมนี้เป็น
โอกาสในการยนืยันค�ามั่นสัญญาขององค์กรต่อปัญหาสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศ (UNDP, 2015) Komnas HAM จากประเทศอนิโดนเีซยีได้
กล่าวว่าองค์กรได้จัดอบรมให้แก่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย และผู้น�าศาสนา ให้ตระหนักถงึหลักการยอกยาการ์ต้าในฐานะเครื่องมอืส�าหรับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดกับกลุ่ม LGBTI นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปปินส์ได้ย�้าซ�้าอีกครั้งถึงการสนับสนุนขององค์กร
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลอืกปฏบิตัเิพือ่จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิกับกลุ่ม LGBTI ยิง่ไปกว่านัน้คณะกรรมการฯยงัได้กล่าวว่าจะให้การสนบัสนนุ
ในการพจิารณาภายใต้กฎหมายความเท่าเทยีมของผู้หญงิ (หรอืที่รู้จักกันในนาม Magna Carta of Women) ว่าผู้หญงิข้ามเพศสามารถเปลี่ยนข้อมูล
เพศในใบสตูบิตัรของตนได้หรอืไม่ ซึง่นีน่บัเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีม่คีวามเป็นไปได้หลังจากทีศ่าลฎกีาได้มคี�าตดัสนิว่าบุคคลข้ามเพศไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลเพศตนเองในใบสูตบิัตรได้





ประเด็นปัญหา 
สิทธิมนุษยชน 

ที่ส�าคัญของบุคคล
ข้ามเพศในภูมิภาคนี้
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3.1	บทน�า	
การท�าความเข้าใจข้อมูลสุขภาพในแนวทางต้นแบบนี้จ�าเป็นต้องพิจารณาภายใต้บริบทที่บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญในทุกๆ วัน

ของการใช้ชวีติ ส�าหรับบุคคลข้ามเพศหลายคนบรบิทเหล่านี้อาจหมายรวมถงึความรุนแรง การตตีรา และการเลอืกปฏบิัตใินระดับรุนแรง และอาจ 
รวมถงึการละเมดิทางกาย ใจ และสทิธมินุษยชน

บุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้วิพากษ์วิจารณ์โครงการ HIV ที่มักใช้แนวทาง
ทางการแพทย์เป็นแนวคดิหลักในการด�าเนนิการ ซึ่งท�าให้โครงการในลักษณะดังกล่าวมองข้ามต้นเหตุของปัญหาที่อยู่ลกึลงไป เช่น โครงสร้างทาง
สังคมที่ไม่มคีวามเท่าเทยีม กรอบทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และความรุนแรง (Moala, 2014; Winter, 2012)

การตตีราและการเลอืกปฏบิตัมิกัน�าไปสู่ความเสีย่งทีม่ากขึ้นต่อการตกสูภ่าวะยากจนของกลุม่บคุคลข้ามเพศและกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลาย 
ทางเพศอื่นๆ (Elias and Lee, 2012; Carmona, 2013) แม้แต่ในประเทศที่มีความร�่ารวยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บุคคลข้ามเพศ  
(ซึง่รวมถงึบคุคลซึง่ได้ย้ายภมูล�าเนาสูเ่มอืงใหญ่เพือ่หางาน) กย็งัมคีวามยากจนกว่าประชากรกลุม่อืน่ๆ การมอีาหารทีเ่พยีงพอและการหาทีอ่ยูอ่าศยั
เพื่อพักพงิจงึเป็นสิ่งที่มคีวามส�าคัญมากที่สุดส�าหรับบุคคลข้ามเพศหลายคน

ในระหว่างทีก่ารจดัแนวทางต้นแบบฉบับนี้ใกล้แล้วเสร็จ สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสขุภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ก็ก�าลงัจดัเตรยีมปฏญิญา
ว่าด้วยสิทธิทางเพศเพื่อประกาศร่วมกันกับสมาคมสุขภาวะทางเพศโลก (WAS) ปฏิญญานี้กล่าวถึงประเด็นที่หลากหลายด้านสิทธิมนุษยชน เช่น  
ความเท่าเทยีมและการไม่เลอืกปฏบิตั ิอสิระในการแสดงออกทางเพศ อสิระจากการถกูวนิจิฉยัทางจติพยาธวิทิยา เอกสารฉบับสมบรูณ์ของปฏญิญา
ว่าด้วยสทิธทิางเพศสามารถดาวน์โหลดได้จากทัง้เว็บไซต์ของ WPATH (http://www.wpath.org/) และ WAS (http://www.worldsexology.org/)

คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรือ่ง HIV และกฎหมาย (Global Commission on HIV and the Law) ได้ย�้าว่าสทิธใินการได้รบัประโยชน์จากมาตรฐาน
อันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดีต้องควบคู่ไปกับการค�านึงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะน�าให้แต่ละประเทศ 
ด�าเนนิการในด้านต่างๆ ดังนี้:

 � แก้ไขกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการเลอืกปฏบิัตโิดยให้ระบุอย่างชัดเจนถงึการห้ามการเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ (และวถิทีางเพศ)

 � จัดการให้บุคคลข้ามเพศได้รับการระบุเพศภาวะที่เจ้าตัวได้เลอืกเองในเอกสารประจ�าตัวบุคคลอย่างเป็นทางการ โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการทางการแพทย์ก่อน เช่น การท�าหมัน การผ่าตัดแปลงเพศ หรอืการรับการรักษาด้วยฮอร์โมน

 � ยกเลกิกฎหมายทัง้หมดที่ระบุโทษของการแต่งกายข้ามเพศ16

 � ทลายอุปสรรคทางกฎหมาย ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑ์ที่มอียู่อันเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวขององค์กรหรอืเครอืข่ายของคนข้ามเพศ หรอืเพื่อ
คนข้ามเพศ (Global Commission on HIV and the Law, 2012)

ข้อมูลในแนวทางต้นแบบบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้จัดล�าดับความส�าคัญผ่านกระบวนการประชุมที่ปรึกษาของ
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) ร่วมกับสมาชิกจากประเทศต่างๆ (Asia Pacific Transgender Network, 2015) รวมไปถึงการสกัด
จากเอกสารระดับภูมภิาคที่มอียู่ (WHO 2014a; APCOM/APTN, 2013; Winter, 2012; WHO, 2013a, 2013b; WHO WPRO, 2012) ซึ่งสรุปออกมา
ได้เป็นประเด็นปัญหาที่ส�าคัญ 4 ประเด็นดังนี้:

 � การเป็นอสิระจากความรุนแรง
 � การเป็นอสิระจากการตตีราและเลอืกปฏบิัติ
 � สทิธใินการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพงึมขีองการมสีุขภาวะที่ดี
 � การรับรองเพศภาวะทางกฎหมายและการตรากฎหมายและนโยบายที่มคีวามก้าวหน้าอื่นๆ

ข้อมูลในบทนี้ยังได้ระบุอุปสรรคและตัวอย่างของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนบุคคล
ข้ามเพศ ประเด็นด้านสทิธมินุษยชนทัง้ 4 ด้านดังกล่าวนี้มคีวามเกี่ยวข้องและมจีุดที่ซ้อนทับกันอยู่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายรับรองเพศภาวะไม่เพยีง
แต่ให้การปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย แต่ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการลดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ อันจะน�ามาสู่การเข้าถึง
การให้บรกิารทางการแพทย์ การศกึษา การจ้างงาน และบรกิารด้านอื่นๆ

16.  โดยมากมักถูกเรียกว่า “กฎหมายการแต่งกายข้ามเพศ” แต่อาจเรียกได้ว่าเป็น “กฎหมายห้ามการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง” ก็ได้เช่นกัน
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3.2	ความรุนแรง
หวัข้อนี้กล่าวเน้นถงึระดับของความรนุแรงด้วยเหตแุห่งเพศภาวะภาวะ (GBV) ทีบ่คุคลข้ามเพศต้องเผชญิ ซึง่รวมถงึสถานการณ์ในสถานกกักนั

ด้วย นอกจากนี้ยังพูดถงึช่องว่างทางข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรุนแรงที่เกดิจากคู่ชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อผู้ชายข้ามเพศ

3.2.1	ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ
บคุคลข้ามเพศซึง่เป็นภาวะขดัแย้งในเพศภาวะกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิหรอืบคุคลข้ามเพศซึง่อตัลกัษณ์ของความข้ามเพศเป็นทีเ่หน็ได้

ชัดเจนกว่าอาจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากต้องเผชิญกับขนบหรือแนวคิดดั้งเดิมที่มองเพศในลักษณะคู่ตรง
ข้าม หรือต้องเผชิญกับความคาดหวังกับบทบาททางเพศที่สังคมผลิตซ�า้ ส�าหรับความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะหรอืการแสดงออกทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ (GBV) (Betron and Gonzalez-Figueroa, 2009)

นิยามของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ

ความหมายที่กว้างที่สุดของ “ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ” คือความรุนแรงซึ่งกระท�าต่อบุคคลอันเนื่องมาจากเพศทางชีววิทยา  
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ หรือลักษณะความเป็นชาย/หญิง (ซึ่งถูกนิยามหรือก�าหนดโดยสังคม) ของบุคคลนั้น ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ภาวะดังกล่าวหมายรวมถงึการละเมดิทัง้ทางกาย ทางเพศ และทางจติวทิยา การข่มขู่คุกคาม การบังคับขู่เข็ญ การลดิรอนเสรภีาพโดยพลการ  
และการกดีกันทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้ไม่ว่าจะเกดิขึ้นในบรบิทสาธารณะหรอืบรบิทส่วนตัว (Khan, 2011)

GBV เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและส่งผลต่อปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 
ทว่า GBV สามารถเกดิขึ้นได้กบัทุกคนทีม่ไิด้ปฏบัิตติามบรรทัดฐานทางเพศของสังคม รากของปัญหาของ GBV คอืความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศและ
ความไม่เท่าเทยีมของอ�านาจระหว่างผู้ชายและผู้หญงิ ประมาณกนัว่าประมาณหนึง่ในสามของผู้หญงิได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงอย่างน้อยใน
ช่วงใดช่วงหนึง่ของชวีติ แนวโน้มต่อการได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงดังกล่าวยงัครอบคลุมผู้หญงิข้ามเพศ ฮจิรา และมทีสิอกีด้วย ทัง้นี้เนือ่งจาก
ถอืได้ว่าพวกเธอละเมดิต่อบรรทัดฐานทางเพศของสังคม (WHO, 2014a; WHO, 2013a; Tamang, 2003)

บรรทัดฐานทางสังคมได้เน้นให้เห็นถึงการมีอ�านาจเหนือกว่าของความเป็นชายซึ่งได้กดดันให้ผู้ชายและเด็กชายมีพฤติกรรมซึ่งเป็นทั้งสาเหตุ 
และผลของ GBV “ความเป็นชาย” เหล่านี้เป็นอันตรายอย่างเท่าเทียมกันต่อทั้งผู้ที่มิยอมสยบต่อความเป็นชาย และยังเป็นรากของปัญหา 
ความเกลยีดกลัวบุคคลข้ามเพศ (transphobia) และความเกลยีดกลัวคนรักเพศเดยีวกัน (homophobia)

ในบางพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เด็กชายข้ามเพศซึ่งเติบโตขึ้นมาในฐานะเด็กหญิงอาจมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่สาธาณะได้น้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ  
ในสถานการณ์เช่นนี้ ความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศที่พวกเขาต้องเผชิญมักเกิดขึ้นที่บ้าน ด้วยน�้ามือของสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาจาก
หลายแหล่งได้ชี้ให้เห็นว่าผูช้ายข้ามเพศมคีวามเสีย่งมากกว่าบุคคลทัว่ไปต่อการถูกบงัคบัให้แต่งงานและมคีวามเสีย่งต่อความรนุแรงทางเพศมากกว่า  
ซึ่งรวมถึงการถูกข่มขืนเพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของพวกเขาด้วย งานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียซึ่งจะถูกกล่าวถึงในส่วนที่ 3.2.2 พบว่า
ผู้ชายข้ามเพศประสบกับความรุนแรงจากคู่ชวีติในระดับสูง (Pitts et al., 2006) นอกจากนี้ยังพบว่าเลสเบยีนหรอืผู้หญงิอื่นๆ ซึ่งได้ปฏเิสธบทบาท
ทางเพศอันถูกก�าหนดโดยสังคม ณ แรกเกดิมักถูกระท�าความรุนแรง (International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 2010, 2014)

รัฐบาลในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มที่จะเพิ่มบุคคลข้ามเพศ (โดยมากมักเป็นผู้หญิงข้ามเพศ) เข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของ 
การแก้ปัญหา GBV ตัวอย่างเช่น กระทรวงกิจการสตรีของประเทศกัมพูช�ได้เพิ่มผู้หญิงข้ามเพศเข้าไปในร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน 
ความรุนแรงต่อสตร ี(UNDP and USAID, 2014a) รฐัมหาราษฏระในประเทศอนิเดยีได้เพิม่บทอนัว่าด้วยปัญหาของบคุคลข้ามเพศเข้าไว้ในนโยบาย
เพื่อสตรแีละเด็กของรัฐ17

3.2.2	ข้อมูลระดับภูมิภาคเกี่ยวกับความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมหรือความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันมีสาเหตุจากความเป็นบุคคลข้ามเพศนั้นแทบไม่เคยได้รับการบันทึก 

โดยรัฐอันรวมถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับกฎหมายของรัฐ ซึ่งเป็นเช่นนี้คล้ายคลึงกันทั่วโลก หลายกรณีไม่ได้รับการสอบสวนอย่างเหมาะสม 
โดยหน่วยงานรับผดิชอบ การมตีัวตนของบุคคลข้ามเพศจงึขึ้นอยู่กับการตดิตามโดยองค์กรบุคคลข้ามเพศด้วยกันเองเท่านัน้

17.  ที่มา: http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/state-to-begin-drive-to-register-transgender-voters-soon/
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สถานการณ์ดังกล่าวเกดิขึ้นในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกเช่นกัน มปีัจจัยหลายปัจจัยซึ่งท�าให้ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศไม่ถูกรายงานต่อ
หน่วยงานรับผดิชอบ เช่น การตตีราบุคคลข้ามเพศหรอืกลุ่มคนที่มคีวามหลากหลายทางเพศ การท�าให้อัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรอืการแสดงออก
ทางเพศกลายเป็นอาชญากรรมด้วยกฎหมายซึ่งห้ามการแต่งกายข้ามเพศ การไร้ซึ่งการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัต ิ 
และการเมนิเฉยหรอืการกระท�าความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ต�ารวจ

การแก้ไขหรือชดเชยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักมีข้อจ�ากัดหรือไม่เกิดขึ้นเลย บุคคลข้ามเพศต้องพบกับอุปสรรคหลากหลาย เช่น  
การขาดทนายความที่มคีวามเห็นอกเห็นใจ การขาดเงนิ สื่อที่ไร้จรรยาบรรณ และการละเว้นโทษต่อรัฐ ในหลายประเทศไม่มอีงค์กรในลักษณะของ
เครอืข่ายชมุชนทีม่ทีรัพยากรพอทีจ่ะตดิตามความรนุแรงหรอืให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ซึง่ประสบกับความรนุแรง แม้จะมขี้อจ�ากดัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา
แล้ว ทุกประเทศก็มีพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในการปกป้องคุ้มครองทุกคนจากความรุนแรงหรืออันตราย ซึ่งพันธกรณีดังกล่าวรวมถึงบทบาท
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมในการตดิตามและรวบรวมผลจากความรุนแรง 

3.2.2.1	การฆ่าบุคคลข้ามเพศ
โครงการตดิตามเหตุฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศ (The global Trans Murder Monitoring: TMM) เป็นโครงการซึ่งรเิริ่มโดยกลุ่มบุคคลข้ามเพศ 

โครงการถูกพฒันาให้มกีารตดิตาม เกบ็ข้อมลู และวเิคราะห์เหตฆุาตกรรมบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นระบบ รายละเอยีดของแต่ละเหตฆุาตกรรมแสดง
ให้เห็นถึงความเกลียดชังในระดับรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศอันมีสาเหตุมาจากอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ โครงการ TMM ได้ชี้ให้เห็นว่า 
การกระท�าความรุนแรงที่เกดิในภูมภิาคเอเชยีมักมรีะดับความรุนแรงในระดับสูง (Balzer and Hutta, 2012)

โครงการ TMM ยอมรับว่าข้อมูลในโครงการเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของเหตุฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศที่เกิดขึ้นท่ัวโลกเท่านั้น ในประเทศ 
ส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้มไิด้ถูกส�ารวจอย่างเป็นระบบ และเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมนิจ�านวนของเหตุฆาตกรรมที่มไิด้ถูกรายงาน

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2557 โครงการ TMM ได้เก็บข้อมูลของการฆาตกรรมบุคคลข้ามเพศไปทั้งหมด  
1,731 ราย จาก 62 ประเทศ18 ซึง่รวมถงึเหตุฆาตกรรม 155 รายจาก 16 ประเทศในเอเชยี และ 2 รายในภมูภิาคแปซฟิิก19 ในเอเชยีประเทศทีม่จี�านวน
เหตฆุาตกรรมทีส่งูทีส่ดุนบัตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2551 คอืประเทศอนิเดยี (48 ราย), ฟิลปิปินส์ (35 ราย), ปากสีถาน (22 ราย), และประเทศไทย 
(14 ราย) เมือ่น�าจ�านวนเหตุฆาตกรรมเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนประชากรแล้วพบว่าประเทศทีม่คีวามชกุของการฆาตกรรมบคุคลข้ามเพศมากทีส่ดุคอื
ประเทศฟิลปิปินส์20 สาเหตุหนึ่งของสถติดิังกล่าวอาจเป็นเพราะองค์กรบุคคลข้ามเพศและ LGBT ในประเทศมกีารตดิตามเหตุฆาตกรรมเหล่านี้21  

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปินส์ได้ลงนามใน MOU กับเครือข่ายชุมชน LGBT โดยได้ให้ค�ามั่นสัญญาต่อการแก้ไข
ปัญหาฆาตกรรมและอาชญากรรมจากความเกลยีดชงัอนัเกดิขึ้นต่อบุคคลข้ามเพศด้วยเหตแุห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวถิทีางเพศ และเมือ่เกดิ
เหตุฆาตกรรม Jennifer Laude ซึ่งเป็นผู้หญงิข้ามเพศที่มชีื่อเสยีงในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นักการเมอืงของประเทศฟิลปิปินส์บางคนได้แสดง 
การสนับสนุนชุมชนบุคคลข้ามเพศในการผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติซึ่งค้างอยู่ในกระบวนการตรากฎหมายมานาน นอกจากนี้ยังม ี
การถกเถยีงแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นวงกว้างว่าการก�าหนดบทลงโทษต่อการก่ออาชญากรรมจากความเกลยีดชังให้มบีทลงโทษที่หนักขึ้นจะเป็นวธิี
ที่มปีระสทิธภิาพในการลดเหตุฆาตกรรมและความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้หญงิข้ามเพศหรอืไม่ (Tan, 2014)

3.2.2.2	ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ	
ความรุนแรงทัง้ทางกาย เพศ และอารมณ์ ก่อให้เกดิบรรยากาศของความหวาดกลวัส�าหรบับคุคลข้ามเพศหลายต่อหลายคน งานศกึษาวจิยัใน

เอเชยีได้รวบรวมกรณข่ีมขนืและการละเมดิทางกายต่อผูห้ญงิข้ามเพศ (รวมถงึผู้ขายบรกิารทางเพศ) (Jenkins, 2006; Khan et al., 2008; FHI 360, 2013)

ในภูมภิาคแปซฟิิก การศกึษาวจิัยในปี พ.ศ. 2554 ได้แสดงให้เห็นถงึความไม่ปลอดภัยของผู้หญงิข้ามเพศในประเทศฟิจ ิผู้หญงิข้ามเพศตก
เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด ร้อยละ 40 เคยมีประสบการณ์ถูกบังคับให้ร่วมเพศ การศึกษาวิจัยนี้ได้เสนอให้มีการอบรมผู้ให้บริการสุขภาพเกี่ยว
กับภาวะเกลยีดกลัวบุคคลข้ามเพศ (transphobia) ความเกลยีดกลัวคนรักเพศเดยีวกัน (homophobia)และ GBV และยังชี้ให้เห็นถงึความจ�าเป็นของ 
การให้บรกิารด้านสุขภาพจติและการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้หญงิข้ามเพศ (Bavinton et al., 2011)

ในบังกล�เทศ การส�ารวจระหว่างปี พ.ศ. 2549 -2550 พบว่าร้อยละ 28 ของฮจิราและผู้หญงิเข้ามเพศให้ข้อมูลว่าถูกข่มขนืหรอืถูกท�าร้าย
ร่างกายในปีทีผ่่านมา (Ministry of Health and Family Welfare of Bangladesh, 2009) ในพัทยา ประเทศไทย ร้อยละ 89 ของผูห้ญงิข้ามเพศให้ข้อมูล
ว่าประสบกบัความรนุแรงอนัมเีหตมุาจากอตัลกัษณ์หรอืพฤตกิรรามทางเพศของตน (Policy Research and Development Institute Foundation, 2008).

18.  8 May 2015 Update for IDAHOT 2015, available at: www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm. 
19.  นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีเหตุฆาตกรรมอีก 2 รายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
20. ในภูมิภาคเดียวกันนี้ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีความชุกสูง ทว่าความชุกดังกล่าวมาจากเหตุฆาตกรรมเพียงรายเดียว
21.  การติดตามนี้ด�าเนินการโดยกลุ่ม Philippines LGBT Hate Crime Watch และองค์กรบุคคลข้ามเพศ Society of Transsexual Women of the Philippines (STRAP)
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ในปี พ.ศ. 2557 รายงาน Being LGBT in Asia ของแต่ละประเทศได้ระบุถงึระดับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงทางกายต่อผู้หญงิข้าม
เพศว่าอยู่ในระดับที่สูง ขอตวามต่อไปนี้เป็นเพยีงหนึ่งตัวอย่างจากประเทศมองโกเลยี

ในปี พ.ศ. 2552 เด็กผู้หญงิข้ำมเพศชื่อว่ำ “อ.” “ค.” และ “บ.” ถูกลักพำตัวไป... และถูกน�ำตัวไปยัง... สุสำน ที่ซึ่งพวกเธอ
ถูกกระท�ำควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยอย่ำงสำหัสและถูกล่วงละเมดิทำงเพศ พวกเธอถูกทรมำณ และถูกบังคับให้ดูดอวัยวะเพศ
ของเยำวชนชำย รวมถึงดูดอวัยวะเพศของกันและกัน พวกเธอถูกข่มขืน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกยัดถุงซึ่งบรรจุไปด้วยหินเข้ำไป
ในอวัยวะเพศ และเพรำะพวกเธอได้ให้สัมภำษณ์กับสำรคดชีุด “ค�ำลวงของอสิรภำพ” โดยศูนย์ LGBT พวกเธอจงึตกเป็นเป้ำ
ของกำรขู่ฆ่ำ และท้ำยที่สุดแล้ว”อ.” และ “ค.” ต้องหนอีอกจำกมองโกเลยีด้วยควำมช่วยเหลอืของศูนย์ LGBT (LGBT Centre, 
2012, cited in UNDP, 2014d)

กรณตีัวอย่างต่อไปนี้ได้อธบิายให้เห็นถงึผลกระทบสะสมจากความรุนแรงและการเลอืกปฏบิัตติ่อผู้หญงิข้ามเพศในป�ปัวนวิกนิี

22. ประสบการณ์ส่วนตัวของ อ. ซึ่งได้เล่าถึงการถูกข่มขืนโดยสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และต�ารวจ สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของ Transgender ASIA ที่: 
ww.transgenderasia.org/enkhriimaa-story.pdf.

กรณีตัวอย่าง : ผลกระทบจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในปาปัวนิวกินี

Sharon Stone เป็นผูห้ญงิข้ามเพศในปาปัวนวิกนิ ีเธอเป็นคนฉลาด เธอส�าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 และได้โอกาสในการศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลัย
ปาปัวนวิกนิ ีแต่ด้วยอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะของเธอ ท�าให้เธอไม่ได้รบัการสนับสนุนจากครอบครัวในการศกึษาต่อ ในขณะนัน้ Sharon อายไุด้ 20 ปี  
ในท้ายที่สุดเธอต้องขายบรกิารทางเพศข้างถนนและเป็นนักแสดงแต่งตัวข้ามเพศ (drag) ในไนท์คลับ

Sharon มคีวามใส่ใจในครอบครัวของเธอ เมื่อเธอหาเงนิมาได้ก็มักซื้ออาหารให้กับครอบครัวเสมอ

คืนหนึ่งหลังจากเสร็จจากการแสดง Sharon กลับบ้านด้วยแท็กซี่ เธอบอกทางให้พนักงานขับรถและผล็อยหลับไปด้วยความเมาและ 
ความเหน็ดเหนื่อยจากการท�างาน เธอไม่รู้ตัวว่าพนักงานขับรถก�าลังพาเธอไปที่ไหน เธอตื่นขึ้นมาเมื่อผู้ชายห้าคนก�าลังดึงเธอออกจากรถ พวก
เขาท�าร้ายร่างกายและข่มขนืเธอ พวกเขาทิ้งเธอลงที่พุ่มไม้ข้างทางในสภาพโชกเลอืดไปทัง้ตัว 

Sharon ถกูพบโดยผูห้ญงิสองคนซึง่ได้น�าเธอส่งโรงพยาบาล อย่างไรกต็ามเธอรูส้กึว่าเธอถกูตดัสนิและเลอืกปฏบิตัจิากผูรั้บการรกัษารายอืน่ 
และบุคลากรทางการแพทย์เพราะอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเธอ เธอจึงลุกขึ้นจากที่นั่งรอในโรงพยาบาลและกลับบ้านโดยไม่รับการรักษาใดๆ 
เธอรักษาพยาบาลตัวเองด้วยยาปฏชิวีนะ

สามเดือนต่อมา Sharon เข้ารับการตรวจเชื้อ HIV ที่คลินิกชุมชน Poro Sapot และผลออกมาว่าเธอติดเชื้อ เมื่อเธอรู้ผลเธอได้แต่ร้องไห้ 
ไม่หยุด Sharon กลวัทีจ่ะบอกกบัคนในครอบครวั เธอจงึตดัสนิใจย้ายออกจากบ้านและอาศัยร่วมกบักลุม่ผู้ขายบรกิารทางเพศข้างถนน เจ้าหน้าที่
จากคลนิกิ Pori Sapot ตดิต่อเธอให้เข้ารับยาต้านรโีทรไวรัส (ART) แต่เธอรู้สกึว่า “พอได้แล้ว” จงึปฏเิสธการรับยา เธอเสยีชวีติจากการตดิเชื้อ
วัณโรค ร่างของเธอไม่ได้รับการตดิต่อรับกลับจากญาตหิรอืครอบครัว

ที่มา: Obert Samba (Elizabeth Taylor), Coordinator, Poro Sapot clinic

ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งรังแกต่อเด็กและเยาวชนข้ามเพศที่โรงเรียนถูกวิเคราะห์ในส่วนที่ 3.3.4 ของแนวทางต้นแบบนี้ ซึ่งผู้เขียนได้
อภิปรายถึงการเลือกปฏิบัติและผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับการศึกษา ผลกระทบของการรังแกและล่วงละเมิดต่อสุขภาพจิตได้ถูกอภิปรายอยู่
ในส่วนที่ 3.4.7.1

ปัจจุบันไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีความเป็นไปได้ว่าผู้ชายข้ามเพศบางคน 
ซึ่งประสบกับความรุนแรงทางเพศได้ถูกบันทึกว่าเป็นผู้หญิง จากการสัมภาษณ์ผู้ชายข้ามเพศในม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังก� ป�กีสถ�น และ
ญี่ปุ่น พบว่าพวกเขาประสบกับความรุนแรงและการละเมิดจากครอบครัวในระดับสูง (ซึ่งรวมถึงการข่มขืนโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้บุคคล 
ข้ามเพศกลบัสูเ่พศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ และการบงัคบัแต่งงาน) การละเมดิดังกล่าวเกดิขึ้นในพื้นทีส่่วนบคุคลและมกัไม่ถกูรายงาน (International 
Gay and Lesbian Human Rights Commission, 2014)

จากการส�ารวจผู้หญงิเลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลชาวจนี 900 คนในปี พ.ศ. 2552 เกอืบครึ่งของผู้หญงิในการส�ารวจรายงานว่าเคยประสบกับ
ความรุนแรงและการละเมดิจากบุพการแีละญาต ิ(ซึ่งหมายรวมถงึการถูกส่งไปบ�าบัดทางจติโดยเจ้าตัวไม่เต็มใจด้วย) (Common Language, 2009) 
หลักฐานยังบ่งชี้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นปัญหาส�าคัญของเด็กผู้ชายข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของประเทศเช่นกัน
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การศกึษาวจิัยเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่ม LGBTI ในประเทศออสเตรเลยีในปี พ.ศ. 2550 ชี้ให้เห็นถงึระดับของความรุนแรงจากคู่ชวีติขัน้รุนแรง 
ทีก่ลุม่ LGBTI ต้องเผชญิ โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ผูช้ายข้ามเพศ ร้อยละ 33 ของผูเ้ข้าร่วมการศกึษาวจิยั LBGTI รายงานว่าก�าลงัคบหากบัคูซ่ึง่ล่วงละเมดิ
พวกเขา อตัราของการถกูล่วงละเมดิสงูทีส่ดุในกลุม่ผูช้ายข้ามเพศ (ร้อยละ 62 ของผูช้ายข้ามเพศ 34 คนทีเ่ข้าร่วมการศกึษารายงานว่ามปีระสบการณ์
ถกูล่วงละเมดิโดยคูข่องตน) การล่วงละเมดิเกดิขึ้นในรปูแบบต่างๆ เช่น การท�าร้ายร่างการ การท�าให้บาดเจบ็ การต่อว่าดหูมิน่ การแยกให้โดดเดีย่ว 
เป็นต้น จากจ�านวนผูห้ญงิข้ามเพศ 100 คนในการส�ารวจ ร้อยละ 36 มปีระสบการณ์ถกูกระท�าความรนุแรงจากคูข่องตน (Pitts et al., 2006)

การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของ GBV ต่อบุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้ชายและบุคคลที่มี 
ความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ซึ่งได้รับการก�าหนดเพศเป็นเพศหญงิ ณ แรกเกดิ

3.2.3	บุคคลข้ามเพศในสถานกักกัน
ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติด้านการทรมานได้แสดงความเป็นห่วงต่อบุคคลข้ามเพศว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นที่ต�่าที่สุดในคุก 

และยังแสดงความกังวลต่อผู้หญิงข้ามเพศซึ่งถูกคุมขังรวมอยู่กับประชากรในคุกทั่วไปซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกท�าร้ายร่างกายและล่วงละเมิด
ทางเพศ (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011)

สดัส่วนของผูห้ญงิข้ามเพศในคุกมกัสูงกว่าสัดส่วนของผู้หญงิข้ามเพศในสงัคมทัว่ไป ในประเทศทีม่กีฎหมายอันก�าหนดให้การขายบรกิารทาง
เพศและการแต่งกายข้ามเพศเป็นอาชญากรรม หรอืมกีารใช้กฎหมายเหตุร�าคาญในที่สาธารณะและกฎหมายความผดิฐานอยู่อาศัยในที่สาธารณะ 
ตวัอย่างดงัต่อไปนี้จากรายงานในปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระว่างกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวและความรนุแรงต่อผู้หญงิข้ามเพศ
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในสถานที่ขุมขังผู้ชายในประเทศม�เลเซยี (Human Rights Watch, 2014)

กรณีตัวอย่าง: ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะในคุก (ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย)

ในปี พ.ศ. 2543 Nisha Ayub ถูดตัดสินจ�าคุกสามเดือนฐานแต่งกายข้ามเพศภายใต้กฎหมายของรัฐมะละกาซึ่งห้ามการแต่งกายข้ามเพศ 
ขณะอยูใ่นคุกเธอถกูพศัดตีรวจทวารหนกั ถกูบงัคบัให้เปลอืยกายและส่งตัวไปยงัห้องในคกุห้องแล้วห้องเล่าเพือ่ให้นกัโทษชายคนอืน่ๆ ได้ดหูน้าอก
ของเธอ

เช้าวันถัดมา Nisha ถูกจู่โจมโดยนักโทษชาย 6-7 คนขณะต่อแถวรอรับอาหารเช้า เธอถูกบังคับให้ใช้ปากส�าเร็จความใคร่ให้พวกเขา Nisha 
มาจากครอบครัวอนุรักษ์นยิม... นี่จงึเป็นประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกของเธอ

ฉนัถูกกระท�ำช�ำเรำโดยนกัโทษ 6-7 คน พวกเขำบังคบัให้ฉนัใช้ปำกให้ต่อหน้ำคนอืน่ๆ ทั้งหมด... หลงัจำกนัน้ฉนัได้รบัค�ำแนะน�ำจำกผูห้ญงิ 
ข้ำมเพศในคกุทีแ่ก่กว่ำฉนั เธอแนะน�ำให้ฉนัหำคนมำคอยปกป้อง ฉนัได้เจอกบัพัศดซีึง่ช่วยปกป้องฉนั แต่กต้็องแลกมำด้วยกำรทีฉั่นต้อง
ยอมมเีพศสัมพันธ์กับเขำ มันไม่ใช่เรื่องที่ฉันเล่ำได้อย่ำงภูมใิจหรอก แต่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องท�ำเพื่อปกป้องตัวเอง

ที่มา: Human Rights Watch, 2014.

การคมุขงัต้องไม่บ่อนท�าลายความสามารถของบุคคลข้ามเพศในการใช้ชวีติอยูต่ามอัตลกัษณ์ทางเพศภาวะของตน ประเดน็ดงักล่าวนี้เป็นสิง่จ�าเป็น 
ต่อการปกป้องสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศและความเป็นอยู่ของพวกเขาในคุก รวมไปถึงเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของบุคคลข้ามเพศด้วย 
และเนือ่งจากการยืน่ขอ้ร้องเรยีนด้านสทิธมินุษยชนในภูมภิาคอืน่ๆ โมเดลการประเมนิความเสีย่งในสถานกักกันเหล่านี้จงึใส่ใจและเคารพอตัลกัษณ์
ทางเพศภาวะ การมอีสิระส่วนบคุคล และสทิธใินความปลอดภยัของบคุคลข้ามเพศมากขึ้น หลกัการเหล่านี้ถกูใช้ในการตดัสนิใจว่าบคุคลข้ามเพศจะ
ถูกคุมขังอยู่ที่ใด ว่าพวกเขาจะถูกค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่เพศชายหรอืหญงิ รวมไปถงึการก�าหนดชุดเครื่องแบบ การใช้กายอุปกรณ์ การแต่งหน้า ฯลฯ 
(United Kingdom Immigration and Border Policy Directorate, 2015).

ในปีที่ผ่านมา สทิธมินุษยชนของบคุคลข้ามเพศในคกุถูกยกระดับขึ้นโดยกลุม่องค์กรภาคประชาสงัคมผ่านกลไกของสหประชาชาต ิเช่นในฮ่องกง 
จนี และนวิซแีลนด ์(UNDP, 2013; Aotearoa/New Zealand’s SOGII UPR Coalition, 2014) ในประเทศนวิซแีลนด์ นโยบายของสหราชอาณาจักร 
บางส่วนได้ถกูน�ามาใช้ในการตดัสนิใว่าบคุคลข้ามเพศควรถกูคุมขังอยูใ่นคกุชายหรอืคกุหญงิ23 ส่วนที ่3.4.8.7 ของแนวทางต้นแบบนี้กล่าวถงึการเข้า
ถงึการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรับเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส�าหรบับคุคลข้ามเพศในคกุ รวมถงึแนวทางการ
ด�าเนินงานของสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ซึ่งกล่าวว่าการบุคคลข้ามเพศในคุกหรือผู้ที่อยู่ในสถานบริการทางการ
แพทย์ระยะยาว ควรได้มสีทิธใินการได้รับบรกิารทางการแพทย์ที่จ�าเป็นเหล่านี้ (Coleman et al., 2011)

23. Department of Corrections Prison Operations Manual, M.03.05 Transgender and Intersex Prisoner. ที่มา: www. corrections.govt.nz/resources/Prison-Operations-
Manual/Movement/M.03-Specified-gender-and-age-movements/M.03-4.html.
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3.3	การเลือกปฏิบัติ	

3.3.1	บทน�า	
การตตีราบุคคลกลุ่มความหลากหลายทางเพศและความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ส่งผลกระทบเชงิลบ

อย่างรุนแรงต่อชวีติบุคคลข้ามเพศ

“ควำมเกลยีดกลัวบุคคลข้ำมเพศเป็นควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ”

 — J.V.R. Prasada Rao, พ.ศ. 2555
  ผู้แทนพเิศษด้านโรคเอดส์ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกของเลขาธกิารสหประชาชาติ

ที่มา: APCOM/APTN, 2013

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โมเดล “กราฟการตีตรา-ความเจ็บป่วย” ถูกใช้เพื่ออธิบายผลของการตีตราอันน�าไปสู่การเลือกปฏิบัต ิ 
ความรุนแรง การละเมดิ ซึ่งขับให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในชายขอบของสังคม (Winter, 2012) ภาวะเช่นนี้ท�าให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในสถานการณ์
เสีย่งและบ่อนท�าลายสขุภาวะทางกายและใจของบุคคลข้ามเพศ นัน่หมายความว่าการตตีรานัน้น�าไปสูก่ารผลกัให้บคุคลข้ามเพศตกอยูใ่นภาวะชาย
ขอบทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ และกฎหมาย และส่งผลเชงิลบต่อผลลพัธ์ทางสขุภาพ (Winter, 2012) การตตีราดงักล่าวนี้ยงัรวมไปถงึการทีบ่คุคลข้าม
เพศยอมรับและเชื่อว่าอคติเหล่านั้นทั้งเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคลข้ามเพศคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรแล้วด้วย (internalised stigma) ในภาวะ 
ดังกล่าวบุคคลข้ามเพศมักมองไม่เห็นถงึคุณค่าและศักดิ์ศรขีองตัวเอง (WHO, 2014a)

โมเดลความตึงเครียดของคนกลุ่มน้อย (Minority Stress Model) อธิบายถึงกลไกที่การตีตราส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นส่วนน้อย 
ของสังคม (Brooks, 1981; Meyer, 2003) คนกลุ่มน้อยประสบกับความตงึเครยีดอยู่เสมอจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันไม่เป็นมติร ที่ซึ่งพฤตกิรรม 
การให้คุณค่า รูปลักษณ์ และการกระท�าของพวกเขาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ส�าหรับบุคคลข้ามเพศนั้นสิ่งแวดล้อมอันไม่เป็นมิตรก็คือ
ความเกลยีดกลัวบุคคลข้ามเพศ การตตีรา (และการตตีราตนเอง) การแยกให้โดดเดี่ยว และการต้องเก็บเป็นความลับ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะก่อให้เกดิ
ภาวะเครยีดเรื้อรัง บ่อยครัง้ที่สภาวะเช่นนี้ส่งผลเชงิลบอย่างมากต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ (Coleman et al., 2011)

การตตีราและการเลอืกปฏบิตัมิกัมรีากของปัญหาอยูท่ีค่วามไม่รู ้อันเกดิจากความเพกิเฉย (ignorance) การผลติซ�้า และการขาดความคุน้เคย
กับบุคคลข้ามเพศ ดังที่ในส่วนที่ 3.4.2 ได้กล่าวไว้ การจัดความหลากลายทางเพศให้เป็นความป่วยทางจติส่งผลให้เกดิการตตีราต่อบุคคลข้ามเพศ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางต้นแบบฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่าง
บคุคลขา้มเพศกบับคุคลอืน่ๆ รอบตัว เช่น ครอบครัว/ชุมชนของพวกเขา บคุลากรและองค์กรด้านสขุภาพ เจ้าหน้าทีร่ฐั และคนอืน่ๆ ผูต้้องการมสีว่น 
ในการร่วมแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทยีมและการเลอืกปฏบิัติ

3.3.2	การมีตัวตนและไร้ตัวตันในสังคม	
บุคคลข้ามเพศในหลายประเทศในภูมิภาคนี้นับได้ว่ามีตัวตนในสังคมมากกว่าประเทศอื่นๆ ในส่วนอื่นของโลก ในประเทศไทยความมีตัวตน

ของผู้หญงิข้ามเพศในธุรกจิบันเทงิและการบรกิารมักถูกมองแบบผดิๆ ว่าแสดงถงึความเท่าเทยีม ทว่า การยอมรับบุคคลข้ามเพศในธุรกจิดังกล่าว
แท้จรงิแล้วมาพร้อมกับข้อจ�ากัด และไร้ซึ่งการคุ้มครองพวกเธอจากอคตแิละการเลอืกปฏบิัตเิชงิสถาบัน (UNDP and USAID, 2014e)

ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 3.2 ในบางครั้งการมีตัวตนอาจน�ามาซึ่งความเปราะบางที่มากขึ้น การมีตัวตนของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้ไม่ได้
หมายความว่ามกีารให้บรกิารช่วยเหลอืบุคคลข้ามเพศในประเทศนัน้ๆ เสมอไป ยิ่งไปกว่านัน้ แม้ผู้หญงิข้ามเพศจะมตีัวตนในฐานะบุคคล แต่ความ
รบัผดิชอบต่อครอบครวัและชมุชนของพวกเธออาจถกูมองข้าม หลังจากเหตนุ�า้ท่วมในเมอืงสุนสรซีึง่เป็นเมอืงทางทศิตะวันออกของประเทศเนป�ล 
มีรายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่ได้รับการแจกอาหารส�าหรับผู้ประสบภัยเพราะพวกเธอไม่ถูกนับอยู่ในนิยามของค�าว่า “สมาชิกครอบครัวและเด็ก” 
(Knight and Welton-Mitchell, 2013) แม้ว่าบุคคลข้ามเพศเองก็อาจมลีูก และถูกคาดหวังให้ดูแลลูกหลานของเครอืญาตหิรือมคีวามรับผดิชอบต่อ
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน เช่น การดูแลกันและกันระหว่างฮจิรา
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ความไร้ตัวตนทางสังคมส่งผลกระทบต่อผู้ชายข้ามเพศทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่าน การขาดศัพท์ในภาษาท้องถิ่นหรือการรับรู้เข้าใจ 
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นชายข้ามเพศส่งผลให้ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวแปลกแยก และไม่สามารถแสดงออกได้ว่า
ตนรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นๆ อย่างไร ความไร้ตัวตนดังกล่าวเมื่อรวมกับภาวะไร้ซึ่งบุคคลที่พวกเขาสามารถพูดคุยแบ่งปัญประสบการณ์ได้อาจ 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองอย่างสมบูรณ์ (Devor, 2004).

ครอบครัวและชุมชนุอาจไม่แยกความแตกต่างระหว่างอัตลกัษณ์ทางเพศและเพศทางชวีวทิยาได้อย่างชดัเจน ในบางครัง้เป็นเพราะค�าในภาษา
ท้องถิน่รวมเอาสองสิง่นี้เข้าไว้ในค�าเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น ในบางส่วนของภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก มกีารใช้ค�าเพือ่อธบิายบุคคลซึง่ถูกก�าหนดให้เป็น
เพศหญงิ ณ แรกเกดิแต่มกีารแสดงออกทางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบผู้ชาย หรอืแก่ผู้ที่มคีวามดงึดูดทางเพศต่อเพศหญงิ โดยใช้เรยีก
เหมารวมกันหมด แม้ว่าแท้จรงิแล้วจะมคีวามแตกต่างหลากหลายอยู่ภายในกลุ่มนี้ ภายใต้บรบิทเช่นนี้ การใช้ค�าในภาษาท้องถิ่นหรอืการระบุว่าตน
เองเป็นเลสเบยีนอาจเปน็เพยีงขัน้หนึ่งของการเปลีย่นผ่านของผู้ชายข้ามเพศบางคน อย่างไรก็ตาม การผสมปนเปของอัตลักษณ์เหล่านี้สื่อให้เหน็ว่า
มขี้อมูลน้อยมากในภูมภิาคนี้เกี่ยวกับประสบการณ์หรอืความจ�าเป็นด้านสุขภาพเฉพาะของเลสเบยีนหรอืผู้ชายข้ามเพศ 

การไร้ตวัตนทางสงัคมยงัก่อให้เกดิการท�าร้ายตวัเอง การเรยีนรูเ้กีย่วกับความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะส�าหรบับคุลากร
ด้านสุขภาพอาจมีบทบาทส�าคัญต่อการสนับสนุนให้บุคลากรวิชาชีพช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศและจัดการกับความจ�าเป็นด้านสุขภาพของบุคคล 
ข้ามเพศได้ดขีึ้น ในสภาวะปัจจบัุนทีไ่ร้ซึง่เครอืข่ายชุมชนผู้ชายข้ามเพศทีม่ตีวัตนในสงัคมทีใ่ห้การยอมรบัและความปลอดภัยแก่กันและกันได้ ผูช้ายข้ามเพศ 
หลายคนจงึเลอืกที่จะปกปิดความเป็นบุคคลข้ามเพศของตนโดยการปล่อยให้คนรอบข้างเข้าใจว่าตนเป็นผู้ชาย ทางเลอืกนี้อาจท�าให้ผู้ชายข้ามเพศ 
ตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นอย่างสูงต่อการถูกเลอืกปฏบิัตจิากการที่อัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาถูกเปิดเผย (ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรอืไม่ก็ตาม) 

3.3.3	การยอมรับจากครอบครัวและชุมชน
การส�ารวจออนไลน์ในปี พ.ศ. 2557 ของประเทศสงิคโปร์ซึง่ด�าเนนิการโดย FTM Asia พบว่าร้อยละ 52 ของประชากรคดิว่าสังคมไม่สามารถ

ยอมรับบุคคลข้ามเพศได้24

ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศมิได้ขึ้นอยู่กับตัวตนส่วนบุคคลของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบทบาทของ
พวกเขาภายในครอบครัวและชุมชนอีกด้วย ดังนั้นการยอมรับหรือขับไสของครองครัวจึงมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและความเป็น
อยู่ของบุคคลข้ามเพศ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กข้างถนนที่เป็น LGBT ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดน�ม ในปี พ.ศ. 2555 ได้อธิบายให้เห็นถึง 
ผลกระทบจากการขับไสของครอบครัว ซึ่งรวมถึงความเครียดจากการขาดความเห็นอกเห็นใจหรือการสนับนสนุนของครอบครัว บุคคลข้ามเพศ 
ซึ่งถูกบังคับให้ต้องจากบ้านและครอบครัวมักต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับจากผู้ให้บริการในสถานพยาบาลและที่พักชั่วคราวอีกเช่นกัน นอกจากนี้
ภาวะซมึเศร้าและความเปลี่ยวเหงาที่เกดิขึ้นยังมักน�าไปสู่การใช้สารเสพตดิและการท�าร้ายร่างกายตนเองอกีด้วย (Save the Children, 2012)

กรณีตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลและการควบคุมของครอบครัวส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของบุคคลข้ามเพศใน
เอเชยีอย่างไร

กรณีตัวอย่าง: กรณีการจับกุมผู้ชายข้ามเพศฐานปลอมแปลงอัตลักษณ์ในอินโดนีเซีย  
(ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย)

ในปี พ.ศ. 2552-2553 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตปิระเทศอนิโดนเีซยี หรอืที่รู้จักกันในนาม Komnas HAM ได้ให้ความช่วยเหลอื
แก่กรณขีอง “HR” ผู้ชายข้ามเพศซึ่งถูกกล่าวหาว่ามคีวามผดิทางกฎหมาย HR ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในปี พ.ศ. 2549 และในปีพ.ศ. 2552 
เขาได้แต่งงานกับผู้หญงิคนหนึ่งชื่อว่า “DH”

ทั้งคู่ไม่ได้ขออนุญาตแต่งงานจากบิดาและมารดาของ DH ผู้ซึ่งได้แจ้งความต่อต�ารวจและท�าให้ HR ถูกจับกุมในเวลาต่อมา เนื่องจากบัตร
ประชาชนของ HR ระบุว่าเขาเป็นเพศหญงิ เขาจงึถูกคุมขังอยู่ในทันฑสถานหญงิด้วยข้อหาปลอมแปลงอัตลักษณ์ ลักพาตัว และต้อมตุ๋น

HR และ DH ยื่นค�าร้องต่อ Komas Ham ซึ่งได้ส่งข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัว HR จากทันฑสถานหญิง และให้เลื่อนการจ�าคุกของเขาออกไป  
ในที่สุด HR ถูกย้ายไปอยู่ที่คลนิกิชุมชนที่ซึ่งเขาถูกคุมตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเมื่อ HR ขึ้นศาล Komna Ham ได้อาสาเป็นผู้ให้การต่อศาลและได้
ประกาศว่ารัฐไม่มอี�านาจในการควบคุมจัดการเพศของบุคคลใดๆ ท้ายที่สุดศาลให้การรับรองเพศของ HR ว่าเป็นเพศชาย

ที่มา: UNDP and IDLO, 2013
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25. ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจกับความต้องการการดูแลของ LGB สูงอายุกันมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้บุคคลในศูนย์บริการคนชราไม่ถูกบังคับหรือกดดัน
ให้ต้องปิดบังวิถีทางเพศของตนเอง ทว่าความต้องการของบุคคลข้ามเพศยังจ�าเป็นต้องได้รับความสนใจมากกว่านี้ ความต้องการเหล่านี้รวมถึงความต้องการความเป็น
ส่วนตัวและความเคารพต่อความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและลักษณะทางกายภาพ

26.  ดู http://queer-ink.com/kinnar-maa-samajik-sanstha-trust/, accessed 30 June 2015

ในภูมิภาคเอเชีย บุคคลข้ามเพศที่ยังสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวและชุมชนได้ก็อาจได้รับการยอมรับจากครอบครัว  
(Winter, 2006) ทว่านี่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการยอมรับแบบมีเงื่อนไขข้อจ�ากัด ดังเช่นที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศภูมิภาคแปซิฟิกได้
กล่าวถงึสถานะของบุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายในภูมภิาคแปซฟิิก

กำรให้กำรสนบัสนนุในบำงครัง้มำพร้อมกบัเงือ่นไขและตั้งอยูบ่นฐำนของควำมสำมำรถและควำมเตม็ใจทีจ่ะท�ำตวัเป็นผูส้ร้ำงควำมบนัเทงิ
แก่บุคคลอื่น เป็นผู้จัดงำนกำรกุศล หรือกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน กำรให้กำรสนับสนุนเช่นนี้มิได้มองเห็นควำมต้องกำรส่วน
บคุคล ควำมปรำรถนำ และควำมกงัวลของบุคคลข้ำมเพศ อกีนยัหนึง่คอืกำรไม่ให้คณุค่ำในฐำนะมนษุย์และควำมจรงิทีว่่ำบคุคลข้ำมเพศ
ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และควรได้รับกำรปฏบิัตอิย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรมในประเทศของตน (PSDN, 2009)

การไร้ซึง่การสนับสนนุจากครอบครวัอาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบคุคลข้ามเพศเมือ่พวกเขาอายมุากขึ้น โดยเฉพาะในหลายพื้นทีข่องภมูภิาคนี้ 
ซึ่งการดูแลคนชราโดยมากมักท�าโดยบุคคลในครอบครัว25 บุคคลข้ามเพศที่มีอายุมากมักประสบกับภาวะโดดเดี่ยวและความยากจน ในระยะ 
ที่ผ่านมาในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มเกิดโครงการดูแลบุคคลข้ามเพศสูงอายุในระดับชุมชน ซึ่งรวมถึงการสร้างบ้านให้กับวาเรีย (waria) ในประเทศ
อนิโดนเีซยี (Henschke, 2013) ในอนิเดยีกลุ่มเครอืข่ายในชุมชนหลายแห่งได้เริ่มเน้นการช่วยเหลอืบุคคลข้ามเพศอายุมาก ดังตัวอย่างของ Kinnar 
Maa ซึ่งได้ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรรทุนและให้สถานที่ในการก่อตัง้อาศรมส�าหรับฮจิราสูงอายุ26

ศาสนามบีทบาทส�าคญัในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ในการประชมุหารอืเพือ่จดัท�าแนวทางต้นแบบฉบบันี้ บคุคลข้ามเพศได้
ให้ตัวอย่างของประเพณคีวามเชื่อซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศได้สวดภาวนาร่วมกับทัง้ชายและหญงิ ยิ่งไปกว่านัน้ผู้หญงิข้ามเพศยังมักถูกบังคับ
ให้แต่งกายเป็นผู้ชายในขณะสวดภาวนา บุคคลข้ามเพศทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเน้นย�า้ให้เห็นถึงความล�าบากที่พวกเขาต้องเผชิญในความ
พยายามเป็นตัวของตัวเอง ทั้งความรุนแรงทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ความรุนแรงเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าไม่เป็นสิ่งผิดภายใต้หน้ากาก
ของศาสนา ในประเทศม�เลเซีย องค์กร Human Rights Watch ได้รายงานถึงกรณีการบุกรุกโดยฝ่ายศาสนาของรัฐและการตรากฎหมายที่อิง 
หลักศาสนาโดยสภาฟัตวาอันได้ท�าลายสทิธใินเนื้อตัวร่างกายของบุคคล ซึ่งรวมถงึของบุคคลข้ามเพศด้วย (Human Rights Watch, 2014) ในหลาย
พื้นที่ในภูมิภารนี้ บุคคลข้ามเพศให้ความส�าคัญกับการท�างานกับผู้น�าทางความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
บนฐานของสทิธสิากลในการมเีสรภีาพปราศจากการถูกเลอืกปฏบิัติ

3.3.4	การศึกษา
การเลอืกปฏบิตัแิละการไม่เคารพต่อความหลากหลายทางเพศของเดก็และเยาวชนข้ามเพศเป็นสิง่หนึง่ซึ่งบ่อนท�าลายสทิธทิางการศกึษาของ

พวกเขา คณะกรรรมการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กได้กล่าวไว้ว่า “เด็กต้องไม่สูญเสียสิทธิมนุษยชนของตนไปด้วยการเดินผ่านประตู
โรงเรยีน” (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2001, para. 8)

ในส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถึงการกล่ันแกล้งรังแกและความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ที่กระท�าต่อนักเรียนข้ามเพศหรือภาวะขัดแย้งใน
เพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ เด็กหรอืเยาวชนที่ถูกรังแก ละเมดิ หรอืท�าร้าย มสีทิธไิม่ว่าผู้กระท�าความรุนแรงจะมอีายุเท่าใดและไม่ว่า 
ความรุนแรงนัน้จะเกดิขึ้นที่ใดก็ตาม ความล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแก การละเมดิ และความรุนแรง เพยีงเพราะเป็นสิ่งที่
เกดิขึ้นระหว่างนักเรยีนด้วยกันภายในโรงเรยีนนับได้ว่าเป็นการละเมดิต่อสทิธมินุษยชนของเด็ก

3.3.4.1	ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในประเทศเวยีดน�ม ประมาณร้อยละ 85 ของเด็กผู้หญงิข้ามเพศต้องยุตกิารศกึษาและไม่สามารถเรยีนจบระดับมัธยมได้เพราะถูกกระท�า

ความรนุแรงและกลัน่แกล้งรังแก (Hoang and Nguyen, 2013) การศกึษาวจิยัในปี พ.ศ. 2555/2556 ในประเทศไทยพบว่ามากกว่าครึง่ของนกัเรยีน
ซึง่ระบวุ่าตนเป็นบคุคลข้ามเพศหรอืมคีวามดงึดูดทางเพศต่อเพศเดยีวกันถูกรังแกในเดอืนทีผ่่านมา การถูกรงัแกด้วยเหตผุลเหล่านี้มคีวามเชือ่มโยง
กับการขาดเรยีนมากขึ้น ภาวะซมึเศร้า การมเีพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และการพยายามฆ่าตัวตาย (Mahidol University, Plan International and 
UNESCO, 2014)

รายงาน Save the Children ปี พ.ศ. 2555 ได้ระบุว่าหนึ่งในสถานการณ์อันเลวร้ายที่เยาวชนข้ามเพศและ LGB ในเนป�ลต้องเผชิญก็คือ
ภาวะสุขภาพจิตที่ย�่าแย่อันเนื่องมาจากการกล่ันแกล้งรังแกในโรงเรียน ครอบครัว หรือชุมชน อันเกิดมาจากความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและ 
ความเกลยีดกลวัคนรักเพศเดยีวกนั (Sharma, 2012) การศกึษาวจิยัในปี พ.ศ. 2557 ในประเทศออสเตรเลยีพบว่าสองในสามของเยาวชนข้ามเพศ
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และกลุม่ความหลากหลายทางเพศทีเ่ข้าร่วมการวจิยั (189 คน) มปีระสบการณ์ถูกล่วงละเมดิทางวาจาเพราะการแสดงออกทางเพศหรอืเพราะความ
ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิของตน และกว่าหนึ่งในห้าเคยมปีระสบการณ์ถูกท�าร้ายร่างกาย การท�าร้ายร่างกาย
สว่นใหญ่มกัเกดิขึ้นทีโ่รงเรยีน ตามถนนตรอกซอกซอย หรอืระบบขนส่งสาธารณะ มากกว่าร้อยละ 90 ของเยาวชนซึง่เคยมปีระสบการณ์ถกูท�ารา้ย
ร่างกายเคยมคีวามคดิที่จะฆ่าตัวตายเพราะประสบการณ์เหล่านัน้ (Smith et al., 2014) 

หากกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียน ครูใหญ่ และครู ส่งเสริมค่านิยมการลงโทษหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนข้ามเพศ ก็เท่ากับเป็นการส่งสริมให้
สภาพแลดล้อมของโรงเรยีนไม่ปลอดภัย ซึ่งยังรวมไปถงึการปล่อยปละละเลยไม่จัดการกับการกลั่นแกล้งรังแกต่อนักรยีนข้ามเพศ การถามค�าถาม
เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวที่ท�าให้รู้สึกอึดอัด และการใช้ถ้อยค�าหรือการกระท�าที่แสดงออกถึงความดูแคลน ด่าทอ หรือข่มขู่ หากผู้มีอ�านาจรับผิดชอบ
ไม่ด�าเนินการลงโทษพฤติกรรมเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระท�าเช่นนี้ต่อไปไม่ว่าจะโดยเด็กนักเรียนด้วยกัน ครู หรือเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรยีนก็ตาม (IGLYO, 2012)

ในภูมภิาคเอเชยี กฎระเบยีบเรื่องเครื่องแบบนักเรยีนและทรงผมมคีวามแตกต่างกันมากระหว่างชายและหญงิ การแบ่งแยทางเพศที่เข้มงวด
เช่นนี้สร้างความล�าบากให้กับเด็กและเยาวชนข้ามเพศ รวมทัง้นักเรยีนที่มคีวามไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิอื่นๆ 
ด้วย นักเรยีนซึ่งแต่งกายหรอืประพฤตแิตกต่างไปจากค่านยิมทางเพศเหล่านี้จะถูกลงโทษอยู่เป็นประจ�าและถูกตัดสทิธิ์การสอบ

นักเรียนข้ามเพศมักไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกทางเพศ เช่น การใช้ห้องน�้าในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดกระแส
ความสนใจไปทัว่โลกเมือ่โรงเรยีนมธัยมแห่งหนึง่ในประเทศไทยได้สร้างห้องน�า้ส�าหรบัคนทุกเพศขึ้นมาหลังจากทีส่�ารวจพบว่านกัเรยีนกว่า 200 คน  
จาก 2,600 คน เป็นกะเทยหรอืบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้นักเรยีนกะเทยในที่อื่นๆ ของประเทศไทยยังได้เรยีกร้องสทิธใินการใช้ห้องน�า้หญงิอกีด้วย 
(Likhitpreechakul, 2008)27

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศค�าส่ังปกป้องเด็กๆ จากความรุนแรงทุกการละเมิด 
หรือการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบในโรงเรียนด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือวิถีทางเพศ อย่างไรก็ตามยังไม่มีระบบติดตามผลว่าการ
ด�าเนินการตามค�าส่ังดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ในขณะเดียวกัน บางโรงเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังห้ามไม่ให้นักเรียนข้ามเพศหรือ
นักเรยีนที่มคีวามไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิเข้ารับการศกึษาในโรงเรยีนของตน (UNDP and USAID, 2014f)

ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนข้ามเพศน�าไปสู่ความส�าเร็จทางการศึกษาที่ต�่ากว่าของบุคคลข้ามเพศ การขาดเรียน และ 
การออกจากการศกึษาก่อนเวลาอันควร สิง่เหล่านี้ส่งผลกระทบเชงิลบต่อโอกาศการเข้าถงึการศกึษาและการฝึกอบรมซึง่จะเชือ่มโยงไปสู่การเข้าถงึ 
โอกาสในการท�างานต่อไป

3.3.4.2	ความคืบหน้าในโรงเรียน
อย่างไรกต็ามกย็งัมตัีวอย่างทีแ่สดงถงึความคบืหน้าในภมูภิาคนี้ ในประเทศเนป�ลนโยบายเยาวชนแห่งชาตไิด้รวมเอาเยาวชนข้ามเพศเข้าไว้ใน

กลุม่ประชากรเป้าหมาย และยังมหีลักสูตรการเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีนทีร่วมเอาประเดน็วถิทีางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศภาวะ (SOGI) เข้าไว้ใน
หลกัสตูร กลุม่บลไูดมอนด์ (BDS) ได้จดัอบรมครมูากกว่า 600 คนในประเด็นวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและสทิธมินษุยชนด้วยการพฒันา
คูม่อือบรบคร ูนอกจากนี้ขณะนี้ BDS ยังเรยีกร้องให้กระทรวงศกึษาธกิารรวมเอาหลกัสตูรอบรมนี้เข้าไว้เป็นการอบรมภาคบงัคบัส�าหรับครูอกีด้วย

27. This term can also be spelt as kathoey.

การล่วงละเมิดการความรุนแรงในโรงเรียน (ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย)

“ในโรงเรยีนตอนทีฉั่นเป็นเดก็มปัีญหำต่ำงๆ มำกมำย เพือ่นร่วมห้องต่ำงหยำมเหยยีด หยอกล้อ และปำชอล์กเขยีนกระดำนใส่ฉนั พวกครไูม่ได้ท�ำ
อะไรเพื่อหยุดกำรกระท�ำเหล่ำนัน้เลย พวกเขำไม่ชอบวธิทีี่ฉันแสดงออก ทัง้กำรเดนิและกำรพูดของฉัน สุดท้ำยฉันเรยีนจบแค่ชัน้ ป. 4”

 —Shella (นามสมมต)ิ, ผู้หญงิข้ามเพศ, กัมพูช� (ที่ม่า: UNDP, 2014a).

“ฉันถูกข่มขู่และทุบตโีดยเพื่อนๆ เพยีงเพรำะฉันแสดงออกถงึตัวตนทำงเพศที่แท้จรงิของฉัน พอเวลำผ่ำนไปมันก็กลำยเป็นเรื่องปกตทิี่พวกเขำจะ
รังแกฉัน ครูของพวกเรำท�ำอะไรไม่ได้และก็ไม่คิดที่จะท�ำอะไร พวกเด็กผู้ชำยล้อมวงกันถอดกำงเกงฉันออก ตรวจดูอวัยวะเพศชองฉัน และล่วง
ละเมดิฉันทำงเพศ”

 —L.L., ผู้หญงิข้ามเพศ, นครโฮจมินิห์, เวยีดน�ม (ที่มา: UNDP, 2014h)
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ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกจากความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันใน
โรงเรยีนก�าลังถูกปรับใช้กับการอบรมครูในโรงเรยีนมัธยม (Mahidol University et al., 2014) ในประเทศฟิจ ิเครอืข่ายชุมชนความหลากหลายทาง
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ (SOGI) ก�าลังหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการออกนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน 
เพื่อปกป้องนักเรยีนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

Dechen Selden ผู้หญิงข้ามเพศจากประเทศภูฏ�นได้เปิดเผยตัวตนทางเพศของเธอต่อสาธารณชนในปี พ.ศ. 2551 เมื่อเธอลาออกจาก
โรงเรยีนกลางคันหลังจากถูกบังคับให้ใส่เสื้อผ้าผู้ชาย หลังจากได้ชมการให้สัมภาษณ์ของเธอทางโทรทัศน์ กระทรวงศกึษาธกิารได้ให้การช่วยเหลอื
แก่เธอในการอนุญาตให้เธอสามารถสวมเสื้อผ้าที่ต้องการได้ในโรงเรียน โรงเรียนดังกล่าวยังได้จัดการประชุมระหว่างนักเรียนและเจ้าหน้าที่เพื่อ 
เน้นย�า้ว่าบุคคลไม่ควรถูกเลอืกปฏบิัตแิละทุกคนควรเปิดใจให้การยอมรับกับความแตกต่าง

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศกึษาธกิาร วัฒนธรรม การกฬีา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยขีองประเทศญี่ปุ่น ได้ท�าการส�ารวจนักเรยีนกว่า 
13.7 ล้านคนทัง้ในโรงเรยีนของรัฐ เอกชน และสถาบันการศกึษาพเิศษทั่วประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของเด็กที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 606 
คน ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงเรยีนที่ตนศกึษาอยู่ได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่งให้สามาถใช้ชวีติในเพศของตนเองได้ (MEXT, 2014).

การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามีผลทางบวกต่อความระดับความนับถือตนเอง การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสุขภาพกายและจิต
ของเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามเยาวชนข้ามเพศมักถูกกีดกัดออกจากการเข้าร่วมกีฬาที่มีการแยกเพศ พวกเขาไม่สามารถเล่นอยู่ในทีมตาม 
อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะของตนเอง และไม่สามารถใส่ชดุยูนฟิอร์มทีเ่ข้ากบัการแสดงออกทางเพศของตน จากการศกึษากรณกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคล 
ข้ามเพศ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนประเทศนวิซแีลนด์ได้จดัท�าแหล่งข้อมลูและองค์ความรูส้�าหรบัโรงเรยีนทีต้่องการสนบัสนุนช่วยเหลอืนกัเรยีน
ข้ามเพศ เช่น ในการเข้าร่วมกจิกรรมกฬีา เป็นต้น28 ผู้เข้าร่วมการประชุม LGBT Law Conference ในปี พ.ศ. 2557 ในประเทศกัมพูช�ได้ร่วมกัน
พัฒนาร่างนโยบายส�าหรับเสนอต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการเปลี่ยนนโยบายเครื่องแบบนักเรียนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (UNDP and USAID, 
2014a) ในประเทศออสเตรเลยีมโีครงการรณรงค์ “เพศไม่ใช่เครือ่งแบบ” ซึง่เป็นการรณรงค์เพือ่สนบัสนนุนโยบายเครือ่งแบบนกัเรยีนทีไ่ม่หลงลมื
เด็กนักเรยีนที่มคีวามหลากหลายทางเพศ29

3.3.4.3	การศึกษาในระดับหลังมัธยมปลาย
ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างในประเด็นการส�าเร็จการศึกษาในระดับอุมศึกษา การศึกษาวิจัยในประเทศกัมพูช�แสดงให้เห็นว่า หลังจากส�าเร็จ

การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาแล้วมีเพียงร้อยละ 6 ของเด็กหญิงข้ามเพศที่ศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษา (เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 11.6 ในเด็กผู้หญิงอื่น 
และ ร้อยละ 23.2 ในผู้ชาย) เกอืบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 30) ของเด็กผู้หญงิข้ามเพศรายงานว่าครอบครัวของพวกเธอกดดันให้พวกเธอต้องออกจาก
โรงเรยีนหรอืเริ่มท�างาน (Salas and Srorn, 2013)

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียปฏิเสธการรับนักเรียนข้ามเพศเข้าศึกษาเพราะพวกเขาแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนไปสัมภาษณ์  
รวมถึงการห้ามเข้าห้องเรียนหรือห้ามสอบเพราะการแสดงออกทางเพศ ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งผู้ซึ่งได้กล่าวประโยคด้านล่างนี้ ซึ่งปัจจุบันเธอเป็น 
ผู้ขายบรกิารทางเพศหลังจากที่เธอถูกขับออกจากการอบรมเป็นพยาบาลเนื่องมาจากการแสดงออกและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเธอ

ครูที่สอนฉัน (ในโรงเรยีนพยำบำล) ไม่อนุญำตให้ฉันไว้ผมยำว... ฉันไม่อยำกตัดผมของฉัน ฉันก็เลยตัดใจจำกใบปรญิญำสำขำพยำบำล
เพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง... 

 -ผู้หญงิข้ามเพศ, มะนลิา, ฟิลปิปินส ์(ที่มา: WHO, 2013b)

มหาวทิยาลัยจ�านวนมากในประเทศไทยมคีวามยดืหยุ่นในการอนุญาตให้ผู้หญงิข้ามเพศสวมกระโปรงในชัน้เรยีนหรอืในพธิรีับปรญิญาบัตร 
ได้30 อย่างไรก็ตามก็ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ในขณะเดียวกันผู้ชายข้ามเพศก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกฎการแต่งกาย 
ซึ่งบังคับให้พวกเขาต้องสวมกระโปรง

28. ค�าถามที่พบบ่อย: การสนับสนุนนักเรียนข้ามเพศ แหล่งข้อมูล: www.hrc.co.nz/files/4014/2378/4858/HRC_A_Trans_SupportStudentV3.pdf
29. ที่มา: http://safeschoolscoalitionvictoria.org.au/ginu/.

ผูช้ายข้ามเพศคนหนึง่ซึง่ถกูห้ามมใิห้มสีทิธิส์อบเพราะปฏเิสธทีจ่ะสวมกระโปรงประสบความส�าเรจ็ในการคดัค้านกฎดงักล่าวว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิในเสรีภาพของการแสดงออก ค�าร้องดังกล่าวถูกยื่นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ปัจจุบัน
นักศกึษาในมหาวทิยาลัยของเขาสามารถเลอืกสวมเครื่องแบบได้ตามความสมัครใจเพื่อเข้าสอบ
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3.3.5	การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคม
การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเลอืกปฏบัิตต่ิอบุคคลข้ามเพศทัว่โลกมกัชี้ให้เหน็ถงึความชกุและระดบัความรนุแรงของการเลอืกปฏบิตัใินการจ้าง

งาน (Hyde et al., 2014; Grant et al., 2011; NZHRC, 2008; Whittle et al., 2007) เมื่อบุคคลข้ามเพศไม่สามารถหางานได้ หรอืเมื่อพวกเขาประสบ
กับการเลอืกปฏบิัตใินที่ท�างานเพราะอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ สิ่งเหล่านัน้ย่อมกระทบต่อมติติ่างๆ ของชวีติของพวกเขาเป็นอย่างสูง

ทั่วภูมิภาคเอเชีย สถานประกอบการต่างๆ มักต้องการเอกสารทางการในการยืนยันตัวตนเพื่อการจ้างงาน สิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคอันใหญ่
หลวงส�าหรับบคุคลข้ามเพศซึง่ไม่มเีอกสารประจ�าตวัทีต่รงกับรูปลักษณ์ของตนแม้แต่ในประเทศทีใ่ห้การรบัรองเพศอย่างถกูกฎหมายกต็าม บคุคล
ทางเพศหลายคนยังถูกบังคับให้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนเพราะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเพศในเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ 
(UNDP and USAID, 2014a) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกันเหล่านี้เพิ่มโอกาสในการถูกเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ และมักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการ
ปฏเิสธรับบุคคลข้ามเพศเข้าท�างาน

รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) เกีย่วกับการเลอืกปฏบัิตใินการจ้างงานของประเทศไทย
ได้ระบุว่า “ในภาคเอกชน ผู้สมัครเข้าท�างานที่เป็นบุคคลข้ามเพศมักต้องท�าแบบทดสอบทางจติวทิยาซึ่งไม่ได้ให้ผู้สมัครคนอื่นๆ ท�า” และถูกปฏเิสธ
ไม่รับเข้าท�างานในภายหลัง การเลือกปฏิบัติยังมีอยู่แม้กับบุคคลซึ่งถูกรับเข้าท�างานแล้วหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมเช่นกัน โดยบุคคลข้ามเพศ 
เข้าถงึโอกาสการจ้างงานได้น้อยกว่า ถกูแบ่งแยกและรบัเข้าท�างานเฉพาะในสาขาทีถ่กูมองว่าเป็นงานของบคุคลข้ามเพศเท่านัน้ และยงัมคีวามมัน่คง
ทางอาชพีต�่ากว่าด้วย และเมื่อไม่มหีน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการกับปัญหาการเลอืกปฏบิัตใินการจ้างงาน บุคคลข้ามเพศจงึมักเลอืกที่จะ 
ไม่สมัครงานกระแสหลักของสังคม (ILO, 2014)

งานศกึษาวจิัยเมื่อไม่นานมานี้ในฮ่องกงพบว่าอัตราการว่างงานของบุคคลข้ามเพศอยู่ที่ร้อยละ 15 (กลุ่มตัวอย่าง 91 คน) อัตราดังกล่าวสูง
กว่ากลุ่มประชากรทั่วไปมากกว่า 4 เท่า (Chan, 2013, cited in Winter, 2014) ผู้หญงิข้ามเพศยังมักถูกระบุว่าเป็นกลุ่มซึ่งมคีวามเปราะบางต่อการ
ถูกเลือกปฏิบัติเพราะลักษณะทางภายนอกของพวกเธอ (UNDP, USAID, 2014d, 2014e) บุคคลข้ามเพศหลายคนยังไม่ได้รับการจ้างงานหรือได้
รับการจ้างงานต�่ากว่าบุคคลทั่วไป และการจ้างงานมักจ�ากัดอยู่ในกลุ่มงานที่สังคมไม่ให้คุณค่าหรือเป็นงานที่ได้รับการตีตรา (UNDP and USAID, 
2014g, 2014h) แม้แต่ในสังคมซึ่งบุคคลข้ามเพศได้รับการยอมรับ เช่นในประเทศตองก� งานหลากหลายประเภทก็ยังไม่ยอมให้ leiti (ผู้หญิง 
ข้ามเพศ) ไว้ผมยาวหรอืแต่งหน้า

ผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้มักต้อง “ระวัง” นั่นคือพวกเขาใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายโดยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะต่อคนอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามเมื่อไร้ซึ่งกฎหมายรับรองเพศ ผู้ชายข้ามเพศส่วนใหญ่จึงมักถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตนอยู่เสมอเมื่อพวกเขา
สมัครงานหรอืต้องมกีารเดนิทางอันเป็นส่วนหนึ่งของงาน เหตุการณ์เช่นนี้ยังเป็นอันตรายต่อผู้ชายข้ามเพศที่ท�างานอยู่ในสถานที่ท�างานหรอืวงการ
ที่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของผู้ชาย (male-dominated) อกีด้วย

ในประเทศอินเดีย เป็นครั้งแรกที่นโยบายสตรีของรัฐมหาราษฏระได้ระบุบุคคลข้ามเพศและผู้ขายบริการทางเพศเป็นกลุ่มประชากรเปราะ
บางซึ่งต้องการการสนับสนุนทางสวัสดิการและกิจกรรมของรัฐ นโยบายดังกล่าวได้รับการรับรองโดยคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557  
รัฐมหาราษฏระยังเป็นรัฐแรกในประเทศอนิเดยีที่ได้จัดตัง้คณะกรรมการหลังจากค�าตัดสนิของศาลฎกีาในเดอืนเมษายน พ.ศ. 255731

30.  ที่มา: www.pinknews.co.uk/2015/06/10/top-thai-university-changes-uniform-guidelines-to-accommodate-trans-students/.
31.  Maharashtra Government – Government Resolution 2013/CR 205 (Part 2)/PR 6

“กำรจ้ำงงำนเด็กผู้หญิงข้ำมเพศน่ะหรอ? ไม่มีทำงหรอก... พวกเรำมีควำมรู้ในระดับหนึ่ง และคนซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมควรที่จะสำมำรถ
ท�ำงำนได้ แต่พวกเรำไม่ได้รับกำรยอมรับ และหนทำงเดียวของพวกเรำก็คือกำรขำยตัว กำรจ้ำงงำนส�ำหรับพวกเรำในมองโกเลียเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปไม่ได้เลย”

 —Lai et al., 2013, cited in UNDP, 2014d.

