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สงวนสิทธ์ิโดยศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดของคู่มือฉบับน้ี นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์

เอกสารฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา	(United	States	Agency	for	 

International	Development)	ผ่านโครงการ	LINKAGES	ประเทศไทย	เลขท่ีสัญญา	AID-0AA-14-00045	เน้ือหาของคู่มือฉบับน้ีพัฒนาโดยความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี	(Institute	of	HIV	Research	and	Innovation)	 และศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพ 

คนข้ามเพศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(Center	of	Excellence	in	Transgender	Health,	Chulalongkorn	University)	ซ่ึงอาจจะไม่ได้สะท้อนมุมมอง 

และแนวคิดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา



	 จากการท่ีคลินิกแทนเจอรีน	(Tangerine	Clinic)	ซ่ึงเป็นคลินิกสุขภาพองค์รวมสำาหรับคนข้ามเพศท่ีดำาเนินการ 

และบริหารจัดการโดยชุมชนคนข้ามเพศแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย	 ได้เปิดดำาเนินการมาระยะหน่ึงท่ีคลีนิค

นิรนาม	 สภากาชาดไทย	 นอกจากจะก่อให้เกิดความสนใจในการมาใช้บริการจากคนข้ามเพศแล้ว	 ยังสร้างความ

ตระหนัก	 และความสนใจให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ในหลาย	 ๆ	 ระดับ	 ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	 

ท่ีสำาคัญท่ีสุด	 คือ	 ความสนใจจากคณาจารย์จากภาควิชาต่าง	 ๆ	 ของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

อาทิเช่น	 ศัลยศาสตร์	 จิตเวชศาสตร์	 กุมารเวชศาสตร์	 และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 เป็นต้น	 คณาจารย์ท่ีมีความ

เช่ียวชาญในหลากหลายด้านเหล่าน้ีได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ	 ให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานของคลินิก 

แทนเจอรีน	 และให้การดูแลคนไข้ท่ีส่งต่อจากคลินิกแทนเจอรีน	 จนสุดท้าย	 เกิดฉันทามติว่าจะมาร่วมกันทำางานกับ 

ทีมงานของคลินิกแทนเจอรีน	 ในการจัดต้ัง	 ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ (Center of  

Excellence in Transgender Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้ึนท่ีคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศ	 และความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ

ของคนข้ามเพศซ่ึงยังมีส่ิงท่ีไม่รู้อีกมากมาย	 กระผมในฐานะท่ีมีส่วนในการก่อต้ังคลินิกแทนเจอรีนต้องขอแสดง 

ความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์	และศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางน้ีด้วย

	 ส่ิงหน่ึงท่ีกระผมสังเกตเห็นคือทีมงานของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางน้ีทำางานเข้มแข็งมาก	ก่อกำาเนิดข้ึนมายังไม่

ครบปี	ก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือข้ึนมาเล่มหน่ึง	คือ	คู่มือการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ สำาหรับประเทศไทย 

ท่ีท่านถืออยู่น้ี	สังเกตว่าเขาใช้คำาว่า	‘สำาหรับประเทศไทย’	เพราะผู้เขียนนำาเอาประสบการณ์จริงจากการให้บริการคน

ข้ามเพศในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	มาเป็นตัวต้ังต้นในการเขียนโดยอ้างอิงกับคู่มือของต่างประเทศ	แน่นอน	

ปัญหาสุขภาพของคนข้ามเพศในประเทศไทยย่อมแตกต่างจากปัญหาสุขภาพของคนข้ามเพศในยุโรป	 หรืออเมริกา	

บุคลากรทางการแพทย์ไทยจึงน่าจะได้ประโยชน์จากคู่มือฯ	 ฉบับน้ีอย่างเต็มท่ี	 เน้ือหาของคู่มือเล่มน้ี	 ท่านผู้อ่าน 

คงเห็นด้วยกับกระผมว่ามีความครอบคลุมปัญหาสุขภาพของคนข้ามเพศครบทุกด้าน	 ท้ังด้านสุขภาพทางกาย	 

ทางจิตใจ	และทางสังคม	ผู้นิพนธ์แต่ละท่านล้วนมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านน้ัน	ๆ	รวมท้ังคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีส่วนในการให้วิทยาทานในคร้ังน้ีด้วย

คำานิยม
Appreciation



	 คู่มือฯ	 ฉบับน้ี	 กระผมดูแล้วมีความสมบูรณ์ทางด้านเน้ือหาวิชาการมาก	 น่าจะเรียก	 ‘ตำารา’	 มากกว่าคู่มือ	 

แต่ก็เข้าใจผู้จัดทำาท่ีต้องการให้บุคลากรท่ีให้บริการกับคนข้ามเพศ	สามารถเปิดพลิกดูการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	 

ในการทำางานได้ง่าย	ๆ	จึงเรียกว่า	‘คู่มือ’	กระผมเห็นว่าผู้ท่ีจะได้ประโยชน์จากคู่มือฯ	ฉบับน้ีไม่น่าจะจำากัดอยู่เฉพาะ

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีให้บริการกับกลุ่มคนข้ามเพศเท่าน้ัน	แต่บุคลากรทางการแพทย์ท่ัวไป	บุคลากรสาธารณสุข	และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจก็น่าจะได้ประโยชน์จากคู่มือฯ	ฉบับน้ีด้วย	อีกท้ังอยากจะเห็นว่าคณะผู้จัดทำาจะได้มีโอกาสแปล

คู่มือเล่มน้ีเป็นภาษาอังกฤษ	ทำาเป็น	e-book	ในอนาคต	เพ่ือท่ีบุคลากรในประเทศกำาลังพัฒนาท่ีมีปัญหาสาธารณสุข	

และสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	ท่ีคล้ายกับประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากคู่มือฯ	ฉบับน้ีด้วย

	 สุดท้าย	 กระผมขอแสดงความช่ืนชมกับศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และคลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน	 ท่ีได้ร่วมจัดทำาคู่มือการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	 สำาหรับ

ประเทศไทยน้ีข้ึน	และขอให้ผลบุญท่ีทุกท่านได้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานน้ีจงส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอด

ไป

	 ด้วยความปรารถนาดี

	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ประพันธ์	ภานุภาค
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 การผ่าตัดแปลงเพศแบบสมบูรณ์ (Modern Sex Reassignment Surgery; SRS)	 ในประเทศไทย	 เร่ิมต้น 

ในปี	 ค.ศ.	1978	 จนถึงปัจจุบัน	(ค.ศ.	2020)	 ทำากันมาเกือบคร่ึงศตวรรษ	 ในสมัยน้ันจิตแพทย์แทบจะไม่มีบทบาท

ในการวินิจฉัยและดูแลคนไข้	 คนไข้ในประเทศไทยจะดูแลเปล่ียนแปลงสรีระรูปร่างด้วยตนเอง	 ส่ิงเดียวท่ีไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงด้วยตนเองได้	คือ	อวัยวะเพศ	แต่พวกเขาม่ันใจว่าเขาไม่ได้เป็น	“โรคจิต”

	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญฮอร์โมน	(Endocrinologist)	เช่นเดียวกัน	จะเข้าพบด้วยความยากลำาบาก	คนไข้จะปรึกษา

กันเอง	ใช้ฮอร์โมนตามท่ีเพ่ือนกลุ่มเดียวกันใช้แล้วประสบความสำาเร็จ	ดังน้ันคนไข้จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์	

(Self-Transitioning)	เม่ือมาพบศัลยแพทย์หรือจิตแพทย์	โดยคนไข้จะมีลักษณะเป็นหญิงท้ังการแต่งกาย,	รูปร่าง,	ผิว

พรรณ,	ขนาดของเต้านม	คนไข้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาสำาหรับ	Self-Transitioning	เกิน	5	ปีข้ึนไป	จึงง่ายในการท่ีจิตแพทย์

จะวินิจฉัย

	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ	WPATH	(World	Professional	Association	for	Transgender	Health)	หรือ	

HBIGDA	(Harry	Benjamin	International	Gender	Dysphoria	Association)	อย่างเคร่งครัด	จากประสบการณ์

ต้ังแต่	ค.ศ.	1978	ในคนไข้ส่วนตัวมากกว่า	3,000	ราย	และในแพทย์ร่วมงานอีกมากกว่า	2,000	ราย	ไม่มีคนไข้แม้แต่

รายเดียวท่ีต้องการกลับสู่เพศเดิมก่อนผ่าตัด	หรือ	“เสียใจท่ีเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ”	การใช้ฮอร์โมน	ท้ังก่อนและ

หลังการผ่าตัดแปลงเพศ	เป็นส่ิงท่ีคนไข้จะต้องได้รับตลอดชีวิต	ดังน้ันจะต้องมีผู้ดูแลอย่างถูกต้อง

คำานิยม
Appreciation



	 หนังสือเล่มน้ีเป็นเล่มแรกในรอบศตวรรษ	ท่ีรวบรวมบทความง่ายต่อการอ่าน,	เข้าใจ	ในแผนการรักษาดูแล	ซ่ึง

ผสมผสานการรักษาทางจิตสังคม,	ฮอร์โมน	และดูแลให้คำาตอบทางกฎหมาย	โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์อย่างสูง	

สามารถสร้างพ้ืนฐานการรักษาแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์กลุ่มใหม่	ซ่ึงจะกระตุ้น	(Stimulation)	ให้มีความคิดท่ีจะ

สร้างแผนการรักษาท่ีดีกว่าปัจจุบันสู่อนาคต	สร้างชีวิตท่ีดีข้ึน	ในกลุ่มคนพิเศษกลุ่มน้ี	ซ่ึงความต้องการในชีวิตของพวก

เขาค่อนข้างซับซ้อน	สร้างการแก้ปัญหาให้ดีข้ึน	สำาคัญท่ีสุด	หนังสือเล่มน้ีจะสร้างแนวทางมาตรฐานในการแก้ปัญหา

ของ	Transgenders

	 ขอขอบคุณ	(Gratitude)	ท่านวิทยากร	(Authors)	ทุกท่าน	ท่ีให้ความรู้อันมีค่า	(Valuable	Contributions)	

ต่อการดูแลรักษา	คนไข้กลุ่มน้ี

	 ขอแสดงความยินดีอย่างสูงมายังทุก	ๆ	ท่านในตำาราเล่มน้ี

	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรีชา	เตียวตรานนท์

 อดีตหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คำานิยม
Appreciation

	 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศมีการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว	

อีกท้ังหลากหลายประเทศในระดับนานาชาติได้มีความต่ืนตัวและให้ความสำาคัญกับเร่ืองน้ีอย่างมาก	 ข้าพเจ้ามีความ

ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีทางคณาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และคลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน	

ภายใต้การดำาเนินการของ	“ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ”	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รวมท้ังผู้ทรง

คุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง	ได้ร่วมมือกันจัดทำา	“คู่มือการดูแลสุขภาพคนข้ามเพศประเทศไทย”	ฉบับน้ีข้ึนมา	ส่ิงน้ีจะเป็นการ

รวบรวมองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้มาไว้ในแหล่งเดียวกัน	เป็นเสมือนคลังแห่งความรู้ท่ีบุคลากรสาธารณสุข	รวม

ถึงกลุ่มผู้รับบริการคนข้ามเพศเองท่ีมีความสนใจ	สามารถนำาไปปรับใช้เพ่ือให้สามารถดูแล	รักษา	และส่งเสริมสุขภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



	 การเข้าถึงสุขภาพของคนข้ามเพศและคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา

น้ีมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีข้ึน	 ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีการจัดต้ังองค์กรชุมชนข้ึนมาเพ่ือท่ีจะให้บริการด้านเอชไอวีแก่

ประชากรท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	โดยกระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและรับรอง

สมรรถนะของคนทำางานในชุมชน	อาทิเช่น	คลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน	(Tangerine	Community	Health	Clinic)	

ภายใต้การบริหารงานของสถาบันเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี	(Institute	of	HIV	Research	and	Innova-

tion)	 โดยถือเป็นคลินิกคนข้ามเพศแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีก่อต้ังข้ึนมาเพ่ือให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศแบบองค์

รวม	ท้ังในส่วนของการข้ามเพศอย่างปลอดภัย	การให้คำาปรึกษา	การตรวจหาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อ่ืน	ๆ 	รวมไปถึงสุขภาวะทางเพศและการสนับสนุนทางด้านจิตสังคม	โดยบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความชำานาญและ

มีความเป็นมิตร

	 นอกจากน้ีผมได้รับทราบเร่ืองท่ีน่ายินดีมาตลอดว่ามีหน่วยงานท้ังจากภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ

ให้ความสนใจในรูปแบบบริการของคลินิกแทนเจอรีน	 เพ่ือนำาไปถอดบทเรียนและต่อยอดในการให้บริการสุขภาพคน

ข้ามเพศในพ้ืนท่ีของตน	 จนนำาไปสู่ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการจัดต้ังศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	(Center	of	Excellence	in	Transgender	Health)	ข้ึนในปี	2563	และ

ผลผลิตแรกจากความร่วมมือจากภาคส่วนของชุมชนและนักวิชาการน้ี	ทำาให้เกิดการพัฒนาคู่มือการให้บริการสุขภาพ

ของคนข้ามเพศเล่มแรกข้ึนในประเทศไทย	ซ่ึงผมรู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้มีโอกาสเขียนคำานิยมให้กับหนังสือเล่มน้ี	และขอ

แสดงความยินดีกับคณะทำางานทุกท่านท่ีทำาให้เกิดผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าและมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง

	 ในฐานะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข	ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางในการให้บริการสุขภาพของคนข้าม

เพศฉบับน้ีจะนำาไปสู่การปฏิบัติใช้และต่อยอดองค์ความรู้ในวงการการแพทย์และสาธารณสุข	เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนคนข้ามเพศในประเทศไทยและในภูมิภาคของเราต่อไป

	 ดร.	สาธิต	ปิตุเตชะ

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

	 13	สิงหาคม	2563

คำานิยม
Appreciation



	 ในบริบทของประเทศไทยก่อนหน้าน้ี	การดูแลรักษาทางด้านจิตใจ	อารมณ์	สังคม	ฮอร์โมน	การผ่าตัด	รวมถึง 

แง่มุมทางกฎหมายของคนข้ามเพศยังเป็นการดูแลในกลุ่มกันเองและอาจมีข้อจำากัดหลายประการ	ในปัจจุบันเป็นท่ีน่า

ยินดีท่ีวงการแพทย์ท้ังในประเทศไทยและนานาประเทศท่ัวโลกมีการต่ืนตัวในการดูแลรักษาสุขภาพคนกลุ่มน้ีให้ดีข้ึน	 

จะเห็นได้จากมีกิจกรรมทางวิชาการ	อาทิเช่น	การประชุมสัมมนา	หรือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	อย่างแพร่หลาย 

มากข้ึน	 นอกจากน้ีการจัดต้ังคลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน	 ซ่ึงนับเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนท่ีให้บริการด้านต่าง	 ๆ	 

สำาหรับคนข้ามเพศอย่างรอบด้าน	ซ่ึงได้รับความสนใจจากท้ังผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	รวมถึงส่ือหลายแขนง	เป็นตัวอย่าง 

ท่ีสำาคัญของความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพของคนกลุ่มน้ี

	 การจัดทำาคู่มือการดูแลสุขภาพคนข้ามเพศประเทศไทย	 เป็นส่ิงท่ีอยู่ในความต้ังใจของบุคลากรศูนย์เช่ียวชาญ

เฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทุกท่าน	ท่ีต้องการจะให้การดูแลบุคคลในกลุ่มน้ีอย่างดี

ท่ีสุด	ปลอดภัย	และได้มาตรฐานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

 

	 คู่มือฉบับน้ีถือเป็นก้าวแรกท่ีทีมคณาจารย์ในหลากหลายสหสาขาวิชาชีพแพทย์	และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	ได้มา 

ร่วมมือกันจัดทำาข้ึน	 เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์	 ผู้รับบริการ	 และประชาชนท่ีสนใจ	 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการข้ามเพศอย่างครอบคลุม	โดยจัดทำาเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย	เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีตรงประเด็น	

และสามารถนำาปฏิบัติในบริบทของประเทศไทยได้จริง	 ในฐานะหน่ึงในทีมงาน	 มีความต่ืนเต้นไม่น้อยท่ีได้ทำาส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนข้ามเพศ	 ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีร่วมกับเขียนเน้ือหาทุกบท	 อน่ึง	 คู่มือฉบับน้ีอาจ 

ยังไม่ใช่ฉบับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด	แต่ก็เป็นก้าวแรกแห่งความร่วมมือท่ีมีคุณค่า	หวังว่าจะได้ประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อย	

ทางทีมงานสัญญาว่าจะต้องมีก้าวต่อไปท่ีพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนในอนาคตภายหน้าอย่างแน่นอน

	 แพทย์หญิงพูนพิศมัย	สุวะโจ

 หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary



	 การจัดบริการเพ่ือดูแลสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	เป็นส่ิงท่ีไม่ง่าย	ด้วยอคติท่ีคนท่ัวไปยังมีต่อประเด็นความหลาก

หลายทางเพศ	และวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเป็นคนข้ามเพศ	ท่ีทำาให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติท้ังต่อคนข้ามเพศ

เอง	และต่อบุคลากรผู้จัดบริการสุขภาพด้านต่าง	ๆ 	แก่คนข้ามเพศ	ด้วยการขาดความรู้	ความเข้าใจ	หรือด้วยมีความ

เช่ือผิด	ๆ	ว่า	การเป็นคนข้ามเพศเป็นส่ิงท่ีเลือกท่ีจะไม่เป็นก็ได้	หรือไม่ควรสนับสนุน	ผู้ให้บริการสุขภาพแก่คนข้าม

เพศจึงมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ท่ีทำาผิดจรรยาบรรณในการส่งเสริมความผิดปกติ	หรือเป็นการให้บริการไปเพียงเพ่ือเสริม

ความงามเท่าน้ัน	ท้ังท่ีองค์ความรู้	ทักษะ	และศิลปะในการจัดบริการเหล่าน้ี	เป็นศาสตร์เฉพาะทางท่ีต้องอาศัยข้อมูล

จากการศึกษาวิจัย	การฝึกฝน	และการส่ังสมประสบการณ์ท่ียาวนาน	จึงอาจบ่ันทอนกำาลังใจของผู้ให้บริการสุขภาพ

แก่คนข้ามเพศลงได้มาก

	 การท่ีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ท่ีมีจิตมุ่งม่ันในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการ

ให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศในสาขาต่าง	ๆ	ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับคลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน	ของสถาบัน

เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี	เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย	และ	Asia	Pacific	Transgender	Network	ในการ

จัดทำาคู่มือการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	สำาหรับประเทศไทยฉบับน้ีข้ึนมา	เป็นส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดคุณูปการอย่าง

ย่ิงยวด	ท้ังสำาหรับคนข้ามเพศ	และสำาหรับผู้ให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	คู่มือฯ	เล่มน้ี	มีเน้ือหาท้ังหมด	16	บท	

ไล่เรียงต้ังแต่การปูพ้ืนฐานในบทท่ี	1	 ถึงความจำาเป็นและความเฉพาะตัวในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	

ตามด้วยบทท่ี	2	ถึง	5	ท่ีว่าด้วยบริการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการข้ามเพศ	ต้ังแต่การวินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับ

เพศกำาเนิด	 การให้ฮอร์โมนสำาหรับคนข้ามเพศ	 การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ	 จนถึงการเปล่ียนเสียงในผู้หญิงข้ามเพศ	 

ส่วนบทท่ี	6	ถึง	14	จะเสริมด้วยบริการท่ีเก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพอ่ืน	ๆ	ท่ีพบบ่อยในบริบทขอบคนข้ามเพศ	ได้แก่	

สุขภาวะทางเพศ	 ท้ังเอชไอวี	 ไวรัสตับอักเสบ	 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 สุขภาพจิตของคนข้ามเพศ	 

การดูแลคนข้ามเพศวัยเด็กและวัยรุ่น	 การเจริญพันธ์ุ	 การตรวจคัดกรองมะเร็ง	 ผลระยะยาวของการได้รับฮอร์โมน

เพศ	และการใช้สารเสพติด	แล้วปิดท้ายด้วยบทท่ี	15	ท่ีช่วยขมวดการนำาองค์ความรู้ท้ังหมดไปจัดบริการทางสุขภาพ 

แก่คนข้ามเพศให้เกิดข้ึนได้จริง	 และบทท่ี	16	 ท่ีช้ีให้เห็นถึงบริบทของสังคม	กฎหมาย	 และวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อ

บริการทางสุขภาพสำาหรับคนข้ามเพศ

บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary



	 จะเห็นได้ว่า	คู่มือฯ	ฉบับน้ี	มีเน้ือหาเข้มข้นและสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	จึงนับเป็นการปฏิวัติภาพลักษณ์ของ

การจัดบริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	ให้เป็นส่ิงท่ีได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจน	และแน่นอนว่าจะนำาพาให้ผู้ให้บริการ

สุขภาพแก่คนข้ามเพศสามารถทำางานได้อย่างมีความภาคภูมิใจ	เป็นท่ียอมรับ	และช่ืนชมของบุคลากรในสาขาวิชาชีพ

อ่ืน	 ท้ังยังเป็นภาคีสำาคัญในการขับเคล่ือนสิทธิทางด้านสุขภาพอันเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนของผู้มี

ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย	และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปอีกด้วย

	 ดร.พญ.นิตยา	ภานุภาค

 ผู้อำานวยการมูลนิธิสถาบันเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี



	 นับเป็นความร่วมมือคร้ังสำาคัญจากคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	ชุมชนคนข้ามเพศ 

ภายใต้ศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่าง	ๆ 	 
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แนวทางสำาหรับบุคลากรทางสุขภาพจิต ในการทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ
	(Guidelines	for	Psychological	Practice	with	Transgender	Children	and	Adolescents) 111
บทท่ี 10

การให้บริการคนข้ามเพศเก่ียวกับการเจริญพันธ์ุ
(Reproductive	Services	for	Transgender	People) 123
บทท่ี 11

แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำาหรับคนข้ามเพศ
(Cancer	Screening	in	Transgender	People) 135
บทท่ี 12

เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ
(Transgender	Children	and	Adolescents) 099
บทท่ี 9



อภิธานศัพท์

คนข้ามเพศ บุคคลท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศจากภายในท่ีต่างจาก

เพศกำาเนิด

หญิงข้ามเพศ / 

ผู้หญิงข้ามเพศ

บุคคลท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นชายแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศ 

จากภายในเป็นหญิง

ชายข้ามเพศ / 

ผู้ชายข้ามเพศ

บุคคลท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นหญิงแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศ

จากภายในเป็นชาย

เพศกำาเนิด 

(Anatomical Sex)

เพศทางชีวะวิทยาท่ียึดจากการวินิจฉัยทางการแพทย์ในวันท่ีบุคคลถือ

กำาเนิด	ซ่ึงเพศกำาเนิดน้ันไม่ใช่ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก

ทางเพศของแต่ละบุคคล	โดยท่ัวไปเพศกำาเนิดจะมี	3	ลักษณะ	คือ	เพศชาย,	 

เพศหญิง	และบุคคลท่ีมีลักษณะทางสรีระท้ังสองเพศ	(Intersex)

คนเพศกำาเนิด/คนตรงเพศกำาเนิด 

(Cisgender)

บุคคลท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศจากภายในแบบเดียว

กับเพศกำาเนิด

หญิงเพศกำาเนิด / 

ผู้หญิงเพศกำาเนิด

บุคคลท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นหญิง	 และมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทาง

เพศจากภายในเป็นหญิง

ชายเพศกำาเนิด / 

ผู้ชายเพศกำาเนิด

บุคคลท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นชาย	 และมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทาง

เพศจากภายในเป็นชาย

อัตลักษณ์ทางเพศ 

(Gender Identity)

เพศท่ีบุคคลรับรู้โดยธรรมชาติ	 โดยไม่ข้ึนอยู่กับเหตุผลหรือธรรมเนียม

ปฏิบัติและความเช่ือในสังคมใด	ๆ 	เป็นการรับรู้ภายในของตัวปัจเจกบุคคล

การแสดงออกทางเพศ 

(Gender Expression)

การแสดงออกทางท่าที,	คำาพูด,	อากัปกิริยา	และการแต่งกายภายนอกท่ี

เป็นไปตามความต้องการโดยธรรมชาติของปัจเจกบุคคล	 การแสดงออก

ทางเพศไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศและเพศกำาเนิด



รสนิยมหรือความดึงดูดทางเพศ 

(Sexual Orientation or 

Attraction)

ความรู้สึกดึงดูดท่ีทำาให้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย	(sexual	attraction)	

หรือความรู้สึกดึงดูดทางจิตใจเพียงอย่างเดียวท่ีไม่เก่ียวข้องกับการมี

กิจกรรมทางเพศ	(romantic	attraction)	หรือหมายถึงท้ังสองแบบรวมกัน	 

หรือไม่มีแรงดึงดูดทางเพศกับเพศใด	ๆ

Gender dysphoria ภาวะท่ีมีความไม่สอดคล้องอย่างมากและต่อเน่ือง	ระหว่างเพศสภาพท่ีตน

รับรู้กับ	เพศท่ีถูกกำาหนดมาแต่กำาเนิด

Gender nonconformity การแสดงออกทางด้านเพศในลักษณะต่าง	ๆ 	ซ่ึงต่างไปจากบทบาทประจำา

เพศตามเพศกำาเนิดของตนท่ีสังคมหรือวัฒนธรรมคาดหวัง	เช่น	การแต่ง

กายบางรูปแบบ	หรือรสนิยมทางเพศบางลักษณะ

Male-to-female คำาสรรพนามท่ีใช้กล่าวถึงหญิงข้ามเพศ

Female-to-male คำาสรรพนามท่ีใช้กล่าวถึงชายข้ามเพศ

Transgender female / 

transgender woman

หญิงข้ามเพศ

Transgender male / 

transgender man

ชายข้ามเพศ



	 เน้ือหาส่วนหน่ึงภายในคู่มือฉบับน้ี	 เป็นการแนะนำาแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ให้บริการทางสาธารณสุข	 หรือคำา

แนะนำาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพสำาหรับผู้รับบริการ	 ท้ังน้ีทางคณะผู้จัดทำาได้มีการแบ่งระดับคำาแนะนำาออกเป็น	2	 ระดับ	

โดยพิจารณาจาก	1)	ความน่าเช่ือถือของแหล่งอ้างอิงท่ีใช้ประกอบคำาแนะนำา	2)	ผลลัพธ์ในเชิงบวกของการปฏิบัติตาม

คำาแนะนำา	3)	ผลกระทบในเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อนของคำาแนะนำา	และ	4)	ความยอมรับในกลุ่มบุคคลท่ีคำาแนะนำา

ต้องการให้นำาไปปฏิบัติ

 คำาแนะนำาระดับท่ี 1 หมายถึง คำาแนะนำาท่ีผู้อ่านพึงนำาไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

	 •	 ความน่าเช่ือถือของแหล่งอ้างอิงอยู่ในระดับสูง

	 •	 ผลลัพธ์ในเชิงบวกของการปฏิบัติตามคำาแนะนำามีความถูกต้องและคาดหวังได้สูง

	 •	 ผลกระทบในเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อนของคำาแนะนำามีน้อย

	 •	 ได้รับการยอมรับในกลุ่มบุคคลท่ีคำาแนะนำาน้ันต้องการให้นำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

 คำาแนะนำาระดับท่ี 2 หมายถึง คำาแนะนำาท่ีผู้อ่านอาจนำาไปปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ ท้ังน้ีข้ึนกับความพร้อม และ

บริบทของสถานพยาบาลในแต่ละแห่ง

	 •	 ความน่าเช่ือถือของแหล่งอ้างอิงอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำา

	 •	 ผลลัพธ์ในเชิงบวกของการปฏิบัติตามคำาแนะนำาอาจมีความไม่แน่นอน

	 •	 	ผลกระทบในเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อนของคำาแนะนำามีปานกลางถึงมาก	ควรพิจารณาผลในเชิงบวกเปรียบ

เทียบกับผลกระทบในเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อนของคำาแนะนำา

	 •	 ยังมีความคิดเห็นแตกต่างของการยอมรับในกลุ่มบุคคลท่ีคำาแนะนำาน้ันต้องการให้นำาไปปฏิบัติ

ระดับของคำาแนะนำา
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11.	 	คนข้ามเพศ	(trans/transgender	people)	
ในบริบทของประเทศไทย

	 ข้อมูลจาก	Asia	Pacific	Transgender	Health	Blueprint	โดยมูลนิธิเอเชียแปซิฟิค	ทรานส์เจนเดอร์	เนตเวิร์ค	 

(Asia	Pacific	Transgender	Network,	APTN)	ได้คาดประมาณการณ์ว่ามีบุคคลข้ามเพศอยู่จำานวน	9-9.5	ล้านคน 

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก1	สำาหรับประเทศไทย	ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ได้เปิดเผยตัวเลข 

ว่ามีจำานวนหญิงข้ามเพศในประเทศไทยท้ังหมดอยู่ประมาณ	313,747	 คน2	 สำาหรับจำานวนของชายข้ามเพศ 

ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลท่ีแน่ชัดและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับชายข้ามเพศยังมีจำากัดเช่นกัน

	 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากยังไม่มีการออกกฎหมายรับรองเพศสภาพในประเทศไทย	 ประชากรคนข้ามเพศจึง

ต้องประสบกับปัญหาการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหลายมิติ	 จากผลการวิจัยเร่ือง	 “การเคารพ

ต่อสาวประเภทสองโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในท่ัวโลก”	 ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยมูลนิธิเครือข่ายเพ่ือน

กะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชนและสหภาพคนข้ามเพศยุโรป3	 พบว่าคนข้ามเพศถูกทำาร้ายร่างกายโดยคนในครอบครัว	6%	

ถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน	29%	 ถูกปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ	22%	 ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพจิตและการดำาเนินชีวิตของคนข้ามเพศในหลายมิติ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริบทของการเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพ	 ซ่ึงผลจากงานวิจัยเดียวกันได้แสดงให้เห็นว่าคนข้ามเพศเกือบคร่ึงหน่ึงของผู้เข้าร่วมการสำารวจไม่เคยพบ

แพทย์เพ่ือปรึกษาเร่ืองสุขภาพท่ัวไป	 รวมไปถึงการข้ามเพศอย่างปลอดภัย3	 และคนข้ามเพศท่ีเข้าร่วมการสำารวจอีก

เกือบคร่ึงหน่ึงเช่นกันท่ีต้องพบกับประสบการณ์เชิงลบเม่ือไปเข้ารับบริการทางสุขภาพเน่ืองจากการถูกตีตราและเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศจากบุคลากรทางการแพทย์3	 ยกตัวอย่างเช่น	 การถูกปฏิบัติโดยไม่ให้เกียรติจากผู้ให้บริการ	 

ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของคนข้ามเพศเป็นอย่างมาก	 นอกจากน้ียังมีรายงาน

จากกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นของการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคนข้ามเพศ	 

ซ่ึงพบว่าผู้ให้บริการทางสุขภาพมากกว่า	15%	 มีทัศนคติในแง่ลบต่อหญิงข้ามเพศท่ีมารับบริการด้านเอชไอวี4  

ซ่ึงประสบการณ์เชิงลบเหล่าน้ีได้ถูกถ่ายทอดและส่ือสารภายในชุมชน	 ทำาให้คนข้ามเพศจำานวนมากรู้สึกอัดอัด	 

เป็นกังวลใจ	และร้ังรอท่ีจะเข้ารับบริการทางสุขภาพ
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	 นอกจากรายงานต่าง	 ๆ	 ท่ีช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคและความท้าทายในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนข้าม

เพศในประเทศไทยแล้ว	 ยังมีรายงานท่ีช้ีให้เห็นถึงปัญหาในลักษณะเดียวกันท่ีเกิดข้ึนในระดับนานาชาติเช่นกัน	 โดย

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ	(UNAIDS)	 ได้รายงานในภาพรวมท่ัวโลกว่า	 ประชากรหญิงข้ามเพศจัดเป็นหน่ึงใน

กลุ่มผู้ท่ีมีความเปราะบางต่อการติดเช้ือเอชไอวี5	ซ่ึงมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ

ทางสุขภาพตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเช่นเดียวกัน

	 นอกจากปัญหา	อุปสรรคและความท้าทายในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของคนข้ามเพศ	ซ่ึงมีสาเหตุมา

จากอคติทางเพศและความไม่เข้าใจประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางเพศของผู้ให้บริการทางสุขภาพแล้ว	สาเหตุหลัก

ของอุปสรรคและความท้าทายในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนข้ามเพศอีกหน่ึงประการคือข้อจำากัดของแหล่ง

ข้อมูลความรู้และงานวิจัยด้านสุขภาพของคนข้ามเพศ	 รวมไปถึงจำานวนของผู้ให้บริการซ่ึงมีอยู่เป็นจำานวนจำากัดมาก

เช่นกัน
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12.	 	วัตถุประสงค์และการจัดทำาแนวทาง 
การปฏิบัติในการให้บริการทางสุขภาพ 
แก่คนข้ามเพศ

	 สืบเน่ืองจากรายงานหลายฉบับท้ังในระดับประเทศและนานาชาติท่ีแสดงให้เห็นตรงกันถึงอุปสรรคและความ

ท้าทายในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของคนข้ามเพศ	ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท้ังในกลุ่มประชากร

คนข้ามเพศ	 ผู้เก่ียวข้อง	 และสังคมโดยรวม	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์ประพันธ์	 ภานุภาค	 ผู้อำานวยการ 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	จึงมีดำาริท่ีจะเปิดการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพให้กับกลุ่มประชากรคนข้ามเพศทุกกลุ่ม

	 เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการบริการทางสุขภาพจากชุมชนอย่างแท้จริงศูนย์วิจัยโรคเอดส์	

สภากาชาดไทยจึงได้จัดการประชุมร่วมกับชุมชนคนข้ามเพศในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช	2558	 เพ่ือรับฟังเสียง

จากสมาชิกในชุมชนว่ามีความต้องการการบริการทางด้านสุขภาพในรูปแบบใด	 ซ่ึงได้รับข้อสรุปจากชุมชนว่า 

ควรมีการเปิดคลินิกสำาหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะข้ึน	 โดยให้มีการจัดการให้บริการทางสุขภาพแบบองค์รวม	 

เข้าถึงได้ง่าย	 และเปิดกว้างให้ชุมชนมีส่วนร่วม	 รวมท้ังเปิดให้บริการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของคนในชุมชน 

อย่างแท้จริง	 และควรให้บริการอย่างไม่ตัดสิน	 และเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการทุกคน 

อย่างเท่าเทียม	คลินิกคนข้ามเพศ	ภายใต้ช่ือ	“คลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน”	จึงได้ถือกำาเนิดและเปิดให้บริการเป็น

คร้ังแรกเม่ือวันท่ี	27	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2558	ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่าง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา	(USAID)	 โดยมีการให้บริการด้านสุขภาพสำาหรับคนข้ามเพศแบบองค์รวม	 มีบุคลากรผู้ให้

บริการท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นสมาชิกจากชุมชนคนข้ามเพศ	ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องผ่านการอบรมเร่ืองความละเอียดอ่อน 

ในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศก่อนจะสามารถเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีได้	 โดยคลินิกน้ียังถือเป็นต้นแบบในการ

ให้บริการทางสุขภาพโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม	และเน้นย้ำาถึงความสำาคัญในความร่วมมือระหว่างบุคลากร	ผู้ให้บริการ	

และพันธมิตรท้ังท่ีเป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกจากชุมชนคนข้ามเพศอย่างเท่าเทียมกัน

	 อย่างไรก็ตาม	นับต้ังแต่อดีตเป็นต้นมายังไม่เคยมีการจัดทำาแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการทางด้านสุขภาพ

แก่คนข้ามเพศสำาหรับในประเทศไทยมาก่อน	 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	 รวมถึงนักวิจัยท่ีต้องทำางานร่วมกับ 

ชุมชนคนข้ามเพศจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยการอ้างอิงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติจากต่างประเทศ	 ซ่ึงมีความเหมือนและ

ต่างจากบริบทของประเทศไทยหลายประการ	ก่อให้เกิดอุปสรรคและความท้าทายในการใช้งานจริงอยู่บ่อยคร้ัง	ด้วย

ความร่วมมือของศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จึงเกิดแนวคิดใน

การจัดทำาแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศสำาหรับประเทศไทยข้ึนโดยเฉพาะ	 เพ่ือเป็นต้นแบบ



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 5บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

ในการใช้อ้างอิงในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศในประเทศไทย	 ซ่ึงมุ่งหวังให้สามารถนำาไปใช้ได้ท้ังในกลุ่ม

ผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิและผู้ให้บริการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากทุกภาคส่วน	 อน่ึง	 “คู่มือการให้บริการ

สุขภาพคนข้ามเพศ”	ฉบับน้ี	นอกจากจะครอบคลุมเน้ือหาของการให้บริการทางการแพทย์สำาหรับการดูแลสุขภาพของ 

คนข้ามเพศแล้ว	ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของคนข้ามเพศในแง่มุมอ่ืนด้วย	เช่น	การดูแลให้คำาปรึกษา

เร่ืองการข้ามเพศในแบบท่ีไม่ใช้ยาหรือไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด	การดูแลคนในครอบครัวและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับคนข้ามเพศ	 

การให้คำาปรึกษาเก่ียวกับข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตของคนข้ามเพศ	 ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ท่ีสำาคัญในการ

ดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศแบบองค์รวม6

หลักการสำาคัญในการพัฒนาการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

•	 ควรจัดให้การบริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการโดยรัฐ

•	 ควรจัดให้มีชุดบริการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ	เข้าถึงได้สำาหรับคนทุกฐานะ

•	 สถานบริการควรมีบรรยากาศของการให้เกียรติและการยอมรับ

•	 ควรมีช่องทางในการให้ข้อมูลการบริการและสุขภาพแก่คนข้ามเพศ



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ6

13.	 	ทัศนคติและการแสดงออกในการ 
ให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

	 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศน้ัน	 นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของ 

คนข้ามเพศท่ีถูกต้องแล้ว	ผู้ให้บริการควรมีท่าทีและทัศนคติท่ีเหมาะสมในการให้บริการเช่นกัน	หลักในการให้บริการ

น้ันไม่จำาเป็นต้องประพฤติปฏิบัติต่อผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศเป็นพิเศษมากกว่าผู้รับบริการรายอ่ืน	ผู้ให้บริการพึง

ให้บริการคนข้ามเพศด้วยความสุภาพ	ให้เกียรติ	และมีท่าทีท่ีเป็นมิตรเหมือนกับการให้บริการผู้มารับบริการทุก	ๆ 	คน	 

อย่างไรก็ตามเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องและท่าทีท่ีเหมาะสมในการให้บริการคนข้ามเพศ	 ผู้ให้บริการควรศึกษาและ

ทำาความเข้าใจในประเด็นสำาคัญต่อไปน้ี

 1.  ทำาความรู้จักว่าคนข้ามเพศคือใครและเรียนรู้เร่ืองความละเอียดอ่อนในการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสาร

กับคนข้ามเพศ

 • คนข้ามเพศคือใคร

	 	 คนข้ามเพศถือเป็นบุคคลกลุ่มหน่ึงในกลุ่มของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ	โดยคำานิยามคนข้าม

เพศ	คือ	ผู้ท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศจากภายในท่ีต่างจากเพศกำาเนิด	ซ่ึงแบ่งเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ได้แก่

	 	 1.	 	ผู้ท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นชายแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศจากภายในเป็นหญิง	 เรียกว่า	

“หญิงข้ามเพศ”

	 	 2.	 	ผู้ท่ีมีเพศกำาเนิดเป็นหญิงแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการรับรู้ทางเพศจากภายในเป็นชาย	 เรียกว่า	

“ชายข้ามเพศ”

	 	 คนข้ามเพศน้ันมีท้ังกลุ่มท่ีรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองและได้ผ่านกระบวนการของการข้ามเพศ 

มาแล้ว	เช่น	มีการใช้ฮอร์โมนหรือทำาศัลยกรรมเพ่ือการข้ามเพศ	เป็นต้น	จึงมีภาพของการแสดงออกและการใช้ชีวิต 

ท่ีเป็นไปตามเพศท่ีตัวเองรับรู้จากภายใน	 แต่ก็ยังมีกลุ่มคนข้ามเพศท่ีอาจรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตัวเอง	 แต่ยังไม่ได้

ผ่านหรือไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการในการข้ามเพศได้	 บุคคลในกลุ่มน้ีจึงอาจยังมีภาพการแต่งกายและการใช้ชีวิต 

ตามเพศกำาเนิดเดิมอยู่	รวมถึงอาจมีคนบางกลุ่มท่ียังไม่แน่ใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเช่นกัน	ซ่ึงในกรณีน้ีอาจ

ต้องเข้าสู่กระบวนการรับคำาปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความต้องการ

ของตนเอง	อย่างไรก็ตามกระบวนการในการข้ามเพศและความคาดหวังต่อผลลัพธ์ท่ีได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล	

ผู้ให้บริการควรทำาความเข้าใจและให้บริการโดยไม่ตัดสินหรือตีตรา



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 7บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

	 	 อน่ึงการใช้ฮอร์โมนหรือการทำาศัลยกรรม	 เพ่ือการปรับลักษณะทางกายภาพอาจไม่ได้จำากัดอยู่เพียงใน

กลุ่มของหญิงหรือชายข้ามเพศเท่าน้ัน	แต่ยังมีกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอ่ืน	ๆ	ท่ีอาจต้องการการ

เข้าถึงบริการทางการแพทย์เพ่ือปรับลักษณะทางกายภาพให้เป็นไปตามเพศท่ีต้องการเช่นเดียวกัน

 • คำาเรียกคนข้ามเพศ

	 	 มีคำามากมายท่ีใช้เรียกคนข้ามเพศท้ังจากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชายในสังคมไทยและนานาชาติ	

อย่างไรก็ตามคำาส่วนใหญ่มักมีความหมายเชิงลบ	 ล้อเลียน	 หรือตีความได้หลายอย่าง	 ในการให้บริการด้านสุขภาพ

แก่คนข้ามเพศ	 คำาท่ีแนะนำาให้ใช้ในการเรียกคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงคือคำาว่า	 “หญิงข้ามเพศ”	 และคำาว่า	 

“ชายข้ามเพศ”	สำาหรับคนข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย	เน่ืองจากคำาท้ังสองคำาน้ีมีความหมายเป็นกลาง	ไม่มีความหมาย

แฝงเชิงลบและไม่สามารถตีความเป็นอ่ืนได้

 • สรรพนามและคำานำาหน้านามของคนข้ามเพศ

	 	 การใช้คำาสรรพนามหรือคำาท่ีเรียกผู้มารับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศอย่างเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญ

มาก	 ในการแสดงการให้เกียรติและแสดงถึงความเคารพต่อตัวบุคคลข้ามเพศ	 หากไม่แน่ใจควรสอบถามผู้รับบริการ

ว่าต้องการให้ใช้สรรพนามหรือคำาเรียกอย่างใดและควรใช้ตามความประสงค์ของผู้รับบริการโดยไม่ตัดสิน7

	 	 สำาหรับคำานำาหน้านามน้ัน	เบ้ืองต้นผู้ให้บริการควรใช้คำาว่า	“คุณ”	แทนการใช้คำาว่า	“นาย”	หรือ	“นาง”	

หรือ	 “นางสาว”	 เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการใช้คำานำาหน้านามท่ีอาจไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้มารับบริการ	

เน่ืองจากคำาว่า	“คุณ”	เป็นคำาท่ีเป็นกลาง	สุภาพและสามารถใช้ได้กับผู้รับบริการทุกคน



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ8

 2. เข้าใจหลักการสำาคัญของการให้บริการว่าคนข้ามเพศไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช

	 ผู้ให้บริการพึงทำาความเข้าใจว่าบุคคลข้ามเพศไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช	 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 

น้ันเป็นไปเพ่ือการสนับสนุนให้คนข้ามเพศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระในวิถีความต้องการอันชอบธรรมของ

ปัจเจกบุคคล	ไม่พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศ	รสนิยมทางเพศ	หรือวิถีการดำาเนินชีวิตของคนข้ามเพศ	 

ซ่ึงนอกจากอาจจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจส่งผลเสียต่อตัวบุคคลข้ามเพศเองด้วย8-10	 การให้บริการเชิงสนับสนุนด้วย 

ความเข้าใจและไม่มองว่าคนข้ามเพศเป็นผู้ป่วย	 จึงเป็นหลักการสำาคัญและสอดคล้องกับเจตนารมย์ในการถอดถอน

ภาวะการข้ามเพศออกจากอาการความผิดปกติทางจิตขององค์การอนามัยโลกในบัญชีจำาแนกโรคฉบับท่ี	11	(	ICD-11)	 

ซ่ึงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ท่ัวโลกภายในปี	พ.ศ.2565	น้ี11 (รูปท่ี 1)

รูปท่ี 1:		การถอดถอนภาวะการข้ามเพศออกจากอาการความผิดปกติทางจิตขององค์การอนามัยโลกในบัญชีจำาแนก

โรคฉบับท่ี	11	(อ้างอิงจาก	World	Health	Organization)



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 9บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

 3. เรียนรู้และทำาความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายทางเพศ

	 ผู้ให้บริการพึงเรียนรู้และทำาความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ	 เพ่ือให้เข้าใจว่าความหลากหลาย

ทางเพศเป็นเร่ืองปกติ	 ไม่ใช่เร่ืองน่ารังเกียจ	 หรือเป็นอาการทางจิตแต่อย่างใด	 ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดอคติทางเพศ	 

ซ่ึงมักก่อให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติแล้ว	ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ให้บริการมีท่าทีท่ีเป็นมิตรโดยธรรมชาติ	อันเกิดมาจาก

การมีความเข้าใจและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อเร่ืองความหลากหลายทางเพศ

รูปท่ี 2:	The	Genderbread	Person	(อ้างอิงจาก	Killermann	S.	The	Genderbread	Person	v4.	2017.)