“มันเป็นเรื่องยำกที่จะได้งำน” ผู้หญิงข้ำมเพศคนหนึ่งในประเทศเวียดนำมกล่ำวไว้ “เรำต้องขำยบริกำรทำงเพศ เป็นช่ำงแต่งหน้ำ หรือไม ่
ก็ร้องเพลงในงำนศพ” (Youth Voices Count, 2013)
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32. ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558, ที่มา: www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/idahot-2015.htm

ผู้หญงิข้ามเพศซึ่งเป็นผู้ขายบรกิารทางเพศมักตกเป็นเหยื่อของการเลอืกปฏบิัตแิละความรุนแรงในระดับสูง พวกเธอต้องพบกับการตตีราใน
สองระดบั คอืการตตีราจากสิง่ที่พวกเธอเป็น และการตตีราจากสิง่ทีพ่วกเธอท�า (Human Rights Watch, 2014) ข้อมลูจากโครงการ TMM ชี้ให้เหน็ว่า 
รอ้ยละ 65 ของบคุคลข้ามเพศและกลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศทั้งหมดทีถู่กสงัหารในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นผูข้ายบรกิารทางเพศ 
(นบัเฉพาะในรายทีท่ราบอาชพี)32 ผู้หญงิข้ามเพศซึง่เป็นผู้ขายบรกิารทางเพศอาจเผชญิกบัการถกูท�าให้เป็นอาชญากรในรปูแบบต่างๆ พวกเธออาจ
ถกูลงทณัฑ์โดยกฎหมายห้ามการขายบรกิารทางเพศ การแต่งกายข้ามเพศ การมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศเดยีวกนั แม้แต่ในรายทีร่ะบวุ่าตนเองเป็นผูห้ญงิ
และมเีพศสมัพนัธ์กบัผูช้ายกต็าม บ่อยครัง้สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้ผูห้ญงิข้ามเพศเหลอืทางออกทางกฎหมายไม่มากในการแก้ไขปัญหาความรนุแรง
เช่นนี้ การท�าให้เป็นอาชญากรรมยังท�าให้มีการใช้ถุงยางน้อยลงเนื่องจากถุงยางจะกลายเป็นหลักฐานของการค้าบริการได้ (Poteat et al., 2014)  
ผูข้ายบรกิารทางเพศที่เป็นบคุคลข้ามเพศอาจไม่ถกูรบัให้เข้าท�างานในซ่องและต้องขายบรกิารเองตามท้องถนน ซึง่ท�าให้พวกเธอเป็นทีส่งัเกตได้ง่าย
และเสี่ยงต่อความรุนแรงจากรัฐ ต�ารวจศาสนา และสาธารณชน

ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศถูกตีตราและท�าให้เป็นอาชญากรในประเทศที่การขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมาย  
ผู้ขายบรกิารทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศประสบกับความรุนแรงและการข่มขู่ในระดับที่สูงกว่า และแทบจะไม่มหีนทางทางกฎหมายที่จะช่วยเหลอื
พวกเขาได้ (Poteat et al., 2014)

รายงานปี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศในสิงคโปร์นี้พบว่าการท�าให้เป็นอาชญากร (criminalisation)  
ก่อให้เกดิความยากล�าบากในการให้บรกิารทางสุขภาพ การจ้างงาน ความปลอดภัย และความมั่นคงทางการเงนิ (Project X et al., 2015) และยัง
ท�าให้ผู้ขายบรกิารทางเพศทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศไม่ได้รบัการคุ้มครองจากซ่องทีม่ใีบอนญุาต นอกจากนี้ผู้ขายบรกิารทางเพศที่เปน็บุคคลข้ามเพศยัง
มักตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมดิโดยต�ารวจ เช่น การด่าว่า การจับกุมโดยใช้ความรุนแรงเกนิกว่าเหตุ และการข่มขนื (ซึ่งถูกบันทกึไว้ในเอกสาร
อย่างน้อยที่สุด 1 กรณี) และเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนข้อมูลทางเพศในบัตรประชาชนของประเทศสิงคโปร์โดยไม่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ
ก่อน หลายคนจงึต้องเสี่ยงต่อการถูกจับกุมภายใต้กฎหมายอันว่าด้วยการรักร่วมเพศ

 

รายงานจากประเทศสงิคโปร์ระบุว่าผู้ขายบรกิารทางเพศทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศและเป็นแรงงานข้ามชาตทิีไ่ม่มใีบอนญุาตนัน้มคีวามเสีย่งสงูตอ่
การถูกขู่กรรโชกหากพวกเขาถูกจับเพื่อเนรเทศออกนอกประเทศ นอกจากนี้พวกเขายังไม่ค่อยเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV และโรคตดิต่อทางเพศอื่นๆ 
เนื่องจากคลนิกิส่วนใหญ่ไม่ใช้ระบบนรินามและมักต้องการบัตรประชาชนหรอืเลขที่หนังสอืเดนิทางในการให้บรกิาร

การท�าให้อาชีพขายบริการเป็นอาชญากรรมในประเทศจีนและมองโกเลียท�าให้ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมีความเสี่ยงและ
เปราะบางมากขึ้นต่อการถูกเลอืกปฏบิัต ิความรุนแรง และการแพร่กระจายเชื้อ HIV (UNDP and USAID, 2014a, 2014d; Peitzmeier et al., 2014)

มหีลกัฐานทางวชิาการบางชิ้นได้เปรยีบเทยีบระหว่างผู้ขายบรกิารทางเพศทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศและทีไ่ม่ใช่บคุคลข้ามเพศ พบว่าผู้ขายบรกิาร
ทางเพศที่เป็นผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) มคีวามเสี่ยงสูงกว่าที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการถูกด�าเนนิการทางกฏหมายด้วย
ข้อหาการขายบรกิารทางเพศ รายงานของปี พ.ศ. 2552 ซึง่ได้ท�าการวเิคราะห์กฎหมายการค้ามนษุย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศในประเทศกมัพูช�
ได้วพิากษ์ผลกระทบเชงิลบที่ไม่เท่าเทยีมกันอันส่งผลกระทบเชงิลบมากกว่าต่อบุคคลข้ามเพศในวงการธุรกจิบันเทงิ33

ผลกระทบของการท�าให้เป็นอาชญากรในสิงคโปร์ (ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย)

เยาวชนผู้หญงิข้ามเพศคนหนึ่งได้เล่าถงึประสบการณ์ซึ่งเธอได้พยายามที่จะร้องเรยีนต่อผู้มอี�านาจให้ฟังดังนี้:

“ผู้ชำยคนนัน้นั่งอยู่ในรถ ฉันเข้ำไปในรถ เรำขับรถออกไป เขำบอกว่ำเขำเป็นต�ำรวจ เขำบอกว่ำเขำจะจับฉันในข้อหำที่ฉันเชื้อเชญิ ฉันบอก
ว่ำ “ถ้ำคุณเป็นต�ำรวจ ท�ำไมคุณถงึอยู่คนเดยีว” เขำตอบว่ำถ้ำฉันอมให้เขำ เขำจะปล่อยฉันไป”

ผู้ชายคนนั้นหยิบเอาประแจออกมาขู่เธอ และบังคับให้เธอใช้ปากให้เขาก่อนที่จะปล้นเธอและหนีไป เมื่อเธอพยายามที่จะร้องเรียนเรื่อง 
ดงักล่าวต่อส�านกังานต�ารวจ โดยแจ้งเลขทะเบยีนรถดังกล่าวด้วย แต่เธอไม่ได้เปิดเผยว่าเขาคอืลกูค้า ส�านักงานต�ารวจกล่าวว่าเรือ่งดงักล่าวเป็น
ความผดิของเธอ และเธอมสี่วนรับผดิชอบต่อการที่เธอสมยอมเข้าไปนั่งในรถของเขา

เธอเล่าให้ฟังว่า “ฉนักลวัมาก ว่าลกูค้าคนนัน้จะโกหกเปลีย่นแปลงเรือ่งราวทีเ่กดิขึ้น และกล่าวหาว่าฉนัเป็นฝ่ายเชื้อเชญิ แล้วฉนักจ็ะต้องจ่ายค่าปรบั”

ด้วยเหตุนัน้ เธอจงึยกเลกิการร้องเรยีนในครัง้นัน้

ที่มา: Project X et al., 2015
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รายงานดังกล่าวยังพบว่าการจับกุมผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในธุรกิจบันเทิงเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าระหว่างปี  
พ.ศ. 2550 และ 2551 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นการจับกุมผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดในธุรกิจบันเทิงกับลดลงอย่างมาก มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55) ของผู้หญิงข้ามเพศและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ซึ่งถูกจับกุมได้จ่ายเงินหรือให้ของมีค่าแก่ต�ารวจเพื่อแลกกับ 
การปล่อยตัว ในขณะที่มเีพยีงร้อยละ 34 ของผู้หญงิซึ่งเป็นเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิในธุรกจิบันเทงิเท่านัน้ที่ท�าเช่นนัน้ (CACHA et al., 2009) 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศในธุรกิจทางเพศในกรุงพนมเปญพบว่าผู้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิดในระดับ
สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยต�ารวจ (Davis et al., 2014) ในภูมิภาคแปซิฟิกมีการศึกษาส�ารวจผู้ขายบริการทางเพศ 298 คน (112 คน หรือร้อยละ 
38 เป็นผู้หญงิข้ามเพศ) ในประเทศฟิจใินปี พ.ศ. 2555 ผลการส�ารวจแทบจะไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพวกเธอรู้สกึถูกบังคับให้เข้าสู่ธุรกจิการขาย
บรกิารทางเพศ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนก่อนการส�ารวจ ผู้ขายบรกิารทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมแีนวโน้มมากกว่าผู้ขายบรกิาร
ทางเพศผู้หญงิคนอืน่ๆ ทีจ่ะถกูข่มขนืโดยผู้ซื้อบรกิาร ถกูล่วงละเมดิทัง้ทางวาจาและทางกายโดยสาธารณชน ถกูแบลค็เมล์โดยบคุคลในเครือ่งแบบ 
(โดยเฉพาะต�ารวจ) หรอืมลีูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายค่าบรกิาร (Mossman et al., 2014)

มีหลักฐานในรูปแบบของเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศซึ่งประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในภูมิภาคเอเชีย แต่ก็ยังขาดการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อนี้ การศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเกือบหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 23.6) ของผู้ชายข้ามเพศ 69 คนซึ่งได้เข้ารับการบริการที่
คลนิกิเมอืงซานฟรานซสิโก (ซึ่งให้การรักษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์) ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 เคยมปีระสบการณ์มเีพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ 
ยาเสพตดิหรอืเงนิ ในขณะที่ในผู้หญงิข้ามเพศ 223 คน มผีู้มปีระสบการณ์ดังกล่าวกว่าร้อยละ 56 (Stephens et al., 2011)

3.3.7	กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
กฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ห้ามการเลือกปฏิบัติบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศยังมีอยู่น้อยมาก 

การขาดการคุ้มครองทางกฎหมายท�าให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงและเปราะบางต่อการถูกกรรโชกและความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคคลซึ่งตกอยู่บนชายขอบของกฎหมาย เช่น ผู้ขายบริการทางเพศ อย่างที่ได้อภิปรายในส่วนที่ 3.3.4 และ 3.3.5 การเลือกปฏิบัติในระบบ 
การศกึษาและการจ้างงานนัน้มอียู่ท่ัวไป ผู้หญงิข้ามเพศยงัมกัถกูแยกให้โดดเดีย่วหรอืกดีกนัจากการใช้พื้นทีส่าธารณะ (UNDP and USAID, 2014a) 
จงึไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่การประชุมที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาโครงการ Being LGBT in Asia ในหลายๆ ครัง้ ได้ให้ความส�าคัญต่อการกับการตรากฎหมาย
ต่อต้านการลอืกปฏบิัต ิ

ในช่วงไม่กีปี่มานี้ ประเทศฟิลปิปินส์ ม�เลเซยี ซ�มัว และป�ปัวนวิกนิ ีได้ปฏเิสธหรอืเพกิเฉยต่อข้อเสนอแนะของ UPR ในการห้ามการเลอืก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาความพยายามขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมได้ประสบความเร็จในระดับท้องถิ่น
ในประเทศฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ. 2555 สัมพันธมิตรสายรุ้งเซบู (Cebu Rainbow Coalition) ประสบความส�าเร็จในการผลักดันกฎหมายต่อต้านการ
เลอืกปฏบิตัซิึง่ห้ามการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะและวถิทีางเพศ(พร้อมไปกับการห้ามการเลอืกปฏบัิตต่ิอบุคคลชายขอบอืน่ๆ 
ด้วย) ผลทีต่ามมาก็คอืกฎหมายระดบัท้องถิน่อกีหลายชิ้นในประเทศฟิลปิปิน์ถกูบญัญตัเิพิม่ขึ้น ในการประชมุหารอืระดบัภมูภิาคในงาน Being LGBT 
in Asia ณ กรุงเทพฯ ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนฟิลปิปินส์ได้ย�า้ถงึการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อกฎหมาย
ต่อต้านการเลอืกปฏบิัตใินระดับชาตเิพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่ม LGBTI (UNDP, 2015)

กฎหมายสทิธขิองบุคคลข้ามเพศในประเทศอนิเดยี ในปี พ.ศ. 2558 นับได้ว่าเป็นการพัฒนาในระดับประเทศก้าวหนึ่งที่มคีวามส�าคัญ

ในบางประเทศยังมีความคลุมเครือว่าการคุ้มครองต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศนั้นครอบคลุมบุคคลข้ามเพศด้วยหรือไม่ การคุ้มครองมีแนว
โน้มที่จะไม่เป็นผลหากไม่มกีารนยิามค�าว่าสทิธอิย่างชัดเจน เผยแพร่นยิามนัน้ออกสู่วงกว้าง และบังคับใช้

ในประเทศอื่นๆ ความคืบหน้าของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติยังเป็นไปอย่างล่าช้า ในประเทศเนป�ล การตัดสินคดีของศาลฎีกาใน 
พ.ศ. 2550 ได้น�ามาสู่การเรยีกร้องให้มกีฎหมายต่อต้านการเลอืกปฏบิัต ิศาลฎกีายังได้ย�า้อกีครัง้ใน พ.ศ. 2551 ว่าทุกคนต้องมสีทิธ ิมอีัตลักษณ์ 
และแสดงออกได้อย่างเท่าเทยีมกัน ไม่ว่าจะเพศ ณ แรกเกดิจะเป็นอะไรก็ตาม ความตงึเครยีดทางการเมอืงยังส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังอยู่
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถงึการปกป้องคุ้มครองต่อการเลอืกปฏบิัตดิ้วย (UNDP and USAID, 2014e) นอกจากนี้เหตุแผ่นดนิไหวในเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2558 ยังอาจส่งผลให้การร่างรัฐธรรมนูญต้องล่าช้าออกไปอกี34 

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศจนียอมรับข้อเสนอแนะจาก UPR ในการห้ามการเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวถิทีางเพศ 
โดยกล่าวว่าการปกป้องคุ้มครองดังกล่าวมอียู่แล้วในประเทศจนี

33.  ผู้ให้บริการในธุรกิจบันเทิงหมายถึงผู้ให้บริการนวด ผู้ที่ท�างานในเบียร์การ์เดน และบาร์คาราโอเกะ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยขายบริการทางเพศทั้งแบบเป็นบางครั้งและแบบประจ�า
สม�่าเสมอ
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กรณีตัวอย่าง: กฎหมายสิทธิของบุคคลข้ามเพศในประเทศอินเดีย

ในประเทศอนิเดยี กฎหมายสทิธขิองบุคคลข้ามเพศ พ.ศ. 2557 ผ่านหมดุหมายทีส่�าคญัในวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2558 นัน่คอืร่างกฎหมาย
ได้ผ่านการเห็นชอบโดยสภาสูง (ราชสภา) โดยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ หากกฎหมายนี้ผ่านขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการนิติบัญญัต ิ
กฎหมายนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มครองสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศในอนิเดยีได้อย่างครอบคลุม

กฎหมายดงักล่าวนี้ครอบคลุมการคุ้มครองทัง้ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ รวมถงึอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมอื่นๆ เช่น ฮจิรา กฎหมาย
ฉบบันี้ระบถุงึสทิธใินการศกึษาส�าหรบัเด็กข้ามเพศ การต่อต้านการเลอืกปฏบัิต ิและแนวทางการด�าเนนิการพเิศษในด้านการจ้างงาน ประกนัสงัคม 
และสขุภาพ โครงการรเิริม่ด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายให้การสนับสนุนคลนิกิ HIV และการผ่าตัดแปลงเพศโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย กฎหมายนี้ยงัเสนอ
ให้มคีณะกรรมการทัง้ในระดับประเทศและระดับรัฐด้านบุคคลข้ามเพศเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนนิงาน

อย่างไรกต็ามยงัมอีปุสรรคบางประการทีร่่างกฎหมายฉบับนี้ต้องเผชญิก่อนทีจ่ะกลายเป็นกฎหมายทีม่ผีลบังคบัใช้ น่ันกค็อืกฎหมายนี้ต้อง
ผ่านสภาล่าง (โลกสภา) ซึง่ร่างกฎหมายอาจถกูเปลีย่นแปลงแก้ไขได้มากในขัน้ตอนนี้ และขัน้ตอนสดุท้ายกค็อืการได้รับการยนิยอมโดยประธานธบิดี

ที่มา: http://orinam.net/resources-for/law-and-enforcement/rights-of-transgender-persons-bill-2014/

ในประเทศมองโกเลีย ร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงได้ถูกเสนอต่อสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ประมวลกฎหมายนี้ 
จะให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่ม LGBT เป็นครัง้แรกจากอาชญากรรมจากความเกลยีดชงั ความรุนแรง และการเลอืกปฏบิตั ินอกจาก
นี้นักการเมืองจากประเทศมองโกเลียและบังกล�เทศยังได้ให้ค�ามั่นสัญญาในงาน Being LGBT in Asia ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งถูก 
จัดให้มขีึ้น ณ กรุงเทพฯ ไว้ดังนี้

ในภูมิภาคแปซิฟิก มีเพียงประเทศฟิจิเท่านั้นที่มีการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติ ในการทบทวน UPR ในปี พ.ศ. 2557 
ประเทศตองก�เห็นพ้องต่อข้อเสนอแนะ (ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างอ่อน) ในการที่จะ “ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเพิ่มมาตรการใน 
การก�าจัดการเลอืกปฏบิัต”ิ ด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวถิทีางเพศ

ทัง้นี้จ�าเป็นต้องมกีารตดิตามอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอว่าประเทศสมาชกิได้ปฏบิัตติามข้อเสนอแนะจรงิหรอืไม่

34. However, the litigation strategy by advocates arising from the Supreme Court decision has led to other progress, such as Nepal’s comprehensive review of gender 
categories on all official documents. This is discussed further in Section 3.5, Legal Gender Recognition.

“เพื่อเป็นกำรสนองต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ผมตั้งใจที่จะเสนอกฎหมำยควำมเท่ำเทียมและกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล LGBTI ผมได้หำรือกับตัวแทน
ของเครือข่ำย LGBT มำซักพักแล้ว และผมก็อยำกที่จะให้ควำมรู้แก่สมำชิกสภำของมองโกเลียเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำวนี้ เรำเพิกเฉยต่อปัญหำ
นี้มำนำนเกนิไปแล้ว”

 - สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร, มองโกเลยี

“ผมถำมสมำชิกสภำท่ำนอื่นๆ ว่ำ ‘ในนี้มีอยู่กี่คนที่เคยไปเยี่ยมเยียนเครือข่ำยชุมชนของผู้ขำยบริกำรทำงเพศและบุคคลข้ำมเพศ เรำต้องไปอยู่
กับพวกเขำเพื่อที่จะเข้ำใจบำดแผลและควำมปวดร้ำวของพวกเขำ เพื่อที่เรำจะสำมำรถต่อสู้กับต้นตอของปัญหำได้อย่ำงรู้จริง...’ ผมได้หยิบยก
ประเด็นควำมส�ำคัญของสิทธิของฮิจรำและเพศภำวะที่สำมในกระบวนกำรทำงกำรเมือง และผมจะพยำยำมเสนอกฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือก
ปฏบิัตเิมื่อผมกลับถงึประเทศ”

 - สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร, บังกล�เทศ

ที่มา: UNDP, 2015
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3.3.8	กฎหมายและนโยบายอื่นๆ
ในส่วนนี้ของเอกสารจะกล่าวถงึตวัอย่างของกฎหมายและนโยบายอืน่ๆ ซึง่อาจมผีลกระทบเชงิลบอย่างไม่เท่าเทยีมต่อชวีติของบุคคลข้ามเพศ 

เช่น การเกณฑ์ทหาร การแต่งกายข้ามเพศ และกฎหมายเหตุร�าคาญในที่สาธารณะและภาวะความไร้บ้าน และในตอนท้ายจะเป็นการอภปิรายถงึ
โอกาสที่จะเกดิขึ้นได้จากการมกีฎหมายความเป็นกลางทางเพศภาวะ

3.3.8.1	การเกณฑ์ทหาร
ผูช้ายทกุคนในประเทศไทย สงิคโปร์ และเก�หลใีต้ต้องปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะทหาร ในประเทศไทย ผูห้ญงิข้ามเพศซึง่ได้ผ่านการผ่าตดัแปลง

เพศหรอืเปลีย่นแปลงลกัษณะภายนอกให้มคีวามเป็นผู้หญงิจะได้รบัการผ่อนผนัจากการเข้ารบัราชการทหาร ทัง้นี้เหตผุลซึง่ถูกระบใุนเอกสาร สด.
43 จะระบวุ่าเป็น “โรคจติถาวร” คณะกรรมการสทิธมินษุยชนของประเทศไทยและองค์กรต่างๆ ได้ร้องเรยีนให้มกีารยกเลกิการใช้ค�าซึง่เป็นการตตีรา 
ดงักล่าว ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2554 หลงัจากการตดัสนิของศาล กระทรวงกลาโหมได้เปลีย่นการใช้ค�าเป็นค�าว่า “เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ” 
เครอืข่ายบคุคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิก (APTN) และเครอืข่ายเพือ่นกะเทยไทยก�าลงัพัฒนาคูม่อืมาตรฐานส�าหรบับคุคลข้ามเพศว่าด้วยเรือ่งการเกณฑ์
ทหารบนฐานของมาตรฐานสทิธมินษุยชน เครอืข่ายบคุคลข้ามเพศให้การยอมรบัการด�าเนนิการดังกล่าวเป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม ในขณะที่รายละเอยีด
ด้านเพศในเอกสารประจ�าตวัยงัไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ จงึยงัเป็นเรือ่งยากส�าหรบับุคคลข้ามเพศในการได้รบัการจ้างงานในประเทศไทย (ILO, 2014)

การเกณฑ์ทหารในประเทศเก�หลใีต้ครอบคลมุผูช้ายทกุคนทีม่อีายมุากกว่า 19 ปีขึ้นไป มกีรณหีนึง่ทีผู่ห้ญงิข้ามเพศคนหนึง่ก�าลงัถกูสอบสวน 
ในข้อหาหนีการเข้ารับราชการทหาร เหตุเพราะเธอยังคงใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายเพราะแรงกดดันจากครอบครัว ในบรรยากาศทางสังคมเช่นนี้  
การวนิจิฉัยโดยแพทย์ว่าเป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนดิ” แต่เพยีงอย่างเดยีวโดยไม่ผ่านการผ่าตัดไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการยกเว้น
จากการเกณฑ์ทหารเสมอไป ดังนั้น ด้วยความกลัวที่จะต้องเข้ารับราชการทหารท�าให้ผู้หญิงข้ามเพศบางคนเข้ารับการผ่าตัดเอาอัณฑะออกเพื่อ
หลกีเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร35

ในประเทศสงิคโปร์ผูช้ายทกุคนทีม่อีายมุากกว่า 18 ปีต้องเกณฑ์ทหาร ผูห้ญงิข้ามเพศซึง่บัตรประจ�าตวัประชาชนระบุว่า M จะถูกจดัประเภท
อยูใ่นกลุม่ 302 ซึ่งเป็นรหสัทางการแพทย์ส�าหรบับคุลากรซึง่เป็น “รกัร่วมเพศ แต่งกายข้ามเพศ หรอืผู้ชอบร่วมเพศกบัเดก็ ฯลฯ” การถกูจดักลุม่อยู่
รวมกบัผู้ชอบร่วมเพศกบัเดก็เป็นการตตีราทัง้เกย์และบคุคลข้ามเพศ ในสถานการณ์เช่นนี้บคุคลข้ามเพศจะถกูส่งไปเข้ารบัการประเมนิทางจติวทิยา
โดยละเอยีด ซึ่งรวมถงึการที่บุพการจีะถูกเรยีกไปสัมภาษณ์ด้วยหากบุคคลนัน้ยังมอีายุต�่ากว่า 21 ปี36

ผูช้ายขา้มเพศในประเทศสงิคโปร์จะถกูเรยีกตัวเข้ารับราชการทหารเมือ่เพศในเอกสารประจ�าตวัถูกเปลีย่นเป็นเพศชาย และยงัมอีายตุ�า่กว่า  
40 ปี พวกเขาต้องผ่านการทดสอบทางการแพทย์และจิตวิทยาร่วมกับผู้เข้ารับราชการอื่นๆ มีเรื่องเล่าหนึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อาจ
แนะน�าให้มีการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากพวกเขารู้ว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศ ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียผู้ชายข้ามเพศมักถูกตัดออกจาก 
การเกณฑ์ทหาร เพราะไม่ถูกนับว่าเป็นเพศชาย37

3.3.8.2	กฎหมายการเลียนแบบเพศหญิงและการแต่งกายข้ามเพศ
ในหลายประเทศในภูมภิาคแปซฟิิก การบรหิารจัดการในยุคอาณานคิมท�าให้เกดิกฎหมาย “การแต่งกายข้ามเพศ” ซึ่ง ห้ามบุคคลใดแต่งงาน

หรอืแสดงออกในทาง “ตรงกนัข้าม” กบัเพศทางชวีวทิยา ซึง่น�ามาซึง่บทบาททางเพศอันเคร่งครดัแบบยโุรปและการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและเพศหญงิในวัฒนธรรมแปซฟิิก (PSDN, 2009)

เมื่อไม่นานมานี้ มีการตั้งค�าถามกับการมีอยู่ของกฎหมายการแต่งกายข้ามเพศและการเลียนแบบเพศหญิงในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชีย  
ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 ประเทศซ�มัวได้ยกเลกิมาตราที่ 58N ของกฎหมายอาชญากรรม และในวันที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์
ประเทศม�เลเซยีได้ประกาศว่ามาตราที่ 66 ของกฎหมายอาชญากรรมอสิลามของรัฐเนอเกอรเีซมิบลีัน (Negeri Sembilan) นัน้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวท�าให้การที่ผู้หญิงข้ามเพศสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงหรือแสดงออกในฐานะผู้หญิงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมาย โดยมีบทลงโทษเป็นค่าปรับหรือการจ�าคุกไม่ต�่ากว่าหกเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศาลรัฐบาลกลางได้ให้อนุญาตแก่รัฐบาล
ของรัฐในการยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสนินี้ ทัง้นี้การอุทธรณ์จ�ากัดอยู่ที่ว่ามาตราที่ 66 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรอืไม่ ศาลรัฐบาลกลางจะไม่รับข้อโต้แย้ง
ของรัฐบาลของรัฐที่ว่าศาลอุทธรณ์ไม่มอี�านาจเหนอืกฎหมายอสิลาม

35. จากบทสนทาส่วนตัวกับซุงฮยุนลี (Seung-hyun Lee), 5 กันยายน พ.ศ. 2557 
36. ระบบนี้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทางทหารของบุคคลข้ามเพศเนื่องจากพวกเขาถูกลดล�าดับชั้นทางการแพทย์และถูกให้เข้ารับการอบรมทางทหารขั้นพื้นฐานที่ปรับ

หลักสูตรมาส�าหรับบุคคลข้ามเพศ หลังส�าเร็จการศึกษาก็จะถูกส่งไปประจ�าการในงานที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรืออยู่ในส่วนงานที่ไม่มีประเด็นละเอียดอ่อน 
และถูกลดสถานะทางระดับความปลอดภัยให้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่มีชั้นความลับได้

37. บุคคลข้ามเพศสามารถเป็นทหารได้ในกองทัพของทั้งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
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3.3.8.3	ความผิดทางอาญาในที่สาธารณะ
ในหลายประเทศของภูมภิาคเอเชยี เช่น ประเทศไทย สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี กัมพูช� เนป�ล ม�เลเซยี และฟิลปิปินส ์กฎหมายเหตุร�าคาญ

ในที่สาธารณะและภาวะความไร้บ้านถูกใช้อย่างปราศจากเหตุผลในการล่วงละเมิดผู้หญิงข้ามเพศ ในบางประเทศ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย 
ต�ารวจศาสนามหีน้าทีใ่นการจบับคุคลข้ามเพศโดยอาศยัช่องทางทางกฎหมายดงักล่าว (Human Rights Watch, 2014) ในอดตีผูห้ญงิข้ามเพศถูกจบักุม
ด้วยข้อหาการไร้ที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฟิลิปปินส์เพียงเพราะเดินตามถนนในยามวิกาล มาตราดังกล่าวถูกยกเลิกไปในปี  
พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ บทบญัญตั ิ“เรือ่งอื้อฉาวสาธารณะ” ยงัถกูใช้เพือ่จบักมุผูห้ญงิข้ามเพศหลายคนทีจ่ดังานประชนัความงามกนัที่ป่าช้า (Balzer 
and Hutta, 2012)

ในประเทศกัมพูช� นโยบายความปลอดภัยระดับหมู่บ้านและเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2554 (Village and Commune Safety 
Policy 2011: VCSP) มกัถกูใช้เป็นข้ออ้างในการจบักมุและล่วงละเมดิบคุคลข้ามเพศและผูข้ายบรกิารทางเพศอยูบ่่อยครัง้ มาตราด้านความปลอดภยั
และความสงบเรยีบร้อยของประชาชนท�าให้หน่วยงานในระดับท้องถิน่ต้องก�าจดัอาชญากรรมทกุรปูแบบ เช่น ยาเสพตดิ การค้าประเวณ ีและความ
รุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนประเทศกัมพูชาอ้างว่านโยบายดังกล่าวนี้มีอยู่เพื่อควบคุมประชากรและจับกุมก่อนที่จะ
เกิดเหตุ ซึ่งรวมถึง บุคคลข้ามเพศและ LGB ซึ่งนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ หรือใครก็ตามที่ต�ารวจสันนิษฐานว่าเป็นผู้ขายบริการทางเพศ บุคคลข้าม
เพศซึ่งถูกจับกุมมักต้องจ่ายเงินหรือของมีค่าแก่ต�ารวจเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ทั้งนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรือขู่กรรโชกจาก
การใช้แนวนโยบาย VSCP ทัง้นี้เพราะ VSCP มใิช่กฎหมายอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเพยีงแนวนโยบายจากรัฐมตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่มี
แนวทางการด�าเนนิการที่เหมาะสมส�าหรับทัง้ผู้บังคับกฎหมายและประชาชนทั่วไป (CCHR, 2012; UNDP, 2014a)

ในประเทศเนป�ล กฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายความผดิทางอาญาในที่สาธารณะ (1970) ถูกใช้ในการล่วงละเมดิมทีสิ (metis) และบุคคล 
LGB ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 Human Rights Watch ได้รายงานว่าผู้หญงิข้ามเพศสี่คนถูกจับกุมด้วย “กฎหมายที่ระบุค�าอย่างก�ากวมซึ่งอาจ
ส่งผลให้ต้องจ�าคุกถงึ 25 วัน และถูกปรับไม่ต�่ากว่า 300 เหรยีญสหรัฐฯ” โดยที่สองเดอืนก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) ได้
บันทกึเหตุการณ์จับกุมบุคคลข้ามเพศและ LGB 12 เหตุการณ์ รวมแล้วต้องจ่ายค่าประกันตัวไปกว่า 6,500 เหรยีญสหรัฐฯ ค�าร้องที่ยื่นร้องเรยีนต่อ
ส�านักงานต�ารวจยังไม่ได้รับการตรวจสอบ (Human Rights Watch, 2013; UNDP, 2014e)
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กรณีตัวอย่าง: ความยุติธรรมส�าหรับเพื่อนหญิง, ประเทศมาเลเซีย (ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย)

ความยุตธิรรมส�าหรับเพื่อนหญงิ (Justice for Sisters: JFS) เป็นองค์กรอาสาสมัครน�าโดยกลุ่มบคคลข้ามเพศในมาเลเซยี ถูกก่อตัง้ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2553 เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาการล่วงละเมดิบุคคลข้ามเพศโดยองค์กรทางศาสนาในเขตเซอเร็มบัน รัฐเนอเกอรเีซมิบลีัน

ในช่วงแรก หลำยคนสับสนและสงสัยว่ำ JFS คอือะไร ชมุชนบคุคลข้ำมเพศหลำยแห่งสร้ำงอปุสรรคต่อกำรเข้ำถงึโดยอตัโนมตัใิน
ทนัททีีใ่ช้ค�ำภำษำองักฤษหรอืศพัท์ยำกๆ เรำจงึต้องท�ำตัวให้กลมกลนื... ฉนัพูดภำษำท้องถิน่ของชุมชนได้ ภำษำท�ำให้ฉนัเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน และร่วมเป็นเจ้ำของปัญหำ...และยังเป็นวธิใีนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับตัวพวกเรำด้วย

JFS ตั้งค�าถามต่อความสอดคล้องกันของรัฐธรรมนูญมาตราที่ 66 ของกฎหมายอิสลามของรัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน ซึ่งได้บัญญัติให้การแต่ง
กายข้ามเพศเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย อนัมทีีม่าจากการตดัสนิคดขีองศาลสงูเซอเร็มบัน ผู้หญงิข้ามเพศถกูจบักมุซ�า้แล้วซ�า้เล่า บางครัง้อาจถงึสีห่รอื
ห้าครัง้ พวกเธอต้องขึ้นศาลและถูกจ�าคุกในเรอืนจ�าชาย

เมื่อยอมรับสำรภำพ คุณจะถูกบันทกึลงในบันทกึอำชญำกรรม กลำยเป็นบุคคลที่มคีวำมผดิซ�ำ้ และคุณก็จะตกอยู่ในควำมเสี่ยง
และเปรำะบำง... มันเป็นควำมล้มเหลวอย่ำงสมบรูณ์ในแง่ของกำรเข้ำถงึควำมเป็นธรรม กำรรบัรู้ในตัวตนของตนเอง และกำรใช้
ชวีติอย่ำงมศีักดิ์ศร ี– มันเป็นกำรละเมดิสทิธมิำกมำยในแง่มุมต่ำงๆ

JFS ได้พฒันาบตัรค�าซึง่ระบขุ้อแนะน�าในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธขิองผูห้ญงิข้ามเพศเอาไว้ในกรณทีีพ่วกเธอถกูจบัเพือ่ลดแรงกดดนัให้ยอมรบั
สารภาพผดิ

ส่วนใหญ่ผู้หญิงข้ำมเพศมักสำรภำพผิด เพรำะ... พวกเธอคิดว่ำสิ่งที่พวกเธอเป็นเป็นสิ่งที่ผิด... ส่วนใหญ่ต้องกำรให้เรื่องจบ
ลงเร็วๆ และหนทำงเดียวก็คือกำรยอมรับสำรภำพผิด... มีหลำยกรณีที่ผู้พิพำกษำไม่มีควำมเป็นกลำง พวกเขำควรตัดสินคด ี 
ไม่ใช่มำตัดสนิเรำ 

ท้ายทีส่ดุ ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2557 JFS ชนะคด ีอย่างไรกต็ามการจบักมุข้อหาการแต่งกายข้ามเพศยงัคงมอียูเ่พราะกฎหมายอสิลาม
ยังถูกบังคับใช้โดยต�ารวจ JFS จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และการแสดงออก
ทางเพศ (SOGIE) และสทิธขิองบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ JFS ยังได้ท�าการส�ารวจออนไลน์เกี่ยวกับการละเมดิและประเด็นปัญหาอื่นๆ  
ซึ่งสมาชกิของชุมชนต้องเผชญิ

อย่างไรกด็ ียงัมผีลเชงิบวกจากการด�าเนนิคดเีช่นกนั คดคีวามดงักล่าวก่อให้เกดิความสนใจต่อปัญหาของบคุคลข้ามเพศในประเทศ ปัจจบุนั 
สื่อ ต่างๆ (ทัง้สื่อกระแสหลักในภาษาอังกฤษและภาษาจนี) ต่างก็ใช้ค�าว่า “บุคคลข้ามเพศ” และค�าอื่นๆ ที่มคีวามเหมาะสม กลุ่มเครอืข่ายและ
สถานทูตต่างๆ ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผย และท�าให้ JFS ได้รับเชิญให้ไปพูดในประเด็นด้านเพศในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
มาเลเซยี บางมหาวทิยาลัยเริ่มมนีโยบายที่เป็นมติรกับบุคคลข้ามเพศ เช่น ห้องน�า้ส�าหรับคนทุกเพศ เป็นต้น มผีู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ
มากขึ้นที่เริ่มร่วมขบวนขับเคลื่อนทางสังคม และขณะนี้ม ีJFD สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊คประมาณ 3,000 ถงึ 4,000 คน

ที่มา: การสัมภาษณ์กับ Nisha Ayub

ส่วนหนึง่ของกรณตีวัอย่างมาจากการสมัภาษณ์ต่อสือ่ประเทศมาเลเซยี ทีม่า: www.themalaymailonline.com/malaysia/ article/10-things-
about-justice-for-sisters-defenders-of-transgenders#sthash.qp1r0Q0T.dpuf.

3.3.9	กฎหมายอันครอบคลุมและมีความเป็นกลางทางเพศ
ในทางที่แตกต่างจากผลกระทบเชิงลบของกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น กฎหมายที่มีความเป็นกลางทางเพศมีศักยภาพที่จะเพิ่ม 

ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลข้ามเพศและลดอุปสรรคที่พวกเขาต้องประสบจากความคลุมเครือในแนวปฏิบัติของกฎหมายที่ระบุเพศ 
เฉพาะว่าจะรวมเอาบุคคลข้ามเพศเข้าไว้ในเพศใด

ในประเทศไทย รัฐบาลท�างานร่วมกับผู้น�าเครอืข่าย LGBT ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อร่างกฎหมายคู่ชวีติส�าหรับคู่รักเพศเดยีวกัน อย่างไรก็ตาม
กฎหมายฉบับนี้ถูกยับยั้งไว้หลักจากที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสภา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค�าว่า “การแต่งงานของเพศเดียวกัน” อาจเป็นการ
กดีกนับคุคลข้ามเพศออกจากสทิธใินการแต่งงาน ผู้เข้าร่วมการประชมุ Being LGBT in Asia ทีป่ระเทศไทยได้แนะน�าให้มกีารแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ให้ใช้ค�าที่มีความเป็นกลางทางเพศและท�าให้พลเมืองไทยทุกคนเข้าถึงการคุ้มครองและโอกาสภายใต้กฎหมายได้อย่างเท่าเทียม 
(UNDP and USAID, 2014g) นี่เป็นแนวทางซึ่งประเทศนวิซแีลนดเ์ลอืก คอืแก้พระราชบัญญัตกิารแต่งงานในปี พ.ศ. 2556 การแก้ไขเหล่านี้ระบุว่า 
การแต่งงานเป็นเรื่องระหว่างบุคคลสองคน โดยไม่เกี่ยวว่าเป็นเพศใด มวีถิทีางเพศแบบไหน หรอืมอีัตลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นอะไร38

38.  พระราชบัญญัติการแต่งงานฉบับแก้ไข (นิยามของการแต่งงาน) พ.ศ. 2556 ได้ยกเลิกมาตราที่ 30(2) ของพระราชบัญญัติทะเบียนการเกิด การตาย การแต่งงาน และ
ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2538 ซึ่งไม่อนุญาติให้บุคคลซึ่งแต่งงานแล้วแก้ไขข้อมูลทางเพศในใบสูติบัตรได้
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ในภูมภิาคเอเชยี ความสามารถของบุคคลข้ามเพศในการร้องเรยีนเมื่อถูกข่มขนืหรอืถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ถูกจ�ากัด
โดยกฎหมายซึ่งให้นิยามอาชญกรรมประเภทนั้นไว้อย่างแคบคือให้นิยามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้ชายเป็นฝ่ายกระท�าต่อผู้หญิง หรือมีการระบุ
อย่างเฉพาะเจาะจงถึงส่วนของร่างกายซึ่งไม่ได้รวมถึงร่างกายของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งหมายความว่าการละเมิดทางเพศต่อบุคคลข้ามเพศไม่ถูกนับ
เป็นอาชญากรรม (Youth Voices Count, 2013) ในประเทศเนป�ล การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงข้ามเพศหรือบุคคลซึ่งเป็นเพศภาวะที่สาม 
ไม่ถูกนับว่าเป็นการข่มขนื และจะถูกปฎบิัตใินฐานะโทษสถานเบากว่าการข่มขนืผู้ญงิ (UNDP and USAID, 2014e) ในฮ่องกง กฎหมายว่าด้วยการ
ข่มขนืครอบคลุมผู้หญงิข้ามเพศซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วและผู้ชายข้ามเพศซึ่งยังไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ

ในประเทศซึง่บคุคลข้ามเพศยังไม่สามารถเปลีย่นเพศทางกฎหมายได้เช่นในประเทศเวยีดน�ม กฎหมายซึง่ระบโุทษทางอาญาต่อความรนุแรง
ทีผู่้ชายกระท�าต่อผู้หญงิไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้หญงิข้ามเพศ กฎหมายความรนุแรงทางเพศทีม่คีวามเป็นกลางทางเพศระบวุ่าบคุคลข้ามเพศมี
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยไม่ขึ้นอยู่กับเพศของตนหรือเพศของผู้กระท�าความรุนแรง กฎหมายลักษณะดังกล่าวยังระบุแนวทางการ
ด�าเนนิการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลอืบุคคลซึ่งถูกคู่ชวีติกระท�าความรุนแรงด้วย ในปีพ พ.ศ. 2550 การแก้ไขนยิามของการข่มขนืในประเทศไทย
ได้หมายรวมถงึการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศและ LGB ด้วย (Sanders, 2011, cited in UNDP, 2014g)

3.4	สิทธิในสุขภาพ	
บุคคลข้ามเพศมีสิทธิเสมอกับบุคคลอื่นๆ ในการได้รับประโยชน์จากมาตรฐานอันพึงมีของการมีสุขภาวะที่ดี พันธกรณีเหล่านี้ถูกก�าหนดขึ้น

ในสนธสิัญญาและกรอบความร่วมมอืในระดับนานาชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights: ICESCR) นอกจากนี้ยังได้ถูกสะท้อนอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืก
ปฏบิัตติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women: CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสทิธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ซึ่งหลายประเทศในภูมภิาคนี้ได้ให้สัตยาบันไว้ กรอบความร่วมมอืที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในการประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับการมีอยู่ของระบบและการให้บริการสุขภาพ การเข้าถึง การยอมรับ และ
คณุภาพ (CESCR, 2000) รวมไปถงึการส่งเสรมิให้มคีวามเคารพและยดึถอืในหลกัการของศกัดิศ์ร ีความเท่าเทยีม การไม่เลอืกปฏบิตั ิการรบัผดิชอบ  
และการมสี่วนร่วม ทว่ายังนับได้ว่ามชี่องว่างในประเด็นดังกล่าวอยู่พอสมควร

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

1

2–5

60+

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: Reisner et al., 2015.
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3.4.1	บทน�าและช่องว่างทางความรู้ที่ส�าคัญ
ในส่วนนี้จะสรุปข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การทบทวนอย่างเป็น

ระบบเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับการศึกษาด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศพบว่าในหลายพื้นที่ในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียยังไม่มีงานศึกษาวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว (Reisner et al., 2015) และแม้แต่ในกรณปีระเทศที่พบงานศกึษาวจิัยก็พบการศกึษาวจิัยอยู่เพยีงสองถงึห้าชิ้น (ซึ่งก็มักเป็นเช่นนี้
ในทุกประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา) ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

หลายปีหลังมานี้เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศออกมาจ�านวนมาก โดยมากเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาค
เอเชีย (Winter, 2012; WHO, 2013a, 2013b) ปัจจุบันยังมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับสถานะของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก และข้อมูลเท่าที่มี
อยู่ก็เน้นไปที่ผู้หญงิข้ามเพศแต่เพยีงกลุ่มเดยีว (WHO, 2013b) ข้อมูลที่มอียู่น้อยมากในภูมภิ�คแปซฟิิกนี้ส่วนใหญ่มาจากภูมภิาคย่อยเมล�นเีซยี 
(Melanesia) ซึ่งไม่ครอบคลุมถงึภูมภิาคย่อยโพลนีเีซยี (Polynesia) และไมโครนเีซยี (Micronesia)

ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศถูกดึงมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งเก็บข้อมูลในกลุ่ม
ผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อดัชนสีุขภาพทุกประเภทในทุกกลุ่มประชากรในทุกประเทศ หลายประเทศ
ในภูมิภาคนี้ยังคงรวมผู้หญิงข้ามเพศอยู่ในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) การท�าเช่นนี้ท�าให้มองไม่เห็นถึงการมีอยู่ของอัตลักษณ์ของ 
ผู้หญงิข้ามเพศ และไม่อาจทราบได้ถงึภาวะโรคด้าน HIV ของประชากรกลุ่มนี้ ในการประชุม WHO/UNAIDS ระหว่างสองภูมภิาคที่ผ่านมาเรยีกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกรับรู้ตัวตนของบุคคลข้ามเพศ และเก็บข้อมูลของบุคคลข้ามเพศแยกออกจากกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) (WHO 
WPRO and UNAIDS, 2015) ข้อเรยีกร้องดงักล่าวสะท้อนถงึค�าแนะน�าของ WHO เกีย่วกบัความส�าคญัของการก�าหนดและการตดิตามกลุม่เป้าหมาย
แยกตามกลุ่มประชากรหลักๆ (WHO 2014a; WHO 2015e)

สถานการณ์ของผูข้ายบรกิารทางเพศกม็คีวามคล้ายคลงึกนั นัน่คอืการขาดข้อมลูเกีย่วกบัผูข้ายบรกิารทางเพศท�าให้มองไม่เหน็ถงึผลกระทบ 
อันสะสมมาอย่างต่อเนื่องของการตีตราและการกีดกันบุคคลข้ามเพศซึ่งเป็นผู้ขายบริการทางเพศ และยังท�าให้ไม่เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของ
โครงการพัฒนาชุมชนซึ่งท�าให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ HIV มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ชายข้ามเพศที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศนั้นถูกตัดออกไปจาก
ความสนใจอย่างสิ้นเชงิ

ทัว่ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ยังไม่มหีลักฐานเชงิปรมิาณเกีย่วกับประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศ แม้ว่าในเครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศเองจะรู้ว่า
ขนาดของเครอืขา่ยก�าลงัมขีนาดใหญ่ขึ้น และประเทศในเอเชยีทีม่เีครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศทีม่ัน่คงจะเริม่มกีารเตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ ส�าหรบัภมูภิาค
แปซฟิิกอัตลักษณ์ความเป็นผู้ชายนัน้เพิ่งเริ่มที่จะปรากฏต่อสาธารณะให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้

ข้อมลูบุคคลข้ามเพศทีเ่ข้าถงึได้ส่วนใหญ่มาจากกลุม่ประชากรในเขตเมอืงซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นตวัแทนมากเกนิไปภายในชมุชนบุคคลข้ามเพศ  
อย่างไรกด็ ีบคุคลข้ามเพศในเมอืงเลก็ๆ หรอืเขตชนบทยงัมแีนวโน้มต�า่กว่าท่ัวไปทีจ่ะเข้าถงึการให้บรกิารสุขภาพและการช่วยเหลอืสนับสนนุระหว่าง
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน

ข้อมลูทีม่อียู่มกัถกูจ�ากดัอยูท่ีก่ลุม่ประชากรผูใ้หญ่ ในขณะทีเ่ยาวชนข้ามเพศนัน้มคีวามเสีย่งและเปราะบางมากขึ้นต่อการถกูเลอืกปฏบิตัจิาก
ครอบครัว โรงเรยีน และสถานที่ท�างานอย่างเห็นได้ชัด

3.4.2	การไม่ระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิต:	ความหลากหลายทางเพศมิใช่ความเจ็บป่วยทางจิต	
ในทั่วโลกซึ่งรวมทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรด้านสุขภาพก�าลังเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน 

ในประเด็นความจ�าเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ เพื่อให้บุคคลข้ามเพศไม่ถูกนิยามว่าเป็นโรคจิต การเคลื่อนไหวนี้ในบางครั้งอาจเรียกว่า  
“การไม่ระบุว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจติ (de-psychopathologisation)” (WPATH Board of Directors, 2010)

กำรแสดงออกถงึคุณลักษณะทำงเพศภำวะ ซึ่งรวมถงึอัตลักษณ์ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกดินัน้เป็นปรำกฏกำรณ์ที่พบ
ได้ทั่วไปของมนุษย์และมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปในแต่ละวัฒนธรรม จึงมิควรถูกตัดสินว่ำเป็นโรคที่มีติดตัวมำแต่ก�ำเนิด หรือ 
ถูกตัดสินว่ำเป็นเรื่องในเชิงลบ กำรท�ำให้คุณลักษณะทำงเพศหรือัตลักษณ์ทำงเพศภำวะกลำยเป็นโรคทำงจิตพยำธิวิทยำนั้นเป็นกำร
ส่งเสริมและกระตุ้นกำรตีตรำ ก่อให้เกิดอคติและกำรเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้บุคคลข้ำมเพศมีควำมเสี่ยงและเปรำะบำงต่อกำรกีดกัน
ทำงสังคมและกฎหมำย เพิ่มควำมเสี่ยงต่อสุขภำวะทำงจิตและทำงกำย สมำคมวิชำชีพโลกว่ำด้วยสุขภำพของคนข้ำมเพศ (WPATH) 
กระตุ้นให้หน่วยงำนรัฐและหน่วยงำนทำงกำรแพทย์ทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบัติขององค์กรของตนเพื่อก�ำจัดกำรตีตรำต่อบุคคลที่มี 
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ

ในระดับภูมิภาค สมาคมจิตวิทยาของประเทศฟิลิปปินสไ์ด้ออกมาประกาศสนับสนุน “การขับเคลื่อนระดับโลกเพื่อก�าจัดการตีตราอาการ
ป่วยทางจติ” ซึ่งมคีวามเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ และ LGB มาโดยตลอด (UNDP and USAID, 2014f)
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WHO มหีน้าทีรั่บผดิชอบต่อการก�าหนดบัญชจี�าแนกโรคและปัญหาสุขภาพทีเ่กีย่วข้องระหว่างประเทศ (International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problems: ICD) คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�าหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders: DSM) จัดพมิพ์โดยสมาคมจติเวชศาสตร์สหรัฐอเมรกิา (American Psychiatric Association) ทัง้บัญชแีละคู่มอืดังกล่าวถูกใช้อย่าง 
กว้างขวางโดยระบบสาธารณสุขทั่วโลกเพื่อจัดประเภทและจัดสรรทุนให้แก่การให้บรกิารทางสุขภาพ

การให้บริการสุขภาพที่บุคคลข้ามเพศต้องการเพื่อรับการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์นั้นถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มการวินิจฉัยสุขภาพจิตทั้ง
ใน ICD และ DSM ที่ผ่านมาทั้ง ICD และ DSM ใช้ค�าว่า “ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ” (gender identity disorder) จนกระทั่งในปี  
พ.ศ. 2557 DSM ได้เปลี่ยนกลับไปสู่ค�าว่า “ภาวะขัดแย้งในเพศภำวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกดิ” (gender dysphoria) การเปลี่ยนค�าดังกล่าว
นี้นับเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคัญ เพราะค�าว่าความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะนั้นถูกมองว่าเป็นผลเชิงลบต่ออัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศ 
ในขณะที่ภาวะขัดแย้งในเพศภำวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเน้นไปที่ความขัดแย้งที่บุคคลข้ามเพศรู้สึกเมื่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน 
ไม่เข้ากบัร่างกายของตัวเอง ภาวะขดัแย้งในเพศภำวะกบัเพศทีถู่กก�ำหนด ณ แรกเกดิอธบิายถงึความขัดแย้งทางจติวทิยาซึง่อาจหายไปได้เมือ่ความ
สมัพันธ์ระหว่างบคุคลนัน้กบัร่างกายของตวัเองมคีวามเปลีย่นแปลงไป (เช่น ผลจากการรบัฮอร์โมน หรอืการผ่าตดั) แม้จะยงัมข้ีอถกเถยีงกนัอยูบ้่าง 
แต่ค�าว่า “ภาวะขัดแย้งในเพศภำวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกดิ” ใน DM ก็ได้ให้หนทางต่อการครอบคลุมการให้บรกิารทางการแพทย์โดยไม่ตี
ตราบุคคลข้ามเพศอย่างถาวรด้วยค�าว่า “ความผดิปกตทิางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ”39

WHO ก�าลงัอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ ICD ซึง่ ICD ฉบบัล่าสดุในขณะนี้คอืฉบบัที่ 10 (ICD-10) และเมือ่ ICD ครอบคลมุอาการทางสขุภาพทกุ 
รปูแบบ จงึมโีอกาสทีจ่ะพจิารณาเอาประเภทของสขุภาพของบุคคลข้ามเพศไปอยูน่อกประเภทของความผดิปกตทิางจติ ข้อเสนอแนะในปัจจบุนัเสนอให้ 
แทนที่ค�าว่า “ความผดิปกตทิางอตัลักษณ์ทางเพศภาวะ” (ถกูจดัประเภทว่าเป็นความผดิปกตทิางสขุภาพจติใน ICD-10) ด้วยค�าว่า “ภาวะความไม่สอดคล้อง 
ทางเพศภาวะในเยาวชนและผูใ้หญ่” (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood: GIAA) ใน ICD-11 การจดัประเภทนี้จะถกูย้ายไปอยูใ่น
บททีจ่ะเกดิขึ้นใหม่ใน ICD-11 คอืบทของอาการซึง่เกีย่วข้องกบัสขุภาวะทางเพศ (ร่าง ICD-11 ฉบบัระหว่างการพฒันา)40 หากมกีารเปลีย่นแปลงตาม 
ข้อเสนอแนะดงักล่าวจะท�าให้บคุคลข้ามเพศสามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพของบคุคลข้ามเพศได้อย่างไม่ถกูตตีราว่ามคีวามผดิปกตทิางจติ

ในปี พ.ศ. 2557 คณะท�างานอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการแต่ตัง้โดยกลุ่มส่งเสรมิความเท่าเทยีมเพื่อบุคคลข้าม
เพศโลก (Global Action for Trans* Equality: GATE) ได้ให้การสนบัสนนุอย่างแข็งขันต่อการยกเลกิการระบอัุตลกัษณ์ทางเพศภาวะออกจากบทอนัว่า
ด้วยความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมใน ICD และยังได้กล่าวอีกด้วยว่าการก�าหนดประเภท “ภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเยาวชน
และผู้ใหญ่” (GIAA) ที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนอย่างถี่ถ้วน คณะท�างานผู้เชี่ยวชาญคัดค้านการก�าหนดประเภท “ภาวะ 
ความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเด็ก” (Gender Incongruence of Childhood: GIC) โดยได้เสนอทางเลอืกส�าหรับจัดการกับปัญหาที่เด็กที่มคีวาม
หลากหลายทางเพศต้องเผชญิโดยไม่ตตีราว่าความหลากหลายทางเพศเป็นโรค (GATE, 2013)

สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสุขภาพของคนข้ามเพศ (WPATH) ได้ตัง้คณะท�างานและเผยแพร่ข้อเสนอเชงินโยบายส�าหรับการปรับปรุง ICD และ
ยงัได้ส�ารวจความเหน็ของสมาชกิในเครอืข่ายของตนเกีย่วกบัการระบปุระเภท “ภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศภาวะในเดก็” (GIC) ทีไ่ด้ถูกเสนอมา

ในปี พ.ศ. 2558 ที่แนวทางต้นแบบฉบับนี้ถูกปรับปรุงเสร็จสิ้นนั้น มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการประชุมสมัชชาอนามัยโลกจะส่ง ICD-11 เข้ารับ 
การพจิารณาเพื่อรับรองในปี พ.ศ. 2560/2561

3.4.3	การให้บริการทางสุขภาพทั่วไป	
บุคคลข้ามเพศต้องการการเข้าถึงบริการทางสุขภาพทั่วไปเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ (ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, 

และตติยภูมิ) บุคลากรด้านสุขภาพสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนส�าคัญเพื่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดาย 
ทีบ่คุลากรวชิาชพีหลายคนขาดความคุน้เคยกบัประสบการณ์ชวีติของบคุคลข้ามเพศ หรอืพื้นฐานความรูห้รอืการอบรม ในการทีจ่ะตอบสนองต่อความจ�าเป็น 
ทางสุขภาพทั่วไปของบุคคลข้ามเพศได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในเป้าหมายหลักของแนวทางต้นแบบนี้คอืการเตมิเต็มช่องว่างทางข้อมูลเหล่านี้

39. อย่างไรก็ตาม การเข้ารับบริการทางการแพทย์ส�าหรับบุคคลข้ามเพศผ่านการวินิฉัยด้วย DSM ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงความเหมาะสม น่ันเพราะ DSM เป็นคู่มือส�าหรับ
ความผิดปกติทางจิต

40. ที่มา: http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en

“ฉันแต่งหน้ำทำปำกเป็นตุ๊กตำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ พวกเจ้ำหน้ำที่ที่โรงพยำบำลคงตะหวำดใส่ฉันกันพอดี แล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้ำหน้ำที่หรอก  
แม้แต่พวกผู้รับบรกิำรด้วยกันก็เลอืกปฏบิัตติ่อพวกเรำเหมอืนกัน”

 — ผู้หญงิข้ามเพศ, ประเทศป�ปัวนวิกนิี (การสัมภาษณ์, เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
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บุคคลข้ามเพศหลายคนถูกปฏิเสธจากบริการทางสุขภาพทั่วไป หรือถูกตัดสินเพราะอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศของตน และ 
บ่อยครัง้ได้รวมถงึการที่บุคคลข้ามเพศถูกกล่าวถงึอย่างไม่เหมาะสมด้วยค�าว่า “มัน” หรอืการที่ผู้หญงิข้ามเพศถูกล่าวถงึในฐานะผู้ชาย หรอืผู้ชาย
ข้ามเพศถูกเรยีกว่าเป็นผู้หญงิ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว บุคคลข้ามเพศในหลายพื้นที่ในภูมิภาคนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการถูกเลือกปฏิบัติและถูกกฎหมาย
ท�าให้เป็นอาชญากร การบันทกึข้อมลูสขุภาพมักระบุเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิของบคุคลข้ามเพศ ท�าให้บคุคลข้ามเพศถกูตดัสนิหรอืเลอืกปฏบิตัิ
จากผู้ให้บรกิารสุขภาพ การเลอืกปฏบิัตดิังกล่าวรวมถงึการปฏเิสธการให้บรกิารทางการแพทย์ หรอืการปฏเิสธการรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลหรอืคลนิกิที่มกีารแยกเพศชายหญงิ ((Salas and Srorn, 2013; UNDP, 2014g, 2014h; WHO, 2014b)

นอกจากนี้ การเข้าถงึแพทย์ คลนิกิ หรอืโรงพยาบาลเพือ่รบับรกิารสขุภาพอาจเป็นเรือ่งยากส�าหรบับคุคลข้ามเพศหลายคน หนึง่ในความเสีย่ง 
และความเปราะบางต่อการมีสุขภาวะที่ไม่ดีอันเกิดจากการตรวจสุขภาพซึ่งอาจต้องมีการตรวจร่างกาย บุคคลข้ามเพศหลายคน การแสดงส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้กับบุคลากรด้านสุขภาพได้ดูอาจท�าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือทุกข์ใจได้เพราะมีร่างกายที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ ปัญหาดังกล่าวอาจแย่ลงไปอกีหากผู้ให้บรกิารสุขภาพใช้ถ้อยค�าซึ่งเป็นการปฏเิสธหรอืท�าร้ายตัวตนของบุคคลข้ามเพศ ท�าให้บุคคลข้าม
เพศหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ หรือท�าให้ความต้องการทางสุขภาพเฉพาะของบุคคลข้ามเพศไม่ได้รับความสนใจอย่าง 
ที่ควร ในส่วนที่ 4.1.1 ของแนวทางต้นแบบนี้จะกล่าวถงึแนวปฏบิัตสิ�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในการปฏสิัมพันธ์กับบุคคข้ามเพศในขัน้ต้นซึ่งนับว่า
เป็นสิ่งที่มคีวามส�าคัญมาก

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้หญงิข้ามเพศชาวไทยได้เล่าถงึประสบการณ์ส่วนตัวของเธอที่เมื่อไปเข้ารับบรกิารในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งท�าให้เธอไม่อยาก
เข้ารับการรักษาพยาบาลแม้ว่าจะมคีวามจ�าเป็นก็ตาม

“ตอนนัน้ฉันไม่สบำย ไข้ขึ้นสูงมำกประมำณ 40 องศำ จนฉันต้องแอดมติเข้ำโรงพยำล (รัฐ) ฉันบอกกับหมอว่ำฉันผ่ำตัดแปลงเพศแล้วและ
ขอให้ฉันเข้ำพักในหอผู้ป่วยหญงิ แต่หมอบอกว่ำหมอไม่ได้เป็นหมอประจ�ำที่นั่นจงึไม่มอี�ำนำจตัดสนิใจ พยำบำลบอกว่ำคงยอมให้ฉันเข้ำพักในหอ
ผู้ป่วยหญงิไม่ได้เพรำะชื่อฉันเป็นผู้ชำย ฉันพยำยำมจับขอบประตูเอำไว้ไม่ให้พวกเขำดันฉันเข้ำไป...

หลังจำกกำรป่วยครั้งนั้น ฉันก็ยังมีอำกำรป่วยอยู่บ่อยครั้ง แต่ฉันไม่เคยอยำกจะไปโรงพยำบำลอีกเลย เว้นแต่ฉันจะไม่สบำยมำกๆ จนทน
ไม่ไหวจรงิๆ ถ้ำไม่ขนำดนัน้ฉันก็จะไม่ไป... แล้วก็ยังมปีระเด็นเรื่องกำรใช้ห้องน�ำ้ และชนดิของหม้อนอนส�ำหรับถ่ำยอุจจำระและปัสสำวะบนเตยีง
ที่โรงพยำบำลจะเตรียมให้... กำรขำดโปรโตคอลหรือแนวปฏิบัติต่อผู้หญิงข้ำมเพศอย่ำงฉันมันเป็นอะไรที่ท�ำให้พวกเรำเหน็ดเหนื่อยและสูญเสีย
ควำมมั่นใจมำกๆ

มอียูค่รัง้นงึพยำบำลถำมฉนัว่ำ ‘ท�ำไมคณุถงึรอให้อำกำรมนัแย่ขนำดนี้แล้วค่อยมำโรงพยำบำลล่ะ?’ ฉนับอกกบัพยำบำลคนนัน้ว่ำเป็นเพรำะ
ทุกครัง้ที่ฉันมำฉันรู้สกึว่ำถูกล่วงละเมดิ ฉันรู้สกึว่ำฉันสร้ำงควำมล�ำบำกให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บรกิำรแก่ฉันที่ต้องมำดูแลคนแบบฉัน”

ที่มา: Boonprasert, 2011, cited in UNDP, 2014g

ผู้หญิงข้ามเพศทั้งในภูมิภาคแปซิฟิกและเอเชียได้รายงานถึงการถูกเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพว่าพวกเธอถูกเลือกปฏิบัติเพราะถูก
มองว่าเป็นผู้ขายบรกิารทางเพศหรอืเป็นผู้ตดิเชื้อ HIV (UNDP and USAID, 2014e) ปัจจุบันยังไม่มกีารศกึษาวจิัยในภูมภิาคนี้เกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศ
ที่เป็นผู้ตดิเชื้อ HIV หรอืผู้ขายบรกิารทางเพศ

ผู้ชายข้ามเพศที่ยังคงไว้ซึ่งอวัยวะสบืพันธุ์ในร่างกาย (มดลูก) และยังไม่ได้รับฮอร์โมนหรอืยาคุมก�าหนดอื่นๆ อาจมปีระจ�าเดอืนไปจนกว่าจะ
ถึงวัยทอง สถานการณ์เช่นนี้อาจท�าให้เกิดภาวะทุกข์ใจในร่างกายของตนเองเป็นอย่างมากส�าหรับบุคคลซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศชาย ผู้ชายข้ามเพศ
ในประเทศเนป�ลได้อธบิายว่าท�าไมการเข้าถงึแผ่นอนามัยจากร้านขายยาจงึเป็นเรื่องยากส�าหรับพวกเขา (UNDP and USAID, 2014e) นอกจากนี้
บุคลากรสุขภาพยังปฏเิสธการจ่ายยาหรอือุปกรณ์ให้แก่ผู้ชายข้ามเพศเพื่อหยุดการมปีระจ�าเดอืน

ในส่วนถัดไปของแนวทางต้นแบบนี้จะกล่าวถึงประเด็นสุขภาพเฉพาะซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่จะเห็นภาพรวมของผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคล
ข้ามเพศในระดับภูมภิาค เนื่องจากข้อมูลเกอืบทัง้หมดมทีี่มาจากงานวจิัยด้าน HIV ข้อมูลส่วนใหญ่จงึเน้นไปที่ความชุกของ HIV และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพนัธ์อืน่ๆ รวมถงึการใช้ยาเสพตดิ ในกลุม่ผูห้ญงิข้ามเพศในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ประเดน็สขุภาพล�าดบัทีส่ีค่อืเรือ่งสขุภาพจติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของเยาวชนข้ามเพศหรอืเยาวชนที่มคีวามหลากหลายทางเพศ
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3.4.4	HIV	

3.4.4.1	ภาระโรคด้าน	HIV	ของผู้หญิงข้ามเพศ	
ขอ้มูลทีม่อียูแ่สดงให้เหน็ว่าผู้หญงิข้ามเพศได้รับผลกระทบจาก HIV ค่อนข้างสงู พวกเธอมแีนวโน้มตดิเชื้อ HIV มากกว่าประชากรผูใ้หญ่ทัว่ไป 

การการวเิคราะห์อภมิาน (meta-analysis) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าความชุกของผู้หญงิข้ามเพศที่ตดิเชื้อ HIV ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถงึ 2554 อยู่ที่
ร้อยละ 19.1 และพวกมคีวามเสี่ยงมากกว่าถงึ 49 เท่าที่จะตดิเชื้อเมื่อเทยีบกับประชากรผู้ใหญ่ทั่วไป (Baral et al., 2013)

ความเสี่ยงและความเปราะบางในทุกมิติที่ผู ้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญนั้นเพิ่มความเสี่ยงของพวกเธอต่อการติดเชื้อ HIV ตัวอย่างเช่น  
ในสหรัฐอเมรกิา ความเสีย่งทีสู่งขึ้นในการตดิเชื้อ HIV ในผูห้ญงิข้ามเพศอาจมคีวามเชือ่มโยงกบัความชกุทีสู่งขึ้นของการใช้ยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ 
ภาวะความไร้บ้าน การถกูจ�าคกุ ความพยายามฆ่าตวัตาย การขาดการสนบัสนนุจากครอบครวั ภาวะว่างงาน การขายบรกิารทางเพศ ความรนุแรง
และการตีตรา การเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และประสบการณ์การรับบริการสุขภาพที่ไม่ดี (Centers for Disease Control and Prevention, 2015)  
การศกึษาวจิยัทีแ่ม้ยงัมอียูอ่ย่างจ�ากดัได้แสดงให้เหน็ว่าความเสีย่งและความเปราะบางทัง้หมดเหล่านี้เป็นสิง่ทีพ่บร่วมกนัในผูห้ญงิข้ามเพศในภมูภิาค
เอเชยีและแปซฟิิก41

การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยทั่วโลกเผยให้เห็นว่าร้อยละ 27.3 ของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศที่ขายบริการทางเพศติดเชื้อ HIV 
(Operario et al., 2008) การให้ความส�าคัญกับบุคคลข้ามเพศที่เป็นผู้ขายบรกิารทางเพศในงานวจิัย HIV, การป้องกัน, การดูแล, และการรักษาเป็น
สิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลและการให้บรกิารส�าหรับกลุ่มประชากรนี้ (Poteat et al., 2014)

ในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ ความเสี่ยงด้าน HIV นั้นสูงที่สุดในกลุ่มบุคคลข้ามเพศซึ่งมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายถูกสอดใส่
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศบางคน การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายถูกสอดใส่กับคู่เพศชายที่เป็นเพศที่ถูกก�ำหนด 
ณ แรกเกิดนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ส่วนบุคคลและการรับรู้ในระดับชุมชนต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของผู้หญิงข้ามเพศ ในภูมิภาคนี้ 
มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งพบว่าผู้หญิงข้ามเพศในประเทศฟิลิปปินส์ตอบว่าต้องการรับน�้าอสุจิของคู่เพศชายผ่านการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย พฤตกิรรมนี้เป็นวธิทีี่ส�าคัญส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศในการแสดงออกถงึความเป็นหญงิระหว่างการมเีพศสัมพันธ์ (Health Action Information 
Network and UNDP, 2013) การไม่ใช้ถงุยางอนามยัอาจเป็นวธิหีนึง่ทีผู่้หญงิข้ามเพศใช้แบ่งแยกระหว่างคู่นอนชัว่คราวกบัคู่ทีม่คีวามเป็นไปได้ทีจ่ะมี
ความสมัพนัธ์แบบจรงิจงั (Winter, 2012) ปัจจบุนัยังไม่มข้ีอมลูในภมูภิาคนี้เกีย่วกับการตดิเชื้อ HIV ในกลุม่ผูห้ญงิข้ามเพศซึง่มเีพศสมัพนัธ์กบัผู้หญงิ
อื่น ซึ่งรวมถงึผู้หญงิข้ามเพศซึ่งขายบรกิารทางเพศให้กับผู้ชายเป็นหลักแต่มคีู่เป็นผู้หญงิด้วย

ค�าว่า “ช่องคลอดเทียม” (neovagina) เป็นค�าที่ใช้ในบทความวิชาการทางการแพทย์เพื่อกล่าวถึงช่องคลอดของผู้หญิงข้ามเพศซึ่งสร้างขึ้น 
ด้วยการผ่าตดัศลัยกรรมช่องคลอด ปัจจบุนัยงัไม่มข้ีอมลูการศกึษาเกีย่วกบัการตดิเชื้อ HIV ผ่านการมเีพศสมัพนัธ์โดยช่องคลอดเทยีม อย่างไรกต็าม
มกีารศกึษาวจิัยบางชิ้นที่อยู่ระหว่างการด�าเนนิการ

41. สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคืออัตราการจ�าคุกส�าหรับประชากรทั่วไปในสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาก

“ทกุประเทศควรเหน็ตวัตนและยอมรบัชมุชนของบคุคลข้ำมเพศ ในบรบิทปัจจบุนักำรเข้ำถงึบรกิำรสขุภำพส�ำหรบับคุคลข้ำมเพศไม่ใช่แค่เรือ่งยำก 
แต่เป็นไปไม่ได้เลย... ประเทศต่ำงๆ ควรริเริ่มพัฒนำชุดบริกำรสุขภำพที่จ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลข้ำมเพศซึ่งรวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
จริงจังของเครือข่ำยชุมชนที่ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้กำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถของชุมชนยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรลดกำรตีตรำตนเอง 
และเพิ่มกำรใช้บรกิำรสุขภำพที่มอียู่ได้”

 -  คุณ Shambhu Kafle, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส
 ศูนย์ควบคุมโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาต,ิ ประเทศเนป�ล

ที่มา: การพูดคุยผ่านอเีมล์, เมษายน พ.ศ. 2558
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3.4.4.2	ความชุกของการติดเชื้อ	HIV	ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชีย
การวเิคราะห์อภมิาน (meta-analysis) โดย Baral et al. ซึง่ได้รวบรวมข้อมลูจากห้าประเทศในเอเชยี ได้แก่ อนิเดยี อนิโดนเีซยี ไทย เวยีดน�ม 

และป�กีสถ�น พบว่าในทั้งห้าประเทศดังกล่าว ผู้หญิงข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อ HIVสูงกว่าประชากรผู้ใหญ่ทั่วไป ภาวะโรคนั้น
ยิ่งสูงเป็นพิเศษในประเทศอินเดียและอินโดนิเซียซึ่งมีความชุกอยู่ที่ร้อยละ 43.7 และ ร้อยละ 26 ตามล�าดับ ในประเทศทั้งสองนี้ผู้หญิงข้ามเพศมี 
ความเสี่ยงที่จะตดิเชื้อ HIV มากกว่าประชากรทั่วไปถงึ 200 และ 180 เท่า ตามล�าดับ (Baral et al., 2013)

งานศกึษาวจิยัอืน่ๆ แสดงให้เหน็ว่าความชกุในกลุม่ผูห้ญงิข้ามเพศในเขตเมอืงนัน้สงูกว่าความชกุเฉลีย่ของทัง้ประเทศ ดงัแสดงในรปูที ่2 ข้อมลู
จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี, รัฐมหาราษฏระ ประเทศอนิเดยี และกลุ่มฮจิราที่ขายบรกิารทางเพศในลัคนา ประเทศป�กสีถ�น42

42. วิเคราะห์โดย www.aidsdatahub.org, จากฐานข้อมูลดังนี้ (1) Ministry of Health Republic of Indonesia. 2011. IBBS 2011—Integrated Biological and Behavioral Survey; 
(2) National AIDS Control Organisation, India. 2012. HIV Sentinel Surveillance 2010-11: A Technical Brief; and (3) National AIDS Control Program, Pakistan. 2011. 
HIV Second Generation Surveillance in Pakistan—National Report Round IV, 2011.
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รูปที่	2:	ความชุกของการติดเชื้อ	HIV	ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชีย		

เปรียบเทียบความชุกระดับประเทศและความชุกในแต่ละเมือง

*ข้อมูลเก็บเฉพาะฮจิราที่ขายบรกิารทางเพศ
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ข้อมูลระดับภูมภิาคอื่นๆ ซึ่งรวบรวมโดย UNAIDS ในปี พ.ศ. 2555 ดังแสดงในรูปที่ 3 แสดงให้เห็นถงึความชุกของ HIV ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.4 
ในสามเมืองของประเทศไทย (พ.ศ. 2553) ร้อยละ 5.7 ในประเทศม�เลเซียทั้งประเทศ (พ.ศ. 2555) โดยมีความชุกในเขตคลังวัลเลย์สูงกว่า
ระดับประเทศ (พ.ศ. 2552) ในอกีสี่ประเทศในภูมภิาคเอเชยี (บังกล�เทศ, กัมพูช�, ล�ว, และฟิลปิปินส)์ มคีวามชุกของ HIV ตัง้แต่ร้อยละ 1 ถงึ  
ร้อยละ 3.7 โดยเป็นข้อมูลในช่วงปีพ.ศ. 2553 -2556 

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ระหว่างกลุ่มประชากร จะพบว่าความชุกของการติดเชื้อ HIV ในผู้หญิงข้ามเพศ มักสูงว่า
ความชุกในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ตัวอย่างของประเทศในภูมิภาคนี้ที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวคือประเทศกัมพูช� อินโดนีเซีย 
และป�กสีถ�น43

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

“ในญี่ปุ่น ยุทธศำสตร์กำรป้องกันโรคเอดส์ซึ่งพุ่งเป้ำหมำยไปที่บุคคลข้ำมเพศโดยเฉพำะนั้นไม่มี บุคคลข้ำมเพศที่เป็นผู้ขำยบริกำรทำงเพศ 
อยู่ในสภำพแวดล้อมซึ่งพวกเขำมีควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ HIV หรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่นๆ แต่พวกเขำเข้ำไม่ถึงวิธีกำรป้องกันโรค  
กำรตรวจโรค หรอืควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอำกำรและกำรรักษำ”

 — คุณ Lily Miyata, สภาโรคเอดส์ภูมภิาคคันไซ, ประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา: การพูดคุยผ่านอเีมล์, เมษายน พ.ศ. 2558

* บุคคลข้ามเพศที่ขายบรกิารทางเพศ 
** ผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ผมยาว
*** บุคคลข้ามเพศที่ขายบรกิารทางเพศ
หมายเหตุ: ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ผมยาว (Long-hair MSM) เป็นค�าในประเทศกัมพูชาที่ใช้สื่อถึงผู้ชายซึ่งมีลักษณะความเป็นหญิง  
พวกเขาอาจระบุว่าตนเป็นผู้หญิง เป็นทั้งชายและหญิง หรือเป็นเพศภาวะที่สาม ที่มา: www.msmgf.org/files/msmgf/Publications/ippf_hivreportcards_
msm_cambodia.pdf.
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รูปที่	3:	ความชุกของการติดเชื้อ	HIV	ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
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3.4.4.3	ความชุกของการติดเชื้อ	HIV	ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก
ในภูมิภาคแปซิฟิกมีอยู่สองประเทศที่มีข้อมูลความชุกของการติดเชื้อ HIV ของผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ขายบริการ

ทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศ เกือบหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 23.7) ของผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศจ�านวน 38 คนซึ่งได้รับการส�ารวจใน 
พอร์ตมอร์สบ ีประเทศป�ปัวนวิกนิีในปี พ.ศ. 2553 ตดิเชื้อ HIV44 ความชุกนี้สูงกว่าในผู้หญงิอื่นๆ ที่มอีาชพีขายบรกิารทางเพศ (ร้อยละ 19) และ
สงูกว่าผูช้ายทีข่ายบรกิารทางเพศด้วย (ร้อยละ 8.8) (Kelly, 2011) นัน่หมายความว่าความเสีย่งและเปราะบางของผูห้ญงิข้ามเพศต่อการตดิเชื้อ HIV 
ไม่ได้เกดิจากการประกอบอาชพีขายบรกิารทางเพศแต่เพยีงอย่างเดยีว

การส�ารวจ IBBS ในปี พ.ศ. 2555 ในสี่เมอืงของประเทศฟิจพิบว่าความชุกของ HIV อยู่ที่ร้อยละ 1.8 เทยีบกับร้อยละ 0 ในกลุ่มผู้ขายบรกิาร
ทางเพศเพศหญิงที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ในขณะที่ความชุกของการติดเชื้อ HIV ในประชากรผู้ใหญ่ทั่วไปถูกประมาณการว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.1 
(UNAIDS, 2014)45

การที่ข้อมูลในภูมภิาคแปซฟิิกเกี่ยวกับความชุกของการตดิเชื้อ HIV ในผู้หญงิข้ามเพศมอียู่อย่างจ�ากัดสะท้อนให้เป็นถงึการขาดทรัพยากรใน
การด�าเนนิงานด้าน HIV ส�าหรับบุคคลข้ามเพศในระดับท้องถิ่น

44. วิเคราะห์ข้อมูลโดย www.aidsdatahub.org, ฐานข้อมูลจากการส�ารวจเฝ้าระวัง HIV (HIV Sentinel Surveys) และการส�ารวจชีวพฤติกรรม (Bio-Behavioural Surveys)
45. ความชุกของ HIV ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโดยศูนย์ข้องมูล HIV และ AIDS (HIV and AIDS Data Hub) โดยปรับเป็นร้อยละ 2.8 

ข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานความก้าวหน้า AIDS โลก (Global AIDS Progress Report: GARPR) ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ปรับตัวเลขส่วน (ประชาการรวม) ของผู้ให้บริการ
ทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศ มิใช่ให้บริการทางเพศทั้งหมด

 ข้อมูลจากเอกสาร HIV and AIDS Data Hub Review in Slides: Transgender People (Male-to-Female) ที่มา: www.aidsdatahub.org/Key-Populations.