Gender     Sexual Orientation

The Genderbread Person v4

Expression

Identity

Attraction

Sex

and/or (a/o)

Identity    Expression    Sex

means a lack of what’s on the right side

For a bigger bite, read more at www.genderbread.orgGenderbread Person Version 4 created and uncopyrighted 2017 by Sam Killermann



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ10

	 ผู้ให้บริการควรทำาความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายทางเพศในประเด็นต่อไปน้ี

 1. อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)

	 	 หมายถึงเพศท่ีบุคคลรับรู้โดยธรรมชาติ	โดยไม่ข้ึนอยู่กับ

เหตุผลหรือธรรมเนียมปฏิบัติและความเช่ือในสังคมใด	ๆ 	เป็นการรับรู้

ภายในของตัวปัจเจกบุคคล	เช่น	การรับรู้ว่าเราเป็นหญิง	หรือเป็นชาย	

หรือไม่เป็นหญิงหรือชาย	ซ่ึงเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ	อน่ึง	อัตลักษณ์ 

ทางเพศของบุคคลอาจต่างจากเพศกำาเนิด	 และอาจมีความล่ืนไหล

เปล่ียนแปลงได้	ไม่จำาเป็นต้องอยู่กับท่ีเสมอไป

 2. การแสดงออกทางเพศ (Gender Expression)

	 	 หมายถึงการแสดงออกทางท่าที,	 คำาพูด,	 อากัปกิริยา	 และการแต่งกายภายนอกท่ีเป็นไปตามความ

ต้องการโดยธรรมชาติของปัจเจกบุคคล	 การแสดงออกทางเพศไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ, 

เพศกำาเนิด	และความคาดหวังจากสังคมเสมอไป	เน่ืองจากเป็นวิถีโดยธรรมชาติของตัวปัจเจกบุคคล	การแสดงออก

ทางเพศสามารถล่ืนไหลเปล่ียนแปลงได้เช่นเดียวกัน

 3. เพศกำาเนิด (Anatomical Sex)

	 หมายถึงเพศทางชีวะวิทยาท่ียึดจากการวินิจฉัยทางการแพทย์ในวันท่ีบุคคลถือกำาเนิด	 ซ่ึงเพศกำาเนิดน้ันไม่ใช่

ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศของแต่ละบุคคล	 โดยท่ัวไปเพศกำาเนิดจะมี	3	 ลักษณะ	 คือ 

เพศชาย,	เพศหญิง	และบุคคลท่ีมีลักษณะทางสรีระท้ังสองเพศ	(Intersex)

	 เน่ืองจากอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเร่ืองของการ

รับรู้ภายในของปัจเจกบุคคล	ผู้ให้บริการพึงเคารพ

ในอัตลักษณ์ทางเพศของผู้รับบริการ	 และยอมรับ

โดยไม่ต้ังคำาถามหรือตัดสินใด	ๆ

	 ในหลายกรณีสังคมมักกำาหนดบทบาทและท่าทีในการแสดงออกทางเพศของเพศชายและหญิงอย่างชัดเจนและตายตัว	 เช่น	 ผู้ชายควร

แสดงออกถึงความเข้มแข็ง	 ไม่ควรร้องไห้	 ผู้หญิงควรแสดงออกถึงความอ่อนหวาน	 เรียบร้อย	 ว่าง่าย	 ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีต่างกันไปตามรากเหง้า

ของวัฒนธรรมในแต่ละสังคม	 แต่ท้ังน้ีการกำาหนดบทบาทดังกล่าวมักมีสาเหตุมาจากการมองว่าโลกน้ีมีคนเพียงแค่สองเพศ	 หรือค่านิยมใน 

บางสังคมท่ีให้ความสำาคัญกับเพศชายเป็นใหญ่	 บางคร้ังการแสดงออกทางเพศท่ีต่างไปจากส่ิงท่ีสังคมคาดหวังจึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมไม่ยอมรับ	 

ในความเป็นจริงแล้วปัจเจกบุคคลพึงมีอิสระในการแสดงออกทางเพศอย่างชอบธรรมตามวิถีของตนเอง



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 11บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

 4. รสนิยมหรือความดึงดูดทางเพศ (Sexual Orientation or Attraction)

	 	 หมายถึงรสนิยมหรือความรู้สึกดึงดูดทางเพศ	 ซ่ึงในคนหน่ึงคนสามารถมีรสนิยมหรือความรู้สึกดึงดูด 

ทางเพศได้ท้ังต่อคนเพศเดียวกัน,	 คนต่างเพศ	 และคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	 ยกตัวอย่างเช่น	 หญิงข้ามเพศ 

อาจมีคู่เป็นหญิงข้ามเพศด้วยกัน	 หรือชายข้ามเพศอาจ

มีคู่เป็นชายเพศกำาเนิด	 รสนิยมทางเพศน้ันนอกจากจะ

หมายถึงความรู้สึกดึงดูดท่ีทำาให้ต้องการมีเพศสัมพันธ์

ด้วยแล้ว	(sexual	attraction)	 ยังหมายถึงความรู้สึก

ดึงดูดทางจิตใจเพียงอย่างเดียวท่ีไม่เก่ียวข้องกับการมี

กิจกรรมทางเพศก็เป็นได้	(romantic	attraction)	หรือ

อาจจะหมายถึงท้ังสองแบบรวมกัน	นอกจากน้ีมีคนบาง

กลุ่มท่ีไม่มีรสนิยมหรือแรงดึงดูดทางเพศกับเพศใด	ๆ	กล่าวคือ	รสนิยมทางเพศน้ันมีความแตกต่างไปตามธรรมชาติ

ของตัวปัจเจกบุคคล	 ไม่จำาเป็นว่าคนเพศไหนจะต้องมีความรู้สึกดึงดูดใจกับคนเพศไหนโดยเฉพาะ	 ไม่มีกฎตายตัว	 

มีความล่ืนไหล	ซ่ึงถือเป็นเร่ืองธรรมชาติ	ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองผิดปกติ

	 นอกจากความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของความหลากหลายทางเพศแล้ว	 ผู้ให้บริการควรทำาความเข้าใจในเร่ือง

ตัวตนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศหรือคนข้ามเพศท่ีมักมีความเข้าใจผิดในสังคมอีกหลายประการเพ่ือ

ป้องกันการเหมารวม	 เช่น	 การมองว่าคนข้ามเพศเป็นคนตลก	 เป็นคนท่ีฝักใฝ่ในเร่ืองเพศ	 เป็นคนท่ีมีความสามารถ

ในการเสริมความงามหรือมีความสามารถในการแสดง	 หรือเป็นผู้ท่ีมีพรสรรค์ในทางใดทางหน่ึงมากกว่าบุคคลท่ัวไป	 

ซ่ึงความเข้าใจท่ีถูกต้องคือ	ความสามารถพิเศษและความสนใจในเร่ืองต่าง	ๆ 	เป็นเร่ืองเฉพาะของบุคคล	คนข้ามเพศ

ก็มีความสามารถเฉพาะตัวและมีความสนใจท่ีต่างกันไป	ไม่ได้มีความพิเศษไปกว่าคนกลุ่มอ่ืน	และมีความหลากหลาย

เช่นเดียวกันกับประชากรในสังคมท่ัวไป

 4. ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในการให้บริการกับผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศ

	 ผู้ให้บริการพึงมีท่าทีในการใช้คำาพูดและคำาถามในการสนทนาเพ่ือส่ือสารกับผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศท่ีสุภาพ

และเป็นมิตร	หลีกเล่ียงท่าทีหรือการใช้คำาพูดหรือประโยคท่ีอาจส่ือความหมายถึงการตีตรา	เหมารวมและไม่เคารพใน

ตัวบุคคล	ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

	 สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้ถอดถอนการรักเพศเดียวกันออก

จากการมีอาการผิดปกติทางจิตในปี	197312	 และองค์การอนามัย

โลกได้ถอดถอนการรักเพศเดียวกันออกจากการมีอาการผิดปกติ

ทางจิตเช่นเดียวกันในปี	199013	นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา	การรักเพศ

เดียวกันจึงไม่ถือเป็นอาการป่วยทางจิต



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ12

 1. คำานำาหน้านามสำาหรับผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศ

	 	 เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้คำานำาหน้านามท่ีอาจไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้รับบริการ	 เบ้ืองต้นควร

ใช้คำานำาหน้านามว่า	 “คุณ”	 แทนการใช้คำาว่า	 “นาย”	 หรือ	 “นาง”	 หรือ	 “นางสาว”	 ในการส่ือสารกับผู้รับบริการ 

หากไม่แน่ใจควรถามผู้มารับบริการด้วยความสุภาพว่าประสงค์จะให้ใช้คำาสรรพนามใด

 2. ผู้ให้บริการควรมีท่าทีท่ีสุภาพและเป็นมิตร

	 	 ไม่ควรซุบซิบ	แสดงท่าทีรังเกียจ	แสดงท่าทีขบขัน



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ 13บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

 3. หลีกเล่ียงการใช้คำา

	 	 หลีกเล่ียงการใช้คำาเรียกผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศว่า	“ตัวเอง”	“คนสวย”	หรือคำาอ่ืน	ๆ 	ท่ีส่ือความหมาย 

ไปในทางตีตราหรือไม่เคารพในตัวบุคคล

 4. หลีกเล่ียงบทสนทนาท่ีไม่เก่ียวข้อง

	 	 หลีกเล่ียงบทสนทนาท่ีไม่เก่ียวข้องกับการมารับบริการของผู้รับบริการในวันน้ัน	 เช่น	 “สวยเหมือน 

ผู้หญิงเลยค่ะ”	“ดูไม่ออกเลยนะคะ”	“รู้ตัวว่าเป็นมาต้ังแต่เม่ือไหร่”	เน่ืองจากเป็นประโยคหรือบทสนทนาท่ีอาจมีความ

หมายในทางการตีตรา	ซ่ึงอาจทำาให้ผู้รับบริการรู้สึกอึดอัดใจ



บทที่ 1 การให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ14

 5. ไม่ควรถามคำาถามท่ีไม่เก่ียวข้อง

	 	 ไม่ควรถามคำาถามหรือประวัติการทำาศัลยกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการมารับบริการในคร้ังน้ัน	 เช่น	 

“สวยจังเลย	 ผ่าหรือยังคะ”	 “ทำาหน้าอกท่ีหมอไหนคะ	 ราคาเท่าไหร่”	 หากจำาเป็นต้องถามหรือซักประวัติให้ 

ขออนุญาตก่อนอย่างสุภาพ

 6. ไม่ควรตัดสิน

	 	 ไม่ควรตัดสินผู้รับบริการด้วยเหตุแห่งอาชีพ	 เช้ือชาติ	 ศาสนา	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 อัตลักษณ์ทางเพศ	

หรือรสนิยมทางเพศ	ควรปฏิบัติต่อผู้รับบริการทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน
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 7. ไม่เหมารวมรสนิยมทางเพศ

	 		 ไม่เหมารวมรสนิยมทางเพศของผู้รับบริการ	เช่น	ผู้รับบริการท่ีเป็นหญิงข้ามเพศ	อาจมีคู่ท่ีเป็นหญิงข้าม

เพศเหมือนกัน	การแสดงทีท่าแปลกใจ	ต้ังคำาถาม	หรือตัดสิน	อาจทำาให้ผู้รับบริการรู้สึกอึดอัดใจ

 5. การจัดเตรียมการให้บริการอ่ืน ๆ

	 นอกจากการให้ความสำาคัญเร่ืองการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติให้กับเจ้าหน้าท่ีแล้ว	การเตรียมชุด

บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของคนข้ามเพศ	การจัดเตรียมสถานท่ี	และการพัฒนาแบบฟอร์มต่าง	ๆ	ท่ีใช้ใน

การลงทะเบียนและเก็บข้อมูลท่ีเป็นมิตร	รวมถึงการบริหารจัดการอ่ืน	ๆ	ในสถานบริการก็เป็นส่ิงสำาคัญท่ีผู้ให้บริการ

ควรคำานึงถึง	(ซ่ึงจะกล่าวถึงหัวข้อน้ีโดยละเอียด ในบทท่ี 15)
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	 คู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศฉบับน้ีนับเป็นจุดเร่ิมต้นของการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้เร่ือง

การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศ	รวมถึงการปฏิบัติตัวของผู้ให้บริการท่ีเหมาะสม	ซ่ึงท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ 

ของสหสาขาวิชาชีพแพทย์และชุมชนคนข้ามเพศ	ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพ

คนข้ามเพศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้นิพนธ์ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีทำาให้การผลิตองค์ความรู้ท่ีสำาคัญน้ีเกิด

ผลสำาเร็จและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมและประเทศต่อไป

สรุป
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	 คนข้ามเพศ	(transgender)	 หมายถึง	 ผู้ท่ีมีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด	(gender	dysphoria) 

โดยการวินิจฉัยภาวะน้ีมีเกณฑ์ท่ีใช้กันอย่างหลากหลาย	 ซ่ึงแต่ละเกณฑ์ก็มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	

เพ่ือปรับเปล่ียนให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก

	 ตามบัญชีจำาแนกโรคระหว่างประเทศ	(ICD)	ขององค์การอนามัยโลก	ให้การวินิจฉัยผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรง

กับเพศกำาเนิดไว้แตกต่างกัน	โดยในบัญชีจำาแนกโรคฯ	ฉบับท่ี	10	(ICD-10)	เรียกภาวะน้ีว่า	“transsexualism”1	และ

บรรยายลักษณะทางคลินิกว่าเป็นภาวะท่ีมีความต้องการท่ีจะมีลักษณะภายนอกและบทบาททางสังคมเหมือนเพศ 

ตรงข้าม	รวมถึงความต้องการท่ีจะผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศของตนให้เป็นลักษณะเหมือนเพศตรงข้าม	โดยราชวิทยาลัย

จิตแพทย์แห่งประเทศไทยกำาหนดศัพท์ภาษาไทยของภาวะน้ีว่า	ภาวะอยากแปลงเพศ2

	 สำาหรับบัญชีจำาแนกโรคระหว่างประเทศ	ฉบับท่ี	11	(ICD-11)	ซ่ึงองค์การอนามัยโลกวางแผนจะประกาศใช้ในปี	

ค.ศ.	2022	ได้มีการปรับเปล่ียนคำาโดยเรียกภาวะน้ีว่า	“gender	incongruence	of	adolescence	or	adulthood”3  

และให้คำาอธิบายไว้ว่า	 เป็นภาวะท่ีมีความไม่สอดคล้องอย่างมากและต่อเน่ือง	 (marked	and	persistent	 

incongruence)	 ระหว่างเพศสภาพท่ีตนรับรู้	(individual’s	experienced	gender)	 กับเพศท่ีถูกกำาหนดมาแต่

กำาเนิด	(assigned	sex)	 	 ซ่ึงนำาไปสู่ความต้องการท่ีจะเปล่ียนไปใช้ชีวิตและได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับเพศสภาพ 

ท่ีตนรับรู้	โดยอาศัยการรักษาด้วยฮอร์โมน	การผ่าตัด	หรือการบริการทางสุขภาพอ่ืน	ๆ	เพ่ือทำาให้ร่างกายของตนมี

ลักษณะตามเพศสภาพท่ีตนรับรู้	ท้ังน้ีไม่สามารถวินิจฉัยภาวะน้ีได้ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าวัยเจริญพันธ์ุ	(puberty)	หรืออาศัย

ข้อมูลจากพฤติกรรมหรือรสนิยมทางเพศเพียงอย่างเดียว

	 นอกจากน้ี	 ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิดอีกฉบับหน่ึงซ่ึงถูกใช้อย่างแพร่

หลาย	คือ	เกณฑ์การวินิจฉัย	DSM-5	(Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders,	5th	Edition)	 

 บทนำา
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	 ซ่ึงเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน4	ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์การวินิจฉัย	ดังน้ี

	 1.	 	มีความไม่สอดคล้องอย่างมาก	(marked	incongruence)	ระหว่างเพศสภาพท่ีตนรับรู้หรือแสดงออก	

(experienced/expressed	gender)	และเพศกำาเนิด	(assigned	gender)	เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	

6	เดือน	โดยอาจแสดงออกในอย่างน้อย	2	ลักษณะดังต่อไปน้ี

	 	 1.1	 	มีความไม่สอดคล้องอย่างมากระหว่างเพศสภาพท่ีตนรับรู้หรือแสดงออก	 กับลักษณะทางเพศ 

ท้ังปฐมภูมิ	และ/หรือทุติยภูมิ	(primary	and/or	secondary	sex	characteristics)

	 	 1.2	 	มีความต้องการอย่างย่ิงท่ีจะกำาจัดลักษณะทางเพศท้ังปฐมภูมิ	และ/หรือทุติยภูมิ	เน่ืองจากมีความ

ไม่สอดคล้องอย่างมากกับเพศสภาพท่ีตนรับรู้หรือแสดงออก

	 	 1.3	 มีความต้องการอย่างย่ิงท่ีจะมีลักษณะทางเพศท้ังปฐมภูมิ	และ/หรือทุติยภูมิของอีกเพศหน่ึง

	 	 1.4	 มีความต้องการอย่างย่ิงท่ีจะเป็นอีกเพศหน่ึง	(รวมถึงเพศอ่ืนนอกเหนือจากเพศกำาเนิดของตน)

	 	 1.5	 	มีความต้องการอย่างย่ิงท่ีจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับตนเป็นอีกเพศหน่ึง	 (รวมถึงเพศอ่ืน	 

นอกเหนือจากเพศกำาเนิดของตน)

	 	 1.6	 มีความเช่ือม่ันอย่างย่ิงว่าตนมีความรู้สึก	และการตอบสนองต่าง	ๆ	เหมือนตนเป็นอีกเพศหน่ึง

	 2.	 	ภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างมาก	หรือส่งผลต่อการทำาหน้าท่ีในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การเข้า

สังคม	การทำางาน	หรือด้านอ่ืน	ๆ

	 ท้ังน้ี	เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิดข้างต้น	ใช้สำาหรับคนข้ามเพศท่ีเป็นผู้ใหญ่หรือวัย

รุ่น	(transgender	adults		and	adolescents)	เท่าน้ัน	ส่วนในเด็กข้ามเพศ	(transgender	children)	มีเกณฑ์การ

วินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันโดยเฉพาะและมีรายละเอียดแตกต่างกัน	(รายละเอียดอยู่ในบทท่ี 10)
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21.	 	บทบาทของจิตแพทย์	ในการวินิจฉัย 
ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด

	 ตามประกาศข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	 เร่ือง	 เกณฑ์การรักษาเพ่ือ

แปลงเพศ	พ.ศ.25525		จิตแพทย์	เป็นผู้มีหน้าท่ีในการประเมิน	วินิจฉัย	และวินิจฉัยแยกโรค	รวมถึงให้คำาปรึกษาและ

รับรองสำาหรับการให้การรักษาเพ่ือแปลงเพศ	โดยอาศัยการรับรองจากจิตแพทย์อย่างน้อย	2	ท่าน

	 คำาแนะนำาสำาหรับจิตแพทย์ในการวินิจฉัยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด	มีข้อแนะนำาตามแนวทางปฏิบัติ

ท่ัวไปสำาหรับจิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย6	ในการช่วยเหลือผู้มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ	ดังน้ี

	 จิตแพทย์เป็นผู้ประเมินทางจิตเวชเพ่ือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช	 วินิจฉัยแยกโรคหรือภาวะอ่ืน	 ๆ	 และโรคท่ี

พบร่วม	รวมถึงปัญหาบุคลิกภาพ	ปัญหาทางกาย	ปัญหาในครอบครัว	และระดับการปรับตัวในชีวิต	เพ่ือประกอบการ

วางแผนช่วยเหลือ	โดยข้อมูลท่ีใช้ในการวินิจฉัยโรคควรได้จากหลายฝ่าย	ครอบคลุมต้ังแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นในบริบทต่าง	ๆ 	 

ท่ีบ่งบอกถึงการแสดงออกทางเพศ	 รวมถึงประวัติครอบครัว	 หน้าท่ีของครอบครัว	(family	function)	 ทัศนคติของ 

ผู้ปกครอง	 การเล้ียงดู	 พัฒนาการทางเพศ	 บทบาทประจำาเพศ	(gender	roles)	 ตลอดจนการตรวจร่างกาย	 

เพ่ือแยกโรคหรือภาวะทางกายท่ีเก่ียวข้อง	และการตรวจสภาพจิต	(mental	status	examination)	เพ่ือประเมินปัจจัย

ด้านเพศต่าง	ๆ	และพยาธิสภาพทางจิต	(psychopathology)

	 นอกจากน้ี	 จิตแพทย์ยังสามารถส่งตรวจการทดสอบทางจิตวิทยา	(psychological	test)	 และซักถาม 

ประวัติการทดลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้าม	 เช่น	 การแต่งกาย	 กิจกรรม	 การเข้าสังคม	 ระยะเวลา	 ความต่อเน่ือง

และผลจากการทดลองใช้ชีวิต	 โดยกำาหนดให้มีการ 

ทดลองใช้อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย	12	เดือน	พร้อมบันทึก

ข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด	และสามารถตรวจสอบได้

	 การวินิจฉัยของจิตแพทย์สำาหรับผู้มีภาวะเพศ

สภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด	 จะครอบคลุมโรคทางจิตเวช	 

ปัญหาบุคลิกภาพ	 โรคทางกายท่ีมีผลต่อการปรับตัว	

ปัญหาในครอบครัว	การยอมรับจากครอบครัว	และระดับ

ความสามารถในการปรับตัวในปัจจุบันและในระยะเวลา	

12	เดือนก่อนหน้าน้ัน

กรณีศึกษา:

ชายโสด	22	 ปี	 นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 ถูกส่งมาพบ

จิตแพทย์เพ่ือประเมินก่อนรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	ให้ประวัติว่า

เร่ิมแต่งกายเป็นหญิงได้ประมาณ	6	เดือน	เพราะมีความสุขทางเพศ

และรู้สึกสบายใจเวลาแต่งกายเป็นหญิง	 ยังรับรู้ว่าตนเป็นเพศชาย	

แต่ต้องการรับฮอร์โมนเพ่ือให้ลักษณะภายนอกของตนคล้ายหญิง

มากข้ึน	เป็นบุตรคนเดียว	บิดามารดามีอารมณ์รุนแรง	เคยมีประวัติ

รักษาซึมเศร้าและสมาธิส้ันสมัยยังเด็ก	 ตรวจสภาพจิตพบว่าสวม

รองเท้านักเรียนหญิงแต่เคร่ืองแต่งกายอ่ืน	ๆ 	เป็นเพศชาย	ไม่สบตา	

พูดค่อนข้างเร็ว	สอบถามประวัติเพ่ิมเติมมีปัญหาการเข้ากับเพ่ือน

มาตลอด	จิตแพทย์ให้การวินิจฉัยเป็น	transvestic	disorder	และ	

autistic	spectrum	disorders	with	family	problems	ให้การ

รักษาด้วยการให้คำาปรึกษาและการบำาบัดครอบครัว
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22.	 	การวินิจฉัยแยกโรค	(differential	diagnosis)	 
เพ่ือวินิจฉัยอาการท่ีคล้าย	gender	dysphoria4, 7

 การไม่เป็นไปตามบทบาทประจำาเพศ (nonconformity to gender roles)	 หมายถึง	 การแสดงออกทาง

ด้านเพศในลักษณะต่าง	ๆ	ซ่ึงต่างไปจากบทบาทตามเพศกำาเนิดท่ีสังคมคาดหวัง	เช่น	การแต่งกายบางรูปแบบ	หรือ 

รสนิยมทางเพศบางลักษณะ

 การเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้าม (transvestic disorder)	 หมายถึง	 

กลุ่มโรคกามวิตถาร	(paraphilic	disorder)	ชนิดหน่ึง	ซ่ึงใช้การแต่งกายเป็นลักษณะเพศตรงข้ามเพ่ือกระตุ้นอารมณ์

ทางเพศ	แต่จะไม่พบความไม่สอดคล้องกันระหว่างเพศสภาพท่ีตนรับรู้หรือแสดงออก	กับเพศกำาเนิด

 โรคคิดว่าตนเองมีรูปร่างหรืออวัยวะผิดปกติ (body dysmorphic disorder)	หมายถึง	 กลุ่มโรคกลุ่มย้ำาคิด 

ย้ำาทำา	(obsessive-compulsive	and	related	disorder)	ชนิดหน่ึง	ท่ีมีความหมกมุ่นเก่ียวกับส่วนหน่ึงของของร่างกาย

ว่ามีความผิดปกติในลักษณะต่าง	ๆ	ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มน้ีอาจต้องการผ่าตัดแก้ไขอวัยวะเพศ	แต่ไม่ได้เป็นผลจากความไม่

สอดคล้องกันระหว่างเพศสภาพท่ีตนรับรู้หรือแสดงออกกับเพศกำาเนิด

 โรคจิตเภท (schizophrenia and other psychotic disorder)	 หมายถึง	 กลุ่มอาการท่ีมีความผิดปกติ

ของความคิด	เช่น	หลงผิด	(delusion)	ในผู้ป่วยบางรายอาจมีความคิดหลงผิดว่าตนเป็นอีกเพศหน่ึง	ร่วมกับอาการ

ทางจิตอ่ืน	ๆ	(psychosis)	 ผู้ป่วยกลุ่มน้ีเม่ือรักษาอาการทางจิตจนดีข้ึนแล้ว	ความคิดหลงผิดจะหายไป	 ซ่ึงแตกต่าง

จากภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด	 อย่างไรก็ตามผู้ท่ีมีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิดอาจพบโรคจิตเภท 

ร่วมด้วยได้
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23.	 	การวินิจฉัยโรคร่วม	 
(comorbidities)4, 7

	 ปัญหาสุขภาพจิตในคนข้ามเพศมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม	 ซ่ึงเป็นผลมาจากทัศนคติและการ 

ตีตราจากสังคม	(stigmatization)	 หรือการเลือกปฏิบัติ	(discrimination)	 โดยพบความชุกของโรคร่วมในกลุ่ม

โรควิตกกังวลและซึมเศร้าสูงท่ีสุด	 รวมถึงการฆ่าตัวตายและพฤติกรรมทำาร้ายตัวเอง	 และการใช้สารเสพติด	 ในเด็ก 

ข้ามเพศและกลุ่มวัยรุ่นข้ามเพศอาจพบกลุ่มอาการออทิสติก	(autistic	spectrum	disorder)	 สูงกว่าเด็กท่ัวไป 

และพบร่วมกับกลุ่มโรควิตกกังวลและซึมเศร้าได้บ่อยเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่
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31.	 	วัตถุประสงค์และข้อบ่งชี้ของ 
การให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ

	 การให้ฮอร์โมนสำาหรับคนข้ามเพศ	(gender-affirming	hormone	treatment,	GAHT)	ส่งผลให้ผู้รับฮอร์โมน

มีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	 รวมถึงพฤติกรรมและบทบาททางสังคม	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในผู้หญิง 

ข้ามเพศการได้รับฮอร์โมนเพศจะทำาให้มีการเปล่ียนแปลงของร่างกายไปในทางเพศหญิง	 (feminization)	 ได้แก่	

ผิวหนังและเส้นขนตามร่างกายมีความละมุนข้ึน,	เต้านมขยายใหญ่ข้ึน,	ขนาดของกล้ามเน้ือเล็กลง	และการกระจายตัว 

ของไขมันสะสมจะคล้ายกับในผู้หญิงเพศกำาเนิด	 ส่วนในผู้ชายข้ามเพศ	 การได้รับฮอร์โมนเพศชายจะทำาให้มี

ลักษณะไปในทางเพศชาย	(virilization)	ได้แก่	กล้ามเน้ือขยายใหญ่ข้ึน,	 เสียงทุ้มข้ึน,	ขนเยอะ,	 ผิวมัน,	 มีสิว	และ

ประจำาเดือนขาด	 นอกจากน้ีการใช้ฮอร์โมนยังส่งผลอย่างมากต่อความรู้สึกและจิตใจของคนข้ามเพศ	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายไปทางท่ีผู้รับบริการต้องการ	ซ่ึงมีส่วนช่วยในการเยียวยาจิตใจ	ลดความเส่ียง 

ต่อความเครียด	และความไม่พอใจในลักษณะของเพศเดิม	อีกท้ังยังทำาให้ความรู้สึกท่ีมีต่อร่างกายตนเองดีข้ึน1, 2

	 การให้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศมีเป้าหมายหลักอยู่	2	ประการ	คือ	

	 1.	 	เพ่ือกดระดับของฮอร์โมนเพศเดิมในร่างกาย	 ซ่ึงจะส่งผลให้ลดการแสดงออกของลักษณะทางเพศ 

ทุติยภูมิของเพศกำาเนิด	(secondary	sex	characteristics)	

	 2.	 เพ่ือให้ร่างกายมีลักษณะเป็นไปตามเพศสภาพท่ีต้องการ
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	 การรักษาด้วยฮอร์โมนข้ามเพศ	ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของท้ังผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางสาธารณสุขท่ี

มีความเช่ียวชาญ	โดยก่อนเร่ิมใช้ฮอร์โมนผู้รับบริการควรได้รับการยืนยันว่าเป็นคนข้ามเพศ	(gender	dysphoria)	และ

ได้รับการประเมินสุขภาพจากผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเสียก่อน3, 4	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลเสีย

ต่อร่างกาย,	จิตใจ	และพฤติกรรม	ถ้าหากได้รับฮอร์โมนท้ัง	ๆ	ท่ีไม่ได้เป็นคนข้ามเพศ	หรือแม้จะเป็นคนข้ามเพศจริง	 

แต่หากมีสภาพร่างกายท่ีไม่เหมาะสมในการรับฮอร์โมน	 เช่น	 มีโรคตับชนิดรุนแรง,	 มะเร็งบางชนิดท่ีถูกกระตุ้นด้วย

ฮอร์โมนเพศ	หรือเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดท่ีรุนแรง	ก็อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ

	 การให้ฮอร์โมนข้ามเพศ	 ควรทำาการพิจารณาผู้รับบริการเป็นราย	 ๆ	 ถึงประโยชน์เทียบกับความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	 โดยเป้าหมายในการใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศแต่ละรายอาจมีความ 

แตกต่างกัน	ผู้รับบริการบางรายอาจต้องการให้ได้ผลสูงสุดจากการใช้ฮอร์โมน	ในขณะท่ีบางรายอาจต้องการเพียงเพ่ือ

บรรเทาลักษณะทางเพศเดิม	หรือเพ่ือเปล่ียนร่างกายตนเองโดยท่ีไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด3

	 ในอีกแง่หน่ึง	 การให้บริการทางสาธารณสุขไม่ควรมีกำาแพงหรืออุปสรรคท่ีทำาให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจแก่

คนข้ามเพศท่ีสนใจเข้ามารับบริการ	 เน่ืองจากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศควรอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้เช่ียวชาญ	 ซ่ึงเป็น

หนทางสำาคัญท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากการใช้ฮอร์โมนท่ีไม่ปลอดภัยได้	 อย่างไรก็ตามการให้บริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันท้ังในด้านทรัพยากรและบุคลากร	 ข้อพิจารณาการใช้ฮอร์โมน

ข้ามเพศจึงอาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี
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32.	 	การพิจารณาเริ่มฮอร์โมนข้ามเพศ3, 4

	 การเร่ิมใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ	ควรพิจารณาหลังจากได้รับการประเมินทางจิตสังคม	(psychosocial	assessment)	

โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีความเช่ียวชาญ	และมีการขอความยินยอม	(informed	consent)	จากผู้รับบริการก่อน

ทุกคร้ัง	โดยการพิจารณาต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 1.	 	ได้รับการยืนยันว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	จริง

	 2.	 มีความสามารถในการตัดสินใจและให้ความยินยอมในการรักษาได้

	 3.	 อายุเข้าตามเกณฑ์ของแต่ละประเทศท่ีกำาหนด

	 4.	 	หากมีโรคประจำาตัวหรือโรคทางจิตเวชท่ีอาจส่งผลต่อการให้ฮอร์โมน	ควรรักษาให้สามารถควบคุมตัวโรค

ให้ดีก่อน

	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางสถานการณ์ท่ีจำาเพาะบางอย่าง	 อาจพิจารณาให้ฮอร์โมนข้ามเพศในผู้รับบริการท่ีไม่

เข้าเกณฑ์ครบทุกข้อ	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้ท่ีใช้เคยฮอร์โมนอย่างไม่เหมาะสม	 และต้องการเข้ารับบริการในสถานบริการท่ี

มีมาตรฐาน	 หรือในผู้รับบริการท่ีใช้ชีวิตแบบข้ามเพศและเคยใช้ฮอร์โมนมาอยู่ก่อนแล้ว	 ก็ควรพิจารณาให้ฮอร์โมน

ข้ามเพศต่อเน่ืองได้โดยไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้รับบริการ	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	 ในทางตรงกันข้าม	 ผู้รับบริการท่ีมี 

ความเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายจากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ	 ก็ควรเป็นหน้าของผู้ให้บริการท่ีจะ

ต้องให้คำาแนะนำาท่ีถูกต้อง	 หรือเสนอทางเลือกอ่ืนในการข้ามเพศท่ีไม่จำาเป็นต้องใช้ฮอร์โมนแทน3	 นอกจากน้ีการให้ 

ฮอร์โมนข้ามเพศอย่างเหมาะสม	ต้องคำานึงถึงข้อควรระวังและข้อห้ามในการให้ฮอร์โมนข้ามเพศก่อนตัดสินใจเร่ิมการ

รักษาเสมอ	ดังได้แสดงในตารางท่ี	1

ตารางท่ี 1 ข้อควรระวัง/ ข้อห้ามของการให้ฮอร์โมนเพศ สำาหรับคนข้ามเพศ (คำาแนะนำาระดับที่	1)

ฮอร์โมนเอสโตรเจน สำาหรับหญิงข้ามเพศ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน สำาหรับชายข้ามเพศ

	 -	 โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

	 -	 หลอดเลือดดำาอุดตัน/ล่ิมเลือดท่ีปอด

	 -	 มะเร็งเต้านม

	 -	 	ไขมันไตรกลีเซอไรด์	(triglyceride)	สูงรุนแรง	 

(ควรระวังการใช้เอสโตรเจนชนิดรับประทาน)

	 -	 การทำางานของตับหรือไตผิดปกติ

	 -	 โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

	 -	 หลอดเลือดดำาอุดตัน/ล่ิมเลือดท่ีปอด

	 -	 มะเร็งเต้านม,	มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก

	 -	 	ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ	 (obstructive	

sleep	apnea)

	 -	 ภาวะเลือดข้น	(ความเข้มข้นเลือดสูงกว่า	50%)

	 -	 	ไขมันในเลือดสูงรุนแรง	(LDL,	total	cholesterol,	

triglyceride)
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	 นอกจากน้ีผู้ให้บริการควรแนะนำาให้ผู้รับบริการงดสูบบุหร่ี,	 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ,	 ควบคุมน้ำาหนัก	 และ

ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตท่ีลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 

(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 ผู้รับบริการท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุและต้องการมีบุตรด้วยเซลล์สืบพันธ์ุตนเองในอนาคต	 ควรมีการให้คำาปรึกษา

และแนะนำาทางเลือกในการเก็บเซลล์สืบพันธ์ุตนเองแช่แข็งไว้ก่อน	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	เน่ืองจากการได้รับฮอร์โมน

ข้ามเพศอาจส่งผลเสียต่อเซลล์สืบพันธ์ุและลดโอกาสการมีบุตรได้	 (รายละเอียดเร่ืองการเก็บเซลล์สืบพันธ์ุสำาหรับ 

คนข้ามเพศ อยู่ในบทท่ี 11)

	 ช่วงอายุของผู้ท่ีมารับบริการเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสำาคัญต่อการเลือกประเภทของกลุ่มยาและช่วงเวลาท่ีจะเร่ิมให้ยา	 

ในกรณีท่ีเป็นเด็กข้ามเพศ	(transgender	children)	การวินิจฉัยภาวะ	gender	dysphoria	ต้องอาศัยความรอบคอบ

มากเป็นพิเศษ	รวมท้ังการตัดสินใจเร่ิมการรักษาจะต้องทำาร่วมกับผู้ปกครองเสมอ	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	อน่ึงการใช้

ฮอร์โมนข้ามเพศอาจยังไม่จำาเป็นในวัยน้ี	แต่ควรได้รับการดูแลจากผู้เช่ียวชาญในสหสาขาวิชาชีพ	(เช่น	กุมารแพทย์,	

จิตแพทย์เด็ก)	 เพ่ือวางแผนการรักษาในการเข้าสู่วัยรุ่นท่ีเหมาะสมต่อไป	 ในกรณีท่ีผู้รับบริการเป็นวัยรุ่นข้ามเพศ	

(transgender	adolescents)	ซ่ึงกำาลังเข้าสู่ระยะเป็นหนุ่มสาว	การพิจารณาใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ	ต้องคำานึงถึงผลของ

ฮอร์โมนต่อสุขภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	เช่น	ผลข้างเคียงต่อเซลล์สืบพันธ์ุ,	การทำางานของสมองและพฤติกรรม	

รวมถึงการเปล่ียนกลับความคิดกลับมาเป็นต้องการเป็นเพศกำาเนิด	ซ่ึงอาจพบได้ในผู้รับบริการท่ีอายุน้อยมาก	ๆ

	 ในกลุ่มวัยรุ่นข้ามเพศ	 เม่ือเร่ิมมีการพัฒนาการทางเพศข้ันท่ีสอง	(ประเมินได้จากการพัฒนาของเต้านม

ในเด็กหญิงเพศกำาเนิด	 หรือการเจริญของอัณฑะในเด็กชายเพศกำาเนิด	 ซ่ึงเข้าตามเกณฑ์ของ	Tanner	stage	2)	 

อาจพิจารณาเร่ิมให้ยาเพ่ือกดการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวไว้ช่ัวคราวก่อน	โดยใช้ยากลุ่ม	GnRH	agonist	จนกระท่ังถึงช่วงอายุ

ท่ีเหมาะสม	ซ่ึงในหลายประเทศแนะนำาให้ใช้ยา	GnRH	agonist	กดการทำางานของต่อมเพศไว้จนถึงอายุ	16	ปี	จึงเร่ิม

พิจารณาการให้ฮอร์โมนข้ามเพศต่อไป5

	 อน่ึง	 เน้ือหาในบทน้ีจะเน้นเฉพาะการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในผู้รับบริการท่ีเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เท่าน้ัน 

ส่วนรายละเอียดของการข้ามเพศในเด็ก สามารถอ่านได้ในบทท่ี 9
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33.	 	การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในวัยรุ่น	 
(GAHT	in	transgender	adolescents)

 1. การใช้ฮอร์โมนในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ (male-to-female transgender adolescents)

 1.1  การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศด้วยฮอร์โมนเอสตราดิออล ในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ  

กรณีก่อนหรือกำาลังเข้าสู่ระยะเป็นหนุ่มสาว (prepubertal period)

  • การใช้ฮอร์โมนเอสตราดิออลแบบรับประทาน5

	 	 	 แนะนำาให้ใช้ยาเอสตราดิออล	(17β-estradiol)	 ซ่ึงเป็นฮอร์โมนชนิดเดียวกับฮอร์โมนท่ีสร้างมาก

ท่ีสุดจากรังไข่ของสตรีวัยเจริญพันธ์ุ	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	โดย	17β-estradiol	มีท้ังในรูปแบบรับประทานและแบบ 

ผ่านทางผิวหนัง	แนะนำาให้ค่อย	ๆ 	เพ่ิมขนาดยา	17β-estradiol	ทุก	ๆ 	6	เดือน	เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย

คล้ายกับการเข้าสู่วัยสาวตามธรรมชาติมากท่ีสุด	การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศดังกล่าวน้ี	อาจใช้เวลาประมาณ	2-3	

ปี	 นับจากขนาดยาเร่ิมต้นไปจนถึงขนาดยาสุดท้าย	 ผลิตภัณฑ์ยาฮอร์โมน	17β-estradiol	 ท่ีมีใช้ในปัจจุบัน	 ถูก

ออกแบบและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของไทยและนานาชาติในฐานะฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมด 

ประจำาเดือน	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการประยุกต์โดยการนำาฮอร์โมน	17β-estradiol	ชนิดน้ีมาใช้ในหญิงข้ามเพศ

ได้อย่างปลอดภัย	(กล่องท่ี 1)*

*  ตัวอย่างและช่ือการค้าของฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนสำาหรับคนข้ามเพศท่ีมีในประเทศไทย	อยู่ในภาคผนวก

กล่องท่ี 1  ตัวอย่างการใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออลแบบรับประทาน ในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ กรณีก่อนหรือกำาลังเข้าสู่

ระยะเป็นหนุ่มสาว5
 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

เร่ิมใช้ยา	17β-estradiol	ขนาด	5	ไมโครกรัม/น้ำาหนักตัว	1	กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 10	ไมโครกรัม/น้ำาหนักตัว	1	กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 15	ไมโครกรัม/น้ำาหนักตัว	1	กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 20	ไมโครกรัม/น้ำาหนักตัว	1	กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	6	เดือน

หลังจากน้ันให้ปรับเป็นขนาดยาสุดท้าย	คือ	2-6	มิลลิกรัมต่อวัน	โดยให้ปรับขนาดยาตามระดับฮอร์โมนเอสตราดิออลในเลือด	โดยมีเป้าหมายคือ

ระดับเอสตราดิออลอยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร
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  • การใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออลแบบผ่านทางผิวหนัง

	 	 	 ในทางปฏิบัติยา	17β-estradiol	ชนิดรับประทานท่ีมีจำาหน่ายในประเทศไทย	มีเฉพาะขนาดเม็ดละ	1	

มิลลิกรัม	จึงมีความยากลำาบากในการค่อย	ๆ	เพ่ิมขนาดยาตามท่ีแนะนำาข้างต้น	ดังน้ัน	การใช้ยาทาผ่านทางผิวหนัง

อาจทำาให้บริหารยาได้สะดวกกว่า	 เน่ืองจากสามารถปรับขนาดของยาได้ง่าย	 อีกท้ังการใช้ฮอร์โมนผ่านทางผิวหนัง 

จะไม่มีการรบกวนการทำางานของตับ	(ต่างจากการใช้ฮอร์โมนแบบรับประทาน	 ซ่ึงจะมีกลไกท่ีเรียกว่า	first	pass	

hepatic	effects)	นอกจากน้ียังพบว่าการใช้ฮอร์โมนผ่านทางผิวหนังทำาให้ระดับของเอสทราดิออลในเลือดคงท่ีกว่า

การใช้แบบรับประทาน7	 ในปัจจุบันประเทศไทยมียา	17β-estradiol	 แบบผ่านทางผิวหนังมี	2	 ชนิด	 คือชนิดแผ่น 

แปะผิวหนัง	และชนิดเจล

   - 17β-estradiol ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง5

     วิธีใช้คือให้แปะค้างไว้ท่ีบริเวณผิวหนัง	 โดยตำาแหน่งท่ีเหมาะสม	 ได้แก่	บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง

หรือบ้ันท้าย	 ไม่ควรแปะท่ีเต้านมหรือบริเวณท่ีมีการเสียดสีกับเส้ือผ้า	 เช่น	 รอบสะโพก,	 ผิวหนังท่ีมีขน

เยอะ	หรือท่ีท่ีมีรอยหยักของผิวหนังมาก	ๆ	ทำาการเปล่ียนแผ่นทุก	ๆ	3.5	วัน	(สัปดาห์ละ	2	คร้ัง)	เพ่ือ

ให้ระดับยาในเลือดอยู่ในระดับเป้าหมาย	แนะนำาให้ค่อย	ๆ	ปรับเพ่ิมขนาดยาทุก	6	เดือนเช่นเดียวกับ

แบบยาแบบรับประทาน	(กล่องท่ี 2)

     เน่ืองจากในประเทศไทยมียา	17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะเฉพาะขนาด	50	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	

ในทางปฏิบัติจึงควรตัดแบ่งเพ่ือให้ได้ขนาดยาตามต้องการ	เช่น	หากต้องการ	12.5	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	

ให้ตัดเหลือขนาด	1/4	แผ่น,	ถ้าต้องการ	25	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมงให้ตัดเป็นขนาด	1/2	แผ่น	เป็นต้น

     ฮอร์โมน	17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะ	อาจมีข้อด้อยเน่ืองจากอาจระคายเคืองผิวหนังเพราะต้อง

แปะไว้ตลอดท้ังวัน	เป็นเวลา	3.5	วัน/คร้ัง	หรืออาจมีการหลุดลอกของแผ่นยาโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีเหง่ือ	

หรืออากาศร้อน

กล่องท่ี 2  ตัวอย่างการใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออลชนิดแผ่นแปะผิวหนัง ในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ กรณีก่อนหรือกำาลังเข้า

สู่ระยะเป็นหนุ่มสาว (คำาแนะนำาระดับที่	2)

(17β-estradiol	แบบแผ่นแปะผิวหนัง	ขนาด	50	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง)

เร่ิมใช้ยา	17β-estradiol	ขนาด	6.25-12.5	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(ตัดเป็นขนาด	1/8-1/4	ของแผ่น)	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วจึงปรับเพ่ิมเป็น

	 25	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(ตัดเป็นขนาด	1/2	ของแผ่น)	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 37.5	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(ตัดเป็นขนาด	3/4	ของแผ่น)	เป็นเวลา	6	เดือน

หลังจากน้ันให้ปรับเป็นขนาดยาสุดท้าย	คือ	50-200	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(1-4	แผ่น)	โดยให้ปรับขนาดยาตามระดับฮอร์โมนเอสตราดิออลใน

เลือด	โดยมีเป้าหมายคือระดับเอสตราดิออลอยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร
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   - 17β-estradiol ชนิดเจลทาผิวหนัง (0.06% 17β-estradiol)

	 	 		 	 มีวิธีการใช้ยาท่ีแตกต่างไปจากแบบแผ่นแปะ	กล่าวคือ	ต้องทาเจลทุกวัน	ๆ 	ละ	1	คร้ัง	โดยหลีกเล่ียง 

การทาเจลบริเวณเต้านมและบริเวณท่ีเป็นเย่ือบุเช่นอวัยวะเพศ	แนะนำาให้ทาเจลบริเวณต้นขา,	หน้าท้อง	

หรือต้นแขน	เป็นต้น	(กล่องท่ี 3)

	 	 		 	 ในประเทศไทยมียาฮอร์โมน	0.06%	17β-estradiol	 ชนิดเจลทาผิวหนังอยู่	2	 ชนิด	 คือ	 

1)	ชนิดหลอดบีบ	2)	ชนิดขวดป๊ัม	การใช้ยาชนิดหลอดบีบปริมาณหน่ึงไม้ตวง	จะได้ตัวยาเอสตราดิออล	

1.5	มิลลิกรัม	แต่หากเป็นชนิดขวดป๊ัม	การป๊ัมขวดหน่ึงคร้ัง	จะได้ตัวยาเป็นคร่ึงหน่ึงของหน่ึงไม้ตวงของ

แบบหลอดบีบ	(เท่ากับหน่ึงป๊ัมจะได้ตัวยาเอสตราดิออล	0.75	มิลลิกรัม)	กล่าวคือการใช้ยาสองป๊ัมจะมี

ปริมาณยาเท่ากับหน่ึงไม้ตวงของหลอดบีบ	 อย่างไรก็ตามการเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศหญิงในวัยรุ่น	

มักเร่ิมด้วยยาขนาดต่ำา	 ดังน้ันการใช้ยาแบบหลอดบีบน่าจะทำาได้สะดวกกว่าแบบขวดป๊ัม	 เน่ืองจากไม่

สามารถกำาหนดขนาดยาต่ำา	ๆ	จากขวดป๊ัมได้

	 	 		 	 นอกจากน้ี	ในประเทศไทยยังมี	0.1%	17β-estradiol	ชนิดเจลแบบเป็นซองใช้ทาทุกวัน	ๆ 	วันละ	 

1	คร้ัง	แนะนำาให้ทาท่ีบริเวณต้นขา	โดยทาสลับต้นขาข้างซ้ายและขวา	ซ่ึงยาในรูปแบบซองท่ีมีจำาหน่าย 

ในประเทศไทยจะมีขนาดของยาคือ	1	กรัมของยา	มี17β-estradiol	ปริมาณ	1	มิลลิกรัม

  1.2  การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศด้วยฮอร์โมนเอสตราดิออล ในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ กรณีผ่านเข้าสู่ 

วัยหนุ่มสาวแล้ว (postpubertal period)5

	 	 ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเน่ืองจากคนข้ามเพศส่วนใหญ่มาปรึกษาการใช้ฮอร์โมน 

ค่อนข้างช้า	 การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศจึงมักเป็นกรณีการให้ฮอร์โมนหลังจากผ่านการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว	 ซ่ึงใน

กรณีน้ีเน่ืองจากไม่ต้องการเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศให้เลียนแบบตามธรรมชาติเหมือนในกรณีแรก	 ดังน้ันสามารถ 

เร่ิมด้วยขนาดของยาท่ีสูงข้ึนได้	(กล่องท่ี 4)

กล่องท่ี 3  ตัวอย่างการใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออลชนิดเจลทาผิวหนัง ในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ กรณีก่อนหรือกำาลังเข้าสู่ 

ระยะเป็นหนุ่มสาว (คำาแนะนำาระดับที่	2)

เร่ิมใช้ยา	0.06%	17β-estradiol	ขนาด	0.625	กรัม	(เท่ากับ	1/4	ของไม้ตวง	หรือ	1/2	ป๊ัม)	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 1.25	กรัม	(เท่ากับ	1/2	ของไม้ตวง	หรือเท่ากับ	1	ป๊ัม)	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 2.5	กรัม		(เท่ากับ	1	ไม้ตวงหรือเท่ากับ	2	ป๊ัม)	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

หลังจากน้ันให้ปรับเป็นขนาดยาสุดท้าย	2.5-10	กรัม	(เท่ากับ	1-4	ไม้ตวง	หรือเท่ากับ	2-8	ป๊ัม)	โดยให้ปรับขนาดยาตามระดับฮอร์โมนเอสตราดิ

ออลในเลือด	โดยมีเป้าหมายคือระดับเอสตราดิออลอยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร
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 2. การใช้ฮอร์โมนในวัยรุ่นชายข้ามเพศ (female-to-male transgender adolescents)5

 2.1  การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแบบฉีด ในวัยรุ่นชายข้ามเพศ กรณีก่อน

หรือกำาลังเข้าสู่ระยะเป็นหนุ่มสาว (prepubertal period)

	 	 การใช้ยาฮอร์โมนในชายข้ามเพศอาจมีความแตกต่างจากหญิงข้ามเพศในประเด็นช่องทางการบริหารยา		 

เ น่ืองจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนชนิดรับประทานมักมีปัญหาเ ร่ืองการดูดซึมยาจากทางเดินอาหาร	 

ส่วนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแบบผ่านทางผิวหนังมีราคาสูง	 และต้องทาทุกวัน	 ดังน้ันยาท่ีมักถูกนำามาใช้ในชายข้าม

เพศจึงเป็นในรูปแบบยาฉีดเข้ากล้ามเน้ือ	ตัวอย่างยาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนชนิดฉีด	คือ	testosterone	enanthate	

โดยแนะนำาให้ค่อย	 ๆ	 เพ่ิมขนาดยาทุก	 ๆ	6	 เดือนเช่นเดียวกัน	 เพ่ือให้ใกล้เคียงกับการเข้าสู่วัยหนุ่มตามธรรมชาติ	

(กล่องท่ี 5)*

กล่องท่ี 4  ตัวอย่างการใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออในวัยรุ่นหญิงข้ามเพศ กรณีผ่านเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว

•	 	17β-estradiol	ชนิดรับประทาน:	ให้เร่ิมยาท่ี	1	มิลลิกรัมต่อวัน	เป็นเวลา	6	เดือน	หลังจากน้ันเพ่ิมเป็น	2	มิลลิกรัมต่อวัน

•	 17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง:	เร่ิมยาแผ่นแปะได้ท่ี	50ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(1	แผ่น)

•	 0.06%	17β-estradiol	ชนิดเจลทาผิวหนัง:	เร่ิมยาแบบเจล	ท่ี	2.5กรัม	(เท่ากับ	1	ไม้ตวง	หรือเท่ากับ	2	ป๊ัม)

ให้ปรับขนาดยาสุดท้ายตามระดับฮอร์โมนเอสตราดิออลในเลือด	โดยมีเป้าหมายคือระดับเอสตราดิออลอยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร

กล่องท่ี 5  ตัวอย่างการใช้ยาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแบบฉีดในวัยรุ่นชายข้ามเพศ กรณีก่อนหรือกำาลังเข้าสู่ระยะ

เป็นหนุ่มสาว (คำาแนะนำาระดับที่	2)

เร่ิมใช้ยา	testosterone	enanthate	ขนาด	25	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	โดยฉีดทุก	2	สัปดาห์	เป็นเวลา	6	เดือน	ท้ังน้ีอาจปรับขนาด

ยาให้ลดลงคร่ึงหน่ึง	แล้วฉีดทุก	1	สัปดาห์	หรือเพ่ิมขนาดยาเป็นสองเท่าแล้วฉีดทุก	4	สัปดาห์ก็ได้