“แม้หน่วยงำนของ UN ทัง้ UNAIDS หรอื UNFPA หรอืหน่วยงำนอื่นๆ แม้แต่หน่วยงำนระดับภูมภิำคจะพูดถงึ HIV และเน้นย�ำ้ถงึควำมส�ำคัญใน 
กำรให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยหลัก (ซึ่งรวมถึงบุคคลข้ำมเพศ) ซักแค่ไหน มันก็ยังไม่ถูกสะท้อนออกมำในกำรท�ำแคมเปญต่ำงๆ  
ทีมุ่่งสร้ำงควำมตระหนกั ปัจจบุนัก็ยังไม่มข้ีอมลูหรอืเอกสำรเผยแพร่ทีม่คีวำมเฉพำะกบัควำมจ�ำเป็นของพวกเรำ ... ไม่มทีัง้รำยกำรทวี ีหนงัสอืพมิพ์ 
หรอืสื่อสิ่งพมิพ์ต่ำงๆ ที่จะพูดถงึควำมจ�ำเป็นเฉพำะของผู้หญงิและผู้ชำยข้ำมเพศ และวธิสี�ำหรับบุคคลข้ำมเพศในกำรปกป้องตัวเองจำก HIV”

 - ผู้หญงิข้ามเพศ, 28 ปี, ประเทศฟิจ ิ(WHO, 2015b)

3.4.4.4	ความชุกของการติดเชื้อ	HIV	ในผู้ชายข้ามเพศ	
ปัจจุบันยังไม่มขี้อมูลความชุกของการตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยีหรอืแปซฟิิก

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศในนิวยอร์กแสดงข้อมูลของผู้ชายข้ามเพศในสัดส่วนเล็กๆ 
เท่านัน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถงึ 2553 ในจ�านวนบุคคลข้ามเพศมผีู้ชายข้ามเพศรายใหม่เพยีง 11 คน (ร้อยละ 6) ที่ถูกวนิจิฉัยว่าตดิเชื้อ HIV (New 
York City Department of Health and Mental Hygiene, 2012) การศกึษาวจิัยเชงิคุณภาพเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศที่มเีพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชาย (trans MSM) ชี้ให้เห็นถงึความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายนี้ (Schleifer, 2006; Rowniak 
and Chesla, 2013; Bockting et al., 2009; Reisner et al., 2014; Bauer et al., 2013)

มีสมมติฐานแบบผิดๆ อยู่สองข้อที่ท�าให้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้ชายข้ามเพศถูกมองข้าม ข้อแรกคือความเชื่อว่าผู้ชายข้ามเพศ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด เป็นหลัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลสเบี้ยนซึ่งคนมักเชื่อว่ามีความเสี่ยงต�่า) และมีเพศสัมพันธ์ใน 
รูปแบบที่มีความเสี่ยงต�า่ ข้อสมมติฐานที่สองคือคนมักเชื่อว่าไม่ว่าผู้ชายข้ามเพศจะมีเพศวิถีเช่นใดวิธีการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายข้ามเพศก็มีความ
เสี่ยงต�่าอยู่ดี อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วผู้ชายข้ามเพศมีเพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย และอาจมีคู่ที่เป็นได้ทั้งบุคคลเพศที่ถูกก�ำหนด  
ณ แรกเกดิ หรอืบคุคลข้ามเพศ พวกเขายงัอาจมคีวามเชือ่มโยงกับเครอืข่ายผูช้ายทีม่เีพศสัมพนัธ์กับผูช้าย (MSM) ทีม่คีวามเสีย่งสูงอกีด้วย (Kenagy 
et al., 2005; Kenagy and Botswick, 2005; Bauer et al., 2013)

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของผู้ชายข้ามเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือการมีเพศ
สัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศที่ยังมีช่องคลอดอยู่ ผู้ชายข้ามเพศมักกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศเช่นนี้ด้วย 
ค�าว่า “ข้างหลัง”(rear) และ “ข้างหน้า” (frontal) ตามล�าดับ
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ส�าหรับผู้ชายข้ามเพศแล้วปัจจุบันยังขาดข้อมูลด้าน HIV และการให้บรกิารที่มคีวามเฉพาะต่อร่างกายและความจ�าเป็นของพวกเขา ผลก็คอื 
ผู้ชายข้ามเพศอาจไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ หรือไม่มีอ�านาจต่อรองกับคู่ในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (Sevelius, 2009) 
สถานการณ์เช่นนี้เพิม่ความเสีย่งต่อการตดิเชื้อ HIV เป็นอย่างมากต่อผูช้ายข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูช้ายข้ามเพศทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัผูช้าย ผู้ชาย
ข้ามเพศทีเ่ข้าสูเ่ครอืข่ายเกย์หลกัจากที่ได้เปลีย่นผ่านแล้วมกัต้องเผชญิกบัการต่อรองทางเพศรปูแบบใหม่ นัน่คอืพวกเขาอาจเลอืกทีจ่ะยอมสละความ
ปลอดภัยมากกว่าที่จะยอมเสี่ยงการถูกปฏิเสธ ทั้งนี้เพราะพวกเขาต้องการให้คู่ที่เป็นเกย์ให้การยอมรับในความเป็นชายของตน (Rowniak et al.,  
2011) หากสถานบรกิารตรวจ HIV ไม่มคีวามละเอยีดอ่อนพอต่อความต้องการของผูช้ายข้ามเพศ อาจะท�าให้ผู้ชายข้ามเพศมาใช้บรกิารตรวจน้อยลง  
และยิ่งเป็นการลดข้อมูลความชุก HIV ของผู้ช้ายข้ามเพศลง

“ควำมจริงที่ว่ำมีใครบำงคนต้องกำรมีเพศสัมพันธ์กับพวกเรำหมำยควำมว่ำคนคนนั้นไม่ได้รังเกียจอวัยวะเพศของเรำ เขำไม่ได้รังเกียจร่ำงกำย
ของเรำ เขำไม่ได้รังเกยีจอะไรเรำเลย แล้วอย่ำงนัน้ฉนัจะยงัมสีทิธิท์ีจ่ะขอกำรมเีพศสัมพนัธ์อย่ำงปลอดภัยอกีหรอ? ... ฉนัต้องกำรทีจ่ะมใีครซักคน 
และไม่ถูกปฏเิสธอกีต่อไป”

 - ผู้ชายข้ามเพศ, ประเทศสงิคโปร ์(WHO, 2014b)

3.4.4.5	ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการ	HIV	โดยบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
สี่กรณีตัวอย่างต่อไปนี้กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจ HIV, การให้ค�าปรึกษา, และการรักษาพยาบาลส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศใน

ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิก โครงการต่างๆ ดังที่แสดงในกรณีตัวอย่างนี้ยังอาจช่วยลดช่องว่างด้านข้อมูลที่มีอยู่  
ด้วยการเพิ่มข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่มีอยู่เข้าไป นอกจากนี้สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดียได้ด�าเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ
และฮิจรา ดังรายละเอียดในส่วนที่ 4.3.6 ของแนวทางต้นแบบนี้ การด�าเนินการร่วมกันของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศและฮิจราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
การมุ่งเน้นงานไปที่การให้บริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการให้บริการด้าน HIV นั้นสามารถเชื่อมโยงกับการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

การศกึษาวจิัยในภูมภิาคอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าผู้หญงิข้ามเพศที่ตดิเชื้อ HIV จ�านวนมากไม่รู้ถงึภาวะการตดิเชื้อของตน (Herbst et al., 2008) 
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการให้บรกิารด้าน HIV โดยผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคนี้ กรณตีัวอย่างสี่กรณตี่อไปนี้ย�า้ให้เห็นถงึความส�าคัญของการให้
บรกิารด้าน HIV ที่มบีุคคลข้ามเพศเป็นแกนน�าในประเทศฟิลปิปินส์ ไทย ป�ปัวนวิกนิ ีและป�กสีถ�น
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กรณตีวัอย่าง: บรกิารตรวจ HIV และการให้ค�าปรกึษาโดยเครอืข่ายบุคคลข้ามเพศในประเทศฟิลปิปินส์

COLORS คอืองค์กรที่น�าโดยกลุ่มผู้หญงิข้ามเพศในเซบู ประเทศฟิลปิปินส์ COLORS ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกส�านักงาน
ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) ผ่านโครงการ Trans Femina ในโครงการดังกล่าวผู้หญิงข้ามเพศเป็นผู้อบรมให้ความรู้และให้ข้อมูลด้าน HIV 
เอกสารต่างๆ ให้ค�าปรึกษาด้าน HIV และบริการตรวจการติดเชื้อแก่ผู้หญิงข้ามเพศด้วยกัน ในระยะเวลาสามเดือน COLORS เข้าถึงผู้หญิง 
ข้ามเพศ 508 คน และมากกว่าร้อยละ 60 (317 คน) ได้รับการตรวจเชื้อ HIV ตัวเลขดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราการตอบสนองที่ค่อนข้างสูงส�าหรับ
การให้ให้ความรูด้้าน HIV แก่ผูห้ญงิข้ามเพศในประเทศฟิลปิินส์ สิง่ทีท่�าให้ COLORS แตกต่างไปจากการให้ให้ความรูโ้ดยผูห้ญงิข้ามเพศเพือ่ผูห้ญงิ
ข้ามเพศทั่วไปก็คอื COLORS มเีจ้าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลและได้รับการรับรองในการให้ค�าปรกึษาด้าน HIV

COLORS ท�างานอย่างใกล้ชิดกับคลินิกอนามัยเพื่อสังคมแห่งเซบูซึ่งเป็นสถาบันสุขภาพของรัฐ คลินิกดังกล่าวให้พื้นที่แก่ COLORS ในการ
ท�าการตรวจ HIV และให้ค�าปรกึษาแก่กลุม่เป้าหมาย การท�างานกบัคลนิกิท�าให้ง่ายต่อการส่งต่อผู้ป่วยไปสูก่ารรกัษา การดแูล และให้บรกิารช่วย
เหลอื “หลังจากตรวจเสร็จ คุณก็ต้องโน้มน้าวให้พวกเขาอยู่รอรับผล และส่งต่อพวกเขาไปยังกลุ่มให้ความช่วยเหลอืและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

นีน่บัว่าเป็นก้าวทีส่�าคญัก้าวหนึง่ในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่บุคคลข้ามเพศและหน่วยงานให้บรกิารสขุภาพของรฐั “โต๊ะตัวนัน้คอื
ส�านักงานของเรา... มันตัง้อยู่ในอาคารของรัฐ มันอาจจะช่วยท�าให้โครงการและความพยายามต่างๆ ของเรามคีวามเป็นทางการ”

พื้นทีเ่ฉพาะส�าหรบับุคคลข้ามเพศในคลนิกิของรัฐช่วยให้ผูค้นมองเหน็บคุคลข้ามเพศมากขึ้น แต่ยังมผีูห้ญงิข้ามเพศอกีมากที ่COLORS อยาก
เข้าให้ถงึ

“มันก็ดีนะที่เรำอยู่ที่นั้น แต่ผู้หญิงข้ำมเพศส่วนใหญ่ออกมำใช้ชีวิตตอนกลำงคืน กำรมีโต๊ะตัวนั้นก็อำจยังไม่ท�ำให้เรำเข้ำถึงทุกคน...  
จงึยังมคีวำมจะเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์ที่น�ำโดยเครอืข่ำยชุมชนที่เข้ำถงึคนที่ใช้ชวีติในยำมวกิำลอยู่”

โครงการดังกล่าวที่น�าโดย COLORS นี้เป็นตัวอย่างที่ดทีี่หน่วยงานอื่นสามารถปฏบิัตติามได้ โดยอาจขอทุนผ่านทาง กองทุนโลกเพื่อการต่อ
ต้านโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรยี รอบปี พ.ศ. 2558-2560 ในประเทศฟิลปิปินส์

ที่มา: COLORS, ประเทศฟิลปิปินส์

กรณีศึกษา: องค์กรโดยเครือข่ายบุคคลข้ามเพศส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศและคาวาจา ซีราส  
(KHAWAJA SIRAS) ในประเทศปากีสถาน

สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (Naz Male Health Alliance: NMHA) เป็นหน่วยงานโดยบุคคลข้ามเพศในป�กสีถ�นที่ด�าเนนิงานเพื่อสนองต่อ
ความจ�าเป็นด้านสุขภาพและความต้องการทางสังคมของผู้หญงิข้ามเพศ (มักถูกเรยีกว่า คำวำจำ ซรีำส หรอื ฮจิรำ ในปากสีถาน) และเยาวชน
ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (young MSM)

NMHA ได้ท�างานกับกลุ่มเป้าหมายในห้าเมอืงในปากสีถาน (ลาฮอร์, การาจ,ี ราวัลปินด,ี ไฮเดอราบัด, และลัคนา) เพื่อก่อตัง้องค์กรชุมชน
คนข้ามเพศขึ้นหกแห่ง ส�านักงานองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งให้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับ “ฮ็อตสป็อต” และในพื้นที่ที่มี ฮิจรา หรือ คาวาจา ซีราส อยู่เยอะ  
ซึ่งท�าให้ส�านักงานเหล่านี้เข้าถึงง่ายและมีบรรยากาศที่ปลอดภัยและผ่อนคลายส�าหรับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางสังคมหรือมีรายได้ต�่า ซึ่งเป็นก
ลุ่มเป้าหมายหลักของ NMHA

องค์กรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งในแง่ของเงินทุนและการสนับสนุนทางวิชาการจาก NMHA และท�าหน้าที่ตรวจและให้ค�าปรึกษา 
ด้าน HIV, การวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, การแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น  
การด�าเนินการเหล่านี้มีทั้งแบบลงไปในพื้นที่ชุมชนและการให้บริการผ่านศูนย์บริการคลินิก แต่ละองค์กรจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก
คือการให้บริการแก่ชุมชนโดยมีศูนย์Drop-inที่ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้สะดวก ส่วนนี้เป็นหนึ่งในวิธีของการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ชุมชน ส่วนที่สองคอืการให้บรกิารทางการแพทย์

ส่วนของการให้บริการแบ่งออกเป็นส่วนที่ให้บริการแก่ผู้หญิงข้ามเพศ และส่วนที่ให้บริการแก่ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) เพื่อ
ให้บริการแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ แต่ละศูนย์มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 15 คนจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ  
ซึง่รวมถงึแพทย์เฉพาะทางด้านโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ และเจ้าหน้าที่บคุคลข้ามเพศเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและข้อมลูต่างๆ ศนูย์เหล่านี้ด�าเนนิการ
โดยเครอืข่ายของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เอง

รฐับางรฐัของปากสีถานได้ประกาศต่อสาธารณะว่า NMHA มสี่วนส�าคญัในการเพิม่การลงทะเบยีนผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กับผู้ชาย (MSM) ที่ตดิเชื้อ HIV ผ่านศูนย์รักษา HIV ของรัฐ NMHA ได้ลงแรงเป็นพเิศษในการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมอืระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ เช่น โครงการควบคุม AIDS แห่งชาต,ิ สมาคมวางแผนครอบครัวราห์นูมา, เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิก (APTN), กลุ่มพันธมติร
แอเชยีแปซฟิิกเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้ชาย, และองค์กรเยาวชน Youth Voices Count รวมถงึผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ

ที่มา: สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ, ประเทศป�กสีถ�น
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กรณีศึกษา: การตรวจเชื้อ HIV โดยเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอง (พัทยา, ประเทศไทย)

มูลนธิซิสิเตอร์เป็นองค์กรในพทัยาซึง่เป็นเมอืงท่องเทีย่วชายทะเล เจ้าหน้าที ่วทิยากร และอาสาสมคัรทัง้หมดเป็นผูห้ญงิข้ามเพศซึก่มกัเรยีก
ว่า กะเทย หรอื ส�วประเภทสอง ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามูลนธิซิสิเตอร์ได้ท�างานกับผู้หญงิข้ามเพศเกอืบ 5,000 คนจากที่ต่างๆ ซึ่งรวมถงึผู้ขาย
บรกิารทางเพศ นักแสดงคาบาเรต์ และเยาวชน

ศูนย์แวะพักของมูลนิธิซิสเตอร์ (drop-in-center: DIC) เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจัดให้มีกิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชั้นเรียนกีฬา การแต่งหน้า  
การสอนท�าอาหาร และยังมกีารให้บรกิารทางสคัม การตรวจคดักรองและให้ค�าปรกึษาเกีย่วกับโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ นอกจากนี้ได้การสร้าง
ความร่วมมอืกับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ จงึมพียาบาลข้ามเพศมาประจ�าอยู่ที่ศูนย์เพื่อให้บรกิารตรวจ HIV และให้ค�าปรกึษาอกีด้วย (HIV testing 
and counselling: HTC) 

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยังลงพื้นที่ในบาร์ของบุคคลข้ามเพศ คลับ และสวนสาธารณะ โดยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่อาจมีการซื้อขายบริการทางเพศ 
มูลนิธิฯยังท�าการสื่อสารเพื่อให้คนรับรู้ถึงการให้บริการของมูลนิธิ ซึ่งรวมถึง DIC และการแจกจ่ายถุงยางและสารหล่อลื่นชนิดน�้า นอกจากนี้ 
ยงัมวีทิยากรทีจ่ะแวะเข้าไปเยีย่มเยยีนผู้หญงิข้ามเพศทีบ่้านเพือ่ให้ค�าปรกึษาและข้อมลูเกี่ยวกบัการรบัฮอร์โมนและการผ่าตัดแปลงเพศ วทิยากร
ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางระหว่างบุคคลข้ามเพศกบัหน่วยให้บรกิารสขุภาพของรฐัทีเ่ป็นมติรต่อบคุคลข้ามเพศ และยงัท�าหน้าทีไ่ปเป็นเพือ่นผู้หญงิ
ข้ามเพศในการเข้ารับการรักษาโรคตติ่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ CD4 และการรับยาต้านไวรัส

การประเมนิผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2554 พบว่าโครงการป้องกนั HIV ของมลูนธิฯิ ซึง่มกีลุม่เป้าหมายคอืผู้หญงิข้ามเพศนัน้มปีระสทิธภิาพ
ในการเข้าถงึผู้หญงิข้ามเพศจ�านวนมาก และยังมปีระสทิธภิารในการจัดการกับปัญหาความเสี่ยงต่อการตดิเชื้อ HIV อกีด้วย ปัจจัยความส�าเร็จที่
ส�าคญัคอืการท�าให้กลุม่เป้าหมายเข้าถงึการใช้สารหล่อลืน่ชนดิน�า้และถุงยางอนามยัผ่านกจิกรรมลงพื้นทีแ่ละการสร้างระบบการตรวจ HIV แบบ
รวดเร็วลงไปในการให้บรกิารแค่บุคคลข้ามเพศ (Pawa et al., 2013)

การด�าเนินงานของมูลนิธิซิสเตอร์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศยังคงให้ความส�าคัญกับการน�าและการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญงิข้ามเพศ, การสร้างความร่วมมอืกับรัฐบาลในการตดิตามและประเมนิผล ซึ่งได้น�าโมเดลนี้มาจาก ส�านักงานบรกิารด้าน
ประชากรระหว่างประเทศ (Population Service International: PSI) ประเทศไทย ข้อมลูประจ�าปีล่าสดุของมลูนธิฯิแสดงให้เห็นว่า ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนกันยายน พ.ศ. 2557 ผู้หญงิข้ามเพศ 386 คน และ คู่ของพวกเธอจ�านวน 69 คนได้ใช้บรกิารของมูลนธิ ิและร้อยละ 47 ของ
ผู้หญงิข้ามเพศที่ใช้บรกิารเป็นผู้ขายบรกิารทางเพศ

และในปัจจุบันที่เริ่มมีความกังวลมากขึ้นในเรื่องการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ คุณดอย ผู้จัดการของมูลนิธิซิส
เตอร์ ก็มีวิสัยทัศน์ในการขยายการด�าเนินงานของมูลนิธิออกไปสู่การให้บริการทางสังคมที่ครอบคลุมทุกมิติส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศ มิใช่เพียงแต่
การให้บรกิารทางสุขภาพเท่านัน้

ที่มา: มูลนธิซิสิเตอร์, ประเทศไทย
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กรณีตัวอย่าง: วิทยากรข้ามเพศในประเทศปาปัวนิวกินี

ความชกุของการตดิเชื้อ HIV ในประชากรท่ัวไปในปาปัวนวิกนิอียู่ที่ร้อยละ 0.9 แต่ความชกุในกลุ่มผู้หญงิข้ามเพศ หรอื palopa ในเมอืงหลวง
ของพอร์ตมอร์สบอียู่ที่ร้อยละ 23 ในการที่จะจัดการกับความชุกของการตดิเชื้อ HIV ที่สูงนี้ องค์กร Save the Children ได้เริ่มโครงการสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยเจรญิพันธุ์ส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศ ผู้หญงิขายบรกิารทางเพศ และผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)

“เมื่อผู้หญงิข้ำมเพศตดิเชื้อ HIV ครอบครัวของพวกเธอจะขับไล่พวกเธอออกมำ และส่วนใหญ่พวกเธอจะเข้ำไม่ถงึกำรรับยำต้ำนไวรัส
เนื่องจำกกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่จึงมักจะเสียชีวิตแม้ว่ำปำปัวนิวกินีจะมีนโยบำยแจกยำต้ำนฟรีในคลินิกของรัฐบำล
ก็ตำม”

คลินิก Poro Sapot เปิดให้บริการแก่ประชากรเป้าหมายหลักสัปดาห์ละครั้ง การให้บริการทางการแพทย์ของคลินิกมีทั้งการให้ค�าปรึกษา 
ด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การตรวจคัดกรองโรค, การรักษา, การตรวจวัณโรค, การวางแผนครอบครัว, สุขภาวะทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ และการคัดกรองและให้ค�าปรึกษาด้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ และการส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ด้วยการให้บรกิารทีห่ลากหลายและพื้นทีท่ีต้่อนรบัทกุคน คลนิกิ Poro Sapot มเีป้าหมายทีจ่ะลดการตตีราและการเลอืกฏบัิตต่ิอบุคคลข้ามเพศซึง่
มักเกดิขึ้นระหว่างการย้ายสถานบรกิารทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

ผู้หญิงข้ามเพศสิบห้าคนเป็นแกนน�าในโครงการส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศในเขตเมือง โครงการดังกล่าวให้การช่วยเหลือในการเดินทางของ 
ผูห้ญงิข้ามเพศในวนัทีพ่วกเธอต้องไปคลนิกิ วทิยากรในแต่ละภูมภิาคมโีทรศัพท์ประจ�าโครงการในการประสานกบัผู้รบับรกิารให้ไปรอทีจ่ดุนดัพา
เพื่อรับขึ้นรถบัสซึ่งจะน�าพวกเขาไปจังจุดรับบรกิาร ซึ่งรวมถงึบรกิารทางการแพทย์ด้วย คลนิกิให้ความช่วยเหลอืเพิ่มเตมิดังกล่าวแก่ผู้หญงิข้าม
เพศเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการติดเชื้อที่สูงในกลุ่มประชากรนี้รวมถึงความรุนแรงของการล่วงละเมิดที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงข้ามเพศในขณะที่
พวกเธอพยายามเข้ารับบรกิารที่คลนิกิ

ก่อนที่จะมีการให้บริการที่คลินิก ผู้หญิงข้ามเพศจะถูกส่งไปยังคลินิกของรัฐบาลเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมการรักษา HIV การตีตราและเลือก
ปฏิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้หญิงข้ามเพศมักไม่ได้รับบริการ โครงการฯจึงได้พัฒนาวิธีการค้นหาตัวผู้หญิงข้ามเพศโดยผู้หญิงข้ามเพศด้วยกัน 
วทิยากรผู้หญงิข้ามเพศจะอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าข้ามเพศซึ่งได้เคยรับการตรวจ HIV และผลออกมาว่าตดิเชื้อ ให้เข้าสู่การรับยาต้านไวรัส 
ของรัฐบาล ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โครงการได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้หญงิข้ามเพศ 20 คน ให้ได้รับยาต้านไวรัส และมแีผนที่จะท�างาน
กับผู้หญงิข้ามเพศมากขึ้นกว่านี้อกี

ขณะนี้โครงการได้อบรมผู้ให้บริการสุขภาพทุกคนทั่วเมืองให้มีความละเอียดอ่อน และได้ดึงเอาผู้หญิงข้ามเพศเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ผู้ให้บรกิารสุขภาพด้วย 

“ตัง้แต่ที่โครงกำรเริ่มเข้ำรูปเข้ำรอย ก็เริ่มมคีวำมเปลี่ยนแปลงที่ดใีนกลุ่มบุคคลข้ำมเพศ บุคคลข้ำมเพศเริ่มรู้สกึว่ำมคีนได้ยนิเสยีงของ
พวกเขำ... ถ้ำวันนงึที่โครงกำรนี้หำยไป แล้วจะยังไงต่อ? ผู้หญงิข้ำมเพศจะยังได้รับกำรรักษำอยู่มัย้?

ที่มา: Paro Sapot, ประเทศป�ปัวนวิกนิี
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3.4.5	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ปัจจุบันยังมีข้อมูลค่อนข้างจ�ากัดเกี่ยวกับความชุกของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคนี้ และไม่มีข้อมูลเกี่ยว

กับผู้ชายข้ามเพศเลย ข้อมูลที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็มักมาจากการเก็บข้อมูลที่มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างน้อยซึ่งแสดงถึงอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ของผู้หญิงข้ามเพศว่าสูงกว่าประชากรทั่วไป ซึ่งนับว่ามีนัยส�าคัญในแง่ของผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ย�่าแย่ลงอันเนื่องมาจากโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์โดยตรง และจากการที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV อีกด้วย (Bonell et al., 2000; Freeman 
et al., 2006; Johnson et al., 2008) การพัฒนาของโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ยังอาจมคีวามเปลี่ยนแปลงไปได้ในรายที่มกีารตดิเชื้อ HIV อกีด้วย

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความชุกของโรคซิฟิลิสนั้นสูงเป็นพิเศษในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศใน
ประเทศฟิจิ (ร้อยละ 22) พอร์ตมอร์สบีในประเทศป�ปัวนิวกินี (ร้อยละ 25) และในประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 25.3) ที่ซึ่งความชุกยิ่งพุ่ง 
สูงขึ้นไปอกีในเขตเมอืงจาการ์ตา (ร้อยละ 31.2)

ในประเทศอินเดีย ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและจ�ากัดแสดงให้เห็นถึงความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สูงกว่าปกติในกลุ่ม
ฮิจราในหลายรัฐและหลายเมือง (Chakarapani, 2013) ซึ่งรวมถึงความชุกของโรคซิฟิลิสซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 10.3 และ 13.6 (Brahmam et al., 
2008; Gupte et al., 2011; Sahastrabuddhe et al., 2012).

รูปที่	4:	ความชุกของโรคซิฟิลิสในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ	(พ.ศ.	2552-2556)
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูล HIV และ AIDS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, การทบทวนสถานการณ์: บุคคลข้ามเพศ (ชายสู่หญิง) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557, http://
aidsdatahub.org/transgender-people-2014-slides
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ดงัแสดงในรปูที ่5 ความชกุของโรคหนองในมจี�านวนทีสู่งในเวยีงจนัทน์และสะหวนันะเขต ประเทศล�ว (ร้อยละ 20.7), อนิโดนเีซยีทัว่ประเทศ 
(ร้อยละ 28.8), และเมอืงโคตาบันดุงซึ่งเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศอนิโดนเีซยี (ร้อยละ 38.4) ความชุกของคลามเีดยีก็มคีวามสูง
ใกล้เคยีงหรอืสูงกว่าโรคหนองใน (ร้อยละ 38.1, 28.3 และ 44.4 ตามล�าดับ)

รูปที่	5:	ความชุกของโรคหนองในและคลามีเดียในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ	(พ.ศ	2552-2555)

ในเมืองปูเนของประเทศอินเดีย ร้อยละ 15.3 ของประชากรมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ และร้อยละ 10.3 มีหูดที่บริเวณอวัยวะเพศ 
(Sahastrabuddhe et al., 2012) ความชุกของทัง้คู่นี้นับได้ว่าอยู่ในระดับสูง (Chakrapani, 2013)

3.4.6	การบริโภคแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
เช่นเดยีวกบักลุม่ชายขอบอืน่ๆ บุคคลข้ามเพศกอ็าจใช้แอลกอฮอล์หรอืสารเสพตดิชนดิอืน่ๆ เพือ่หลกีหนจีากความเจบ็ปวดจากการถกูกดีกนั 

ตตีรา และเลอืกปฏบิัต ิและอาจไปถงึขัน้ใช้สารเสพตดิชนดิรุนแรงหรอืถงึขัน้ตดิยา ความกลัวที่จะถูกตัดสนิโดยผู้ให้บรกิารสุขภาพอาจท�าให้บุคคล
ข้ามเพศไม่เข้ารับการบ�าบัดการใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติดอาจเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับภาวะขัดแย้งในเพศภำวะกับเพศที่ถูกก�ำหนด  
ณ แรกเกิด ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยมากในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะสามารถลดการพึ่งพาสารเสพตดิหรอืแอลกอฮอล์ได้หรอืไม่

ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ยงัมข้ีอมลูเชงิปรมิาณน้อยมากเกีย่วกับการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพตดิในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ข้อมลูส่วนใหญ่
มกัถกูเกบ็ในบรบิทของการวจิยัด้าน HIV ซึง่ไม่ได้มุ่งไปทีผู่้หญงิข้ามเพศ หลกัฐานจากเรือ่งเล่าได้ชี้ให้เหน็ว่าการใช้ยาเสพตดิอาจเป็นประเดน็ปัญหา
สุขภาพที่ก�าลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยี 

การศึกษาวิจัยด้าน HIV มักเก็บข้อมูลการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าเส้นเลือดเนื่องจากเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ HIV ผ่านการใช้เข็ม 
ร่วมกัน ในห้าประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีข้อมูล (บังกล�เทศ, อินโดนีเซีย, ม�เลเซีย, ป�กีสถ�น, และฟิลิปปินส์46) พบว่ามีผู้หญิงข้ามเพศ 
ที่ใช้สารเสพตดิด้วยวธิกีารฉดีอยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 3.447

46. รายงานจาก COLORS แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 10 ของผู้หญิงข้ามเพศที่ COLORS เข้าถึงมีการใช้สารเสพติด (ในจ�านวนนั้นร้อยละ 1 ใช้วิธีการฉีด) สารเสพติดที่ใช้กันมาก
ที่สุดคือเมทแอมเฟตามีน

47. ที่มา: เตรียมข้อมูลโดย by www.aidsdatahub.org จากฐานข้อมูลของ (1) National AIDS/STD Programme Bangladesh. 2008. Behavioral Surveillance Survey 2006-07; 
(2) Ministry of Health Republic of Indonesia. 2011. IBBS 2011 - Integrated Biological and Behavioral Survey; (3) Malaysia AIDS Council and Ministry of Health. 
2010. Integrated Biological and Behavioral Survey 2009; (4) National AIDS Control Program, Pakistan. 2011. HIV Second Generation Surveillance in Pakistan 
-National Report Round IV 2011.
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การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดในปริมาณมากหรือใช้อย่างสม�่าเสมอ (รวมถึงการใช้สารจ�าพวกฝิ่นและสารกระตุ้นอื่นๆ) อาจท�าให้เสี่ยง
มากขึ้นที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การศึกษาวิจัยจึงเน้นไปที่การตั้งค�าถามถึงขนาดการใช้ยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์ก่อนการมเีพศสัมพนัธ์ของบุคคลข้ามเพศ (ซึง่รวมถงึผู้ขายบรกิารทางเพศด้วย) ทมีวจิยัของ Pawa et al. พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้หญงิข้ามเพศในประเทศไทยที่เป็นผู้ขายบรกิารทางเพศเคยใช้แอลกอฮอล์หรอืยาเสพตดิก่อนการมเีพศสัมพันธ์ (Pawa et al., 2013) ในจ�านวน
ผู้หญงิข้ามเพศในโครงการป้องกัน HIV ของประเทศจนีจ�านวน 280 คน ร้อยละ 3.6 (14 คน) เคยใช้ฝิ่นโดยวธิกีารฉดี และร้อยละ 6.8 (19 คน) 
รายงานว่าได้ใช้ยาเสพตดิที่ไม่ใช่วธิกีารฉดีก่อนการมเีพศสัมพันธ์ในสามเดอืนที่ผ่านมา (Avery et al., n.d.)

การศกึษาวจิยัในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 พบว่าร้อยละ 42.6 ของผูห้ญงิข้ามเพศในประเทศไทยใช้ยาเสพตดิในช่วงสามเดอืนทีผ่่านมา ใน
ขณะทีก่ารศกึษาวจิยัในประเทศกมัพชู�เกีย่วกบัผูห้ญงิข้ามเพศในธุรกจิขายบรกิารทางเพศในพนมเปญพบอัตราการใช้แอมเฟตามนีและแอลกอฮอล์
ในระดับสูง (Guadamuz et al., 2011; Davis et al., 2014) รายงานในปี พ.ศ. 2553 ของประเทศอนิเดยีระบุถงึความจ�าเป็นในการจัดการกับปัญหา
การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพตดิในระดับอันตรายในกลุ่มของฮจิราและผู้หญงิข้ามเพศ

“แม้จะไม่ทรำบจ�ำนวนทีแ่น่ชดั แต่มฮีจิรำและบุคคลข้ำมเพศจ�ำนวนมำกทีใ่ช้แอลกอฮอล์เพือ่ลมืควำมเครยีดและควำมเศร้ำซมึซึง่พวกเขำ
ต้องเผชญิในชวีติประจ�ำวนั กลุม่ฮจิรำได้ให้เหตผุลทีห่ลำกหลำยต่อกำรใช้แอลกอฮอล์ของพวกเธอซึง่ต้องกำร ‘ลมืควำมกังวล’ (เนือ่งจำก
ไม่มีควำมช่วยเหลือจำกครอบครัวหรือไม่มีใครสนใจพวกเธอ) หรือเพื่อที่จะสำมำรถต้อนรับลูกค้ำบำงรำยในกำรขำยบริกำรทำงเพศ” 
(UNDP, 2010)

การใช้แอลกอฮอล์พบได้ทั่วไปในระหว่างการลงพื้นที่ของโครงการแสงและเงา (Shadows and Lights Project) ของสมาคมวางแผนครอบครัว
ประเทศอนิเดยี (FPA) ซึ่งจะกล่าวถงึในรายละเอยีดในส่วนที่ 4.3.6

ฮจิรายี่สบิคนที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมนิความจ�าเป็นในประเทศอนิเดยีในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นถงึ
การใช้ยาเสพตดิชนดิต่างๆ เพือ่ลดการท�าให้โดดเดีย่วทางสังคม หรอืในบางกรณเีพือ่ลดความเจ็บปวดจากการรบัการรกัษาด้วยการใช้เลเซอร ์หรอื
การท�าหมัน ผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์บางคนรายงานว่าใช้กัญชาช่วยให้ผู้ตดิเชื้อ HIV เพือ่ท�าให้รู้สกึเจรญิอาหารขึ้น รายงานฉบบันี้อ้างถงึการวจิยัในปี 
พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับฮจิราในเมอืงลาฮอร์ ประเทศป�กสีถ�น ซึ่งพบว่าร้อยละ 3 ใช้ยาเสพตดิแบบฉดี อย่างไรก็ตามมากกว่าครึ่งเคยใช้ยาเสพตดิ
ชนดิรุนแรง เช่น โคเคน, เฮโรอนี, มอร์ฟีน, หรอืแอมเฟตามนี (Rehan and Chaudhary, 2009, cited in Humsafar Trust, 2012)

การส�ารวจผูข้ายบรกิารทางเพศในประเทศฟิจใินปี พ.ศ. 2555 ได้ข้อสรปุว่าการใช้แอลกอฮอล์ (เก็บข้อมลูโดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผูร้ายงาน
ปรมิาณการใช้เอง) อยู่ในอัตราที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 55 รายงานว่าใช้กัญชาเป็นประจ�าทุกวัน (Mossman et al., 2014)48 ผู้ขายบรกิารทาง
เพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มที่มากกว่าผู้ขายบริการทางเพศเพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญที่จะตอบว่าพวกเธอเลือกอาชีพขายบริการทางเพศ
เพราะว่าเป็นหนทางทีด่ทีีจ่ะได้เงนิมาเพือ่น�าไปซื้อยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ พวกเธอยังมแีนวโน้มมากกว่าทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์เพือ่แลกกบัแอลกอฮอล์  
(ร้อยละ 31 เทยีบกับร้อยละ 13 ในกลุ่มผู้ขายบรกิารทางเพศเพศหญงิ) หรอืเพื่อแลกกับยาเสพตดิ (ร้อยละ 14 เทยีบกับร้อยละ 4 ตามล�าดับ)

การศึกษาวิจัยอื่นๆ ได้ส�ารวจการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในภาพรวมมากกว่า ในภูมิภาคแปซิฟิกที่มีการส�ารวจผู้หญิงข้ามเพศ (leiti) 
และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในประเทศตองก�ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งพบอัตราการดื่มหนักในอัตราที่สูง49 มากกว่าหนึ่งในสามของ 
ผู้ที่รายงานว่าได้บรโิภคแอลกอฮอล์ใน 12 เดอืนที่ผ่านมา โดยรายงานว่าดื่มประมาณ 10 – 19 แก้วในการดื่มในแต่ละครัง้ ในขณะที่อกีหนึ่งในสาม
บรโิภคตัง้แต่ 20 แก้วขึ้นไป50

3.4.7	สุขภาพจิต
สขุภาพจติเป็นองค์ประกอบส�าคัญในสทิธทิางสขุภาพของบุคคลข้ามเพศ ในส่วนนี้จะสรปุถงึประเด็นความเครยีดทีบุ่คคลข้ามเพศอาจประสบ

จากการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามบุคคลข้ามเพศก็เหมือนกับบุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่เข้ารับบริการ
สขุภาพจติด้วยเหตผุลทีแ่ตกต่างหลากหลาย และโดยมากมกัไม่เกีย่วกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ผูใ้ห้บรกิารควรมคีวามคุน้เคยกับความหลากหลาย
ทางเพศและปฏบิัตอิย่างเหมาะสมต่อบุคคลข้ามเพศในแต่ละวัฒนธรรม และแสดงถงึความละเอยีดอ่อนในการให้บรกิาร (WPATH, 2012)

ทัง้นี้ในส่วนที่ 4.5 จะกล่าวถงึข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมส�าหรับผู้ให้บรกิารในการให้บรกิารสุขภาพจติ

48. ในจ�านวนผู้ให้บริการทางเพศทั้งหมด ร้อยละ 8 รายงานว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�าทุกวัน และร้อยละ 14 รายงานว่าดมกาว น้อยกว่าร้อยละ 2 รายงานการใช้ยาเสพ
ติดชนิดอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 11 รายงานการใช้ยาเสพติดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

49. แม้ข้อมูลของ leiti และ MSM จะถูกเหมารวมกัน แต่ leti นับเป็นมากกว่าร้อยละ 68 ของผู้เข้ารับการส�ารวจจ�านวน 100 คน ดังนั้นจึงประมาณได้ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของ leiti ทั้งหมดบริโภคแอลกอฮอล์ 10 แก้วขึ้นไปในการดื่มตามปกติ ทั้งนี้การดื่มมากกว่าห้าแก้วขึ้นไปนับว่าเป็นการดื่มหนัก

50. การส�ารวจเฝ้าระวังผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ในประเทศตองกาครั้งที่สอง (Second Generation Surveillance Survey of MSM in Tonga), พ.ศ. 2551
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3.4.7.1	ข้อมูลระดับภูมิภาค
นอกจากงานวจิยัในประเทศออสเตรเลยีเมือ่ไม่นานมานี้ชิ้นหนึง่แล้ว ข้อมูลในระดบัภมูภิาคด้านสขุภาพจติของบคุคลข้ามเพศนัน้เน้นไปทีก่ลุม่

เด็กและเยาวชนเท่านัน้

การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ.2555 พบว่าเยาวชน LGBT ในประเทศเนป�ลมักประสบกับภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล มีการใช้สารเสพติด และมี 
การฆ่าตวัตายหรอืมกีารคดิวางแผนฆ่าตัวตาย (Sharma, 2012) ในประเทศญีปุ่น่มข้ีอมลูทางสถติทิีร่วบรวมโดยคลนิกิเพศภาวะในจงัหวดัโอกายามะ 
และโตเกียวพบว่าบุคคลข้ามเพศมีแนวโน้มที่จะถูกรังแกในโรงเรียนมากกว่า และยังมีแนวโน้มออกจากโรงเรียนกลางคัน และมีความคิดวางแผน
หรอืเคยพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า51 

ในประเทศนวิซแีลนด ์ข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 จากการส�ารวจระดับประเทศพบว่านักเรยีนซึ่งระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศมสีุขภาวะแย่กว่า
บคุคลทัว่ไป พวกเขามแีนมโน้มมากกว่าทีจ่ะถกูรังแกในโรงเรยีน เคยพยายามฆ่าตวัตาย หรอืมอีาการซมึเศร้า และมแีนวโน้มน้อยกว่านกัเรยีนทัว่ไป
ที่จะตอบว่าพ่อหรอืแม่รักและเป็นห่วงตนมาก (Clarke et al., 2014)

51.  การพูดคุยหารือกับ ศ. Yuko Higashi ประธานการประชุมประจ�าปีครั้งที่ 17 ของสมาคมความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะประเทศญี่ปุ่น และเป็นสมาชิกของ WPATH 
ทั้งนี้ ศ. Higashi ได้แจ้งว่า ศ. Mikiya Nakatsuka จากมหาวิทยาลัยโอกายามะได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยในจังหวัดโอกายามะ โดยมุ่งศึกษาไปที่ความพยายามฆ่าตัวตายและ
การท�าร้ายตัวเองในกลุ่มตัวอย่าง 1,167 คน ซึ่งเข้ารับการช่วยเหลือด้านความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง 2553

งานวิจัยสุขภาพจิตบุคคลข้ามเพศระดับชาติประเทศออสเตรเลียครั้งที่ 1

งานวจัิยสุขภาพจติบุคคลข้ามเพศระดบัชาตปิระเทศออสเตรเลยีครัง้ที่ 1 มุง่ไปทีก่ารศกึษาประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพจติของบคุคล
ข้ามเพศและกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป และพบว่ามคีวามทุกข์ใจอยู่ในระดับสูง

� ร้อยละ 43.7 ก�าลังเป็นโรคซมึเศร้า
� ร้อยละ 25 อยู่ในข่ายมคีวามเสี่ยงเป็นโรคซมึเศร้า
� ผู้เข้าร่วมการวจิัยมแีนวโน้มสูงกว่าคนทั่วไปถงึ 4 เท่าที่จะถูกวนิจิฉัยว่าเป็นโรคซมึเศร้า และมแีนวโน้มสูงกว่า 1.5 เท่าที่จะเป็น 

โรควติกกังวล...
� ร้อยละ 20.9 รายงานว่าเคยมคีวามคดิวางแผนฆ่าตัวตายหรอืท�าร้ายร่างกายตัวเองอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�านวนวันในสองสัปดาห์

ที่ผ่านมา

บุคคลข้ามเพศที่ก�าลังรับฮอร์โมนหรือได้เคยผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนผ่านมาแล้วมักมีอาการซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่ยังไม่สามารถได้รับ
ฮอร์โมนหรือผ่านการผ่าตัด งานวิจัยนี้กระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะให้เข้าถงึได้ง่ายขึ้น โดยอยู่บนฐานของระบบความยนิยอมที่ได้รับการให้ข้อมูล (informed consent)

ที่มา: Hyde et al., 2014

3.4.7.2	แรงกดดันด้านสุขภาพจิต	
บคุคลข้ามเพศหลายคนมคีวามต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงร่างกายของตนให้ตรงกบัอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะนัน้ไม่สามารถท�าเช่นนัน้ได้เนือ่งจาก

เหตผุลทางการเงนิ การเมอืง การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม หรอืเหตผุลอืน่ๆ ข้อจ�ากดัเหล่านี้อาจก่อให้เกดิความทกุข์ซึง่เกดิจากความหวาดกลวัว่า
คนอื่นอาจไม่ยอมรับความแตกต่างในลักษณะร่างกายของตน

สถานะของบุคคลใดๆ ในครอบครัวของตนเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น กฎระเบียบภายในครอบครัวอาจม ี
ความเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่ของภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดในการตัดสนิใจเปลี่ยนผ่านของบางคน การสูญเสยี 
การสนับสนุนและช่วยเหลอืจากครอบครวัอาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพของบคุคลข้ามเพศ ผลกระทบของการตตีราหรอืการเลอืกปฏบัิตส่ิงผลต่อสขุภาพ
จติของบคุคลข้ามเพศจะเกดิขึ้นมากหรอืน้อยกย็งัขึ้นอยูก่บัความช่วยเหลอืจากครอบครวัและเพือ่นๆ รวมถงึความภมูใิจในอตัลกัษณ์ของตนซึง่ถอืเป็น
หนึ่งในปัจจัยตัวกลางอกีด้วย (Bockting et al., 2011) บุคคลข้ามเพศได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลอืจากครอบครัวและเพื่อนๆ ต�่าที่สุด เมื่อเทยีบ
กับกลุ่มอื่นๆ ในกลุ่มประชากร LGBT (Bockting et al., 2005) การไม่ยอมรับหมายถงึการที่บุคคลข้ามเพศสูญเสยีเครอืข่ายทางสังคมและระบบการ
ให้ความช่วยเหลอืของตนเองไปเมื่อพวกเขาเปลี่ยนผ่าน (UNDP and USAID, 2014b) เครอืข่ายที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืโดยบุคคลข้ามเพศ
ด้วยกันอาจสามารถเตมิเต็มช่องว่างเหล่านี้และลดภาวะโดดเดี่ยวลงได้ บุคคลข้ามเพศหลายคนกลัวว่าพวกเขาจะไม่มวีันที่มคีวามสัมพันธ์ที่ใกล้ชดิ
และเต็มไปด้วยความรักได้ ผลกระทบในระยะยาวของความเครยีดและความโดดเดีย่วถกูสะท้อนออกมาในอัตราทีส่งูของการเป็นโรคซมึเศร้า อัตรา
การฆ่าตัวตาย และรูปแบบอื่นๆ ของความเจ็บป่วยทางจติ (UNDP, 2010; UNDP and USAID, 2014b)
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บุคคลข้ามเพศอาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นจากการติดเชื้อ HIV หรือการถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ, การเลือกปฏิบัติ, และ
การตตีรา ดังนัน้จงึควรจัดให้มกีารตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจติที่มคีวามละเอยีดอ่อนต่อความเป็นบุคคลข้ามเพศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโรคซมึ
เศรา้และความเครยีด) แก่บุคคลข้ามเพศทีต่ดิเชื้อ HIV อย่างสม�า่เสมอ การด�าเนนิการเช่นนี้จะท�าให้สขุภาพของบคุคลข้ามเพศดขีึ้นและเป็นการเพิม่
อัตราการเข้ารับยาต้านไวรัส การจัดการดังกล่าวอาจท�าได้ตัง้แต่การให้ค�าปรกึษาด้าน HIV และโรคซมึเศร้า ไปจนถงึการจัดให้มกีารรักษาทางการ
แพทย์ที่เหมาะสม (WHO, 2014, 2011)

การจัดการกบัปัญหารการตตีราทีเ่กดิขึ้นกบับุคคลความหลากหลายทางเพศและบุคคลทีม่ร่ีางกายแตกต่างไปจากบรรทดัฐานทางสงัคมเป็น
สิง่ส�าคญัในการพฒันาสุขภาพจติของบุคคลข้ามเพศ โดยท่ัวไปความจ�าเป็นด้านสขุภาพจติของประชากรกลุม่นี้มกัถกูมองข้ามและละเลยแม้ว่า WHO 
จะมขี้อแนะน�าให้มกีารวางแผนด้านสุขภาพจติระดับชาตทิี่ระบุถงึมาตรการส�าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางก็ตาม

3.4.7.3	การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ค�านึงถึงบุคคลข้ามเพศ
บุคคลข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของอัตลักษณ์และ

การแสดงออกทางเพศอันรุ่มรวยซึ่งมีอยู่ในทุกส่วนของโลกใบนี้ “ปรากฏการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งพบได้ท่ัวไปในโลกนี้
ไม่ควรถูกตัดสนิว่าเป็นความเจ็บป่วยหรอืเป็นสิ่งผดิ” (WPATH Board of Directors, 2010b)

แม้ว่าจะมคี�าแนะน�าที่ชัดเจนจาก WPATH ดังที่ได้กล่าวถงึในการอภปิรายในส่วนที่ 3.4.2 แต่บุคคลข้ามเพศหลายคนในภูมภิาคนี้ก็ยังพบกับ
ประสบการณ์ทีไ่ม่ดกีบัผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพจติ แทนทีจ่ะได้รบัการยอมรบัในตวัตนของพวกเขา บคุคลข้ามเพศกลบัรายงานว่าอตัลกัษณ์ทางเพศ
ของพวกเขาถูกมองว่าเป็น “ปัญหา” ที่ต้องได้รับการบ�าบัด ซึ่งหมายความว่าระดับของความสนใจต่อการประเมนิโรคของบุคลากรด้านสุขภาพจติ
ในภูมภิาคนี้นัน้ต�่ากว่าที่คาดการณ์กันใน WPATH SOC7 มาก

นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างของประสบการณ์เชิงบวกในภูมิภาคนี้อีกด้วย สองในสามของเยาวชนที่เข้าร่วมในงานวิจัยของประเทศ
ออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2557 ได้เคยเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตจากผู้ให้บริการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมดังกล่าว 
มีความพอใจในประสบการณ์การรับบริการนั้น พวกเขาประเมินผู้ให้บริการสุขภาพในเกณฑ์ดี โดยประเมินว่าผู้ให้บริการมีความรู้ในเรื่อง 
ความหลากหลายทางเพศและการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ให้บริการสุขภาพ
อย่างน้อยหนึง่ครัง้ หนึง่ในสีข่องผูเ้ข้าร่วมการวจิยัหลกีเลีย่งการรบับรกิารทางการแพทย์เนือ่งจากการแสดงออกทางเพศของตน (Smith et al., 2014)

อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งท�างานด้านสุขภาพจิตมักไม่ค่อยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอที่จะท�างานกับบุคคลข้ามเพศได้ ทั้งนี้เนื่องจากต้อง
มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วย มิใช่แค่ความเข้าใจด้านโรคและการรักษาแต่เพียงอย่างเดียว ปัญหาเหล่านี้พัวพันกันเข้าไปอีก 
เมือ่บุคคลข้ามเพศต้องได้รบัการส่งต่อจากผู้เชีย่วชาญด้านสุขภาพจติไปสู่การรบัการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลี่ยนรปู
ลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ

ในบางกรณี ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตมีการตอบสนองต่อความกดดันจากสมาชิกภายในครอบครัวที่ต้องการกดดันให้บุคคลข้ามเพศ 
เข้ารับการรักษาเพื่อเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศให้เป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกดิ การรักษาเหล่านี้บางครัง้รวมถงึการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลจติเวช (UNDP and USAID, 2014b) มรีายงานว่าผู้ให้ค�าปรกึษาในประเทศกัมพูช�มักพูดให้เยาวชนข้ามเพศและ LGB 
“พยายามเปลี่ยนและท�าตามความต้องการของพ่อแม่” ” (UNDP and USAID, 2014a) ถงึแม้ว่า WPATH SOC7 จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าคัดค้านการ
รักษาเพื่อเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะก็ตาม

กำรรักษำที่มีเป้ำหมำยในกำรเปลี่ยนอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะและกำรแสดงออกทำงเพศของบุคคลใดๆ ให้ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด  
ณ แรกเกดินัน้ได้ถกูลองท�ำมำแล้วในอดตี โดยไม่เคยส�ำเรจ็เลย... ปัจจบุนักำรรกัษำในลกัษณะดงักล่ำวนัน้ขัดต่อหลกัคณุธรรมจรยิธรรม
(Coleman et al., 2011, p. 16)

บุคคลข้ามเพศจากประเทศอินโดนีเซีย ม�เลเซีย และเวียดน�ม ได้กล่าวถึงประสบการณ์การถูกบังคับให้เข้าหาผู้น�าทางศาสนาเพื่อรับ
การบ�าบัดด้วยบทสวดภาวนา ตัวอย่างเหล่านี้รวมถงึการเข้าพบจติแพทย์และนักจติวทิยาในบางพื้นที่ของประเทศอนิโดนเีซยีซึ่งไม่ยนิดพีบเด็กหรือ
เยาวชนข้ามเพศ และแนะน�าให้พ่อแม่พาเด็กไปหาหมอผีท้องถิ่นแทน ในตัวอย่างของประเทศเวียดนามด้านล่างนี้ ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งถูกน�าไป
รักษาทัง้ในโรงพยาบาลและถูกน�าไปพบผู้น�าทางศาสนาด้วย

เมื่อ “เจ” ผู้หญิงข้ามเพศอายุ 26 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์ (ประเทศเวียดน�ม) ประกาศตัวว่าเธอเป็นผู้หญิง ครอบครัวของเธอ
ก็น�าตัวเธอไปโรงพยาบาล (โดยไม่เต็มใจ) เธอต้องตรวจเลือกและต้องเข้ารับการ “รักษา” ด้วยหมอผี เธอถูกล่วงละเมิดทางใจและถูกท�าร้าย
ร่างกายที่บ้านของเธอเอง

ที่มา: UNDP, 2014h
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3.4.8	การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ	
(gender-affirming	health	services)

3.4.8.1	บทน�า
ส�าหรับบุคคลข้ามเพศหลายคน การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์เป็นขั้นตอนที่จ�าเป็นส�าหรับการมีสุขภาวะที่ดี “การให้บริการทางการแพทย์

เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ” (gender-affirming health services) นัน้หมายรวมถงึการช่วยเหลอืทางการ
แพทย์ทัง้หมดที่บุคคลข้ามเพศต้องได้รับตัง้แต่บุคคลข้ามเพศเริ่มคดิว่าจะเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ เช่น การเข้ารับการให้ค�าปรกึษาและความช่วย
เหลือจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลข้ามเพศด้วยกัน การรับฮอร์โมน การก�าจัดขน การผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือลดหน้าอก การผ่าตัดอวัยวะเพศ และ 
การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การรับฮอร์โมนและการผ่าตัดเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะลดภาวะทุกข์ใจในเพศในหลายต่อหลายคน 
(American Medical Association, 2008; Anton, 2009; WPATH, 2008; Coleman et al., 2011)

การศกึษาวจิยัเมือ่ไม่นานมานี้ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ข้อมลูแก่การพฒันา แนวปฏบัิตขิององค์กำรอนำมยัโลกเพือ่กำรป้องกัน, วนิจิฉยั, และ
รักษำพยำบำลผู้ตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มประชำกรส�ำคัญ (WHO, 2014) พบว่าความกังวลต่อการเปลี่ยนผ่านเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส�าคัญของบุคคล
ข้ามเพศที่ให้สัมภาษณ์ในการวจิัย การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ยังอาจเป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญที่น�าไปสู่การเข้ารับบรกิารทางสุขภาพอื่นๆ

กำรขำดข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนผ่ำนและกำรขำดกำรให้บริกำรที่เพียงพอในระบบสำธำรณสุข ทั้งในแง่ของกำรรับฮอร์โมนและ 
กำรผ่ำตัด เป็นอปุสรรคทีส่�ำคญัทีส่ดุส�ำหรบับคุคลข้ำมเพศในกำรเข้ำถงึกำรมสีขุภำวะทีด่.ี.. กำรให้บรกิำรรกัษำพยำบำลด้ำนกำรเปลีย่น
ผ่ำนทีม่คีณุภำพและไม่เลอืกปฏบิตัผ่ิำนระบบสุขภำพของรฐันัน้นับเป็นสิง่ส�ำคญัยิง่ต่อกำรพฒันำสุขภำพทัง้ทำงกำยและทำงใจของบคุคล
ข้ำมเพศ (WHO, 2014b)

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส่วนใหญ่ 
(ซึ่งรวมถงึการรับฮอร์โมน) นัน้ไม่อยู่ในระบบการให้บรกิารสุขภาพของรัฐ โดยมขี้อยกเว้นคอืฮ่องกง และการให้บรกิารเฉพาะกลุ่มในหลายรัฐของ
ประเทศอนิเดยี (Ministry of Social Justice and Empowerment, 2014) 52

อย่างไรกด็ ียงัมอีกีหลายวธิทีีผู่ใ้ห้บรกิารสชุภาพปฐมภมูใินทุกประเทศสามารถท�าได้เพือ่ให้ความช่วยเหลอืต่อความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศ 
เช่นการรักษาบุคคลข้ามเพศอย่างเคารพในศักดิ์ศร ีความเท่าเทยีม และให้เกยีรต ิส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถงึประสบการณ์ของบุคคลข้าม
เพศผู้ใหญ่ในภูมภิาคนี้ในการเข้ารับฮอร์โมนหรือการให้บรกิารทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะ 
ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน (รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี) นั้นจะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป ทั้งนี้แนวปฏิบัติที่ดีต่อการให้บริการทางการแพทย์เพื่อ 
การแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะภาวะส�าหรับผู้ใหญ่นัน้สามารถอ่านได้จากส่วนที่ 4.8 และ “ภาคผนวก A”

3.4.8.2	การขาดหลักประกันสุขภาพ
ในภูมิภาคนี้ ค่าใช้จ่ายจากการรับบริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส่วนใหญ่นั้น 

ไม่ครอบคลุมโดยระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐหรือการประกันสุขภาพของเอกชน ผลก็คือบุคคลข้ามเพศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเพื่อเข้า
รับค�าปรึกษา การวินิจฉัย การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ การรับฮอร์โมน การก�าจัดขน การผ่านตัด และ/หรือการรักษาอื่นๆ การบริการ
ต่างๆ เหล่านี้มักมีอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน จึงมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปส�าหรับบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่ บุคคลซึ่งซื้อประกันสุขภาพของ
เอกชนมักถูกปฏิเสธการรับเงินชดเชย นั่นหมายความว่าบุคลลข้ามเพศอาจถูกบังคับให้เลือกตัวเลือกที่มีราคาถูกแต่ปลอดภัยน้อยกว่า หรืออาจ 
เข้ารับบรกิารที่ไม่ปกตหิรอืไม่สมบูรณ์ หรอือาจไม่เข้ารับการตรวจเพื่อตดิตามอาการ

โรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐมีขีดความสามารถต�่าหรือไม่มีเลยในการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศ เนื่องจากขั้นตอนการบริการ
เหล่านี้ไม่สามารถเบิกจ่ายจากรัฐได้ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ให้บริการหรือไม่เคยให้บริการเลย การขาดความสามารถและการที่การรับบริการเหล่านี้ 
ไม่สามารถเบกิจ่ายจากหลักประกันสุขภาพของรัฐได้นัน้ได้สร้างวงจรอุบาทว์ขึ้นในหลายพื้นที่ในภูมภิาคนี้ การขาดผู้เชี่ยวชาญ และไม่มแีนวปฏบิัติ
ส�าหรับการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ และการมีทัศนคติเชิงลบของบุคลากรหลายคนท�าให้บุคคลข้ามเพศเลือกที่เข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่
ไม่มใีบอนุญาตและผดิกฎหมาย

52. แม้แต่ในประเทศที่มีรายได้สูง เช่น ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ บุคคลข้ามเพศและผู้ให้บริการสุขภาพยังวิพากษ์อย่างหนักต่อการที่ระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐยังมีการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในจ�านวนที่จ�ากัด (Hyde at al., 2014; Aotearoa/New Zealand’s 
SOGII UPR Coalition, 2014)
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ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 แพทยสภาได้น�า WPATH SOC7 เข้ามาใช้ส�าหรับการให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศในระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐ (Chokrungvaranont et al., 2014) อย่างไรก็ตามการด�าเนินการของ SOC เหล่านี้ต้องมีการลงทุนในระยะยาวเป็นจ�านวนมากเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ จัดอบรม และสร้างให้บุคลากรมคีวามละเอยีดอ่อน พร้อมกับมทีักษาทางการแพทย์และทักษะของห้องปฏบิัตกิาร รวมถงึการสร้างและ
เตรียมอาคารและอุปกรณ์ และการท�าให้การรับบริการเหล่านี้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นผลก็คือ SOC เหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม 
โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส�านักงานประกันสังคม ซึ่งรวมกันแล้วครอบคลุมผู้ใช้บริการทางการแพทย์ชาวไทยกว่า
ร้อยละ 80 (Chokrungvaranont et al., 2014)

3.4.8.3	การรับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
มีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทางการแพทย์น้อยมากในภูมิภาคนี้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะและประเด็น 

การเปลี่ยนผ่าน ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับค�าปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักสูงกว่างบประมาณที่บุคคลข้ามเพศทั่วไปมอียู่ WPATH SOC7 ได้แนะน�า
ให้บุคคลข้ามเพศเข้ารับการประเมนิทางสุขภาพจติก่อนรับฮอร์โมน ทัง้นี้ดังที่ “ภาคผนวก A” ได้ระบุไว้ การประเมนิดังกล่าวอาจท�าโดยผู้ให้บรกิาร
ทางการแพทย์ปฐมภูมทิี่ได้รับการอบรมมาอย่างเหมาะสมหรอืผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพจติก็ได้

ผู้ให้บรกิารสขุภาพทีท่�างานอยู่ในภมูภิาคเอเชยียนืยนัว่าแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่อมไร้ท่อ (endocrinologist) และศลัยแพทย์ในภมูภิาคนี้มักปฏบิตัิ
ตาม WPATH SOC7 และต้องการจดหมายส่งต่อก่อนที่จะเริ่มการให้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดแผลงเพศ อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้วแค่มีจดหมาย 
ส่งต่อจากจิตแพทย์ที่มีใบอนุญาตก็เพียงพอแล้วโดยไม่จ�าเป็นว่าจิตแพทย์นั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดหรือได้ให้ปรึกษาแก่ผู้รับบริการไปกี่ราย
ในช่วงเวลานั้น ในทางปฏิบัติ จดหมายส่งต่อมักถูกเขียนหลังจากการเข้ารับค�าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือผู้ช่วยเพียงครั้งเดียว และ
มกีารบรหิารจัดการเพื่อให้บรกิารทางสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพจติแก่บุคคลข้ามเพศในช่วงเปลี่ยนผ่านน้อยมาก

ปัจจุบันยังมีความจ�าเป็นในการพัฒนารูปแบบการท�างานที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ปฐมภูมิและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตในภูมิภาคนี้ 
จะสามารถท�างานร่วมกันเพื่อท�าการประเมนิสุขภาพจติและให้บรกิารด้านสุขภาพจติอย่างต่อเนื่อง

3.4.8.4	ฮอร์โมน
ในส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะมุง่ไปทีก่ารเข้าถงึและการรบัฮอร์โมนของบคุคลข้ามเพศในภมูภิาคนี้ ทัง้นี้โดยมากแล้วการรบัฮอร์โมนนัน้เกดิ

ขึ้นนอกการบรกิารทางการแพทย์แบบเป็นทางการ ดังที่จะกล่าวถงึต่อไป การรบัฮอร์โมนโดยไม่ได้รบัการควบคมุหรอืตดิตามเหล่านี้เป็นความเสีย่ง
ทางสุขภาพทีน่่ากงัวล ซึง่จะถกูอภปิรายในส่วนอืน่ๆ ของเอกสารนี้ ตวัอย่างในระดบัภมูภิาคของการรบัฮอร์โมนผ่านระบบบรกิารทางการแพทย์อย่าง
เป็นทางการของบุคคลข้ามเพศถูกกล่าวถงึใน “ภาคผนวก A” (ส�าหรับผู้ใหญ่) และถูกกล่าวถงึในบทที่ 5 (ส�าหรับเด็กและเยาวชน)

การตดัสนิใจของบุคคลข้ามเพศว่าจะเลอืกใช้ฮอร์โมนชนดิไหนมกัขึ้นอยูกั่บราคาและประสทิธภิาพในการน�าไปสู่ความเหน็หญงิและความเป็น
ชายภายในเวลาทีเ่ร็วทีสุ่ด ในสถานการณ์เช่นนี้ผลกระทบต่อสขุภาพในภาพรวมมกัไม่ได้รบัการพจิารณาเป็นความส�าคญัหลกั ท�าให้เกดิความเสีย่ง
ทางสุขภาพในประเทศซึง่การรบัฮอร์โมนหรอืการซื้อยาคมุก�าเนดิไม่ได้รบัการควบคมุ ความเสีย่งเหล่านี้ยิง่สูงในหลายประเทศทีย่งัมกีารขายฮอร์โมน
ประเภทที่ไม่ได้รับการแนะน�าในระดับนานาชาติส�าหรับบุคคลข้ามเพศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย” ในบางประเทศสามารถหาซื้อได้จาก 
ร้านเภสัชกร ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศจนี บุคคลข้ามเพศมักซื้อฮอร์โมนจากผู้จ�าหน่ายท้องถิ่นที่ไม่มใีบอนุญาต (UNDP and USAID, 
2014b)

“ฉันเริ่มเปลี่ยนผ่ำนตอนที่อำยุได้ 11 ปี... ฉันกินยำเองโดยใช้เอสโตรเจน และ ยำยับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน ฉันได้ข้อมูลมำจำกพวกเขำ  
(กลุ่มบุคคลข้ำมเพศ)... ยำพวกนี้หำซื้อได้จำกร้ำนขำยยำทั่วไป”

 - ผู้หญงิข้ามเพศ, มะนลิา, ประเทศฟิลปิปินส์ (WHO, 2013b)

การตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้มักขึ้นอยู่กับค�าแนะน�าจากบุคคลข้ามเพศด้วยกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจไม่แม่นย�าหรือ
ล้าสมัยไปแล้ว

การตดัสนิใจดงักล่าวไม่ได้อยูบ่นฐานของความรูด้้านความปลอดภัย, ผลกระทบทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว, ข้อห้ามการใช้ยา, และผลข้างเคยีง 
ต่างๆ พวกเธอไม่ได้รับการตรวจเลือดหรือการตรวจสุขภาพเพื่อวัดค่าฮอร์โมนของร่างกาย และไม่ได้รับค�าแนะน�าทางการแพทย์หรือการเฝ้า
ระวังผลข้างเคียงเพื่อปรับขนาดการให้ยา และหากเป็นการรับฮอร์โมนแบบฉีด การฉีดโดยไม่มีทักษะและไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดแผลเป็น  
การอักเสบ หรอืแม้แต่การตดิเชื้อของโรคตดิต่อต่างๆ รวมถงึ HIV



50

3 3

ไม่น่าแปลกใจว่าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บุคคลข้ามเพศมีความกังวลในระดับสูงเกี่ยวกับผลเสียในระยะยาวจากการใช้ฮอร์โมนเพศ 
หลายคนต้องเผชญิกบัผลข้างเคยีงระยะสัน้ เช่น อาการคลืน่ไส้ ปวดหวั และน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึ้นจากการรบัฮอร์โมนแบบรบัๆ หยดุๆ ในขณะนี้ผลกระทบ 
ในระยะยาวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในปัจจุบัน และมอีุปสงค์ที่ไม่ได้รับการตอบสนองจ�านวนมากต่อข้อมูลเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนอย่างปลอดภัยใน
รูปแบบที่เข้าถงึได้ เช่น การรับบรกิารในภาษาท้องถิ่น เป็นต้น

“... ฉันเจอบทควำมบำงอันเป็นภำษำอังกฤษ โชคดีที่ฉันอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษได้ แต่ส�ำหรับคนอื่นๆ โดยเฉพำะบุคคลข้ำมเพศใน
ประเทศไทย มันเป็นเรื่องที่ยำกมำกส�ำหรับพวกเขำที่จะเข้ำใจศัพท์เทคนคิทำงวทิยำศำสตร์ที่ใช้ในบทควำมพวกนัน้”

 - ผู้หญงิข้ามเพศ, อายุ 29 ปี, ประเทศไทย (WHO, 2014b)

ผู้ให้บริการสุขภาพหลายรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และบางรายยังมีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
ข้ามเพศอยู่ ในขณะที่รายอื่นๆ ไม่ยนิดทีี่จะให้ฮอร์โมนแก่บุคคลข้ามเพศด้วยความกลัวว่าการท�าเช่นนัน้เป็นเรื่องผดิกฎหมาย (Singh et al., 2014)

ในบริบทเช่นนี้ บุคคลข้ามเพศจึงหาข้อมูลจากบุคคลข้ามเพศด้วยกันเอง พวกเขาหาข้อมูลส่วนใหญ่จากเครือข่ายบุคคลข้ามเพศหรือจาก
อนิเตอร์เน็ต ในบางกรณขี้อมูลค�าแนะน�าเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถอืได้และอยู่บนฐานของหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ และมาจากประสบการณ์ของ
บุคคลข้ามเพศด้วยกัน แต่ในกรณีอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจมีความผิดพลาดในบางส่วนและอาจเป็นอันตรายได้ บุคคลข้ามเพศอาวุโสอาจมีความรู้
ทางการแพทย์หรอืมขี้อมลูทีเ่ก่าแล้ว สถานะความอาวโุสของพวกเขาท�าให้บคุคลข้ามเพศทีอ่าวโุสน้อยกว่าไม่กล้าเถยีงหรอืตัง้ค�าถามต่อค�าแนะน�า
เหล่านัน้

ในขณะนี้การสนับสนุนจากบุคคลข้ามเพศด้วยกันเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่
แม่นย�าเสมอไปหรืออาจไม่เพียงพอต่อความจ�าเป็นทางสุขภาพของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างฮอร์โมนและยาชนิดอื่นๆ 
รวมถงึบุคคลข้ามเพศซึ่งตดิเชื้อ HIV หรอืมปีัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจติที่ให้ค�าปรกึษาแนะน�าในการพัฒนาแนวทางต้นแบบนี้
กล่าวว่าการปรกึษากับบุคคลข้ามเพศด้วยกันภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพอาจเป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพส�าหรับบุคคลข้ามเพศในพื้นที่
ห่างไกลหรอืพื้นที่ขาดแคลน และอาจช่วยเตมิเต็มปัญหาช่องว่างทางกฎหมายในภูมภิาคนี้ได้

เกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้ บุคคลข้ามเพศยังเข้าไม่ถึงการบริการสุขภาพปฐมภูมิส�าหรับกลุ่มเฉพาะทั้งของรัฐและเอกชน เช่น การตรวจ 
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV และการรับฮอร์โมน ภูมิภาคนี้ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในระบบสุขภาพของรัฐที่สามารถให้ค�าแนะน�าเกี่ยว
กับการรับฮอร์โมนได้ ในหลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียยังไม่มีการให้บริการสุขภาพทุติยภูมิหรือการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในระบบบริการสุขภาพ
ของรฐั และยงัไม่มมีาตรฐานหรอืนโยบายเฉพาะหรอืกระบวนการทีเ่ป็นกรอบการด�าเนนิการเพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่บคุลข้ามเพศ ในระบบบรกิาร
สุขภาพของเอกชนนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความเขี่ยวชาญเฉพาะมีอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้น แต่ก็มีราคาแพงและบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง 
และแม้แต่ในภาคเอกชนก็ตาม ก็ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น จิตเวชศาสตร์, สุขภาพจิต, และ
การให้การรักษาภาวะตดิสารเสพตดิ ฯลฯ 

หนึ่งในการตอบสนองของผู้ให้บริการสุขภาพต่อความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศคือการก่อตั้งคลินิกสุขภาพส�าหรับคนข้ามเพศ 
“แทนเจอรนี” ขึ้นในกรุงเทพฯ
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กรณีตัวอย่าง: แทนเจอรีน คลินิกสุขภาพส�าหรับคนข้ามเพศ

คลนิกิแทนเจอรนีเป็นความร่วมมอืของศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (TRCARC) ร่วมกบัสถาบัน Research Triangle International โดยได้รบั 
การสนับสนุนทุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมรกิา ประจ�าภูมภิาคเอเชยี (USAID Regional Development Mission in Asia)

คลนิกิแห่งนี้ให้บรกิารสุขภาพแก่ทัง้ผู้ชายข้ามเพศและผู้หญงิข้ามเพศให้สามารถเข้าถงึการรับฮอร์โมนเพื่อการเปลี่ยนผ่านภายใต้การก�ากับ
ดูและของทมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาขาอื่นๆ โดยมกีารให้บรกิารทัง้การตรวจ HIV และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์, การรักษาพยาบาล, 
การประเมนิอวัยวะต่างๆ เช่น ล�าไส้ตรง, ช่องคลอดเทยีม, ปากมดลูก, มดลูก, และทรวงอก ซึ่งเป็นความจ�าเป็นเฉพาะของบุคคล

การให้บริการในทุกอย่างจะต้องได้รับการยินยอม และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และให้บุคคลข้ามเพศมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็น
และตัดสนิใจว่าตนอยากท�าอะไรกับร่างกายและสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ การให้ค�าปรกึษาด้านสุขภาพจติ ภาวะตดิสารเสพตดิ และการให้ 
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในการให้บริการทันทีที่หลักสูตรเกี่ยวกับคนข้ามเพศและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการได้รับการ
พัฒนาพร้อมที่จะเป็นชุดเครื่องมอืส�าหรับการด�าเนนิการให้บรกิารแก่บุคคลข้ามเพศ

ที่มา: สถาบัน Research Triangle Institute, การสอบถามทางอเีมล์, 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ: คลนิกิแทนเจอรนียงัท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยวจิยัและท�าการประเมนิผลเพือ่ปรบัปรุงรปูแบบการให้บรกิารส�าหรบับุคคลข้ามเพศ และ
ยังมกีารประเมนิโครงการคลนิกิน�าร่องนี้ด้วย

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง
ฮอร์โมนสามารถหาซื้อได้ง่ายตามเคาเตอร์ยาทั่วไปในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยี

“ฉันไม่รู้จะเข้ำหำผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ยังไง ก็เลยอ่ำนเอำจำกอินเตอร์เน็ต... บุคคลข้ำมเพศส่วนใหญ่ก็ซื้อยำมำกินเองกันทั้งนั้น ยำกมำก 
ที่จะหำผู้หญงิข้ำมเพศที่ไปหำหมอเพื่อรับฮอร์โมน มันแพงและพวกหมอก็ชอบตตีรำและเลอืกปฏบิัตดิ้วย”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, อายุ 22 ปี, ประเทศอนิโดนเีซยี (WHO, 2014b)

การส�ารวจในปีพ.ศ. 2546/2547 ซึ่งได้ท�าการส�ารวจผู้หญงิข้ามเพศ 147 คนในประเทศฟิลปิปินส์พบว่าผู้หญงิข้ามเพศส่วนใหญ่เริ่มกนิยา
ฮอร์โมนโดยไม่ได้รับความช่วยเหลอืทางการแพทย์เลย และกนิยาเองไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการก�ากับดูแลทางการแพทย์เช่นกัน ผู้เข้าร่วมการวจิัย
หลายคนรายงานว่ากนิยาฮอร์โมนเข้าไปหลายโดสต่อวัน “กลืนเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะกนิได้เพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุด” (Winter et 
al., 2007) ผู้หญงิข้ามเพศท�าคล้ายๆ กันเช่นนี้ทั่วทัง้ภูมภิาคเอเชยี และได้มกีารบันทกึการท�าดังกล่าวไว้ทัง้ในประเทศล�ว, ไทย, ม�เลเซยี, จนี, 
และเนป�ล (Winter, 2012; UNDP, 2014b, 2014e) ในประเทศเนปาลมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการทีม่บีคุลากรสขุภาพบางรายจัดการรกัษาโดยฮอร์โมน
นี้เพื่อหวังก�าไรทางการค้าโดยไม่ได้อธบิายถงึผลที่จะตามมาให้แก่ผู้รับบรกิารได้รับทราบ (UNDP and USAID, 2014e)

ในภูมิภาคแปซิฟิกยิ่งมีผู้ให้บริการสุขภาพเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศน้อยลงไปอีก ดังนั้นการกินฮอร์โมนเอง
โดยไม่ได้รบัค�าแนะน�าทางการแพทย์หรอืได้รบัเพยีงเลก็น้อยจงึเป็นเรือ่งปกตใินภูมภิาคนี้ แต่แตกต่างจากหลายพื้นทีใ่นภูมภิาคเอเชยี ผูห้ญงิข้ามเพศ
ในภูมภิาคแปซฟิิกเข้าถงึการรับฮอร์โมนได้น้อยมาก ที่พบได้บ่อยที่สุดคอืเอสโตรเจนซึ่งมักใช้ร่วมกับโปรเจสตนิด้วยในรูปแบบการกนิยาคุมก�าเนดิ

“ผู้หญิงข้ำมเพศในซูวำหลำยคนมำหำฉันเพื่อถำมเกี่ยวกับฮอร์โมน แต่ข้อมูลที่ฉันให้พวกเขำได้ก็มำจำกอินเตอร์เน็ต บำงคนก็กินๆ หยุดๆ 
เพรำะอำรมณ์มันจะเหวี่ยงขึ้นลง พวกเขำจ�ำเป็นต้องพบผู้เชี่ยวชำญ แต่ในแปซฟิิกนี้ไม่มหีรอกผู้เชี่ยวชำญน่ะ ไม่มอีะไรเลย”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, ประเทศฟิจิ

ที่มา: การสัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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“ถ้ำมยีำฮอร์โมนในประเทศฉันล่ะก็ ฉันก็คงเปลี่ยนไปแล้วล่ะ... หนึ่งในเพื่อผู้หญงิข้ำมเพศของฉันรับยำฮอร์โมนมำจำกบุคคลข้ำมเพศในประเทศ
ฟิลปิปินส์ แล้วเธอก็เริ่มรู้สกึถงึผลข้ำงเคยีงที่เกดิขึ้น เธอมำหำฉันและฉันก็กลัวมำก ฉันบอกเธอว่ำฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เรำต้องไปหำ 
นรแีพทย์ (gynaecologist) เธอเกอืบตำยน่ะตอนนัน้”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, ประเทศป�ปัวนวิกนิี