หลังจากน้ันให้ปรับเพ่ิมขนาดยาเป็น

	 50	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	ฉีดทุก	2	สัปดาห์	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 75	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	ฉีดทุก	2	สัปดาห์	เป็นเวลา	6	เดือน	แล้วตามด้วย

	 100	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	ฉีดทุก	2	สัปดาห์	เป็นเวลา	6	เดือน

หลังจากน้ันให้ปรับเป็นขนาดยาสุดท้าย	100-200	 	 มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	 ฉีดทุก	2	 สัปดาห์	 โดยปรับขนาดยาฉีดตามผลของ

ฮอร์โมนจากการเจาะเลือด	 โดยมีเป้าหมายสุดท้ายให้ได้ใกล้เคียงกับระดับเทสโทสเตอโรน	(total	testosterone)	 ในผู้ชายเพศกำาเนิดท่ัวไป	 คือ

ประมาณ	400	-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร

* �ตัวอย่างและช่ือการค้าของฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนสำาหรับคนข้ามเพศท่ีมีในประเทศไทย�อยู่ในภาคผนวก
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 2.2  การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในวัยรุ่นชายข้ามเพศ กรณีผ่านเข้าสู่ 

วัยหนุ่มสาวแล้ว (postpubertal period)5

	 	 เน่ืองจากคนข้ามเพศส่วนใหญ่จะมาปรึกษาการใช้ฮอร์โมนค่อนข้างช้า	 การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศจึงให้

พิจารณาเร่ิมด้วยขนาดยาท่ีสูงข้ึน	ดังตัวอย่างในกล่องท่ี 6 

กล่องท่ี 6  ตัวอย่างการใช้ยาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแบบฉีดในวัยรุ่นชายข้ามเพศ กรณีผ่านเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้ว 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

เร่ิมใช้ยา	testosterone	enanthate	ขนาด	75	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	ฉีดทุก	2	สัปดาห์	เป็นเวลา	6	เดือน	หลังจากน้ันให้เพ่ิม

ขนาดยาเป็น	125	มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวร่างกาย	(ตารางเมตร)	ฉีดทุก	2	สัปดาห์	ซ่ึงก็จะเป็นขนาดยาท่ีเทียบเคียงกับขนาดยาสุดท้ายท่ีใช้กับชายข้าม

เพศวัยผู้ใหญ่	หลังจากน้ันให้ปรับขนาดยาตามผลของฮอร์โมนจากการเจาะเลือด	โดยมีเป้าหมายให้มีระดับเทสโทสเตอโรน	(total	testosterone)	

ประมาณ	400	-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร

 การตรวจติดตามหลังใช้ฮอร์โมนในวัยรุ่นข้ามเพศ5 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

การประเมินทุก	3-6	เดือน 

	 •	 	ประเมินน้ำาหนัก	ส่วนสูง	ความดันโลหิต	และพัฒนาการทางเพศโดยใช้	Tanner	staging

การประเมินทุก	6-12	เดือน 

 •  ชายข้ามเพศ:	 ติดตามระดับความเข้มข้นเลือด	 ไขมันในเลือด	 ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือด	

และวิตามินดี	

 •  หญิงข้ามเพศ:	ติดตามระดับฮอร์โมนเอสตราดิออลในเลือด	และวิตามินดี

การประเมินทุก	1-2	ปี

	 •	 	ตรวจความหนาแน่นกระดูก	 โดยตรวจเป็นระยะจนถึงอายุประมาณ	25-30	 ปี	 หรือถึงช่วงท่ีมีความ 

หนาแน่นของกระดูกสูงสุด	(peak	bone	mass)

	 •	 ตรวจเอกซเรย์อายุกระดูก	(ตามข้อบ่งช้ี)
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34.	 	การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในผู้ใหญ่	 
(GAHT	in	transgender	adults)

 1. การใช้ฮอร์โมนในผู้หญิงข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ (male-to-female transgender adults)5

 1.1 ฮอร์โมนเอสตราดิออล (estradiol)

	 	 มี	3	รูปแบบ	คือ	เอสทราดิออลชนิดรับประทาน,	ชนิดผ่านทางผิวหนัง	และชนิดฉีด

  • เอสตราดิออลชนิดรับประทาน

	 	 	 อาจใช้เป็น17β-estradiol	hemihydrate	(Estrofem)	หรือ	estradiol	valerate	(Progynova)	ก็ได้	

ซ่ึง	estradiol	valerate	สามารถถูกเปล่ียนแปลงไปเป็น17β-estradiol	ในร่างกายได้ท่ีลำาไส้และตับอย่างรวดเร็วหลัง

รับประทานยา	ขนาดยาท่ีใช้	คือ	2-6	มิลลิกรัม/	วัน	โดยขนาดมิลลิกรัมของ	estradiol	valerate	เทียบเคียงได้กับ	

17β-estradiol	hemihydrate

	 	 	 ไม่แนะนำาให้ใช้เอสโตรเจนท่ีอยู่ในยาคุมกำาเนิดชนิดเม็ดแบบรับประทาน	(ethinyl	estradiol)	 ใน 

ผู้หญิงข้ามเพศ	 เน่ืองจากมีรายงานว่าเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 คือโรคหลอดเลือดดำาอุดตันสูงกว่า

การใช้	17β-estradiol	อย่างมีนัยสำาคัญโดยเฉพาะในผู้หญิงข้ามเพศท่ีอายุมากกว่า	40	ปี5, 6	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 	 	 มีข้อควรระวังหากใช้	conjugated	equine	estrogens	และ	conjugated	estrogens	เน่ืองจากอาจ

มีความเส่ียงต่อการเกิดหลอดเลือดดำาอุดตันสูงกว่าการใช้	17β-estradiol	โดยเฉพาะในผู้หญิงข้ามเพศท่ีอายุมากกว่า	

40	ปี5	(ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มี	conjugated	equine	estrogens	ท่ีผลิตจากปัสสาวะม้าจำาหน่ายแล้ว	แต่ยังคงมี	 

conjugated	estrogen	ท่ีผลิตจากพืชจำาหน่าย	แต่เป็นยาท่ีมีการศึกษาทางคลินิกไม่มาก	จึงไม่ได้รับความนิยม)

  • เอสตราดิออลชนิดผ่านทางผิวหนัง (แบบแผ่นแปะ และแบบเจล)

	 	 	 ขนาดของยาท่ีแนะนำา	คือ	17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะ	25	-200	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง	(1/2	-	4	แผ่น)	 

เปล่ียนแผ่นแปะทุก	3.5	วัน	(สัปดาห์ละ	2	คร้ัง)	หรือ	0.06%	17β-estradiol	ชนิดเจล	ให้ใช้	2.5-	10	กรัม/	วัน	ทาผิวหนัง 

วันละหน่ึงคร้ัง

  • เอสตราดิออลชนิดฉีด (estradiol valerate หรือ cypionate)

	 	 	 ขนาดของยาท่ีแนะนำา	คือ	5-30	มิลลิกรัม	ทุก	2	สัปดาห์	หรือ	2-10	มิลลิกรัม	ทุก	1	สัปดาห์
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	 แนวทางการใช้ฮอร์โมนเอสทราดิออลชนิดฉีดมีความแตกต่างจากเทสโทสเตอโรนฉีดอยู่บ้าง	 คือ	 ถึงแม้ว่า 

เทสโทสเตอโรนชนิดฉีดเป็นยาท่ีได้รับความนิยมสูง	เป็นยาท่ีมีอยู่ในสถานบริการทางสาธารณสุขท่ัวไปในการใช้รักษา

ผู้ชายท่ีมีฮอร์โมนต่ำาผิดปกติ	 และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา	 แต่สำาหรับเอสตราดิออลชนิดฉีดไม่

ได้เป็นยาท่ีใช้ในสตรีวัยหมดประจำาเดือนท่ัวไป	 จึงไม่มียาอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ	 และการใช้ยาเอสทราดิออล

ชนิดฉีดอาจมีข้อเสีย	 ได้แก่	 อาจมีอาการเจ็บบริเวณท่ีฉีดในบางราย	 และหลังฉีดใหม่	ๆ	อาจทำาให้มีระดับฮอร์โมน

เอสตราดิออลสูงข้ึนเกินค่าปกติ	(supraphysiologic	levels)	 โดยเฉพาะในกรณีท่ีฉีดไม่ถูกต้อง8	 ในปัจจุบันจึงยัง 

ไม่แนะนำาให้ใช้เอสตราดิออลชนิดฉีดในหญิงข้ามเพศ	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 การให้เอสตราดิออลทุก	ๆ	แบบในหญิงข้ามเพศวัยผู้ใหญ่	ให้ปรับขนาดของยาตามระดับของเอสตราดิออล

ในเลือด	โดยมีจุดมุ่งหมายของระดับเอสทราดิออลในเลือดท่ี	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

กล่องท่ี 7  การติดตามผู้หญิงข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ ท่ีได้รับฮอร์โมนเอสตราดิออล5 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

1.	 	ประเมินทุก	3	เดือนในปีแรก	หลังจากน้ันติดตามทุก	6-12	เดือน	เพ่ือติดตามลักษณะของความเป็นเพศหญิง	(feminization)	และอาการข้าง

เคียงของเอสตราดิออลท่ีอาจเกิดข้ึน

2.	 	วัดระดับของฮอร์โมนเอสตราดิออล	และเทสโทสเตอโรนในเลือดทุก	3	 เดือน	 โดยเป้าหมายคือให้มีระดับเอสทราดิออลในเลือด	(estradiol	

level)	อยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/มิลลิลิตร	และระดับของเทสโทสเตอโรนในเลือด	(total	testosterone)	ต่ำากว่า	50	นาโนกรัม/	เดซิลิตร

3.	 	กรณีท่ีได้รับยาต้านฮอร์โมนเพศชาย	ชนิด	spironolactone	ร่วมด้วย	แนะนำาให้มีการตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด	เน่ืองจากมีความเส่ียง

ท่ีจะมีระดับของโพแทสเซียมสูงข้ึน	โดยตรวจทุก	3	เดือนในปีแรก	หลังจากน้ันตรวจซ้ำาทุก	1	ปี

4.	 	แนะนำาให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเหมือนกับในคนท่ีเป็นไม่ใช่คนข้ามเพศ	เน่ืองจากยังมีเน้ือเย่ือเดิม	เช่น	ต่อมลูกหมาก	เป็นต้น

5.	 	พิจารณาส่งตรวจความหนาแน่นกระดูก	(bone	mineral	density,	BMD)	เป็นค่าพ้ืนฐานไว้ก่อน	สำาหรับในกลุ่มคนข้ามเพศท่ีมีความเส่ียงต่ำา

ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน	พิจารณาตรวจ	BMD	ซ้ำาท่ีอายุ	60	ปี	หรือในคนท่ีใช้ฮอร์โมนข้ามเพศไม่สม่ำาเสมอ

6.	 	เน่ืองจากมีรายงานว่าพบการเพ่ิมข้ึนของระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด	(prolactin)	 ในสตรีข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน	(พบได้

สูงถึงร้อยละ	20)	ซ่ึงเช่ือว่าเกิดจากการท่ีเอสโตรเจนอาจไปกระตุ้นเซลล์ท่ีต่อมใต้สมอง	หรืออาจเป็นจากการใช้ยาต้านฮอร์โมนเพศชายชนิด	

cyproterone	acetate	ดังน้ันหากมีการใช้เอสโตรเจนขนาดสูง	ให้พิจารณาเจาะวัดระดับของค่าโปรแลคติน	(prolactin	level)	เป็นพ้ืนฐาน	

และตรวจซ้ำาทุก	1-2	ปี
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 1.2 ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone)

	 	 หญิงข้ามเพศบางรายมีการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมกับการใช้เอสโตรเจน	โดยมีความเช่ือว่าจะให้มี

การพัฒนาของเต้านมคล้ายกับในการเข้าสู่วัยสาวตามธรรมชาติ	มากกว่าการใช้เอสโตรเจนเพียงอย่างเดียว	นอกจากน้ี 

การใช้โปรเจสเตอโรนยังเช่ือว่าอาจช่วยส่งผลดีในด้านอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มี

ข้อมูลการศึกษาดีพอท่ีจะช่วยยืนยันถึงประโยชน์หรือความเส่ียงของการให้โปรเจสเตอโรนในหญิงข้ามเพศท่ีชัดเจน	

จึงยังไม่นับเป็นมาตรฐานในการให้ฮอร์โมนในหญิงข้ามเพศ9 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

 1.3 ยาต้านฮอร์โมนเพศชาย (anti-androgens)

	 	 ความแตกต่างท่ีสำาคัญประการหน่ึงระหว่างการใช้ฮอร์โมนในชายและหญิงข้ามเพศ	 คือ	 ในกรณีหญิง

ข้ามเพศท่ียังไม่ได้ตัดอัณฑะ	อาจจำาเป็นต้องใช้ยาท่ีกดฮอร์โมนแอนโดรเจนท่ีสร้างจากอัณฑะ	(ต่างกับชายข้ามเพศท่ี

ไม่ต้องใช้ยาเพ่ือกดเอสโตรเจนจากรังไข่)	โดยยาต้านฮอร์โมนเพศชายท่ีมีแนะนำาให้ใช้ในหญิงข้ามเพศในประเทศไทย

มี	2	ชนิดให้เลือกใช้		คือ	spironolactone	และ	cyproterone	acetate	(ในบางประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	

cyproterone	acetate)	โดยขนาดยาท่ีแนะนำามีดังน้ี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 	 -	 Spironolactone	ขนาด	100-300	มิลลิกรัม/วัน

	 	 -	 Cyproterone	acetate	ขนาด	25-50	มิลลิกรัม/วัน

	 	 นอกจากน้ี	ยังสามารถใช้	GnRH	agonist	ขนาด	3.75	มิลลิกรัม	ฉีดทุก	1	เดือน	หรือ	11.25	มิลลิกรัม	

ทุก	3	 เดือนเพ่ือต้านฮอร์โมนเพศชาย	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	 แต่เน่ืองจากเป็นยาท่ีมีราคาสูง	 และกดฮอร์โมนเพศ

ลงในระดับต่ำามาก	 จึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก	 โดยอาจพิจารณาใช้ในบางกรณีท่ีไม่สามารถใช้ยาต้านฮอร์โมน 

เพศชาย	spironolactone	หรือ	cyproterone	acetate	ได้

	 	 เป้าหมายในการกดการทำางานของฮอร์โมนจากอัณฑะด้วยยาต้านฮอร์โมนเพศชาย	 คือ	 ทำาให้ระดับ 

เทสโทสเตอโรนในเลือด	(total	testosterone)	ต่ำากว่า	50	นาโนกรัม/เดซิลิตร	(คำาแนะนำาระดบัท่ี	2)	สำาหรับหญิงข้ามเพศ 

ท่ีไม่ได้ตัดอัณฑะ	 ควรใช้เอสตราดิออลควบคู่ไปกับยาต้านฮอร์โมนเพศชาย	 แต่หากได้ทำาการผ่าตัดอัณฑะออกแล้ว	

สามารถหยุดใช้ยาต้านฮอร์โมนเพศชายและใช้เฉพาะเอสตราดิออลเพียงตัวเดียว	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

กล่องท่ี 8  

	 ไม่แนะนำาให้ใช้ยากลุ่ม	5α-reductase	 inhibitors	 เป็นยาต้านฮอร์โมนเพศชายในกลุ่มหญิงข้ามเพศ	 เน่ืองจากไม่ช่วยกดระดับของ 

เทสโทสเตอโรนในเลือดและมีผลข้างเคียงสูง10 (คำาแนะนำาระดับที่	2)
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	 	 ในการติดตามการใช้เอสตราดิออลควบคู่กับยาต้านฮอร์โมนเพศชาย	 นอกจากการใช้ระดับของ 

เทสโทสเตอโรนในเลือด	(total	testosterone)	ท่ีต่ำากว่า	50	นาโนกรัม/เดซิลิตร	ควรพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลง

ทางร่างกายของหญิงข้ามเพศผู้รับฮอร์โมนด้วย	 เน่ืองจากยาต้านฮอร์โมนเพศชายจะออกฤทธ์ิท่ีระดับตัวรับในเซลล์	 

ซ่ึงไม่สามารถวัดได้จากการตรวจระดับในเลือด	 อีกท้ังยังมีข้อจำากัดด้านวิธีและเคร่ืองมือท่ีใช้วัดระดับฮอร์โมนในห้อง

ปฏิบัติการแต่ละท่ีซ่ึงมีความแตกต่างกันด้วย

 2. การใช้ฮอร์โมนในผู้ชายข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ (female-to-male transgender adults)

	 หลักการสำาคัญของการใช้ฮอร์โมนในผู้ชายข้ามเพศวัยผู้ใหญ่	คือ	ทำาให้ระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดใกล้เคียง 

กับระดับปกติของเพศชายโดยกำาเนิด	 และหลีกเล่ียงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน	 เช่น	 การเกิดภาวะเลือดข้น	 

(erythrocytosis),	 ความดันโลหิตสูง,	 การค่ังของเกลือและน้ำา,	 การเปล่ียนแปลงของไขมันในเลือด,	 เป็นสิวรุนแรง	

และการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ	(obstructive	sleep	apnea)	 ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าในชายข้ามเพศ	 สามารถ

ใช้ฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนเพียงตัวเดียว	 โดยท่ีไม่จำาเป็นต้องใช้ยาท่ีกดเอสโตรเจนจากรังไข่	 สำาหรับยา 

เทสโทสเตอโรนท่ีมีใช้ในปัจจุบันผลิตมาเพ่ือใช้ในผู้ป่วยเพศชายท่ีขาดฮอร์โมน	 แต่มีการนำามาประยุกต์ใช้ในชาย 

ข้ามเพศด้วย	ยาท่ีพิจารณาให้เลือกใช้	มีดังน้ี

 2.1 Testosterone enanthate หรือ cypionate

	 	 เป็นฮอร์โมนท่ีถูกใช้มากท่ีสุด	เน่ืองจากมีราคาจำาหน่ายไม่สูง	แต่มีข้อควรระวังคือการเกิดภาวะเลือดข้น

ผิดปกติได้บ่อยกว่า	และต้องฉีดยาบ่อยกว่า	testosterone	undecanoate4	ขนาดยาท่ีแนะนำาให้ใช้	 คือ	100-200	

มิลลิกรัม	ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามเน้ือ	ทุก	2	สัปดาห์	หรืออาจลดขนาดยาลงคร่ึงหน่ึง	แต่ฉีดเป็นทุก	1	สัปดาห์

ก็ได้	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	สำาหรับยา	testosterone	cypionate	ในปัจจุบันไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทย

 2.2 Testosterone undecanoate

	 	 เน่ืองจากยาอยู่ในรูปน้ำามัน	(oil)	 ทำาให้ฮอร์โมนค่อย	 ๆ	 ดูดซึม	 มีข้อดีคือสามารถฉีดห่างกันได้ทุก	 

12	สัปดาห์	แต่มีราคาสูง	และปริมาตรยาต่อการฉีดแต่ละคร้ังมากกว่า	ขนาดยาท่ีแนะนำาให้ใช้	คือ	1,000	มิลลิกรัม	

ฉีดทุก	12	 สัปดาห์4 (คำาแนะนำาระดับที่	2)	 มีรายงานการเกิดภาวะล่ิมน้ำามันของยาอุดก้ันปอด	(pulmonary	oil	 

microembolism)	แต่พบได้น้อยมาก

 2.3 Testosterone gel 1%

	 	 เป็นเจลทาผิวหนัง	ทาวันละหน่ึงคร้ัง	ขนาดของยาท่ีแนะนำา	คือ	50-100	มิลลิกรัม/วัน	(คำาแนะนำาระดับ

ที่	2)	แต่มีราคาสูง	และอาจมีการปนเป้ือนจากผู้ใช้ยาไปสู่คนอ่ืนหากมีการสัมผัสผิวหนังบริเวณท่ีทาเจล4

 2.4 Testosterone transdermal patch

	 	 เป็นเทสโทสเตอโรนแบบแผ่นแปะ	ขนาดท่ีแนะนำาให้ใช้	คือ	2.5-7.5	มิลลิกรัม/วัน	(ปัจจุบันไม่มีจำาหน่าย

ในประเทศไทย)
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	 	 การใช้ยาเทสโทสเตอโรนทุกรูปแบบ	 ให้ทำาการปรับขนาดของยาตามค่าระดับเทสโทสเตอโรนในเลือด	 

(total	testosterone)	โดยมีเป้าหมายให้มีระดับเทสโทสเตอโรนประมาณ	400-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร	(คำาแนะนำา

ระดับที่	2)

	 	 ไม่แนะนำาให้ใช้เทสโทสเตอโรนชนิดรับประทานท่ีมีหมู่	alkylation	 ท่ีคาร์บอนอะตอมตำาแหน่งท่ี	17	

(คำาแนะนำาระดับที่	2)	 เน่ืองจากอาจส่งผลเป็นพิษต่อตับ	 อีกท้ังยังมีการดูดซึมท่ีไม่แน่นอน	 โดยต้องอาศัยระบบ 

น้ำาเหลืองในการดูดซึมยาดังกล่าว5	สำาหรับการเป็นพิษต่อตับพบได้น้อยหากเลือกใช้เทสโทสเตอโรนชนิดฉีดและชนิด

ผ่านทางผิวหนัง11, 12

	 	 ส่วนใหญ่ของชายข้ามเพศจะขาดประจำาเดือนภายใน	2-3	เดือนหลังจากได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	 

โดยในบางรายอาจต้องใช้ขนาดยาท่ีสูงข้ึนเพ่ือไม่ให้มีเลือดออกจากโพรงมดลูก	 แต่หากยังมีเลือดออกต่อเน่ือง	 

ให้พิจารณาเพ่ิมยากลุ่มโปรเจสเตอโรน	 (progesterone)	 เข้าไป	 โดยรับประทานระยะส้ัน	 ๆ	 หรือหากกังวล	 

อาจพิจารณาให้ฉีด	depot	medroxyprogesterone	หรือ	GnRH	agonist	เพ่ือให้ขาดประจำาเดือนก่อนท่ีจะเร่ิมให้

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง5, 13 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

กล่องท่ี 9   การติดตามผู้ชายข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ ท่ีได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน5 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

1.	 	ประเมินทุก	3	 เดือนในปีแรก	 หลังจากน้ันติดตามทุก	6-12	 เดือน	 เพ่ือติดตามลักษณะของความเป็นเพศชาย	(virilization)	 และอาการ 

ข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน

2.	 	วัดระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือด	(total	testosterone)	ทุก	3	เดือน	จนกระท่ังได้ระดับเทสโทสเตอโรนอยู่ในช่วงปกติของเพศ

ชายแต่กำาเนิด	คือ	ประมาณ	400-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร

	 -	 	กรณีท่ีฉีด	testosterone	enanthate	หรือ	cypionate	การเจาะเลือดวัดระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้เจาะเลือดท่ีก่ึงกลางของ

แต่ละคร้ังท่ีฉีดยา	(midway	between	injections)	ตัวอย่างเช่น	หากฉีดยาทุก	4	สัปดาห์	ควรเจาะเลือดท่ี	2	สัปดาห์หลังฉีดยา	อย่างไร

ก็ตามหากไม่สะดวก	และระดับฮอร์โมนโทสเตอโรนในเลือดยังอยู่ในช่วง	400-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร	อาจเจาะในช่วงเวลาใดก็ได้

	 -	 	กรณีท่ีฉีด	testosterone	undecanoate	การเจาะเลือดวัดระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	ให้เจาะเลือดในวันก่อนเร่ิมฉีดเข็มถัดไป	

หากระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดต่ำากว่า	400	นาโนกรัม/เดซิลิตร	ควรพิจารณาฉีด	testosterone	undecanoate	ให้ถ่ีข้ึนกว่าเดิม

	 -	 	กรณีใช้เทสโทสเตอโรนชนิดผ่านทางผิวหนัง	 การเจาะเลือดวัดระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	 ให้เจาะหลังจากเร่ิมใช้ยาไปแล้วอย่าง

น้อย	1	สัปดาห์	และควรเจาะหลังจากทายาไปแล้ว	2	ช่ัวโมงเป็นอย่างน้อย

3.	 	แนะนำาให้ตรวจวัดระดับความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง	(hematocrit	หรือ	hemoglobin)	เป็นค่าพ้ืนฐาน	และให้ตรวจซ้ำาทุก	3	เดือนในปีแรก	

หลังจากน้ันติดตามทุก	6-12	เดือน	และควรมีการติดตามความดันโลหิต,	วัดน้ำาหนัก	และตรวจไขมันในเลือดเป็นระยะ	ตามความเหมาะสม 

ของผู้รับบริการแต่ละราย

4.	 	พิจารณาตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน	 ในผู้ท่ีหยุดใช้หรือใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่สม่ำาเสมอ	 หรือในรายท่ีมีความเส่ียงอ่ืน	 ๆ	 ของ 

โรคกระดูกพรุน

5.	 หากยังไม่ได้ผ่าตัดมดลูกออก	(ยังมีปากมดลูก)	แนะนำาให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	เหมือนในเพศหญิงแต่กำาเนิด