ที่มา: การสัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย
ปัจจุบันยังไม่มขี้อมูลงานวจิัยเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนของผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก

ในส่วนสัน้ๆ ของเอกสารส่วนนี้ได้น�าเอาข้อมลูบางส่วนจากผูช้ายข้ามเพศและบคุลากรสขุภาพซึง่ได้มาประชมุหารอืในการพฒันาแนวทางต้นแบบ
นี้ และในส่วนที ่4.2 จะให้ข้อมลูมากขึ้นเกีย่วกบัช่องว่างด้านข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูช้ายข้ามเพศในภมูภิาคนี้ในการเข้าถงึการรกัษาด้วยฮอร์โมนและ
การให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ และการให้บรกิารทางการแพทย์อืน่ๆ ทีจ่�าเป็น

ฮอร์โมนกลุ่มแอนโดรเจน เช่น เทสโทสเตอโรน ซึ่งผู้ชายข้ามเพศใช้เพื่อเพิ่มความเป็นชายให้กับร่างกายของตนเองนั้นสามารถหาได้ใน
หลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังหากได้จากอินเตอร์เน็ตด้วย ในประเทศที่มีการควบคุมการใช ้
เทสโทสเตอโรน เช่น ประเทศสงิคโปร์ เทสโทสเตอโรนกจ็ะมรีาคาแพงขึ้น ส่วนหนึง่เป็นเพราะการจ่ายยานัน้ท�าได้ผ่านคลนิกิเอกชนเท่านัน้ ปัจจบุนั
ยังไม่มเีครื่องบ่งชี้ว่าผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคแปซฟิิกเข้าถงึยาเทสโทสเตอโรนไม่ว่าจะในกรณขีองการจ่ายโดยแพทย์หรอืไม่ก็ตาม

การสัมภาษณ์ผู้ชายข้ามเพศชี้ว่าการหาและกนิเทสโทสเตอโรนเองเป็นสิ่งที่ท�ากันทั่วไปในภูมภิาคเอเชยี

“กลุ่มของพวกเรำเพิ่งตัดสินใจ... ว่ำพวกเรำจะทดลองใช้กันเอง... ตอนครั้งแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นพอสมควร พวกเรำทุกคนได้เรียนรู้ด้วย
กัน... เรำสำมำรถควบคุมปริมำณที่เรำอยำกกินได้เอง... ดังนั้นถ้ำคุณก�ำลังคิดจะท�ำอยู่ล่ะก็ คุณเองก็ลองได้แล้วดูว่ำเอำว่ำอะไรที่ได้ผล
กับตัวคุณที่สุด”

- ผู้ชายข้ามเพศ. อายุ 27 ปี, ประเทศสงิคโปร ์(WHO, 2014b)

การเข้าถงึเทสโทสเตอโรนได้ง่ายเป็นการเพิม่ความเสีย่งแก่ผูช้ายข้ามเพศในกรณทีีพ่วกเขาไม่ได้รับข้อมลูความรูอ้ย่างเพยีงพอจากผูใ้ห้บรกิาร
สุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมน และจะยิ่งเป็นปัญหาหากไม่มีเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศที่ได้รับการยอมรับและมีตัวตนในสังคมที่อาจช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับการใช้ยาที่ปลอดภัยและเทคนคิการฉดียาได้

3.4.8.5	การผ่าตัด
ค�าว่า “การผ่าตดัแปลงเพศ” หรอื “sex reassignment surgery” เป็นค�าทีใ่ช้กล่าวถงึการผ่าตดัเพือ่สร้างอวยัวะเพศหญงิส�าหรบัผูห้ญงิข้ามเพศ  

หรือสร้างอวัยวะเพศชายส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม ดังนี้ระบุอยู่ส่วนที่ 4.8.4 ยังมีการผ่าตัดชนิดอื่นที่บุคคลข้ามเพศจ�าเป็นส�าหรับการ
เปลี่ยนผ่านทางร่างกาย ซึ่งรวมถงึการเพิ่มขนาดทรวงอกส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศ และการลดขนาดทรวงอกส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ ทัง้นี้มใิช่ว่าบุคคล
ข้ามเพศทุกคนจะประสบกับภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด และแม้แต่บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูก
ก�าหนด ณ แรกเกิด ก็อาจต้องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น ส�าหรับคนอื่นๆ การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยน 
รูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะอาจเป็นสิ่งจ�าเป็นในทางการแพทย์ด้วย

การสนับสนุนทุนของภาครัฐต่อการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนั้นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากใน
ภูมภิาคนี้ นอกจากฮ่องกงแล้วก็ยังมกีารสนับสนุนการผ่าตัดแก่ฮจิราและ aravani ในบางรัฐของประเทศอนิเดยี (Winter, 2012) ทัง้นี้ในประเทศ
เหล่านี้ก็มรีายงานถงึปัญหาชองการรอควิเพื่อที่จะรับการผ่าตัดที่ยาวนาน

ในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคแปซิฟิก ทางเลือกเดียวในการจะรับฮอร์โมนได้คือต้องรับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยง หากมีภาวะ
แทรกซ้อนหรอืผลข้างเคยีงก็ไม่มผีู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้เกี่ยวกับการรับฮอร์โมนส�าหรับบุคคลข้ามเพศ
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การศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ได้บันทึกประสบการณ์ของฮิจราในความพยายามเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรบัเปลีย่นรูปลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะในเจด็เมอืงหลกัของอนิเดยี งานวจิยัดงักล่าวพบว่าฮจิราไม่สามารถเข้าถงึการให้บรกิารฟรใีนโรงพยาบาล
รัฐระดับตตยิภูมไิด้เลย และยังพบว่าการผ่าตัดอวัยวะเพศในโรงพยาบาลเอกชนนัน้ใช้ค่าใช้จ่ายสูง บทสรุปจากการวจิัยนี้คอืค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผล
โดยอ้อมให้ฮจิราหลายคนเข้ารับกการผ่าตัดแปลงเพศจากผู้ให้บรกิารที่ไม่มใีบอนุญาต

“งำนวิจัยของเรำพบว่ำมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องจัดให้มีกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อกำรแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรง
กับเพศภำวะที่ปลอดภัยและไม่แพงจนเกินไปในระบบบริกำรสุขภำพของรัฐ ต้องอบรมให้ผู้ให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ให้บรกิำรกำรเปลี่ยน
ผ่ำนทำงเพศได้อย่ำงมคีุณภำพทัง้ในทำงเทคนคิและทำงวัฒนธรรม และต้องสนับสนุนให้เกดิกฎหมำยและนโยบำยที่ส่งเสรมิสุขภำพของ
บุคคลข้ำมเพศในอนิเดยี”

 (Singh et al., 2014)

ฮจิราบางคนจากอนิเดยีซึง่ได้เข้าร่วมการประชมุทีป่รกึษาเพือ่พฒันาแนวทางต้นแบบนี้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ปี พ.ศ. 2558 ได้กล่าวว่าโรงพยาบาล
รัฐสองแห่งในเมอืงเจนไนมกีารให้บรกิารผ่าตัดอวัยวะเพศฟร ีนอกจากนี้โรงพยาบาลรัฐในเมอืงเดล,ี โกลกาตา, มุมไบ, และเจนไนมกีารสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเป็นบางส่วนให้แก่บรกิารเช่นเดยีวกันนี้

บุคคลข้ามเพศอื่นๆ ในประเทศอินเดียได้เน้นย�้าว่าบริการทางสุขภาพเช่นนี้ยังคงไม่มีและเข้าถึงไม่ได้อยู่ส�าหรับบุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่  
ข้อกังวลในภาพรวมคือโรงพยาบาลไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะที่มอียู่ ท�าให้บุคคลข้ามเพศเข้าถงึบรกิารได้ผ่านการตดิต่อส่วนตัวเท่านัน้ซึ่งมักเป็นไปอย่างลับๆ นอกจากนี้ยังแทบไม่พบบุคลากรวชิาชพี
ด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมเป็นพิเศษส�าหรับตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของฮิจราหรือบุคคลข้ามเพศ สถานการณ์เช่นนี้น�าไปสู่ความ
กังวลถงึคุณภาพของการให้บรกิารโดยโรงพยาบาลรัฐบางแห่ง ในช่วงกลางปีของ พ.ศ. 2558 ในขณะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางต้นแบบนี้  
มหีลกัฐานเรือ่งเล่าซึง่กล่าวว่ามโีรงพยาบาลรัฐเพยีงแห่งเดยีวในประเทศอนิเดยีคอืทีบ่งัคาลอร์ทีใ่ห้บรกิารการรกัษาด้วยฮอร์โมนหรอืการผ่าตดัเพือ่
การแปลงเพศหรอืปรับเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�าหรบัผูช้ายข้ามเพศโดยมกีารสนบัสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึง่ให้ ผูช้ายข้ามเพศอาจสามารถ
รับการวนิจิฉัยว่ามคีวามผดิปกตทิางอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรอืมภีาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ จากโรงพยาบาลรัฐได้ 
แต่ก็ต้องจ่ายเงนิเพื่อเข้ารับบรกิารจากโรงพยาบาลเอกชน53

ในบางพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการท�าหมันซึ่งท�ากันมานานแล้วและอยู่นอกระบบบริการทางการแพทย์แบบเป็นทางการ โดยปัจจุบันยัง
เป็นวธิกีารผ่าตัดที่เป็นที่นยิมที่สุดในหมู่ฮจิรา

ในบางพื้นที่ในภูมิภาคนี้ เช่น ประเทศเวียดน�ม การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะยังเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย จงึท�าให้ไม่มกีารให้ค�าปรกึษาหรอืการให้ความช่วยเหลอืใดๆ เลย ทัง้ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศต้องเดนิทางไปต่างประเทศเพื่อรับ
บรกิาร ผู้ทีส่ามารถหาผู้เชีย่วชาญหรอืศลัยแพทย์ที่ยนิดจีะการผ่าตดัได้กต็้องหาข้อมลูและตดิต่อไปเองและแบกรบัความเสีย่งเอง โดยทีผู่้ให้บรกิาร
ไม่จ�าเป็นต้องรับผดิชอบกับผลของการให้บรกิารไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะไม่ใช่การให้บรกิารที่ถูกกฎหมาย

ในประเทศม�เลเซีย เคยมีการให้บริการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศ 
โดยคณะแพทย์และจติแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยมาลายาระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2525 คณะแพทย์ดังกล่าวให้ค�าปรกึษาและได้เจรจากับ
ส�านักทะเบยีนราษฎร์ของประเทศมาเลเซยีเพือ่ให้ผู้รับบรกิารทีเ่ข้ารบัการแปลงเพศสามารถเปลีย่นการระบเุพศในบตัรประชาชนได้ แต่เมือ่สภาฟัตวา
มาเลเซยีทราบเรือ่ง สภากไ็ด้ออกฟัตวาแห่งชาตหิ้ามการผ่าตดัแปลงเพศ ท�าให้มหาวทิยาลยัต้องยตุกิารให้บรกิารดงักล่าวแก่ผู้หญงิข้ามเพศทกุคน  
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส�าเร็จในการอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการให้บริการผ่าตัดแก่สภาพและต้องยุติการให้
บรกิารลง

นกัเคลือ่นไหวด้านสขุภาพทีม่ส่ีวนในการพฒันาแนวทางต้นแบบนี้ได้วพิากษ์การขดัขวางการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบั
เปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะนี้ว่าเป็นการปฏเิสธการมตีวัตนของบุคคลข้ามเพศ ในทางเทคนคิแล้วนัน้นบัว่าไม่มอุีปสรรคทางกฎหมายในการ
ด�าเนนิการผ่าตัดดงักล่าวในประเทศมาเลเซยี เนือ่งจากฟัตวาในปี พ.ศ. 2525 ไม่ได้ถกูประกาศใช้อย่างเป็นทางการในรฐัใดเลย อย่างไรกต็ามตัง้แต่
นัน้มากม็เีพยีงไม่กีโ่รงพยาบาลทีใ่ห้บรกิารผ่าตัดแปลงเพศ ไม่มบีคุคลข้ามเพศคนไหนเลยที ่Human Rights Watch ท�าการสมัภาษณ์ในรายงานของปี 
พ.ศ. 2557 ทีรู่้ว่ามโีรงพยาบาลทีใ่ห้บรกิารผ่าตดัแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ภายนอกให้ตรงกบัเพศภาวะอยู่ (Human Rights Watch, 2014)

53.  ข้อมูลจากการพูดคุยหารือส่วนบุคคลกับ Satya Rai Nagpaul ในระหว่างการประชุมที่ปรึกษากับนักเคลื่อนไหวทางสังคมประเด็นบุคคลข้ามเพศของเครือข่าย Sampoorna 
(เครือข่ายของชาวอินเดียข้ามเพศและเพศก�ากวม) จากเมืองต่างๆ ดังนี้: บังคาลอร์, เจนไน, เดลี, และโกลกาตา (การหารือเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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การตอนในภูมิภาคเอเชียใต้: มุมมองทางการแพทย์และมุมมองจากชุมชนบุคคลข้ามเพศ

ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศบางกลุ่มการศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดอาจไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เช่น ในกลุ่มฮิจราในเอเชียใต้มีเพิ่มลักษณะ 
ความเป็นหญิงแบบดั้งเดิมด้วยวิธีที่ต่างออกไป ในขณะที่ฮิจราบางคนอาจเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด แต่วิธีการที่เป็นที่แพร่หลาย
มากกว่าในกลุ่มฮจิราคอืการตอน ที่มทีัง้การตอนลูกอัณฑะและการตอนองคชาต ิหรอือาจท�าทัง้คู่ และยังมฮีจิราที่ไม่ผ่าตัดใดๆ เลยอยู่ด้วย

การตอนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมดั้งเดิมนั้นเรียกว่า nirvani บุคคลซึ่งได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะมีสถานะอีกระดับหนึ่งภายในสังคม
วัฒนธรรมของฮิจรา สถานะนี้เชื่อมโยงอยู่กับประเพณีการตอนในอดีตท�าโดยกษัตริย์ต่อผู้รับใช้เพศชายซึ่งภายหลังการท�าหมันจะกลายเป็น 
ผู้รับใช้ซึ่งได้รับความเคารพเป็นอย่างสูง เนื่องจากสามารถเข้าถงึพื้นที่สวนในของราชนิไีด้ กระบวนการนี้ยังมคีวามสัมพันธ์กับบุคคลเพศก�ากวม
ซึ่งได้รับความเคารพจากชนชัน้สูงในจักรวรรดโิมกุลและกลุ่มความเชื่อทางศาสนาดัง้เดมิในภูมภิาคเอเชยีใต้

พิธีกรรมของการตอนนี้ยังถูกปิดบังอยู่ภายใต้ฉากวัฒนธรรมของกลุ่มฮิจรา สมาชิกในสังคมฮิจราไม่ได้รับอนุญาติให้พูดถึงพิธีการตอนกับ 
“คนนอก” กรณีตัวอย่างนี้ถูกเล่าให้แก่บุคลากรสุขภาพซึ่งได้ให้บริการแก่ฮิจราหลายคน นี่เป็นความพยายามในการพูดคุยเกี่ยวกับความจ�าเป็น
ด้านสุขภาพของฮจิราในลักษณะที่ให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมของฮจิรา

กระบวนการเหล่านี้โดยปกตจิะด�าเนนิการโดยฮจิราอาวุโส (ซึ่งถูกตอนแล้ว), หมอเถื่อน, หมอต�าแย, หรอืหมอผ ีปัจจุบันฮจิราบางคนก�าลัง
เริ่มที่จะเข้ารับบรกิารท�าตอนกับศัลยแพทย์ที่มใีบอนุญาต เนื่องจากในบางกรณกีารตอนมคี่าใช้จ่ายน้อยกว่าการผ่าตัดอวัยวะเพศรูปแบบอื่นๆ

กระบวนการดัง้เดมิของการตอนมกีารให้ผูร้บัการตอนดืม่แอลกอฮอล์หรอืเสพยาในปรมิาณมาก เช่น กญัชา หรอื ฝ่ิน หลงัจากนัน้ถงุอณัฑะจะ
ถกูตดัออก รวมถงึอณัฑะและองคชาตด้ิวย วธิดีัง้เดมิจะจดัการกบัการไหลของเลอืดด้วยการจี้ด้วยเขม็ที่น�าไปเผาไฟให้ร้อน เขม็เงนิจะถกูใส่เข้าไป
ในท่อปัสสาวะเพือ่ไม่ให้ท่อตัน และท�าการท�าแผล ในบางพื้นทีอ่งคชาตขิองววัที่ผ่านการเผาจะถกูวางลงบนแผลสดก่อนท�าแผล กระบวนการเหล่านี้ 
จบลงที่ความตายและความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในภายหลังได้ เช่น ภาวะตบีตันของท่อปัสสาวะ เป็นต้น การตอนยังส่งผลต่อความไม่สมดุลทาง
อารมณ์และการสูญเสยีความใคร่ซึ่งเป็นผลข้างเคยีงที่ฮจิราหลายคนไม่คาดคดิว่าจะเกดิขึ้น

ในอนิเดยี กลุม่ฮจิราเริม่เขา้หาบคุลากรสขุภาพมากขึ้น (รวมถงึหมอต�าแยด้วย) เพือ่เข้ารบัการผ่าตัด nirvani ในคลนิกิเอกชน นอกจากนี้การ
เกดิขึ้นของคณะกรรมการสวัสดกิารบุคคลข้ามเพศในรัฐทมฬินาฑูและรัฐกรณาฏกะท�าให้มกีารผ่าตัด nirvani เกดิขึ้นได้ในสถานให้บรกิารของรัฐ

ที่มา: Dr Muhammad Moiz, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA), ประเทศปากสีถาน และ คุณ Abhina Aher, นักเคลื่อนไหวฮจิรำ, ประเทศ
อนิเดยี. การสัมภาษณ์และการตดิต่อทางอเีมล์, พฤษภาคม ถงึ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ในประเทศอืน่ๆ การผ่าตดัเพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรูปลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะนัน้ถกูควบคมุอย่างเข้มงวดในทางทีเ่ป็นการจ�ากดั
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศและควบคุมชีวิตของพวกเขา ในประเทศจีนบุคคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือ
ปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะได้หากไม่ได้รับการยนิยอมอย่างเป็นทางการจากครอบครวัและใบรับรองสขุภาพจติจากผูเ้ชีย่วชาญ ใบรบั
รองนี้ต้องยืนยันว่าบุคคลข้ามเพศนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลข้ามเพศมาอย่างน้อยห้าปีแล้ว และได้ใช้ชีวิตในเพศดัวกล่าวมาแล้วอย่างน้อย
สองปี และยนืยันว่าเพศวถิขีองพวกเขาหลังการผ่าตัดจะเป็นเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ (Asia Catalyst, 2015) เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนเป็นการยับยัง้
และเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อ WPATH SOC7 ข้อจ�ากัดอื่นๆ ยังรวมถึงความจ�าเป็นในการแสดงหลักฐานว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม54 ข้อจ�ากัดเหล่านี้ 
ท�าให้ผู้หญงิข้ามเพศหลายคนถูกตัดสทิธิ์เนื่องจากพวกเธอมักถูกจับในข้อหาค้าประเวณอียู่บ่อยครัง้ (Winter, 2012; UNDP, 2014b)

ไม่ใช่เพียงแต่บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเท่านั้นที่ต้องการการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะ ส�าหรับผู้ซึ่งต้องการเข้ารับการผ่าตัด อุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดคือการไม่มีการบริการผ่าตัดหรือค่าใช้จ่ายที่สูงของการเข้ารับการประเมิน 
การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัดในคลินิกเอกชน ผู้หญิงข้ามเพศในประเทศที่มีรายได้ต�่ามีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลง
เพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเสริมหน้าอกและการผ่าตัดอวัยวะเพศ แม้แต่ในประเทศไทยที่ซึ่งม ี
ความพร้อมในการท�าการผ่าตัด ก็ยังมีเพียงร้อยละ 11 ของผู้หญิงข้ามเพศที่ได้ท�าการส�ารวจจากสามเมืองใหญ่เท่านั้นที่ผ่านการผ่าตัดอวัยวะเพศ
แล้ว (Guadamuz et al., 2011, cited in Baral et al., 2013) หลักประกันสุขภาพแห่งชาตขิองประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ยังไม่รวมถงึ 
การให้บรกิารทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

54.  ส�านักงานสุขภาพว่าด้วยกิจการทางการแพทย์ (Health Office of Medical Affairs) No. 185. 2009. “Sex Change Operations and Technology Management Standards.” 
เอกสารภาษาจีนจาก: http://baike.baidu.com/view/3140460.htm.
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ปัจจุบันยังไม่มหีลักฐานว่ามกีารผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะในพื้นที่ใดๆ ของภูมภิ�คแปซฟิิก

ส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ การผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะรวมถึงการลดขนาดหน้าอก การตัดมดลูก 
และการสร้างอวัยวะเพศใหม่ ทั้งนี้การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกซึ่งแม้จะมีราคาต�่ากว่าการผ่าตัดชนิดอื่นๆ แต่ก็ยังมีราคาสูงเกินไปส�าหรับผู้ชายข้าม
เพศหลายคน แม้ว่า WPATH SOC7 จะได้มขี้อแนะน�าว่าการผ่าตัดนี้มักเป็นก้าวแรกที่น�าไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ของผู้ชายข้ามเพศก็ตาม 
(Coleman et al., 2011) ผูช้ายข้ามเพศทีไ่ม่สามารเข้ารับการผ่าตดัลดขนาดหน้าอกได้ หลายคนได้รายงานถงึปัญหาของการหายใจ การมผีดผืน่ และ
ความเจ็บปวดซึ่งเกดิขึ้นจากการรัดพันหน้าอกเพื่อท�าให้หน้าอกดูมขีนาดเล็กลง (UNDP and USAID, 2014a; Acevedo et al., 2015) ส่วนที่ 4.8.2 
ได้สรุปถงึผลจากโครงการ Binging Health ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ระบุถงึวธิใีนการลดผลกระทบทางสุขภาพเอาไว้ด้วย

“ฉันต้องกู้เงินมำเพื่อรับกำรผ่ำตัด เพรำะฉันอยำกจะท�ำให้มันเสร็จไปเร็วๆ และจะได้เดินหน้ำต่อไปได้ เพรำะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะออกไป
ข้ำงนอกและหำงำนได้ด้วยร่ำงกำยที่ฉันรู้สกึอดึอัดกับมัน”

- ผู้ชายข้ามเพศ, อายุ 29 ปี, ประเทศสงิคโปร ์(WHO, 2014b)

การศกึษาวจิยักบัเยาวชนผู้หญงิข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยีพบว่าส่วนส�าคญัที่สดุในอนาคตของพวกเธอคอืการสามารถเข้ารบัการผ่าตดัเพือ่ที่

จะเปลี่ยนผ่านไปใช้ชวีติอย่างผู้หญงิได้ (Youth Voices Count, 2013)

ส�าหรับบุคคลข้ามเพศหลายคนในภูมิภาคเอเชีย การเข้าถึงการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะนั้น 
หมายถึงการต้องเดินทางไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ตัวเลือกที่บุคคลข้ามเพศส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ทั้งนี้
เพราะอปุสรรคทางการเงนิ ผลก็คอืความทกุข์ทรมานทางจติใจในกลุม่บคุคลข้ามเพศทีต้่องการรบัการผ่าตดัแต่ไม่สามารถท�าเช่นนัน้ได้ (WHO, 2014b)

ค่าใช้จ่ายในการรับการผ่าตัดมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์และชนิดของการผ่าตัด จากการส�ารวจทางอินเตอร์เน็ตถึงค่าใช้
จ่ายในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา พบการผ่าตัดเพื่อลดขนาดหน้าอกและเสริมหน้าอีกหลากหลายแบบด้วยกัน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ การผ่าตัดอวัยวะเพศมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 ถึง 25,000 บาทส�าหรับการผ่าตัดของผู้หญิงข้ามเพศ การผ่าตัดส�าหรับผู้ชาย
ข้ามเพศบางประเภทมีราคาเริ่มต้นในระดับเดียวกันนี้ อย่างไรก็ตามการสร้างอวัยวะเพศชายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงสามหรือสี่เท่าหรือมากกว่านั้น  
ยิ่งไปกว่านัน้ยังมคี่าใช้จ่ายส�าหรับการเดนิทางและค่าที่พักส�าหรับคนซึ่งอยู่ต่างประเทศและต้องเดนิทางมาเพื่อรับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไป
ถงึการลางานมาเพือ่รับการผ่าตดั ซึง่อาจมผีลกระทบสูงได้ในบางราย เช่น ส�าหรบัผู้ชายข้ามเพศการผ่าตดัอวยัวะเพศอาจต้องมกีารผ่าตดัถงึสีค่รัง้
และเว้นช่วงแต่ละครั้งมากกว่าหกเดือน ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศการติดตามหลังการผ่าตัดหรือการผ่าตัดอวัยวะเพศแบบสองขั้นตอนเป็นสิ่งจ�าเป็น
เพื่อที่จะสร้างหรอืปรับลักษณะของอวัยวะเพศใหม่ หรอืเพื่อที่จะลบเนื้อเยื้อแข็งหรอืรอยแผลเป็น

ผู้เข้าร่วมการประชมุ Being LGBT in Asia ในประเทศมองโกเลยีในปี พ.ศ. 2557 ได้เสนอว่าหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตขิองประเทศมองโกเลยี
ควรครอบคลมุการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลักษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ เช่น การให้ค�าปรกึษา, การรบัฮอร์โมน, 
และการผ่าตดั นอกจากนี้ช่องว่างในการให้บรกิารทีม่อียูใ่นประเทศยงัสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิม่ความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเข้าไว้
ในรายชื่อการรักษาทางการแพทย์ในต่างประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�า (UNDP and USAID, 2014d).

“ฉนัไม่เคยได้รับกำรบรกิำรทำงกำรแพทย์หรอืกำรรกัษำในฐำนะผูห้ญงิเลย ฉนัไม่รูเ้ลยว่ำจะต้องไปทีไ่หนเพรำะในประเทศนี้ไม่มผีูเ้ชีย่วชำญ
ที่เข้ำใจควำมจ�ำเป็นทำงสุขภำพของบุคคลข้ำมเพศ พวกเรำไม่มเีงนิพอที่จะรับฮอร์โมนและกำรผ่ำตัดเพรำะประกันสุขภำพไม่ได้ครอบคลุม
สิ่งเหล่ำนัน้”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, ประเทศมองโกเลยี (UNDP and USAID, 2014d)
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3.4.8.6	ผลเสียจากการใช้ซิลิโคนและฟิลเลอร์
ผูห้ญงิข้ามเพศบางคนฉดีน�า้มนัซลิโิคน (ทัง้คุณภาพระดับทีใ่ช้ทางการเเพทย์หรอืระดับอุตสาหกรรม), น�า้มนัหล่อลืน่, วัสดุยาแนว, เบบี้ออยล์,  

และสารชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างความเป็นเพศหญิงขึ้นที่ใบหน้าหรือร่างกายของพวกเธอ การฉีดสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายของผู้หญิงข้ามเพศ  
ไม่ว่าจะทีส่ะโพก, กน้, ขา, หน้าอก, รมิฝีปาก, หรอืใบหน้า ล้วนอาจก่อให้เกดิปัญหาทางสขุภพาอย่างร้ายแรงได้ (Agrawal et al., 2014; Hariri et al., 
2012; Visnyei et al., 2014) รายที่ฉดีเข้าไปอาจแข็งตัว ก่อให้เกดิความเจ็บปวด หรอืไหลไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เสยีโฉมอย่าง
ถาวรหรอืการเปลีย่นแปลงทางร่างกายทีแ่บบทีไ่ม่ต้องการ การฉดีสารเหล่านี้ยงัอาจส่งผลให้เกดิการตดิเชื้อหรอืการอักเสบอย่างเฉยีบพลนั ซึง่อาจ
เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับบุคคลซึ่งตดิเชื้อ HIV ผู้หญงิข้ามเพศหลายคนได้เสยีชวีติจากการฉดีหรอืปั๊มสารเหล่านี้เข้าร่างกาย นอกจากนี้
ยังมคีวามเสี่ยงที่จะตดิเชื้อ HIV หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อในการฉดี

ในภูมิภาคนี้ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ซิลิโคนมักเป็นการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมักศึกษาการฉีดซิลิโคนเข้าไปใน
หน้าอก, สะโพก, ก้น, หรอืใบหน้าของผู้หญงิข้ามเพศ การศกึษาวจิัยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าร้อยละ 44 ของผู้เข้าร่วมในประเทศไทยและร้อยละ 
34 ของผู้เข้าร่วมการวจิัยจากประเทศฟิลปิปินส์มกีารใช้ซลิโิคนแบบฉดี (Winter and Doussantousse, 2009) ซึ่งการฉดีนี้มักกระท�าโดยบุคคลซึ่ง
ไม่เคยผ่านการอบรมทางการแพทย์และมักท�าในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย (Winter, 2012)

ยังมีการติดตามผลของการใช้ฟิลเลอร์ (soft tissue fillers) อย่างเป็นทางการน้อยมากในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อย่าไรก็ตามการวิจัยใน
ประเทศกัมพูช�ได้พบว่ามีผลข้างเคียงเชิงลบต่อผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศจากการใช้ฟิลเลอร์แบบฉีดเองเพื่อเปลี่ยนลักษณะของ
ใบหน้า (Davis et al., 2014) ในประเทศกัมพูชา การฉีดฟิลเลอร์เองนี้รวมถึงการฉีดน�้ามันพืชเช่น prengchan (น�้ามันหอมชนิดหนึ่ง) ในประเทศ
เวียดน�มมีหลักฐานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอันตรายรุนแรงและการเสียชีวิตจากการฉีดซิลิโคนที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์จาก 
ปิโตเลยีมชนดิอื่นๆ เข้าร่างกาย (UNDP and USAID, 2014h)

หนึ่งในปัจจัยเบื้องหลังอุปสงค์ของซิลิโคนและฟิลเลอร์ก็คือการเข้าไม่ถึงการรับฮอร์โมนและการผ่าตัดเพื่อปรับร่างกายให้มีความเป็นหญิง
มากขึ้น

“ร้ำนเสริมสวยเป็นแหล่งฉีดซิลิโคน ทั้งจมูก หน้ำอก แล้วก็สะโพก... คนฉีดก็ไม่ใช่พยำบำลหรือหมอเลย พวกเขำหำซิลิโคนมำจำกตลำดมืด... 
ยิ่งพวกบุคคลข้ำมเพศที่ขำยบริกำรทำงเพศแล้วพวกเขำใช้มันเพื่อเพิ่มควำมสวยควำมงำม เพิ่มควำมดึงดูดทำงเพศ... กำรฉีดแบบผิดกฎหมำย
ที่ใช้น�้ำมันซิลิโคนแบบนี้พบได้ท่ัวไปที่นี่... เพรำะควำมยำกจนโดยทั่วไปของบุคคลข้ำมเพศในประเทศของฉัน และเพรำะพวกเขำไม่มีเงินเข้ำรับ
กำรผ่ำตัดเพื่อกำรแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภำวะ ไม่ว่ำจะกับภำครัฐหรือเอกชนก็ตำม พวกเขำก็เลยเลือกกำรฉีดแบบ 
ผดิกฎหมำยจำกหมอเถื่อน”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, อายุ 22 ปี, ประเทศอนิโดนเีซยี (WHO, 2014b)

ถ้าผู้ให้บริการสุขภาพไม่ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายนั้นส�าคัญต่อบุคคลข้ามเพศอย่างไร พวกเขาก็จะไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่
ผู้หญิงข้ามเพศอาจต้องเผชิญจากการท�าให้ตัวเองดูเป็นผู้หญิง ผู้หญิงข้ามเพศอาจรู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกอื่นให้พวกเธอเลือกแล้ว ถ้าพวกเธออยาก
จากปรับเปลี่ยนร่างกายของตัวเองอย่างถาวร แนวปฏิบัติใน “ภาคผนวก A” ของแนวทางต้นแบบนี้แนะน�าให้บุคคลากรสุขภาพจัดให้มีการตรวจ 
คัดกรอง, ให้ค�าปรกึษา, และปฏบิัตติามแนวทางลดความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้ซลิโิคนและฟิลเลอร์ “เจ้าหน้าที่หรอื
คนลงพื้นทีม่ามักพาพวกเราไปตรวจ HIV และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ แต่พวกเขาไม่รูว่้าปัญหาจรงิๆ ของพวกเรา,,, คอืบางครัง้เรามคีวามเจบ็ปวด 
ที่ใบหน้าจากการใช้ซลิโิคน” (Youth Voices Count, 2013)

3.4.8.7	การให้บรกิารเพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปล่ียนรปูลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�าหรบับุคคลข้ามเพศในสถานกักกัน
การกักบริเวณและการจ�าคุกแม้จะเพียงชั่วคราวก็ต้องไม่บ่อนท�าลายการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ัวไป ต้องไม่ขัดขวางการรักษาพยาบาลหรือ

ท�าให้การรักษาพยาบาลนัน้ต้องล่าช้าออกไป หลักการดังกล่าวนี้ครอบคลุมถงึการเข้าถงึการรักษาพยาบาลผู้ตดิเชื้อ HIV ที่เหมาะสมและทันท่วงท ี
ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในสถานกักกัน ในภูมิภาคอื่นๆ เป็นที่ทราบกันว่าบุคคลข้ามเพศซึ่งถูกจองจ�าอยู่นั้น 
มคีวามเสี่ยงสูงต่อการตดิเชื้อ HIV (Varella et al., 1996) จงึเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องมมีาตรการการป้องกันการตดิเชื้อ HIV ที่มปีระสทิธภิาพ
ในเรอืนจ�า (WHO, 2014a) ประชากรทีอ่ยู่ในสถานกกักันต้องเข้าถงึการใช้ถุงยางอนามยั เช่นเดยีวกันกับการตรวจคดักรอง (อย่างเป็นความลบั) และ
บรกิารให้ค�าปรกึษา (WHO, 2014a)
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WPATH ได้ประกาศใน SOC ของปี พ.ศ. 2554 ว่าทุกส่วนของการประเมนิและการรักษาซึ่งถูกระบุอยู่ใน SOC7 นัน้ใช้ได้กับผู้ที่ถูกกักขังในคุก
และบคุคลในสถาบนัองค์กรอืน่ๆ ด้วย ทัง้นี้เช่นดยีวกบัมาตรฐานสทิธมินษุยชนนานาชาต ิSOC7กล่าวว่าการให้บรกิารสขุภาพส�าหรบับคุคลข้ามเพศซึง่
อาศยัอยู่ในเรอืนจ�าหรอืสถาบันองค์กรอืน่ๆ “ควรเหมอืนกนัทุกประการกบับรกิารสขุภาพทีบ่คุคลข้ามเพศเข้าถงึได้ในสภาพแวดล้อมปกต”ิ (Coleman 
et al., 2011) SOC7 เน้นย�า้ว่าการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรูปลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะนบัเป็นการรกัษาทางการ
แพทย์ทีจ่�าเป็นและไม่ควรถกูรดิรอนไปจากบุคคลข้ามเพศในเรอืนจ�าหรอืหน่วยงานทางสขุภาพทีบ่คุคลข้ามเพศต้องเข้าไปอยูอ่าศัยในระยะยาว เรอืนจ�า 
หรอืสถานที่กักกันเหล่านัน้อาจต้องปรกึษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งมคีวามรู้ความเข้าใจในประเด็นการให้บรกิารทางสุขภาพเฉพาะทางแบบนี้

บุคคลซึ่งก�าลังรับฮอร์โมนอยู่หรือผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับฮอร์โมนควรเข้าถึงการรับฮอร์โมนได้และควรได้รับการติดตามอย่างเหมาะ
สม การปฏเิสธการให้บรกิารดังกล่าวทัง้ๆ ที่การให้ฮอร์โมนนับเป็นการด�าเนนิการทางการแพทย์ที่จ�าเป็นอาจก่อให้เกดิผลเสยีได้ เช่น การตอนด้วย
ตนเอง, ภาวะซมึเศร้า, ทุกข์ใจ, หรอืการฆ่าตัวตาย (Brown, 2010)

ในภมูภิาคนี้ บคุคลข้ามเพศมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อและใช้ฮอร์โมนโดยไม่ได้รบัค�าแนะน�าและดแูลจากแพทย์ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในเรอืนจ�านบัเป็น
โอกาสที่ดทีี่จะตดิตามระดับการใช้ฮอร์โมนและปรับเปลี่ยนชนดิและขนาดการใช้ยาเหล่านัน้เพื่อควบคุมปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

3.4.9	ข้อมูลสุขภาวะทางเพศส�าหรับบุคคลข้ามเพศ
ในส่วนนี้ของแนวทางต้นแบบจะพูดถึงปัญหาสุขภาวะทางเพศในประเด็นเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้อยู่ภายใต้บริบทที่

กว้างกว่าเกีย่วกบัสขุภาวะทางเพศและสทิธทิางเพศ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกสรปุเอาไว้ในรายงาน “Sexual Health, Human Rights and the Law” 
ขององค์การอนามัยโลกในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2558 (WHO, 2015a)55

55. สิทธิทางเพศถูกนิยามในรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2549 อันว่าด้วยการประชุมที่ปรึกษาวิชาการเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ และยังถูกอธิบายถึงในปฏิญญา
อันว่าด้วยสุขภาวะทางเพศ พ.ศ. 2557 ของสมาคมสุขภาวะทางเพศโลก ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก: : www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/

56. ใบปลิวแผ่นพับสุขภาวะทางเพศสามารถดาวน์โหลดได้จาก: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=lib-00-0
57. ที่มา: http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/24654.pdf.

นิยามของค�าว่าสุขภาวะทางเพศ

“สุขภาวะทางเพศคือสุขภาวะทั้งทางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเพศของบุคคลนั้นๆ สุขภาวะทางเพศ 
มิใช่แค่เพียงการปราศจากโรคภัย, ความผิดปกติ หรือ ความอ่อนแอเท่านั้น สุขภาวะทางเพศที่ดีต้องอาศัยการแสดงถึงความเคารพในเพศและ 
ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลนั้น และยังรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการมีประสบการณ์ทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย ปราศจากการฝืนใจ, 
การเลอืกปฏบิัต ิและความรุนแรง เพื่อที่จะด�ารงไว้ซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดนีัน้สทิธทิางเพศของทุกคนจะต้องได้รับความเคารพ, ปกป้องคุ้มครอง, 
และเตมิเต็ม” (WHO, 2006)

ร่างกายและเพศสัมพันธ์ของบุคคลข้ามเพศ	
ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศสามชิ้น (หนึ่งชิ้นส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศ, หนึ่งชิ้น

ส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ, และอกีหนึ่งชิ้นเกี่ยวกับความสามารถในการมลีูกส�าหรับบุคคลข้ามเพศ56) องค์ความรู้เหล่านี้กล่าวถงึประเด็นปัญหาในทาง
ปฏบิัตทิี่ส�าคัญและความต้องการด้านสุขภาวะทางเพศของผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศ

เป็นสิ่งที่ยากมากส�าหรับผู้ชายข้ามเพศซึ่งระบุตนว่าเป็นเกย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะหาข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศในบริบทท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับการต่อรองเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศของประเทศแคนาดาถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ชายข้ามเพศ 
ที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อผู้ชายข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ พฤตกิรรมทางเพศ และ
ประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศเควยีร์ รวมถงึยังมคี�าแนะน�าเกี่ยวกับการมเีพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอกีด้วย57
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ข้อแนะน�าส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศที่มีองคชาติและยังใช้องคชาติในการมีเพศสัมพันธ์

“กำรใช้องคชำติเพื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติและไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภำพ คุณต้องเข้ำใจว่ำในกำรที่จะท�ำให้องคชำติแข็งตัวคุณต้อง
มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่ำงกำย ถ้ำคุณก�ำลังรับฮอร์โมนเพศหญิงอยู่อำจท�ำให้กำรแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นไปได้ยำกขึ้น คุณควรปรึกษำ 
ผูใ้ห้บรกิำรสขุภำพว่ำปรมิำณฮอร์โมนทีค่ณุควรรบัอยูท่ีเ่ท่ำใด โดยคณุต้องเข้ำใจว่ำยิง่คณุรับฮอร์โมนเพศหญงิในปรมิำณทีน้่อยเท่ำใด ควำมเปลีย่น
แลงทำงร่ำงกำยที่คุณต้องกำรก็จะใช้เวลำนำนขึ้นเท่ำนัน้”

ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ชายข้ามเพศที่มีช่องคลอดและใช้ช่องคลอดในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่

“ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอำจท�ำให้ผนังช่องคลอดบำงลง คุณสำมำรถทำครีมเอสโตรเจนควำมเข้มข้นต�่ำในช่องคลอดเพื่อไม่ให้ผนังช่อง
คลอดบำงลงจนเกินไป กำรท�ำเช่นนี้จะช่วยป้องกันช่องคลอดไม่ให้เลือดออกหำกคุณมีเพศสัมพันธ์ทำงช่องคลอด ซึ่งช่วยลดโอกำสกำรติด 
โรคตดิต่อทำงเพศสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง HIV"

ที่มา: ศูนย์เรยีนรู้สุขภาพบุคคลข้ามเพศ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลศิเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

การล้างทวารหนัก
ระหว่างการประชุมที่ปรกึษาของแนวทางต้นแบบนี้ ผู้หญงิข้ามเพศหลายคนได้เรยีกร้องให้มขี้อมูลที่เหมาะสมและเป็นมติรต่อบุคคลข้ามเพศ

เกีย่วกบัสขุอนามัยส่วนบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่การล้างทวารหนัก (douching) ผูห้ญงิข้ามเพศจากประเทศฟิลปิปินส์เล่าให้ฟังว่าเกดิเหตหุลายครัง้
ที่ผู้หญิงข้ามเพศถูกท�าร้ายร่างกายจากคู่นอนหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วมีอุจจาระติดถุงยางหรืออวัยวะเพศของอีกฝ่ายออกมา  
ผูห้ญงิข้ามเพศบางคนในภูมภิาคเอเชยีซื้อเครือ่งล้างช่องคลอดและใช้มนักับการล้างทวารหนกั แม้ว่าจรงิๆ แล้วผลติภัณฑ์เหล่านัน้จะไม่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อการล้างทวารหนักและไม่ควรถูกใช้ด้วยเหตุผลนี้เพราะอาจเป็นการท�าลายเยื่อบุทวารหนัก ผู้หญงิข้ามเพศคนหนึ่งจากภูมภิาคแปซฟิิกกล่าว
ว่าปัจจุบันไม่มขี้อมูลเกี่ยวกับการล้างทวารหนักในภูมภิ�คแปซฟิิกทัง้ส�าหรับบุคคลข้ามเพศและผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)

“ส�ำหรบัพวกเรำในภูมภิำคแปซฟิิก ผูห้ญงิขำ้มเพศทีอ่ำยุยงัน้อยเรยีนรูก้ำรล้ำงทวำรหนักจำกผู้หญงิข้ำมเพศทีอ่ำวุโสกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่จำกคนทีข่ำยบรกิำรทำงเพศ... เรำไม่ใช้เครือ่งสวนทวำรหรอืหลอดฉดียำเพรำะรำคำแพง พวกเรำส่วนใหญ่ก็ใช้แค่สำยยำงทีต่่อเข้ำกบัก๊อกน�ำ้ 
แล้วกเ็อำอกีฝ่ังมำต่อเขำ้กบัก้น แต่ละคนกใ็ช้ปรมิำณน�ำ้ทีจ่ะป๊ัมเข้ำไปในล�ำไส้แตกต่ำงกนั อกีวธิคีอืกำรใช้ขวดน�ำ้อดัลม คณุกเ็ตมิน�ำ้เข้ำไปในขวด
จนปริ่มแล้วจ่อปำกขวดเข้ำกับรูทวำร... ท�ำไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะรู้สกึว่ำไม่มอีะไรเหลอือยู่ข้ำงในล�ำไส้แล้ว”

- ผู้หญงิข้ามเพศ, ประเทศฟิจิ

ที่มา: การตอบโต้ทางอเีมล์, วันที่ 17 มนีาคม พ.ศ. 2558

ข้อแนะน�าที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับเกี่ยวกับการล้างทวารหนักนั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่แนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ  
เป็นเพยีงข้อมูลเพื่อลดอันตรายที่อาจเกดิขึ้นเท่านัน้ ทัง้นี้มกีารอ้างองิทางวชิาการในกรณทีี่มหีลักฐานทางวชิาการสนับสนุน
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จ�าเป็นต้องล้างทวารหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจริงหรือ? (ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ)

� ไม่เลย สิ่งส�าคัญที่สุดคอืต้องให้คู่นอนของคุณสวมถุงยางอนามัยและใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะกับถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นต้องเป็น
ชนดิน�า้หรอืซลิโิคน

� หากคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ก็แค่ไปห้องน�้าก่อนมเีพศสัมพันธ์ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วเช็ดรอบๆ รูทวารด้วยผ้าชุดน�้า
หมาดๆ ก็พอแล้ว

� อุจจาระจะตดิมาบนถุงยางอนามัยเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่อาจดูเหมอืนตดิมาเยอะเพราะสารหล่อลื่น
� ไม่ต้องคดิมาก การมเีพศสัมพันธ์ก็ต้องมเีลอะเทอะบ้าง ถ้ามันสกปรกก็แค่ล้างออกด้วยน�้าสบู่
� คู่นอนของคุณไม่มสีทิธิ์บังคับให้คุณท�าอะไรทัง้นัน้ รวมถงึไม่มสีทิธิ์บังคับให้คุณล้างทวารหนักด้วย

หากคุณเลือกที่จะล้างทวารหนัก: 

� ควรท�าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการมเีพศสัมพันธ์
� ใช้น�า้เปล่าเท่านัน้ และใช้น�า้อุ่น ห้ามใช้น�า้ร้อน
� ถ้าน�า้ก๊อกไม่สะอาดพอส�าหรับการดื่ม ก็อย่าใช้ส�าหรับการล้างทวารหนัก ให้ใช้น�้ากรองหรอืน�า้เกลอืแทน  

(Gluckman and Emirzian, 2013)
� นอกจากน�า้เปล่าแล้ว ทุกสิ่งสามารถก่อให้เกดิความระคายเคอืงแก่ล�าไส้ตรงของคุณได้ทัง้หมด  

ซึ่งจะเพิ่มโอกาศในการตดิเชื้อ HIV และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
� ห้ามใช้อุปกรณ์ล้างช่องคลอดมาล้างทวารหนัก
� อกีวธิหีนึ่งคอืการใช้กระบอกฉดียาส�าหรับล้างหู โดยเตมิน�้าอุ่นลงกระบอกฉดี และค่อยๆ ฉดีน�า้เข้าสู่ทวารหนักอย่างเบามอื  

น�า้ในประมาณน้อยนี้ไม่น่าจะท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ล�าไส้ แต่ก็เพยีงพอที่จะก�าจัดสิ่งที่อยู่ในล�าไส้ของคุณ
� ห้ามใช้หัวฝักบัวหรอืหัวฉดีอื่นๆ ในการล้างทวารหนัก เพราะยากต่อการควบคุมปรมิาณน�้า  

และแรงดันน�า้อาจท�าให้ผนังล�าไส้ฉกีขาดได้
� หากใช้วธิอีื่นในการล้างต้องมั่นใจว่าสามารถควบคุมแรงดันน�้าได้
� ล้างกระบอกฉดีส�าหรับล้างหูหรอือุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ให้สะอาดก่อนและหลังการใช้ทุกครัง้ โดยล้างด้วยสบู่ต้านแบคทเีรยีอย่างอ่อน

และน�า้ร้อน
� ห้ามใช้กระบอกฉดีหรอือุปกรณ์ส�าหรับล้างทวารหนักร่วมกับคนอื่น
� การล้างทวารหนักบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ดนีัก เพราะเป็นการสร้างความระคายเคอืงต่อผนังล�าไส้ ซึ่งอาจก่อให้เกดิการฉดีขาดและเพิ่ม

โอกาสการตดิเชื้อ HIV และโรคตดิต่ออื่นๆ (Schmelzer et al., 2004)
� ถ้าถุงยางขาดระหว่างการมเีพศสัมพันธ์ อย่าล้างทวารหนัก เพราะจะเป็นการผลักให้น�้าอสุจแิละชิ้นส่วนของถุงยางอนามัยที่ฉกีขาด

ถูกดันเข้าไปในล�าไส้ลกึเข้าไปอกี
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3.4.10	การอบรมบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
การแก้ปัญหาการเลอืกปฏบัิตทิีบุ่คคลข้ามเพศต้องประสบในสถานบรกิารทางสขุภาพเป็นเรื่องส�าคญัพอๆ กับการพฒันากระบวนการทางการ

แพทย์ที่เหมาะสม (UNDP and USAID, 2014b) สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือประเด็นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศ  
หนึ่งในตัวอย่างของความต้องการเหล่านี้คือการได้ใช้ห้องอาบน�า้ส่วนบุคคลในกรณีของผู้ป่วยในและการจัดกลุ่มให้บุคคลข้ามเพศได้อยู่ในกลุ่มอัต
ลักษณ์ทางเพศภาวะของตนในกรณทีี่ต้องมกีารแยกเพศผู้ป่วยส�าหรับการรักษาหรอืเข้าร่วมกจิกรรม

ในปี พ.ศ. 2557 ผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมบุคคลข้ามเพศในประเทศจนีมคีวามเห็นตรงกันว่าบุคลากรสุขภาพในประเทศของตนยังต้อง
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งรวมถงึขัน้ตอนทางการแพทย์ การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม
แม้ข้อมูลเหล่านี้จะมคีวามจะเป็นอย่างมาก แต่ข้อมลูเพยีงอย่างเดยีวกน็บัว่าไม่เพยีงพอ ผู้เข้าร่วมการประชมุในครัง้นัน้เสนอว่าควรมแีนวทางทีท่�าคู่
ขนานกนัไป นัน่คอืการจดัการอบรมเกีย่วกบัการต่อต้านการเลอืกปฏบิตัเิพือ่ก�าจดัมายาคตแิละภาพผลติซ�้าซึง่ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพมต่ีอบคุคลข้ามเพศ 
วสิยัทศัน์ของผู้เข้าร่วมประชมุนัน้เป็นโมเดลต้นแบบด้านสขุภาพบุคคลข้ามเพศซึง่ได้เน้นย�า้ความส�าคญัของ “ความหลากหลายทางร่างกายและเพศ, 
การลดอันตรายและการขับเคลื่อนสังคม, การยนิยอมโดยได้รับข้อมูลรอบด้าน, ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบุคคลข้ามเพศเอง, การมอี�านาจตัดสนิใจ
ด้วยตนเอง, ความซับซ้อนทางเพศอันมใิช่ความผดิปกต”ิ (UNDP and USAID, 2014b)

ตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงก้าวย่างที่ส�าคัญในภูมิภาคนี้ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการแก้ปัญหาของบุคคลข้ามเพศ 
ตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เสริมเพิ่มเติมจากตัวอย่างอื่นๆ ในแนวทางต้นแบบนี้ซึ่งเน้นไปที่การป้องกัน, วินิจฉัย, และรักษาพยาบาลด้าน HIV 
ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ

“The Time Has Come” (มนัถงึเวลาแล้ว) เป็นชดุความรูร้ะดบัภมูภิาคส�าหรบัอบรมผูใ้ห้บรกิารสุขภาพ มนัถกูออกแบบมาเพือ่ลดการตตีราใน
สถานบรกิารและเพิ่มศักยภาพในการให้บรกิารด้าน HIV, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์, และบรกิารด้านสุขภาวะทางเพศอื่นๆ ส�าหรับทัง้บุคคลข้าม
เพศและผูช้ายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัผูช้าย (MSM) นอกจากนี้ในชุดความรูน้ี้ยงัมหีลกัสตูรอบรมแบบอนิเตอร์แอคทฟีซึง่ถกูออกแบบมาโดยวทิยากรที่
เป็นบุคคลข้ามเพศที่มคีวามเชี่ยวชาญ โดยได้รับความร่วมมอืในการพัฒนาหลักสูตรจาก UNDP Bangkok Regional Hub และองค์การอนามัยโลก
ส�านักงานภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (WHO-SEARO) และองค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมภิาคแปซฟิิกตะวันตก (WPRO) เอกสารส�าหรับ
การอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรจีากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

ที่มา: www.thetimehascome.info

ในประเทศมองโกเลยี กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศใช้หลกัจรยิธรรมชดุใหม่ในเดอืนพฤศจกิารยน พ.ศ. 2555 หลกัจรยิธรรมดงักล่าวได้
ให้นยิามของการไม่เลอืกปฏบัิตแิละยงัได้ระบุนยิามของอตัลักษณ์ทางเพศภาวะและวถิทีางเพศเอาไว้ด้วย เสยีงตอบรบัจากบคุลากรสขุภาพทีไ่ด้เข้า
ร่วมการอบรมสทิธมินุษยชนของ UNAIDS ในปี พ.ศ. 2557 นัน้เป็นไปในทางบวก หลายคนยอมรับว่าไม่เคยได้มโีอกาสในการเข้าถงึข้อมูลด้านสทิธิ
มนษุยชนของบคุคลข้ามเพศและ LGB มาก่อน และยงัได้อธบิายว่าความไม่รู้เหล่านัน้ส่งผลต่อพฤตกิรรมของพวกตนในฐานะบุคลากรสุขภาพอย่างไร

สมาคมอนามัยเจรญิพันธุ์ประเทศกัมพูชา (The Reproductive Health Association of Cambodia: RHAC) ได้เริ่มโครงการสุขภาพบุคคลข้าม
เพศซึ่งมีระยะเวลาโครงการสามปี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อการศึกษาด้านเพศประเทศสวีเด็น โครงการนี้เริ่มด้วยการประเมินอย่าง
เร่งด่วนและการส�ารวจเบื้องต้นของการให้คลนิกิและผู้ให้บรกิารของ RHAC ทัง้นี้การส�ารวจของโครงการพบว่าระบบการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศนั้นยังไม่เหมาะสมและต้องการการทบทวนปรับปรุง ที่ผ่านมาผู้ให้
บริการได้รับการอบรมน้อยมากเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ และหลายคนยังมีมุมมองและทัศนคติที่ไม่ดี RHAC เห็นว่านี่เป็นโอกาสส�าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการขององค์กรผ่านการอบรมและการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพส�าหรับบุคคลข้ามเพศ (Reproductive 
Health Association of Cambodia, 2014)

3.4.11	ความจ�าเป็นของการวิจัยด้านสุขภาพ	
ปัจจุบันยังขาดข้อมูลในระดับภูมภิาคเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในเกอืบทุกมติทิี่ได้พูดถงึในแนวทางต้นแบบนี้

งานวจิัยของ Winter (2012) ได้ระบุพื้นที่ทางวชิาการที่มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมกีารศกึษาจัยเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถงึสทิธขิองบุคคล
ข้ามเพศในภมูภิาคนี้ โดยการวจิยัเหล่านี้ต้องเป็นโครงการวจิยัทีพ่ฒันาโดยร่วมมอืกบับคุคลข้ามเพศเพือ่หาหนทางในการเผยแพร่ข้อมลูด้านสขุภาพ
ที่ส�าคัญในภาษาท้องถิ่นอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล การศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญยังรวมถึงการประมาณขนาดของประชากรบุคคลข้ามเพศและ 
การศกึษาปัจจัยเสีย่งและปัจจยัทีป่กป้องสขุภาพของบคุคลข้ามเพศ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของบคุคลข้ามเพศไปพร้อมๆ กบัพทิกัษ์สทิธมินษุยชน 
และป้องกันการละเมดิ และ Winter ยังได้เน้นย�า้ถงึความจ�าเป็นของการบันทกึกรณตีัวอย่างของการให้บรกิารสุขภาพที่เป็นมติรต่อบุคคลข้ามเพศ 
มคีุณภาพ ครอบคลุม และเข้าถงึได้
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การประเมนิความต้องการของบุคคลข้ามเพศด้าน HIV, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์, และความต้องการด้านสุขภาพอื่นๆ ในระดับภูมภิาคของ
ปี พ.ศ. 2555 พบว่ามชี่องว่างด้านข้อมูลอยู่มาก ทัง้ในแง่ของการเฝ้าระวัง HIV และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจ�า, การใช้ฮอร์โมนในระยะ
ยาวและความเสี่ยงทางสุขภาพของการใช้, สุขภาพของผู้ชายข้ามเพศ, ปัญหาของเยาวชนข้ามเพศและความต้องการของบุคคลข้ามเพศเมื่อมีอายุ
มากชึ้น, ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ (WHO, 2013b) สิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวถงึในรายงานของ APTN ที่เพิ่มเผยแพร่เมื่อไม่นาน
มานี้ (APTN, 2015)

ความจ�าเป็นต่อการเข้าใจกลุ่มประชากรย่อยๆ ที่มีความแตกต่างกันภายในกลุ่มบุคคลข้ามเพศนี้สอดคล้องกับความจ�าเป็นเร่งด่วนในการ
ศึกษาวิจัยประสบการณ์ของบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคแปซิฟิก ในขณะเดียวกัน ระดับของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในบางพื้นที่ของ
ภมูภิาคแปซฟิิกอาจเป็นข้อมลูทีด่สี�าหรบัการให้บรกิารทีม่คีวามเหมาะสมทางวฒันธรรมส�าหรบับุคคลข้ามเพศภูมภิาคแปซฟิิกทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศ
นวิซแีลนด์และออสเตรเลยี

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภมูภิาคอืน่ๆ แล้ว ขนาดของภมูภิาคและความแตกต่างทางภาษาในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกนัน้อาจส่งผลให้มโีอกาสน้อย
กว่าในการสร้างเครอืข่ายระหว่างบคุลากรสขุภาพ, นกัวชิาการ, และนกัขบัเคลือ่นทางสงัคมเพือ่สขุภาพของบคุคลข้ามเพศทีม่คีวามสนใจในการวจิยั
เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ การก�าหนดโจทย์วิจัยนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ ทั้งแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนและ 
แนวทางการปฎบิัตกิารวจิัยที่ดลี้วนชี้ว่าบุคคลข้ามเพศต้องมสี่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก�าหนดความส�าคัญของการศกึษาวจิัย

3.5	การรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย	

3.5.1	ความส�าคัญของการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายนั้นถูกก�าหนดอยู่ใน UDHR และในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ58 หลักการ

ยอกยาการ์ต้าว่าด้วยการใช้กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศในประเดน็วถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะได้สรุปไว้ว่าหลกัการดงักล่าวนี้ 
เกี่ยวข้องกับประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะอย่างไร

หลักการยอกยาการ์ต้า

หลักการข้อที่ 3: สทิธใินการรับรองทางกฎหมาย

“วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะที่แต่ละคนก�ำหนดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนส�ำคัญที่ขำดมิได้ของบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น และ
เป็นสิ่งพื้นฐำนที่สุดต่อกำรก�ำหนดวิถีชีวิตของตน และต่อศักดิ์ศรีและอิสรภำพ ไม่มีใครสมควรถูกบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ 
เช่น กำรผ่ำตัดแปลงเพศ, กำรท�ำหมัน, หรอืกำรรับฮอร์โมน เพื่อที่จะได้รับกำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศภำวะตำมกฎหมำย และต้องไม่มกีำรน�ำ
เอำสถำนะต่ำงๆ เช่น กำรเป็นคูส่มรสหรอืควำมเป็นบพุกำรมีำใช้อ้ำงเพือ่กดีกนัมใิห้บุคคลได้รบักำรรบัรองอัตลกัษณ์ทำงเพศภำวะด้วยกฎหมำย”

58. ดังที่ระบุใน UDHR, ข้อที่ 6; และ ICCPR, ข้อที่ 16; และ CEDAW, ข้อที่ 15; และ CRPD, ข้อที่ 12. นอกจากนี้ ข้อที่ 8 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ยังได้ระบุถึง 
การ “เคารพต่อสิทธิของเด็กในการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตน”

เอกสารประจ�าตัวบุคคลเป็นสิ่งจ�าเป็นในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน บุคคลข้ามเพศอาจเผชิญกับการถูกท�าให้เป็นคนชายขอบเมื่อพวก
เขาต้องใช้ใบสตูบิตัร, หนงัสอืเดนิทาง, หรอืเอกสารยนืยนัตวัตนอืน่ๆ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะหรอืการแสดงออกทางเพศของตน 
การเลอืกปฏบิตันิี้อาจรวมถงึการข่มขูบ่คุคลข้ามเพศให้รูส้กึไม่ปลอดภยัหรอืการกดีกนัออกจากบรกิารทางสขุภาพ, การหาทีอ่ยูอ่าศยั, การจ้างงาน, 
การเข้าโรงเรยีน, และความช่วยเหลอืทางสังคม ดังนัน้การรับรองเพศภาวะทางกฎหมายจงึเป็นสิ่งจ�าเป็นที่มคีวามส�าคัญในทางสาธารณสุขด้วย

เมื่อบุคคลข้ามเพศถูกตัดสัมพันธ์จากครอบครัวของตนอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามในการได้รับการรับรองเพศภาวะทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายระบุว่าต้องได้รับอนุญาตจากบุพการีในการเปลี่ยนหรือรับเอกสารประจ�าตัว บุคคลข้ามเพศหลายคนถูกบังคับ
ให้ต้องจากบ้างเกิดเมืองนอนของตนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเอกสารแสดงตัวของครอบครัวซึ่งมีความส�าคัญทาง
กฎหมายไป ตัวอย่างเช่น บุคคลข้ามเพศในประเทศอินโดนีเซียที่ย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่อาจไม่มีบัตรครอบครัว (Family Card) ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นใน
การท�าบัตรประชาชน และเมื่อไม่มบีัตรดังกล่าวแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถงึบรกิารขัน้พื้นฐานของรัฐได้
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3.5.2	ภัยธรรมชาติและการรับรองเพศภาวะ
 การยืนยันตัวตนมักมีความจ�าเป็นมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาเลวร้ายของชีวิตคน เช่น เมื่อต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นกรณีเร่งด่วน,  

เมือ่เกดิภัยพบิตัทิางธรรมชาต,ิ หรอืเมือ่ต้องเดนิทางข้ามพรมแดนหรอืเมือ่ไม่มทีีอ่ยูอ่าศัย ในสถานการณ์เช่นนี้บคุคลข้ามเพศซึง่ไม่มเีอกสารยนืยนัตวั
ตนทีส่อดคล้องกบัอตัลักษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศของตนอาจถกูปฏเิสธการให้บรกิาร สถานการณ์เช่นนี้ทีบ่คุคลข้ามเพศต้องเผชญิถกูบนัทกึ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณขีองอุทกภัยในประเทศป�กสีถ�น สนึามใินประเทศอนิเดยี และแผ่นดนิไหวในประเทศเฮต ิ(UNDP, 2013)

ด้านล่างนี้คอืตวัอย่างสองเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นเมือ่ไม่นานมานี้จากเหตแุผ่นดนิไหวในประเทศญีปุ่น่และในประเทศเนป�ลในปี พ.ศ. 2554 และ 
2558 ตามล�าดับ

ประเด็นการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น 
พ.ศ. 2554

มหาภัยพิบัติญี่ปุ่นตะวันออก (Higashinihondaishinsai) หมายถึงเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งแปซิฟิกของ
บรเิวณโทโฮคุของประเทศญีปุ่น่ และรวมถงึเหตแุผ่นดนิไหวทีต่ามมาหลังจากนัน้และสนึามด้ิวย ศนูย์ให้ความช่วยเหลอืเพือ่ทกุคน (Social Inclusion 
Support Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับชุมชนได้จัดให้มกีารบรกิารให้ความช่วยเหลอืทางโทรศัพท์ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนอง
ต่อความจ�าเป็นของผู้รอดชีวิตจากมหาภัยพิบัติ ฮ็อตไลน์นี้ใช้ชื่อว่าโยริโซยซึ่งได้กลายเป็นการให้บริการทั่วประเทศหลังจากที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้ที่โทรมายังฮ็อตไลน์นี้สามารถเลือกได้ว่าตนมีความล�าบากที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศ, อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ, หรือการแสดงออกทางเพศหรือไม่ จากผู้ใช้บริการฮ็อตไลน์จะนวน 10,878,227 คนระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  
31 มนีาคม พ.ศ. 2556 นัน้ ร้อยละ 3.6 ได้เลอืกตัวเลอืกดังกล่าวนี้ ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของความจ�าเป็นของ LGBT ทัง้หมด เนื่องจากปัญหา
บางอย่างที่ LGBT ประสบก็อาจไม่เกี่ยวข้องกับวถิทีางเพศ หรอือัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และหลายคนอาจไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยสถานะวถิทีาง
เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน

โดยท่ัวไปบุคคลข้ามเพศที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมักไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนตั้งแต่ก่อนเกิด
ภัยพิบัติ หลายคนถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนเพราะลักษณะของศูนย์อพยพหรือเพื่อที่จะได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คลินิกและ 
โรงพยาบาลถูกท�าลายลง พวกเขากลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติและส่วนใหญ่มักเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของเครือข่ายบุคคลข้ามเพศและ LGBT ใน
พื้นที ่บางคนหลกีเลีย่งการเข้าห้องน�า้หรอือาบน�า้เพราะไม่มัน่ใจว่าจะปลอดภยัในห้องนี้ทีแ่ยกเพศหรอืห้องอาบน�า้รวม และเมือ่ไม่มคีวามเป็นส่วน
ตวับางคนกไ็ม่ยอมเปลีย่นเสื้อผ้า รวมถงึผู้ชายข้ามเพศที่กลัวทีจ่ะให้คนอืน่เหน็ว่าตนก�าลงัพันหน้าอกอยู่ อย่างไรกต็ามกย็งัมปีระสบการณ์ในด้าน
ดอียูบ้่าง เช่น ผูห้ญงิข้ามเพศคนหนึง่ซึง่ได้รับการยอมรบัในฐานะผูห้ญงิในศนูย์อพยพ และสามารถเข้าใช้ห้องแต่งตัวและห้องน�า้ของผูห้ญงิ และยัง
ได้รบัการสนบัสนนุช่วยเหลอืจากผู้หญงิคนอืน่ๆ เมือ่มผีู้ชายล่วงละเมดิพวกเธอเพราะพวกเธอเป็นบคุคลข้ามเพศ (Yamashita and Gomez, 2015)

แม้ว่ามหาภัยพบิัตญิี่ปุ่นตะวันออกจะเผยให้เห็นถงึแรงกดดันที่บุคคลข้ามเพศและ LGB ต้องเผชญิในภูมภิาคโทโฮคุ แต่เหตุการณ์ดังกล่าว
ก็ได้เพิ่มความเข้าใจของภาคประชาสังคมและคนท�างานในประเด็นผู้หญิงต่อประเด็นต่างๆ ของบุคลข้ามเพศ ซึ่งได้น�ามาสู่การเรียกร้องให้มีการ
บรรจุแนวทางการตอบสนองต่อความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศและ LGB ในแผนลดความเสี่ยงทางภัยพบิัติ

ที่มา: Yamashita and Gomez, 2015
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ประเด็นการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 
พ.ศ. 2558

“แผ่นดินไหวครั้งนั้นท�ำให้บุคคลข้ำมเพศจ�ำนวนมำกต้องออกมำใช้ชีวิตข้ำงถนนเพรำะบ้ำนของพวกเขำพังทลำยลง จำกกำรส�ำรวจ 
ครัง้สดุท้ำยพบว่ำบ้ำนกว่ำ 65 หลงัของบคุคลข้ำมเพศและครอบครวัถกูท�ำลำยย่อยยบั เมือ่ค่ำยบรรเทำทกุข์ถกูสร้ำงขึ้นผูค้นซึง่ปรำศจำกครอบครวั
ก็ถูกแยกให้เข้ำค่ำยส�ำหรับผู้ชำยและผู้หญงิ แล้วเพศภำววะที่สำมล่ะไปไหน?”