6.	 	ให้พิจารณาผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกได้	หากผู้รับบริการมีความประสงค์	และมีการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศมาเป็นเวลาอย่างน้อย	1	ปี

7.	 	หากทำาการผ่าตัดเต้านมออกแล้ว	 ให้พิจารณาตรวจเต้านมปีละคร้ัง	 โดยเน้นตรวจคัดกรองบริเวณใต้และรอบ	 ๆ	 หัวนม	 เน่ืองจากอาจยัง

มีเน้ือเย่ือเต้านมหลงเหลืออยู่ได้ในบริเวณน้ี	 แต่หากไม่ได้ผ่าตัดเต้านมออก	 ให้พิจารณาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย	mammogram	 

ตามคำาแนะนำาท่ัวไปของเพศหญิงแต่กำาเนิด
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35.	 	การหยุดใช้ฮอร์โมนช่ัวคราวเพ่ือลดโอกาส
เกิดหลอดเลือดดำาอุดตันในช่วงก่อนและ
หลังผ่าตัด

	 ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบรับประทานจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดหลอดเลือดดำา 

อุดตัน	จากการท่ีมี	“first	pass	hepatic	effects”	คือเอสโตรเจนมีผลต่อโปรตีนท่ีเก่ียวกับการแข็งตัวของเลือดท่ีสร้าง

จากตับ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับประทาน	ethinyl	estradiol	ในยาคุมกำาเนิดและ	conjugated	equine	estrogen	

ดังน้ันควรพิจารณาใช้เป็น	17β-estradiol	หรือ	estradiol	valerate	ชนิดรับประทาน	จะมีความเส่ียงต่อหลอดเลือดดำา 

อุดตันน้อยกว่า	หรืออาจพิจารณาใช้	17β-estradiol	ชนิดผ่านผิวหนังซ่ึงไม่ทำาให้เกิด	first	pass	hepatic	effects	 

ก็ได้

	 การผ่าตัดใหญ่ท่ีผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน	โดยมีการจำากัดการเคล่ือนไหวร่างกาย	เช่น	การผ่าตัด

แปลงเพศ	 นับเป็นหน่ึงในปัจจัยเส่ียงของการเกิดหลอดเลือดดำาอุดตัน	 หากผู้รับบริการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิด

รับประทาน	 และต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่	 ควรหยุดใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนช่ัวคราว	 โดยแนะนำาให้หยุดรับประทาน 

เอสโตรเจนอย่างน้อย	2	สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	และค่อยเร่ิมกลับมารับประทานยาประมาณ	3-4	สัปดาห์หลังผ่าตัดเม่ือ

ผู้รับบริการสามารถกลับมาเดินได้สะดวกแล้ว14 (คำาแนะนำาระดบัที	่2)	อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงคำาแนะนำา

จากผู้เช่ียวชาญ	 ในทางปฏิบัติควรพิจารณาถึงความเส่ียงในการเกิดหลอดเลือดดำาอุดตันในผู้รับบริการแต่ละราย	 

เช่น	 อายุ,	 ความอ้วน	หรือโรคร่วมอ่ืน	ๆ	 ท่ีอาจเพ่ิมความเส่ียง	 และพิจารณาหยุดและเร่ิมเอสโตรเจนก่อนและหลัง

ผ่าตัดตามความเหมาะสม
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4
	 ข้อบังคับแพทยสภา	ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	เร่ือง	เกณฑ์การรักษาเพ่ือแปลงเพศ	ฉบับ	

พ.ศ.	25521	ได้ให้คำานิยามของคำาว่าการผ่าตัดเพ่ือแปลงเพศว่าหมายถึงการผ่าตัดเพ่ือเปล่ียนเพศชายให้เป็นหญิงหรือ

เปล่ียนเพศหญิงให้เป็นเพศชาย	รวมถึงการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีการอ่ืนท่ีหวังผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสรีระ

ของร่างกายหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนเพศอย่างถาวร

	 “การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ”	(gender	affirmation	surgery,	GAS)	 ในท่ีน้ีเป็นคำาท่ีมีความหมายกว้างกว่า 

คำาว่า	 การผ่าตัดเพ่ือแปลงเพศ	 ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	 โดยหมายความรวมถึงการผ่าตัดทุกชนิดเพ่ือเปล่ียนแปลงสรีระ

ของร่างกายตามเพศกำาเนิดให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศทางจิตใจ	 ซ่ึงประกอบด้วยการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะเพศ, 

การตัดอัณฑะ,	 การตัดมดลูกและรังไข่,	 การเสริมหรือตัดหน้าอก	 และการผ่าตัดปรับเปล่ียนโครงสร้างใบหน้าและ 

ลำาตัวให้เป็นเพศตรงข้าม2	ในปัจจุบันการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศนับเป็นวิธีการรักษาท่ีมีความสำาคัญต่อการมีสุขภาวะท่ี

ดีของบุคคลข้ามเพศไม่น้อยไปกว่าการรักษาด้วยวิธีอ่ืน	เช่น	การรักษาด้วยฮอร์โมน	หรือการดูแลสุขภาพจิต3-6

	 การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศมักจะกระทำาเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการการรักษาเพ่ือการข้ามเพศ7  

ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลข้ามเพศท่ีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขโดยไม่จำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดใด	ๆ	แต่ก็ยังมีคน

อีกกลุ่มหน่ึงท่ียังต้องการเข้ารับการผ่าตัดถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการข้ามเพศด้วยวิธีอ่ืนมาแล้วก็ตาม	โดยในคนกลุ่ม

น้ีพบว่าการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศช่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน,	ลดความกดดันทางจิตใจ	และสามารถเข้าสังคมได้ง่าย

ข้ึนโดยไม่เกิดความกังวลหรือเขินอายในท่ีสาธารณะ8-12	กล่าวอีกนัยหน่ึงคือการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศนับเป็นข้ันตอน

สุดท้ายท่ีจะทำาให้กระบวนการข้ามเพศสำาเร็จลุล่วงได้สมบูรณ์

1.	 	คำาจำากัดความและวัตถุประสงค ์
ของการผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ
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	 ตามข้อบังคับแพทยสภา1	 อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ	 (การผ่าตัด 

เปล่ียนอวัยวะเพศ),	การตัดอัณฑะ	และการตัดมดลูกและรังไข่	หลังจากท่ีผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจาก

จิตแพทย์แล้วจำานวน	2	ท่าน	ส่วนการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศชนิดอ่ืน	ๆ 	ยังไม่ได้มีข้อกำาหนดท่ีชัดเจนจากทางแพทยสภา	

คณะผู้นิพนธ์จึงได้ยึดตามหลักเกณฑ์ของ	World	Professional	Association	for	Transgender	Health	(WPATH)13 

ซ่ึงมีเกณฑ์ประเมินท่ีแตกต่างกันสำาหรับการผ่าตัดแต่ละชนิด	 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำาหรับการ

ผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศในประเทศไทยในปัจจุบันยังถูกไม่รับรองให้เบิกจ่ายจากระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐและ

เอกชนได้	โดยผู้รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง14

	 แพทย์ท่ีมีสิทธิกระทำาการผ่าตัดแปลงเพศ	(การผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะเพศ)	 ได้แก่	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ี

ผ่านการอบรมหลักสูตรหรือแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำาศัลยกรรมแปลงเพศ	ใน

ทางปฏิบัติมักจะเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางโดยตรง	อาทิเช่น	ศัลยแพทย์ตกแต่ง,	ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ	และ

สูตินรีแพทย์	เป็นต้น	ส่วนการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศชนิดอ่ืน	ๆ	มักจะทำาโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง,	ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ใบหน้า	และศัลยแพทย์ท่ัวไป

	 โดยท่ัวไปผู้ท่ีจะเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ	 มักไม่ได้มีความผิดปกติหรือมีโรคทางกายใด	 ๆ	 แต่มี 

วัตถุประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงร่างกายให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศในจิตใจเป็นหลัก	 ดังน้ันแพทย์ท่ีจะเป็น

ผู้ทำาการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในกระบวนการข้ามเพศเป็นอย่างดี	 คำานึงถึง 

ผลดีและผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 รวมท้ังต้องทำางานเป็นทีมร่วมกับจิตแพทย์และแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ*  

เพ่ือให้ม่ันใจว่าการผ่าตัดน้ัน	 ๆ	 จะช่วยแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้จริง	 ในกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นผู้ท่ีอยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี	 

หรือติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเร้ือรัง	 เหล่าน้ีไม่ได้นับเป็นข้อห้ามในการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศแต่อย่างใด	 

โดยสามารถกระทำาได้ภายหลังได้รับการรักษาและควบคุมตัวโรคได้เป็นอย่างดีแล้ว13

2.	 	จริยธรรมทางการแพทย์ 
กับการผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ

*  “จิตแพทย์”	ในท่ีน้ีหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาจิตเวชศาสตร์	หรือ	จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจากแพทยสภา

  “แพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ”	 ในท่ีน้ีหมายถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม,	กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม	และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

จากแพทยสภา
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	 การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศมีหลากหลายหัตถการ	โดยแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มใหญ่ตามลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกับร่างกาย	ดังน้ี

 1.  หัตถการท่ีเม่ือทำาไปแล้วยังสามารถแก้ไขให้กลับมาสู่สภาวะเดิมได้ (reversible procedures)	 เช่น	 

การเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน,	 การเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน	 ซ่ึงถ้าหากผู้ป่วยเปล่ียนใจในภายหลังก็สามารถ

ผ่าตัดเพ่ือนำาซิลิโคนออกได้	เป็นต้น

 2.  หัตถการท่ีเม่ือทำาไปแล้วทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกายอย่างถาวร (irreversible procedures)	ได้แก่	

การตัดหน้าอกในผู้ชายข้ามเพศ,	การตัดอัณฑะ,	การตัดมดลูกและรังไข่	และการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะเพศ

	 การประเมินก่อนผ่าตัด	จะช่วยลดโอกาสท่ีจะตัดสินใจผิดพลาดและเกิดความเสียใจอันเน่ืองมาจากการเข้ารับ

การผ่าตัดได้	(regression	after	surgery)	โดยเฉพาะอย่างย่ิงหัตถการท่ีจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกายอย่าง

ถาวร	โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่ามีภาวะความไม่สอดคล้องทางเพศจริง	(gender	dysphoria)	

ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเพศท่ีตรงข้ามกับร่างกายตลอดเวลาและประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิตเป็นเวลาอย่าง

น้อย	12	เดือน	รวมท้ังได้รับการยอมรับจากสังคม,	ครอบครัว,	เพ่ือน	หรือคู่รักในเพศสภาพท่ีเป็นอยู่	นอกจากน้ีผู้ป่วย

ควรผ่านกระบวนการข้ามเพศโดยวิธีอ่ืนมาแล้ว	(เช่น	การใช้ฮอร์โมน,	การแต่งกายและใช้ชีวิตเป็นเพศตรงข้าม)	แต่ยัง

คงมีความทุกข์ใจในเพศสภาพทางกายอยู่	แพทย์ผู้ท่ีจะทำาการผ่าตัดจะต้องสอบถามถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการ

ผ่าตัด	ดูว่ามีความคาดหวังท่ีไม่สมจริงซ่อนอยู่บ้างหรือไม่	นอกจากน้ียังต้องอธิบายวิธีการผ่าตัดท่ีสามารถทำาได้ท้ังหมด,	

ข้อดี-ข้อเสีย	และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ตารางท่ี 1)

3.	 	การประเมิน 
และเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

	 ก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องลงนามในเอกสารให้ความยินยอมในการผ่าตัด	(informed	consent)	โดย

เอกสารจะต้องจัดทำาข้ึนเป็นภาษาท่ีผู้ป่วยสามารถอ่านได้เข้าใจง่าย	และจะต้องให้เวลาผู้ป่วยในการตัดสินใจและศึกษา

ข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดไม่น้อยกว่า	24	ช่ัวโมง

ตารางท่ี 1 ประเด็นท่ีต้องอภิปรายให้แก่ผู้ป่วยก่อนทำาการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ

•	 	ชนิดและวิธีการผ่าตัดท่ีสามารถทำาได้ท้ังหมด	(รวมถึงหัตถการท่ีแพทย์เองไม่สามารถทำาได้	แต่สามารถส่งต่อไปยังแพทย์

ผู้เช่ียวชาญท่านอ่ืนได้)

•	 ข้อดีและข้อเสียของการผ่าตัดแต่ละวิธี

•	 ศักยภาพของแพทย์	และข้อจำากัดของผู้ป่วยท่ีอาจจะส่งผลให้ไม่ได้ผลการรักษาตามท่ีคาดหวังไว้

•	 ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน
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 1.  เกณฑ์ประเมินก่อนการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (male-to-female GAS)

 การเสริมหน้าอก	(breast	augmentation)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	 ปีบริบูรณ์	(ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่	18	 ปี	 แต่ยังไม่ถึง	20	 ปี	 ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

	 การใช้ฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดเสริมหน้าอกไม่ได้เป็นข้อบังคับ	 แต่แนะนำาว่าผู้ป่วยควรผ่านการใช้ฮอร์โมนมา

เป็นเวลาอย่างน้อย	12	เดือน	เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเจริญของเน้ือเย่ือเต้านมให้เต็มท่ีก่อน	เพ่ือผลการรักษาในแง่ของ 

ความสวยงาม	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

 การสร้างช่องคลอดใหม่	(vaginoplasty)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	และมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์	2	ท่าน

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	 ปีบริบูรณ์	(ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่	18	 ปี	 แต่ยังไม่ถึง	20	 ปี	 ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

	 6.	 ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างน้อย	12	เดือน	(ยกเว้นมีข้อห้ามท่ีไม่สามารถใช้ฮอร์โมนได้)

	 7.	 	ผ่านการใช้ชีวิตเป็นเพศหญิงอยู่ในสังคมตลอดเวลา	และประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิตเป็นเวลาอย่าง

น้อย	12	เดือน

4.	 	เกณฑ์ประเมินก่อนเข้ารับ 
การผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ** (คำาแนะนำาระดับท่ี	1)

**	 	ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงท่ี	13	
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 การตัดอัณฑะ	(orchiectomy)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	และมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์	2	ท่าน

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	 ปีบริบูรณ์	(ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่	18	 ปี	 แต่ยังไม่ถึง	20	 ปี	 ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

	 6.	 ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างน้อย	12	เดือน	(ยกเว้นมีข้อห้ามท่ีไม่สามารถใช้ฮอร์โมนได้)

 2.  เกณฑ์ประเมินก่อนการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย (female-to-male GAS)

 	การตัดหน้าอก	(male	chest	contouring:	subcutaneous	mastectomy/breast	amputation)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	และมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์	1	ท่าน

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	 ปีบริบูรณ์	(ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่	18	 ปี	 แต่ยังไม่ถึง	20	 ปี	 ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

 การผ่าตัดมดลูก,	ปีกมดลูกและรังไข่	(hysterectomy	and	salpingo-oophorectomy)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	และมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์	2	ท่าน

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	 ปีบริบูรณ์	(ผู้ป่วยท่ีมีอายุต้ังแต่	18	 ปี	 แต่ยังไม่ถึง	20	 ปี	 ต้องได้รับความยินยอมจาก 

ผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

	 6.	 ได้รับฮอร์โมนเพศชายอย่างน้อย	12	เดือน	(ยกเว้นมีข้อห้ามท่ีไม่สามารถใช้ฮอร์โมนได้)
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 การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชาย	(metoidioplasty/phalloplasty)

	 1.	 	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ	gender	dysphoria	และมีเอกสารรับรองจากจิตแพทย์	2	ท่าน

	 2.	 สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดและลงนามในเอกสารยินยอมฯ	ได้

	 3.	 	มีอายุครบ	20	ปีบริบูรณ์	(ในกรณีท่ีมีอายุต้ังแต่	18	ปี	แต่ยังไม่ถึง	20	ปี	ต้องได้รับความยินยอมจากผู้

ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย)

	 4.	 ไม่มีโรคทางกายท่ีเป็นอันตรายหรือเส่ียงต่อการผ่าตัดหรือการระงับความรู้สึก

	 5.	 ถ้าหากมีโรคทางจิตเวชอยู่	จะต้องได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการได้ดีก่อน

	 6.	 ได้รับฮอร์โมนเพศชายอย่างน้อย	12	เดือน	(ยกเว้นมีข้อห้ามท่ีไม่สามารถใช้ฮอร์โมนได้)

	 7.	 	ผ่านการใช้ชีวิตเป็นเพศชายอยู่ในสังคมตลอดเวลา	 และประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิตเป็นเวลา 

อย่างน้อย	12	เดือน



52 บทที่ 4 การผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ

4
	 ผู้หญิงข้ามเพศท่ีใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนควรหยุดฮอร์โมนก่อนผ่าตัด	 เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดหลอดเลือด

ดำาอุดตัน	 ส่วนผู้ชายข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	 แนะนำาให้หยุดฮอร์โมนก่อนผ่าตัดเช่นกัน	 เพ่ือป้องกัน

ภาวะเลือดข้น	(รายละเอียดเร่ืองการหยุดยาฮอร์โมนก่อนผ่าตัด อยู่ในบทท่ี 3)

	 ผู้ป่วยท่ีสูบบุหร่ีต้องหยุดสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาดอย่างน้อย	1	เดือนก่อนผ่าตัด	และ	2	สัปดาห์หลังผ่าตัด	เพราะ

อาจเกิดปัญหาการหายของบาดแผลได้	 (คำาแนะนำาระดับท่ี	1)	 ผู้ป่วยท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ควรงดการด่ืมอย่างน้อย	 

1	สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	นอกจากน้ีผู้ป่วยท่ีรับประทานยาออกฤทธ์ิต้านการแข็งตัวของเลือด	เช่น	

แอสไพริน,	ยาแก้ปวดกลุ่ม	NSAIDS	รวมท้ังสมุนไพรและวิตามินบางชนิด	 ได้แก่	แปะก๊วย,	กระเทียม,	 ถ่ังเช่า	และ

วิตามินอี	ควรงดรับประทานก่อนผ่าตัดอย่างน้อย	2	สัปดาห์	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 การผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่	 แนะนำาให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน	3	 วันก่อนผ่าตัด	 และในวันท่ีมานอน 

โรงพยาบาลแพทย์จะทำาการเตรียมลำาไส้ใหญ่โดยให้ยาระบาย	สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีประวัติเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ควร

แจ้งให้แพทย์ผู้ผ่าตัดทราบ	เพราะอาจเกิดแผลลักษณะดังกล่าวในบริเวณท่ีผ่าตัดได้

5.	 	การเตรียมร่างกาย 
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด15
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 1. การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (male-to-female GAS)

 • การสร้างช่องคลอดใหม่ (vaginoplasty)

	 	 การผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่	เป็นการสร้างช่องคลอดในหญิงข้ามเพศเพ่ือทำาให้สามารถมีเพศสัมพันธ์

ในลักษณะเดียวกับผู้หญิงเพศกำาเนิดได้	 นอกจากน้ียังรวมถึงการสร้างอวัยวะภายนอกให้เหมือนเพศหญิงมากท่ีสุด	

ได้แก่	การสร้างคลิตอริส	(clitoroplasty),	การสร้างแคมในและแคมนอก	(labiaplasty),	การตัดและเปล่ียนแนวของ

ท่อปัสสาวะ	(urethroplasty)	และการตัดลูกอัณฑะ	(orchiectomy)16

	 	 เทคนิคการสร้างช่องคลอดใหม่มีหลายวิธี	 ซ่ึงแตกต่างกันท่ีเน้ือเย่ือท่ีใช้บุผนังช่องคลอด17, 18	 ในกรณีท่ี

ผู้ป่วยมีผิวหนังบริเวณองคชาตและอัณฑะเพียงพอ	 วิธีการผ่าตัดท่ีเป็นมาตรฐานคือการใช้ผิวหนังองคชาตม้วนกลับ	

ร่วมกับการปลูกถ่ายผิวหนังอัณฑะเพ่ือเพ่ิมความยาวในส่วนปลาย	(penile	skin	inversion	with	scrotal	skin	graft	

extension)	 ซ่ึงในกลุ่มหญิงข้ามเพศนิยมเรียกวิธีน้ีแบบ

ส้ัน	ๆ 	ว่า	“ต่อกราฟ”	โดยวิธีน้ีเป็นการผ่าตัดท่ีไม่ซับซ้อน	

ใช้เวลาในการพักฟ้ืนไม่นาน	 แต่มีข้อเสียคือช่องคลอด

ใหม่มีโอกาสตีบตันได้	 ต้องถ่างขยายช่องคลอดอย่าง

สม่ำาเสมอ18-22	ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน	ๆ	ท่ีอาจพบได้7, 23, 24  

ได้แก่	 แผลเป็นนูน,	 แผลผ่าตัดปริแยกหรือหาย 

ไม่สนิท,	 ท่อปัสสาวะตีบหรือปัสสาวะไม่ตรง,	 สูญเสีย

ความรู้สึกทางเพศหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้	 และ

ช่องคลอดทะลุเข้าช่องท้องหรือลำาไส้ใหญ่*

	 	 ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีผิวหนังองคชาตและอัณฑะ

น้อยหรือไม่เพียงพอ	เช่น	เคยขลิบหนังหุ้มปลาย	หรือเคย

ตัดอัณฑะมาแล้ว	อาจไม่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีต่อกราฟได้	

ซ่ึงต้องพิจารณาผ่าตัดด้วยวิธีอ่ืนต่อไป	เช่น	การปลูกถ่าย

ลำาไส้ใหญ่,	 เย่ือบุช่องท้อง	หรือใช้ผิวหนังจากบริเวณอ่ืน

มาทดแทน

6.	 	การผ่าตัด 
เพื่อการข้ามเพศชนิดต่าง	ๆ

*การเกิดช่องคลอดใหม่ทะลุเข้าในช่องท้องหรือ

ลำาไส้ใหญ่ และรอยเย็บลำาไส้ใหญ่ร่ัว

การเกิดช่องคลอดใหม่ทะลุเข้าในช่องท้องหรือลำาไส้ใหญ่	เป็นภาวะ

แทรกซ้อนท่ีพบได้น้อย	แต่มีความรุนแรงและแก้ไขยาก	สาเหตุอาจ

เกิดจากการดูแลหลังการผ่าตัดท่ีไม่เหมาะสม	เช่น	ใช้งานเร็วเกินไป	 

ใช้อุปกรณ์ถ่างขยายท่ีใหญ่หรือลึกเกินไป	 รวมท้ังการผ่าตัดท่ีเกิด

การทะลุเข้าในลำาไส้ใหญ่	 ทำาให้เกิดการติดต่อระหว่างช่องคลอด

และลำาไส้ใหญ่ข้ึน	ผู้ป่วยจะมีอาการอุจจาระออกจากช่องคลอดใหม่	 

ถ้าหากรูทะลุไม่ใหญ่เกินไปการรักษาทำาได้โดยการผ่าตัดแก้ไข

เพ่ือเย็บซ่อมรูทะลุได้	 แต่หากมีการทะลุรุนแรงและเป็นรูใหญ่มาก	

และไม่สามารถเย็บซ่อมได้	 อาจมีความจำาเป็นต้องผ่าตัดสร้าง

ทวารเทียมเพ่ือระบายอุจจาระออกทางหน้าท้องช่ัวคราว	เพ่ือมิให้ 

อุจจาระมาปนเป้ือนบริเวณรูทะลุ	เม่ือรูทะลุปิดดีแล้ว	จึงค่อยผ่าตัด 

ทำาช่องคลอดให้ใหม่ด้วยลำาไส้ใหญ่หรือเย่ือบุช่องท้องต่อไป

รอยเย็บลำาไส้ใหญ่ร่ัว	 อาจเกิดได้ในกรณีท่ีผ่าตัดด้วยวิธีต่อลำาไส้	

โดยท่ัวไปพบได้น้อยมาก	 การรักษาทำาได้โดยผ่าตัดเพ่ือเย็บซ่อม

รูร่ัวของลำาไส้	ร่วมกับสร้างทวารเทียมออกทางหน้าท้องช่ัวคราว
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 เทคนิคการสร้างช่องคลอดใหม่ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน	ได้แก่	

	 -	 การใช้ผิวหนังจากองคชาตม้วนกลับ	(penile	skin	inversion)

	 -	 	การใช้ผิวหนังจากองคชาตม้วนกลับร่วมกับการปลูกถ่ายผิวหนังอัณฑะ	(penile	skin	inversion	with	

scrotal	skin	graft	extension)

	 -	 การปลูกถ่ายผิวหนังของอัณฑะ	(scrotal	skin	grafting)

	 -	 การปลูกถ่ายลำาไส้ใหญ่	(colonic	vaginoplasty)

	 -	 การปลูกถ่ายเย่ือบุช่องท้อง	(peritoneal	vaginoplasty)

	 -	 การปลูกถ่ายผิวหนังจากบริเวณอ่ืน	เช่น	ขาหนีบ	หรือต้นขา	เป็นต้น

	 การสร้างช่องคลอดใหม่ด้วยการปลูกถ่ายลำาไส้ใหญ่	(นิยมเรียกส้ัน	ๆ	ว่าการ	“ต่อลำาไส้”)	มีข้อดีคือสามารถ

สร้างช่องคลอดท่ีมีความลึกได้มาก	 และมีโอกาสตีบตันน้อยกว่า	 นอกจากน้ียังมีเมือกซ่ึงเป็นสารหล่อล่ืนในตัวเอง	

อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีน้ีคือต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง	และต้องทำาการตัดต่อลำาไส้	ซ่ึงทำาให้มีความซับซ้อน

ในการผ่าตัดมากกว่ามาก	 ใช้เวลาการพักฟ้ืนนานกว่า	 และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงกว่า*	 นอกจากน้ี 
ในระยะยาวอาจเกิดพังผืดในช่องท้อง	 ซ่ึงอาจทำาให้มีลำาไส้อุดตันตามมาได้	(gut	obstruction	from	adhesion	

band)25, 26	ผู้ป่วยท่ีเหมาะสมในการผ่าตัดด้วยวิธีน้ี	ได้แก่	ผู้ท่ีมีผิวหนังอวัยวะเพศเดิมไม่เพียงพอ,	ต้องการช่องคลอดท่ีมี 

ความลึกมาก	หรือเป็นการผ่าตัดแก้ไขหลังการผ่าตัดคร้ังแรกตีบตัน

	 การปลูกถ่ายเย่ือบุช่องท้อง	(peritoneal	vaginoplasty)	 แต่เดิมเป็นวิธีการผ่าตัดท่ีใช้รักษาผู้หญิงเพศ

กำาเนิดท่ีไม่มีช่องคลอด27, 28	แต่ในปัจจุบันได้มีการนำาเทคนิคน้ีมาใช้สร้างช่องคลอดใหม่ในผู้หญิงข้ามเพศมากข้ึน29-32  

ข้อดีของวิธีน้ีคือสามารถสร้างช่องคลอดใหม่ท่ีมีผิวสัมผัสท่ีเรียบล่ืนคล้ายช่องคลอดจริง	 และมีสารหล่อล่ืนในตัวเอง

เล็กน้อย	 อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีน้ี	 คือ	 ต้องผ่าตัดเข้าช่องท้อง	(ซ่ึงทำาให้มีโอกาสเกิดพังผืดภายในช่องท้องได้)

และมีแผลเป็นบริเวณหน้าท้อง	นอกจากน้ีช่องคลอดใหม่ท่ีสร้างด้วยเย่ือบุช่องท้องมีโอกาสตีบตันได้เช่นกันต้องอาศัย

การขยายช่องคลอดสม่ำาเสมอ

	 การปลูกถ่ายผิวหนังจากขาหนีบหรือต้นขา	มักใช้เป็นการผ่าตัดแก้ไขกรณีท่ีต้องการขยายช่องคลอดในปริมาณ

ท่ีไม่มากนัก	 หรืออาจใช้เป็นการผ่าตัดคร้ังแรกในกรณีท่ีผู้ป่วยมีผิวหนังอวัยวะเพศไม่เพียงพอแต่ไม่ต้องการผ่าตัด 

ช่องท้อง	ข้อเสียของวิธีน้ีคือต้องมีแผลเป็นบริเวณต้นขา
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	 การเลือกวิธีการผ่าตัดแปลงเพศว่าจะใช้เทคนิคใด	 ข้ึนกับหลายปัจจัย	 อาทิเช่น	 ความต้องการของผู้ป่วย,	 

ปริมาณเน้ือเย่ือบริเวณอวัยวะเพศเดิม,	ประวัติการผ่าตัดบริเวณอวัยวะเพศ	เช่น	การขลิบหนังหุ้มปลาย	หรือการตัด

อัณฑะ	 รวมถึงสรีระบริเวณอุ้งเชิงกรานซ่ึงเป็นตัวกำาหนดว่าจะสามารถสร้างช่องคลอดได้ลึกมากเท่าไร	 แพทย์ผู้ท่ีจะ

ทำาการผ่าตัดต้องอธิบายข้อดีข้อเสีย	 และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ท้ังหมดให้ผู้ป่วยทราบและตัดสินใจร่วมกัน	 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

 • การตัดอัณฑะ (orchiectomy)

	 	 การตัดอัณฑะเพ่ือการข้ามเพศมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	 เพ่ือให้ไม่ต้องใช้ยา 

ต้านฮอร์โมนเพศชายอีก	 อีกท้ังยังทำาให้สามารถลดปริมาณการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลงได้ด้วย	 นอกจากน้ีผู้ป่วย

บางรายท่ีเข้ารับการตัดอัณฑะเพ่ือให้สามารถอำาพรางอวัยวะเพศได้ง่ายข้ึน	(หรือท่ีเรียกว่า	“การแต๊บ”	หรือ	genital	

tucking)33	ในแง่ของการป้องกันมะเร็ง	พบว่าการตัดอัณฑะสามารถช่วยป้องกันมะเร็งอัณฑะ,	มะเร็งต่อมลูกหมาก	

และมะเร็งเต้านมในเพศชายได้34-36

  อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากการตัดอัณฑะ	 ได้แก่	 องคชาตไม่แข็งตัว,	 ความต้องการทาง

เพศลดลง	 และสูญเสียความสามารถในการสืบพันธ์ุอย่างถาวร37	 นอกจากน้ีผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดอัณฑะโดยท่ียัง 

ไม่ผ่าตัดสร้างช่องคลอดใหม่	 จะส่งผลทำาให้ผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะหดเล็กลงมาก	 ซ่ึงถ้าผู้ป่วยต้องการมาผ่าตัด 

แปลงเพศในภายหลังจะทำาได้ยากลำาบากมากข้ึน	 และอาจต้องใช้เน้ือเย่ือส่วนอ่ืนมาทดแทน	 เช่น	 ลำาไส้ใหญ่	 หรือ 

เย่ือบุช่องท้อง	เป็นต้น

  แนะนำาว่าหญิงข้ามเพศท่ีวางแผนจะผ่าตัดแปลงเพศในอนาคตยังไม่ควรทำาการตัดอัณฑะออก	 

แต่ควรกดการสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยยาต้านฮอร์โมนเพศชายภายใต้การดูแลของแพทย์ต่อมไร้ท่อ	 อย่างไร

ก็ตามหากม่ันใจว่าไม่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศแน่นอน	 และมีความจำาเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในปริมาณท่ีสูง	 

ก็สามารถท่ีจะปรึกษาแพทย์เพ่ือทำาการตัดอัณฑะได้	 เพ่ือลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการใช้ฮอร์โมนใน

อนาคต	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

 • การเสริมหน้าอก (breast augmentation)

  โดยท่ัวไปผู้หญิงข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเพศหญิงจะมีการเจริญของเต้านมข้ึนมาบางส่วน	 แต่ก็มักจะ

ไม่เพียงพอท่ีจะให้มีหน้าอกขนาดใหญ่เหมือนในผู้หญิงเพศกำาเนิดได้	 ดังน้ันหญิงข้ามเพศส่วนใหญ่จึงนิยมผ่าตัด

เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน38	 โดยเทคนิคการผ่าตัดในกลุ่มน้ีเหมือนกับการเสริมหน้าอกในเพศหญิง	 แต่มักจะต้องใส่ 

ซิลิโคนไว้ใต้ช้ันกล้ามเน้ือเน่ืองจากมีเน้ือเย่ือเต้านมไม่มากเพียงพอ39, 40
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  ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสริมหน้าอกได้แก่	มีเลือดออกหลังผ่าตัด,	การติดเช้ือ,	การเล่ือน

ตำาแหน่งหรือผิดรูปของซิลิโคน	และปัญหาระยะยาวต่าง	ๆ 	ของซิลิโคน	เช่น	การเกิดพังผืดหดรัดซิลิโคน	และการเกิด

มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองท่ีสัมพันธ์กับการใส่ซิลิโคน	(BIA-ALCL)	เป็นต้น41-43

 • การผ่าตัดลดขนาดลูกกระเดือก (reduction thyroid chondroplasty)

  ลูกกระเดือกเป็นโครงสร้างท่ีเป็นกระดูกอ่อนอยู่บริเวณหน้าต่อกล่องเสียง	ซ่ึงในเพศชายกระดูกด้านซ้าย

และขวาจะทำามุมแหลมมากกว่า	ทำาให้เห็นลูกกระเดือกมีความนูนมากกว่าในเพศหญิง	การผ่าตัดลดขนาดกระเดือก

จะเป็นการตัดกระดูกอ่อนส่วนน้ีให้แบนราบลง	 โดยสามารถทำาได้โดยใช้ชาเฉพาะท่ี	 การผ่าตัดลูกกระเดือกจะไม่มี

ผลทำาให้เสียงแหลมข้ึนอย่างในเพศหญิง	 แต่อาจจะทำาให้มีเสียงพูดเบาลงได้ช่ัวคราวจากอาการบวมของเส้นเสียง	 

ซ่ึงส่วนใหญ่อาการจะดีข้ึนได้เองภายใน	3-4	 สัปดาห์44 (รายละเอียดเร่ืองการผ่าตัดเปล่ียนเสียงในผู้หญิงข้ามเพศ  

อยู่ในบทท่ี 5)

  ข้อควรระวังในการผ่าตัดลดขนาดกระเดือก	 คือในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า	30	 ปี	 กระดูกอ่อนบริเวณน้ี 

จะมีแคลเซียมมาเกาะทำาให้มีลักษณะท่ีแข็งข้ึน	 ซ่ึงอาจทำาให้ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษในการผ่าตัด	 เช่น	 เคร่ืองกรอ 

รวมท้ังต้องทำาภายใต้การดมยาสลบ	 นอกจากน้ีในรายท่ีลูกกระเดือกแข็งมากอาจไม่สามารถลดขนาดลงให้ 

แบนราบได้มาก

 • การปรับเปล่ียนใบหน้าและลำาตัวให้มีความเป็นหญิง (facial and body feminizing surgery)

 	 เป็นกระบวนการศัลยกรรมความงามเพ่ือปรับเปล่ียนสัดส่วนของใบหน้าและลำาตัวให้มีความเป็นเพศหญิง

มากข้ึน	การผ่าตัดท่ีนิยมทำาในกลุ่มน้ี	ได้แก่	การปลูกผม,	การเสริมหน้าผากและกรอสันนูนบริเวณหน้าผาก,	การแก้ไข

รูปทรงจมูก,	 การผ่าตัดกราม	 และการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน45, 46	 การผ่าตัดเหล่าน้ีเหมือนกับการผ่าตัดศัลยกรรม

ตกแต่งท่ัวไป	สามารถทำาได้โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ใบรับรองจากจิตแพทย์

 2. การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย (female-to-male GAS)

 • การตัดหน้าอก (male chest contouring: subcutaneous mastectomy/breast amputation)

	 	 การตัดหน้าอกเป็นการผ่าตัดท่ีนิยมทำากันมากท่ีสุดในกลุ่มผู้ชายข้ามเพศ47	 ซ่ึงช่วยให้ไม่ต้องพันผ้ารัด

หน้าอก	(chest	binding)	 เพ่ือปิดบังขนาดของหน้าอกในเวลาท่ีออกสู่ท่ีสาธารณะ	 อน่ึงการพันหน้าอกมาเป็นเวลา

นานจะส่งผลให้ผิวหนังบริเวณหน้าอกสูญเสียความยืดหยุ่น	 อีกท้ังยังทำาให้เกิดความไม่สุขสบายทางกาย	 ท้ังความไม่

สะดวกท่ีต้องรัดหน้าอกทุกวัน	และในระยะยาวอาจเกิดการติดเช้ือราหรือบาดแผลกดทับได้48
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 	 เทคนิคของการตัดหน้าอกมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับขนาดและปริมาณของเน้ือเย่ือของหน้าอก 

และเทคนิคของแพทย์ผู้ผ่าตัดแต่ละคน	โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	ได้	3	แบบ	ดังน้ี

	 	 1.	 เทคนิคแบบแผลเล็ก	อยู่บริเวณลานนม	(subcutaneous	mastectomy,	areolar	incision)

	 	 2.	 	เทคนิคแบบแผลยาว	ร่วมกับการย้ายตำาแหน่งของหัวนม	(breast	amputation	with	or	without	

free	nipple	grafting)

	 	 3.	 เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง	(endoscopic	subcutaneous	mastectomy)

	 	 หลักการผ่าตัดหน้าอกในผู้ชายข้ามเพศ	คือ	แพทย์จะทำาการผ่าตัดเอาส่วนท่ีเป็นเน้ือเต้านมออกท้ังหมด	

และเหลือส่วนของไขมันหน้าอกไว้บางส่วน	 เพ่ือป้องกันความไม่สม่ำาเสมอของผิวหนังหลังผ่าตัด49	 โดยท่ัวไปผู้ป่วยท่ี

มีหน้าอกขนาดเล็ก	(ขนาดไม่เกิน	cup	B)	สามารถผ่าตัดด้วยเทคนิคแบบแผลเล็กได้	ข้อดีของวิธีน้ี	คือ	รอยแผลเป็นมี

ขนาดเล็กและซ่อนอยู่บริเวณลานนม	และความรู้สึกของหัวนมจะยังคงอยู่	นอกจากน้ีหากต้องการลดขนาดของหัวนม

และลานนมก็สามารถทำาได้เช่นกัน	(concentric	circular	periareolar	incision)50	อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีน้ีคือ

อาจเกิดรอยย่นของผิวหนังหลังผ่าตัด	ซ่ึงต้องอาศัยการพันผ้ารัดหน้าอกต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาประมาณ	3-6	เดือน

	 	 สำาหรับผู้ป่วยท่ีมีหน้าอกขนาดใหญ่	 (ใหญ่กว่า	cup	C	 ข้ึนไป)	 หรือมีการรัดหน้าอกมาเป็นระยะ

เวลานาน	 จนผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นไปมาก	 มักจะต้องทำาการผ่าตัดด้วยเทคนิคแบบแผลยาวร่วมกับการ

ย้ายตำาแหน่งของหัวนม	 วิธีน้ีมีข้อดี	 คือ	 ทำาให้ได้หน้าอกท่ีแบนราบได้ในการผ่าตัดคร้ังเดียว	 แต่ข้อเสียคือมี 

รอยแผลเป็นยาว	อาจเกิดแผลเป็นนูนได้	และความรู้สึกของหัวนมและลานนมมักจะสูญเสียไปด้วย

	 	 ผู้ป่วยท่ีมีขนาดหน้าอกก้ำาก่ึง	(ระหว่าง	cup	B	 ถึง	C)	 การเลือกเทคนิคการผ่าตัดจะพิจารณาตาม

คุณภาพของผิวหนังเป็นหลัก	(คำาแนะนำาระดับท่ี	2)	 ในรายท่ีผิวหนังมีความยืดหยุ่นท่ีดี	 อาจทำาผ่าตัดแบบแผลเล็ก	 

ร่วมกับการพันหน้าอกหลังผ่าตัดได้	 แต่ในรายท่ีรัดหน้าอกมานานจนผิวหนังหย่อนคล้อยไปมาก	 อาจจำาเป็นต้องทำา

ผ่าตัดแบบแผลยาว	เพ่ือไม่ให้เกิดรอยย่นหลังผ่าตัดท่ีมากเกินไป

	 	 สำาหรับการผ่าตัดหน้าอกผ่านกล้อง	 เทคนิคจะคล้ายกับการผ่าตัดเพ่ือรักษาภาวะเต้านมโตใน

ผู้ชาย	(gynecomastia)	 โดยแพทย์ทำาการใส่เคร่ืองมือเข้าไปทางรักแร้และบริเวณหน้าอกด้านข้างเพ่ือเลาะเอา

เน้ือเย่ือเต้านมออก51, 52	 วิธีน้ีเหมาะสำาหรับผู้ป่วยท่ีมีขนาดหน้าอกเล็ก	 และมีขนาดของหัวนมและลานนมเล็กแบบ 

เพศชายอยู่แล้ว	 ทำาให้ไม่ต้องมีแผลบริเวณหน้าอก	 ข้อจำากัดของวิธีน้ีคือไม่สามารถทำาได้ทุกสถานพยาบาลและมี 

ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง	ในปัจจุบันจึงยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ
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	 	 ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจพบได้จากการตัดหน้าอก49	 ได้แก่	 มีเลือดออกหลังผ่าตัด,	 มีน้ำาเหลืองขัง 

ใต้ผิวหนัง,	 การติดเช้ือ,	 มีรอยช้ำาของหัวนมหรือมีหัวนมหลุดลอกบางส่วน	(พบได้บ่อย)	 สำาหรับผู้ป่วยท่ีผ่าตัดแบบ

แผลเล็ก	 อาจจำาเป็นต้องผ่าตัดคร้ังท่ีสองเพ่ือแก้ไขรอยย่นของผิวหนังท่ียังหลงเหลืออยู่	 ส่วนในรายท่ีผ่าตัดแบบแผล

ยาวอาจเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์บริเวณแผลผ่าตัดได้

 • การตัดมดลูกและรังไข่ (hysterectomy and oophorectomy)

	 	 การตัดมดลูกและรังไข่นับเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงของกระบวนการข้ามเพศจากหญิง 

เป็นชาย53	โดยมีประโยชน์ในด้านจิตใจในการท่ีไม่ต้องมีสัญลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นเพศหญิงอยู่ในร่างกาย	หรืออาจ

เป็นส่วนหน่ึงของการผ่าตัดสร้างองคชาตหรือการตัดช่องคลอดในอนาคต	 นอกจากน้ีการผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่อาจ

จำาเป็นในกรณีท่ีมีเน้ืองอก,	มีโรคเก่ียวกับเย่ือบุโพรงมดลูกหรือรังไข่,	หรือมีประวัติเป็นมะเร็งดังกล่าวในครอบครัว

	 	 โดยท่ัวไปการผ่าตัดจะทำาโดยสูตินรีแพทย์	 ซ่ึงเทคนิคการผ่าตัดมีหลายวิธี	 เช่น	 การผ่าตัดแบบเปิด 

หน้าท้อง,	 การผ่าตัดแบบส่องกล้อง	 และการผ่าตัดแบบผ่านช่องคลอด54, 55	 ในกรณีท่ีผู้ป่วยต้องการสร้างอวัยวะเพศ

ชายด้วย	สามารถท่ีจะทำาผ่าตัดไปพร้อมกันในคร้ังเดียว	หรือจะผ่าตัดแยกกันโดยตัดมดลูกและรังไข่ก่อน	แล้วค่อยมา

ผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายในภายหลังก็ได้	สำาหรับผู้ท่ีไม่ได้วางแผนจะผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายแต่ต้องการตัดมดลูก

และรังไข่เพียงอย่างเดียว	จำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียด	และต้องผ่านการประเมินและได้

รับการรับรองจากจิตแพทย์จำานวน	2	ท่าน1, 13	เน่ืองจากการผ่าตัดจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนในร่างกาย	และทำาให้สูญ

เสียความสามารถในการมีบุตรอย่างถาวร	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

 • การสร้างอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์ (metoidioplasty)

	 	 การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายด้วยวิธีเมตตอยด์	 เป็นการสร้างองคชาตขนาดเล็ก	(microphallus)	 

ด้วยการใช้คลิตอริสเดิมท่ีถูกขยายขนาดข้ึนจากการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ

ยืนปัสสาวะได้	 แต่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่ได้	 วิธีน้ีเหมาะสำาหรับผู้ท่ีไม่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดท่ีซับ

ซ้อน	 และเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงนัก	 อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ป่วยทำาการผ่าตัดเมตตอยด์ไปแล้วต้องการท่ีจะผ่าตัดสร้าง

อวัยวะเพศชายขนาดใหญ่ด้วยวิธีฟาโลในภายหลังก็สามารถทำาได้เช่นกัน

	 	 กระบวนการผ่าตัดเมตตอยด์ประกอบด้วย	 การปลดแยกกลีบหุ้มคลิตอริส	(clitoral	hood)	 และเส้น

เอ็นภายในออก	(suspensory	ligament)	เพ่ือเพ่ิมความยาวของอวัยวะเพศ	และยกระดับตำาแหน่งของอวัยวะดังกล่าว

มาทางด้านหน้า	โดยท่ียังเก็บเน้ือเย่ือท่ีแข็งตัวได้และส่วนท่ีรับรู้ความรู้สึกทางเพศไว้อยู่	จากน้ันแพทย์จะทำาการต่อท่อ

ปัสสาวะมาเปิดท่ีส่วนปลายอวัยวะเพศ	ถ้าทำาการผ่าตัดเมตตอยด์ควบคู่กับการปิดช่องคลอด	แพทย์ผู้ผ่าตัดจะนำาผนัง

ช่องคลอดท่ีถูกตัดออกมาสร้างเป็นผนังท่อปัสสาวะ56	แต่ถ้าหากผู้ป่วยเคยผ่าตัดปิดช่องคลอดมาแล้ว	อาจจะต้องปลูก

ถ่ายเน้ือเย่ือจากส่วนอ่ืนมาแทน	(เช่น	จากกระพุ้งแก้ม)
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	 	 แพทย์ผู้ผ่าตัดควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าผลการรักษาในแง่ของการยืนปัสสาวะน้ันไม่สามารถยืนยันผลได้

แน่นอนทุกราย	(พบว่าได้ผลดีประมาณ	90-95%)	 โดยท่ัวไปแนะนำาว่าผู้ท่ีจะเข้ารับการผ่าตัดเมตตอยด์	 ควรมีขนาด 

คลิตอริสอย่างน้อย	3	เซนติเมตรเม่ือดึงออกมาทางด้านหน้าเต็มท่ี	จึงจะได้ผลการผ่าตัดท่ีดี57	ภาวะแทรกซ้อนท่ีสำาคัญ

ของการผ่าตัดเมตตอยด์	คือ	ท่อปัสสาวะตีบ	และท่อปัสสาวะร่ัว	ซ่ึงพบได้บ่อยประมาณ	5%	และ	15%	ตามลำาดับ58

 • การสร้างอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโล (phalloplasty)

	 	 การสร้างอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโลเป็นการสร้างอวัยวะเพศชายท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอวัยวะ

เพศชายในขณะแข็งตัว	โดยการปลูกถ่ายเน้ือเย่ือจากส่วนอ่ืนของร่างกาย	เช่น	แขน,	ขา,	หน้าท้อง	หรือขาหนีบ59	การ

ผ่าตัดฟาโลจะทำาให้สามารถยืนปัสสาวะได้	และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้	โดยการผ่าตัดอาจทำาเป็นการผ่าตัดคร้ังแรก	

หรือทำาหลังจากท่ีทำาเมตตอยด์มาแล้วก็ได้

	 	 ในปัจจุบันนิยมใช้เน้ือเย่ือจากแขน	(radial	forearm)	และเน้ือต้นขาด้านนอก	(anterolateral	thigh)60, 61  

มาใช้สร้างเป็นอวัยวะเพศชายใหม่	การปลูกถ่ายเน้ือเย่ือมักจะต้องทำาการตัดต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทส่วนรับความ

รู้สึก	 โดยแพทย์จะทำาการต่อเส้นประสาทจากคลิตอริสไปยังเส้นประสาทของเน้ือเย่ือองคชาตใหม่เพ่ือให้มีความรู้สึก

ขณะมีเพศสัมพันธ์60	สำาหรับความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศสามารถสร้างได้โดยการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ช่วย

การแข็งตัว	(penile	prostheses)	แบบก่ึงแข็งหรือแบบป๊ัมลม62, 63	หรืออาจผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก	เพ่ือท่ีจะไม่ต้องมี

อุปกรณ์เสริมในร่างกายก็ได้64

	 	 ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้จากการทำาผ่าตัดฟาโล65	ได้แก่

	 	 1.	 	ปัญหาเก่ียวกับระบบปัสสาวะ	 เช่น	 ท่อปัสสาวะตีบหรือร่ัว,	 ปัสสาวะไม่สุด,	 มีเส้นขนข้ึนภายใน 

ท่อปัสสาวะ	หรือปัสสาวะไหลย้อนกลับจากกระเพาะปัสสาวะข้ึนสู่ไตหรือท่อไต

	 	 2.	 การปลูกถ่ายเน้ือเย่ือล้มเหลว	(flap	failure)

	 	 3.	 องคชาตท่ีสร้างข้ึนไม่มีความรู้สึก	หรือไม่สามารถใช้ร่วมเพศได้

	 	 4.	 รอยแผลเป็นบริเวณตำาแหน่งของเน้ือเย่ือท่ีนำามาใช้	(donor	site	morbidity)

	 	 5.	 	ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอ่ืน	ๆ	เช่น	มีเลือดออกจากแผลผ่าตัด,	การติดเช้ือ	หรือมีแผลแยก

หรือหายไม่สนิท

	 	 การสร้างอวัยวะเพศชายด้วยวิธีฟาโลนับเป็นการผ่าตัดท่ีซับซ้อน	 และอาจต้องทำาการผ่าตัดมากกว่า	