การขาดเอกสารยนืยนัตวัตนโดยรฐับาลอนัสะท้อนอัตลกัษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศมกัน�าไปสู่การกดีกนัพวกเขาออกจากศนูย์บรรเทา
ทกุข์หรอืความช่วยเหลอืจากรฐับาล นอกจากนี้แม้แต่สิง่อ�านวยความสะดวกพื้นฐานอย่างห้องน�า้และห้องอาบน�า้ในทีพ่กัฉกุเฉนิกม็กัแบ่งออกเป็น
ที่ส�าหรับเพศชายและหญิง การต้องแบ่งห้องน�้าใช้ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะตอนกลางคืนท�าให้บุคคลข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรง
และถูกข่มขนื

กลุ่ม Blue DIamon Society ร่วมกับหน่วยงานนานาชาต ิได้จัดที่พักชั่วคราวขึ้น 15 หลังในเมอืงกาฐมาณฑุส�าหรับ LGBTQI และ 50 หลัง
ส�าหรับบุคคลข้ามเพศและครอบครัวในเขต ทัง้ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศรู้สกึว่าตนเองปลอดภัยกว่าในที่พักชั่วคราวเหล่านี้

“เครอืข่ำยบคุคลข้ำมเพศได้ใช้ควำมกล้ำหำญ ควำมแขง็แกร่ง และไม่ย่อท้อ ซึง่ได้ท�ำให้พวกเขำได้รบัชยัชนะในกำรต่อสู้เพือ่ได้รบักำรรบัรอง
เพศภำวะทำงกฎหมำย และพวกเขำก�ำลังใช้สิ่งเหล่ำนั้นเพื่อท�ำให้กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปำลมีควำมละเอียดอ่อนต่อ 
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ และเพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่กำรให้ควำมช่วยเหลือเร่งด่วนในอนำคตทั่วโลก แนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติที่
ค�ำนงึถงึควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นสิ่งจ�ำเป็น และบุคคลข้ำมเพศต้องมสี่วนร่วมในกำรวำงแผนนัน้ เสยีงของพวกเขำต้องถูกรับฟัง และปัญหำ
ของพวกเขำต้องได้รับกำรแก้ไขในกำรประเมนิควำมเสี่ยงหลังภัยพบิัตใินครัง้นี้”

ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารแจกแก่สื่อมวลชนโดยกลุ่มบลูไดมอนด์และ APTN, วันที่ 3 มถิุนายน พ.ศ. 2558 ที่มา: www.weareaptn.org/
news/5/6/2015/op-ed-in-quake-hit-nepal-transgender-people-turn-adversity-into-opportunity ณ วันที่ 10 มถิุนายน พ.ศ. 2558

3.5.3	การเข้าถึงการรับรองเพศภาวะในภูมิภาคนี้
บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจ�านวนมากไม่สามารถได้รับเอกสารทางการที่ระบุชื่อและเพศที่เหมาะสมและตรงกับอัตลักษณ์

ทางเพศภาวะของตน

ในหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายและนโยบายซึ่งอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศเปลี่ยนค�าระบุเพศได้ สถานการณ์เช่นนี้เป็นเช่นเดียวกันหมดใน
ประเทศในภูมภิ�คแปซฟิิก อย่างไรกต็ามบางประเทศ เช่น ประเทศนวีเว, กวม, ฟิจ,ิ และตองก� อนุญาตใิห้เปลีย่นชือ่อย่างถกูต้องตามกฎหมายได้

ปัจจุบันในประเทศไทย, ฟิลปิปินส,์ เวยีดน�ม, หรอืม�เลเซยี ยังไม่มกีฎหมายหรอืนโยบายที่รับรองเพศภาวะทางกฎหมายได้

มกีรณพีเิศษ (เป็นรายๆ ไป) ในประเทศม�เลเซยี, อนิโดนเีซยี, และฟิลปิปินส์ ทีศ่าลอนญุาตให้ผูห้ญงิข้ามเพศเปลีย่นค�าระบเุพศได้หลงัจาก
ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 ส�านักนายกรัฐมนตรไีด้แจ้งต่อสภาว่าการเปลี่ยนค�าระบุเพศดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต
ให้ท�าได้ในประเทศมาเลเซยี (Human Rights Watch, 2014) ในปี พ.ศ. 2550 ศาลฎกีาประเทศฟิลปิปินส์ได้ตัดสนิให้ยกเลกิสทิธซิึ่งบุคคลข้ามเพศ
เคยมีในการร้องเรียนต่อศาลภูมิภาคเพื่อให้ได้รับการรับรองเพศ (Winter, 2012; Open Society Foundations, 2015) และตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วน
ที่ 2.5 ของเอกสารนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าคณะกรรมการฯจะให้การสนับสนุนในการพิจารณาภายใต้กฎหมาย
ความเท่าเทยีมของผู้หญงิ (หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม Magna Carta of Women) ว่าผูห้ญงิข้ามเพศสามารถเปลีย่นข้อมลูเพศในใบสตูบิตัรของตนได้หรอืไม่

ในประเทศอื่นๆ กฎหมายและนโยบายต่างๆ จ�ากัดการรับรองเพศให้แก่กลุ่มย่อยเล็กๆ ของบุคคลข้ามเพศเท่านั้น และยังมีเงื่อนไขและข้อ
ก�าหนดซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอื่นๆ หนึ่งในข้อก�าหนดเล่านี้คือการก�าหนดให้บุคคลข้ามเพศต้องผ่านการผ่าตัดแปลงเพศก่อนจึงจะได้รับการ
รับรองเพศ (หรอืที่ในกฎหมายมักเรยีกว่า “การผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์ - full sex reassignment surgery) เงื่อนไขเหล่านี้ถูกวพิากษ์อย่างหนัก
โดยหน่วยงานในสงักดัของ UN, ผูเ้ชีย่วชาญด้านสทิธมินุษยชน, และหน่วยงานวชิาชพีด้านสขุภาพ (WHO, 2014; Méndez, 2013; Global Commission 
on HIV and the Law, 2012; WPATH Board of Directors, 2015; International Commission of Jurists, 2007)

แม้ว่าบคุคลข้ามเพศหลายคนจะต้องการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ แต่ขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการท�าให้การเปลีย่นผ่านนัน้ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน ส�าหรบับคุคลข้ามเพศคนอืน่ๆ การเปลีย่นผ่านทางการแพทย์อาจเป็นเรือ่งเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุผลทางการเงนิ, การแพทย์, หรอืเหตผุล
ส่วนตัวอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายข้ามเพศ เนื่องจากการสร้างอวัยวเพศชายนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดหลายขั้นตอน และมีความยากล�าบากทั้ง 
ในทางเทคนิคและผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด ท�าให้มีเพียงผู้ชายข้ามเพศจ�านวนน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ (Coleman et al., 2011) 
หากการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายต้องการขั้นตอนทางการแพทย์เช่นนี้แล้ว บุคคลข้ามเพศอาจถูกบังคับอย่างกลายๆ ให้ต้องใช้เวลายาวนาน
หลายปีหรอือาจทัง้ชวีติในการใช้ชวีติอยู่อย่างไม่ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของโดยกฎหมาย
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สถาบันอรรธนาร ี(Ardhanary Institute) ได้บันทกึเหตุการณ์กว่า 11 กรณใีนประเทศอนิโดนเีซยี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ที่บุคคลข้ามเพศได้แก้ 
ค�าระบุเพศโดยไม่ต้องผ่านการผ่าตัด โดยท่ัวไปแล้วบุคคลข้ามเพศเหล่านี้ต้องการเปลี่ยนค�าระบุเพศเพื่อที่จะสามารถแต่งงานกับคู่ของตน ในปี  
พ.ศ. 2554 มกีรณทีี่เกดิขึ้นในจังหวัดชวากลางอยู่กรณหีนึ่ง ผู้ชายข้ามเพศวัย 26 ปี มชีื่อว่า Rega ถูกจ�าคุกเป็นเวลา 18 เดอืน หลังจากที่ครอบครัว
ของเจ้าสาววัย 17 ปีของเขา “เพิ่งรู้” ว่าเขา “เกดิมาเป็นผู้หญงิ” ในวันแต่งงานนัน้ Rega ถูกจับกุมในข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นและกระท�าช�าเราผู้ยัง 
ไม่บรรลุนติภิาวะ (UNDP and USAID, 2014c)

ในประเทศไทย ทุกคนต้องมีค�าน�าหน้าชื่อในเอกสารทางกฎหมายที่สอดคล้องกับเพศ ณ แรกเกิด ค�าน�าหน้าชื่อนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แม้ว่า
บุคคลข้ามเพศจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศแล้วก็ตาม ในปี พ.ศ. 2551 เครอืข่าย LGBT ได้เข้าชื่อ
เพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลให้อนุญาตให้ผู้หญิงข้าเพศเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อจาก “นาย” เป็น “นาง/นางสาว” ได้ แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ปัจจุบันเฉพาะ
บุคคลเพศก�ากวมซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแล้วเท่านัน้ที่สามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อได้ (UNDP and USAID, 2014g)

ในบางประเทศมกีารระบุถงึระดับของการด�าเนนิการทางการแพทย์ทีบ่คุคลต้องได้รบัก่อนทีจ่ะสามารถเปลีย่นค�าระบเุพศได้ แต่ชนดิของการ
ด�าเนนิการทางการแพทย์นัน้ไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ในการประชุมระดับภูมภิาค Being LGBT in Asia ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาชกิ
สภาฯจากประเทศมองโกเลยีได้เสนอให้ปรบัปรงุเงือ่นไขในการเปลีย่นการระบเุพศทางกฎหมายเหล่านัน้ให้ชัดเจนขึ้น เธอกล่าวว่า “มนัไม่ใช่เรือ่งน่า
พอใจนกัทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีส่ามารถเลอืกตคีวามได้ตามใจตัวเอง... และสามารถตดัสนิใจได้ตามอ�าเภอใจอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้” (UNDP, 2015)

กฎหมายรับรองเพศในประเทศญีปุ่น่, สงิคโปร์, เก�หลใีต้, ไต้หวนั, ฮ่องกง, และจนีแผ่นดนิใหญ่นัน้มเีงือ่นไขในการรบัรองเพศคอืต้องผ่าน
การผ่าตัดแปลงเพศและท�าหมันก่อน59 ในประเทศสงิคโปร์และฮ่องกง แม้ว่าจะผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว บุคคลข้ามเพศก็ยังสามารถเปลี่ยนค�า
ระบเุพศได้แต่เพยีงในบตัรประชาชน แต่ไม่สามารถเปลีย่นในใบเกดิได้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 บุคคลข้ามเพศในประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ซึง่ผ่านการผ่าตดั
และผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ดังแสดงด้านล่างนี้แล้วนัน้ได้เล่าว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนค�าระบุเพศได้ในทะเบยีนบ้านแต่ยังมคีวามล�าบากในการเปลี่ยนค�า
ระบุเพศในประวัติการศึกษา ซึ่งท�าให้เกิดอุปสรรคต่อพวกเขาในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป (Balzer and Hutta, 2012; 
UNDP, 2014b; UNDP, 2014e)

อปุสรรคอืน่ๆ ต่อการรบัรองเพศในประเทศเก�หลใีต้และญีปุ่น่ก็คอืเงือ่นไขทีร่ะบุว่าบุคคลข้ามเพศต้องมอีายมุากกว่า 20 ปี ยงัไม่ได้แต่งงาน 
(และต้องหย่าก่อนหากแต่งงานแล้ว) และไม่มลีกู60 ประเทศจนีก็มเีงือ่นไขทีร่ะบุให้ต้องแจ้งญาตใิกล้ชดิ, ต้องหย่าหากแต่งงานอยู,่ ใช้ชวีติและท�างาน
ภายใต้เพศที่เป็นตัวตนของตน, และไม่มีประวัติอาชญากรรม การผ่านเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากส�าหรับบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการขายบรกิารทางเพศนัน้เป็นสิ่งผดิกฎหมายแต่ก็เป็นอาชพีหลักของผู้หญงิข้ามเพศหลายคนในประเทศจนี

ในภูมภิาคเอเชยียังไม่มปีระเทศใดเลยที่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนข้ามเพศเปลี่ยนแปลงค�าระบุเพศในเอกสารทางกฎหมายได้ แม้ว่าจะได้รับ
การยนิยอมจากผู้ปกครองก็ตาม ในขณะทีป่ระเทศออสเตรเลยีและนวิซแีลนดอ์นุญาตให้ด�าเนนิการดังกล่าวได้

ในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกบุคคลข้ามเพศมีสิทธิในการต่างงาน โดยมีเงื่อนไขต่อเมื่อได้ผ่านการผ่าตัดที่ท�าให้บุคคลนั้นเป็น
หมันแล้วเท่านัน้ ข้อก�าหนดเล่านี้บ่อนท�าลายสทิธใินการรับรองทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศและเป็นการละเมดิสทิธใินความเป็นส่วนตัว, สร้าง 
(และเลี้ยงดู) ครอบครัว, และการไม่เลือกปฏิบัติ (Open Society Foundations, 2015) อย่างที่ได้กล่าวถึงในส่วนที่ 3.3.9 กฎหมายการสมรสของ
ประเทศนิวซีแลนด์ถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2558 เพื่อที่จะระบุว่าการแต่งการเป็นเรื่องระหว่างบุคคลสองคน โดยไม่เกี่ยวข้องกับเพศ, อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ, หรอืวถิทีางเพศ

ทั่วภูมภิาคเอเชยี บุคคลข้ามเพศมักไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนค�าระบุเพศได้ หรอืไม่รู้ว่าสามารถท�าได้อย่างไร การขาดข้อมูลเหล่านี้เป็น
เสมอืนทุน่น�า้หนกัทีถ่กูเพิม่เข้าไปในชวีติของบคุคลข้ามเพศรวมกับความหนกัจากแรงกดดันของครอบครวั สิง่เหล่านี้ต่างร่วมกันท�าให้บุคคลข้ามเพศ
ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ทัง้ทางกฎหมายและทางสังคม (UNDP and USAID, 2014a)

มีเพียงบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นที่นักเคลื่อนไหวทางสังคมเริ่มที่จะใช้การฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ
การรับรองเพศภาวะ อย่างที่จะอภิปรายต่อไปในส่วนนี้ นักเคลื่อนไหวทางสังคมบางส่วนตระหนักดีถึงกฎหมายรับรองเพศภาวะที่ก้าวหน้าที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่งคอืที่ประเทศอาร์เจนตนิาและประเทศมอลตาซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้น�้าหนักกับการตัดสนิใจของเจ้าตัวเอง61

59.  รายงานสื่อมวลชนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ชี้ว่าประเทศไต้หวันก�าลังพิจารณาที่จะยกเลิกเงื่อนไขทางการแพทย์ (Yiu, 2013) บุคคลข้ามเพศในประเทศไต้หวันได้แจ้ง
ว่าปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าการด�าเนินการให้ได้รับการแก้ไข

60.  ในประเทศญี่ปุ่น เงื่อนไขเกี่ยวกับการมี/ไม่มีลูกได้รับการผ่อนปรนลงเล็กน้อย โดยระบุว่าบุคคลข้ามเพศเปลี่ยนค�าระบุเพศไม่ได้หากลูกมีอายุต�่ากว่า 20 ปี
61.  กฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการให้บริการทางสุขภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคลข้ามเพศประเทศอาร์เจนตินา (Argentinian Gender Identity and Health Comprehensive 

Care for Transgender People Act, เลขที่ 773/12, of Gender Identity Act No. 26.743); กฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, การแสดงออกทางเพศ, และลักษณะทางเพศ 
(Malta’s Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act) ที่มา: http://tgeu.org/malta-adopts-ground-breaking-trans-intersex-law/



65

3 3

การให้น�า้หนักกับการตัดสนิใจของเจ้าตัวเองยังปรากฏอยู่ในประกาศของผู้บรหิารของ WPATH ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
การรับรองเพศภาวะ (WPATH Board, 2015) ประกาศดงักล่าวได้ “กระตุน้ให้รฐับาลก�าจดัอปุสรรคซึง่ไม่จ�าเป็น และจดัให้มกีระบวนการทีไ่ม่ซบัซ้อน
และเข้าถึงได้ง่ายส�าหรับบุคคลข้ามเพศในการได้รับการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเจ้าตัว” WPATH ได้ประกาศ
อย่าชัดเจนว่าไม่เหน็ด้วยกบัเงือ่นไขทางการแพทย์ทุกประการรวมถงึข้อจ�ากดัส�าหรบัคนทีแ่ต่งงานแล้วหรอืคนทีม่ลีกู นอกจากนี้ยงัคงยนืยนัว่าเยาว
ขนและบุคคลข้ามเพศในคุกหรอืสถานจองจ�าต่างๆ ต้องได้รับการยนืยันทางเพศทางกฎหมายเช่นกัน

ในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคนี้ นักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นบุคคลข้ามเพศได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเปลี่ยนค�า
ระบุเพศหลังจากผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว (UNDP and USAID, 2014h) ในปี พ.ศ. 2556 ศาลอุทธรณ์สูงสุดของฮ่องกงได้อนุญาตให้ผู้หญงิข้าม
เพศคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วสามารถแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอได้ (คดรีะหว่าง W และ นายทะเบยีนสมรส: W v. Registrar of 
Marriages) หลังจากการตัดสนิคดดีังกล่าวได้มกีารรณรงค์ในฮ่องกงเพื่อเรยีกร้องให้มกีฎหมายรับรองเพศ

ในภูมิภาคแปซิฟิก การประชุมอัยการสูงสุดครั้งที่ 16 ที่ประเทศฟิจิ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดให้มีส่วนของการประชุม 
เกีย่วกับอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะและกฎหมาย ผู้หญงิข้ามเพศคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมโครงการ Amithi Fiji Project ได้เรยีกร้องให้มกีารรบัรองเพศภาวะ
ทางกฎหมายโดยปราศจากเงื่อนไขในการด�าเนนิการทางการแพทย์หรอืการผ่าตัดใดๆ (Pratibha, 2014)

3.5.4	เพศภาวะที่สาม	
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนค�าศัพท์ในส่วนต้นของแนวทางต้นแบบนี้ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้นมีค�าที่สื่อถึงบุคคลข้ามเพศซึ่งม ี

ความเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรมและถูกใช้มาอย่างยาวนาน หลายค�าอาจสื่อถงึบุคคลซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นเพศชาย ณ แรกเกดิ แต่ระบุว่าตนเองเป็น
เพศอื่นที่มิใช่ทั้งเพศชายหรือเพศหญิงแต่มักระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามก็ยังมีบุคคลข้ามเพศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ได้มองว่าตนเป็น
เพศภาวะที่สามแต่อาจใช้ค�าที่มคีวามเฉพาะทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในการอธบิายอัตลักษณ์ทางเพศของตนอยู่62

สี่ประเทศในภมูภิาคเอเชยีใต้รบัรองถงึสถานะเฉพาะของฮจิรา (hijra), มทีสิ (metis), คาวาจา ซรีาส (khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ 
ซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศภาวะที่สาม ศาลฎีกาในประเทศอินเดีย, เนป�ล, และป�กีสถ�นได้ตัดสินให้มีการรับรองเพศภาวะที่สามทางกฎหมายแล้ว  
ทว่าในประเทศเนปาลและปากีสถานการด�าเนินการอย่างล่าช้าและข้อจ�ากัดของผู้มีสิทธิได้รับการรับรองท�าให้ฮิจรา, มีทิส, คาวาจา ซีราส  
ส่วนใหญ่ รวมถงึบุคคลข้ามเพศอื่นๆ ยังไม่ได้รับการรับรองเพศภาวะทางกฎหมาย ทัง้นี้ประเทศบังกล�เทศได้เริ่มใช้การระบุเพศว่าเป็นเพศภาวะ
ที่สามส�าหรับฮจิราในเดอืนพฤศจกิารยน พ.ศ. 2556 พร้อมๆ กับการด�าเนนิการให้เข้าถงึการศกึษาและสทิธดิ้านอื่นๆ 

ในเอเชียใต้ มีสี่ประเทศที่ได้การับรองสถานะของฮิจรา (hijra), มีทิส (metis), คาวาจา ซีราส (khawaja siras), แบะบุคคลข้ามเพศอื่นๆ  
ซึ่งถูกระบุในฐานะเพศภาวะที่สาม อย่างไรก็ตามการด�าเนินการรับรองสถานะดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้าเป็นอย่างมาก มีข้อถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นเพศภาวะที่สามในขณะที่ก็อนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถระบุเพศเป็นเพศหญิง
และผู้ชายข้ามเพศระบุเพศเป็นเพศชาย และให้สทิธทิางกฎหมายเฉกเช่นพลเมอืงอื่นๆ (Karim, 2013)

การก�าหนดประเภทเพศภาวะที่สามเกดิขึ้นในประเทศเนป�ลหลังการตัดสนิของศาลฎกีาในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2550 (คด ีPant v. Nepal) 
ประเภทเพศภาวะที่สามนี้ถูกใช้ในแบบฟอร์มของธนาคารบางแห่งและยังถูกใช้ในการส�ารวจส�ามะโนประชากรของประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2554 
ถึงแม้ว่าปัญหาในการบริหารจัดการจะท�าให้การส�ารวจส�ามะโนประชากรนี้ล้มเหลวในการเก็บข้อมูลบุคคลซึ่งระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สามก็ตาม 
ประเภทเพศภาวะที่สามนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในใบรับรองความเป็นพลเมอืง (nagarikta) ของประเทศเนปาลในปี พ.ศ. 2558 การระบุเพศดังกล่าวขึ้นอยู่
กบัการตัดสนิใจส่วนบคุคลโดยไม่มเีงือ่นไขทางการแพทย์และไม่ต้องการความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ อย่างไรก็ตามใบรบัรองความเป็นพลเมอืงยงัออก
ได้น้อยเนือ่งจากการบรหิารจัดการของที่ว่าการเขตและองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ยงัคงต้องการหลักฐานยนืยนัจากผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากนี้การระบุ
ว่าเป็นเพศภาวะที่สามนี้ยังถูกจ�ากัดอยู่แค่ผู้ที่ยังไม่เคยขอใบรับรองความเป็นพลเมอืงมาก่อนเท่านัน้ โดยมทีสิหรอืบุคคลข้ามเพศซึ่งเคยได้รับใบรับ
รองความเป็นพลเมืองที่ระบุว่าเป็นเพศชายหรือหญิงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนค�าระบุเพศได้ (Martinez, 2014; UNDP, 2014e) ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ประเทศเนปาลได้เริ่มใช้การระบุเพศว่าเป็นเพศภาวะที่สามในหนังสอืเดนิทาง โดยการใช้ตัวอักษร “O” (มาจากค�าว่า Other หรอื อื่นๆ)

62. ผู้หญิงข้ามและผู้ชายข้ามเพศบางคนมองว่าพวกเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (ตามล�าดับ) ไม่ใช่เพศภาวะที่สาม ในขณะที่หลายฝ่ายก็วิจารณ์ว่าตัวเลือกเพศภาวะที่สามนั้น 
ท�าให้บุคคลข้ามเพศต้องอยู ่ในกรอบความเชื่อทางสังคมซึ่งมองว่าสิ่งที่ปกติ/เหมาะสมคือความเป็นทวิลักษณ์ทางเพศ (ความเป็นชาย/หญิง) เท่านั้น (Open Society 
Foundations, 2014)

63. สัดส่วนค�านวนจากฐานของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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การส�ารวจ LGBT 1,200 คน ในประเทศเนป�ลในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ร้อยละ 44 ของผูเ้ข้าร่วมระบวุ่าตนเป็นเพศภาวะทีส่าม อย่างไรก็ตามมี
เพยีงร้อยละ 8 (82 คน) เท่านัน้ทีเ่คยพยายามเปลีย่นค�าระบเุพศในเอกสารประจ�าตวัทางกฎหมายของตน63 ในจ�านวนนัน้มเีพยีงห้าคนเท่านัน้ทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ โดยหนึง่ในนัน้เป็นผู้ชายข้ามเพศ ส่วนหนึง่ของเหตผุลของอตัราการส�าเรจ็ทีต่�า่นัน้อาจเป็นเพราะความไม่มปีระสทิธภิาพของระบบและ
อคตขิองเจ้าหน้าทีรั่ฐและการขาดความตระหนกั ทัง้นี้ภายในเครอืข่ายความหลากหลายทางเพศเองกย็งัมคีวามสบัสนเกีย่วกบัความหมายของการระบุ
เพศว่าเป็นเพศ “อื่นๆ” ในเอกสารทางการ และมคีวามกังวลใน LGB บางคนว่าพวกตนถูกมองว่าเป็นเพศภาวะที่สาม นอกจากนี้ผู้หญงิข้ามเพศและ
ผู้ชายข้ามเพศอาจต้องการระบุเพศของตนว่าเป็นเพศหญงิหรอืเพศชาย (ตามล�าดบั) มากกว่าที่จะอยากระบวุ่าเป็นเพศภาวะทีส่าม (UNDP/Williams 
Institute, 2014) ผู้เข้าร่วมการประชุมทีป่รกึษาในการพฒันาแนวทางต้นแบบนี้จากประเทศเนปาลได้กล่าวว่าประเทศเนปาลไม่ได้มนีโยบายให้ความ
ช่วยเหลอืด้านการเงนิในการที่จะกระตุ้นส่งเสรมิให้พวกเขาเข้ามาลงทะเบยีนอย่างเป็นทางการในฐานะเพศภาวะที่สาม (ในขณะที่ประเทศดนิเดยีม)ี

ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ศาลฎกีาประเทศป�กสีถ�นได้ประกาศว่าใบลงทะเบยีนของรฐัต้องมช่ีองทีส่ามส�าหรบั “คาวาจา ซรีาส/ยนุูคส์” 
(khawaja siras/ eunuchs) (คดี Khaki v. Rawalpindi) ซึ่งคาวาจา ซีราส และยูนุคส์ จะต้องถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการแพทย์ซึ่งศาล 
ไม่ได้ระบรุายละเอยีดไว้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่กรมสวสัดกิารสงัคมได้แสดงท่าทเีหน็ด้วยในการท�างานร่วมกนัเพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิให้คาวาจา ซรีาส  
และยูนุคส์ทุกคนมชีื่ออยู่ในรายชื่อผู้มสีทิธิ์เลอืกตัง้ (International Commission of Jurists, 2011) ทัง้นี้รายงานในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 ระบุว่ายัง
ไม่มใีครได้รับบัตรประชาชนที่ระบุว่าเป็นเพศภาวะที่สาม (Bochenek and Knight, 2012)

รัฐทมิฬนาฑูเป็นรัฐแรกในประเทศอินเดียที่ให้การรับรองเพศโดยระบุว่าเป็น “บุคคลข้ามเพศ” ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศ (aravani) ในบัตร 
ซื้ออาหารทีร่ฐับาลจ่ายให้ส�าหรับผู้ประสบความยากล�าบาก และในปี พ.ศ. 2556 ตวัเลอืกเพศภาวะทีส่ามนี้ก็ได้ถูกเพิม่เข้าไปในระบบ Aadhaar ของ
ประเทศอนิเดยีอกีด้วย (ระบบฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลทางชวีภาพของประเทศอนิเดยี)

ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ต่างก็ได้เพิ่มตัวเลือกเพศภาวะที่สามเข้าไว้ในหนังสือเดินทางส�าหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
ส�าหรับบุคคลข้ามเพศเท่านั้น การเลือกค�าระบุเพศนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเท่านั้น (แม้ว่าประเทศออสเตรเลียจะระบุว่าต้องมี
จดหมายสนับสนุนจากบคุลาการวชิาชพีทางสุขภาพกต็าม) หนึง่ในพื้นทีข่องประเทศออสเตรเลยีได้ใช้แนวทางนี้กบัใบสตูบิตัรเช่นกนั (Open Society 
Foundations, 2014) นั่นหมายความว่าบุคคลใดก็ตามสามารถเลอืกใช้ M (ชาย), F (หญงิ). หรอื X (อื่นๆ) ในการระบุเพศของตนได้อย่างอสิระใน
เอกสารเหล่านี้

นอกจากนี้ ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2557 ศาลฎกีาประเทศอนิเดยีได้ตดัสนิคดรีะหว่างส�านกังานกฎหมายแห่งชาตแิละสหภาพอนิเดยี (National 
Legal Services Authority v. Union of India) โดยได้ตัดสินให้มีการรับรองเพศภาวะที่สาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับฮิจรา) แต่ก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่า
บุคคลข้ามเพศทุกคนต้องมี “สิทธิในการตัดสินใจเลือกเพศด้วยตนเอง... เช่น ชาย, หญิง, หรือเพศภาวะที่สาม” ค�าตัดสินนี้ก�ากับให้รัฐบาลกลาง
และรัฐบาลของรัฐต้องให้การรับรองทางกฎหมายต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเพศภาวะที่สาม และรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเพศภาวะที่
สามในการมเีอกสทิธสิ่วนบุคคล, สามารถตัดสนิใจด้วยตนเอง, และมอีสิระในการแสดงออก

ค�าตัดสินนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งระบุว่าตนเป็นเพศภาวะที่สามโดยอนุญาตให ้
ทัง้ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศระบุว่าเป็นเพศหญงิหรอืชายได้และให้การคุ้มครองทางกฎหมายเฉกเช่นเดยีวกันกับบุคคลอื่นๆ
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3.6	ก้าวต่อไป	
คณะผูเ้ขยีนว่าเป็นการสมควรทีจ่ะจบส่วนแรกของแนวทางต้นแบบนี้ด้วยการกล่าวถงึประเทศอนิเดยี ประเทศซึง่ค�าตดัสนิของศาลฎกีาและ

ร่างกฎหมายสทิธขิองบคุคลข้ามเพศได้น�าเอาประเดน็ส�าคญัด้านสทิธมินษุยชนในภมูภิาคนี้เข้าสูก่ระบวนการทางนติบิญัญตั ิประเดน็ที่น่าสนใจก็คอื
ทั้งค�าตัดสินของศาลฎีกาและร่างกฎหมายนั้นต่างก็เน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นทางสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงการให้บริการทางการ
แพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศ

พวกเราหวังว่าข้อมูลต่างๆ ในครึ่งแรกของแนวทางต้นแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของอุปสรรคที่มักพบเจอในประเทศต่างๆ และ 
แนวการการปฏบิัตทิี่ดทีี่ได้เกดิขึ้นนัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อการอภปิรายและถกเถยีงกันทัง้ในระดับประเทศและระดับภูมภิาค

ส่วนหลังของแนวทางต้นแบบนี้จะพุ่งความสนใจไปที่ตัวอย่างของการด�าเนินการทางการแพทย์ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงของบุคคล 
ข้ามเพศต่อการบรกิารทางสุขภาพท่ัวไป, และการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะทีจ่�าเป็น
ส�าหรับบุคคลซึ่งต้องการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์

บทที่ 4 จะกล่าวถึงข้อแนะน�าทางการแพทย์เกี่ยวกับการส่งเสริมและตอบสนองต่อความจ�าเป็นทางสุขภาพของบุคคลข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่ 
บทที่ 5 จะกล่าวถึงข้อแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับบุคลากรสุขภาพที่ท�างานกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  
บทที่ 6 จะให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ, ความปราศจากจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง, และ 
การรับรองเพศภาวะอย่างสมบูรณ์ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ





การดูแล ป้องกัน 
และให้ความช่วยเหลือ

ที่ครอบคลุม
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ข้อมูลในบทนี้เกี่ยวกับการป้องกัน วนิจิฉัยโรค และการรักษาการตดิเชื้อ HIV, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์, การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพตดิ, 
ปัญหาสขุภาพจติ ฯลฯ นัน้เป็นตามแนวทางขององค์การอนามยัโลก อย่างไรกต็ามองค์การอนามยัโลกยงัไม่มนีโยบาย ข้อแนะน�า หรอืแนวทางเฉพาะ
เกีย่วกบัการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ (gender-affirming therapy) หรอืการให้บรกิาร
ป้องกนัด้านสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาแนวทางการปฏบิตัดิงักล่าวด้วยกระบวนการพฒันาแนวทางมาตรฐานขององค์การ
อนามยัโลก ข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ, การผ่าตดั, และ
การให้บริการป้องกันด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 4.8) จึงได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ และตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
แนวทางการดูแลสุขภาพโดยศูนย์ความเป็นเลศิเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวทิยาลัยแคลฟิอร์เนยี ซานฟรานซสิโก (UCSF)64 และ WPATH 
SOC7 แหล่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนเนื้อหาวชิาการด้วยการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็น
การให้ฮอร์โมน, การผ่าตัด, และการให้บรกิารป้องกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ

4.1 บทน�า 
ในหลายประเทศ บุคลากรสุขภาพคนแรกที่บุคคลข้ามเพศจะเปิดเผยอัตลักษณ์ของตนให้ทราบคอืแพทย์ทั่วไปหรอืแพทย์ครอบครัว ในบทที่ 

4 นี้จะกล่าวถงึผู้ให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมเิป็นหลัก และได้ถกูออกแบบมาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของบคุลากรดงักล่าวในการให้บรกิารแก่บคุคลข้ามเพศ
ในแต่ละวัฒนธรรม (ดู ค�าส�าคัญอื่นๆ, หน้า xii) ส�าหรับบทบาทของผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นคือการท�าความเข้าใจและค้นหาประเด็นปัญหา
ด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะ ด�าเนินการประเมินขั้นต้น สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปสู่ผู้เชี่ยวชาญอื่นได้ สามารถอภิปรายข้อดีข้อเสียของ 
การด�าเนินการทางการแพทย์และการผ่าตัดต่างๆ ได้ สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพท่ัวไปและที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน และสามารถให้ 
การบรกิารด้านการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

บคุคลข้ามเพศมคีวามจ�าเป็นในการเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพปฐมภมูแิละการบรกิารทีม่คีวามเฉพาะต่อบคุคลข้ามเพศ ในภมูภิาคนี้ และแม้แต่
ในแต่ละประเทศเอง บคุคลข้ามเพศกยั็งเข้าถงึการให้บรกิารได้ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกัน เช่นบางคนก็ได้รบัฮอร์โมนโดยตรงจากเภสัชกร ในขณะทีบ่าง
คนก็หาจากอินเตอร์เน็ต บุคคลข้ามเพศในภูมิภาคนี้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศ
ภาวะ จากแพทย์เอกชน, คลนิกิของรัฐ, คลนิกิเฉพาะทาง, โรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจรญิพันธุ์, โครงการของ NGO, หรอืจาก
ศูนย์ด้านเพศภาวะโดยเฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวชิาชพี (กรณสีุดท้ายนี้มเีป็นส่วนน้อยเท่านัน้)

การติดต่อประสานระหว่างการให้บริการแต่ละประเภทมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลข้ามเพศต้องการเปลี่ยน
ผ่านทางการเพศ ซึ่งต้องอาศัยการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในหลากหลายประเด็น เครือข่ายการส่งต่อหรือการรวบรวมรายชื่อของผู้
ให้บรกิารทีม่คีณุภาพและเป็นมติรต่อบคุคลข้ามเพศจงึต้องก้าวไปไกลกว่าระบบบรกิารสขุภาพไปสูก่ารสร้างการมส่ีวนร่วมของสวสัดกิารทางสังคม
เพือ่ทีจ่ะสนับสนุนความจ�าเป็นทางสขุภาพของบคุคลข้ามเพศได้ การสือ่สารระหว่างกนัอย่างสม�า่เสมอเป็นสิง่จ�าเป็น นอกจากนี้ผูใ้ห้บรกิารซึ่งพบว่า
มผีูร้บับรกิารทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศจ�านวนมากในพื้นทีค่วรได้รับการส่งเสรมิให้จดัการประชมุอย่างสม�า่เสมอหรอืจดัตัง้กลุม่ออนไลน์เพือ่แลกเปลีย่น
ข้อมูลและอภปิรายเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการให้บรกิารแบบครบวงจร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกแม้แต่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรและโอกาสในการอบรมที่จ�ากัด ก็สามารถน�าหลักการพื้นฐานอันเป็นแก่นของ 
WPATH SOC7 ไปปฏบิัตไิด้ หลักการเหล่านี้เป็นพื้นฐานแนวทางที่ระบุอยู่ในบทที่ 4 ของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ หลักการดังกล่าวประกอบไปด้วย:

 � ให้เกยีรตผิู้รับบรกิารซึ่งมอีัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ (ไม่ตตีราว่าอัตลักษณ์หรอืการ
แสดงออกทางเพศที่แตกต่างนี้เป็นโรคหรอืความเจ็บป่วย)

 � ให้บรกิาร (หรอืส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้มากกว่า) เพื่อส่งเสรมิการปรับให้ลักษณะทางกายตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ภาวะและลดความเครยีดจากขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ (หากผู้รับบรกิารมอีาการ)

 � ศกึษาหาความรู้เกี่ยวกับความจ�าเป็นด้านสุขภาพของบุคคลเพศก�ากวม, บุคคลข้ามเพศ, และบุคคลที่มภีาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับ
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ และศกึษาถงึประโยชน์และความเสี่ยงของการให้การรักษาแต่ละรูปแบบของภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับ
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ 

 � สร้างความเหมาะสมระหว่างแนวทางการรักษากับความจ�าเป็นของผู้รับบรกิารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณทีี่ผู้รับ
บรกิารมเีป้าหมายที่การแสดงออกทางเพศและต้องการพ้นจากภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ 

 � ให้ความช่วยเหลอืให้เข้าถงึบรกิารที่เหมาะสม
 � ต้องได้รับการยนิยอมที่ได้รับการให้ข้อมูล (informed consent) จากผู้รับบรกิารก่อนที่จะให้บรกิาร

64. ที่มา: www.transhealth.ucsf.edu/protocols.
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 � เสนอการให้บรกิารที่ต่อเนื่อง
 � เตรยีมพร้อมในการสนับสนุนและสื่อสารเรยีกร้องให้แก่ผู้รับบรกิาร ต่อครอบครัวและชุมชน (โรงเรยีน, สถานที่ท�างาน, และสถานที่

อื่นๆ)

แนวทางการให้บริการเหล่านี้ถูกออกแบบมาส�าหรับประเทศที่มีรายด้านสูง อย่างไรก็ตามหลักการโดยทั่วไปสามารถน�ามาปรับใช้ในบริบท 
ที่หลากหลาย รวมถงึในพื้นที่ที่ทรัพยากรมจี�ากัดด้วย

บทนี้ได้รวบรวมข้อมูลในทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสุขภาพให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลข้ามเพศได้ดขีึ้น ข้อควรค�านงึโดยทั่วไปในการ
ให้บรกิารอันเหมาะสมแก่บุคคลข้ามเพศมดีังนี้:

 � พัฒนาปฏสิัมพันธ์เกี่ยวกับมติสิุขภาพกับบุคคลข้ามเพศ
 � เข้าใจความส�าคัญของการปฎสิัมพันธ์ครัง้แรกระหว่างบุคคลข้ามเพศและผู้ให้บรกิารสุขภาพ รวมถงึแบบฟอร์มส�าหรับให้ผู้รับบรกิาร

กรอก, การประชาสัมพันธ์, ห้องรอ ฯลฯ
 � ค�านงึถงึรูปแบบต่างๆ ในการให้บรกิารซึ่งส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศที่มารับบรกิารสุขภาพ
 � ปรับใช้แนวปฏบิัตใินการให้บรกิารปฐมภูมทิี่เหมาะสมกับบุคคลข้ามเพศ ซึ่งม ีการให้บรกิาร HIV และ การตรวจ, การให้ค�าปรกึษา, 

และการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบ
 � ให้ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้ามเพศ
 � แก้ปัญหาด้านสุขภาพจติ, แอลกอฮอล์, และการใช้สารเสพตดิชนดิอื่นๆ
 � ส่งเสรมิขดีความสามารถในการฟื้นฟูเยยีวท่ามกลางการถูกตตีรา, เลอืกปฏบิัต,ิ และความรุนแรง
 � แก้ปัญหาอันเกดิจากความรุนแรงทางกายภาพ
 � รู้จักการให้บรกิารทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรอืปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ (gender-affirming healthcare)  

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงร่ายกาย
 � การก�าจัดเส้นขนบนใบหน้าและร่างกาย
 � การเปลี่ยนแปลงร่างกายโดยไม่ใช้ยา (เช่น การพันหน้าอก, การอ�าพรางอวัยวะเพศโดยวัตถุปิดเพื่อลดการโหนกนูน)
 � การให้ฮอร์โมน
 � การผ่าตัดและกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆ

บทที่ 5 จะกล่าวถงึข้อมูลเฉพาะส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพที่ท�างานกับเด็กและเยาวชนที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

โดยทั่วไปแล้วมหีลักก�รพื้นฐ�นอยู่สองข้อที่ผู้ให้บรกิารและเจ้าหน้าที่ต้องปฏบิัตติามในการให้บรกิารแก่บุคคลข้ามเพศ

1. ให้เกยีรตโิดยการใช้อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะภาวะทีผู่ร้บับรกิารต้องการให้ใช้ และใช้ชือ่, สรรพนาม, และค�าศพัท์ตามทีผู่ร้บับรกิาร
ต้องการให้ใช้

2. มีความเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะภาวะและลักษณะทางกายวิภาคอาจไม่ตรงกัน และให้บริการทางการแพทย์ที่เป็น 
การส่งเสรมิอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะภาวะของผูร้บับรกิารแม้แต่ในระหว่างการเปลีย่นผ่านหรอืระหว่างการให้บรกิารทางการแพทย์
ซึ่งโดยปกตแิล้วมไีว้ส�าหรับบุคคลอกีเพศหนึ่งก็ตาม
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ห้าสิ่งที่บุคลากรสุขภาพควรท�าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี:

1.  รับฟังและให้คว�มช่วยเหลอืผู้รับบรกิ�รข้�มเพศ
“ผู้ให้บรกิำรสุขภำพไม่ควรทกึทักเอำเองว่ำผู้รับบรกิำรต้องกำรอะไร เรำต้องรับฟังสิ่งที่ผู้รับบรกิำรบอกมำอย่ำงตัง้ใจ บุคคลข้ำมเพศ
ทุกคนล้วนมีลักษณะเอกลักษณ์ของตน แต่ละคนมีเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน บุคคลข้ำมเพศทุกคนไม่ได้มีเส้นทำงเดินชีวิตเหมือนกัน... 
จงรับฟังสิ่งที่พวกเขำต้องกำร”

2.  มคีว�มเป็นมอือ�ชพีและรู้จักก�รให้เกยีรติ
 “ให้เกยีรตใินร่ำงกำย, อัตลักษณ์, ค�ำสรรพนำม และควำมเป็นส่วนตัวของพวกเรำ”
 “ปฏบิัตติำมหลักจรยิธรรม (ทำงวชิำชพี) และให้บรกิำรด้วยคุณภำพสูงสุดที่เป็นไปได้ส�ำหรับทุกคน”

“หยุดตัดสนิคนและท�ำงำนของคุณในฐำนะผู้ให้บรกิำรสุขภำพ... กำรตัดสนิท�ำให้เรำไม่เปิดเผยตัวตนต่อหน้ำพวกคุณ และปัญหำของ
เรำก็ไม่ได้รับกำรแก้ไข”

3.  รู้และเค�รพในสทิธมินุษยชน
 “กำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลข้ำมเพศหรอืไม่ก็ตำม”

“สุขภำพเป็นเรื่องของควำมเป็นอยู่ที่ด ีไม่มใีครตัดสนิใจเลอืกได้นอกจำกตัวฉันเอง”

4. ศกึษ�เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นด้�นสุขภ�พของบุคคลข้�มเพศ
 ข้อนี้รวมถึงการรู้ถึงและสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาพยาบาลที่มีความเฉพาะ และมีความรู ้

ความเข้าใจในการท�างานกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศที่มคีวามหลากหลายและความต้องการที่แตกต่างกัน
 “ต้องเข้ำใจควำมจ�ำเป็นทำงสุขภำพของบุคคลข้ำมเพศ เพรำะกำรมสีถำนพยำบำลที่ดเีป็นสทิธขิองทุกคนไม่ว่ำคุณจะเป็นชำย, หญงิ, 

และ/หรอื บุคคลข้ำมเพศ”
 “คุณต้องรักษำพยำบำลผู้รับบริกำรข้ำมเพศในกำรท�ำงำนในวิชำชีพของคุณอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงจ�ำเป็นต้องเริ่มศึกษำหำควำมรู้ 

เกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพของบุคคลข้ำมเพศ”
“อย่ำทกึทักว่ำบุคคลข้ำมเพศทุกคนออกมำจำกแม่พมิพ์เดยีวกันและมคีวำมต้องกำรทำงสุขภำพเหมอืนกันหมด”

5.  ให้ข้อมูลก�รบรกิ�รสุขภ�พ, มกี�รส่งต่อ, และให้บรกิ�รสุขภ�พสำ�หรับบุคคลข้�มเพศ,
 ค�าร้องขอที่พบได้บ่อยที่สุดคือการให้ค�าปรึกษา (counseling) และสนับสนุนการประเมินฮอร์โมน และการตรวจติดตาม ส�าหรับ 

ทัง้ผู้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนและการผ่าตัดท 
 “ให้บรกิำรทำงสุขภำพแก่บุคคลข้ำมเพศอย่ำงที่พวกเขำต้องกำร หรอืส่งต่อไปยังที่อื่น”
 “ทุกคนมสีทิธใินกำรเข้ำถงึข้อมูลจำกบุคลำกรสุขภำพ ไม่ว่ำอัตลักษณ์ของคุณจะเป็นอย่ำงไรก็ตำม”

4.1.1	เทคนิคในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลข้ามเพศ	
ในการประชมุทีป่รกึษา ณ ประเทศเนปาล และ กรุงเทพฯ คณะท�างานได้ขอให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุจ�านวนมากว่า 100 คน เขยีนข้อความสัน้ๆ  

ซึง่จะถกูน�าไปเผยแพร่แก่บคุลากรสขุภาพผ่านแนวทางต้นแบบฉบบันี้ ข้อความเหล่านี้โดยมากเป็นค�าแนะน�าต่อบคุลากรสขุภาพ ทัง้สิง่ทีค่วรท�าหรอืควร
หลกีเลีย่งเพือ่การพฒันาการให้บรกิารสขุภาพแก่บคุคลข้ามเพศ ข้อความทีไ่ด้รบัการเขยีนตอบกลบัมาได้มาจากบคุคลข้ามเพศทีม่คีวามหลากหลาย 
สูงมาก และยังได้รับข้อความบางส่วนจากบุคลากรสุขภาพอกีด้วย ซึ่งทัง้หมดสามารถสรุปออกมาได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
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ห้าสิ่งที่บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพควรหลีกเลี่ยง:

1. ก�รเลอืกปฏบิัติ
 “อย่ำท�ำเหมอืนเรำเป็นตัวตลก และเอำเรำเป็นประเด็นเรื่องขบขันหรอืเรื่องนนิทำในขณะที่เรำก�ำลังรับบรกิำรอยู่”
 “เรำกลัวที่จะต้องเข้ำรับบรกิำรในครัง้ต่อไป”
 “หยุดเลกิคิ้วใส่เรำเวลำเรำเดนิเข้ำไป กำรท�ำเป็นนัน้ก็ไม่ต่ำงกับกำรขับไล่เรำออกไป”
 “หยุดท�ำให้เรำรู้สกึแย่ไปกว่ำที่เป็นอยู่ มันท�ำให้เรำลังเลที่จะไปรับบรกิำรในครัง้ถัดไป”
 “หยุดปิดกัน้ตัวเองในเวลำที่คุณไม่เข้ำใจ”

2. ก�รตัดสนิบุคคลข้�มเพศ หรอืก�รวพิ�กษ์วจิ�รณ์ด้วยม�ตฐ�นท�งศลีธรรมของตน
 “หยุดพยำยำมเปลี่ยนพฤติกรรม, เพศภำวะ, และวิถีทำงเพศของพวกเรำ ทุกคนแตกต่ำงกัน และร่ำงกำยของฉันก็เป็นสิทธ ิ

ของฉัน”
 “หยุดยัดเยยีดควำมเชื่อทำงศำสนำของคุณในกำรท�ำงำนในฐำนะแพทย์หรอืบุคลำกรทำงกำรแพทย์”

3. ก�รตัดสนิว่�ก�รเป็นบุคคลข้�มเพศเป็นโรคชนดิหนึ่ง
 “ฉันไม่ใช่โรค ฉันเป็นคน”

4. ถ�มคำ�ถ�มหรอืดำ�เนนิก�รตรวจสอบที่ไม่เหม�ะสม
 “ฉันขอตรวจร่ำงกำยโดยที่ไม่ต้องถูกหมอล่วงละเมดิได้ไหม?”
 “หยุดถำมค�ำถำมไร้สำระที่ไม่เกี่ยวอะไรกับกำรตรวจสุขภำพได้แล้ว”
 “อย่ำมำท�ำเป็นตรวจร่ำงกำยในส่วนที่ไม่จ�ำเป็นของผู้ชำยและผู้หญงิข้ำมเพศ อย่ำมำพยำยำมดูอวัยวะเพศของพวกเรำ”
 “หยุดใช้ผู้หญิงข้ำมเพศในกำรโฆษณำกำรศัลยกรรม” (ในกำรประชุมที่แยกออกมำต่ำงหำกระหว่ำงกำรประชุมที่ปรึกษำ ได้มี 

กำรแสดงควำมกงัวลในประเดน็ทีผู้่หญงิข้ำมถกูกดดันให้อนญุำตให้มกีำรเผยแพร่วดีโีอของกำรผ่ำตดัของพวกเธอในโลกออนไลน์
เพื่อกำรโฆษณำกำรศัลยกรรมเสรมิควำมงำม)

5. ละเมดิก�รรักษ�คว�มลับ
 “หยุดละเมดิแนวปฏบิตัแิละหลกัจรยิธรรมของพวกคณุเองเสยีเถอะ มนัเป็นหน้ำทีข่องคณุทีจ่ะต้องให้บรกิำรแก่ผูร้บับรกิำรทกุคน  

รวมถงึบุคคลข้ำมเพศด้วย”
 “หยุดเอำฮจิรำไปให้หมอ, พยำบำล, หรอืเจ้ำหน้ำที่คนอื่นดู เรำไม่ใช่สนิค้ำตัวอย่ำง เรำต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว”

4.2 ความจ�าเป็นด้านข้อมูล
มกีารจดัประชมุพเิศษแยกออกมาต่างหากจากการประชมุทีป่รกึษาระดับอนภูุมภิาค เพือ่ระบุถงึชนดิของค�าถามซึง่บุคคลข้ามเพศมต่ีอบคุลากร

สุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่แนวทางต้นแบบนี้ควรครอบคลุมไว้ สิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมากจากการอภิปรายกันในการประชุมดังกล่าวก็คือภาวะที่บุคคล 
ข้ามเพศไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลที่จ�าเป็นได้ ค�าถามจากผู้หญงิข้ามเพศมดีังนี้:

 � ผลกระทบระยะยาวและความปลอดภยัของการใช้ฮอร์โมน และข้อมลูเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างยาคมุกก�าเนดิและฮอร์โมนชนดิอืน่ๆ
 � ผลกระทบต่อความต้องการทางเพศและการเจรญิพันธุ์
 � จ�าเป็นต้องได้รับฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดทรวงอกหรอือวัยวะเพศหรอืไม่
 � การล้างทวารหนักอย่างปลอดภัย (ดูส่วนที่ 4.3.8, ข้อมูลสุขภาวะทางเพศส�าหรับบุคคลข้ามเพศ)

ผู้ชายข้ามเพศมีจ�านวนค�าถามมากกว่ามากเกี่ยวกับผลกระทบในทุกรูปแบบของฮอร์โมนและการผ่าตัดร่างกายของพวกเขา สถานการณ์
ยิ่งชัดเจนในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนกันอย่างแพร่หลาย พวกเขาตั้งค�าถามอย่างเช่น 
“ฉันสามารถกินยาให้อวัยวะเพศชายงอกออกมาได้ไหม?” และ “ฉันสามารถผลิตอสุจิเพื่อท�าให้คู่รักของฉันท้องได้หรือไม่?” ผู้ชายข้ามเพศคน
หนึ่งได้รับการจ่ายยาเป็นครีมส�าหรับนวดบนหน้าอก โดยได้รับการบอกว่าครีมจะท�าให้เนื้อเยื่อของหน้าอกสลายไป ระหว่างการประชุมที่ปรึกษา  
กลุม่ของผูช้ายข้ามเพศจากประเทศในภมูภิาคเอเชยีใต้ได้พบกบัผ้าพนัหน้าอกเป็นครัง้แรกและได้เรยีนรูถ้งึวธิกีารใช้ผ้าพนัหน้าอกในการท�าให้หน้าอก
ของพวกเขาแบนลง
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นี่เป็นตัวอย่างของการเข้าไม่ถงึข้อมูลสุขภาพที่แม่นย�า มตีัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเข้าถงึข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้บุคคล
ข้ามเพศสามารถจดัการชวีติของพวกเขาเองได้ดขีึ้น นั่นก็คอืตัวอย่างของโครงการ Thailadyboys (TLB) Sexperts (โครงการผู้เชีย่วชาญด้านเพศของ 
Thailadyboyz) ในประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นทนุต�า่ซึง่น�าโดยกลุม่บคุคลข้ามเพศ (โดยมากเป็นผูห้ญงิข้ามเพศและกะเทย) ในการ
ให้ข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศและกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์และให้การสนับสนุนทางสังคมแก่บุคคลข้ามเพศเป็นภาษาไทย (Chaiyajit, 2014).

เช่นเดยีวกบัผู้หญงิข้ามเพศ ผูช้ายข้ามเพศก็พึง่พาค�าแนะน�าของกนัและกนัในการเตมิเต็มช่องว่างของข้อมลูสขุภาพ ในบางประเทศของภมูภิาค
นี้ มกีารแบ่งปันข้อมลูกนัน้อยมาก และในบางชมุชนุกม็ผีูช้ายข้ามเพศทีเ่ปิดเผยตวัตนอย่างชดัเจนอยูน้่อยมาก ท�าให้ไม่มใีครให้ถามข้อมลูได้ เครอืข่าย
บคุคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิก (APTN) ได้รวบรวมค�าถามเหล่านี้และค�าตอบทีเ่ป็นไปได้เอาไว้ และมคีวามต้องการทีจ่ะเหน็ข้อมลูเหล่านี้ได้รบัการเผย
แพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ส�าหรับผู้ชายข้ามเพศในเอเชยีและแปซฟิิกในรูปแบบภาษาท้องถิ่นของพื้นที่ต่างๆ65

ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถมีบทบาทที่ส�าคัญในการตอบค�าถามทางสุขภาพหรือคาดคะเนค�าถามเหล่านั้นได้ และยังมีบทบาทส�าคัญในการ
เชื่อมโยงผู้รับบรกิารข้ามเพศไปสู่เครอืข่ายในระดับชาตแิละระดับภูมภิาค เช่น APTN อกีด้วย 

65. มีข้อมูลบนเว็บไซต์ออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามข้อมูลอาจไม่สามารถตอบโจทย์
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้ชายข้ามเพศในเอเชียทุกคนได้ หรือแม้แต่ในชุมชนผู้ชายข้ามเพศซึ่งก�าลังเริ่มเกิดขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกก็ตาม

ผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย

ค่ายผู้ชายข้ามเพศค่ายแรกในอินโดนีเซียถูกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ยอร์กยาการ์ต้า โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน  
ค่ายดังกล่าวเป็นโอกาสแรกส�าหรบัผูช้ายข้ามเพศในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเดน็วถิทีางเพศ, อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะภาวะ, และการแสดงออกทาง
เพศ, สทิธมินษุยชน, ร่างกายของบคุคลขา้มเพศ, และประวตัศิาสตร์ของการเคลือ่นไหวเพือ่สทิธขิองผู้ชายข้ามเพศในอนิโดนเีซยี “เรายงัได้เรยีนรู้
จากผู้ชายข้ามเพศในประเทศฟิลปิปินส์ผ่านทางการโทรสไกป์” หนึ่งในจุดแข็งของค่ายดังกล่าวคอืการมสี่วนร่วมและการได้รับการสนับสนุนจาก
พันธมติร “หมอคนนงึพูดถงึการรักษาทางการแพทย์และยุทธศาสตร์ในการสื่อสารกับแพทย์เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเปลี่ยนผ่าน”

หลังจากค่ายผู้ชายข้ามเพศนี้ ผู้เข้าร่วมค่ายสองคนได้ก่อตั้งกลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe (Trnasmen Ngehe) ขึ้นในกรุงจาการ์ตาซึ่งมีการ
ประชุมเดือนละสองครั้ง การประชุมครั้งแรกของแต่ละเดือนเป็นการประชุมกลุ่มปิดส�าหรับผู้ชายข้ามเพศเท่านั้น การประชุมครั้งที่สองของทุก
เดอืนจะเป็นการประชุมซึ่งเปิดให้ทุกคนซึ่งต้องการเรยีนรู้เกี่ยวกับประเด็นผู้ชายข้ามเพศได้เข้าร่วม การประชุมเปิดดังกล่าวจัดโดยกลุ่มเครอืข่าย
นอกเหนือจากเครือข่ายบุคคลข้ามเพศ และได้กลายเป็นแนวทางที่ส�าคัญในการสร้างพันธมิตรและสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
ชุมชนเครอืข่าย LGBT เอง

สีเ่ดอืนก่อนการจดัค่ายผูช้ายข้ามเพศ ผูจั้ดงานได้เริม่เขยีนไดอารีร่ายวนัในบลอ็กส่วนตวัของเขาเกีย่วกับประสบการณ์ในฐานะผูช้ายข้ามเพศ 
ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2557 เขาและผู้ชายข้ามเพศอกีสองคนได้เปิดตัวบล็อกอย่างเป็นทางการในชื่อว่า Transhition (http://transhition.blogspot.
com) ชื่อและโลโก้ของบล็อกสื่อถึงความยากล�าบากในการเปลี่ยนผ่านของผู้ชายข้ามเพศในอินโดนีเซีย มีผู้ชายข้ามเพศเขียนตอบบล็อกดังกล่าว
เป็นประจ�าอยูป่ระมาณ 20 คน ซึง่โดยเฉลีย่จะได้รบัอเีมล์ประมาณ 3 ฉบับต่อสปัดาห์ บลอ็กดงักล่าวมผู้ีเข้ามชมประมาณ 6,000 ครัง้ในหกเดอืน
แรก (ระหว่างเดอืนกันยายน พ.ศ. 2557 และ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

“มผีู้ชำยข้ำมเพศมำกมำยในอนิโดนเีซยี ก่อนปี พ.ศ. 2558 ผู้ชำยข้ำมเพศปิดตัวเองจำกสงัคมและจำกคนอืน่ๆ พวกเขำเจอกนัแต่เพยีง
ในงำนประชุมนำนำชำตอิอนไลน์ แต่มเีพยีงผู้ชำยข้ำมเพศไม่กี่คนเท่ำนัน้ที่สำมำรถเข้ำถงึเว็บไซต์ที่เป็นภำษำอังกฤษได้”

ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนของ Transhition อาศัยอยู่ในยอร์กยาการ์ต้า “พวกเราอยากจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นย�าและเข้าใจง่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทัง้ในรปูแบบภาษอนิโดนเีซยีและภาษาแสลง (ส�าหรบัผู้ชายข้ามเพศอืน่ๆ) เป้าหมายสงูสุดของ Transhition คอืการพัฒนาเว็บไซต์ครบวงจร 
เกี่ยวกับการเป็นผู้ชายข้ามเพศในอนิโดนเีซยี

“ในปีแรก ความกงัวลหลกัๆ ของเราคอืการให้ข้อมูลเกีย่วกบัการยอมรบัตวัเองและข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ความเป็นบคุคลข้ามเพศ 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการแสดงให้เห็นว่าปัญหาของบุคคลข้ามเพศมใิช่มแีต่เรื่องของการเปลี่ยนผ่าน” Transhition ได้วางแผนในการมี
ข้อมูลเกีย่วกบัการรักษาด้วยฮอร์โมนและการแปลงเพศภายในสนิปี พ.ศ. 2558 อย่างไรกต็าม Transhition อยากจะหลกีเลีย่งสถานการณ์ซึง่ผู้ชาย
ข้ามเพศอายนุ้อยรบีเขา้รบัการเปลีย่นผ่านทางร่างกาย โดยไม่สนผลกระทบทางสังคม, เศรษฐกจิ, จติวทิยา, และสขุภาพในวงกว้าง “เราได้เรยีนรู้
จากฟิลปิปินส์ซึง่ผู้ชายข้ามเพศทียั่งหนุ่มหลายคนได้รับฮอร์โมนโดยไม่รู้ถงึความเสีย่งและกระบวนการ” พวกเขาได้ยนิมาว่ามกีารตายจากการรบี
เปลี่ยนผ่านเป็นผู้ชายข้ามเพศในประเทศฟิลปิปินส์

ที่มา: สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Transmen Ngehe และ Transhition.
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4.3 ขั้นตอนในการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศในสถานบริการ
ผู้รับบริการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ หลากหลายเมื่อเข้ารับบริการ ณ สถานบริการทางสุขภาพ ทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย, 

พนักงานท�าความสะอาด, พนักงานต้อนรับ, และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ก่อนที่จะได้พบกับบุคลากรสุขภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เจ้า
หน้าที่ทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จึงต้องได้รับการอบรมให้รู้จักการให้เกียรติและเอื้อเฟื้อต่อทุกคนซึ่งเข้ารับบริการ ณ 
สถานบรกิารของตน เจ้าหน้าทีซ่ึง่ต้องพบกบัผูร้บับรกิารก่อนมหีน้าทีส่�าคญัเพราะทศันคตแิละการแสดงออกทางกริยิาของพวกเขาจะถูกมองว่าเป็น
ภาพสะท้อนของทัศนคติโดยรวมและคุณภาพของการให้บริการทางสุขภาพด้วย หากบุคคลข้ามเพศรู้สึกว่าทัศนคติหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มี
การข่มขู่คุกคามหรอืไม่ให้เกยีรต ิอาจท�าให้พวกเขาไม่เข้ารับบรกิารอกี

4.3.1	พนักงานต้อนรับ,	ห้องรอ,	และห้องน�้า
พนกังานต้อนรบัเป็นเจ้าหน้าทีร่ายแรกๆ ทีจ่ะมปีฏสัิมพนัธ์กับผูร้บับรกิารและเข้าถงึข้อมลูส่วนบุคคลของผูร้บับรกิาร พนกังานต้อนรบัยงัเป็น

เหมอืน “หน้าตา” ของการให้บรกิาร และจ�าเป็นต้องถูกรวมอยู่ในการอบรมทุกประเภทเกี่ยวกับความอ่อนไหวในประเด็นบุคคลข้ามเพศ

นอกจากนี้ ห้องรอตรวจยังจ�าเป็นต้องมีความปลอดภัยและปราศจากการเลือกปฏิบัติ พนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่ในสถานบริการอื่นๆ 
สามารถช่วยสนับสนุนการสร้างและการท�าให้ห้องรอไม่กีดกันบุคคลข้ามเพศ ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาและประกาศใช้นโยบายไม่เลือกปฎิบัติต่อ
บุคคลข้ามเพศ บังคับใช้อย่างจริงจังเมื่อนโยบายเหล่านี้ถูกละเมิด และสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคคลข้ามเพศและชุมชนในทางที่ท�าให้ห้องรอมี
ความเป็นมติรต่อบุคคลข้ามเพศ

เมื่อเป็นไปได้ คลนิกิสามารจัดให้มหี้องน�า้หรอืสุขาที่เหมาะสมส�าหรับผู้รับบรกิารที่มคีวามหลากหลายทางอัตลักษณ์และการแสดงออกทาง
เพศ เช่น จัดให้มหี้องน�้าแบบไม่แบ่งแยกเพศ หรอืห้องน�า้ส่วนบุคคล

4.3.2	การบันทึกทางการแพทย์,	แบบฟอร์ม,	และแผนภาพ
บุคคลข้ามเพศมักต้องการใช้ชื่อซึ่งแตกต่างจากชื่อตามกฎหมาย แบบฟอร์มและแผนภาพของคลินิกควรมีให้เลือกมากกว่าสองเพศ และมี

ให้กรอกชื่อเล่นเพิ่มจากชื่อจรงิ, ให้เลอืกค�าน�าหน้าชื่อที่พอใจ, และให้ผู้รับบรกิารตัดสนิเองว่าจะใช้ชื่ออะไรระหว่างการโทรศัพท์ การพูดคุยโต้ตอบ 
และในการเรยีกชื่อจากห้องรอ

ตัวอย่างเช่น ผู้ชายข้ามเพศอาจใช้ชื่อเพศชายในขณะที่ชื่อตามกฎหมายเป็นชื่อเพศหญงิ ชื่อเพศชายที่เขาต้องการใช้อาจถูกเก็บเป็นความลับ 
และมนัอาจไม่ปลอดภัยเท่าใดนักทีจ่ะใช้ชือ่ในการตดิต่อกบัเขา แบบฟอร์มและระบบคอมพวิเตอร์จ�าเป็นต้องได้รบัการปรบัให้สามารถรบัรูถ้งึข้อมูล
ของชื่อที่ต้องการใช้มากกว่านี้ได้ กลไกเหล่านี้ควรมีอยู่เพื่อป้องกันการระบุผู้รับบริการผิดตัวอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างชื่อที่ต้องการใช้
และชือ่ตามกฎหมาย ประเดน็ดงักล่าวนี้ควรได้รบัการหารอือย่างเปิดเผยกบัผูร้บับรกิาร ห้องปฏบิตักิารและร้านขายยาของเภสชักรเป็นสถานทีอ่ืน่ๆ 
ซี่งชื่อตามกฎหมายอาจถูกใช้อยู่เป็นประจ�าในการบันทกึประวัต ิซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลข้ามเพศไม่เข้ารับการตรวจหรอืไม่รับยา
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กล่องที่ 4.1: ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส�าหรับบุคคลข้ามเพศ

1. อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของคุณในปัจจุบันคอือะไร? (วงกลมค�าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
	 * ผู้ชาย
	 * ผู้หญงิ
	 * ผู้หญงิข้ามเพศ
	 * ผู้ชายข้ามเพศ
	 * เพศภาวะที่สาม
	 * บุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ
	 * อื่นๆ (โปรดระบุ)  

2.  เพศซึ่งได้ถูกก�าหนดให้ ณ แรกเกดิของคุณคอือะไร? (เลอืกเพยีง 1 ข้อเท่านัน้)
	 * เพศชาย
	 * เพศหญงิ
3.  ชื่อตามกฎหมายของคุณคอือะไร?   

กล่องที ่4.1 เป็นตวัอย่างของแบบฟอร์มกรอกข้อมลูส�าหรบับคุคลข้ามเพศ ซึง่สามารถน�าไปปรบัให้เข้ากบับรบิทของท้องทีไ่ด้โดยควรปรกึษา
กับบุคคลข้ามเพศในการปรับปรุง

4.3.3	การประเมินทางการแพทย์
การประเมินทางการแพทย์ครั้งแรกจะเป็นสิ่งที่วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการอาจถาม

ค�าถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

 � ค�าถามพื้นฐานเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ

 � ชือ่ทีผู่ร้บับรกิารต้องการให้ใช้ รวมถงึค�าสรรพนาม และข้อมลูเกี่ยวกบัการเปลีย่นผ่านทัง้ทางสงัคม, ทางการแพทย์, และการผ่าตดั เช่น
 � ผู้รับบรกิารใช้ชวีติอยู่ในเพศที่ตนต้องการตลอดเวลาหรอืไม่? หากใช่ ผู้รับบรกิารใช้ชวีติแบบนี้มานานเท่าใดแล้ว?
 � ผู้รับบรกิารก�าลังรับฮอร์โมนเพื่อสร้างความเป็นหญงิหรอืความเป็นชายอยู่หรอืไม่? ได้ฮอร์โมนมาจากแหล่งใด? (เช่น การจ่าย

ยาโดยแพทย์, จากการซื้อขายโดยไม่ผ่านแพทย์, จากการแบ่งกันใช้กับบุคคลอื่น, จากอนิเตอร์เน็ต ฯลฯ), ความถี่ในการรับ
ฮอร์โมน, ระยะเวลาที่รับฮอร์โมนมา, ผลข้างเคยีงต่างๆ, หรอืผู้รับบรกิารเคยผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ตรงกับ
เพศภาวะหรอืไม่?

 � พฤตกิรรมทางเพศ เช่น บุคคลข้ามเพศมเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย/ผู้หญงิ/บุคคลข้ามเพศอื่นๆ อยู่หรอืไม่? (อาจมไีด้มากกว่า 1 เพศ หรอื
ไม่มเีลยก็ได้)

 � ควรหลกีเลี่ยงการทกึทักเอาเองถงึวถิทีางเพศของบุคคลข้ามเพศ
 � ควรหลกีเลี่ยงการทกึทักเอาเองว่าบุคคลข้ามเพศมบีทบาทบนเตยีงเป็นอย่างไร เช่น ผู้หญงิข้ามเพศ และ ผู้ชายข้ามเพศที่มเีพศ

สมัพนัธ์กบัผูช้ายหลายคนเป็นได้ทัง้ฝ่ายรกุและฝ่ายรบั และไม่จ�าเป็นต้องเป็นฝ่าย “รบั” ตลอดในการมเีพศสมัพันธ์ทางทวารหนกั

ผู้ให้บรกิารควรระมัดระวังในการถามเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็น และต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

ประวัตสิุขภาวะทางเพศของผู้รับบรกิารควรประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก (5P) คอื ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ (partners), ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม
ของการมเีพศสมัพนัธ์ (practice), ใช้ถงุยางอนามยัหรอืไม่และบ่อยเพยีงใด (protection), ประวตัขิองการตดิโรคทางเพศสมัพนัธ์ในอดตี (past history 
of STIs), และการป้องกันการตัง้ครรภ์ (prevention of pregnancy) (ดูกล่องที่ 4.2) หากมเีวลาเพยีงพอ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
และการใช้สารเสพติดชนิดอื่นอาจเป็นประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ยังควรถามประวัติโรคของครอบครัวอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ, โรคเบาหวาน, และโรคมะเร็ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งทรวงอก, มะเร็งต่อลูกหมาก หรือมะเร็งที่บริเวณ
อวยัวะสบืพนัธุ ์และยังควรประเมนิอกีด้วยว่าผูร้บับรกิารเคยมปีระสบการณ์ถกูกระท�าความรนุแรง, เคยท�าร้ายตัวเอง, หรอืเคยประสบเหตอัุนท�าให้ 
บาดเจ็บในบ้านหรอืไม่
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ประเด็นทางจิตวิทยาสังคมซึ่งต้องได้รับการจัดการในการตรวจเบื้องต้นนั้นได้อภิปรายอยู่ในส่วนที่ 4.3.5 ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและการ
ตรวจคดักรองทัว่ไป การทบทวนการดูแลระบบบรกิารสุขภาพในประเดน็ต่างๆ เช่น การฉดีวคัซนี, การตรวจคดักรองวณัโรค, การตรวจคดักรองHIV,  
การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, และความปลอดภัย ยังจะเป็นการสนับสนุนการให้ค�าปรึกษาด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
อกีด้วย

กล่องที่	4.2:	ตัวอย่างของการสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาวะทางเพศ

หลัก	5P	ในการสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาวะทางเพศ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่		
(Partners)

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

การป้องกันการตั้งครรภ	์
(Prevention	of	pregnancy)	

ปัจจุบันคุณก�าลังพยายามมีลูกอยู่หรือไม่? คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการคุมก�าเนิดหรือไม่?

การป้องกันโรคติดต่อ	
ทางเพศสัมพันธ์		
(Protection	from	STIs)

คุณมีวิธีในการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV อย่างไรบ้าง? 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ	
การมีเพศสัมพันธ์		
(Practices)

(ต้องแจ้งผู้รับบริการก่อนว่าต้องขออนุญาตสอบถามว่าผู้รับบริการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใด เพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยง 
ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และHIV)
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือไม่ (หากจะให้ดี ควรถามผู้ชายข้ามเพศก่อนว่าเขาเรียกส่วนของร่างกายนี้ด้วยค�าว่าอะไร)
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่?
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือไม่?
คุณใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่? หากตอบว่า “บางครั้ง” ให้ถามต่อว่าใช้ถุงยางอนามัยเมื่อใด? หากไม่ใช้ ให้ถามว่าท�าไมถึงไม่ใช้? 

ประวัติของการติด	
โรคทางเพศสัมพันธ์ในอดีต	
(Past	history	of	STIs)

คุณเคยมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆ หรือไม่?
คุณเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่? เมื่อใด? และรักษาอย่างไร?
คุณเคยเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV หรือไม่? เมื่อใด? คุณยินดีที่จะบอกผลการตรวจกับเราหรือไม่?

อื่นๆ คุณมีความกังวลหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศของตนเองหรือไม่?

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

4.3.4	การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกายอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างบาดแผลในใจของบุคคลข้ามเพศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเคยมี

ประสบการณ์ไม่ดใีนการรับบรกิารสุขภาพมาก่อน หรอืหากพวกเขารู้สกึไม่พอใจหรอืรู้สกึอดึอัดกับส่วนของร่างกายของตน การตรวจร่างกายอาจ
ตอ้งถกูเลือ่นออกไป มใิช่ท�าได้โดยทันทีใ่นการพบแพทย์ครัง้แรก ผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์ควรสร้างความไว้เนื้อเชือ่ใจกับบคุคลข้ามเพศด้วยการใช้
ค�าพูดที่เหมาะสม เช่น การถามผู้รับบรกิารข้ามเพศว่าเขา/เธอต้องการให้กล่าวถงึส่วนของร่างกายของตนว่าอะไร

ผู้ให้บรกิารควรอธบิายถงึองค์ประกอบของการตรวจร่างกายและกระบวนการในการตรวจก่อนล่วงหน้า เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้รบัข้อมูลทีค่รบ
ถ้วนในการตัดสนิใจว่าจะยนิยอมให้มกีารตรวจร่างกายทัง้หมดหรอืบางส่วนหรอืไม่ ผูใ้ห้บรกิารยงัควรหารอืกบัผูร้บับรกิารข้ามเพศเกีย่วกบัการเลอืก
ใช้ค�าพูดและศัพท์ทางการแพทย์ เช่น ผู้ชายข้ามเพศหลายคนต้องการให้ผู้ให้บรกิารใช้ค�าว่า “หน้าอก” ไม่ใช่ “ทรวงอก” หรอื “นม”

การจัดล�าดับความส�าคัญโดยค�านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักนั้นจะสร้างความเชื่อใจและเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางร่างกายของมนุษย์ (Feldman and Goldberg, 2006) ความหลากหลายนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกายที ่
ไม่มกีารผ่าตัด เช่น การพันหน้าอกของผู้ชายข้ามเพศ หรอื การ “แต๊บ” ของผู้หญงิข้ามเพศ
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4.3.5	การป้องกันและการตรวจคัดกรองทั่วไป
สุขภาพคอืสภาวะของความเป็นอยู่ที่ดโีดยสมบูรณ์ทัง้ทางกาย ใจ และสังคม มใิช่เพยีงแค่การไม่มโีรคเท่านัน้ บุคคลข้ามเพศมใิช่เพยีงจ�าเป็น

ต้องเข้าถึงแต่เพียงการให้บริการสุขภาพด้านการเปลี่ยนผ่านเพศ แต่ยังจ�าเป็นต้องเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพโดยท่ัวไปและการป้องกันโรค
อย่างเป็นองค์รวมและส่งเสรมิให้พวกเขาใช้ชวีติในเพศของตนเองได้ หลักการที่ส�าคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้กับการป้องกันและการตรวจคัดกรอง
ทั่วไป คอืการให้บรกิารส�าหรับร่างกายซึ่งเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าผู้รับบรกิารจะอธบิายว่าตนเป็นเพศใด หรอืกฎหมายก�าหนดว่าเป็นเพศใดก็ตาม 
หลักการที่ได้รับการแนะน�าด้านล่างนี้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของประเด็นซึ่งการรักษาทางการแพทย์แก่บุคคลข้ามเพศอาจมีผลกระทบส�าคัญต่อ 
สุขภาวะของผู้รับบรกิาร

4.3.5.1	อาหารและรูปแบบการใช้ชีวิต
เช่นเดยีวกันกับคนอื่นๆ บุคคลข้ามเพศอาจไม่จ�าเป็นต้องมรีูปแบบการใช้ชวีติที่มสีุขภาพด ีอย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ซึ่งบุคคลข้ามเพศต้อง

อาศยัอยู่ อันประกอบไปด้วยผลกระทบจากความเครยีดในฐานะชนกลุม่น้อยซึง่เกดิจากอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะของเขา อาจะท�าให้การรกัษาสขุภาพ
ให้ดเีป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นไปอกีส�าหรับบุคคลข้ามเพศ

ผูช้ายข้ามเพศซึง่ยงัไม่ได้ผ่านการผ่าตัดทรวงอกออกอาจต้องแบกรบัภาระเพิม่ชึ้นในการปกปิดหน้าอกและสะโพก หลายคนอาจพยายามทีจ่ะ
ท�าให้ตัวเองผ่ายผอมเพื่อลดความโค้งเว้าและความเป็นผู้หญิง ผู้ชายข้ามเพศบางคนซึ่งมีทรวงอกขนาดใหญ่อาจหลีกเลี่ยงการออกก�าลังเนื่องจาก
ความรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดทางร่างกาย นอกจากนี้ยังมีผู้ชายข้ามเพศซึ่งไม่อยากสวมชุดกีฬาหรือเครื่องแบบที่มีความเข้ารูป ผ้าพันหน้าอก 
ซึง่ถกูออกแบบมาส�าหรบัผูช้ายข้ามเพศอาจท�าให้การออกก�าลงักายในบางประเภทง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่กฬีาทีไ่ม่ต้องมกีารสัมผสัเนื้อตัวระหว่าง
นกักฬีา อย่างไรกต็ามผ้าพนัหน้าอกนัน้มคีวามรัดแน่นมาเกนิไปและอาจขดัขวางการขยายของหน้าอกและท�าให้การออกก�าลงักายเป็นไปได้ยากขึ้น 
ในทางกลบักนัผู้ชายข้ามเพศบางคนซึง่ก�าลงัรบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจพบว่าเพิม่น�า้หนกัหรอืมวลกล้ามเนื้อได้ยาก การรบัเทสโทสเตอโรนควร
ได้รับการปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมของอายุและระดับการมกีจิกรรม

ผู้หญงิข้ามเพศอาจเป็นโรคพฤตกิรรมการกนิผดิปกต ิเช่น โรคอะนอเร็กเซยี หรอืบางคนอาจตัง้ใจรับประทานแคลอรี่ต�่ากว่าที่จ�าเป็นในการ
รักษาโครงของร่างกายไว้ ผู้หญงิข้ามเพศคนอื่นๆ อาจต้องการเพิ่มน�้าหนักเพื่อเร่งการโตของหน้าอกและสะโพก ซึ่งอาจน�าไปสู่ภาวะน�้าหนักตัวเกนิ
และโครอ้วน ผูห้ญงิข้ามเพศบางคนอาจหลกีเลีย่งการออกก�าลังกายเพราะมองว่าเป็นกจิกรรมของผูช้ายและอาจส่งผลต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อที่
เพิม่ขึ้นอนัมคีวามเป็นผูห้ญงิน้อยลง ผู้ให้บรกิารควรแนะแนวทางแก่ผูห้ญงิข้ามเพศถงึความส�าคญัของการออกก�าลงักายเพือ่คงไว้ซึง่ระบบหวัใจและ
หลอดเลอืดและความหนาแน่นของมวลกระดูกที่เหมาะสม

4.3.5.2	การได้รับวัคซีน
ประเมินว่าได้รับวัคซีนมาตรฐาน เป็นปัจจุบันหรือไม่ การได้รับวัคซีนที่ได้รับการแนะน�าโดยส่วนใหญ่มักไม่มีความจ�าเพาะต่อเพศ ดังนั้นจึง

ด�าเนนิการเหมอืนกนัได้กบัผู้รับบรกิารทุกคน ทัง้ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศทีม่เีพศสมัพนัธ์กับผูช้ายอาจมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชื้อ Hepatitis 
A, B แบะ HPV มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ความเหมาะสมในการรับวัคซนีใดๆ ควรตัดสนิผ่านการหารอืปรกึษาและเป็นไปในแนวทางเดยีวกันกับนโยบาย
ของแต่ละประเทศ

4.3.5.3	สุขภาพจิต	
ดูส่วนที่ 4.5 การจัดการกับปัญหาสุขภาพจติ 

4.3.5.4	การใช้สารเสพติด	
ดูส่วนที่ 4.6 การใช้และภาวะเสพตดิแอลกอฮอล์และสารเสพตดิชนดิอื่นๆ

4.3.5.5	การฉีดฟิลเลอร์
ผูห้ญงิข้ามเพศบางคนอาจต้องการฉดีหรอืได้ฉดีสารต่าง เช่น น�า้มนัซลิโิคนทัง้คุณภาพระดบัการแพทย์และระดบัอตุสาหกรรม, น�า้มนัหล่อลืน่, 

วสัดยุาแนว, เบบี้ออยล์, และสารชนดิอืน่ๆ เพือ่สร้างความเป็นเพศหญงิขึ้นทีใ่บหน้าหรอืร่างกายของพวกเธอ โดยสารเหล่านี้ฉดีเข้าไปในสะโพก, ก้น, 
ขา, หน้าอก, รมิฝีปาก, หรอืใบหน้า ทัง้นี้ส�าหรบับคุคลซึง่เข้าไม่ถงึการให้บรกิารเปลีย่นผ่านทางการแพทย์หรอืการผ่าตัด การใช้ฟิลเลอร์อาจเป็นเครือ่ง
มอืเดยีวในการเปลีย่นแปลงร่างกายอย่างถาวร การใช้ฟิลเลอร์เหล่านี้สามารท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางร่างกายทีร่วดเรว็ ทว่าการใช้สารฟิลเลอร์
เหล่านี้มคีวามเสีย่ง ทั้งการตดิเชื้อเฉพาะจดุและการตดิเชื้อทัง้ระบบของร่างกาย, การอุดตนัของเส้นเลอืด, การเกดิเนื้องอกทีส่ร้างความเจบ็ปวด, และ
อาการอกัเสบซึง่อาจถงึขัน้เสยีชวีติ ในบางประเทศผูใ้ห้บรกิารสขุภาพได้ให้บรกิารฉดีฟิลเลอร์เหล่านี้แม้ว่าจะขดัต่อหลักจรยิธรรมและกฎหมายก็ตาม
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นอกจากนื้ ผู้ไร้ซึง่ใบประกอบวชิาชพีบางรายยงัอาจจดัให้ม ี“ปาร์ตี้ป๊ัม” (pumping party) ซึง่เป็นสถานทีท่ีผู่้หญงิข้ามเพศจะได้รับการฉดีสาร
เหล่านี้ด้วยกระบวนการและอปุกรณ์ทีไ่ม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเพยีงพอ ผูห้ญงิข้ามเพศควรได้รบัการตรวจคดักรองก่อนการฉดีฟิลเลอร์ครัง้ต่อไปและ
ควรได้รับการให้ค�าปรกึษาอย่างเหมาะสม ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพควรน�าเอาแนวปฏบิตัเิพือ่การลดอนัตรายไปใช้กบัผูห้ญงิข้ามเพศซึง่ต้องการฉดีฟิลเลอร์ 
ต่อไป ผู้รับบริการควรได้รับค�าแนะน�าให้ไม่ใช่เข็มร่วมกับบุคคลอื่นและไม่ร่วมในปาร์ตี้ปั๊ม แนวปฏบิัตขิององค์การอนามัยโลกแนะน�าให้ผู้ให้บริการ
ใช้เข็มสะอาด, ถุงมือ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเทคนติการฆ่าเชื้อเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างการปฏบิัตกิาร ผลข้างเคียงอันเป็นผลมากจากการฉดี
ฟิลเลอร์ครัง้ก่อนอาจจ�าเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อก�าจัดฟิลเลอร์ออกหรอืเพื่อซ่อมแซมความเสยีหายที่เกดิขึ้นกับร่างกาย

4.3.5.6	โรคเบาหวาน	
หลายประเทศไม่มแีนวปฏบัิตใินการตรวจคดักรองโรคเบาหวาน บางประเทศ (เช่น ออสเตรเลยี, ฟิลปิปินส์) ใช้เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง

และการตรวจโดยห้องปฏบิัตกิาร เช่น การประเมนิความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยการตรวจระดับน�า้ตาลในเลอืดหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมง บุคคล
ข้ามเพศซึ่งไม่เคยรับฮอร์โมนเพศของเพศตรงข้ามต้องได้รับการตรวจคัดกรองในรูปแบบเดียวกันกับบุคคลทั่วไปตามเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด  
ดงันัน้ผู้ให้บรกิารควรปฏบัิตติามแนวปฏบัิตริะดับชาตขิองประเทศของตน (ถ้าม)ี อนึง่ ปัจจบุนัยงัไม่มกีารศกึษาทีบ่่งชี้ได้ว่าบคุคลข้ามเพศทีร่บัฮอร์โมน
ของเพศตรงข้ามมคีวามเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากขึ้นหรอืไม่

 � ผู้หญิงข้ำมเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเอสโตรเจน: ยังไม่มีการศึกษาวิจัยระยะยาวที่บ่งชี้ว่าผู้หญิงข้ามเพศมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
มากกว่า อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนเพศหญงิอาจส่งผลให้มนี�า้หนักตัวเพิ่ม ซึ่งอาจก่อให้เกดิภาวะ glucose intolerance (ความสามารถที่จะ
หลั่ง insulin ออกมาเมื่อมนี�้าตาลเพิ่มขึ้นในเลอืด ท�าให้ลดน�้าตาลกลับสู่ระดับปกตไิด้ ถ้า insulin หลั่งน้อยหรอื ท�างานไม่ด ี(resistance) 
น�า้ตาลก็จะไม่ลดลงและคงสูงอยู่ในเลอืด)

 � ผู้ชำยข้ำมเพศที่ก�ำลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน: การตรวจคัดกรองและการรักษาควรปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการที่
ไม่ใช่บุคคลข้ามเพศ ควรพจิารณาการตรวจคัดกรองภาวะถุงน�า้รังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) หากตรวจพบภาวะถุงน�า้
รังไข่หลายใบให้พจิารณาการตรวจคดักรองโรคเบาหวานด้วย ทัง้นี้เพราะภาวะถงุน�า้รังไข่หลายใบมคีวามสมัพนัธ์กบัความเสีย่งทีส่งูขึ้น
ในการเป็นโรคเบาหวาน (Mayer et al., 2015)

4.3.5.7	โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	
แนวทางการป้องกันโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ส�าคัญที่สุดคือการไม่สูบบุหรี่ ในหลายพื้นที่ทั่วโลก บุคคลข้ามเพศมีความชุกของการ

สบูบหุรีม่ากกว่าประชากรท่ัวไป จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะตรวจคดักรองและจดัการกบัปัจจยัเสี่ยงของโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด ด ู“ภาคผนวก A” 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิในการประเมนิสุขภาพด้านระบบหัวใจและหลอดเลอืดและการใช้ฮอร์โมน

4.3.5.8	โรคปอด	
สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัประวตักิารเป็นโรคหอบหดื, โรคหลอดลมอดุกัน้เรื้อรัง (COPD), หรอืวณัโรค และให้แนะน�าการเลกิบหุรี ่หากผูร้บับรกิาร 

เคยมปีระวัตขิองโรคดังกล่าวอาจท�าให้ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้

4.3.5.9	โรคมะเร็ง
หากสามารถตรวจคดักรองโรคมะเรง็ได้ บุคคลข้ามเพศซึง่ไม่ได้รบัฮอร์โมนของเพศตรงข้ามหรอืไม่เคยผ่าตดัแปลงเพศควรได้รบัการตรวจคดั

กรองในรูปแบบเดยีวกันกับบุคคลตามเพศที่ถูกก�าหนดเมื่อแรกเกดิทั่วไปที่มปีัจจัยเสี่ยงในด้านอื่นๆ เหมอืนกัน

ผู้หญงิข้ามเพศ ที่เคยรับฮอร์โมน:
 � หน้ำอก: หากไม่มแีนวปฏบัิตต่ิอบุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะ ผู้เชีย่วชาญบางท่านแนะน�าให้ใช้แนวปฏบิตัใินการตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นม

กับผู้หญิงข้ามเพศ (เช่น แมมโมกราฟฟี่) แม้ว่าจะมีความเสี่ยงในทางทฤษฎี แต่ก็ยังไม่พบว่าผู้หญิงข้ามเพศที่รับฮอร์โมนจะมีอัตราใน 
การเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นแต่อย่างใด ปัจจัยเสี่ยงควรถูกประเมนิเป็นกรณีๆ  ไป โดยอยู่บนฐานของหลักฐานเชงิประจักษ์

 � ต่อมลูกหมำก: ใช้การตรวจทางทวารหนักด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อประเมินต่อมลูกหมากของผู้หญิงข้ามเพศ (ตามแนวปฏิบัติระดับชาติ
ส�าหรับการตรวจผู้ชาย) ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศที่ได้ผ่าตัดช่องคลอดใหม่แล้ว สามารถตรวจต่อมลูกหมากได้ด้วยการคล�าบริเวณผนัง
ช่องคลอดด้านหน้า ผู้ให้บริการควรติดตามความเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนมาตรฐานในการใช้ Prostatic-Specific Antigen (PSA) ทั้งนี้
ควรทราบว่าผู้หญงิข้ามเพศซึ่งรับยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen blocker) จะมรีะดับ PSA อยู่ในระดับต�่ากว่าปกติ

 � ช่องคลอดใหม่: การท�าแป๊บสเมยีร์ในช่องคลอดใหม่ไม่ได้ถกูกล่าวไว้เนือ่งจากช่องคลอดใหม่ถกูบไุว้ด้วยเนื้อเยือ่ keratinised epithelium 
ซึ่งไม่สามารถตรวจได้ด้วยวธิกีารแป๊บสเมยีร์ ดังนัน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารตรวจด้วยตาเป็นระยะๆ โดยการใช้อุปกรณ์ถ่าง (speculum) ใน
การหาหูดที่อวัยวะเพศ, ความเสื่อม, และบาดแผลอื่นๆ
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ผู้ชายข้ามเพศ ที่เคยรับฮอร์โมน:
 � มะเร็งเต้ำนม: ตรวจบริเวณผนังหน้าอกและรักแร้เป็นประจ�าทุกปี โดยท�าตามแนวปฏิบัติในการตรวจมะเร็งเต้านมของผู้หญิง (ไม่ต้อง

ตรวจส�าหรับผู้ผ่าตัดเอาหน้าอกออกแล้ว แต่ควรพจิารณาการตรวจหากเป็นเพยีงการลดขนาดหน้าอก)

 � มะเร็งปำกมดลกู: ส�าหรบัผูช้ายข้ามเพศทกุคนทีม่ปีากมดลกู ให้ตรวจด้วยน�า้ส้มสายชูและดดู้วยตาเปล่า (VIA) หรอืตรวจโดยกระบวนการ
ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของประเทศ (WHO, 2014d) 

 � มะเร็งมดลูก: ประเมินว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างไม่เป็นระยะโดยไม่มีปัจจัยอื่นๆ หรือไม่ (การขาดการรับฮอร์โมนเทสโทสเตอ
โรน, การรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากเกินไปท�าให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น, น�้าหนักตัวเพิ่ม, และอาการความผิดปกติของต่อม
ไทรอยด์ ฯลฯ เช่นเดยีวกนักบัผูห้ญงิหลังวยัทอง) อาจพจิารณาผ่าตดัมดลกูหากไม่ต้องการมลีกู, หากผูร้บับรกิารมอีายมุากกว่า 40, และ 
หากสุขภาพของผู้รับบรกิารจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการผ่าตัด

 � มะเร็งรังไข่: ยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่ได้รับการแนะน�าส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ หากมีการตัดท่อน�าไข่และรังไข่ออก  
การให้ฮอร์โมนเพื่อลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ามาตรฐานในการตรวจวัดกรองระดับ
ชาตสิ�าหรับมะเร็งด้านอื่นๆ เช่น มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น

4.3.5.10	สุขภาพกระดูกและกล้ามเนื้อ
ในหลายประเทศการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนไม่อยู่ในแนวปฏิบัติทางสุขภาพในระดับชาติ ผู้ให้บริการควรตระหนักว่าหลังการตัดต่อม

บ่งเพศ (gonadectomy) หากผู้รับบรกิารข้ามเพศหยุดการรับฮอร์โมน ก็มคีวามเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น ผู้ให้บรกิารควรชี้แจงและโน้ม
น้าวให้ผู้ที่รับการตัดต่อมบ่งเพศ (gonadectomy) รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจบุนัมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์เบื้องต้นว่าผูห้ญงิข้ามเพศอาจมคีวามหนาแน่นกระดกูต�า่กว่าปกตติัง้แต่ก่อนการรบัฮอร์โมนเพศหญงิ ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะการมกีจิกรรมทางกายในระดับต�่า (เพื่อหลกีเลี่ยงการออกก�าลังกายอันท�าให้เกดิมวลกล้ามเนื้อ)

ในประเทศซึ่งมีแนวปฏิบัติในระดับชาติส�าหรับการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน ผู้ให้บริการควรชี้แจงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับบริการข้ามเพศ
เข้ารับการตรวจคัดกรอง

4.3.6	การตรวจคัดกรอง,	การป้องกันการติดเชื้อ	HIV,	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,	และไวรัสตับอักเสบ,	
และการบริหารจัดการ

ประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกมแีนวทางทีแ่ตกต่างกนัในการวนิจิฉยัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ รวมถงึมคีวามแตกต่างในแง่ทีบ่าง
ประเทศมกีารตรวจคัดกรองโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์แต่บางประเทศอาจมเีพยีงการรักษาไปตามอาการเท่านัน้ นอกจากนี้ ในบางประเทศก็มกีาร
ตรวจคัดกรอง HIV อยู่เป็นประจ�ากับกลุ่มประชากรทั่วไป ในขณะที่บางประเทศมกีารตรวจคัดกรองเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่านัน้

ผูใ้ห้บรกิารควรปฏบิตัติามแนวปฏบิตัขิองประเทศตนหรอืแนวปฏบิตัขิององค์การอนามยัโลกส�าหรบัการตรวจคดักรองและการบรหิารจดัการ
ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, HIV, และไวรัสตับอักเสบ B และ C และควรตระหนักว่าบุคคลข้ามเพศอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศหรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางโลหิต (เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นแบบ
องคชาต-ิช่องคลอด หรอื องคชาต-ิทวารหนัก, มปีระวัตกิารตดิโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดตี, มกีารใช้เข็มร่วมกันในการฉดีฮอร์โมนหรอืสาร
เสพตดิ) (WHO, 2013; WHO, 2011) การฉดีวัคซนีไวรัสตับอักเสบ A, B และ HPV ควรด�าเนนิการตามแนวปฏบิัตขิองแต่ละประเทศ การฉดีวัคซนี 
HPV จะช่วยป้องกนัการตดิเชื้อและป้องกนัการเป็นโรคอนัเกดิจากเชื้อ HPV ทัง้นี้เชื้อ HPV บางสายพนัธุท์�าให้เกดิหดูบรเิวณอวยัวะเพศ ในขณะทีส่าย
พันธุ์อื่นๆ อาจท�าให้เกดิโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องคลอด, และมะเร็งทวารหนัก

กรณีตัวอย่าง: การให้บริการสุขภาพที่มีความเข้าใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศและ HIV ในประเทศอินเดีย

สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอนิเดยี (The Family Planning Association of India: FPAI) ได้รเิริ่มโครงการเงาและแสง (Shadows and 
Lights Project) เพือ่พัฒนาการเข้าถงึการบรกิารด้านสุขภาวะทางเพศ, อนามยัเจรญิพนัธุ,์ และ HIV ส�าหรบับคุคลข้ามเพศและกลุม่ฮจิรา ทัง้นี้คลนิกิ
มหีลายพื้นที่ เช่น มุมไบ, เจนไน, บังกาลอร์, และไฮเดอราบาด ได้ดงึเอาผู้ให้บรกิารสุขภาพที่มคีวามละเอยีดอ่อนต่อความจ�าเป็นของผู้รับบรกิาร
ข้ามเพศเข้ามาท�างาน และยังจัดให้มีการบริการให้ฮอร์โมน, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน, ให้บริการเลเซอร์ก�าจัดขน, และการส่งต่อสู่การ
รบับรกิารผา่ตดัเพือ่การแปลงเพศหรอืปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้ตรงกบัเพศภาวะ โครงการนี้ยงัประสบความส�าเรจ็ในการให้บรกิารตรวจคดักรอง 
และการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ (เช่น ไวรัสตับอักเสบ และซฟิิลสิ) และยังให้บรกิารวนิจิฉัยและบรกิารรักษาการตดิเชื้อ HIV ด้วย

ทีม่า: การสอบถามทางอเีมล์กบัสมาคมวางแผนครอบครวัประเทศอนิเดยี (Family Planning Association of India), วันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ทีแ่สดงอาการสามารถจดัการได้โดยการรกัษาตามกลุ่มอาการ (syndromic approach) ซึง่ท�าโดยการระบกุลุ่มของ
อาการที่ชี้ชัดได้ง่าย (syndromes) และให้การรักษาซึ่งพุ่งเป้าไปที่โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ก่อให้เกดิอาการเหล่านัน้ การรักษาตามกลุ่มอาการนี้ 
ได้ผลดกีบัอาการทีม่ขีองเหลว เช่น น�า้เหลอืง หรอื หนอง ออกมาจากท่อปัสสาวะ และการเกดิแผลทีอ่วยัวะเพศ แต่ไม่ค่อยได้ผลกับอาการมขีองเหลว 
เช่น น�า้เหลอืงหรอืหนอง ออกมาจากช่องคลอดและทวารหนัก (WHO, UNFPA et al., 2013) 

ประโยชน์ของการรกัษาตามกลุม่อาการคอืการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจโดยห้องปฏบิตักิารถงึสาเหตขุองอาการ และยงัเป็นการรกัษาการตดิ
เชื้ออื่นๆ ซึ่งอาจถูกมองข้ามไปในกรณีของการรักษาแบบตรวจโรค นอกจากนี้ยังช่วยลดการไม่มามาพบแพทย์ของผู้รับบริการเนื่องจากการรักษา
ตามกลุ่มอาการมักวนิจิฉัยและให้การรักษาภายในครัง้เดยีว

อย่างไรก็ตาม การรักษาตามกลุ่มอาการไม่สามารถใช้กับการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้ เช่น การติดเชื้อบริเวณปากมดลูกและทวารหนัก
อาจไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น ดังนั้น หากมีทรัพยากรเพียงพอจึงควรตรวจคัดกรองด้วยการตรวจในห้องปฏิบัติการและวินิจฉัยสาเหตุกับ 
ผู้รับริการทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์เป็นปกติ แนวปฏิบัติเฉพาะของการรักษาตามกลุ่มอาการและการวินิฉัยโรคอยู่นอกเหนือขอบข่ายของเอกสารนี้  
แต่ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเตมิได้จากแนวปฏบิัตริะดับภูมภิาค (WHO, 2011; WHO – Regional Office for South-East Asia, 2011)

ตรงกนัข้ามกบัสมมตฐิานในอดตี ช่องคลอดใหม่ของผูห้ญงิข้ามเพศกส็ามารถตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และเกดิอาการอกัเสบได้เช่นเดยีวกนั
กบัช่องคลอดของผู้หญงิทีเ่ป็นเพศหญงิทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ เช่น ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทเีรยี หรอื การตดิเชื้อ HPV (Meltzer et al.,  
2008; Yang et al., 2009) นับจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการรายงานถึงการติดเชื้อโรคหนองในชนิดแพร่กระจายผ่านช่องคลอดใหม่
จ�านวน 3 รายเท่านัน้ ในบทความวชิาการที่ได้รับการตพีมิพ์ (เช่น van der Sluis et al., 2014) การตดิเชื้อ HPV ในช่องคลอดใหม่ยังถูกเชื่อมโยงว่า
เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกดิมะเร็งในช่องคลอดใหม่ในผู้หญงิข้ามเพศอกีด้วย (Harder et al., 2002)

บคุคลข้ามเพศทกุคนทีเ่ข้ารบับรกิารทีค่ลนิกิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ควรได้รับการตรวจคัดกรองซฟิิลสิ และหากเป็นไปด้วย ควรรบัการตรวจ 
โรคหนองในและโรคหนองในเทยีมด้วย นอกจากนี้สถานบรกิารควรเสนอการให้ค�าปรกึษาและการตรวจเชื้อ HIV แก่ผู้รับบรกิารด้วย (WHO, 2013; 
WHO, 2011; WHO, 2014a)

4.3.7	อนามัยเจริญพันธุ์
ผูใ้ห้บรกิารควรหารอืในประเดน็การมบีตุรกบัผูร้บับรกิารซึ่งต้องการรบัฮอร์โมน การรบัฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดความสามารถในการ

เจรญิพนัธ์ุของผูร้บัฮอร์โมน ซึง่อาจส่งผลอย่างถาวรแม้ภายหลงัจะหยดุการรบัฮอร์โมนแล้วก็ตาม ฮอร์โมนเอสโตรเจนมผีลในการลดความตอ้งการ 
ทางเพศ, ส่งผลต่อการแขง็ตวัของอวยัวะเพศชาย, และการฉดีน�้าเชื้อของผูห้ญงิข้ามเพศ ในขณะทีฮ่อร์โมนเทสโทสเตอโรนมกัเพิม่ความความต้องการ 
ทางเพศ

หากจ�าเป็น การตรวจอวัยวะเพศภายในควรขึ้นอยู่กับประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานของผู้รับบริการ และขึ้นอยู่กับว่าผู้รับ
บริการสะดวกที่จะรับการตรวจหรือไม่ การพูดคุยหารือในประเด็นความเสี่ยงและประโยชน์ของกระบวนการดังกล่าวควรเกิดขึ้นก่อนการตรวจ
ร่างกาย การตรวจควรใช้นิ้วมอืที่สวมถุงมอืและเครื่องมอืถ่างที่มขีนาดเหมาะสม

แม้ว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดความสามารถในการเจรญิพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมน แต่เทสโทสเตอโรนก็มใิช่ยาคุมก�าเนดิ ผู้ชายข้ามเพศที่
มเีพศสัมพนัธ์แบบไม่ป้องกนักบัผู้ชายกยั็งมคีวามเสีย่งในการตัง้ครรภ์และการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ได้ ผูใ้ห้บรกิารควรพจิารณาอยา่งถีถ้่วน
ในการให้ตัวเลอืกในการคุมก�าเนดิที่เหมาะสมแก่ผู้ชายข้ามเพศที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทาง
ที่เป็นผู้หญงิมากขึ้น ตัวเลอืกในการคุมก�าเนดิดังกล่าวอาจมเีป็นการให้ยาดโีปเมดรอกซี่โปรเจสเตอโรนอะซเีตท, การใช้ถุงยางอนามัย, และการใช้
ห่วงอนามัย (IUDs)

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศ: ผนังช่องคลอดใหม่โดยปกติแล้วคือผิวหนัง มิใช่เนื้อเยื่อเมือก ในกรณีที่เป็นเนื้อเยื่อเมือก 
มกัเป็นเนื้อเยือ่จากท่อปัสสาวะหรอืล�าไส้ ควรมกีารตรวจด้วยสายตาเป็นระยะๆ ด้วยการใช้เครือ่งถ่างเพือ่ตรวจหาหดูทีอ่วยัวะเพศ, ความเสือ่ม, และ
บาดแผลต่างๆ ปัจจบุนัมกีารรายงานการตดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการตดิเชื้ออืน่ๆ ผ่านทางช่องคลอดใหม่เพยีงไม่กีร่าย (เช่น หนองใน, ภาวะ
ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทเีรยี) อย่างไรก็ตาม เนื้อเยื่อบุผวิชนดิแบนบางซึ่งมักใช้ในการท�าช่องคลอดใหม่แบบ penile inversion vaginoplasty 
นั้นมักไม่ค่อยเกิดการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดแบคทีเรีย ในบางประเทศอาจแนะน�าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (แป๊บสเมียร์ทวารหนัก) 
ในผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) และผู้หญงิข้ามเพศที่ตดิเชื้อ HIV นอกจากนี้การตรวจหาอาการที่มขีองเหลว เช่น น�า้เหลอืง หรอื หนอง 
ออกมาจากท่อปัสสาวะและทวารหนัก (ใช้กล้องส่อง) และการตรวจแผลบรเิวณอวัยวะเพศก็มคีวามส�าคัญ
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4.4 การตรวจ, ให้ค�าปรึกษา, และรักษาการติดเชื้อ HIV ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง 
 ของการให้บริการสุขภาวะทางเพศและ HIV แบบครอบคลุม

ดังที่ได้อภปิรายในรายละเอยีดในขัน้ต้นของเอกสารนี้ (ดูส่วนที่ 3.4.4 HIV) ข้อมูลที่มอียู่ในปัจจุบันชี้ไปในทศิทางเดยีวกันว่าผู้หญงิข้ามเพศได้
รับผลกระทบจาก HIV มากกว่ากลุ่มประชากรอื่น ทัง้นี้ปัจจุบันยังไม่มขี้อมูลในลักษณะเดยีวกันเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศในภูมภิาคนี้ และมกีารศกึษา
วิจัยไม่มากที่ศึกษาผู้ชายข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการติดเชื้อที่ต�่ากว่าประชากรอื่น (Herbst et al., 2008) อย่างไรก็ตาม  
มกีารศกึษาวจิยัอยู่น้อยมากซึง่ท�าการศกึษาปัจจยัทางพฤตกิรรมและบรบิททีอ่าจท�าให้ผูช้ายข้ามเพศมคีวามเสีย่งในการตดิเชื้อและแพร่เชื้อ HIV สงู
ขึ้น (Kenagy et al., 2005; Kenagy and Botswick, 2005; Kenagy, 2005)

แม้ว่าบคุคลข้ามเพศจะมคีวามเสีย่งสงูกว่า แต่โครงการด้าน HIV และการให้บรกิารด้านนี้ก็ยงัเจาะจงไปทีก่ลุ่มประชากรข้ามเพศค่อนข้างน้อย 
ประชากรข้ามเพศมักถูกรวมอยู่ในโครงการส�าหรับผู้ชายที่มเีพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ซึ่งเป็นการลดความส�าคัญของความจ�าเป็นอันมลีักษณะ
เฉพาะของบุคคลข้ามเพศลง

ควรมีการจัดให้มีการให้ค�าปรึกษาด้าน HIV และการตรวจคัดกรอง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ผู้รับบริการเป็นฝ่ายเข้ามารับ 
การตรวจเอง) ให้เป็นการบริการที่มีอยู่เป็นปกติทั้งในชุมชนและสถานบริการทางการแพทย์ (WHO, 2014a and 2015c) การให้บริการเหล่านี้ควร
เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแบบองค์รวมซึ่งส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการป้องกัน, การดูแล, การรักษาการติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เนิ่นๆ และ
ต่อเนื่อง การให้บรกิารแบบองค์รวมเช่นนี้บางครัง้ถูกเรยีกว่าเป็นการให้บรกิาร HIV แบบ cascade (ดูรูปที่ 4.1)

66. ตัวอย่างเอกสารเหล่านี้ได้แก่ แนวทางในการป้องกัน, วินิจฉัย, และรักษาดูแลด้าน HIV ส�าหรับกลุ่มประชากรหลังขององค์การอนามัยโลก (WHO Consolidated guidelines on 
HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, 2015); แนวทางในการให้บริการตรวจ HIV ขององค์การอนามัยโลก (WHO Consolidated guidelines 
for HIV testing service); ชุดเครื่องมือ HIV cascade ส�าหรับกลุ่มประชากรหลักภายใต้โครงการ LINKAGES และโครงการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ
องค์การอนามัยโลกและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (HIV cascade toolkit for key populations developed under the USAID-funded LINKAGES project and  
the upcoming WHO/UNFPA Implementing comprehensive HIV/STI programmes with transgender persons: practical approaches from collaborative interventions)

รูปที่	4.1	การป้องกัน,	การดูแล,	และการรักษาการติดเชื้อ	HIV

ที่มา: โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
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การให้บรกิาร HIV แบบ cascade อยู่บนฐานของสมมตฐิานว่าการท�าโครงการด้าน HIV ให้ประสบความส�าเรจ็ได้นั้นต้องอาศัยการเชือ่มโยงกนั 
อย่างเข้มแข็งระหว่างการป้องกัน, การดูและ, และการรักษา ซึ่งหมายความว่าการแพร่เชื้อจะถูกยับยั้งและผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจวินิจฉัย 
ตัง้แต่เนิน่ๆ และได้รับยาต้านในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ง การศกึษาวจิยัในไม่กีปี่มานี้ได้แสดงให้เหน็ถงึการขาดความเชื่องโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้  
ซึ่งส่งผลให้การดูแลและรักษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ความไม่ต่อเนื่องและการหยุดการรักษาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับบุคคลข้ามเพศมากกว่าใน
ประชากรอืน่ๆ สถานการณ์ดังกล่าวยิง่แย่ขึ้นในกลุม่ย่อยของบคุคลข้ามเพศ เช่น ผูใ้ห้บรกิารทางเพศทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศ, ผูใ้ช้สารเสพตดิ, และเยาวชน

การด�าเนนิการทัง้ในเชงิการปรบัสภาพแวดล้อม, การด�าเนนิการเชงิโครงสร้าง, การด�าเนนิการกบัตวับคุคลและชมุชน ทัง้หมดนี้เป็นสิง่จ�าเป็นใน
การส่งเสรมิให้บคุคลข้ามเพศเข้าถงึการให้บรกิารด้าน HIV ทีไ่ม่เป็นอนัตรายและมคีวามละเอยีดอ่อนต่อความจ�าเป็นของบคุคลข้ามเพศ การด�าเนนิการ 
ด้าน HIV ส�าหรับบุคคลข้ามเพศควรก�าหนดช่องว่าง หรอื “จุดรั่ว” ให้ชัดเจน และเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความเชื่อมโยง, และมกีารตดิตามผล
การด�าเนนิการตลอดกระบวนการ cascade

ในบางพื้นที่ที่มีกลุ่มประชากรบุคคลข้ามเพศขนาดใหญ่ อาจมีผู้ช่วยซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศ (เช่น ผู้ส�ารวจหาบุคคลข้ามเพศ) ผู้ช่วยเหล่านี้ 
อาจช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล, ให้ข้อมลูโดยท่ัวไปเกีย่วกับการให้บรกิาร, และกระตุน้ส่งเสรมิให้ผูรั้บบรกิารใช้ประโยชน์จากบรกิารที่
มอียู่ (เช่น การฉดีวัคซนีไวรัสตับอักเสบB, การตรวจ HIV, การตรวจทวารหนัก, กลุ่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสนับสนุนระหว่างบุคคลข้ามเพศ ฯลฯ) 
รวมถงึให้ความรู้และให้ความช่วยเหลอืแก่บุคคลข้ามเพศ

การลงรายละเอียดของแนวทางการด�าเนินการในแต่ละองค์ประกอบของการให้บริการ HIV แบบ casecade นั้นอยู่นอกเหนือขอบข่ายของ
เอกสารนี้ ผู้อ่านที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่มีอยู่มากมายทั้งส�าหรับบุคคลและองค์กรซึ่งต้องการภาพรวมที่ครบถ้วนกว่านี้ 
เกี่ยวกับการป้องกัน, การดูแล, และการรักษาการติดเชื้อ HIV ส�าหรับประชากรบุคคลข้ามเพศ 66 อย่างไรก็ตาม แนวทางต้นแบบฉบับนี้จะให้ 
ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการให้บรกิารทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องกบั HIV ในบรบิทของการให้บรกิารทีก่ว้างขึ้นส�าหรบัผูร้บับรกิารในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก

WPATH SOC7 ได้ระบุไว้เป็นพเิศษว่า “การปฏเิสธการให้บรกิารและการมสีทิธใินการรับบรกิารการผ่าตัดแปลงเพศหรอืการรับฮอร์โมนด้วย
การอ้างผลการตรวจเลอืดว่าตดิเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบ B หรอื C ฯลฯ นัน้เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักจรยิธรรม/จรรยาบรรณ” (Coleman et al., 2011, p. 
35) ปัจจุบันมแีนวปฏบิัตติ่างๆ ส�าหรับการผ่าตัดเพื่อบุคคลข้ามเพศที่ตดิเชื้อ HIV (Kirk, 1999) ซึ่งที่ผ่านมานับว่าได้ผลด ี(Wilson, 1999)

4.4.1	การตรวจและวินิจฉัยการติดเชื้อ	HIV	
การตรวจ HIV ส�าหรับผู้ชายและผู้หญิงข้ามเพศจะเป็นไปตามกระบวนการและหลักปฏิบัติซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

โครงการในการควบคมุโรคเอดส์ระดับชาตบิางโครงการมกีระบวนการในการวนิจิฉัย HIV ส�าหรบักลุม่ประชากรหลกัโดยเฉพาะ ซึง่ในบางกรณอีาจ
รวมถงึบคุคลข้ามเพศด้วย (WHO, 2015c) ในปี พ.ศ. 2558 แนวทางในการให้บรกิารตรวจการตดิเชื้อ HIV ขององค์การอนามยัโลก (WHO Consolidated 
guidelines for HIV testing service) องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าสิ่งต่อไปในส�าหรับกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่มซึ่งรวมถงึบุคคลข้ามเพศด้วย:

 � การให้บริการตรวจ HIV ควรท�าเป็นประจ�ากับกลุ่มประชากรหลักในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่ที่เป็นระบบปิด เช่น สถานกักกัน และ 
สถานพยาบาล

 � แนะน�าให้การให้บริการตรวจ HIV ในชุมชนส�าหรับกลุ่มประชากรหลักควรมีการเชื่อมโยงกับการป้องกัน, การรักษา, และการดูแล  
เพิ่มเตมิไปจากการตรวจและให้ค�าปรกึษาแต่เพยีงอย่างเดยีว

 � คู่รักและคู่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ควรได้รับการเสนอให้ตรวจ HIV และได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยผลตรวจต่อกันและกัน  
ซึ่งรวมถงึคู่รักและคู่ความสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลักด้วย

บุคคลข้ามเพศควรได้รับการแนะน�าอย่างสูงให้รับการตรวจ HIV และรับการให้ค�าปรกึษาอยู่เป็นประจ�า ผู้รับบรกิารข้ามเพศซึ่งถูกวนิจิฉัยว่า
ตดิเชื้อ HIV ควรได้รับการเชื่อมต่อไปสู่การรักษาโดยทันทตีามหลักปฏบิัตใินการรักษาของแต่ละประเทศ โดยควรให้เกดิการล่าช้าให้น้อยที่สุดทัง้นี้
เพือ่ลดความไม่ต่อเนือ่งและการหยดุการรกัษา ในบางบรบิทผู้รบับรกิารข้ามเพศซึ่งมผีลตรวจว่าไม่ตดิเชื้อ HIV แต่มคีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อสงูอาจ
อยูใ่นขา่ยควรได้รบัยา PrEP (pre-exposure prophylaxis) เพือ่ป้องกันการตดิเชื้อ HIV แนวปฏบิตัขิององค์การอนามยัโลกในปัจจบุนัสนบัสนนุการกนิ
ยา PrEP เป็นประจ�าทุกวัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกนิยาควบคู่กันแบบ emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate [TDF + FTC] ส�าหรับผู้ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย และผู้หญงิข้ามเพศ (WHO, 2014a) ทัง้นี้ผู้ชายข้ามเพศไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นพเิศษในแนวปฏบิัตฉิบับปัจจุบัน แต่อาจถูกรวมอยู่
ในข้อแนะน�าส�าหรับคู่รักที่มผีลเลอืดต่างกัน (WHO, 2014a) อย่างไรก็ตามปัจจุบันหลักฐานทางวชิาการก�าลังมเีพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อแนะน�า
เหล่านี้จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จงึส�าคัญที่จะตรวจสอบอยู่เสมอว่าก�าลังใช้แนวปฏบิัตขิององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด)
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การให้ค�าปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจ HIV ส�าหรับผูรั้บบรกิารข้ามเพศควรค�านงึถงึปัจจยัเสีย่งเฉพาะของบคุคลข้ามเพศและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 
อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถงึปัจจัยต่างๆ เหล่านี้:

 � การมเีพศสมัพนัธ์ทางทวารหนักและช่องคลอดโดยไม่มกีารใช้ถุงยางอนามยั ซึง่รวมถงึการมเีพศสัมพนัธ์แบบฝ่ายรบัทางทวารหนกัและ
ช่องคลอดของผู้ชายข้ามเพศด้วย

 � การมเีพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทัง้ฝ่ายรุกและรับส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศ
 � การมเีพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดใหม่ในกลุ่มผู้หญงิข้ามเพศซึ่งได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 � การใช้อุปกรณ์ส�าหรับการฉดียาเสพตดิ, ฮอร์โมน, หรอืฟิลเลอร์ ร่วมกัน

การให้ค�าปรกึษาควรค�านงึถงึการใช้ฮอร์โมนอย่างไม่เป็นแบบแผนซึง่อาจส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเรว็ การใช้ฮอร์โมน
เพศชายท�าให้มคีวามต้องการทางเพศเพิม่ขึ้น และการใช้ฮอร์โมนเพศหญงิอาจส่งผลต่อการแข็งตัวของอวยัวะเพศและท�าให้ใช้ถุงยางอนามยัไดย้าก 
(Bockting et al., 1998)

การให้บริการทางเพศอาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในการติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ซื้อบริการเสนอเงินให้มากขึ้น
เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน นอกจากนี้ผู้หญิงและผู้ชายข้ามเพศอาจรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถต่อรองในการมีรูปแบบการมีเพศ
สัมพันธ์หรือการป้องกันได้ เนื่องจากรู้สึกว่ามีคนไม่มากที่จะยอมมีเพศสัมพันธ์หรือคบหาเป็นคู่รักด้วย ความต้องการในการปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมและบทบาททางเพศของสงัคมยงัอาจส่งผลต่อความเสีย่งทางเพศทีเ่พิม่สงูขึ้น และเช่นเดยีวกบักลุม่ประชากรทีม่คีวามเสีย่งกลุม่อืน่ๆ 
การศกึษาวจิยัได้แสดงให้เหน็ว่าส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศแล้ว การมเีพศสมัพนัธ์แบบไม่ป้องกันมกัเกดิขึ้นกับคูข่องตนซึง่มใิช่บรบิทการขายบรกิารทาง
เพศ (Nemoto et al., 2012)

4.4.2	การดูแลและการรักษา
มปีัจจัยหลายประการที่จ�ากัดการเข้าถงึการดูแลและการรักษาผู้ตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เช่น:

 � การขาดหลักประกันสุขภาพ
 � การหลกีเลี่ยงการเข้ารับบรกิารเพราะผู้ให้บรกิารขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บรกิารแก่บุคคลข้ามเพศ
 � ความเข้าใจผิดว่าการรักษา HIV จะส่งผลกระทบต่อการรับฮอร์โมนหรือการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรง

กับเพศภาวะ
 � ความล่าช้าระหว่างการวนิจิฉัยว่าตดิเชื้อ HIV กับกระบวนการก่อนรับยาต้านไวรัส ซึ่งท�าให้ผู้รับบรกิารไม่กลับมารักษา

การโน้มน้าวให้บุคคลข้ามเพศซึ่งติดเชื้อ HIV เข้ารับการรักษาเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากทั้งต่อผลทางสุขภาพของบุคคลนั้นเองและต่อการลด
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อไปด้วย โครงการต่างๆ สามารถอุด “ช่องโหว่” ในการให้บรกิาร HIV แบบ cascade ได้ด้วยการปฏบิัตติามนโยบายลด
ช่องว่างระหว่างการตรวจและการรักษาให้เหลอืน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้ การอุดช่องโหว่ดังกล่าวอาจหมายถงึการใช้กระบวนการวนิจิฉัยแบบรวดเร็ว, 
การตรวจ CD4 แบบ POCT, การให้บรกิารค้นหาคลนิกิ, และการจดัการกับการตดิเชื้อเชงิรุก (proactive case management) เพือ่ตดิตามผูร้บับรกิาร
ทีห่ยดุมารบับรกิาร ณ สถานบรกิาร โครงการต่างๆ ยังอาจให้การอบรมส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารและช่วยให้ผูร้บับรกิารเข้าถงึการให้บรกิารช่วยเหลอืทาง
สังคม (หากมอียู่) ซึ่งอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วย 

เมื่อเข้ารับการรักษาแล้ว บุคคลข้ามเพศซึ่งตดิเชื้อ HIV อาจปฏบิัตติามแนวปฏบิัตขิองประเทศตนในการรักษาแบบรับยาต้านไวรัส (ART) ใน
รูปแบบเดยีวกันกับกลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ตดิเชื้อ HIV

ปัจจุบันยังไม่มกีารศกึษาวจิัยเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และปฏกิริยิาระหว่างยาต้านไวรัส HIV และฮอร์โมนเอสโตรเจน
ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ethinyl estradiol ซึ่งเป็นเอสโตรเจนรูปแบบหนึ่งที่นยิมใช้ในยาคุมก�าเนดิชนดิกนิมปีฏกิรยิาที่ดี
กับยาต้านไวรัส (Keller, 2009) แม้ว่า WPATH SOC7 จะไม่แนะน�าการใช้ ethinyl estradiol ในการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ แต่ ethinyl estradiol 
ก็เป็นเอสโตรเจนรูปแบบเดียว (มักผสมรวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินเพื่อใช้ในยาคุมก�าเนิดแบบกิน) ที่ผู้หญิงข้ามเพศเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีทรัพยากร
ต�่าถงึปานกลาง ส่วนที่พูดถงึการรับฮอร์โมนในแนวทางต้นแบบนี้ได้กล่าวถงึข้อมูลรายละเอยีดจากแนวปฏบิัตดิ้าน HIV ส�าหรับกลุ่มประชากรหลัก
ขององค์การอนามัยโลก (WHO HIV Consolidated Guidelines for Key Populations) (WHO, 2014a) และข้อเสนอเชงินโยบายอย่างย่อของ WHO ใน
ประเด็นบุคคลข้ามเพศและ HIV (WHO Policy Brief on Transgender People and HIV) (WHO, 2015b)

ปัจจบุนัยังไม่มกีารรายงานถงึปฏกิริยิารนุแรงระหว่างยาทีใ่ช้ในการให้ฮอร์โมนกบับคุคลข้ามเพศกบัยาต้านไวรสัสตูรแรก (first-line ARVs) ยาก
ต้านไวรัสบางประเภท เช่น ยายบัยัง้เอนไซม์โปรตเีอส (protease inhibitor: PI) อาจส่งผลให้ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต�า่ลง ผู้หญงิข้ามเพศควรได้
รบัการตดิตามอาการว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต�า่ลงหรอืไม่ เช่น อาการร้อนวบูวาบตามร่างกาย, การเปลีย่นแปลงของอารมณ์อย่างรวดเรว็, 
และหงุดหงดิง่าย ยาฟอสแอมพรนีาเวยีร์ (Fosamprenavir) หนึ่งในยาต้านไวรัสไม่ได้รับการแนะน�าให้ใช้ร่วมกับ ethinyl estradiol เนื่องมากจากจะ
ท�าให้ระดบัของยาฟอสแอมพรนีาเวยีร์ลดต�า่ลง ยาต้านไวรสัชนดินี้ไม่ควรใช้ร่วมกบัการรบัฮอร์โมนหรอืการท�าให้ร่างกายมคีวามเป็นเพศหญงิมากขึ้น
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4.4.3	การเพิ่มความต่อเนื่องและสม�่าเสมอในการใช้ยา	
ช่องว่างสุดท้ายซึ่งส�าคัญมากในการให้บริการ HIV ก็คือการที่ผู้รับบริการเริ่มใช้ยาต้านไวรัสแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักในการรักษาด้วยการ 

ไม่กินยาตรงเวลาหรือกินไม่ตรงตามโดสที่แพทย์ได้สั่งไว้ ด้วยอัตราการกลายพันธุ์และการจ�าลองตัวเองอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส HIV ท�าให้
การปฏบิัตติามหลักในการรักษาอย่างเข้มงวด (เช่น ปฏบิัตมิากกว่า 95%) เป็นสิ่งจ�าเป็นในการควบคุมระดับไวรัสในกระแสเลอืดให้อยู่ในระดับต�่า 
(Bangsberg et al., 2000; Montaner et al., 1998; Paterson et al., 2000) บุคคลข้ามเพศซึ่งตดิเชื้อ HIV ควรได้รับการโน้มน้าวไม่เพยีงแต่ให้เข้า
รับการรักษาแต่ยังต้องขักชวนให้ปฏิบัติตามหลักการรักษาการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การโน้มน้าวดังกล่าวนี้สามารถท�าผ่าน 
การให้ค�าปรกึษาโดยการแจ้งเตอืนตารางการรบัการรกัษาเป็นประจ�า (เช่น ผ่าน SMS หรอื ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั)ิ หรอืโดยการรวมเอาการรกัษา
ด้วยยาต้านเข้ากับการรับฮอร์โมนที่ผู้รับบรกิารต้องการ ซึ่งเป็นความจ�าเป็นหลักของบุคคลข้ามเพศหลายคน

สุดท้ายนี้ การให้ความช่วยเหลอืทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบุคคลข้ามเพศด้วยกันเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อท�าให้บุคคลข้ามเพศอยากเข้า
รบับรกิารและเพือ่ตดิตามการปฏบัิตติามหลักการรกัษา, และเพือ่ช่วยบคุคลข้ามเพศที่ตดิเชื้อ HIV ในด้านการแพทย์, การจดัการกบัปัจจยัอปุสรรค
ต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษา, และช่วยเหลือในด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจโดยท่ัวไป แม้ว่าโครงการในหลายพื้นที่ให้การสนับสนุนบุคคล 
ข้ามเพศทีต่ดิเชื้อ HIV แต่โครงการส่วนใหญ่กยั็งแบ่งตามเพศและกลุ่มประชากรย่อย ซึง่อาจไม่เป็นมติรกับบุคคลข้ามเพศนกั และอาจไม่เหมาะสมใน
การให้บรกิารต่อผู้ชายและผูห้ญงิข้ามเพศ หากเป็นไปได้ควรมกีารให้ความช่วยเหลอืทางสงัคมต่อบคุคลข้ามเพศโดยบคุคลข้ามเพศด้วยกนั ทัง้พื้นที่
ออฟไลน์และออนไลน์ (Bockting et al., 1998)

4.5 การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต
สขุภาพจติเป็นหนึง่ในข้อกงัวลหลักด้านสขุภาพของกลุ่มบคุคลข้ามเพศ (IOM, 2011) ภาวะวติกกงัวลและซมึเศร้า รวมถงึการคดิวางแผนและ

พยายามฆ่าตัวตาย พบได้ท่ัวไปและมคีวามสัมพนัธ์กบัการตตีราและการเลอืกปฏบิตั ิ(Bockting et al., 2011) ผู้อ่านสามารถอ่านหลกัฐานและข้อมลู
เกี่ยวกับสุขภาพจติได้ในบทที่ 3: สทิธใินการมสีุขภาพที่ด ี(ส่วนที่3.4.7 สุขภาพจติ)

การประเมนิสขุภาพจติมคีวามส�าคญัยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ว่าบคุคลข้ามเพศรบัมอืกบัการตตีราทางสงัคมต่อบคุคลทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศอย่างไร ความวติกกังวลและซมึเศร้าไม่เหมอืนกับภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะ
กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด คือความขัดข้องใจที่บุคคลข้ามเพศอาจรู้สึกซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเพศที่ถูกก�าหนด 
ณ แรกเกดิและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ

ผู้ให้บรกิารสขุภาพต้องตืน่ตวัเมือ่พบสญัญาณของการวางแผนฆ่าตวัตาย สมาคมอตัวนิบิาตกรรมศาสตร์อเมรกิาได้เผยแพร่รายการรายการ
ของสัญญาณซึ่งผู้ให้บรกิารสุขภาพสามารถประเมนิความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายได้ 67 ทัง้นี้สามารถจดจ�าสัญญาณเหล่านี้ได้ด้วยตัวย่อ “IS PATH 
WARM?” ซึ่งมาจาก การวางแผน (Ideation), การใช้สารเสพติด (Substance Use), การไร้จุดหมายในชีวิต (Purposelessness), ความวิกตก
กังวล (Anxiety), การติดกับดัก (Trapped), การไร้ความหวังในชีวิต (Hopelessness), การแยกตัวออกจากสังคม (Withdrawal), ความโกรธ 
(Anger), ความบุ่มบ่ามไม่ยั้งคิด (Recklessness), และ การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ (Mood Changes) สัญญาณของความเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายแบบฉับพลันนั้นมีทั้งการพูดถึงหรือการข่มขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย, การมองหาทางในการฆ่าตัวตาย (เช่น การซื้อยา, ปืน, หรือยาพิษ) และการพูด
และเขียนเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย หากพบสัญญาณดังกล่าว ผู้รับบริการควรได้รับการส่งต่อไปยังบริการด้านสุขภาพจิตทันทีเพื่อรับ
ความช่วยเหลอืในการป้องกันการฆ่าตัวตาย

ผูใ้ห้บรกิารปฐมภูมคิวรตรวจคดักรองโรคทางจติเวชกบัผูร้บับรกิารทกุคน ค�าถามสองค�าถามจาก ICD-10 ซึง่ส�ารวจอารมณ์และการสญูเสยี
ความสนใจในเรื่องต่างๆ ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานัน้มคีวามไว (sensitivity) มากกว่าร้อยละ 98 ในกลุ่มประชากรทั่วไป ภาวะซมึเศร้านัน้พบได้ทั่วไป 
ดังนั้นผู้ให้บริการสุขภาพจึงควรถามเพื่อค้นหาว่าผู้รับบริการมีอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ภาวะสิ้นยินดี, และการวางแผนฆ่าตัวตาย 
หรอืไม่ และให้บรกิารหรอืส่งต่อผู้รับบรกิารที่เป็นโรคซมึเศร้าต่อไป

บุคคลข้ามเพศอาจอาจประสบกับการถูกล่วงละเมิดและการท�าร้ายร่างกาย ผู้รับบริการซึ่งประสบกับความบาดเจ็บดังกล่าวควรได้รับ 
การสอบถามเกี่ยวกับอาการของภาวะเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจ (post-traumatic stress disorder) และโรควิตกกังวลอื่นๆ บุคคลอาจใช้
สารเสพติดเพื่อเป็นการหลีกหนีภาวะความเครียดอันเกิดจากความขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด และ/หรือสภาพแวดล้อมที่
ตงึเครยีด ทัง้นี้ควรมกีารส่งต่อผู้รับบรกิารไปสู่การจัดการด้านจติเวชที่มผีู้ให้บรกิารด้านสุขภาพจติที่มคีวามเข้าใจบุคคลข้ามเพศเป็นอย่างดี

67. ที่มา: www.suicidology.org/resources/warning-signs
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การตรวจคัดกรองและการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่ควบคู่กันมากกว่าหนึ่งโรคนั้นสามารถช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของบุคคล
นัน้ และยังอาจช่วยให้บคุคลนัน้สามารถตดัสนิใจบนฐานของการรบัรู้ข้อมลูทีร่อบด้านเกีย่วกบัการเข้ารบับรกิารทางการแพทย์ในแต่ละขัน้ตอนและ
การเลอืกด�าเนนิชวีติอย่างมคุีณภาพในภาพรวม การอภปิรายเพิม่เตมิเกีย่วกับการประเมนิ, วนิจิฉัย, และการรกัษาปัญหาสุขภาพจติทีม่อียู่ควบคูก่นั
มากกว่าหนึ่งโรคนัน้สามารถดูได้จากส่วนที่ VII ของ WPATH SOC7

หลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจติในภูมภิาคนี้สามารถอ่านได้จากส่วนที่ 3.4.7.1 ข้อมูลระดับภูมภาค (สุขภาพจติ)

4.6 การใช้และภาวะเสพติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดชนิดอื่น 
การสอบถามผู้รับบรกิารสุขภาพเกี่ยวกับรูปแบบการบรโิภคแอลกอฮอล์, บุหรี่, และสารเสพตดิชนดิอื่นๆ ด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน

เป็นเรื่องส�าคัญ ค�าถามควรถามถึงความถี่ในการเสพ, ชนิดของสารเสพติด, ขนาดในการเสพ, ช่องทางในการจัดหา, เงื่อนไขที่ท�าให้มีโอกาสใน
การเสพมากขึ้น (เช่น สูบบุหรี่เมื่อเกิดความประหม่า), และประสบการณ์ทางใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น การแสดงความโมโห, การวิวาท,  
การต่อสู้, หรอืสลบ)

หากค�าตอบแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต�่าในการใช้สารเสพติด ผู้ให้บริการควรติดตามด้วยการสอบถามเกี่ยวกับ 
ความตั้งใจในอนาคตในการใช้สารเสพติดและยุทธวิธีในการจัดการกับแรงกดดันจากคนรอบข้างหรือปัจจัยภายนอกที่ท�าให้เกิดความเครียด 
ส�าหรับบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงในระดับปานกลางและความเสี่ยงสูง ควรมีการด�าเนินการตามกระบวนการทางจิตสังคม, กระบวนการให้ความรู้,  
และกระบวนการทางการแพทย์ (biomedical) ดังที่ระบุไว้ใน โครงการปฏบิัตกิารลดช่องว่างด้านสุขภาพจติขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Mental 
Health Gap Action Programme: mhGAP) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาแสดงผลต่อการลดการใช้สารเสพติดในระดับ
อันตราย นอกจากนี้การให้ค�าปรกึษายังสามารถจัดให้มขีึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพได้โดยบุคคลข้ามเพศด้วยกัน และส�าหรับผู้รับบรกิารที่มกีารใช้สาร
เสพตดิชนดิฉดี ควรมกีารส่งต่อผู้รับบรกิารนัน้ไปสู่หน่วยบรกิารลดอันตรายจากการใช้สารเสพตดิดงัระบไุว้โดยองค์การอนามยัโลก (2007, 2014a)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ผ่านโครงการเข็มและกระบอกฉีด ส่วนภาวะติดฝิ่นควรได้รับการ
รักษาด้วยการให้การรักษาแบบให้สารทดแทนฝิ่น (WHO, 2009) จากรายงานของส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UN Office on Drugs and Crime) การให้บรกิารรักษาการตดิสารเสพตดิควรมลีักษณะดังนี้:

 � มอียู่และเข้าถงึได้
 � มคีวามจ�าเพาะต่อบุคคลและสนองตอบอย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่หลากหลาย
 � มหีลักฐานทางวชิาการสนับสนุนและเป็นไปตามกรอบแนวคดิของสทิธมินุษยชนและการมเีกยีรตแิละศักดิ์ศรี
 � สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนัน้ๆ
 � มคีวามเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพและกระบวนการยุตธิรรม
 � มกีารมสี่วนร่วมของผู้รับบรกิารและชุมชน (โดยได้รับความยนิยอมจากผู้รับบรกิาร)
 � มกีารบรหิารจัดการที่ดแีละมกีารวางแผนอย่างมยีุทธศาสตร์ทัง้ระบบ

การจัดให้มีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งไม่ติดสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์นั้นมีบทบาทส�าคัญ 
อย่างยิ่งต่อการป้องกันและการบ�าบัดการใช้สารเสพตดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเยาวชนข้ามเพศ

หลกัฐานและขอ้มลูเกีย่วกบัการใช้และการตดิแอลกอฮอล์และสารเสพตดิในภมูภิาคนี้สามารถอ่านได้ในส่วนที ่3.4.6 การบรโิภคแอลกอฮอล์
และการใช้สารเสพตดิ

4.7 การแก้ ไขปัญหาการตีตรา, การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง และการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) 

การตตีรา, การถูกเลอืกปฏบิัตแิละความรุนแรงอาจเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและสทิธขิองบุคคลข้ามเพศ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ในส่วนที ่3.2 และ 3.3 นโยบายต่อต้านการตตีราและการเลอืกปฏบิตัแิละหลกัปฏบิตัเิป็นสิง่จ�าเป็นต่อทัง้ในและนอกภาคส่วนสขุภาพ (WHO, 2014a) 
เพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิให้เป็นไปตามมาตรฐานทีต่ัง้ไว้การตดิตามและก�ากบัอย่างต่อเนือ่งเป็นสิง่ส�าคญั ทัง้นี้จ�าเป็นต้องมกีลไกในการรายงานเหตกุารเลอืก
ปฏบิัตทิัง้ก่อน,ระหว่าง, และหลังการรับบรกิารสุขภาพ (WHO, 2014a)

ตวัแทนของผูบ้งัคับใช้กฎหมายเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีส�าคญั อย่างไรก็ตามก็เป็นบคุคลซึง่สามารถขัดขวางการเข้าถงึบรกิารของบคุคลข้ามเพศ 
ด้วย ผู้ให้บรกิารสุขภาพจ�าเป็นต้องท�าให้มั่นใจได้ว่ากจิกรรมในการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ไปแทรกแซงการให้บรกิารสุขภาพ (WHO, 2014a)
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ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถประเมินว่าบุคคลข้ามเพศรับมือกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติระหว่างการเปลี่ยนผ่านอย่างไร การประเมิน
ดังกล่าวนี้หมายรวมทั้งการประเมินการตีตราที่เกิดขึ้นและการตีตราที่ผู ้ถูกกระท�ารู้สึก (Bockting et al., 2011) ผู้ให้บริการสุขภาพควรให ้
ความสนใจเป็นพเิศษว่าผูรั้บบรกิารเป็นบุคคลข้ามเพศหรอืบุคคลทีม่คีวามไม่สอดคล้องกนัของเพศภาวะกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิตัง้แต่ในวยัเดก็ 
หรอืไม่ และผู้รับบรกิารมกีารจัดการกับการตตีราที่เคยประสบอย่างไร หากสามารถระบุถงึประเด็นดังกล่าวได้แล้ว ผู้ให้บรกิารสุขภาพสามารถให้ 
ความช่วยเหลอืผู้รับบรกิารในการหาและเลอืกแนวทางการจดัการกบัการตตีราอย่างมปีระสทิธภิาพได้ ซึง่อาจเป็นการให้ข้อมลูเกีย่วกบักระบวนการ
ยื่นค�าร้อง, หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรต่อต้านการเลือกปฏิบัติและเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ ผลกระทบเชิงลบของการล่วงละเมิดและ 
ความรุนแรงจ�าเป็นต้นได้รับการประเมนิ และควรมกีารส่งต่อไปสู่การให้ค�าปรกึษาตามความจ�าเป็น

4.7.1	การจัดการกับผลจากความรุนแรงทางกาย	
เมือ่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ประชากรอืน่ๆ บคุคลข้ามเพศประสบกบัระดบัของความรนุแรงในระดบัสงูกว่ากลุม่ประชากรอืน่ๆ รากฐานของความ

รุนแรงนี้คอืความเกลยีดกลัวบุคคลข้ามเพศ (คอืทัศนคตขิองบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซึ่งมลีักษณะการไม่ยอมรับ, ดูแคลน, และดูหมิ่น และพฤตกิรรม
ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ และบุคคลซึ่งถูกมองว่าไม่ตรงตามบรรทัดฐานทางเพศ) ภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศมีได้หลากหลายรูปแบบ  
ซึ่งรวมถงึความรุนแรงทางกายด้วย

ผลจากการท�าร้ายร่างกายก็คือบุคคลข้ามเพศบางคนอาจเข้ารับบริการสุขภาพเป็นครั้งแรก ณ ห้องฉุกเฉินของคลินิกและโรงพยาบาล  
ผู้ให้บรกิารสุขภาพควรตระหนักว่ามคีวามจ�าเป็นสี่ประการที่ต้องได้รับการพจิารณา:

1. ความจ�าเป็นด้านสุขภาพทางอารมณ์และจติวทิยาในระยะเร่งด่วน
2. ความจ�าเป็นด้านสุขภาพทางกายในระยะเร่งด่วน
3. ความจ�าเป็นในความปลอดภัยในระยะต่อเนื่อง
4. ความจ�าเป็นในการให้ความช่วยเหลอืและสุขภาพจติในระยะต่อเนื่อง (WHO et al., 2014)

นอกจากนี้ยังมขี้อควรค�านงึเพิ่มเตมิดังนี้:

 � ให้ความช่วยเหลอืเบื้องต้นก่อน
 � ให้ยาคุมก�าเนดิแบบฉุกเฉนิโดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถให้ได้จนถงึ 5 วัน หลังการมเีพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 � ให้ยา PEP (post-exposure prophylaxis) เพื่อป้องกันการตดิเชื้อ HIV ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกดิเหตุที่มโีอกาสเสี่ยงตดิเชื้อ
 � ให้การป้องกันและรักษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์
 � ให้วัคซนีไวรัสตับอักเสบ B
 � ตรวจการตดิเชื้อ HIV และการตัง้ครรภ์
 � ประเมนิสุขภาพจติและให้การดูแลตามความจ�าเป็น (WHO et al., 2014)

4.8 การให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้
ตรงกับเพศภาวะ

องค์การอนามัยโลกยังไม่มีนโยบาย, ข้อแนะน�า, หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยน 
รูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ แนวปฏิบัติด้าน HIVขององค์การอนามัยโลกเมื่อไม่นานมานี้ได้ระบุว่าการเข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับการมีชีวิตอยู่และการมีสุขภาวะที่ดีของบุคคลข้ามเพศ และยังจ�าเป็นต่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น การป้องกันการติดเชื้อ HIV,  
การวนิจิฉัย, การรักษา, และการดูแล(WHO, 2014a; WHO 2014b; WHO 2015b)

อย่างไรกต็าม การเข้าถงึการให้บรกิารสุขภาพทีม่ลัีกษณะจ�าเพาะ เช่น การให้ค�าปรกึษาเฉพาะทาง, การให้ฮอร์โมน, และ/หรอืการผ่าตัด นัน้
ยังมอียู่อย่างจ�ากัดในภูมภิาคนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะที่อยู่ในแนวทางต้นแบบฉบับนี้ 
มีที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นและตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีจากหลักปฏิบัติในการให้การดูแลซึ่งพัฒนาโดย UCSF และยังอ้างอิงจาก WPATH SOC7 
อกีด้วย (Coleman et al., 2011) 
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4.8.1	การก�าจัดขนบริเวณใบหน้าและร่างกาย
ฮอร์โมนแอนโดรเจนส่งผลต่อการกระจายตัวของเส้นขนตามร่างกาย ทัง้นี้แอนโดรเจนนัน้มอียูม่ากกว่าในบคุคลซึง่เป็นเพศชายตัง้แตแ่รกเกดิ 

ซึ่งน�าไปสู่การมีเส้นขนตามร่างกายที่มากกว่า เส้นขนบริเวณร่างกายเริ่มขึ้นในช่วงหลังจากเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และอาจขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกาย
ยกเว้นรมิฝีปาก, ฝ่ามอื, ฝ่าเท้า, และหลังใบหู

ส�าหรับผู้ชายข้ามเพศ การให้ฮอร์โมนแอนโดรเจนมักกระตุ้นการเกิดขึ้นของเส้นขนตามร่างกาย ซึ่งรวมถึงเส้นขนบริเวณใบหน้าด้วย  
หากบุคคลนั้นมีกรรมพันธุ์ของการมีขนดก (hirsutism) ดังนั้นประเด็นเรื่องเส้นขนบริเวณร่างกายส�าหรับผู้ชายข้ามเพศนั้นอยู่ที่การปรับตัวต่อการ
มีขนขึ้นตามร่างกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าอกหากพวกเขาได้รับฮอร์โมนโดยยังไม่ได้ผ่าตัดหน้าอกออก) หรือการปรับตัวต่อรูปแบบของ
การหัวล้านแบบผู้ชาย

ส�าหรบัผูห้ญงิขา้มเพศ การรับฮอร์โมนเพศหญงิไม่ช่วยก�าจดัเส้นขนตามร่างกายหรอืใบหน้าหากเส้นขนเหล่านัน้ได้เกดิขึ้นแล้วในช่วงวยัเจรญิ
พนัธุ ์ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผูห้ญงิข้ามเพศหลายคนต้องประสบกบัความอดึอดัใจในการมเีส้นขนขึ้นตามร่างกายในแบบผูช้าย รวมถงึการมหีนวดเครา
ซึ่งต้องถูกโกนหรอืถอนและปกปิดด้วยเครื่องส�าอางเป็นประจ�าทุกวัน

กล่องที่ 4.3: ตัวอย่างของการบริหารจัดการในสถานพยาบาลด้านกระบวนการก�าจัดเส้นขนส�าหรับผู้หญิง
ข้ามเพศ (ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)

ม�ตรก�รป้องกัน
 � การก�าจัดเส้นขนจ�าเป็นต้องมีการก�ากับดูแลทางการแพทย์ ในกรณีที่ภูมิต้านทานของผู้รับบริการอยู่ในภาวะถูกกด
 � ไม่แนะน�าให้รับการก�าจัดขนด้วยเลเซอร์ในคลินิกเสริมความงามหากไม่มีการก�ากับดูแลทางการแพทย์
 � ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในกระบวนการก�าจัดขนอย่างยิ่ง
 � ควรมีการดูแลเป็นพิเศษส�าหรับผู้รับบริการที่มีอาการทางผิวหนังบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว

ผลข้�งเคยีงที่อ�จเกดิขึ้นได้
 � การโกนขน: อาจเกิดขนขึ้นเป็นตอ, ผิวไหม้, ขนคุด
 � การแว็กซ์ขน: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุดแบบติดเชื้อ (อาจมีหนอง)
 � การก�าจัดขนด้วยวิธีการทางเคมี: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุดแบบติดเชื้อ
 � การก�าจัดขนด้วยกระแสไฟฟ้า: อาจเกิดอาการผิวไหม้, ขนคุด, และเซลลูไลท์
 � เลเซอร์: อาจเกิดอาการผิวไหม้

ก�รบรหิ�รจัดก�รสถ�นพย�บ�ล
 � การเข้าถึง, การให้ค�าแนะน�า, การพัฒนาแผนการรักษา, การประเมินการใช้ยา, และการสนับสนุนกระบวนการทางเลือก

ทีม่า: ดดัแปลงจากแนวทางต้นแบบแนวทางการให้บรกิารสขุภาพครบวงจรแก่บุคคลและเครอืข่ายบุคคลข้ามเพศในภูมภิาคแครบิเบยีนและ
ประเทศอื่นที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans Persons and their Communities in 
the Caribbean and other Anglophone Countries)

68. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: https://bindinghealthproject.wordpress.com/.

ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนต้องการวิธีการก�าจัดขนที่ให้ผลถาวรกว่า ในบางประเทศการก�าจัดขนด้วยเลเซอร์อาจเป็นทางออกที่ดีหากได้รับ 
การดแูลโดยผูเ้ชีย่วชาญ แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเสีย่งเพิม่สงูขึ้นกับบคุคลซึง่มสีผีวิเข้ม เลเซอร์ต่างชนดิกันก็มรีะดบัของความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกนั
หากใช้กับผวิสเีข้ม (Elman et al., 2000) ผู้รับบรกิารที่มผีวิสเีข้ม (หรอืแม้แต่ผู้รับบรกิารที่มผีวิสผีลมะกอกหรอืสนี�า้ตาลอ่อน) ควรศกึษาข้อมูลเป็น
อย่างดเีพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บรกิารยงิเลเซอร์นัน้มทีักษะที่จ�าเป็นและมเีครื่องมอืการยงิเลเซอร์กับลักษณะผวิของตน

การก�าจัดขนด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก�าจัดขนตามร่างกายและใบหน้า แต่มีราคาแพง ใช้เวลานาน และท�าให้เกิด 
ความไม่สบาย การก�าจัดขนด้วยไฟ้ฟ้าควรท�าโดยผู้เชีย่วชาญซึง่มคีณุสมบตัใินการด�าเนนิการและมคีวามรูเ้ป็นอย่างดเีกีย่วกับกระบวนการและการ
ดูแลหลังการท�าซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงแสงแดดและการใช้เครื่องส�าอาง หากต้องการเข้ารับกระบวนการก�าจัดขนรูปแบบอื่นๆ ควรหารืออย่าง
เปิดเผยกับผู้ให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นมีความปลอดภัยและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ กล่องที่ 4.3 ระบุถึงตัวอย่างของการป้องกัน,  
ผลข้างเคยีงที่อาจเกดิขึ้นได้, และการบรหิารจัดการในกระบวนการก�าจัดขนส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศ
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ผลกระทบทางสุขภาพของการพันหน้าอกในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศ (ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ)

โครงการ Bindnig Health เป็นโครงการศกึษาวจิัยในปี พ.ศ. 2557ศกึษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของการพันหน้าอกในกลุ่มตัวอย่าง 
1,800 คน จากทั่วโลกที่พันหน้าอก ซึ่งรวมถึงผู้ชายข้ามเพศในภูมิภาคนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยถูกถามค�าถามเกี่ยวกับการพันหน้าอก 
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ, ผลลัพธ์ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต, ปฎิกิริยาระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ, และการใช้บริการการดูแลที่มี
ความจ�าเพาะต่อบุคคลข้ามเพศ ผู้เข้าร่วมการวิจัยรายงานถึงปัญหาสุขภาพเชิงลบหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กระดูกร้าว (ร้อยละ 3) ไปจนถึง
อาการปวดหลัง (ร้อยละ 54)

เมือ่ดูทีค่วามเข้มข้นในการใช้งาน (จ�านวนชัว่โมงต่อวัน), ความถี ่(วนัต่อสปัดาห์), และระยะเวลา (พนัอยูก่ีเ่ดอืน) พบว่าความถีม่คีวามสมัพันธ์
กับผลลัพธ์เชิงลบต่อสุขภาพมากที่สุด นั่นหมายความว่าการลดจ�านวนวันต่อสัปดาห์ในการพันหน้าอกและปล่อยให้มีวันที่ไม่พันบ้างอาจช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกดิผลลัพธ์เชงิเลบิต่อสุขภาพ

ขนาดหน้าอกไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเจ็บปวดหรอืปัญหาด้านกล้ามเนื้อและกระดกู แต่มคีวามสมัพันธ์กบัปัญหาผวิหนังและเนื้อเยือ่อ่อน
แทน เช่น การเกิดแผลเป็น, อาการบวม, และความเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง บุคคลซึ่งพันหน้าอกและมีขนาดหน้าอกใหญ่อาจต้องตระหนักถึง 
ความเสีย่งเหล่านี้ไว้ การสนบัสนนุข้อแนะน�าให้ใช้สิง่ของเช่น เทปพนัแผลแบบ Ace bandayes, แวรป็ถนอมอาหาร, และเทปกาว นัน้มคีวามสมัพนัธ์
กับปัญหาเชงิลบต่อสุขภาพและเป็นสิ่งที่ควรหลกีเลี่ยง

ส�าหรับสุขภาพจติ สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ตอบว่า “สุขภาพจติด”ี หรอื “สุขภาพจติดมีาก” ในกลุ่มที่ยังไม่ได้พันหน้าอกนัน้อยู่ที่ร้อยละ 7.5 
ในขณะที่กลุ่มที่พันหน้าอกแล้วตอบค�าถามด้วยค�าตอบเดียวกันกว่าร้อยละ 69.9 ซึ่งสะท้อนถึงประโยชน์ด้านสุขภาพจิตของการพันหน้าอกต่อ
สขุภาพจติของบคุคลข้ามเพศบางคน นอกจากนี้ผลการศกึษายงัพบว่าผู้ทีพั่นหน้าอกได้ตอบว่าตนมคีวามสามารถในการออกสู่สาธารณะมากขึ้น
และรู้สกึปลอดภัยมากขึ้นเมื่อพันหน้าอกอกีด้วย

บคุคลข้ามเพศควรชัง่ใจระหว่างความเสีย่งด้านร่างกายทีอ่าจเกดิขึ้นได้กบัการใช้งานร่างกายในแต่ละวนัและความปลอดภยัด้านใจ, อารมณ์, 
และประโยชน์อืน่ๆ เมือ่พจิารณาว่าจะพนัหน้าอกหรอืไม่หรอื พันเยอะเพยีงใด ความเสี่ยงต่อร่างกายจากการพันหน้าอกอาจถกูบรรเทาลงได้ด้วย
การก�าหนดให้มีวันที่ไม่พันหน้าอก และเลือกวิธีการพันหน้าอกที่ปลอดภัย ควรมีการศึกษาวิจัยแบบติดตามผลในระยะยาวและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
(randomised) เพื่อสร้างหลักฐานเชงิประจักษณ์อันจะเป็นรากฐานของข้อแนะน�าเหล่านี้ (Acevedo et al., 2015)

นอกจากนี้ผู้หญงิข้ามเพศในบางวฒันธรรมยงัใช้วธิดีัง้เดมิในการก�าจดัเส้นขน เช่น การใช้แหนบถอนขนแบบดัง้เดมิ (chimta) ในประเทศอนิเดยี  
(Singh et al., 2014)

4.8.2	การเปลี่ยนแปลงร่างกายนอกเหนือจากวิธีทางการแพทย์	
บุคคลข้ามเพศอาจใช้อุปกรณ์พันหน้าอก, สิ่งของที่ใช้ยัดเสรมิส่วนของร่างกาย, กายอุปกรณ์, หรอืสิ่งอื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของ

ตันเอง ส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศอาจมีได้ทั้งชุดชั้นในแบบเสริมทรวงอก, การแต๊บอวัยวะเพศเพื่อซ่อน, และการสวมวิกหรือต่อผม การ “แต๊บ” นั้น
เป็นการดนัอณัฑะขึ้นไปด้านในของร่างกายเลก็น้อยและดงึองคชาตไิปด้านหลงัระหว่างขาทัง้สองข้าง และใช้กางเกงไหนทีร่ดัแน่นหรอืเทปกาวผ่าตดั
ในการยดึไว้ให้อยู่กับที่

ผูห้ญงิข้ามเพศควรใช้แต่เพยีงเทปกาวผ่าตดัเท่านัน้ เนือ่งจากเทปชนดิอืน่อาจท�าให้ผวิหนงัในบรเิวณนัน้ลอกออกได้ การตดัขนให้สัน้ในบรเิวณ
หว่างขาจะท�าให้ลอกเทปออกได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การแต๊บเป็นระยะเวลานานเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ จึงดีกว่าที่จะมีเวลาในแต่ละวันที่ 
ไม่แต๊บ การแต๊บสามารถท�าให้เกิดอาการถลอกและแสบบวม และยังสามารถส่งผลให้ปริมาณอสุจิลดลง ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญทีจะต้องพิจารณา
ส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศที่ต้องการมบีุตร

ผู้ชายข้ามเพศที่ยังมิได้รับการผ่าตัดหน้าอกมักใช้อุปกรณ์ในการพันหน้าอกให้ดูแบน ผลการด�าเนินงานจากโครกงาร Binding Health  
(ดูในกล่อง) ได้แนะน�าวธิใีนการลดผลกระทบเชงิลบต่อสุขภาพจากการพันหน้าอก68

ผู้ชายข้ามเพศอาจใช้อวัยวะเพศชายเทียมหรือกายอุปกรณ์ในการสร้างความอูมในบริเวณหว่างขา กายอุปกรณ์บางประเภทยังสามารถใช้
ในการช่วยการขับปัสสาวะในท่ายืนและสามารถใช้สอดใส่เข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ได้ กายอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่อย่าง
จ�ากัดในประเทศในภูมภิาคเอเชยี
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4.8.4	กระบวนการผ่าตัดและขั้นตอนมาตรฐานทางการแพทย์อื่นๆ	
ข้อมูลในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัดที่ผู้รับบริการอาจก�าลังพิจารณาจะท�าหรือได้ท�ามาแล้ว ผู้ให้บริการควร

ด�าเนินการตามกระบวนการเหล่านี้หลังจากได้ประเมินความพร้อมของผู้รับบริการในการรับบริการนั้นๆ แล้ว เฉกเช่นเดียวกันกับการด�าเนินการ
ทางการแพทย์อื่นๆ WPATH SOC7 ได้รวบรวมรายการของสิ่งที่ควรประเมนิเอาไว้ (Coleman et al., 2011, ภาคผนวก C) นอกจากนี้ในบางประเทศ
ยังอาจมแีนวปฏบิัตขิองประเทศตนอยู่ด้วย

การผ่าตัดแปลงเพศ เช่น การสร้างช่องคลอดใหม่และการสร้างองคชาตใิหม่ อาจมไิด้เข้าถงึได้ในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
ที่มทีรัพยากรจ�ากัด อย่างไรก็ตามในประเทศที่เป็นส่วนใหญ่ บุคคลข้ามเพศสามารถเข้าถงึการผ่าตัดบางอย่าง เช่น การผ่าตัดเอามดลูกออก, การ
ตัดเอาอัณฑะออก, และการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อหน้าอกออกเพื่อป้องกันมะเร็ง เนื่องจากการผ่าตัดเหล่านี้มีอยู่โดยท่ัวไปแม้กับบุคคลซึ่งมิใช่บุคคล
ข้ามเพศก็ตาม หากสถานบรกิารใดมกีารให้บรกิารนี้อยู่ ก็ไม่ควรปฏเิสธสทิธใินการรับบรกิารของบุคคลข้ามเพศ

แพทย์ปฐมภมูคิวรสามารถทีจ่ะอภปิรายถงึข้อดแีละข้อเสยีและความแตกต่างของการบรกิารทางการแพทย์ต่างๆ ซึง่อาจถูกแนะน�าเพือ่สนอง
ตอ่สขุภาพโดยรวมของผูรั้บบรกิารได้ และควรให้ความช่วยเหลอืผู้รับบรกิารในการท�าความเข้าใจตัวเลอืกในการผ่าตดั ซึง่อาจรวมถงึการผา่ตดัเอา
มดลกูออกหรอืการตดัรงัไข่ทัง้สองข้างออกในผูช้ายข้ามเพศ หรอืการปรกึษาเกีย่วกับท่อปัสสาวะในผู้หญงิข้ามเพศ แพทย์ปฐมภูมจิ�าเป็นต้องมคีวาม
รู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงร่างกาย

อายุมิใช่เพียงปัจจัยเดียวที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามกระบวนการผ่าตัดส�าหรับการแปลงเพศอาจ 
ไม่สามารถกระท�าได้ส�าหรบับุคคลข้ามเพศทีม่อีายมุากแล้ว เนื่องจากเงือ่นไขทางสขุภาพ บคุคลข้ามเพศสูงอายทุีต่้องการผ่าตดัควรปรกึษาขัน้ตอน
ในรายละเอยีด, เงื่อนไขทางกายภาพ, และระยะเวลาพักฟื้นกับศัลยแพทย์เพื่อยนืยันความปลอดภัยและประสทิธภิาพ 

แพทย์ปฐมภมูอิาจต้องสามารถให้การดูแลหลังการผ่าตดัส�าหรบัผู้รบับรกิารทีร่บัการผ่าตดัในประเทศอืน่ พวกเขายงัอาจถกูเรยีกร้องให้ร่วม
ชักจูงผู้ให้บรกิารประกันสุขภาพหรอืผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ให้มองเห็นและร่วมสนองต่อความจ�าเป็นทางการแพทย์ของผู้รับบรกิาร

การให้ฮอร์โมนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรบับรกิารอย่างต่อเน่ืองในการดูแลรักษา (ส�าหรบัผู้ก�าหนดนโยบาย)

บุคคลข้ามเพศหลายคนใช้ฮอร์โมนที่ท�าให้มีลักษณะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมากขึ้นเพื่อท�าให้ลักษณะทางกายภาพของพวกเขาตรงกับ
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน ผู้เข้าร่วมในการศกึษาวจิัยเชงิคุณภาพเมื่อไม่นานมานี้ได้ยนืยันความรู้และข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมที่ปรกึษา
ของแนวทางต้นแบบฉบับนี้ นั่นก็คือบุคคลข้ามเพศให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมนมากกว่าการดูและรักษาภาวะติดเชื้อ HIV (WHO, 
2014a; WHO, 2014b) การให้ฮอร์โมนจงึอาจสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการดงึบุคคลข้ามเพศเข้ารับการดูและรักษา HIV

“ฉันอยำกจะพบกับแพทย์เฉพำะทำง กลุ่มผู้ขำยบริกำรทำงเพศที่เป็นข้ำมเพศอย่ำงพวกเรำนั้นต้องมีเพศสัมพันธ์ในกำรท�ำงำน... 
พวกเขำอยำกดูเป็นผู้หญิง สิ่งที่ฉันบอกกับพวกเขำได้ก็มีเรื่องยำที่ฉันซื้อมำจำกเภสัชกร ฉันคิดว่ำรัฐบำลฟิจิควรพิจำรณำอย่ำงจริงจังว่ำ
นี่เป็นควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพที่ส�ำคัญส�ำหรับบุคคลข้ำมเพศ ถ้ำคุณอบรมหมอให้รอบด้ำน ผู้คนก็มแีต่จะไปออกันใช้บรกิำรที่คลนิกิ และ
รัฐบำลก็จะได้ตัวเลขอย่ำงที่พวกเขำต้องกำร”

  - บุคคลข้ามเพศที่ให้บรกิารทางเพศ, ประเทศฟิจิ

4.8.3	การเริ่มรับฮอร์โมน,	การจัดการ,	และการติดตามผล
ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติมาตรฐานในระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการให้ฮอร์โมนและติดตามในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ การระบุแนวปฏิบัติจึงอยู่

นอกเหนอืขอบข่ายของเอกสารฉบบันี้ อย่างไรกต็ามยงัมแีนวการปฏบิตัทิีถ่กูพฒันาขึ้นโดยองค์กรในประเทศทีม่รีายได้สงู ข้อมลูเข้านี้จะถกูพดูถงึเป็น
ตวัอย่างใน ภำคผนวก A: กำรจดักำรกำรให้ฮอร์โมน, กำรตดิตำมผล และกำรใช้ อนึง่ข้อมลูนั้นไม่ใช่ข้อแนะน�า แต่เป็นเพยีงตัวอย่างจากประสบการณ์
ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกและพื้นที่อื่นๆ
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a) กำรผ่ำตัดแปลงเพศจำกชำยเป็นหญงิ

การตัดอัณฑะ (Orchiectomy)

ผูห้ญงิขา้มเพศบางคนตัดอณัฑะออกโดยไม่ผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่หรอืตดัองคชาตอิอก หากผูร้บัการผ่าตดัอัณฑะรบัฮอร์โมนเอสโตรเจน
อยู่อาจต้องมกีารปรับลดการให้ฮอร์โมนหลังการผ่าตัดและไม่จ�าเป็นต้องรับยาต้านฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน 

การผ่าตัดช่องคลอดใหม่ (Vaginoplasty)

การผ่าตัดช่องคลอดใหม่คอืการสร้างช่องคลอดทีส่ามารถท�าให้ผูร้บัการผ่าตดัมเีพศสัมพนัธ์ในลักษณะเดยีวกับเพศหญงิได้โดยการใช้เนื้อเยือ่
จากอวัยวะเพศชายหรอืล�าไส้ การใช้เนื้อเยือ่จากองคชาตเิป็นวธิทีีซั่บซ้อนซึง่ถกูพฒันาขึ้นเพือ่ใช้เนื้อเยือ่ทีม่ลีกัษณะคล้ายกนัและรกัษาคุณสมบตัขิอง
การรบัรู้ความรูส้กึของระบบประสาทเอาไว้เพือ่คงไว้ซึง่การตอบสนองทางเพศ กระบวนการผ่าตดัช่องคลอดใหม่มกัประกอบไปด้วยการสร้างคลติอรสิ 
ที่มีความไวต่อความต้องการทางเพศและการสร้างแคมใหญ่และแคมเล็กจากเนื้อเยื่อโดยรอบและผิวหนัง รวมถึงการสร้างกลีบคลุมคลิตอริส  
การสร้างช่องคลอดใหม่โดยการปลกูถ่ายล�าไส้ใหญ่นัน้ไม่จ�าเป็นต้องท�าการขยายขนาดช่องคลอดใหม่และช่องคลอดใหม่จะมกีารหล่ังสารหล่อลืน่ออก
มาเอง ทว่าการหลัง่สารหล่อลืน่นี้จะเกดิขึ้นตลอดเวลาและอาจสร้างความร�าคาญหรอืเป็นปัญหาส�าหรบับางคน นอกจากนี้หากผ่าตดัช่องคลอดใหม่ 
ด้วยการปลูกถ่ายล�าไส้ใหญ่จะต้องได้รับการตรวจมะเร็งล�าไส้ใหญ่ตามแนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรองมะเร็งและควรมีการติดตามว่าผู้รับ 
การผ่าตัดเกดิการอักเสบของระบบทางเดนิอาหารหรอืไม่ (inflammatory bowel disease)

การตัดองคชาติ (Penectomy) 

โดยมากผู้รับการตัดตัดองคชาตมิไิด้ตัดแต่เพยีงองคชาต ิแต่มักท�าพร้อมกับการสร้างช่องคลอดใหม่ เว้นแต่ในภูมภิาคเอเชยีใต้ที่ซึ่งการตอน
ยังเป็นที่นิยมในบางชุมชน (ดูส่วนที่ 3.4.8.5 ส�าหรับกรณีตัวอย่างจากมุมมองทางการแพทย์และมุมมองของชุมชน) เทคนิคการผ่าตัดบางรูปแบบ
ใช้ผวิหนังจากส่วนขององชาตใินการสร้างช่องคลอดใหม่ ดังนัน้กระบวนการของการตัดองคชาตจิงึมใิช่เพยีงการตัดออกเฉยๆ แต่เป็นกระบวนการ
ที่มีความซับซ้อนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายกันและรักษาคุณสมบัติของการรับรู้ความรู้สึกของระบบประสาทเอาไว้เพื่อคงไว้
ซึ่งการตอบสนองทางเพศ

การผ่าตัดเสริมหน้าอก

หากหน้าอกที่เกิดจากการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนมีขนาดไม่ใหญ่พอ (หน้าอกโตแค่ในระดับ “วัยแรกรุ่น”) การผ่าตัดเสริมหน้าอกอาจม ี
ความจ�าเป็นเพื่อท�าให้ผู้รับบรกิารสามารถใช้ชวีติในสังคมได้ในฐานะผู้หญงิ

การผ่าตัดลดขนาดกระดูกอ่อนบริเวณต่อมไทรอยด์ (Reduction thyroidchrondroplasty)

เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระดูกอ่อนบรเิวณต่อมไทรอยด์

การผ่าตัดเส้นเสียง

เป็นการผ่าตัดเพื่อท�าให้มเีสยีงพูดสูงขึ้น ทัง้นี้แนะน�าให้รับการบ�าบัดการพูด (Speech therapy) ก่อนแสวงหาวธิกีารผ่าตัด

การปรับเปลี่ยนใบหน้าให้มีความเป็นหญิง

หมายรวมถงึกระบวนการศัลยกรรมความงามซึ่งปรับเปลี่ยนสัดส่วนของใบหน้าให้มคีวามเป็นเพศหญงิเพื่อการใช้ชวีติในทางสังคมได้

b) กำรผ่ำตัดแปลงเพศจำกหญงิเป็นชำย

การผ่าตัดหน้าอก (Chest reconstruction/bilateral mastectomy)

การผ่าตัดหน้าอกเป็นกระบวนการซึ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ชายข้ามเพศหลายคน เทคนิคที่ใช้มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อเยื่อ
หน้าอกของผู้รับการผ่าตัด หลังการผ่าตัดอาจมีแผลเป็นและหัวนมอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็ก หรืออาจเป็นการปลูกถ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของ
แพทย์ผู้ท�าการผ่าตัด

การตัดมดลูก/รังไข่ (Hysterectomy/oophorectomy)

การตดัมดลกู/รังไข่อาจจ�าเป็นในกรณทีีม่เีนื้องอก, หรอืมคีวามจ�าเป็นเกีย่วกับเยือ่บโุพรงมดลูก, หรอืท�าเพือ่การป้องกันโรคในกรณทีีม่ปีระวัติ
เป็นมะเร็งในครอบครัว การตดัมดลูกอาจเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดสร้างองคชาตหิรอืการตดัช่องคลอดเมือ่เนื้อเยือ่ของช่องคลอดถกูน�ามาใช้เพือ่
สร้างท่อปัสสาวะ
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การท�าอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty)

การท�าอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty) เป็นการสร้างอวัยวะเพศชายด้วยการใช้คลิตอริสที่ถูกขยายขนาดขึ้นด้วย 
เทสโทสเตอโรนมาท�าเป็นลงึค์ ลงึค์ที่สร้างขึ้นนัน้โดยทั่วไปมักมขีนาดเล็กและมลีักษณะคล้ายองคชาตขิองผู้ชายในวัยรุ่น แต่ยังมเีนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้ 
(erectile tissue) และส่วนรับรู้ความรู้สกึได้อยู่ กระบวนการผ่าตัดจะปลดปล่อยให้กลบีคลุมคลติอรสิและเส้นเอ็นออกเพื่อเพิ่มความยาวของอวัยวะ 
และอาจรวมถึงการยกระดับต�าแหน่งของอวัยวะดังกล่าวมาทางด้านหน้าของร่ายกายประมาณ 1 เซ็นติเมตร และอาจมีการสร้างถุงอัณฑะเทียม
และการสร้างท่อปัสสาวะขึ้นด้วย (มักพบการท�าท่อปัสสาวะได้ไม่บ่อยนัก) การปิดช่องคลอดมีทั้งการปิดแบบสมบูรณ์กับปิดแบบบางส่วน หรือ 
อาจะไม่มกีารปิดช่องคลอดเลย ทัง้นี้ขึ้นอยูก่บัเทคนคิของแพทย์ผูท้�าการผ่าตดั กระบวนการเมตตอยด์นี้มกีารกระท�าต่อร่างกายน้อยกว่าการท�าแบบ 
phalloplasty (ดูรายละเอยีด้านล่าง) และเน้นการคงไว้ซึ่งการรับความรู้สกึทางเพศ การสร้างท่อปัสสาวะช่วยให้ผู้รับการผ่าตัดสามารถยนืปัสสาวะ
ได้ หากไม่สร้างท่อปัสสาวะ ผู้รับการผ่าตัดอาจต้องการใช้อุปกรณ์ส�าหรับการยนืปัสสาวะ (stand-to-pee: STP)69

การท�าอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโล (Phalloplasty) 

การท�าอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโล (Phalloplasty) คือการสร้างอวัยวะเพศชายที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอวัยวะเพศชายขณะแข็งตัว
ด้วยการใช้เนื้อเยื่อจากส่วนอื่นของร่างกายผู้รับการผ่าตัด วิธีการนี้ให้ความส�าคัญกับขนาดและลักษณะมากกว่าความสามารถในการแข็งตัวและ 
ความรู้สกึทางเพศ (ในบางกรณ)ี ส่วนของผวิหนงัทีใ่ช้ในกระบวนการนี้มทีัง้ผวิหนงัจากส่วนท้อง (ไม่สามารถรบัความรู้สกึทางเพศ), แขนส่วนปลาย, 
เดลทอยด์, น่อง (ทั้งสามส่วนมเีส้นประสาททีส่ามารถน�าไปเชือ่มต่อกับเส้นประสาทพวิเดนดอล (pudendal nerve) เพือ่สร้างให้สามารถรบัความรูส้กึ 
ทางเพศ) ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะสามารถสร้างได้โดยการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ช่วยการแข็งตัว (penile prostheses) แบบกึ่งแข็งหรือ
แบบปั๊มลม

การสร้างถุงอัณฑะ (Scrotoplasty)

การสร้างถงุอณัฑะโดยปกตแิล้วจะใช้เนื้อเยือ่แคมใหญ่และน�า้เกลอืหรอืซลิโิคนทรงอณัฑะ แพทย์ผูผ่้าตดับางคนอาจใช้เครือ่งมอืขยายเนื้อเยือ่
และใส่น�้าเกลือหรือซิลิโคนเข้าไปหลังจากเนื้อเยื่อได้ยืดออกมากพอที่จะใส่เข้าไปได้ กระบวนการดังกล่าวนี้โดยมากมักท�าพร้อมกับการท�าอวัยวะ
เพศชายทัง้แบบเมตตอยด์และแบบฟาโล แต่การท�าอวัยวะเพศชายด้วยวธิฟีาโลหรอื การต่อท่อปัสสาวะบางรูปแบบ (ขึ้นกับเทคนคิของแพทย์) อาจ
ท�าให้ต้องสร้างถุงอัณฑะในภายหลังหลังจากการพักฟื้นท่อปัสสาวะ

การสร้างท่อปัสสาวะ (Urethroplasty)

คอืการสร้างท่อปัสสาวะในองคชาตใิหม่เพือ่ท�าให้ผูร้บัการผ่าตดัสามารถยนืปัสสาวะได้ โดยมากมกัท�าไปพร้อมๆ กบัการผ่าตดัสร้างอวยัวะเพศ

การตัดช่องคลอด

การผ่าตัดเพื่อเอาช่องคลอดออก อาจท�าได้ทั้งวิธีการผ่าตัด หรือแบบ ablative ทั้งนี้จ�าเป็นต้องมีการตัดช่องคลอดออกหากต้องการปิด 
ปากช่องคลอด

c) กำรตดิตำมหลังกำรผ่ำตัด

ผู้หญิงข้ำมเพศ: ผู้หญิงข้ามเพศควรได้รับการตรวจติดตามว่าการฟื้นตัวเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ หลังจากการผ่าตัดช่องคลอดใหม่แบบใช้
ผิวหนังจากส่วนองคชาติ ผู้รับการผ่าตัดต้องท�าการขยายช่องคลอดใหม่นั้นสามถึงสี่ครั้งต่อวันตามค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัดโดยกมาใช้
อุปกรณ์ขยายช่องคลอดที่มขีนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทัง้นี้หลังจาก 6-12 เดอืนแรก หากผู้รับการผ่าตัดมเีพศสัมพันธ์เป็นประจ�า ก็ไม่มคีวามจะเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์ขยายช่องคลอดอีก แต่หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เป็นประจ�าจะต้องใช้เครื่องขยายช่องคลอด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ อนึ่ง จ�าเป็นต้องใช้สาร
หล่อลื่นในการมเีพศสัมพันธ์ทุกครัง้

ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดอาจมีได้ทั้งอาการเลือดออก, การติดเชื้อ, หรือการสมานแผลไม่สมบูรณ์ หนึ่งในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
แม้ไม่ใช่ในทันทหีลังการผ่าตัดคอืภาวะท่อปัสสาวะตบีตัน ทัง้นี้หากเกดิผลข้างเคยีงดังกล่าวควรปรกึษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การท�าแป๊บสเมยีร์ในช่องคลอดใหม่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้เนื่องจากช่องคลอดใหม่ถูกบุไว้ด้วยเนื้อเยื่อ keratinised epithelium ซึ่งไม่สามารถตรวจ
ได้ด้วยวิธีการแป๊บสเมียร์ ผู้ให้บริการจึงควรตรวจด้วยตาเป็นระยะๆ โดยการใช้อุปกรณ์ถ่าง (speculum) ในการหาหูดที่อวัยวะเพศ, ความเสื่อม,  
และบาดแผลอื่นๆ หากพบสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ท�าการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม ผนังของล�าไส้เทียมนั้นโดยมากคือ
ผวิหนัง มใิช่เนื้อเยื่อเมอืก ในกรณทีี่เป็นเนื้อเยื่อเมอืกมักเป็นเนื้อเยื่อจากท่อปัสสาวะหรอืล�าไส้

69. ดู www.ftmessentials.com
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ผู้ชำยข้ำมเพศ: ผู้ชายข้ามเพศควรได้รับการตรวจติดตามว่าการฟื้นตัวเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหน้าอกอาจมีได้ทั้ง
อาการห้อเลอืด, การตายของเซลล์บรเิวณหวันมบางส่วนหรอืทัง้หมด, และการเกดิฝี การใส่สายระบายและการใช้อุปกรณ์พนัไว้ไม่ใช่สิง่ทีร่บัประกนั
ว่าจะป้องกนัผลขา้งเคยีงเหล่านี้ได้ อาจเกดิแผลเป็นประเภทคลีอยด์ได้ในคนเอเชยีในภมูภิาคนี้ ในบางกรณกีารเกดิแผลเป็น อาจบรรเทาไดด้ว้ยการ
ไม่ท�าให้แผลผ่าตดัมกีารยดืขยายในระหว่างการพกัฟ้ืน ผลข้างเคยีงของการของการท�าอวยัวะเพศเทยีมมไีด้ทัง้การทะลขุองวสัดทุีใ่ส่เข้าไปในร่างกาย
ออกมาภายนอก, แผลช่อนทะลุและการตีบตันของท่อปัสสาวะ, การสูญเสียความรู้สึกทางเพศ, และภาวะเนื้อเยื่อตายในองคชาติใหม่จากการท�า
แบบฟาโลซึ่งมักไม่พบปัญหานี้ในการท�าแบบเมตตอยด์

โดยสรุปแล้ว ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีบทบาทที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ตัวอย่างเช่น 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ครอบครัวอาจสามารถให้ข้อมูลหรือให้การดูแลป้องกันโรค, ท�าการประเมินขั้นต้น, การจัดการปัญหาสุขภาพ 
ทัง้ในประเด็นทั่วไปและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน, หรอืกระทั่งการส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางตามความเหมาะสม หลักปฏบิัตใินบทนี้
ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการท�างานผู้ให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมิ

ในบทถัดไปจะเป็นการอภิปรายตัวอย่างของหลักปฏิบัติเฉพาะส�าหรับบุคลากรสุขภาพซึ่งท�างานกับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ





การท�างานกับ
เด็กและเยาวชน

ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ
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5.1 บทน�า
ภายในภูมภิาคนี้มคีวามแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมากในด้านประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนซึ่งการแสดงออกทางเพศหรอือัตลักษณ์

ทางเพศภาวะแตกต่างไปจากเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้ค�าซึ่งเด็กและเยาวชนข้ามเพศใช้อธิบายตนเอง  
ในขณะทีม่ผู้ีซึง่ระบวุ่าตนเป็นบคุคลข้ามเพศ กย็งัมคีนอืน่ๆ ซึ่งมแีนวคดิเกีย่วกบัความหลากลายทางเพศหรอืความต้องการพื้นทีซ่ึง่พวกเขาจะได้เป็น
อสิระจากการถูกตัง้ค�าถามเกี่ยวกับเพศภาวะของตนและสามารถส�ารวจค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน

สทิธซิึ่งได้ถูกระบุไว้ในอนุสัญญาสทิธเิด็กของสหประชาชาต ิ(United Nations Convention on the Rights of the Child) สามารถน�ามาใช้ได้กับ
บุคคลที่มอีายุต�่ากว่า 18 ปีได้ทุกคน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเด็กนัน้มไิด้ถูกนับว่าเป็นผู้เยาว์อกีต่อไป เพื่อที่จะระบุความจ�าเป็นด้านสุขภาพของ
แตล่ะช่วงอาย ุค�าว่า “เดก็” ในบทนี้จงึใช้เพือ่กล่าวถงึบุคคลซึง่มอีายตุ�า่กว่า 10 ปี และค�าว่า “เยาวชน” และ “คนหนุม่สาว” ถูกใช้เพือ่กล่าวถงึบคุคล
ซึง่มอีาย ุ10 ปีขึ้นไป เยาวชนนัน้หมายถงึบุคคลซึง่มอีายุระหว่าง 10-19 ปี และคนหนุม่สาวหมายถงึคนทีม่อีายรุะหว่าง 10-24 ปี (Interagency Youth 
Working Group, 2010) ส�าหรับข้อมูลที่มคีวามจ�าเพาะกับอายุน้อยกว่าในเอกสารนี้จะใช้ค�าว่า “เด็กและเยาวชน” นยิามเหล่านี้มทีี่มาจากหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของสหประชาชาติ

ค�า อายุ	(ปี) แหล่งที่มา

เด็ก	(children) ต�่ากว่า 18 (หรือต�่ากว่านั้น หากอายุของผู้เยาว์ต�่ากว่า 18) สหประชาชาติ (จากอนุสัญญาสิทธิเด็ก) 

วัยรุ่น	(adolescents) 10–19 UNICEF/WHO/UNFPA 

คนหนุ่มสาว	(young	people)	 10–24 UNICEF/WHO/UNFPA 

เยาวชน	(youth)	 15–24 UNICEF/WHO/UNFPA 

ในบางวัฒนธรรม เช่น บางส่วนในภูมิภาคย่อยโพลีนีเซีย (Polynesia) ในภูมิภาคแปซิฟิก ความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนที่มคีวามหลากหลายทางเพศยังต้องเผชญิกับอุปสรรคในการหาสถานที่ปลอดภัยและส่งเสรมิให้พวกเขา
ได้เป็นตัวของตัวเอง

เด็กและเยาวชนข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นถูกเลือกปฏิบัติและรังแกอยู่บ่อยครั้งเนื่องมาจากอัตลักษณ์และ 
การแสดงออกทางเพศ70 อย่างที่ได้ระบุไว้แล้วในส่วนที่ 3.4.7 ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพจิต การศึกษาวิจัยในภูมิภาคนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงของการกลั่นแกล้งรังแกต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพจิตของบุคคลข้ามเพศ ในส่วนที่ 3.3.4 ซึ่งกล่าวถึงการศึกษาได้กล่าวให้เห็นถึงโครงการ
ริเริ่มในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการท�าให้โรงเรียนมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
และครอบครัวของพวกเขา

องค์การอนามัยโลกยังไม่มีนโยบาย, ข้อแนะน�า, หรือแนวปฏิบัติเฉพาะในประเด็นการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�าหรับเยาวชนและวัยรุ่นที่เป็นบุคคลข้ามเพศ หลักปฏิบัติและข้อมูลในบทนี้มีที่มาจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อ
สุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวทิยาลัยแคลฟิอร์เนยี ซานฟรานซสิโก (UCSF) และได้รับข้อมูลจากเอกสารวชิาการอย่างย่อด้าน HIV และเยาวชน
ข้ามเพศในปี พ.ศ. 2558 “2015 Technical Brief: HIV and young transgender people” (WHO, 2015d) 71 เนื้อหาในบทนี้ยังได้รับการทบทวนและให้
ความเห็นจากผู้ให้บรกิารทางการแพทย์แก่ในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (ดูข้อมูลเพิ่มเตมิในกติตกิรรมประกาศ)

70.  แหล่งข้อมูลการด�าเนินงานของ UNESCO ในประเด็นการกลั่นแกล้งรังแกอันเกิดจากภาวะเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศและโฮโมโฟเบีย: www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/

71.  แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการดูแล: www.transhealth.ucsf.edu/protocols 
 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการอย่างย่อด้าน HIV และเยาวชนในปี พ.ศ. 2558 ได้ที่: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179866/1/WHO_HIV_2015.9_eng.pdf

กำรสนับสนุนแนวทำงต้นแบบฉบับนี้ขององค์กำรอนำมัยโลก มิได้หมำยควำมว่ำองค์กำรอนำมัยโลกรับรองแนวปฏิบัติที่ได้ระบุไว้ในบทนี้  
แนวปฏบิตัทิีอ่งค์กำรอนำมยัโลกให้กำรรบัรองต้องผ่ำนกระบวนกำรพฒันำตำมมำตรฐำนของกระบวนกำรพฒันำแนวปฏบิตัขิององค์กำรอนำมยัโลก
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5.2  พฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายเปรียบเทียบกับอัตลักษณ ์
 ทางเพศภาวะที่หลากหลาย

เดก็และเยาวชนทกุคนล้วนได้รับอทิธพิลจากความคาดหวงัทางสงัคมไม่มากก็น้อยขึ้นกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ ทัง้นี้สงัคมในภมูภิาคนี้ 
ยังคงรักษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและลักษณะที่เป็นที่ยอมรับทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายไว้ได้อย่างเด่นชัด การแสดงออกทาง
เพศของเยาวชนนั้นถูกให้ค�าจ�ากัดความว่าเป็นความหลากหลายทางเพศหรือความไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด
เมื่อพฤตกิรรม, ลักษณะ, หรอืบุคลกิของพวกเขาแตกต่างไปจากความคาดหวังของสังคม

เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ การแสดงออกทางเพศของเด็กหรือวัยรุ่นที่แตกต่างไปจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและวิถีทางเพศ เด็กบางคน 
ซึ่งการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดอาจระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศเมื่อพวกเขาโตขึ้น ในขณะที่เด็กบางคนก็
อาจมิได้ระบุว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศเมื่อโตขึ้น เด็กบางคนซึ่งมีการแสดงออกทางเพศแตกต่างไปจากที่สังคมก�าหนดอาจระบุว่าตนเป็นเลสเบี้ยน, 
เกย์, ไบเซ็กชวล, หรือเควียร์ในวัยรุ่น ในขณะที่บางคนก็อาจระบุว่าตนเป็นเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อช่วงอายุ
เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, และวิถีทางเพศที่มีความหลากหลายนั้นเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับวัยรุ่นเนื่องจากเป็นช่วงวัย
ในการค้นหาและยนืยันอัตลักษณ์ของตนเอง

วยัหนุม่สาวคอืวยัแห่งกระบวนการพฒันาทีร่วดเรว็และก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง ช่วงวยันี้คอืช่วงเวลาทีเ่กดิความเปลีย่นแปลง
ทัง้ทางกาย, ทางจติวทิยา, ทางเพศ, ทางอารมณ์, และทางสังคม ซึง่มใิช่เรือ่งง่ายเสมอไปทีจ่ะแยกแยะและประนปีระนอมกบัความรูส้กึเกีย่วกบัร่างกาย
ของตนเองในขณะทีม่คีวามคาดหวงัของสงัคมซึง่ก�าหนดว่าผู้ชายและผูห้ญงิควรเป็นอย่างไร และควรมคีวามรูส้กึดงึดดูทางเพศต่อเพศใด

ทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้หญิงข้ามเพศและอัตลักษณ์ที่มีความเฉพาะทางวัฒนธรรมคือประชากรกลุ่มน้อยทางเพศที่มีผู้คนรับรู้ถึง 
ตัวตนมากที่สุด เช่น ฮจิรา (hijra), มทีสิ (metis), วาเรยี (waria), กะเทย, fa’afafine, และ leiti ทัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงหากท�าให้การเรยีนการ
สอนด้านเพศภาวะและเพศครอบคลุมอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่คนไม่ค่อยรู้จักเข้าไปด้วย เช่น เด็กชายข้ามเพศ หรือผู้ชายข้ามเพศ และเลสเบี้ยน 
ข้อมลูดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่หากได้รับการสนับสนุนโดยการบรกิารให้ค�าปรกึษาในโรงเรยีนจะท�าให้คนหนุม่สาวได้เรยีนรูเ้กีย่วกับความจ�าเป็น
ด้านสุขภาพของตน, การมคีวามสัมพันธ์ที่ส่งเสรมิกับการใช้ชวีติโดยรวม, และการมกีจิกรรมทางเพศที่ปลอดภัย ส�าหรับทุกคนไม่ว่าจะมอีัตลักษณ์
ทางเพศภาวะหรอืวถิทีางเพศเป็นอะไร

ส�าหรับเดก็ซึง่มอีตัลักษณ์ทางเพศภาวะทีห่ลากหลายนัน้ ระดบัของการแสดงออกทางเพศของพวกเขามผีลอย่างสงูต่อการรบัมอืกบัการตตีรา
ทางสังคม (Bockting and Coleman, 2007) บุคคลซึ่งแสดงออกค่อนข้างชัดเจนถงึอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทาง
สังคมมักมแีนวโน้มที่จะถูกรับรู้จากคนอื่นตัง้แต่อายุยังไม่มากและมักต้องเผชญิกับการตตีราจากบุคคลอื่น ในขณะที่บุคคลซึ่งมกีารแสดงออกตาม
ขนบทีส่งัคมก�าหนดมักมแีนวโน้มทีจ่ะแยกตวัเองออกมาโดดเดีย่วและเก็บอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะของตนไว้เป็นความลบั นีอ่าจก่อให้เกดิความรู้สกึ
ถูกตตีราจากภายใน การตตีราทัง้สองรูปแบบได้รับการยนืยันโดยการศกึษาวจิัยแล้วว่ามคีวามสัมพันธ์เชงิลบกับสุขภาพจติ (Bockting et al., 2011)

การประเมนิการแสดงออกทางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศภาวะของเดก็ช่วยท�าให้บคุลากรสุขภาพสามารถแนะน�าการรักษาหรอืการด�าเนนิการ 
ที่เหมาะสมได้ ข้อมูลส�าหรับสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน (เช่น การจัดการกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแก) อาจเป็นประโยชน์ในการให้ 
ความช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศได้ หากเด็กหรือเยาวชนได้หยิบยกประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะขึ้นมาปรึกษา ควรพิจารณาทางเลือกในการรับ
บริการทางการแพทย์ตั้งแต่ผู้รับบริการยังอายุน้อย พร้อมกันนั้นควรท�าการประเมินขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการให้
ความช่วยเหลอืสนับสนุนในด้านอารมณ์และจติวทิยาสังคม

5.3 ความแตกต่างระหว่างเด็กและวัยรุ่น
ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ หมายถงึภาวะทุกข์ใจอันเกดิจากความแตกต่างกันระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ

และลักษณะทางกายภาพ ผู้ให้บรกิารสุขภาพจ�าเป็นต้องตระหนักว่าภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ สามารถมผีลกระทบ 
เชิงลบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและสุขภาวะของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย ภาวะดังกล่าวยังรวมถึงภาวะทุกข์ใจอันเกิด 
เมื่อคนหนุ่มสาวไม่สามารถแสดงออกถงึอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตนได้ ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ อาจเกดิขึ้นได้
กับบุคคลข้ามเพศหรอืคนในกลุ่มความหลากหลายทางเพศบางคนในบางช่วงของชวีติ

เราไม่สามารถคาดการณ์อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเด็กได้แม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศก็ตาม  
งานศกึษาวจิยัแสดงให้เหน็ว่าระดบัของความลืน่ไหลและความหลากหลายในผลลพัธ์นัน้มอียูส่งูทีส่ดุในเดก็ก่อนวยัเจรญิพนัธุ ์(Coleman et al., 2011) 
การเปลี่ยนผ่านทางสังคม (โดยไม่มกีระบวนการทางการแพทย์ใดๆ ) นัน้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และอาจช่วยบรรเทาอาการขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่
ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ได้ อย่างน้อยก็จนกว่าจะย่างเข้าวัยเจรญิพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อค�านงึถงึความลื่นไหลทางเพศในวัยเด็กแล้ว หากเด็กมกีาร
เปลี่ยนผ่านทางสังคมก่อนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนัน้ เป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้พวกเขารู้สกึว่าพวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือ
การแสดงออกทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา
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เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าแล้ว ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด นั้นมีแนวโน้มที่จะคงอยู่นานกว่าใน
กลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มทีม่แีนวโน้มมากกว่าทีจ่ะเปลีย่นผ่านทางการแพทย์มากกว่าเดก็ทีเ่ป็นเพศที่ไม่สอดคล้องกนัของเพศภาวะกบัเพศทีถ่กูก�าหนด  
ณ แรกเกดิปัจจบุนัไม่มกีารศกึษาวจิยัระยะยาว (prospective study) อย่างเป็นทางการ อย่างไรกต็ามในประเทศเนเธอร์แลนด์มกีารศกึษาวจิยัตดิตาม
ผลของเยาวชน 70 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด และได้รับฮอร์โมนเพื่อระงับการเข้าสู่
วัยเจรญิพันธุ์ ทัง้ 70 คนเข้ารับการบรกิารทางการแพทย์เพื่อแปลงเพศ โดยเริ่มจากการรับฮอร์โมนเพื่อท�าให้มคีวามเป็นหญงิหรอืเป็นชายมากขึ้น  
(de Vries et al., 2010) และการตดิตามหลังจากที่เยาวชน 55 คนได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วพบว่าภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด 
ณ แรกเกดิ ของพวกเขาเมือ่เข้าสู่วยัผู้ใหญ่ตอนต้นนัน้ได้คลี่คลายลง พร้อมกบัสภาวะทางจติใจที่พฒันาขึ้นอย่างมเีสถยีรภาพ และความเป็นอยู่ของ
พวกเขาไม่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ ในวัยเดยีวกัน (de Vries et al., 2014)

5.4 การประเมินทางคลินิกครั้งแรกกับเด็ก/เยาวชน และครอบครัว
ในประเทศซึง่มกีารให้บรกิารดงักล่าวและเดก็ในวยัก่อนวยัเจรญิพนัธ์ุสามารถเข้าถงึได้ สิง่ส�าคญัอันดบัต้นๆ คอืการให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ

และให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง เพือ่จะสร้างสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภัยส�าหรบัเดก็ และเพื่อให้ผูป้กครองและเดก็มคีวามรูเ้กีย่วกบัทางเลอืกในการรบับรกิาร
ทางการแพทย์เมื่อย่างเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์

โดยทั่วไปแล้ว เป็นการดีที่สุดที่ผู้ให้บริการสุขภาพควรได้พบกับเด็กและครอบครัวก่อนเพื่อที่จะระบุได้ว่าอะไรคือความกังวลของทั้งเด็กและ
ครอบครัว สิง่ทีส่�าคญัเป็นอย่างยิง่คอืผู้ให้บรกิารต้องไม่มที่าททีี่แสดงออกถงึการตดัสนิผู้รับบรกิาร อตัลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทาง
เพศของเด็กควรได้รับการประเมนิแยกส่วนกัน

เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่เด็กและครอบครัวควรจะได้รับการประเมินว่าตั้งแต่การพบแพทย์ครั้งแรกว่าทั้งเด็กและครอบครัวนั้นอยู่ใน
สถานการณ์เช่นใด มีความเป็นไปได้ว่าเด็กและครอบครัวนั้นอยู่ในสถานการณ์หรือมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นผู้ให้บริการต้องม ี
ความระมัดระวังและตระหนกัว่าข้อมลูทีไ่ด้รบัในขัน้ต้นนี้อาจไม่ใช่ข้อมลูทีม่อียูท่ัง้หมด การอภปิรายเกีย่วกบัการรกัษาทางการแพทย์อาจไม่เหมาะสม
กบัครอบครัวทีเ่พิง่รับรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัลูกของตน และอาจจ�าเป็นต้องมกีารพบแพทย์อกีครัง้ อย่างไรกต็ามการพบแพทย์ครัง้แรกอาจมกีารสอบถาม
ประวตัทิางการแพทย์, การตอบค�าถาม, และการทดสอบทางห้องปฎบิตักิารเพือ่เกบ็ข้อมลูในขัน้ต้นไว้หากมคีวามจ�าเป็นเหมาะสม การตรวจร่างกาย
ควรท�าในการพบแพทย์ครัง้ที่สองหรอืช้ากว่านัน้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กหรอืคนหนุ่มสาวที่เข้ารับบรกิาร แต่ต้องท�าก่อนการสั่งจ่ายยาใดๆ

“หนึ่งในบทบำทที่ส�ำคัญที่สุดของพวกเรำคือกำรอธิบำยให้ครอบครัวของเด็กเข้ำใจว่ำมันไม่ใช่ควำมผิดของใครทั้งนั้น ผู้ปกครองหลำยคนมักมี
ควำมรู้สึกผิด พวกเขำเชื่อว่ำพวกเขำเป็นต้นเหตุให้ลูกของตัวเองกลำยเป็นเช่นนี้ เรำพยำยำมจะท�ำให้พวกเขำเข้ำใจว่ำไม่ได้มีใครท�ำให้เป็นเช่นนี้ 
ทัง้นัน้ ควำมหลำกหลำยทำงเพศไม่ใช่ทำงเลอืก สิ่งทีท่�ำได้กค็อืกำรปล่อยให้เดก็ๆ ได้เป็นตัวของตัวเองเท่ำนัน้ พวกเขำอำจจะอำลยัอำวรณ์กบัตวั
ตนของลกูทีพ่วกเขำรบัรูม้ำตลอดในอดตี แต่มนักส็�ำคัญเหมอืนกันทีพ่วกเขำจะต้องยอมรบัตัวตนของลกูในปัจจบัุน ควำมรกัและกำรสนับสนุนจำก
ผู้ปกครองจะช่วยให้ชวีติของลูกของพวกเขำด�ำเนนิไปได้ง่ำยขึ้นมำก”

 - Rachel Johnson, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเยาวชน, ศูนย์เพื่อสุขภาวะเยาวชน Counties Manukau, ประเทศนวิซแีลนด์

ที่มา: การสอบถามทางอเีมล์, วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การพบกนัครัง้แรกระหว่างแพทย์พบกบัเด็กและครอบครวัควรเป็นการสร้างความสมัพนัธ์และการมส่ีวนร่วมกับทัง้เด็กและครอบครัว เยาวชน
อาจเข้าพบแพทย์โดยไม่มคีรอบครัวมาด้วยในครัง้แรก แต่อย่างไรก็ตามควรส่งเสรมิให้มกีารสนับสนุนจากครอบครัว การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การให้บริการและการหารือเพื่อให้ได้การยินยอม (consent) และการเก็บรักษาความลับมีความส�าคัญอย่างมาก ประวัติด้านจิตวิทยาสังคม 
โดยละเอียดควรถูกซักถามเพื่อระบุความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัวของผู้รับบริการ และผลกระทบของความหลากหลายทางเพศ  
รปูแบบการประเมนิ HEEADSSS เป็นรปูแบบทีใ่ช้กนัท่ัวไปในการสัมภาษณ์ทางจติวทิยาสงัคม (Goldenring et al., 2004) การประเมนินี้ช่วยให้สามารถ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงที่ส�าคัญหรือประเด็นทางสุขภาพทั้งทางกายภาพและสุขภาพจิตได้ ทั้งนี้บ่อยครั้งจะเป็นต้องมีการให้ความช่วยเหลือทาง
จติวทิยาเพิ่มเตมิให้กับครอบครัวในกระบวนการต่างๆ

หากเป็นไปได้ เยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ควรได้รับการพบบุคลากรสุขภาพจิตที่มีประสบการณ์ในประเด็นบุคคลข้ามเพศก่อนเริ่มการให้
ฮอรโ์มนเพศตรงขา้ม ทัง้นี้เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการเปลีย่นผ่าน และช่วยให้วยัรุน่ได้ค้นหาแนวทางการเปลีย่นผ่านทางเพศทีต่นตอ้งการ
และศกึษาถงึผลข้างเคยีงที่อาจเกดิขึ้นได้ คนในวัยหนุ่มสาวควรได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพจติ อย่างไรก็ตามการให้บรกิารทางสุขภาพ
จตินี้ต้องไม่กลายเป็นเงื่อนไขอุปสรรคในการรับฮอร์โมน

หากบุคคลใดๆ ยังมิได้มีการการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างสมบูรณ์ (เช่น ขั้นที่ 5 ในการแบ่งขั้นจอง Tanner)  
ผู้ให้บรกิารเองควรปรกึษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศซึ่งมปีระสบการณ์ในการท�างานกับคนหนุ่มสาวข้ามเพศ
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5.5 การให้บริการที่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศ 
5.5.1	สภาพแวดล้อม

การให้บรกิารหรอืด�าเนนิการทางการแพทย์แก่เด็กควรเน้นไปทีก่ารให้ความช่วยเหลอืในการพฒันาอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะ (โดยไม่ค�านงึว่าจะ
เป็นอัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบใด เช่น ชาย, หญงิ, เพศภาวะที่สาม, หรอืเพศไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ) และ
การป้องกันปัญหาในการปรับตัวทางจติวทิยาสังคมซึ่งรวมถงึทัง้ปัญหาของเด็กและสภาพแวดล้อม (เช่น ครอบครัว, เพื่อ, หรอืคนอื่นๆ ที่โรงเรยีน) 

แนวทางอืน่ๆ อาจให้ความส�าคญักบัสภาพแวดล้อมเป็นหลักเพือ่ทีจ่ะท�าให้เกดิการยอมรบัในชมุชนต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเด็ก แนวทาง
เหล่านี้รับรู้ถึงความทุกข์ใจของเด็กซึ่งมักเกิดจากปัจจัยและปฏิกิริยาจากภายนอก บุคลากรสุขภาพสามารถมีบทบาทส�าคัญได้ด้วยการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศแก่ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ, ครู, และผู้ให้ค�าปรึกษาแนะแนว และยังสามารถสื่อสารเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรสุขภาพอาจถูกก�าหนดบทบาทให้ท�าการสนับสนุนให้โรงเรียนเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
ของเด็กหรือวัยรุ่น การสนับสนุนหรือการกระตุ้นสนับสนุนนี้อาจรวมถึงการสนับสนุนการตัดสินใจในการเปลี่ยนชื่อและ/หรือค�าระบุเพศของเด็กใน
ทะเบยีนประวตัขิองโรงเรยีน ผลลัพธ์ด้านบวกอืน่ๆอาจรวมถงึการทีโ่รงเรยีนอนุญาตให้นักเรยีนข้ามเพศแต่งกายด้วยชุดนกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่หมาะ
สม หรอืได้เข้าร่วมในกจิกรรมและใช้สถานที่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน�า้และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของพวกเขา 
(Counties Manukau District Health Board, 2011)

ผู้ให้บริการควรให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวในการรักษาสมดุลระหว่างการมีทัศนคติที่ดีในการไม่ไปตัดสินเด็กในการค้นหา 
อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของตนกับการออกแบบการด�าเนินการอย่างเป็นขึ้นเป็นตอนเพื่อป้องกันปฏิกิริยาเชิงลบจากสังคมและ 
สภาพแวดล้อมทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ผู้ปกครองจ�าเป็นต้องให้การสนบัสนนุส่งเสรมิให้เด็กสามารถรบัมอืกับความไม่แน่นอนของอัตลักษณ์และการแสดงออก
ทางเพศทีเ่ปลีย่นแปลงได้ และไม่ควรเป็นฝ่ายเริม่หรอืต่อต้านการเปลีย่นแปลงบทบาททางเพศของเดก็ ทัง้นี้ยังมโีอกาสทีจ่ะได้รบัการสนบัสนนุจาก
ครอบครัวอื่นๆ ซึ่งมีลูกเป็นบุคคลข้ามเพศเช่นเดียวกันอีกด้วย ไม่ว่าจะผ่านรูปแบบของการพบปะแบบต่อหน้าหรือการให้ความช่วยเหลือออนไลน์ 
บุคลากรสุขภาพอาจตระหนักถึงการมีอยู่ของบริการให้ค�าปรึกษาซึ่งด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กหรือวัยรุ่นข้าม
เพศและเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ และ/หรอืครอบครัว

5.5.2	การด�าเนินการทางการแพทย์ที่สามารถย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้รับบริการยังอายุน้อย
การด�าเนนิการทางการแพทย์ที่สามารถด�าเนนิการได้ในช่วงต้นของการพัฒนาสู่วัยเจรญิพันธุ์ (ขัน้ที่ 2 ใน Tanner Stage) คือการให้ฮอร์โมน

เพื่อระงับการเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์, การให้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รลีสีซิ่ง (gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogues) นี่เป็นกระบวนการ
ที่สามารถย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมคีวามสัมพันธ์กับการลดลงของภาวะความทุกข์ใจทางจติวทิยา (Hembree et al., 2009; Coleman et al.,  
2011) ฮอร์โมนที่ท�าหน้าที่ระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช่วยบรรเทาความทุกข์กันเกิดจากการพัฒนาลักษณะทางเพศทุติยภูมิและช่วยป้องกัน 
ความเปลีย่นแปลงอย่างถาวรของร่างกายได้ช่ัวคราว ความเปลีย่นแปลงเหล่านี้รวมถงึการเกดิทรวงอก, หนวดเครา, และความเปลีย่นแปลงในระดบั
ความสูงต�่าของเสยีง

นอกจากนี้ ฮอร์โมนที่ท�าหน้าที่ระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยปกติคือฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง ช่วยยื้อเวลาส�าหรับเยาวชนและ
ครอบครัวในการประเมนิพจิารณาว่าจะรบัฮอร์โมนของเพศตรงข้ามหรอืไม่ ซึง่อาจยื้อเวลาไปจนกว่าเดก็จะสามารถตัดสนิใจได้ด้วยตนเองเกีย่วกบั
การด�าเนนิการทางการแพทย์ที่จะไม่สามารถย้อนกลับได้ ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รลีสีซิ่งได้รับการพสิูจน์แล้วว่ามคีวามปลอดภัย (de Vries et al., 
2013) เมื่อหยุดให้ยาดังกล่าว ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์ได้ตามปกต ิหรอืเด็กอาจตัดสนิใจที่จะเริ่มรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามก็ได้

ข้อก�าหนดขั้นต�่าส�าหรับการรับฮอร์โมนระงับวัยเจริญพันธุ์ (ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)

WPATH SOC7 ได้ก�าหนดเงื่อนไขขัน้ต�่าส�าหรับวัยรุ่นที่จะเข้ารับฮอร์โมนระงับวัยเจรญิพันธุ์ไว้ดังต่อไปนี้:
1. เยาวชนได้แสดงถึงสภาวะเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดหรือภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศ 

ที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ในระดับเข้มข้นและยาวนาน (ไม่ว่าจะเก็บเอาไว้ในใจหรอืแสดงออกออกมา)
2. ภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ เริ่มเกดิขึ้นหรอืแย่ลงหลังจากที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์
3. ปัญหาทางจิตวิทยา, การแพทย์, หรือสังคมที่มีอยู่ซึ่งอาจแทรกแซงการรักษา (เช่น อาจท�าให้อัตราการให้ความร่วมมือต่อการรักษา

ต�่าลง) ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อให้เยาวชนที่ต้องการรับฮอร์โมนอยู่ในสถานการณ์ที่มคีวามพร้อมพอที่จะเริ่มต้นการรักษา
4. วัยรุ่นที่ต้องการรับฮอร์โมนได้ให้ความยินยอมบนฐานของการรับรู้ข้อมูลที่รอบด้าน (informed consent) และได้รับความยินยอมจาก 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองในกรณีที่วัยรุ่นยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถตัดสินใจเข้ารับการด�าเนินการทางการแพทย์ได้เอง และพ่อแม่
หรอืผู้ปกครองต้องเข้าร่วมกระบวนการในการให้การสนับสนุนแก่วัยรุ่นตลอดการรักษา

ที่มา: Coleman et al., 2011, หน้าที่ 19
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5.5.3	การด�าเนินการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เลยหรือที่สามารถย้อนกลับได้เพียงบางส่วน
การด�าเนนิการทางการแพทย์อื่นๆ ถูกให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่าไม่สามารถย้อนกลับได้เลยหรอืสามารถย้อนกลับได้เพยีงบางส่วน (Hembree et 

al., 2009; Coleman et al., 2011)

กำรรักษำที่สำมำรถย้อนกลับได้บำงส่วน ประกอบไปด้วยการรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิงหรือความเป็นชายซึ่งสามารถรับ 
การรักษาได้ตัง้แต่อายุ 16 ปี (ในบรบิทที่การรับบรกิารได้รับการควบคุม) การรักษานี้โดยปกตจิะต้องได้รับความยนิยอมจากพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง 
และสามารถท�าได้หลังจากได้ผ่านกระบวนการจติบ�าบัดกับบุคลากรผู้มคีวามเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจติแล้ว

ในกลุม่ประเทศรายได้ต�า่และรายได้ปานกลางในภมูภิาคนี้ ผูเ้ชีย่วชาญในด้านดงักล่าวมอียูไ่ม่มากและมรีาคาแพงเกนิไปส�าหรบัวยัรุ่นข้ามเพศ
ส่วนใหญ่ที่จะเข้าถงึหรอืใช้บรกิาร ผู้หญงิข้ามเพศและผู้ชายข้ามเพศในหลายส่วนของภูมภิาคเอเชยีเริ่มรับฮอร์โมนด้วยตัวเอง หรอืจากเพื่อน ตัง้แต่
อายุ 11-12 ปี โดยปราศจากการก�ากับดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ และในที่ที่สามารถหาซื้อฮอร์โมนได้จากร้านขายยาในราคาไม่แพง เยาวชน
ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มการรับฮอร์โมนโดยไม่ผ่านกระบวนการจิตบ�าบัดใดๆ หากบุคลากรสุขภาพก�าหนดว่าต้องผ่านกระบวนการจิตบ�าบัดก่อนก็อาจ
เป็นการท�าให้คนหนุ่มสาวไม่มารับความช่วยเหลอืหรอืค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของตน

ยุทธศาสตร์ในการลดความอันตรายอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดผลเสียของการใช้ฮอร์โมนแบบไม่ได้รับการควบคุมตั้งแต่อายุยัง
น้อย ซึ่งอาจรวมถงึยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้:

 � สร้างความไว้วางใจจากเยาวชนข้ามเพศเพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน (ชนดิ, ขนาด/โดส, และความถี่)

 � ให้ความรู้เกีย่วกบัการใช้ฮอร์โมนอย่างถกูต้องซึง่เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการสร้างความไว้วางใจอกีด้วย เช่น การปรบัขนาดการใช้ฮอร์โมน
ตามขนาดร่างกาย

 � ให้ความรูเ้กีย่วกบัผลเสยีต่อสขุภาพของการใช้ฮอร์โมนโดยไม่ได้รบัการควบคมุ (ในขณะเดยีวกนักต้็องตระหนกัว่ายทุธศาสตร์นี้อาจท�าให้
วัยรุ่นเข้ามาขอความช่วยเหลอืน้อยลง)

 � ร่วมมอืกับบุคคลข้ามเพศที่มอีายุมากกว่าและกลุ่มต้นแบบของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมักเป็นผู้ให้ค�าแนะน�ากับวัยรุ่นข้ามเพศและกลุ่มเพศที่
ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิซึ่งต้องการใช้ฮอร์โมน

 � ให้ความร่วมมื่อเกี่ยวกับอันตรายของการใช้เข็มฉดียาร่วมกันเพื่อฉดีฮอร์โมน

 � สนับสนุนการติดตามโดยแพทย์มากกว่าการให้การรักษาแบบมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสสู่การเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ใน
ขัน้ต่างๆ ตามความเหมาะสมของอายุและพัฒนาการ

 � ประเมนิพฤตกิรรมเสี่ยงอื่นๆ และแก้ปัญหาดังกล่าวไป

ในประเทศไทย มีความพยายามริเริ่มเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเภสัชกรและแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อท�าให้ 
การรับฮอร์โมนนัน้เข้าถงึได้ส�าหรับคนหนุ่มสาวตามหลักการลดอันตราย

กำรรักษำที่ไม่สำมำรถย้อนกลับได้ เช่น การผ่าตัด การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศนั้นสามารถท�าได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ต้องท�า
หลังจากได้ใช้ชวีติอยู่ในบทบาททางเพศภาวะที่ต้องการมาเป็นเวลา 1-2 ปีแล้ว การผ่าตัดหน้าอกจากหญงิเป็นชายอาจสามารถท�าได้ก่อนหน้านัน้  
การผ่าตัดจ�าเป็นต้องได้รับค�าแนะน�าจากบุคคลการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจติด้วย72

72. เว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโกได้รวบรวมค�าตอบของค�าถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับวัยรุ ่นข้าม
เพศและวัยรุ่นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ค�าตอบเหล่านั้นได้มาจากแพทย์ของโรงพยาบาลเด็กลอสแอนเจลิสซึ่งให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนระงับการ
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (GnRH treatment)

 ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=protocol-youth
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5.6 การรักษาความลับและการให้ความยินยอม 
เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องอธบิายถงึการให้ความยนิยอม, การรักษาความลับ, และข้อจ�ากัดใดๆ ให้แก่เด็กหรอืเยาวชนและครอบครัวของพวก

เขาได้รับทราบ

ประเดน็ด้านการรกัษาความลบัอาจมคีวามส�าคญัส�าหรบัเยาวชนและเดก็ข้ามเพศมากกว่าผูใ้หญ่ข้ามเพศ เดก็และเยาวชนยงัต้องพึง่พาพ่อแม่
ผูป้กครองส�าหรบัการสนบัสนนุทางการเงนิและทีอ่ยูอ่าศยั และค่าใช้จ่ายส�าหรบัการศกึษา แม้แต่เยาวชนข้ามเพศซึง่เตบิโตขึ้นมาพร้อมกบัความรูส้กึ
ทีเ่ข้มข้นว่าอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะของตนแตกต่างจากเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิอาจไม่รูส้กึว่าเป็นการปลอดภยัทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูนี้แก่ครอบครวั
หรอืเพือ่นๆ ในขณะทีบ่างคนกอ็าจต้องการความสนบัสนนุจากบคุลากรสขุภาพเพือ่ค้นหาความรูส้กึของตนเอง (เช่น ความรูส้กึผดิทีท่�าให้ครอบครวั
ผดิหวัง) และเพื่อที่จะหารอืถงึทางเลอืกต่างๆ

การประเมินขีดความสามารถของเยาวชนข้ามเพศว่าสามารถให้ความยินยอมได้หรือไม่ เป็นกระบวนการเดียวกันกับการได้รับค�ายินยอม
ส�าหรับกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งเยาวชนต้องมีความเข้าใจในประเด็นและทางเลือกการรักษาเป็นอย่างดี (Counties Manukau District 
Health Board, 2011)

การรักษาความลับเป็นสิทธิทั้งในแง่จริยธรรมและกฎหมายของวัยรุ่นที่สามารถตัดสินใจเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์เองได้ (Joint 
Adolescent Health Committee of the Royal Australasian College of Physicians, 2008)

ก่อนเริม่การให้ฮอร์โมนระงบัวยัเจรญิพนัธุ์หรอืฮอร์โมนของเพศตรงข้ามควรได้รบัความยนิยอมจากทัง้คนหนุ่มสาวและพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง
ก่อน ทัง้นี้เป้าหมายคอืการได้รับการสนับสนุนและความยนิยอมจากครอบครัวในการรับการด�าเนนิการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามยังมอีกีหลาย
กรณีที่ไม่สามารถได้มาซึ่งความยินยอมของครอบครัว เนื่องจากอาจท�าให้คนหนุ่มสาวที่ต้องการรับบริการตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
การได้รับความเห็นเพิ่มเติมสุขภาพจิตจากแพทย์คนอื่นอาจจ�าเป็นในเคสที่มีความซับซ้อน เช่น หากผู้รับบริการไม่มีความสามารถในการให้ 
ความยนิยอมได้ อย่างไรกต็ามในกรณดัีงกล่าวเป็นสิง่ส�าคญัมากทีบุ่คคลนัน้จะไม่ถูกตอัดออกจากการเข้ารบัการประเมนิเพือ่รบับรกิารทางการแพทย์

ข้อที่ 12 ของอนุสัญญาสิทธิเด็กของสหประชาชาติได้รับรองสิทธิของเด็กในการแสดงออกความคิดเห็นและ “ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็ก
จะได้รับการพจิารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒภิาวะของเด็กนัน้” ข้อที่ 3 ยังได้ระบุว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านงึถงึเป็นล�าดับ
แรกในการกระท�าทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก การถามความคิดเห็นของเด็กและการถามว่าเห็นด้วยกับการตัดสินใจใดๆ หรือไม่เป็นสิ่งส�าคัญ แม้ว่า 
ความคดิเหน็ดงักล่าวจะไม่มนี�า้หนกัในทางกฎหมาย แต่กเ็ป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบคุคลซึง่ต้องตดัสนิใจเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของเดก็

อายุทีค่นหนุ่มสาวสามารถตดัสนิใจเข้ารบักระบวนการทางการแพทย์ได้เองโดยปราศจากความยนิยอมจากผูป้กครองนัน้แตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ แนวคดิของ Gillick competency ได้นัน้อยู่ในกฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานค�าพพิากษาของศาล (Case Law) และได้ถูกน�าไปใช้ในการตัดสนิใจ
เกี่ยวกับเยาวชนข้ามเพศในภูมภิาคนี้ ในกรณขีอง Re Isaac ผู้ชายข้ามเพศอายุ 17 ปี ซึ่งได้ยื่นค�าร้องต่อศาลครอบครัวของประเทศออสเตรเลยีเพื่อ
ขอให้ประกาศว่าเขานั้นมีความขีดความสามารถพร้อมตามแนวคิดของ Gillick competency ในการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาด้วยฮอร์โมน 
ภายใต้กฎหมายของออสเตรเลยี การรกัษาในลกัษณะดงักล่าวต้องอาศัยความยนิยอมจากพ่อแม่ผูป้กครอง ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้พพิากษา 
Cronin ได้กล่าวว่า “เมื่อผมได้พิจารณาเห็นว่า Isaac นั้นสามารถที่จะตัดสินใจเข้ารับกระบวนการทางการแพทย์ได้เอง ความสามารถรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจของตนจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเขาเอง... ผมมีความยินดีที่ Isaac นั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจเอง 
เกี่ยวกับการักษาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ”73

73. ที่มา: www.austlii.edu.au/cgi-bin/disp.pl/au/cases/cth/FamCA/2014/1134.html?stem=0&synonyms=0&query=title(Isaac) 
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กรณีตัวอย่าง: คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  
(ส�าหรับผู้ให้บริการ)

คลนิกิเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gen-V) ที่โรงพยาบาลรามาธบิดเีป็นคลนิกิส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มคีวามหลากหลายทางเพศแห่งแรก
ในประเทศไทย ก่อตัง้อย่างเป็นทางการในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2557 โดย พญ. จริาภรณ์ อรุณากูร ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

แม้ว่าชือ่คลนิกิจะระบไุว้ว่าเป็นคลนิกิวยัรุ่น แต่คลนิกิ Gen-V มไิด้ให้ความส�าคญัแต่วยัรุน่ข้ามเพศเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการให้บรกิารทางการ
แพทย์และการให้ค�าปรกึษาส�าหรับเยาวชน LGBT ที่มอีายุระหว่าง 10-24 ปีอกีด้วย และยังมกีารเสนอการให้ค�าปรกึษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองของ
เด็กกลุ่ม LGBT และเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

คลินิก Gen-V ให้การรักษาด้วยฮอร์โมนแก่เยาวชนข้ามเพศ มีการจ่ายฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศเพื่อเพิ่มความเป็นชายและความเป็นหญิง 
รวมถงึฮอร์โมนเพื่อระงับวัยเจรญิพันธุ์ด้วย

คนที่ตกอยู่ในควำมเสี่ยงสูงคือบุคคลข้ำมเพศ ทั้งกะเทยและผู้ชำยข้ำมเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเพื่อปรับเปลี่ยนและกระตุ้นให้
เกดิกำรพัฒนำร่ำงกำยของตนให้เปลี่ยนไปเป็นอกีเพศหนึ่ง บำงคนอำจรับยำในปรมิำณมำกกว่ำที่ได้รับกำรจ่ำยยำให้และไม่มใีครช่วย
ควบคุมปรมิำณยำหรอืสอนกำรใช้ยำอย่ำงถูกวธิ ีที่คลนิกิของพวกเรำ เรำมผีู้เชี่ยวชำญด้ำนฮอร์โมนอยู่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรใช้ฮอร์โมน
อย่ำงปลอดภัย

  - พญ. จริาภรณ์ อรุณากูร (cited in Mahavongtrakul, 2014) 

นอกจาก พญ. จริาภรณ์ อรุณากรู แล้ว เจ้าหน้าทีข่องคลนิกิ Gen-V ยงัมทีัง้จติแพทย์เด็กและวยัรุ่น, นกัจติวทิยา, และพยาบาล นอกจากนี้ 
คลินิกยังท�างานกับแพทย์ต่อมไร้ท่อจากโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งท�าหน้าที่ติดตามวัยรุ่นข้ามเพศที่ได้รับฮอร์ไมนไป การรักษาโดยใช้ฮอร์โมนใน
ประเทศไทยถูกกล่าวถงึคร่าวๆ ในข้อบังคับของแพทยสภา (Medical Council of Thailand, 2009) และมคีวามสอดคล้องตามแนวปฏบิัตทิางคลนิกิ
ของสมาคมต่อมไร้ท่อ พ.ศ. 2552 (Hembree et al., 2009)

คลนิกิ Gen-V มกีารจัดให้มกีารอบรมด้านความหลากหลายทางเพศทุกปีส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานจากหน่วยอื่นและคลนิกิอื่นๆ ใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี คลินิก Gen-V เป็นคลินิกเดียวที่เปิดให้บริการในช่วงบ่ายของวันศุกร์ จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ของคลินิกนั้นมีความเป็น 
ส่วนตัวและเป็นความลับส�าหรับผู้รับบรกิาร

คลนิกิ Gen-V ยังนับว่าเป็นคลนิกิที่ค่อนข้างใหม่ โดยคลนิกิ Gen-V มเีป้าหมายในการพัฒนาความรู้และข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเข้าถงึ
การให้บรกิารสุขภาพส�าหรับเด็กและวัยรุ่นกลุ่มความหลากหลายาทางเพศ และในขณะเดยีวกันก็ยังส่งเสรมิความเข้าใจต่อกลุ่ม LGBT ในสังคม
ไทยอกีด้วย

ผูใ้ห้บรกิำรสขุภำพควรมบีทบำทในกำรบอกกบัสงัคมว่ำอะไรผดิอะไรไม่ผดิ อะไรไม่ผดิปกต ิหรอืกลุ่มบุคคลไหนทีจ่�ำเป็นควำมดแูลและ
ควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ... เมือ่มองทีค่วำมเป็นจรงิทีเ่ป็นอยู่ เรำมเีดก็เหล่ำนี้อยู่ในสงัคมของพวกเรำอยู่แล้ว พวกเขำไม่ใช่สิง่ลี้ลบัหรอื
คนล่องหนที่เรำมองไม่เห็น มันคงดีกว่ำถ้ำพวกเขำได้มีสถำนที่ที่สำมำรถพึ่งพำได้ในกำรหำค�ำตอบว่ำพวกเขำจะดูแลตัวเองและเข้ำใจ
ตัวตนของตนเองได้อย่ำงไร

  - พญ. จริาภรณ์ อรุณากูร (cited in Mahavongtrakul, 2014) 
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กรณีตัวอย่าง: การสนับสนุนวัยรุ่นข้ามเพศจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศนิวซีแลนด์

เปาโลเป็นผู้หญิงข้ามเพศอายุ 16 ปี คนหนึ่ง เธอเป็นชาวซามัวที่เกิดในประเทศนิวซีแลนด์ เธอได้พาเพื่อนๆ ผู้หญิงข้ามเพศของเธอจาก
โรงเรยีนชายล้วน 3 คนมายังคลนิกิ ทัง้เปาโลและเพื่อนๆ ก�าลังมองหาความช่วยเหลอืในการเข้าถงึการด�าเนนิการทางการเพศเพื่อท�าให้ร่างกาย
มคีวามเป็นหญงิมากขึ้น 

เปาโลอาศัยอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ซึ่งเกดิในเกาะซามัว, ปู่ย่า, และพี่น้องอกี 6 คน เปาโลระบุว่าตนเป็นผู้หญงิมาตลอดและได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวของเธอมาตลอดจนกระทั่งเธออายุ 12 ปี เมื่อร่างกายของเธอเริ่มเข้าสู่วัยเจรญิพันธุ์ พ่อของเธอก็ได้สั่งให้เธอตัดขาดจาก “ของผู้
หญงิๆ ทัง้หมด” และให้เริ่ม “ท�าตัวแมนๆ” เธอไม่สามารถแสดงออกแบบผู้หญงิได้อกีต่อไป และในบางครัง้ยังถูกท�าร้ายร่างกายและถูกห้ามไม่
ให้ออกจากบ้านเพราะเธอยังพยายามที่จะคงความเป็นหญงิไว้ 

เปาโลรู้สกึว่าเธอได้ท�าให้ครอบครัวต้องรู้สกึอับอาย และเธอยังสับสนในท่าททีี่เปลี่ยนแปลงไปของทุกคน เธอประสบกับปัญหาซมึเศร้าและ
ปลกีตวัเองออกจากการเข้าร่วมกจิกรรมของครอบครัวส่วนใหญ่ เปาโลมัน่ใจว่าตนเองต้องการยาระงบัภาวะเจรญิพันธุ์และต้องการฮอร์โมนของ
เพศตรงข้ามโดยเร็วที่สุด และเธอยังไม่อย่ากให้ครอบครัวของเธอมสี่วนในการตัดสนิใจ 

อย่างไรกต็ามความปลอดภยัและการมสี่วนร่วมของครอบครวัเป็นส่วนส�าคญัของแนวทางการด�าเนนิการทีเ่ป็นมติรกบัวยัรุ่นของคลนิกิ เจ้า
หน้าที่ของเราจึงได้พยายามสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวของเปาโล เธอเป็นชาวซามัวที่เกิดในนิวซีแลนด์ที่พูดภาษาซามัวได้เป็นอย่างดีและ
มคีวามรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นอย่างด ีแผนในขัน้ต้นคอืการหาสมาชกิในครอบครัวของ
เปาโลที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศและมคีวามเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของเปาโล บุคคลเหล่านี้สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
การให้บรกิารทางการแพทย์และครอบครัวได้ เมือ่ครอบครัวเริม่มสี่วนร่วมมากขึ้น กเ็กดิการพบปะในเครอืญาตเิพือ่แบ่งปันข้อมลูทีถ่กูต้องแก่กนั 

การพบปะกนัทกุครัง้เริม่ต้นด้วยการสวดภาวนา ข้อมูลต่างๆ ถกูแบ่งปันกนัด้วยภาษาซามวัโดยใช้ค�าทีค่นแก่กส็ามารถเข้าใจได้ง่ายทัง้นี้เพือ่
ที่จะพัฒนาความเข้าใจระหว่างรุ่นที่แตกต่างกัน

 แนวทางทีใ่ห้ความส�าคญักบัครอบครวัเป็นศนูย์กลางนี้ช่วยให้คลนิกิสามารถเชือ่มสมานความสัมพันธ์ภายในครอบครวัทีแ่ตกร้าวได้ และเมือ่
ได้รบัความร่วมมอืจากทัง้เปาโลและครอบครัวท�าให้คลนิกิสามารถดงึครอบครวัของเปาโลเข้ามาร่วมมส่ีวนในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่าน 
ประเดน็ทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เช่น ผลกระทบต่อความสามารถในการมลีกูในอนาคต (ซึง่เชือ่มโยงไปถงึประเดน็การสบืทอดทายาทของครอบครัว) 
กส็ามารถถกูน�ามาหารอืกนัได้ภายในครอบครวั นีห่มายความว่าเปาโลได้รบัการสนบัสนนุให้สามารถตดัสนิใจได้ดทีีส่ดุส�าหรบัตนเองภายในบรบิท
ของครอบครัวเธอ ซึ่งเป็นเรื่องยากทเีดยีวส�าหรับเปาโลในวัย 16 ปี 

พ่อแม่ของเปาโลได้รับการยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของเปาโลนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนได้ 
และเมื่อได้รับความยอมรับจากบุคคลอื่นในวงกว้าง ครอบครัวของเปาโลก็เริ่มเข้าใจว่าการที่จะรักษาให้เปาโลอยู่ได้อย่างปลอดภัยนั้นพวกเขา
ต้องยอมรับตัวตนที่เธอเป็น ไม่ใช่บังคับให้เป็นในแบบที่พวกเขาคาดหวังให้เธอเป็น ปัจจุบันเปาโลยังคงมคีวามสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่อย่างปกต ิ
ความปลอดภยัของเธอในภาพรวมนัน้ดขีึ้น และเธอยังคงใช้ความรูแ้ละความรกัทีเ่ธอได้รบัจากคนรอบข้างในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่าน
ของตัวเองและในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเธอเอง

ที่มา: Mo Harte (พยาบาล) และ Neli Alo (เจ้าหน้าที่คลนิกิ), ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น (Youth Health Hub), Health West, โอ๊คแลนด์, ประเทศ
นวิซแีลนด์

กรณตีวัอย่างต่อไปนี้แสดงให้เหน็ว่าการให้บรกิารทีม่คีวามเฉพาะต่อวฒันธรรมสามารถพฒันาผลลพัธ์ทางสขุภาพของวยัรุน่ข้ามเพศจากลุม่
หมูเ่กาะในมหาสมทุรแปซฟิิกในประเทศนวิซแีลนด์ได้อย่างไร ตวัอย่างดงักล่าวนี้มาจากเมอืงโอ๊คแลนด์ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด์ 
และเป็นเมอืงที่มปีระชากกรที่เป็นเยาวชนแปซฟิิกอยู่มากอย่างมนีัยส�าคัญ

74.  มากกว่า 1 ใน 7 คนในโอ๊คแลนด์ (ร้อยละ 14.6% หรือ 194,958 คน) ระบุเชื้อชาติของตนว่าเป็นคนจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ
ประชากรซามัวกว่าครึ่งของคนจากกลุ่มหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก (ร้อยละ 46) มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (Statistics NZ, 2014)





ข้อเสนอเชิงนโยบาย



106

6 6

ดังที่ได้กล่าวถึงในบทน�าไว้แล้ว เอกสารฉบับนี้และแนวทางต้นแบบของภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาควชิาการ, ภาคส่วนสุขภาพ, หน่วยงานพหุภาคแีละทวภิาคตี่างๆ, องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม, 
บคุคลข้ามเพศ, องค์กรให้ทนุ, และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ มมุมองที่มาจากหลากหลายสาขาวชิาและจากหลากหลายภาคส่วนท�าให้แนวทางต้นแบบ
ฉบบันี้มมีมุมองทีร่อบด้านต่อความจ�าเป็นด้านสขุภาพของบคุคลข้ามเพศ การประชมุทีป่รกึษาซึง่ถูกจดัขึ้นในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกท�าให้การร่าง
เอกสารฉบบันี้อยูบ่นฐานของความเข้าใจถงึสถานการณ์ของบคุคลข้ามเพศหรอืกลุ่มหลากหลายทางเพศทีพ่ยายามทีจ่ะเข้าถงึการให้บรกิารทางการ
แพทย์ รวมถงึเข้าใจผู้ให้บรกิารทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ทีพ่ยายามให้บรกิารเหล่านัน้ ข้อเสนอเชงินโยบายดงัต่อไปนี้มฐีานมากจากกรอบ
ความคดิด้านสทิธมินุษยชนซึ่งเป็นรากฐานของแนวทางต้นแบบฉบับนี้

การมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการศึกษาวิจัย,		
การสื่อสารรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย	(Advocacy),	และการวางนโยบาย
ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจในประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ตรวจสอบกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครอง 
ทางสังคมของบุคคลข้ามเพศหรือไม่ร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศในการหาแนวทาง 
ในการยกเลิก, ปฏิรูป, หรือปรับปรุงกฎหมายเหล่านั้น 

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

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลข้ามเพศในการศึกษาวิจัย (รวมถึงการจ้างงานด้วย)  
อย่างเหมาะสม, เป็นที่ยอมรับ, และเป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นที่ต้องการของบุคคลข้ามเพศ

รัฐบาล, องค์กรบุคคลข้ามเพศ, หน่วยวิจัย, นักวิชาการด้านสุขภาพ,  
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย

ก�าหนดให้องค์กรบุคคลข้ามเพศเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและสภาด้านสุขภาพ 
และเพศภาวะทั้งในระดับโลก, ระดับชาติ, และระดับท้องถิ่น และให้มีส่วนในการอภบาล

รัฐบาล, องค์กรให้ทุน, หน่วยวิจัย, นักวิชาการด้านสุขภาพ,  
ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ท�าการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากรที่มักถูกมองข้าม เช่น ผู้ชายข้ามเพศ, คนพื้นเมือง,  
ผู้สูงอายุทั่วทั้งภูมิภาคนี้และบุคคลข้ามเพศในแปซิฟิก

นักวิชาการ, รัฐบาล

เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลข้ามเพศเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของนโยบายที่มีต่อความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ (social determinants  
of health)

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, นักวิชาการ, หน่วยงานรัฐบาล, ผู้ ให้บริการ

แยกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศออกจากกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)  
หรือกลุ่มLGB และส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ, การแสดงออก
ทางเพศ, ประเด็นเฉพาะในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ เช่น การรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมาย
และความจ�าเป็นด้านสุขภาพที่มีความจ�าเพาะ

นักวิชาการ, รัฐบาล



107

6 6

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

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

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ระดับชาติ (NHRIs),  
องค์กรทวิภาคีและพหุภาคี, และสื่อ 

ลดการตีตราต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น การสร้างความตระหนักในสังคมว่าความแตกต่าง
หลากหลายในเพศไม่ใช่โรค, อาการ, หรือความผิดปกติแต่อย่างใด

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

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

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), องค์กรภาคประชาสังคม 
ด้านบุคคลข้ามเพศและด้านอื่นๆ

พัฒนาศูนย์กลางในการประสานงานด้านบุคคลข้ามเพศภายในหน่วยงานรัฐบาล  
(เช่นโดยการบังคับใช้กฎหมาย) และองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

ส่งเสริมการหารือกับองค์กรความเชื่อต่างๆ ในประเด็นความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างอิสระจากการถูกเลือกปฏิบัติและอิสระในการนับถือศาสนาและ
ความเชื่อ

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), กลุ่มความเชื่อและ 
กลุ่มบุคคลข้ามเพศ

ส่งเสริมความตระหนักของสังคมเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความละเอียดอ่อนต่อบุคคล
ข้ามเพศและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงการต้อนรับ, ไม่ตัดสิน, และไม่เลือก
ปฏิบัติ (เช่น การใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่มีความเข้าใจในประเด็นบุคคลข้ามเพศ,  
การใช้ชื่อและสรรพนามที่บุคคลข้ามเพศต้องการให้ใช้, และการส่งเสริมนโยบาย 
ไม่เลือกปฏิบัติ)

กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย, ผู้ ให้บริการและบุคลากรสุขภาพ

พัฒนาทักษะเฉพาะและความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมซึ่งจ�าเป็นต่อการให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกัน, การรักษา, การติดตาม, และการให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลข้ามเพศที่เหมาะสม ท�างานร่วมกับองค์กรบุคคลข้ามเพศ และ/หรือจ้างเจ้าหน้าที่ 
ข้ามเพศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน

กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย, ผู้ ให้บริการและบุคลากรสุขภาพ

อบรมบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพให้ความความละเอียดอ่อนและปฏิบัติตามข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณในการให้บริการอย่างไม่ตัดสิน และส่งเสริมให้ท�างานร่วมกับ 
บุคคลข้ามเพศตามแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข, WPATH, องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ,  
ผู้ ให้บริการสุขภาพ

ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยต่อการ “เปลี่ยนกลับ” หรือ “ซ่อม” ให้บุคคล 
ข้ามเพศกลายเป็นเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด  
(การพยายามเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศภาวะหรือการแสดงออกทางเพศหรือวิถีทางเพศ
ของบุคคลใดๆ) โดยเน้นย�้าว่าการด�าเนินการเช่นนั้นขัดกับหลักจริยธรรมในปัจจุบัน

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายสุขภาพ,  
องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ, องค์กรความเชื่อ

การให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคคลข้ามเพศ
การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติและปรับปรุงความพร้อมตอบสนองของการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลข้ามเพศ
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ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านข้อมูลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศโดยบุคคลข้ามเพศในภาษา 
ท้องถิ่น โดยอาจด�าเนินการผ่านความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพที่มีทักษะในการท�างาน
ร่วมกับผู้สนับสนุนสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

รัฐบาล, บุคลากรสุขภาพ, บุคคลข้ามเพศ 

ส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยร่วมกับบุคคลข้ามเพศเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับความจ�าเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ, ความเสี่ยง, และปัจจัยด้านบวก 
ในการสร้างขีดความสามารถในการป้องกันโรคและการฟื้นตัว

นักวิชาการ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย, และองค์กรวิชาชีพ 

ปิดช่องว่างในการศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์เช่น การใช้ฮอร์โมนร่วมกับการรับยาต้าน
ไวรัส, ผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนและการใช้ฟิลเลอร์ในภูมิภาคนี้, ผลกระทบในระยะยาว
จากการใช้ฮอร์โมนและปฏิกิริยาของการรับฮอร์โมนต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ

นักวิชาการ และองค์กรวิชาชีพด้านชีวการแพทย์ (biomedicine) 

ขยายการศึกษาวิจัยด้าน HIV ในปัจจุบันออกไปสู่การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ชาย 
ข้ามเพศ เช่น การศึกษาภาวะดื้อยาในการป้องกันการติดเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน,  
การใช้สารเสพติด, และการขายบริการทางเพศ

นักวิชาการ, องค์กรให้ทุน 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศทั่วภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก

WPATH, สมาคมวิชาชีพสุขภาพส�าหรับบุคคลข้ามเพศทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ, นักวิชาการด้านสุขภาพและนักขับเคลื่อนรณรงค์สุขภาพส�าหร ั
บุคคลข้ามเพศ

บันทึกกรณีตัวอย่างของการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อบุคคลข้ามเพศ,  
มีคุณภาพ, ครบถ้วนรอบด้าน, และเข้าถึงได้ ที่อยู่บนฐานของการด�าเนินงานแบบได้รับ 
การยินยอมโดยผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่รอบด้าน เช่น โครงการหรือการด�าเนินการ 
โดยองค์กรบุคคลข้ามเพศหรือการด�าเนินการที่เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ประชากร 
บุคคลข้ามเพศกลุ่มที่มักถูกมองข้ามหรือเป็นกลุ่มชายขอบ

รัฐบาล, นักวิชาการ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย,  
และ บุคลากรสุขภาพและผู้ ให้บริการ

อุดช่องว่างของข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขให้บริการที่มีคุณภาพและครบถ้วนรอบด้าน, บุคคลข้ามเพศ
ให้การยอมรับและเข้าถึงได้, และเป็นการให้บริการที่แก้ปัญหาความจ�าเป็นทางสุขภาพของ
บุคคลข้ามเพศอย่างตรงจุด

รัฐบาล, ผู้ก�าหนดนโยบาย

พัฒนาและทดสอบรูปแบบการด�าเนินการเชิงชีวพฤติกรรม (bio-behavioural  
interventions) ด้าน HIV ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ โดยมิใช่เพียงแค่ประยุกต์ใช้รูปแบบ 
การด�าเนินการของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM)แต่เพียงอย่างเดียว 

นักวิจัยด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย

พัฒนาหรือประยุกต์ใช้กระบวนการที่เป็นมิตรกับบุคคลข้ามเพศในการให้บริการ 
การดูแลรักษาแก่บุคคลข้ามเพศ ตามมาตรฐานของหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการ 
สนองต่อความจ�าเป็นที่เฉพาะของบุคคลข้ามเพศ

นักวิจัยด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย

สร้างเครือข่ายและระบบส่งต่อกับการให้บริการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อลดอุปสรรค 
ในการค้นหาการให้บริการและพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมประสานระหว่างการให้บริการ
แต่ละประเภท

บุคลากรสุขภาพและผู้ ให้บริการสุขภาพ

ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการสุขภาพทั่วไปได้อย่างเท่าเทียม
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ส่งเสริมความปลอดภัย, การเข้าถึง, และคุณภาพของการให้บริการสุขภาพส�าหรับบุคคล
ข้ามเพศในสถานกักกัน, ผู้ลี้ภัย, ผู้ประสบภัย, และส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้ใช้ชีวิต 
อยู่ในเรื่อนจ�าหรือค่ายลี้ภัย/ผู้ประสบภัยตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตน

รัฐบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนยุติธรรมและ ราชทัณฑ์, บุคลากรสุขภาพ

ผนวกประเด็นสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรสุขภาพแบบ 
สหวิชา เช่น แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, สังคมสงเคราะห์, และจิตวิทยา เป็นต้น

นักวิชาการด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย 
ด้านสุขภาพ

ร่วมมือกับบุคคลข้ามเพศและเยาวชนข้ามเพศในการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพจิต
และการด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น การป้องกันการฆ่าตัวตาย)

รัฐบาล, นักวิชาการด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบาย

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความถูกต้องทางกฎหมายของการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะเพื่อลด 
ความไม่สะดวกใจของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในการให้บริการหรือส่งเสริมการเข้าถึง
การให้บริการทางการแพทย์ที่จ�าเป็น

รัฐบาล, องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนด
นโยบายด้านสุขภาพ

ประเมินความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และขีดความสามารถในการให้บริการด้านฮอร์โมน 
ซึ่งรวมถึงฮอร์โมนระงับภาวะเจริญพันธุ์ด้วย

รัฐบาล, ผู้ ให้บริการสุขภาพ รวมถึงคลินิกสุขภาวะทางเพศ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ ให้บริการสุขภาพ, นักวิชาการด้านสุขภาพ, และองค์กร 
บุคคลข้ามเพศในการประเมินความจ�าเป็นและการส�ารวจข้อมูลฐาน (baseline data)ของ
ความจ�าเป็นด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศเพื่อแก้ปัญหาด้านความจ�าเป็นด้านสุขภาพ 
ที่มีอยู่

รัฐบาล, นักวิจัยด้านสุขภาพ และผู้ ให้บริการสุขภาพ

พัฒนากระบวนการส่งต่อและหลักปฏิบัติที่มีความชัดเจนส�าหรับบุคคลข้ามเพศเพื่อ 
ที่บุคคลข้ามเพศและแพทย์ผู้ ให้บริการรับรู้ถึงทางเลือกและขั้นตอนต่างๆ ในการค้นหาโอกาส
ในการอุดช่องว่างที่มีอยู่ด้วยการให้บริการทางสุขภาพรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้บริการใน
โรงเรียนหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

รัฐบาล, ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ

สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ ให้บริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้
บุคลากรสามารถส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อ 
การแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะได้ 

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะ
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ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ากับบุคคลข้ามเพศเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนและการให้บริการ
ทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะอื่นๆ และ
ด�าเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ 
อยู่เสมอ

บุคลากรสุขภาพ

ให้การรับรองการด�าเนินการทางชีวการแพทย์ (biomedicine) ส�าหรับการปรับเปลี่ยน
ร่างกาย (เช่น การให้ฮอร์โมน) เพื่อให้การด�าเนินการได้รับการก�ากับดูแลและด�าเนินการ 
โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและได้รับการรับรองแล้ว

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

ประยุกต์และพัฒนาแนวปฏิบัติในการด�าเนินการทางการแพทย์ระดับชาติส�าหรับการให้
บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะให้
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยการปรับจากแนวปฏิบัตินานาชาติจาก WPATH และ 
องค์การอนามัยโลก, และแนวปฏิบัติระดับภูมิภาค เช่น แนวทางต้นแบบฉบับนี้

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการให้การดูและบุคคลข้ามเพศ ไม่ว่าภาวะทางสุขภาพ 
ของของพวกเขาจะเป็นอย่างไร หรือติดเชื้อ HIV หรือไม่ ทั้งนี้รวมถึงเด็กและเยาวชนข้ามเพศ
และกลุ่มเพศที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด

บุคลากรสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการแปลงเพศหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศภาวะส�าหรับบุคคลข้ามเพศ

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

พัฒนาศักยภาพขององค์กรบุคคลข้ามเพศเพื่อให้สามารถติดตามและรายงานเหตุของการ
ละเมินสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นมืออาชีพ เช่น ความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศและกลุ่ม 
ความหลากหลายทางเพศ

องค์กรพหุภาคีและทวิภาคี, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs),  
เครือข่ายระดับภูมิภาค 

ด�าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อบุคคลข้ามเพศ 
(รวมถึงผู้ชายข้ามเพศ และบุคคลที่มีภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด  
ณ แรกเกิด ซึ่งถูกก�าหนดให้เป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด) และด�าเนินการตามความจ�าเป็น 
เพื่อลดความรุนแรงดังกล่าวและให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ

นักวิชาการ โดยร่วมมือกับชุมชนบุคคลข้ามเพศ, หน่วยงานรัฐบาล

ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้พิพากษา, ทนาย, ต�ารวจ, เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�า,  
เจ้าหน้าที่ในค่ายลี้ภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, และเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ  
ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถกระท�าหรือป้องกันความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศได้

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย, และบุคคลข้ามเพศ 

สืบสวน, เอาผิด, และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพต่อความรุนแรงทุกรูปแบบอันมีเหตุจาก 
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลใด หรือการแสดงออกทางเพศของบุคคลใดก็ตาม 
(รวมถึงวิถีทางเพศด้วย) โดยจัดให้เหยื่อของความรุนแรงได้รับความช่วยเหลือ, การเยียวยา, 
และการชดเชยอย่างเหมาะสม 

รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้ ให้บริการทางเพศที่เป็นบุคคลข้ามเพศผ่านการยกเลิก
กฎหมายที่ห้ามขายบริการทางเพศ ด�าเนินการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อม 
ในการท�างานที่ปลอดภัยและยุติการล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อการขายบริการทางเพศ 
ที่เป็นบุคคลข้ามเพศโดยต�ารวจ

รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ยุติความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
ด�าเนินมาตรการอันครอบคลุมรอบด้านเพื่อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ
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ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ให้ความคุ้มครองบุคคลข้ามเพศภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการตรวจสอบ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ให้มีการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลข้ามเพศโดยไม่ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์
ทางเพศภาวะ, การแสดงออกทางเพศ, หรือเพศ

รัฐบาลและองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะหรือการแสดงออกทางเพศ (หรือวิถีทางเพศ) รวมถึงกฎหมายที่ก�าหนดให้การเป็น
บุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

รัฐบาล

ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย (รวมถึงความผิดในฐาน “เหตุร�าคาญในที่สาธารณะ”  
“จริยธรรมสาธารณะ” หรือ “ความไร้บ้าน”) ซึ่งถูกใช้เพื่อล่วงละเมิดบุคคลข้ามเพศ หรือ 
ท�าให้การเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ ให้บริการทางเพศ

รัฐบาล

ให้ความรู้แก่สาธารณชนในการป้องกันและลดการตีตรา, การเลือกปฏิบัติ, และความรุนแรง
ต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น การพัฒนาแนวปฏิบัติส�าหรับสื่อในการน�าเสนอบุคคลข้ามเพศในสื่อ

รัฐบาล, องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs), สื่อ 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สามารถให้บริการกับบุคคลข้ามเพศได้อย่างมีความ
ละเอียดอ่อนและมีคุณภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงความต้อนรับ, ไม่ตัดสิน,  
และไม่เลือกปฏิบัติ

รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
รัฐบาลและหน่วยงานในภาคเอกชน, นายจ้าง

เปลี่ยนกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติไปสู่กฎหมายที่คุ้มครองบุคคลข้ามเพศ
ส่งเสรมิให้มีการให้ความคุม้ครองทางกฎหมายแก่บุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏบัิติ	และไม่ท�าให้ความเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นส่ิงผิดกฎหมาย

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

บันทึกความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบของเด็กและเยาวชนข้ามเพศหรือเพศ 
ที่ไม่สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดจากการกลั่นแกล้งรังแก   

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงสิทธิของนักเรียนข้ามเพศและกฎหรือนโยบายของโรงเรียน 
ในการต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแก   

จัดให้มีกลไกการร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ 
ให้ความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

ตรวจสอบนโยบายของโรงเรียนเพื่อปกป้องนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
หรือการแสดงออกทางเพศหรือเพศแบบใด  

ส่งเสริมให้นักเรียนข้ามเพศและเพศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

ส่งเสริมการให้การศึกษาในด้านสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนและด�าเนินการให้เอกสารและ
หลักสูตรการเรียนการสอนมีความรอบด้านในประเด็นอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ 

ผู้ออกแบบนโยบายและผู้ก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ, บุคลากรสุขภาพ

ส่งเสริมโครงการริเริ่มในโรงเรียน ทั้งโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจง ให้มีการพัฒนาโดยมีการมีส่วนร่วมจากนักเรียนข้ามเพศและเพศที่ไม่
สอดคล้องกันของเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ภาย 
ในโรงเรียน ต้องจัดให้มีการผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออก
ทางเพศ (และวิถีทางเพศ) เข้าไปอยู่ในการสอนด้วย 

เจ้าหน้าที่ในระบบการศึกษา, ผู้บริหารของโรงเรียน, ครูใหญ่/ผู้อ�านวยการ
และบุคลากรของโรงเรียน

คุ้มครองสิทธิในการศึกษาของนักเรียนข้ามเพศ และความปลอดภัยในโรงเรียน
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ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

โอบรวมบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ 
โอกาสในการมีงานท�าอย่างเท่าเทียม เช่น มาตรการพิเศษในการแก้ปัญหาการว่างงาน,  
การจ้างงานต�่า, และงานที่มีไม่มีความมั่นคง

รัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

ตรวจสอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ โดยให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 
กับสิทธิในความเป็นส่วนตัว

นายจ้าง, ธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

สนับสนุนทรัพยากรส�าหรับส่งเสริมสิทธิของบุคคลข้ามเพศในสถานที่ท�างาน ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์ก่อนการจ้างงานด้วย (เช่น การสัมภาษณ์งาน ฯลฯ) และยังรวมถึงในกรณ ี
ที่บุคคลข้ามเพศมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างการท�างาน โดยครอบคลุมถึงสิทธิของแรงงาน 
ที่เป็นผู้อพยพด้วย

รัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานเครือข่ายผู้จ้างงานและลูกจ้าง

ให้ความคุ้มครองและเติมเต็มสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการมีงานที่มีคุณค่า (decent work)

ข้อเสนอ ด�าเนินการโดย

ด�าเนินการให้เกิดการตรากฎหมาย, การบริหารจัดการ, หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้มีการรับรอง 
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่บุคคลใดก็ตามก�าหนดเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ทางการแพทย์หรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรใดและไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง 

ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายหรือนโยบายที่ปฏิเสธสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการได้รับ 
การรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมายในเอกสารประจ�าตัวบุคคล

รัฐบาล

ส่งเสริมให้กระบวนการรับรองเพศภาวะเป็นกระบวนการที่เข้าถึงได้, มีความยุติธรรม,  
และไม่เลือกปฏิบัติ และให้เกียรติและเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลข้ามเพศ และ 
ด�าเนินการให้ความเปลี่ยนแปลงในเอกสารประจ�าตัวบุคคลได้รับการรับรองในกระบวนการ
และบริบททางกฎหมายและการบริหารจัดการทั้งมวล

รัฐบาล

ยอมรับในการเลือกของบุคคลข้ามเพศว่าจะเลือกใช้อัตลักษณ์ทางกฎหมายแบบใด เช่น ชาย, 
หญิง, อื่นๆ หรือทางเลือกที่สาม (เช่น ค�าซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางเพศในแต่ละ 
บริบททางวัฒนาธรรมภายในภูมิภาค)

รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง

เมื่อค�านึงถึงอุปสรรคที่มีอยู่ในการรับรองเพศภาวะทางกฎหมายในปัจจุบันแล้ว ควรจัดให้
มีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการเคารพและให้เกียรติบุคคลข้ามเพศในการใช้ชื่อที่ต้องการ
ให้ใช้ ซึ่งอาจเป็นชื่อที่แตกต่างไปจากเอกสารทางกฎหมาย และส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศ
สามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ตามอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่แสดงออกของตน (เช่น ห้องน�้า 
ฯลฯ) 

รัฐบาล; องค์กรภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม, และนายจ้าง

ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความส�าคัญของการรับรองเพศภาวะทางสังคมและทาง
กฎหมาย และสร้างความเข้าใจว่าการรับรองเพศภาวะนั้นเชื่อมโยงไปสู่สิทธิมนุษยชน 
ด้านอื่นๆ อย่างไร

องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs)

ส่งเสริมการรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมาย
ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองเพศภาวะภาวะทางกฎหมายและได้รับการคุ้มครองภายใต้อัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่ตนระบุเอง
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ภาคผนวก A: การบริหารจัดการ, การติดตามตามผล, และการใช้ฮอร์โมน 
การสนบัสนนุการจดัท�าแนวทางต้นแบบฉบบันี้ขององค์การอนามยัโลกมไิด้หมายความว่าองค์การอนามยัโลกให้การรบัรองแนวปฏบัิตใินภาคผนวก A นี้  

ทัง้นี้เนือ่งจากแนวปฏบิตัขิององค์การอนามยัโลกจะต้องได้รบัการพัฒนาตามมาตรฐานกระบวนการพฒันาแนวปฏบิตัขิององค์การอนามยัโลก

เนื่องจากความแตกต่างในระบบสุขภาพและความแตกต่างในปริมาณฮอร์โมนที่มีในแต่ละประเทศ การให้ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามในแต่ละ
ประเทศในภมูภาคเอเชยีแปซฟิิกจงึแตกต่างกนัอย่างมาก ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกมกีารใช้ยาคมุก�าเนดิชนดิกนิเป็นวธิหีลกัหรอือาจเป็นวธิเีดยีว
ในการรบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ทัง้นี้ดงัทีข้่อเสนอเชงินโยบายอย่างย่อของ WHO ในประเด็นบุคคลข้ามเพศและ HIV (WHO Policy Brief on Transgender 
People and HIV) ได้กล่าวไว้ ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพควรให้ค�าแนะน�าแก่ผู้หญงิข้ามเพศว่าการใช้ยาคมุก�าเนดิชนดิกนิแบบ ethinyle estradiol ท�าให้มคีวาม
เสี่ยงต่อการเกดิลิ่มเลอืดอุดตันในหลอดเลอืดมากขึ้นกว่า 17-beta estradiol (WHO, 2015b)

ในบางประเทศ เช่นประเทศออสเตรเลีย มีการก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางด้านเพศ ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ ผู้รับฮอร์โมนมักหาฮอร์โมนจาก
อนิเตอร์เน็ตและไม่ได้รับการก�ากับดูแลโดยแพทย์ แนวปฏบิัตสิ�าหรับการใช้ฮอร์โมนเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์มอียู่ในประเทศที่มรีายได้สูง
หลายประเทศ (เช่น อเมรกิา, เนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจกัร, และออสเตรเลยี) อย่างไรกต็ามแนวปฏบิตัเิหล่านี้ต้องได้รบัการประยกุต์ก่อนน�าไปใช้
ในประเทศอืน่ๆ แนวปฏบิตัแิละศนูย์ด้านเพศภาวะโดยมากมหีลกัปฏบิตัเิฉพาะต่อวยัรุน่เนือ่งจากความจ�าเพาะทางด้านฮอร์โมน, ชวีวทิยาและจติวทิยา
สงัคม, และประเดน็ทางกฎหมายเมือ่ผูร้บับรกิารยงัมอีายุน้อย ผูอ่้านสามารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดแูละเดก็และเยาวชนข้ามเพศได้ในบทที ่5

ผู้ให้บริการควรรู้ว่ามิใช่บุคคลข้ามเพศทุกคนที่ต้องการฮอร์โมนของเพศตรงข้าม หากผู้รับบริการข้ามเพศต้องการการแสดงออกถึงเพศที่
แตกต่างไปจากเพศก�าเนดิ การให้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามกเ็ป็นวธิทีีแ่พร่หลายทีส่ดุในการปรบัเปลี่ยนร่างกายเพือ่ให้ผูร้บับรกิารสามารถเข้าถงึการเตมิ 
ความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization) ฮอร์โมนเหล่านี้ท�าให้ระบบต่อมไร้ท่อและจิตวิทยาเกิดความสมดุล ในกรณีของผู้หญิงข้ามเพศฮอร์โมน
ท�าให้ร่างกายเปลี่ยนไปเป็นหญงิมากขึ้นโดยที่ผู้รับบรกิารมจิ�าเป็นต้องฉดีฟิลเลอร์แบบไม่มกีารก�ากับดูแล

โดยทั่วไป ฮอร์โมนเพศหญงิประกอบไปได้วยเอสโตรเจนและสารยับยัง้ฮอร์โมนแอนโดรเจน ฮอร์โมนที่ท�าให้มคีวามเป็นชายมากขึ้นประกอบ
ไปด้วยเทสโทสเตอโรน ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องเข้าใจขนาดการใช้ยาที่ถูกต้อง, ความเสี่ยง, และประโยชน์ของการรับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับยาที่มัก
จ่ายให้กับผู้รับบรกิารอย่างแพร่หลาย (WHO, 2014a)

การบรหิารจดัการการให้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามยังไม่เคยได้รบัการศกึษาวจิยัโดยการทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุในระยะยาม อย่างไรกต็าม  
ประสบการณ์ทางการแพทย์มากกว่า 50 ปีได้แสดงให้เห็นว่าการให้ฮอร์โมนนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ 
ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ (Hembree et al., 2009; Gooren et al., 2008) ความสามารถในการท�าความเข้าใจและตดิตามผลจากการให้ฮอร์โมนจงึ
เป็นสิ่งส�าคัญมากในการให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมิ

การเริ่มให้ฮอร์โมน
WPATH SOC7 ได้ให้ค�าแนะน�าว่าการเริ่มให้ฮอร์โมนควรกระท�าหลังจากการประเมินทางจิตวิทยาสังคมและหลังจากผู้รับบริการได้ให้ 

ความยินยอมบนฐานของการได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วแก่บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง (Coleman et al., 2011) เช่น  
ผู้ให้บรกิารด้านสุขภาพจติหรอืผู้ให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมทิี่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

ผู้รับบริการซึ่งมาเริ่มรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามเพื่อการเปลี่ยนผ่านอาจจ�าเป็นต้องได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้ให้บริการทางสุขภาพปฐม
ภูม ิอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านมักน�ามาซึ่งการบรรเทาของภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจ
เป็นช่วงเวลาแห่งความเครยีดที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมากจากอุปสรรคจากครอบครัว, คู่, โรงเรยีน, และ/หรอืสถานที่ท�างาน การส่งต่อผู้รับบรกิารไป
ยังนักจติบ�าบัดที่มปีระสบการณ์ท�างานกับบุคคลข้ามเพศจะเป็นประโยชน์กับบุคคลข้ามเพศหลายคนอกีด้วย

ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพปฐมภมูคิวรประเมนิว่าผูร้บับรกิารมคีวามเข้าใจถงึความเสีย่งและประโยชน์ของการรบัฮอร์โมนเพยีงใด และหารอืในประเดน็
ดังกล่าวกับผู้รับบรกิาร และให้ผู้รับบรกิารลงนามในเอกสารแสดงความยนิยอมตามความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แล้ว (ดูภาคผนวก E 
ส�าหรับตัวอย่างของแบบฟอร์มแสดงความยนิยอม)

ผูร้บับรกิารบางคนอาจเคยหรอืก�าลงัได้รบัฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอยู ่พวกเขาอาจได้รบัฮอร์โมนจากการจ่ายยาโดยแพทย์ หรอือาจหาจาก
รา้นขายยา, คนรู้จกั, หรอืผ่านวธิกีารอืน่ๆ ทีม่จิ�าเป็นต้องได้รบัการประเมนิโดยผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ ในกรณดีงักล่าว WPATH SCO7 ได้ระบไุว้ว่าให้
ผู้ให้บริการทางการแพทย์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนือ่งแม้ว่าผูรั้บบรกิารจะเริม่การใช้ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามมาก่อนเองแล้วกต็าม โดยไม่เกีย่วกบั 
ความสามารถหรอืความจ�าเป็นของผูร้บับรกิารในการรบัการประเมนิทางจติเวช/จติวทิยาเกีย่วกบัเพศ ผูใ้ห้บรกิารควรทบทวนสูตรยาปัจจบัุนไปพร้อมๆ กบั
การประเมนิอย่างละเอยีดถงึสุขภาพโดยท่ัวไปของผู้รับบรกิารเพือ่ทีจ่ะประเมนิว่าต้องมกีารปรบัเปลีย่นขนาดของการให้ยาหรอืไม่ แม้ว่าผูร้บับรกิารต้องการ
ทีจ่ะใช้ฮอร์โมนต่อไปโดยไม่มกีารก�ากบัดแูลโดยแพทย์ ผูใ้ห้บรกิารควรด�าเนนิการให้บรกิารทางการแพทย์อย่างต่อเนือ่งและก�ากับให้ฮอร์โมนทีเ่หมาะสม 
ต่อไป ทัง้นี้การปฏเิสธการดแูลนัน้มกัส่งผลให้ผูร้บับรกิารใช้ฮอร์โมนต่อเองอย่างไม่มกีารก�ากบัดแูลซึง่อาจส่งผลเสยีต่อสุภาพของผู้รับฮอร์โมนได้
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ความพร้อมในการรับฮอร์โมน
WPATH SOC7 ได้รวบรวมเกณฑ์การประเมินทั่วไปส�าหรับผู้รับบริการว่ามีความพร้อมในการรับฮอร์โมนเพียงใด (Coleman et al., 2011)  

ทัง้นี้จะเป็นต้องมกีารหารอืพดูคยุอย่างละเอยีดกบัผูร้บับรกิารถงึความเสีย่งและประโยชน์ของการรบัฮอร์โมนก่อนทีจ่ะให้ผูรั้บบรกิารให้ความยนิยอม 
(informed consent) ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการรักษาด้วยฮอร์โมนส�าหรับเด็กและเยาวชนที่มคีวามหลากหลายทางเพศสามารถอ่านได้จาก
บทที่ 5 นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถดูตัวอย่างของแบบฟอร์มให้ความยนิยอมได้จากภาคผนวก F

การประเมินทางการแพทย์
การเป็นมะเร็งชนิดที่มีความไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนเป็นดัชนีชี้วัดเพียงอย่างเดียวที่หากตรวจพบแล้วห้ามเริ่มการให้

ฮอรโ์มนเอสโตรเจนหรอืเทสโทสเตอโรน (หรอืให้ฮอร์โมนต่อ) แก่ผูร้บับรกิารเดด็ขาด ในขณะทีภ่าวะอืน่ๆ เช่น โรคอ้วน, โรคเกีย่วกับหวัใจและหลอด
เลอืด, โรคไขมนัในเลอืดสูง ฯลฯ ไม่ใช่ปัจจยัทีห้่ามรับฮอร์โมนหากได้รับการยนิยอมจากผูร้บับรกิารบนฐานของการให้ข้อมลูทีค่รบถ้วนรอบดา้นแลว้ 
(informed consent) แม้ว่าในอดตีจะห้ามการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในกรณทีีผู่ร้บับรกิารมปีระวตัโิรคหลอดเลอืดด�าตบีตนั (VTE) แต่ข้อมลูในปัจจบุนั
แสดงให้เห็นว่าหากมกีารเตรยีมการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างปลอดภัย เช่น การให้ฮอร์โมนทางผวิหนัง ก็สามารถด�าเนนิการให้ฮอร์โมนได้75

การทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline laboratory tests)
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถประเมินประเด็นทางสุขภาพที่อาจมีอยู่ของผู้รับบริการได้ 

และยังอาจช่วยให้ผู้ให้บริการปรับการใช้ยาส�าหรับการเปลี่ยนผ่านได้ดีขึ้นอีกด้วย มาตรฐานของการทดสอบการท�างานของตับในผู้หญิงข้ามเพศ
นัน้มาจากการศกึษาวจิยัทีเ่ก่าแล้วและมข้ีอบกพร่องทางวธิวีทิยาซึง่ใช้รปูแบบของยาทีไ่ม่ใช้แล้วในปัจจบุนั (ethinyl estradiol) และไม่ได้ค�านงึตวัแปร
ควบคุมซึ่งอาจท�าให้เกิดค่าตับที่สูงขึ้น เช่น การดื่มแอลกอฮอล์และไวรัสตับอักเสบ B ในการศึกษาวิจัยครั้งนั้นการเพิ่มขึ้นของการท�างานของตับ
อย่างฉับพลันอย่างไม่มนีัยส�าคัญทางการแพทย์ถูกนับเป็นหนึ่งในสัญญาณว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนท�าให้เกดิความผดิปกตใินตับ ปัจจุบันยังไม่มหีลัก
ฐานทางการแพทย์ทีแ่สดงถงึความจ�าเป็นในการตรวจการท�างานของตบัในผูห้ญงิข้ามเพศทีใ่ช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน ยงัไม่มงีานวจิยัทไีด้รบัการตพีมิพ์
ในปัจจุบันที่พบว่าความผดิปกตขิองการท�างานของตับมคีวามสัมพันธ์กับการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน อย่างไรก็ตามการตรวจเอนไซม์ทรานซามเินส 
(transaminase) มปีระโยชน์ส�าหรับการประเมนิในกรณผีู้รับบรกิารรับฮอร์โมนด้วยการกนิ

ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ ไขจัดการก่อนเริ่มให้ฮอร์โมน
รายการอย่างละเอยีดของประเด็นต่างๆ สามารถหาได้จาก WPATH SOC7 (Coleman et al., 2011), แนวปฏบิตัทิีด่ขีองสหราชอาณาจกัรส�าหรับ

การประเมนิและรักษาภาวะขัดแย้งในเพศภาวะกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ในผู้ใหญ่ (Royal College of Psychiatrists, 2013), แนวปฏบิัตทิาง
คลนิกิของสมาคมต่อมไร้ท่อ (Hembree et al., 2009), และประกาศของคณะทีป่รกึษาแพทยศาสตร์นานาชาตเิกีย่วกบัการให้ฮอร์โมนส�าหรบับคุคล
ข้ามเพศ (IPPF, in press) ประเด็นความกังวลที่กล่าวถงึต่อไปนี้มาจากเอกสารเหล่านี้ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากแนวปฏบิัตทิี่ดี

ผู้หญิงข้ามเพศที่รับฮอร์โมนเอสโตรเจนและยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน
การให้ฮอร์โมนเพื่อท�าให้เป็นหญงินัน้โดยทั่วไปแล้วมคีวามปลอดภัย อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของการให้ฮอร์โมนควรวนิจิฉัยอย่างละเอยีดถงึ

ผลข้างเคียงของการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจนอย่างละเอียด ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดขา
อุดตัน (DVT), ปอดอุดตัน (pulmonary embolism), และโรคหลอดเลือดในสมอง (CVA) ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจมีผลในการลดความต้องการทาง
เพศ, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, และอาจส่งผลต่อการหลั่งอสุจ ิทัง้นี้อาจเกดิโปรแล็คตโินมาได้แต่มโีอกาสน้อยมาก สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone) 
อาจก่อให้เกดิภาวะโปแตสเซยีมสูง (hyperkalemia) ทัง้นี้ยาไซโปรเตอโรน (Cyproterone) มคีวามสัมพันธ์กับการเกดิเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองและ
ภาวะซมึเศร้า รวมถงึความผดิปกตขิองการท�างานของตับอกีด้วย การรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดภาวะเจรญิพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมนซึ่งอาจ
มผีลอย่างถาวรแม้จะหยุดรับฮอร์โมนก็ตาม76

75. ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=protocol-hormone-ready
76. ที่มา: http://transhealth.ucsf.edu/tcoe?page=protocol-fertility
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ผู้ชายข้ามเพศที่รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ผลข้างเคียงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้นมีค่อนข้างน้อย (ดูตาราง A1) ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจก่อให้เกิดภาวะเซลล์เม็ดเลือดแดงใน

เลือดสูง (polycythemia), อาการปวดหัว, น�า้หนักตัวเพิ่ม, สิว, ผมร่วง, ความเปลี่ยนแปลงในระดับไขมันในเลือด, ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น, 
เนื้องอกในตับ, มะเร็งเต้านม, และความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การรับฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอาจลดภาวะเจรญิพันธุ์ของผู้รับฮอร์โมนซึ่งอาจ
มผีลอย่างถาวรแม้จะหยุดรับฮอร์โมนก็ตาม

แต่ละประเทศควรพิจารณาว่าชนิดของยาและสัดส่วนการให้ยาแบบใดที่สามารถจัดหาได้และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในประเทศของตน

ระดับความเสี่ยง ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย

มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้น • โรคหลอดเลือดด�าตีบตัน (VTE)a

• นิ่ว
• เอนไซม์ตับสูงขึ้น 
• น�้าหนักตัวเพิ่ม
• ภาวะ Hypertriglyceridemia

• ภาวะเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือดสูง (polycythemia)
• น�้าหนักตัวเพิ่ม 
• สิว
• ผมร่วง (หัวล้าน)
• ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น 

มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงขึ้นหากมีปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยb

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)

มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น • ความดันโลหิตสูง
• ไฮเปอร์โปรแล็กตินีเมีย (Hyperprolactinemia) หรือ โปร

แล็คติโนมา (prolactinoma)

• เอนไซม์ตับสูงขึ้น 
• ระดับไขมันในเลือดสูง

มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากมี
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยb

• โรคเบาหวานชนิดที่ 2a • ความแปรปรวนของความผิดปกติทางจิตเวชบาง
ประการc

• โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
• ความดันโลหิตสูง
• โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ไม่มีความเสี่ยง หรือยังสรุปไม่ได้ • มะเร็งเต้านม • ความหนาแน่นกระดูกต�่าลง
• มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, รังไข่, และมดลูก

ตาราง	A1:	ความเสี่ยงของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้าม

ที่มา: การตพีมิพ์ตารางนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่ปรกึษาแพทยศาสตร์นานาชาต ิ(IPPF) และดัดแปลงมาจาก WPATH SOC7. 

หมายเหตุ: ตัวอักษรหนาหมายถงึมนีัยส�าคัญทางคลนิกิ (clinically significant) 

a. การรับฮอร์โมนเอสโตรเจนชนดิกนิมคีวามเสี่ยงมากกว่าการรับฮอร์โมนผ่านผวิหนัง 

b. ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมถงึอายุด้วย 

c. เช่น โรคไบโพล่าร์, โรคจติแบบอารมณ์แปรปรวน (Schizoaffective disorder) ทีอ่าจรวมถงึอาการโรคจติ (psychotic symptoms) หรอือาการแมเนยี  
(manic symptoms) พบว่าผลกระทบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์กับการใช้ฮอร์โมนในปริมาณสูงหรือการมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ในเลอืดสูงกว่าปกติ

A



1 1

135

การให้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง
การให้ฮอร์โมนส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศอาจมีการให้ยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วย ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยา 

ต้านแอนโดรเจนที่หาได้ในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกันดังแสดงในตาราง A2 และ A3

ฮอร์โมนเอสโตรเจน
ฮอร์โมนเอสโตรเจนมอียูใ่นหลายรูปแบบ เช่น ethinyl estradiol และ 17-β estradiol เป็นต้น ethinyl estradiol เป็นรปูแบบหนึง่ของเอสโตรเจนที่

ใช้กนัอย่างแพร่หลายในยาคมุก�าเนนิแบบกนิ และมผีลกระทบเชงิลบทีรู่จ้กักันดคีอืโรคหลอดเลอืดด�าตบีตนั แม้ว่า WPATH SOC7 จะไม่สนบัสนนุการ
ใช้ ethinyl estradiol ส�าหรับการเปลี่ยนผ่านทางการแพทย์ แต่ ethinyl estradiol ก็ยังเป็นเอสโตรเจนรูปแบบเดยีวที่ผู้หญงิข้ามเพศในหลายประเทศ
เข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงข้ามเพศในภูมิภาคนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น ยาคุมก�าเนิดที่มักใช้ในการเปลี่ยนผ่านในภูมิภาคนี้เป็นยาที่รวมเอา cyproterone 
acetate และ ethinyl estradiol เข้าไว้ด้วยกัน

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่ใช่ชนิดกินนั้นเป็นที่แนะน�ามากกว่า เช่น การรับฮอร์โมนใต้ลิ้น, ผ่านผิวหนัง, หรือผ่านการฉีด การให้ฮอร์โมนใน 
รูปแบบดังกล่าวนัน้มขี้อดคีอืไม่ต้องผ่านตับ ผลข้างเคยีงของฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถดูได้จากตาราง A1

ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนดิกนินัน้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลอืดด�าตบีตันในผู้สูบบุหรี่ที่มอีายุมากกว่า 35 ปี

หลังจากผ่านการตัดต่อมบ่งเพศ (gonadectomy) ควรลดปริมาณการรับฮอร์โมนลง โดยปรับตามผลการติดตามอาการและพิจารณาภาวะ
ดื้อยาประกอบ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ความเสีย่งและประโยชน์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนัน้ยงัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั อย่างไรกต็ามผู้ให้บรกิารบางรายพบว่าโปรเจสเตอโรนส่งผล

ให้ขนาดของวงหวันมมขีนาดใหญ่ขึ้นและส่งผลให้มคีวามต้องการทางเพศมากขึ้น นอกจากนี้อาจเกดิความเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ทัง้ในเชงิบวกและ
เชงิลบ และมคีวามเสี่ยงของน�า้หนักตัวที่เพิ่มขึ้นและภาวะซมึเศร้าในบางราย การศกึษาวจิัยอื่นๆ ซึ่งศกึษาการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนด้วยวธิกีนิ
ในผู้หญงิหลังวัยหมดประจ�าเดอืน77 พบว่าการรับ medroxyprogesterone ด้วยวธิกีนิอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลอืดหัวใจ ในขณะที่การฉดี
ฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อ (เช่น Depo-Provera) อาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ 

ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน	
ในระยะต้นของการให้ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (เช่น spironolactone หรือ cyproterone) ควรให้ยาเพียงโดสเดียวหรือแบ่งย่อยน้อยกว่า  

1 โดส และมกีารปรับขนาดยาทุกสัปดาห์ ผู้รับบรกิารบางคนที่มอีายุน้อยหรอืมนี�า้หนักตัวมากอาจต้องการยาในปรมิาณที่มากขึ้น การให้ฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนอาจมผีลในการต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนอยู่แล้วและอาจเป็นทางเลอืกในกรณทีี่ผู้รับบรกิารไม่อาจรับ spironolactone ได้

หากผู้รับบรกิารมอีาการผมร่วมอย่างมนีัยส�าคัญ อาจให้ยา finasteride เสรมิเข้าไปด้วย (หรอือาจให้ตัง้แต่ระยะเริ่มต้นก็ได้) การปลูกผมอาจ
เป็นตัวเลอืกหนึ่งที่ท�าได้เช่นกัน

77. เช่น โครงการศึกษาวิจัยสุขภาพผู้หญิง (Women’s Health Initiative Study) ที่มา: http://www.nhlbi.nih.gov/whi/.

กล่อง A1: การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดส�าหรับบุคคลข้ามเพศ (ส�าหรับผู้ให้บริการสุขภาพ)
ผู้หญงิข้ามเพศที่ก�าลังรับฮอร์โมนเอสโตรเจน

 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease: CAD)/โรคหลอดเลือดสมอง: ติดตามอาการเกี่ยวกับหัวใจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 1-2 ปีแรกของการรับฮอร์โมน ในผู้รับบรกิารที่มคีวามเสี่ยงสูง (เช่น เป็นโรคหลอดเลอืดหัวใจอยู่ก่อนแล้ว) ควรให้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนผ่านผวิหนัง, ลดปรมิาณการให้ฮอร์โมนลง, และเอาโปรเจสตนิออกจากการให้ยา

 ควำมดันโลหติสงู: ตดิตามความตนัเลอืดทกุๆ 1-3 เดอืน พจิารณาการใช้ spironolactone เป็นส่วนหนึง่ของการให้ยาเพือ่ลดภาวะความ
ดันโลหติสูง

 ไขมัน: ปฏบิัตติามแนวปฏบิัตขิองแต่ละประเทศในการตดิตามและรักษา
ผู้ชายข้ามเพศที่ไม่ได้ก�าลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

 ตรวจคัดกรองและรักษาภาวะไขมันในเลอืดสูงเช่นเดยีวกันกับผู้รับบรกิารทั่วไป
ผู้ชายข้ามเพศที่ก�าลังรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

 ตรวจระดบัไขมนัในเลอืดขณะงดอาหารเป็นประจ�าทกุปี หากพบว่ามรีะดบัไขมนัในเลอืดสงู ให้หลกีเลีย่งไม่ให้เกดิภาวะฮอร์โมนเทสโทส
เตอโรนในเลอืดสูงกว่าปกติ

 ไขมัน: ปฏบิัตติามแนวปฏบิัตขิองแต่ละประเทศในการตดิตามและรักษา
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Hormone Route Starting	Dose Average	Dose Maximum	Dose

Estradiol/estradiol valerate ทางปาก หรือ ใต้ลิ้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน 4 มิลลิกรัมต่อวัน 8 มิลลิกรัมต่อวัน 

Estradiol valerate ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 20 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์ 20 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์ 40 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

Estradiol cypionate ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 มิลลิกรัม ต่อสัปดาห์ หรือ 
5 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์ 

2 มิลลิกรัม ต่อสัปดาห์ หรือ 
5 มิลลิกรัม ต่อ 2 สัปดาห์

2 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ หรือ  
5 มิลลิกรัมต่อ 2 สัปดาห์ 

Estradiol แบบเจล เฉพาะที่ 0.75 มิลลิกรัม  
สองครั้งต่อวัน

0.75 มิลลิกรัม  
สามครั้งต่อวัน 

150 ไมโครกรัม  
สามครั้งต่อวัน

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

ผ่านผิวหนัง 25–50 ไมโครกรัม 100–200 ไมโครกรัม 400 ไมโครกรัม

Conjugated estrogen 
(Premarin®) 

ทางปาก 1.25–2.5 มิลลิกรัมต่อวัน 5 มิลลิกรัมต่อวัน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

Ethinylestradiol (ไม่แนะน�า) ทางปาก

ตาราง	A2:	ตัวอย่างของฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดต่างๆ,	วิธีการให้ฮอร์โมน	และขนาดยา

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

ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน ขนาดยา	ณ	เริ่มต้น ขนาดยาเฉลี่ย ขนาดยาสูงสุด

Spironolactone 50 มิลลิกรัมต่อวัน 150 มิลลิกรัมต่อวัน 400 มิลลิกรัมต่อวัน

Finasteride 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน 5 มิลลิกรัมต่อวัน

Cyproterone acetate 50 มิลลิกรัมต่อวัน 150 มิลลิกรัมต่อวัน 150 มิลลิกรัมต่อวัน

Goserelin 3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน 3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน 3.6 มิลลิกรัมต่อเดือน

Leuprolide acetate 3.75 มิลลิกรัมต่อเดือน 3.75 มิลลิกรัมต่อเดือน   
11.25 มิลลิกรัมต่อ 3 เดือน

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

ตาราง	A3:	ตัวอย่างของยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน	และขนาดยา

ที่มา:ดัดแปลงจาก Royal College of Psychiatrists, 2013 และ Hembree et al., 2009 โดยได้ข้อมูลเพิ่มเตมิจากผู้ให้บรกิารทางการแพทย์ในพื้นที่
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ในภูมภิาคเอเชยีนัน้สามารถเข้าถงึฮอร์โมนเอสโตรเจนชนดิฉดีที่ออกฤทธิ์นานได้ง่าย (estradiol cypionate, estradiol valerateแบบเหลว และ 
estradiol conjugate แบบผง) เอสโตรเจนในยาคมุก�าเนดิโดยทัว่ไปแล้วคอื ethinyl estradiol ซึง่หากรบัประทานพร้อมกับเอสโตรเจนแบบผงหรอืแบบ
เหลวแล้วพบว่ามผีลเสยีต่อสุขภาพในระยะยาวส�าหรับผู้หญงิและผู้หญงิข้ามเพศด้วย (Magnusson et al., 1999; Asscheman et al., 2011) 

การรับยาโปรเจสติน (progestin) ควบคู่กับ ethinyl estradiol มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงทางสุขภาพ แต่โปรเจสตินเองก็มีผลเสียต่อสุขภาพ
มากมายเช่นกนั (Magnusson et al., 1999; Asscheman et al., 2011) อย่างไรก็ตามโปรเจสตนิไม่มส่ีวนช่วยให้ร่างกายมคีวามเป็นหญงิมากขึ้น แต่เพยีง
แค่ช่วยให้ร่างกายลดหรอืหยดุกการสร้างเส้นขนตามร่างกายเท่านัน้ จงึเป็นทีถ่กเถยีงกนัว่ายาโปรเจสตนินัน้ไม่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัผู้หญงิข้ามเพศ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก (Gooren, 2014) ทัง้นี้แพราะผูห้ญงิข้ามเพศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกมกัมเีส้นขนตามร่างกายน้อยมากหรอืไม่มเีลยแม้ว่า
จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วก็ตาม และหากมีการก�าจัดขนตามร่างกายด้วยวิธีทางกายภาพแล้วก็ไม่จะเป็นต้องรับยาโปรเจสติน ด้วยเหตุผลเหล่านี้  
การรบัฮอร์โมนของผูห้ญงิข้ามเพศชาวเอเชยีตะวนัออกอาจจ�าเป็นแต่เพยีงการรับเอสโตรเจนเท่านัน้ (ชนดิกนิ หรอื ชนดิแปะผ่านผวิหนงั, หรอืชนดิเจล)

การให้ฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นชาย
การให้ฮอร์โมนส�าหรับผู้ชายข้ามเพศอาจมีการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ตัวอย่างของเทสโทนสเตอโรนที่หาได้ในแต่ละประเทศมี 

ความแตกต่างกันดังแสดงในตาราง A4

ฮอร์โมน ขนาดยา	ณ	เริ่มต้น ขนาดยาเฉลี่ย ขนาดยาสูงสุด

Testosterone (cypionate or enan-
thate) (ชนิดฉีดเข้าผิวหนัง) 

100 มิลลิกรัมต่อ 2 สัปดาห์ 200–250 มิลลิกรัมต่อ 2-3 สัปดาห์ 200–250 มิลลิกรัมต่อ 2-3 สัปดาห์

Testosterone ชนิดผ่านผิวหนัง 1% 2.5 กรัมต่อวัน 5–10 กรัมต่อวัน 10 กรัมต่อวัน

แผ่นแปะ Testosterone 2.5 มิลลิกรัมต่อวัน 5 มิลลิกรัมต่อวัน 5 มิลลิกรัม สองครั้งต่อวัน

Testosterone undecanoate  
(ด้วยการกิน) 

40–80 มิลลิกรัม หนึ่งครั้งต่อวัน 160–240 มิลลิกรัมต่อวัน 150 ไมโครกรัม สามครั้งต่อวัน

Buccal testosterone  
(แปะที่เหงือกหรือกระพุ้งแก้ม)

30 มิลลิกรัม หนึ่งครั้งต่อวัน 30 มิลลิกรัม สองครั้งต่อวัน

Testosterone undecanoate  
(ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

750–1000 มิลลิกรัม  
ทุกๆ 10-14 สัปดาห์

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

1 มิลลิลิตร  
ทุกๆ 4 สัปดาห์ 

1 มิลลิลิตร  
ทุกๆ 2-3 สัปดาห์

1 มิลลิลิตร  
ทุกๆ 2 สัปดาห์

ครีม dihydrotestosterone 10% 20 มิลลิกรัม สามครั้งต่อวัน  
(ทาที่คลิตอริส)

ใช้ 3 เดือนก่อนการท�าอวัยวะเพศชาย 
ด้วยวิธีเมตตอยด์ (Metoidioplasty)

ตาราง	A4:	ตัวอย่างของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	(TESTOSTERONE)	ชนิดต่างๆ

ทีม่า: ดดัแปลงจาก Adapted from Royal College of Psychiatrists, 2013 และ Hembree et al., 2009 โดยได้ข้อมลูเพิม่เตมิจากผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์ในพื้นที่
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ผู้รับบรกิารบางคนอาจใข้ testosterone ester ได้ผลดเีมื่อรับในปรมิาณต�่าและฉดีเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มปีระวัตเิคย
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง (trauma) (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแบบสุดโต่ง ซึ่งอาจไปกระตุ้นให้เกิด
การตอบสนองทางอารมณ์ได้) เทสโทสเตอโรนส่วนเกินสามารถเปลี่ยนกลายเป็นเอสโตรเจนได้ ซึ่งเป็นการยับยั้งผลลัพธ์ที่ผู้บริการต้องการ ทั้งนี้ 
ผู้ที่มรีะดับไขมันในเลอืดสูงก็ยังสามารรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้

ผู้รับบริการซึ่งใช้เทสโทสเตอโรนชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (แต่ไม่ใช่ undecanoate เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด 
(pulmonary oil microembolism)) ควรได้รับการสอนให้สามารถฉีดฮอร์โมนเองได้และรู้วิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนอาจ
ได้รับการสอนให้ฉีดฮอร์โมนแก่ผู้รับบริการเช่นกัน ผู้รับบริการซึ่งมีภาวะเม็ดเลือดแดงข้น (polycythemia) อาจตอบสนองได้ดีกับการให้ฮอร์โมน
ผ่านทางผวิหนังโดยการใช้เจล

กล่อง A2: การพัฒนาเสียงพูดที่สอดคล้องกับเพศ (ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ)

หลังจากเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว ระดับความสูงต�่าของเสียงพูดของทุกคนจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่จะคงอยู่ไปถาวรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศทาง
ชวีวทิยาของแต่ละคน เสยีงพูดที่ต�่าลงโดยทั่วไปมคีวามสัมพันธ์กับกล่องเสยีงที่มขีนาดใหญ่ขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระตุ้นโดยฮอร์โมนแอนโดร
เจน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกดิการพัฒนาโพรงกล่องเสยีงและโครงสร้างที่ท�าหน้าที่สร้างความสั่นสะเทอืนในกล่องเสยีงซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้เกดิเป็น
เสยีงของผู้ชายส่วนใหญ่

เสียงพูดของผู้หญิงส่วนใหญ่มักเป็นเสียงที่สูงกว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจนและยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนที่ผู้หญิงข้ามเพศใช้ไม่มีผลต่อ
คุณลักษณะของเสยีง ในกลุม่ผูช้ายข้ามเพศการใช้ฮอร์โมนเทนโทสเตอโรนสามารถช่วยให้เสยีงต�า่ลงและเพิม่ความก้องของเสยีงในบรเิวณหน้าอก
รวมถงึขนาดของเสยีงอกีด้วย อย่างไรก็ตาม ผลเหล่านี้แตกต่างกันไปตามฮอร์โมนเพศแต่ละประเภท และยังขึ้นอยู่กับว่ารับฮอร์โมนแอนโดรเจน
ด้วยหรอืไม่

การบ�าบัดการใช้เสียงและการสื่อสารอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคคลข้ามเพศที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้เสียงใหม่ให้มีเสียงที่ต�่าหรือ
สูงโดยไม่ต้องเกร็งขณะใช้เสียง นักบ�าบัดด้านเสยีงพูดและการสื่อสารสามารถสอนเทคนคิในการใช้เสียงที่แตกต่างกันด้วยขนาดเสยีงดังหรอืเบา
ต่างๆ รวมถงึการใช้ส�าเนยีงพูดแบบต่างๆ ขณะพูดอกีด้วย

บุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เช่น โค้ชการใช้เสียง, นักแสดงละครเวที, ครูสอนร้องเพลง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย อาจมีบทบาท
เสรมิทีม่คีวามส�าคญั การเรยีนร้องเพลงด้วยเสยีงสงูหรอืต�า่สามารถท�าให้เสยีงมคีวามยดืหยุน่ ความส�าเรจ็ในแนวทางเหล่านี้ขึ้นอยูก่บัการยอมรบั
และการให้เกยีรตขิองผู้เชี่ยวชาญ, นักบ�าบัด, หรอืวทิยากรที่ท�างานกับบุคคลข้ามเพศเป็นอย่างมาก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับอำกำรแพ้: ในบางประเทศ มกีารเตมิสาร testosterone cypionate ในน�้ามันเมล็ดฝ้าย และ testosterone enanthate ใน
น�า้มันงา นอกจากนี้ยังอาจมกีารเตมิสาร testosterone ester ในน�้ามนัถัว่ลสิง ซึง่ผู้มอีาการแพ้ถัว่ลสิงและผู้แพ้ถัว่เหลอืงควรหลกีเลีย่ง ผู้จ่ายยาควร
มคีวามตระหนักถงึปฏกิริยิาแพ้ดังกล่าวและท�าการตรวจสอบการเตมิสารในน�้ามันในประเทศของตน

การให้ฮอร์โมนผ่านผวิหนังอาจเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการให้เกดิความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรอืส�าหรับการคงสภาพไว้หลังจาก
ที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปสู่ความเป็นชายเสร็จสิ้นแล้วด้วยการฉดีฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อ ผู้รับฮอร์โมนบางคนอาจเกดิอาการแพ้ต่อกาวที่ใช้
ในการตดิแผ่นแปะฮอร์โมนทางผวิหนัง

ในบางกรณซีึง่มกัไม่ค่อยเกดิขึ้นนกั โปรเจสตนิสามารถใช้เพือ่หยุดการมปีระจ�าเดอืนได้ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารต้องการเทสโทสเตอโรนในระดบั
ต�่าหรอืไม่สามารถหยุดการมปีระจ�าเดอืนได้

การให้ยาในรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้ชายข้ามเพศในบางครัง้อาจรวมถงึ:

�	ส�าหรับอาการผมร่วมแบบผู้ชาย สามารถสั่งจ่ายยา finasteride หรือ minoxidil ได้ ทั้งนี้ควรมีการเตือนผู้รับบริการว่า finasteride  
มแีนวโน้มที่จะท�าให้ผมขึ้นช้าลง และอาจท�าให้คลติอรสิโตขึ้นได้ช้าลง

�	ส�าหรบัผูร้บับรกิารทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัอาการขนขึ้นมาเกนิไป (เช่น มญีาตเิพศชายทีม่ขีนขึ้นดก) ผูใ้ห้บรกิารอาจส่ังจ่ายยา finasteride 
หรอื dutasteride ได้
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การติดตามผลของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ
ปัจจุบันมีแนวปฏิบัติในการติดตามผลของการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามของบุคคลข้ามเพศโดยการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอยู่หลายแนว

ปฏิบัติ ทั้งนี้หากมีแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศตนเองอยู่ ควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินั้น ส่วนในประเทศที่ไม่มีแนวปฏิบัติของประเทศ 
สามารถประยุดต์ใช้แนวปฏบิัตนิานาชาติๆ  เช่น WPATH SOC7 และหลักปฏบิัตดิ้านบุคคลข้ามเพศของศูนย์ความเป็นเลศิเพื่อสุขภาพของบุคคลข้าม
เพศ มหาวทิยาลัยแคลฟิอร์เนยี ซานฟรานซสิโก (UCSF) 

ทุก	3	เดือนในปีแรก ทุก	6	–	12	เดือน	หลังจากปีแรก

กรณีเพิ่มความเป็นหญิง ระดับโพแทสเซียม (หากรับยาสไปโรโนแลคโตนด้วย)
การท�างานของตับ (หากรับ cyproterone หรือ flutamide ด้วย) 
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone และ estradiol

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

กรณีเพิ่มความเป็นชาย ระดับไขมันในเลือด
การท�างานของตับ
ความเข้มข้นของเลือด (hematocrit )
หากสามารถตรวจได้: ระดับ testosterone

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

ตาราง	A4:	ตัวอย่างของการตรวจส�าหรับผู้รับฮอร์โมน

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

การตรวจทางห้องปฏบิัตกิารขึ้นอยู่กับว่าผู้รับบรกิารรับยาหรอืฮอร์โมนอย่างไร เช่น ยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจนส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศชนดิ
ต่างๆ ก็ต้องตรวจด้วยวธิกีารที่แตกต่างกัน หลักกว้างๆ คอืหลังจากเริ่มรับฮอร์โมน ควรมกีารทดสอบโดยห้องปฏบิัตกิารเพื่อตดิตามทุกสามเดอืน
ในปีแรก และหนึง่ถงึสองครัง้ต่อปีหลังจากนัน้ (ดูตาราง A4) ความถีข่องการตดิตามควรเพิม่ขึ้นหากเกดิผลทีไ่ม่คาดคดิ, มกีารเปลีย่นขนาดยา, หรอื
มกีารเริ่มการใช้ยาอื่นซึ่งอาจมปีฏกิริยิากับยาชนดิที่รับอยู่ก่อนแล้ว

การใช้ฮอร์โมน และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
ในบุคคลข้ามเพศ แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV นั้นโดยมากเกิดจากพฤติกรรมของบุคคล แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ  

ที่เพิ่มความเสี่ยงในการตดิเชื้อ เช่น การใช้ฮอร์โมน แม้ว่าจะมกีารศกึษาวจิัยที่ชี้ให้เห็นว่ายาคุมก�าเนดิชนดิฉดี (โปรเจสเตอโรน) นัน้เพิ่มความเสี่ยง
ในการตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้หญงิที่เป็นผู้หญงิแต่ก�าเนดิ (Hel et al., 2010; Wira et al., 2010) ความเสี่ยงนี้เกดิผ่านกระบวนการของระบบสบืพันธุ์ที่
ถูกควบคมุด้วยฮอร์โมนในอวยัวะสบืพนัธุช่์วงล่างของผูห้ญงิ อย่างไรกต็าม การเพิม่ขึ้นของความเสีย่งเลก็น้อยอาจเป็นผลจากการใช้โปรเจสเตอโรน 
โดยตรงโดยไม่เกีย่วกบัเพศทางชวีวทิยาหรอืเพศภาวะ ในการศกึษาวจิยัเชงิทดลองขนาดเล็กพบว่าโปรเจสเตอโรนมคีวามสัมพนัธ์กับการเพิม่ขึ้นของ 
circulating chemokine co-receptors ซึ่งเป็น HIV ใช้ในการเข้าสู่เซลล์และท�าให้เกดิการตดิเชื้อ (Giltay et al., 2000) ในทางทฤษฎแีล้วอาจเป็นการ
เพิม่ความเสีย่งของการตดิเชื้อ HIV หากได้รับเชื้อ อย่างไรกต็าม ผลการศกึษานี้ยงัต้องได้รบัการยนืยนัโดยการศกึษาวจิยัแบบสงัเกตกุารณท์ีม่ขีนาด
ประชากรใหญ่กว่านี้และมกีารควบคุมปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ก่อนที่จะสามารถหาข้อสรุปได้

การใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายข้ามเพศไม่ส่งผลต่อความเสีย่งในการตดิเชื้อ HIV อย่างไรกต็ามยงัมคีวามเสีย่งในทางทฤษฎเีนือ่งจาก
ผูช้ายข้ามเพศหลายคนจะเกดิอาการช่องคลอดอกัเสบได้ในขณะทีร่บัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ความแห้งทีเ่กดิขึ้นนี้อาจเพิม่ความเจบ็ปวดและบาดแผล
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์และจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ HIV การศึกษาวิจัยบางงานบ่งชี้ถึงผลในทางตรงกันข้าม คือพบว่าฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรนมคีวามสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนและอัตราการไหลเวยีนของเซลล์ภูมคิุ้มกันที่มคีวามจ�าเพาะ (adaptive immune cells) (Giltay 
et al., 2000)
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การใช้ฮอร์โมนเพศตรงข้ามและยาต้านไวรัสส�าหรับการป้องกันและรักษา HIV ในขณะเดียวกัน
ปัจจุบันยังคงขาดข้อมูลเกี่ยวกับปฏกิริยิาระหว่าง 17-β estradiol (เอสโตรเจนรูปแบบที่นยิมใช้มากที่สุดในการให้ฮอร์โมน) และยาต้านไวรัส

แม้ว่าปัจจบุนัจะไม่แนะน�าให้ใช้ ethinyl estradiol กบัผูห้ญงิข้ามเพศ (Gooren et al., 2015) แต่กม็แีนวโน้มว่าผูห้ญงิข้ามเพศหลายคนในภมูภิาค
นี้จะใช้ยาคุมก�าเนดิชนดิกนิทางปาก เพราะไม่สามารถหา 17-β estradiol ได้ หรอืเพราะมรีาคาแพงเกนิไป ข้อมูลที่มอียู่จ�ากัดบ่งชี้ให้เห็นว่าฮอร์โมน
จากยาคมุก�าเนดิอาจท�าปฏกิริยิากบัยาต้นไวรสัสองกลุ่ม คอืยาบางส่นใน กลุ่ม non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) และกลุ่ม 
ritonavir (RTV)-boosted protease inhibitors (PIs) ทัง้นี้ในทางทฤษฎแีล้วปฏกิริยิาเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยและประสทิธภิาพของยา
ทัง้สองประเภท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มหีลักฐานว่าการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามส่งผลต่อยาต้านไวรัสส่วนใหญ่อย่างมนีัยส�าคัญ (Gooren et al., 2015) 
ดังนั้นแนวปฏิบัติในการคุมก�าเนิดขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบันจึงสรุปว่าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยาคุมก�าเนิดแบบฮอร์โมนกับยาต้านไวรัส และ 
PrEP ที่มนีัยส�าคัญพอที่จะประกาศให้ไม่ใช้ยาและรับฮอร์โมนพร้อมกัน (WHO, 2015b)

ปฏิกิริยาส่วนใหญ่ระหว่างยาคุมก�าเนิดชนิดกินทางปากกับ boosted protease inhibitors ส่งผลต่อการลดลงของระดับ estradiol ในเลือด  
แต่ก็ไม่ส่งผลต่อยาต้านไวรัส การเริ่มใช้, หยุดใช้, หรอืเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสอาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในผู้หญงิข้ามเพศ
ที่ก�าลังรับฮอร์โมนเพื่อเพิ่มความเป็นหญิง ดังนั้นจึงแนะน�าให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด (Keller, 2009) มีข้อมูลที่จ�ากัดเกี่ยวกับปฎิกิริยาระหว่าง
ยาต้านไวรัสและยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรับฮอร์โมนเพิ่มความเป็นหญิงส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยาต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน (เช่น 
cyproterone acetate, flutamide) (WHO, 2015b)

มข้ีอมลูทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัเกีย่วกบัปฏกิริยิาระหว่างยาต้านไวรสัและฮอร์โมนแอนโดรเจนทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายในกลุม่ผูช้ายข้ามเพศ ฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรนซึง่ใช้ในการให้ฮอร์โมนข้ามเพศส�าหรับผู้ชายข้ามเพศถูกสัง่จ่ายร่วมกับยาต้านไวรสัมานานกว่าหนึง่ทศวรรษเพือ่รกัษาภาวะฮอรโ์มน
เพศต�่าในผู้ชาย (hypogonadism) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV แบบแสดงอาการ ซึ่งพบว่ายาทั้งสองชนิดใช้ร่วมกันได้ดีและไม่มีผลกระ
ทบเชิงลบทางการแพทย์หรือต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยส�าคัญ และไม่มีการรายงานถึงปฏิกิริยาเชิงลบต่อยาต้านไวรัส (Rabkin et al., 1999;  
Dube et al., 2007) แม้ว่าจะมแีนวโน้มค่อนข้างต�า่ในการเกดิผลกระทบเชงิลบจากการใช้เทสโทสเตอโรนและยาต้านไวรสั (ทัง้เพือ่ป้องกนัและรกัษา)  
ในผู้ชายข้ามเพศ แต่ก็ยังจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาวจิัยในประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น (WHO, 2015b)

ปัจจบุนัยงัจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเพิม่เตมิว่าฮอร์โมนทีใ่ช้ในการเปลีย่นผ่านนัน้ส่งผลต่อความเสีย่งในการตดิเชื้อ HIV ในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ
อย่างไร ปัจจุบันยังมขี้อถกเถยีงทางการแพทย์ว่ายาคุมก�าเนดิแบบฮอร์โมนนัน้ส่งผลต่อการตดิเชื้อ HIV และการส่งต่อเชื้อในผู้หญงิที่เป็นเพศหญงิ 
โดยก�าเนดิอย่างไร อย่างไรกต็ามมบีคุคลข้ามเพศทีร่บัฮอร์โมนส�าหรบัการเปลีย่นผ่านในปรมิาณทีส่งูว่าระดับทีม่อียูใ่นร่างกายตามปกต ิ(Keller, 2009)

ประเด็นเกี่ยวกับอายุ: การพิจารณาเพิ่มเติม
ปัจจุบันไม่ได้มีการก�าหนดอายุสูงสุดที่สามารถรับฮอร์โมนได้เอาไว้ ผู ้รับบริการผู้ชายข้ามเพศที่เริ่มรับฮอร์โมนหลังอายุ 40 ปีมักม ี

ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ช้ากว่า

มีการรายงานว่าพบโรคกระดูกพรุนทั้งในผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศที่มีอายุมาก และพบว่ามีบ่อยครั้งที่มีความสัมพันธ์กับความร่วม
มอืในการรับฮอร์โมน (รับอย่างต่อเนื่องตรงตามที่แพทย์สั่งหรอืไม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภายหลังการตัดต่อมเพศ (gonadectomy)

ในบางกรณี ผู้รับบริการบางคนอาจต้องการหยุดการรับฮอร์โมน ทว่า ส�าหรับบุคคลอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งได้ผ่านการตัดต่อมเพศแล้ว  
ไม่แนะน�าให้หยดุรับฮอร์โมนเนือ่งจากจะเกดิการเสยีมวลกระดูกและอาจเกดิอาการคล้ายกับวัยหมดประจ�าเดอืนทัง้ในผูห้ญงิข้ามเพศและผูช้ายข้าม
เพศ ผู้ชายข้ามเพศทีห่ยดุการรบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะประสบกบัการสญูเสยีความต้องการทางเพศ, มอีาการร้อนวบูวาบ, ขนตามร่างกายร่วง, 
เสยีกล้ามเนื้อ, และร่างกายจะมลีักษณะการกระจายน�้าหนักในแบบเดยีวกับผู้หญงิ

อย่างไรก็ตามควรมีการพิจารณาก�าหนดอายุสูงสุดที่สามารถรับการผ่าตัดได้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการผ่าตัดใน 
ผู้รับบริการสูงวัย และมีเพียงแพทย์ผู้ให้การผ่าตัดบางคนมีการก�าหนดอายุสูงสุดส�าหรับกระบวนการบางกระบวนการเอาไว้ บุคคลข้ามเพศสูงวัย
ที่ก�าลังพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดควรปรึกษากับแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัดเกี่ยวกับเงื่อนไขความพร้อมของร่างกายที่สามารถเข้ารับบริการได้ นอกจาก
นี้ผู้รับบรกิารสูงวัยอาจมรีะยะเวลาที่จะเป็นในการพักฟื้นยาวนานกว่าปกติ
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ภาคผนวก B: รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาระยะเริ่มต้น 
โรงแรมฟูราม่า สีลม, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แม้ว่าในตารางด้านล่างนี้จะระบุถึงองค์กรที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสังกัดอยู่ แต่บุคคลข้ามเพศซึ่งเข้าร่วมการประชุมนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วม 
การประชุมเนื่องจากความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ส่วนบุคคล มใิช่การเชญิในฐานะตัวแทนขององค์กร

ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

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

ออสเตรเลีย Felicity Young Senior Director, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ออสเตรเลีย/ตองกา Resitara Apa เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network)

เจนีวา Annette Verster องค์การอนามัยโลก 

ฮ่องกง Kaspar Wan นักขับเคลื่อนสังคม (Activist) 

อินเดีย Abhina Aher พันธมิตร HIV/เอดส์ ประเทศอินเดีย

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

อินเดีย Vivek Divan ที่ปรึกษา, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินโดนีเซีย Pritz Rianzi ประธาน, กลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe 

มาเลเซีย Khartini Slamah โครงการ ISEAN HIVOS, ผู้จัดการโครงการข้ามเพศ, มูลนิธิ PT 

เนปาล Manisha Dhakal รักษาการผู้อ�านวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) 

นิวซีแลนด์ Jack Byrne ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ฟิลิปปินส์ Kate Montecarlo Cordova สมาคมบุคคลข้ามเพศประเทศฟิลิปปินส์ (Association of Transgender People in  
the Philippines – ATP) 

ไทย Aaron Schubert องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)\ส�านักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชีย (RDMA) 

ไทย Edmund Settle ที่ปรึกษาด้านโยบาย, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ศูนย์ภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก (UNDP APRC)

ไทย Emilie Pradichit โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย Fritz van Griensven สภากาชาดไทย 

ไทย Kevin Hamlin ผู้ช่วยโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) 
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ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

ไทย Matt Avery FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย Mike Burkly องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)\RDMA 

ไทย Natt Kraipet ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Panisara (Poy) Skulpichairat สมาชิกผู้ก่อตั้งและคณะท�างาน, มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทย Steve Mills FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย/สิงคโปร์ Joe Wong ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

สหรัฐอเมริกา Cameron Wolf ที่ปรึกษาวิชาการอาวุโส, กลุ่มประชากรหลัก, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ 
(USAID)

สหรัฐอเมริกา Clifton Cortez ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ, กลุ่มพัฒนา HIVและสุขภาพ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

สหรัฐอเมริกา Darrin Adams ที่ปรึกษาวิชาการอาวุโส, HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา Diego Solares โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา James Baer ที่ปรึกษา 

สหรัฐอเมริกา Nachale (Hua) Boonyapisom-
parn 

ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

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

ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย Sam Winter ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

ออสเตรเลีย/ตองกา Resitara Apa เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก  
(Pacific Sexual Diversity Network)

บังกลาเทศ Anonnya Banik เจ้าหน้าที่ประสานงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS) 

บังกลาเทศ Kamrun Nahar เจ้าหน้าที่ฝึกงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS) 

ภูฏาน Chencho Dem ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ Lhak-Sam Bhutan (BNP+) 

ภูฏาน Dechen Seldon 

ภูฏาน Sonam Yoezor 

ภูฏาน UgyenTshering-Yangchen 

ฟิจิ Rani Ravudi ผู้ประสานงานโครงการ TG, SANFiji 

อินเดีย Ernest Noronha เจ้าหน้าที่โครงการ, กลุ่มพัฒนา HIVและสุขภาพ,  
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินเดีย K. Sheethal SCOHD Society 

อินเดีย Laxmi Narayan Tripathi ผู้จัดการทรัพย์สินและประธาน, องค์กร Astitva  
เพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลชายของทางเพศ 

อินเดีย Mira Kinnar เหรัญญิก, SAKHA 

อินเดีย Sonal More ที่ปรึกษา, Personnel Selections 

อินเดีย Shreya Reddy ผู้จัดการโครงการ, กองทรัสต์KinnerMaaEkSamajikSanstha

อินเดีย Nadika เครือข่าย Sampoorna

อินเดีย Olga B. Aaron ผู้จัดการทรัพย์สินผู้ก่อตั้ง, Bringing Adequate Values of Humanity (BRAVOH) 

อินเดีย Rudrani Chettri 

อินเดีย Simran Shaikh พันธมิตร HIV/เอดส์ ประเทศอินเดีย
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ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

อินเดีย Sita Bharadwaj ประธาน, KINNAR BHARATI 

อินเดีย Vidya Mitwa India 

อินโดนีเซีย Pritz Rianzi ประธาน, กลุ่มผู้ชายข้ามเพศ Ngehe

ญี่ปุ่น Yuko Higashi ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซากา (Osaka Prefecture University )

มาเลเซีย Nisha Ayub ผู้จัดการโครงการ TG ของมูลนิธิ  Seed,  
ผู้จัดการการสื่อสารขับเคลื่อนสังคมของ Justice for Sisters 

เนปาล Aakanshya Timilsina เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสิทธิมนุษยชน, Sahra Nepal 

เนปาล Aniee Lama กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) 

เนปาล Apekshu Duhul กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) 

เนปาล Basanta Singh กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS) 

เนปาล Bharat Man Shrestha เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน LGBT, HIV และกฎหมาย,  
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

เนปาล Bhumika Shrestha ผู้ประสานงาน Event, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Binod BK ผู้สื่อข่าว Pahichan, กลุ่ม Mono Support Maple (MSMG) 

เนปาล Durga Thapa สมาชิก, Ekata Nepal 

เนปาล Kiran Malla สมาชิก, Naulo Srijana Nepal 

เนปาล Manisha Dhakal รักษาการผู้อ�านวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Pinky Gurung ประธาน, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Prem Thepa กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Samrat Chaudhari ประธาน, Sahra Nepal 

เนปาล Sanjay Tanang กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Sayal Shrestha ที่ปรึกษาอิสระ 

เนปาล Sumi Devkota ที่ปรึกษาอิสระ

เนปาล Surendra Shah 
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ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

เนปาล Sushila Lama เจ้าหน้าที่สื่อสารขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

นิวซีแลนด์ Jack Byrne ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ปากีสถาน Malik Rizwan Mehmood (aka Bubbi) กรรมการบริหาร, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA) 

ปากีสถาน Mehrin Abdul Qadir (aka. Mani) เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน Dr. Muhammad Moiz ผู้จัดการสนับสนุนด้านเทคนิค, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน Zohaib Ali Soomro (aka Zehrish) เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, Khawaja Sira Society 

ศรีลังกา D. Thenu Lakal Ranketh Perera เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground 

ศรีลังกา Sathya Bashana Ramanayake (Satya 
Baashi) 

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

ไทย Anna Chernyshova ผู้จัดการโครงการ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย Emilie Pradichit โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ไทย Joe Wong ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Kevin Hamlin ผู้ช่วยโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN) 

ไทย Matt Avery FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กร 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย Thitiyanun Nakpor ผู้อ�านวยการ, มูลนิธิซิสเตอร์

สหรัฐอเมริกา Darrin Adams ที่ปรึกษาด้านวิชาการอาวุโส,  HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy 
Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา Nachale (Hua) Boonyapisomparn ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา Nachale (Hua) Boonyapisomparn ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

Lou เจ้าหน้าที่ชั่วคราว 

Pradip Khadka สื่อมวลชน 

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

ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย Felicity Young ผู้อ�านวยการอาวุโส, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

บรูไน Serena Al เครือข่ายความหลากหลายทางเพสแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network)

กัมพูชา Ngo Menghourng (Meng) 

จีน Emma Hoo คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

จีน Karen Liao เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน LGBT, โครงการความยากจน  
ความเท่าเทียม และการธรรมาภิบาล, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศจีน

ฟิจิ Audrey Seru Diverse Voices and Action for Equality 

ฟิจิ Sesenieli Naitala (Bui) SanFiji 

ฟิจิ Sulique Waqa Haus of Khameleon (ประเทศฟิจิ) 

ฮ่องกง Joanne Leung ศูนย์ข้อมูลบุคคลข้ามเพศ 

ฮ่องกง Kaspar Wan นักขับเคลื่อนสังคม 

อินโดนีเซีย Alvi 

อินโดนีเซีย Eman Memay Harundja 

อินโดนีเซีย Rasulika Septila (Eqqy) Learning Together LBT 

มองโกเลีย Ayamdorj Anaraa ศูนย์ LGBT ประเทศมองโกเลีย 

มองโกเลีย Bilguun Batsukh (Soko) อาสาสมัคร ศูนย์ LGBT ประเทศมองโกเลีย

มองโกเลีย Chinzorig Gochoo (Sarnai) ผู้จัดการโครงการ, Youth For Health 

นิวซีแลนด์ Jack Byrne ผู้รับจ้าง, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ปาปัวนิวกินี Obert Samba (Elizabeth Taylor) ผู้ประสานงานของคลินิก, Save the Children 

ฟิลิปปินส์ Ar Arcon ผู้ก่อตั้ง Pinoy FTM (Fil Trans Men) 

ฟิลิปปินส์ Elyon Divina Pinoy FTM (Fil Trans Men)
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ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

ฟิลิปปินส์ Isagani Semacio-Bacasmas Jr. (Ysang) 

ฟิลิปปินส์ Krizia Consolacion Association of Transgender People in the Philippines 

ฟิลิปปินส์ Magdalena Robinson Transgender COLORS, Inc. 

สิงคโปร์/ เจนีวา Zhan Chiam สมาคม LGBTI นานาชาติ (International LGBTI Association: ILGA) 

ศรีลังกา Chanaka Thilina Yatiwawala Equal Ground 

ศรีลังกา Thenu Ranketh เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground 

ไทย Dr Mukta Sharma องค์การอนามัยโลก 

ไทย Joe Wong ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Kevin Halim ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Matt Avery FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา 
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย Natt Kraipet ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Thanapoom Amatyakul (Omo) ผู้ช่วยด้านบริหารจัดการและการเงิน, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

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

ไทย Thanapoon Amatyakul เจ้าหน้าที่, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ตองกา Leilani Fainga’a สมาคม Tonga Leitis

ออสเตรเลีย/ตองกา Resitara Apa (Tara) เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแปซิฟิก (Pacific Sexual Diversity Network: PSDN) 

สหรัฐอเมริกา Darrin Adams ที่ปรึกษาด้านวิชาการอาวุโส, HIV, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา Nachale Boonyapisomparn ที่ปรึกษา, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

สหรัฐอเมริกา Vy Lam องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

วานูอาตู Giigii Baxter มูลนิธิ VPride

เวียดนาม Nguyễn Hữu Toàn (Jessica) 

เวียดนาม /
กรุงเทพฯ 

Lieu Anh Vu ผู้แปล 
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ภาคผนวก E: ผู้พิจารณาทบทวนร่างแนวทางต้นแบบ

ประเทศ ชื่อ องค์กรที่สังกัดอยู่

ออสเตรเลีย Felicity Young ผู้อ�านวยการอาวุโส, โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project – HPP)

ออสเตรเลีย Graham Neilsen แพทย์สุขภาวะทางเพศ, ศูนย์การแพทย์ Stonewall

ออสเตรเลีย Sam Winter ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเคอร์ติน

บังกลาเทศ Anonnya Banik เจ้าหน้าที่ประสานงาน, กลุ่มสวัสดิการสังคมบันดู (BSWS)

ฟิจิ Sesenieli Naitala (Bui) SanFiji 

สวิตเซอร์แลนด์ Annette Verster องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Michelle Rodolphm องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Rebekah Thomas Bosco องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Teodora Wi องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Rajat Khosla องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Rachel Clare Baggaley องค์การอนามัยโลก 

สวิตเซอร์แลนด์ Zhan Chiam เจ้าหน้าที่ด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศ, ILGA  
(สมาคม LGBTI นานาชาติ) 

ฮ่องกง Joanne Leung ศูนย์ข้อมูลบุคคลข้ามเพศ 

ฮ่องกง Kaspar Wan Gender Empowerment 

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

อินเดีย Ernest Noronha เจ้าหน้าที่โครงการ, กลุ่มพัฒนา HIV สุขภาพ และการพัฒนา, โครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (UNDP)

อินเดีย Kalpana Apte ASG, สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (FPAI)

อินเดีย Nisha Jagdish ผู้อ�านวยการ, HIV, สมาคมวางแผนครอบครัวประเทศอินเดีย (FPAI)

อินเดีย Olga B. Aaron ผู้จัดการทรัพย์สินผู้ก่อตั้ง, Bringing Adequate Values of Humanity (BRAVOH)

อินเดีย Razia Pendse องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (WHO/SEARO)

อินเดีย Venkatesan Chakrapani ประธาน/ผู้อ�านวยการ, ศูนย์ส�าหรับการวิจัยด้านเพศและสุขภาพและนโยบาย 
(C-SHaRP) 
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ญี่ปุ่น Ichiro Itoda ผู้อ�านวยการ, คลินิกชิราคาบะ

ญี่ปุ่น Jun Koh จิตแพทย์, คณะประสาทจิตเวชศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์โอซากา

ญี่ปุ่น Lily ผู้อ�านวยการบริหารสภาโรคเอดส์ภูมิภาคคันไซ และ โครงการเอดส์บุคคลข้ามเพศ 
และสตรี (TransGender Woman Aids Program: TGWAP) 

ญี่ปุ่น Yuko Higashi ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยประจ�าจังหวัดโอซากา และ ประธานร่วม,  
สมาคมสุขภาวะทางเพศโลก และ สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก (WAS)

มาเลเซีย Nisha Ayub ผู้จัดการโครงการ TG ของมูลนิธิ Seed, ผู้จัดการการสื่อสารขับเคลื่อนสังคมของ 
Justice for Sisters

เนปาล Aakanshya Timilsina โอเปอเรเตอร์ฮ็อตไลน์, กลุ่มบลูไดมอนด์

เนปาล Basudev Sharma เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เนปาล Hari Phuyal นักกฎหมาย, ศาลฎีกา

เนปาล Manisha Dhakal รักษาการผู้อ�านวยการบริหาร, กลุ่มบลูไดมอนด์ (BDS)

เนปาล Purnima Dongole เจ้าหน้าที่พยาบาล, โรงพยาบาล Bir, กาฐมาณฑุ

เนปาล Shambhu Kafle เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส, ศูนย์ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แห่งชาติ

เนเธอร์แลนด์ Louis Gooren ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศูนย์การแพทย์ VU, อัมสเตอร์ดัม

นิวซีแลนด์ Mo Harte พยาบาล, Health West, โอ๊คแลนด์

นิวซีแลนด์ Rachel Johnson ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเยาวชน, ศูนย์เพื่อสุขภาวะเยาวชน Counties Manukau

นิวซีแลนด์ Simon Denny ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Medical and Clinical), กุมารเวชศาสตร์,  
สุขภาพเด็กและเยาวชน, วิทยาลัยแพทย์, มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

ปากีสถาน Mehrin Abdul Qadir เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน Muhammad Moiz ผู้จัดการสนับสนุนด้านเทคนิค, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA)

ปากีสถาน Qasim Iqbal ผู้อ�านวยการบริการ, สมาพันธ์สุขภาพผู้ชายแนซ (NMHA) 

ปาปัวนิวกินี Obert Samba (Elizabeth Taylor) ผู้ประสานงานของคลินิก, Save the Children 

ฟิลิปปินส์ Kate Montecarlo Cordova สมาคมบุคคลข้ามเพศประเทศฟิลิปปินส์ (Association of Transgender People  
in the Philippines – ATP) 

ฟิลิปปินส์ Pengfei Zhao องค์การอนามัยโลกส�านักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก(WHO/WPRO)
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ฟิลิปปินส์ Ying-Ru Lo องค์การอนามัยโลก

สิงคโปร์ Vanessa Ho ผู้ประสานงานโครงการ, Project X 

ศรีลังกา Chanaka Thilina Yatiwawala Equal Ground 

ศรีลังกา Thenu Ranketh เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, Equal Ground

ไทย Frits van Griensven ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการป้องกัน HIV, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

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

ไทย Jiraporn Arunakul ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์วัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย Dr Mukta Sharma เจ้าหน้าที่วิชาการ – HIV/เอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ วัณโรค,  
องค์การอนามัยโลก 

ไทย Joe Wong ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Kevin Halim ผู้จัดการโครงการ, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Matt Avery FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย Midnight Poonkasetwattana ผู้อ�านวยการอาวุโส, กลุ่มพันธมิตรแอเชียแปซิฟิกเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้ชาย

ไทย Mike Burkly องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

ไทย Natt Kraipet ผู้ประสานงานเครือข่าย, เครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิก (APTN)

ไทย Steve Mills FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

สหราชอาณาจักร Daniel McCartney เจ้าหน้าที่ HIV, สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา Asa Radix ผู้อ�านวยการด้านการวิจัยและการศึกษา, ศูนย์สุขภาพชุมชน Callen-Lorde

สหรัฐอเมริกา Ashley Gibbs โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา Cameron Hartofellis โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา Eli Coleman ศาสตราจารย์และประธานภาควิชา Human Sexuality, มหาวิทยาลัยมินนิโซตา

สหรัฐอเมริกา Jamison Green ประธาน, สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก (WPATH)
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สหรัฐอเมริกา JoAnne Keatley ผู้อ�านวยการ, ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก

สหรัฐอเมริกา Lin Fraser ประธานร่วมโครงการการศึกษาโลก, สมาคมวิชาชีพสุขภาพของคนข้ามเพศโลก 
(WPATH )

สหรัฐอเมริกา Marcio Maeda โครงการนโยบายสุขภาพ

สหรัฐอเมริกา Robyn Dayton FHI 360/โครงการ LINKAGES ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

สหรัฐอเมริกา Ronald MacInnis โครงการนโยบายสุขภาพ (Health Policy Project: HPP)

สหรัฐอเมริกา Rafael Mazin เครือข่ายบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (PAHO) 

สหรัฐอเมริกา Tonia Poteat มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์

เวียดนาม John M. Eyres ผู้อ�านวยการส�านักงานสุขภาพ, องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ 
(USAID), ประเทศเวียดนาม
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ภาคผนวก F: ตัวอย่างแบบฟอร์มให้ความยินยอม
การให้ความยนิยอมบนพื้นฐานของการรบัรู้ข้อมลูรอบด้านต้องอาศยัการหารอืกนัอย่างละเอยีดกบัผู้รบับรกิาร ทัง้ในประเดน็ความเสีย่งและ

ประโยชน์ของการรักษา ตัวอย่างแบบฟอร์มสามารถดูได้จากรายการด้านล่าง ภาคผนวก A เป็นตัวอย่างของแนวทางการจัดสรรฮอร์โมนส�าหรับ
ผู้ใหญ่ รวมถงึการตดิตาม และการให้ฮอร์โมน ในขณะที่บทที่ 5 กล่าวถงึความลับและประเด็นเกี่ยวกับการให้การยนิยอมส�าหรับบุคลากรสุขภาพ
ที่ท�างานกับเด็กและเยาวชนข้ามเพศและที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

ตัวอย่�งแบบฟอร์มให้คว�มยนิยอม

 ตวัอย่าง #1: ผูร้บับรกิารทีต้่องการรบัฮอร์โมนเพิม่ความเป็นหญงิเพือ่เปลีย่นผ่านจากชายเป็นหญงิ (Client considering feminising 
hormones for transition from male to female) (PDF, 76KB) 

 ตวัอย่าง #2: ผูรั้บบรกิารทีต้่องการรบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพือ่เปลีย่นผ่านจากหญงิเป็นชาย (Client considering testosterone 
for transition from female to male) (PDF, 79KB) 

 ตวัอย่าง #3: การให้ยาเพือ่เพิม่ความเป็นหญงิส�าหรบัผูร้บับรกิารบคุคลข้ามเพศ (Feminising medications for transgender clients) 
(PDF, 160KB) 

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

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