1	 คร้ัง	 เพ่ือให้ได้ผลการรักษาท่ีดี	 เช่น	 ผ่าตัดสร้างท่อปัสสาวะก่อน	 แล้วจึงค่อยผ่าตัดสร้างองคชาต	 ทำาให้ใน

ปัจจุบันการผ่าตัดชนิดน้ียังไม่เป็นท่ีนิยมนัก	 อย่างไรก็ตามชายข้ามเพศบางคนอาจให้ความสำาคัญกับขนาดและ

ลักษณะของอวัยวะเพศมากกว่าความสามารถในการแข็งตัวและความรู้สึกทางเพศ	 แนะนำาว่าผู้ท่ีต้องการเข้ารับ 

การผ่าตัดควรปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือศึกษารายละเอียด	 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่าง	 ๆ	 ก่อนตัดสินใจ	 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)
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 • การสร้างถุงอัณฑะ (scrotoplasty)

	 	 การสร้างถุงอัณฑะสามารถทำาได้โดยใช้ผิวหนังบริเวณแคมนอก	 ร่วมกับการผ่าตัดสอดใส่ซิลิโคน 

ทรงอัณฑะเข้าไป66	 โดยสามารถทำาร่วมกับการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายท้ังแบบเมตตอยด์และแบบฟาโล	 ปัญหาท่ี

พบบ่อยของการสร้างถุงอัณฑะคือตำาแหน่งของถุงอัณฑะท่ีสร้างข้ึนมักจะอยู่ค่อนไปทางด้านหลัง	 ทำาให้ไม่ได้รูปทรง

ท่ีสวยงาม	 ซ่ึงแพทย์อาจต้องทำาการผ่าตัดย้ายผิวหนังของแคมนอกมาให้เคล่ือนท่ีมาด้านหน้าก่อนใส่ซิลิโคนอัณฑะ67 

ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีเน้ือเย่ือไม่เพียงพอ	อาจจำาเป็นต้องใช้เคร่ืองมือขยายเน้ือเย่ือก่อน68

 • การปรับเปล่ียนใบหน้าและลำาตัวให้มีความเป็นชาย (facial and body masculinizing surgery)

	 	 โดยท่ัวไปชายข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมักจะมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายในลักษณะ

ท่ีเป็นเพศชายมากข้ึน	 เช่น	 มีหนวดเคราข้ึน,	การเปล่ียนแนวไรผม	หรือมีศีรษะล้านแบบเพศชาย69	ทำาให้การผ่าตัด

เพ่ือปรับเปล่ียนใบหน้าและลำาตัวให้มีความเป็นเพศชายจึงไม่ได้นิยมทำาบ่อยนัก	 อย่างไรก็ตามหัตถการท่ีสามารถ

ทำาได้	 ได้แก่	 การผ่าตัดตกแต่งจมูก,	 การเสริมกราม,	 การเสริมลูกกระเดือก	 และการเสริมกล้ามเน้ือหน้าอก70  

ซ่ึงการผ่าตัดเหล่าน้ีเหมือนกระบวนการศัลยกรรมตกแต่งท่ัวไป	สามารถทำาได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองจากจิตแพทย์
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47.	 	การตรวจติดตามผู้ป่วย 
หลังผ่าตัด

	 ในระยะยาวผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ	ควรได้รับการตรวจติดตามจากแพทย์ผู้ผ่าตัด	และแพทย์ท่ี

เก่ียวข้องในการดูแลรักษาภาวะ	gender	dysphoria	อย่างใกล้ชิดและสม่ำาเสมอ	(จิตแพทย์,	แพทย์ต่อมไร้ท่อ)	ซ่ึงข้ึน

ตอนการติดตามหลังผ่าตัดน้ีนอกจากจะช่วยในเร่ืองการดูแลผลการรักษาแล้ว	ยังทำาให้มีความพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา

ท่ีอาจเกิดข้ึน	อีกท้ังยังมีส่วนช่วยให้แพทย์ผู้ผ่าตัดได้ทราบถึงข้อดีและข้อด้อยของการผ่าตัดคร้ังน้ัน	ๆ	เพ่ือนำาไปปรับ

ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดให้ดีย่ิงข้ึนในอนาคต60

	 การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศบางอย่างอาจมีผลต่อสุขภาพของคนข้ามเพศโดยตรง	เช่น	การผ่าตัดแปลงเพศ	หรือ

การตัดมดลูกและรังไข่ซ่ึงจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายอย่างถาวร	หรือการตัดหน้าอกใน

ผู้ชายข้ามเพศ	อาจช่วยลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้	เป็นต้น	(สำาหรับรายละเอียดเร่ืองการตรวจคัดกรอง

มะเร็งสำาหรับคนข้ามเพศ อยู่ในบทท่ี 12)	ดังน้ันกระบวนการดูแลหลังผ่าตัด	ควรจะทำางานเป็นทีม	เพ่ือให้มีระบบการ

ส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพอ่ืน	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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51.	 	จุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนเสียง 
ในผู้หญิงข้ามเพศ

	 จุดมุ่งหมายของการเปล่ียนเสียงในผู้หญิงข้ามเพศ	คือ	การทำาให้เสียงของเพศชายซ่ึงมีความถ่ีประมาณ	90-150	

เฮิรตซ์	เปล่ียนเป็นเสียงของเพศหญิงท่ีความถ่ีประมาณ	160-220	เฮิรตซ์1	โดยขนาดของกล่องเสียงจะเจริญเติบโตเต็ม

ท่ีและเสียงจะเร่ิมทุ้มเป็นเพศชายท่ีอายุประมาณ	12-15	ปี	วิธีการเปล่ียนเสียงในทางการแพทย์ปัจจุบันมี	2	แบบคือ

 1. การฝึกออกเสียงเป็นผู้หญิง (speech therapy)

	 ทำาโดยนักอรรถบำาบัด	เป็นการปรับความถ่ีเสียงให้สูงข้ึน	รวมถึงท่าทาง	จังหวะ	และทำานองให้มีลักษณะการ

พูดเป็นเพศหญิงแบบธรรมชาติ	โดยการฝึกควบคุมการขยับของปาก	ล้ิน	และการหายใจ	วิธีน้ีมีข้อดีคือไม่ต้องผ่าตัด	

แต่จำาเป็นต้องมีการฝึกเป็นประจำาและยังมีเสียงธรรมชาติเป็นเพศชายอยู่	 แนะนำาในรายท่ีไม่ต้องการผ่าตัด	หรืออาจ

ทำาร่วมกับการผ่าตัดเปล่ียนเสียงเพ่ือให้ลักษณะการพูดเป็นผู้หญิงโดยธรรมชาติท่ีสุด

 2. การผ่าตัดเปล่ียนเสียง (male-to-female voice surgery)

	 แนะนำาให้ทำาเม่ือกล่องเสียงเจริญเติบโตเต็มท่ี	และมีภาพลักษณ์ภายนอกเหมือนเพศหญิงแล้ว	การผ่าตัดท่ีนิยม

ใช้ในประเทศไทยมี	2	วิธี	ดังน้ี

 2.1 การผ่าตัดเส้นเสียงให้ตึงข้ึน (cricothyroid approximation surgery)2

	 	 เป็นการผ่าตัดโดยเย็บกระดูกกล่องเสียงส่วนบน	(thyroid	cartilage)	ให้ติดกับกระดูกกล่องเสียงส่วนล่าง	 

(cricoid	cartilage)	 ทำาให้เส้นเสียงตึงข้ึน	 เสียงจึงแหลมข้ึน	 วิธีน้ีจำาเป็นต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณลำาคอด้านหน้า	 

ซ่ึงสามารถทำาร่วมกับการกรอกระเดือกได้ในแผลเดียวกันและมักไม่เกิดแผลเป็นท่ีเส้นเสียง	แต่ข้อเสียคือระยะยาวเสียง

อาจจะกลับมาทุ้มเหมือนก่อนผ่าตัดได้

 2.2  การผ่าตัดให้เส้นเสียงส้ันลง (anterior web formation, reapproximation of anterior  

commissure)3, 4

	 	 ทำาได้โดยการเย็บเส้นเสียงด้านหน้าให้ติดกัน	 ส่งผลให้เส้นเสียงส้ันลง	 วิธีน้ีสามารถทำาผ่านการส่อง

กล้องผ่านทางปากหรือทำาผ่านแผลผ่าตัดท่ีคอก็ได้	โดยอาจใช้เลเซอร์ช่วยในการเช่ือมกันของเส้นเสียง	การผ่าตัดด้วย 

วิธีน้ีจะได้เสียงท่ีแหลมข้ึนถาวรเน่ืองจากมีการเช่ือมกันของแผลท่ีเกิดข้ึน	 แต่คุณภาพเสียงอาจเปล่ียนแปลง	 เช่น	 

มีเสียงแหบหลังผ่าตัดได้	จนกว่าแผลผ่าตัดจะหาย
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52.	 	การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด 
เปลี่ยนเสียง

	 ก่อนผ่าตัด	 แพทย์	 หู	 คอ	 จมูก	 จะทำาการตรวจระดับเสียงและลักษณะของสายเสียง	 ด้วยกล้องส่องตรวจ

พิเศษ	(laryngostroboscopy)	ในห้องตรวจ	เพ่ือประเมินให้ข้อมูลชนิดของการผ่าตัด	รวมถึงข้อดี	ข้อเสีย	และจะ

แนะนำาให้พบนักอรรถบำาบัดเพ่ือเตรียมการฟ้ืนฟูเส้นเสียง	การผ่าตัดท่ีทำาผ่านการส่องกล้องจำาเป็นต้องมีการดมยาสลบ	 

ก่อนการผ่าตัดทุกชนิดควรงดสูบบุหร่ี	งดการใช้เสียงมาก	และงดยาหรืออาหารเสริมท่ีอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย	1	สัปดาห์

	 หลังการผ่าตัดแพทย์จะทำาการนัดตรวจติดตามทุก	1-2	 สัปดาห์ในช่วงแรก	และทุก	3-6	 เดือนจนครบ	1	 ปี	

แพทย์จะมีการส่องกล้องตรวจเส้นเสียงเป็นระยะ	ข้ึนกับชนิดการผ่าตัด

	 หลังการผ่าตัดเส้นเสียงต้องใช้เวลาอย่างน้อย	2-3	เดือน	เสียงจึงมีการแหลมสูงข้ึนอย่างคงท่ี	ท้ังน้ีข้ึนกับปัจจัย

เร่ืองวิธีการผ่าตัด	อายุ	การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด	และการฝึกฟ้ืนฟูการออกเสียง

แนวทางการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปล่ียนเสียง (คำาแนะนำาระดับที่	1)

1.	 งดการใช้เสียงอย่างน้อย	1	สัปดาห์	หลังจากน้ันให้เร่ิมออกเสียงในปริมาณจำากัดอย่างน้อย	2-4	สัปดาห์

2.	 งดการไอ	จาม	กระแอมแรง	ๆ	อย่างน้อย	1	สัปดาห์

3.	 งดรับประทานอาหารท่ีกระตุ้นกรดไหลย้อนอย่างน้อย	2	สัปดาห์

4.	 แนะนำาให้พบนักอรรถบำาบัดเพ่ือเร่ิมการฟ้ืนฟูเส้นเสียงหลังการผ่าตัด	1-2	เดือน	(ข้ึนกับชนิดการผ่าตัด)

5.	 	หลีกเล่ียงการดมยาสลบหลังการผ่าตัดเปล่ียนเสียงอย่างน้อย	1-3	เดือน	เพ่ือป้องกันเส้นเสียงอักเสบบวมจากการใส่ท่อ

ช่วยหายใจ
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61.	 เอชไอวี 
	 ในบุคคลข้ามเพศ

	 บุคคลข้ามเพศถือว่าอยู่ในกลุ่มเส่ียงท่ีจะได้รับเช้ือเอชไอวีเม่ือเทียบกับประชาชนไทยท่ัวไปท่ีมีอัตราความชุก

อยู่ท่ีร้อยละ	1.11	โดยเฉพาะในหญิงข้ามเพศท่ีเส่ียงมากกว่าถึง	49	เท่า2	โดยอัตราความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีใน

บุคคลข้ามเพศในประเทศไทยอยู่ท่ีร้อยละ	9.33	 ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราในประเทศสหรัฐอเมริกา	(9.2%)	 โดยความชุก

ในหญิงข้ามเพศจะสูงกว่าชายข้ามเพศ	(14.1%	และ	3.2%	ตามลำาดับ)	ปัจจัยท่ีเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 

ในบุคคลข้ามเพศมีหลายปัจจัย	อาทิเช่น	การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย,	อำานาจการต่อรอง 

ท่ีน้อยกว่าในการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน,	การมีเพศสัมพันธ์ในขณะเมาสุรา,	การเปล่ียนคู่นอนบ่อย,	การมีคู่นอน 

ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี,	 การใช้ยาฮอร์โมนแบบฉีดหรือการใช้สารเสพติดชนิดฉีด	 และการให้บริการ

ทางเพศ	เป็นต้น2, 4

	 การป้องกันและดูแลรักษาการติดเช้ือเอชไอวีในบุคคลข้ามเพศมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการเจ็บป่วย,	ลดการแพร่เช้ือ	 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลข้ามเพศ	 โดยการให้บริการดังกล่าวควรให้ครอบคลุมท้ังในและนอกสถานพยาบาล	

(ตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 การให้บริการทางการแพทย์ในการป้องกัน, วินิจฉัย และรักษาโรคเอชไอวีในบุคคลข้ามเพศ5

การให้บริการท่ีควรมีในสถานบริการทางการแพทย์

1.	ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืน

2.		การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	โดยเฉพาะในเร่ืองการแลกเปล่ียนเข็ม	

และการบำาบัดรักษาด้วยสารทดแทนในผู้ป่วยเสพติดโอปิออยด์	(opioid)

3.	การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมเพ่ือลดความเส่ียง

4.	การตรวจเอชไอวี

5.	การดูแลรักษาผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี

6.		การป้องกันและรักษาโรคร่วมต่าง	ๆ	อาทิเช่น	การติดเช้ือฉวยโอกาส,	วัณโรค,	การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อ่ืน	ๆ	และโรคทางจิตเวช

7.	สุขภาวะทางเพศ	และการสืบพันธ์ุ

ปัจจัยท่ีสำาคัญในเชิงส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อความสำาเร็จของการให้บริการ

1.		กฎหมาย	นโยบาย	และการสนับสนุนทางงบประมาณ	รวมถึงการยกเลิกโทษความผิดทางอาญาในการดำาเนินชีวิตของ

กลุ่มประชากรคนข้ามเพศบางอย่าง	เช่น	ผู้ท่ีให้บริการทางเพศ	เป็นต้น

2.	การสนับสนุนให้ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ	ในสถานบริการทางสุขภาพ

3.	การเพ่ิมอำานาจการต่อรองในทุกมิติของประชากรคนข้ามเพศ

4.	การออกกฎหมายหรือการรณรงค์เพ่ือลดการถูกทำาร้ายร่างกายและจิตใจของบุคคลข้ามเพศ
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62.	 การป้องกัน 
	 การติดเชื้อเอชไอวี

	 การป้องกันหรือลดความเส่ียงของการติดเช้ือเอชไอวีสามารถทำาได้ด้วยการสวมถุงยางอนามัย,	การหลีกเล่ียง

การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่	(การมีเพศสัมพันธ์เฉพาะภายนอก),	 การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อย่างสม่ำาเสมอ	 และการขลิบปลายอวัยวะเพศชาย	 นอกจากน้ีการรับประทานยาเป๊ป	(PEP)	 ซ่ึงย่อมาจาก	post- 

exposure	prophylaxis	 ซ่ึงเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีรับประทานหลังมีความเส่ียง	 และยาเพร็พ	(PrEP)	 ซ่ึงย่อ 

มาจาก	pre-exposure	prophylaxis	ซ่ึงเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีรับประทานก่อนสัมผัสความเส่ียง	ยังสามารถช่วย

ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีได้อีกทางหน่ึง

 1. ยาเป๊ป (Post-Exposure Prophylaxis, PEP)

	 ผู้ท่ีได้รับความเส่ียงท่ีจะสัมผัสเช้ือเอชไอวีมาแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นจากเลือดหรือสารคัดหล่ัง	ควรพิจารณาให้ยา	PEP	

ในกรณีท่ีเส่ียงมาไม่เกิน	72	ช่ัวโมง	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	สารคัดหล่ังท่ีมีความเส่ียงสูง	ได้แก่	เลือด,	น้ำาอสุจิ,	สารคัด

หล่ังในช่องคลอด	และหนอง	สำาหรับน้ำามูก,	น้ำาลาย,	น้ำาตา,	เหง่ือ,	เสมหะ,	อาเจียน,	อุจจาระ	และปัสสาวะ	หากไม่มี

การปนเป้ือนเลือดซ่ึงมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถือว่ามีความเส่ียงในการติดเช้ือน้อยมาก	ลักษณะกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง

ในการติดเช้ือเอชไอวี	ได้แก่	การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือช่องคลอดโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือถุงยางแตก	

(ท้ังฝ่ายรับและฝ่ายรุก),	การถูกของมีคมเป้ือนเลือดท่ีมีรูตำา	เช่น	เข็มกลวง6	สำาหรับหญิงข้ามเพศท่ีได้รับการผ่าตัดทำา

ช่องคลอดใหม่ด้วยผิวหนังอวัยวะเพศหรือการต่อกราฟ	 อาจมีความเส่ียงสูงข้ึนถ้าหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้สาร

หล่อล่ืน	เน่ืองจากในช่องคลอดใหม่ไม่มีน้ำาหล่อล่ืนตามธรรมชาติจึงเส่ียงต่อการฉีกขาดได้ง่าย7

 2. ยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP)

	 ยาเพร็พ	หรือยาป้องกันเอชไอวี	เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี	และเป็นวิธีการท่ีแนะนำาใน

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันเอชไอวีประเทศไทยปี	พ.ศ.	2560	และ	แนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนสัมผัส

เช้ือเอชไอวีในประชากรท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี	ประเทศไทยปี	พ.ศ.	25616, 7	ในบุคคลข้ามเพศท่ีใช้

ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศแนะนำาให้กินยาเพร็พแบบกินทุกวัน	(daily	oral	PrEP)	ไม่แนะนำาให้กินเพร็พเฉพาะก่อนและ

หลังมีความเส่ียง	(event-driven	PrEP)	เน่ืองจากอาจมีอันตรกิริยา	(drug-drug	interaction)	ระหว่างยาเพร็พและ

ยาฮอร์โมนซ่ึงจะทำาให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีลดลง8 (คำาแนะนำาระดับที่	1)	 สถานพยาบาลท่ี

ให้บริการเพร็พควรสนับสนุนวิธีการป้องกันด้วยวิธีอ่ืนด้วย	เช่น	ถุงยางอนามัย,	สารหล่อล่ืน	และเน้นย้ำาให้ผู้รับบริการ

มาตรวจเอชไอวีอย่างสม่ำาเสมอ5	 และถ้าหากตรวจพบว่าติดเช้ือควรพร้อมเร่ิมให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในทันที  

(คำาแนะนำาระดับท่ี	1)	 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการควรมีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ	(gender	sensitivity)	 และ

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	(holistic	approach)	 โดยให้บริการสุขภาพท่ีรอบด้านซ่ึงประกอบด้วย 
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ด้านจิตเวช,	การใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ,	การผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศ,	การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย	และยาเสพติด	 

ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการของ	UNAIDS	ตามนโยบาย	‘reach-test-treat-retain’

	 สำาหรับหญิงข้ามเพศมักมีความกังวลในเร่ืองผลข้างเคียงของการใช้ยาเพร็พและฮอร์โมน	 เช่นผลกระทบเร่ือง

ความสวยงาม	เจ้าหน้าท่ีควรให้คำาปรึกษาเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและลดโอกาสท่ีผู้รับบริการจะรับประทานยาไม่ต่อเน่ือง	 

ในหญิงข้ามเพศบางรายท่ีตัดอัณฑะออกไปแล้วอาจมีความกังวลเก่ียวกับปัญหากระดูกบาง	ควรแนะนำาให้รับประทาน

อาหารท่ีเสริมสร้างมวลกระดูก,	 ออกกำาลังกาย	 และงดสูบบุหร่ี	 รวมท้ังปรึกษาผู้เช่ียวชาญทางด้านฮอร์โมนหาก 

ไม่แน่ใจ	บุคคลข้ามเพศท่ีมีความเส่ียงในการสัมผัสเช้ือเอชไอวีภายใน	3	เดือนข้างหน้า	แนะนำาให้รับประทานยาเพร็พ 

วันละคร้ัง	ตามสิทธิของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)7 (คำาแนะนำาระดับที่	1)	โดยจะได้สิทธิในการ 

รับยาเพร็พฟรี	(tenofovir	diphosphate	300	mg	และ	emtricitabine	200	mg)	คร้ังละ	1	ขวดต่อการนัดหมาย	1	คร้ัง,	 

การตรวจเอชไอวีฟรี	4	คร้ังต่อปี,	การตรวจการทำางานของไต	(creatinine)	ฟรี	2	คร้ังต่อปี,	การตรวจไวรัสตับอักเสบ 

บี	(HbsAg)	 ฟรี	1	 คร้ังต่อปี,	 การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี	2	 คร้ังต่อปี	 และถุงยางอนามัยฟรี	 (โดย 

รายช่ือหน่วยบริการท่ีให้บริการยาเพร็พ สามารถดูได้จากเอกสารอ้างอิงท่ี 9)

	 ในอนาคตอันใกล้บุคคลข้ามเพศอาจจะมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกยาเพร็พในการป้องกันเอชไอวี	โดยอาจมี

การนำายา	tenofovir	alafelamide	(TAF)	มาใช้แทนยา	tenofovir	diphosphate	ท่ีใช้ในปัจจุบัน	ซ่ึง	TAF	มีผลข้างเคียง

ต่อมวลกระดูกน้อยกว่าและลดความเส่ียงในการเป็นพิษต่อไตในระยะยาว	(อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยการเข้า

ถึงยา	TAF	ยังจำากัดเน่ืองจากยามีราคาค่อนข้างสูง)	หรือ	ยา	cabotegravir	ชนิดฉีดเข้ากล้าม	ซ่ึงอยู่ระหว่างการทำา

วิจัยท่ัวโลก	รวมถึงในประเทศไทยโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทยในโครงการ	HPTN	083	ซ่ึงพบว่ามีประสิทธิภาพ

ท่ีดีในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี	และการบริหารยาแบบฉีดช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจจะกินยาไม่สม่ำาเสมอได้
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63.	 การเข้าถึงบุคคลข้ามเพศ	 
	 	(Reaching	the	Transgender	Persons)

	 การเข้าถึงบุคคลข้ามเพศเพ่ือให้คนกลุ่มน้ีได้รับการตรวจคัดกรองเอชไอวีอย่างเหมาะสมเป็นส่ิงสำาคัญและ 

ควรทำาร่วมไปกับการให้บริการทางการแพทย์เพ่ือการข้ามเพศ	(gender-affirming	health	services)	 เพ่ือสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดี	ซ่ึงจะมีผลต่อการมารับบริการท้ังระยะส้ันและระยะยาว5 (คำาแนะนำาระดับที่	1)	การเข้าถึงประชากร

ข้ามเพศท่ีมีความเส่ียงต้องเร่ิมต้นจากการประมาณการณ์จำานวนประชากร,	ประเมินความเส่ียง	และความต้องการทาง

สุขภาพ	ผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือเอชไอวีควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วท่ี	CD4	ทุกระดับ	(คำาแนะนำาระดับที่	1)  

(ภาพท่ี 1)

ภาพท่ี 1:	แนวทางการป้องกัน,	เยียวยา	และรักษาการติดเช้ือเอชไอวีในประชากรกลุ่มเส่ียง10	(คัดลอกโดยได้รับอนุญาตจาก	FHI360)

	 การรักษาบุคคลข้ามเพศท่ีติดเช้ือเอชไอวี	 ควรคำานึงถึงอันตรกิริยาระหว่างยาต้านไวรัสกับฮอร์โมนเพ่ือการ 

ข้ามเพศ	โดยยาต้านไวรัสมีผลทำาให้ระดับของยาฮอร์โมนลดลงได้	แนะนำาให้ติดตามระดับฮอร์โมนในเลือดทุก	3-6	เดือน2  

(คำาแนะนำาระดับที่	1)	ควรมีการเน้นย้ำาว่าสามารถใช้ฮอร์โมนร่วมกับการรับประทานยาต้านไวรัสได้เพ่ือลดความกังวล

และลดโอกาสท่ีผู้ป่วยจะไม่รับประทานยาต้านไวรัส

Community engagement and capacity development
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64.	 	ไวรัสตับอักเสบเอ	บี	และ	ซี	 
(Viral	Hepatitis	A,	B,	C)

	 ไวรัสตับอักเสบบี	และ	ซี	เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่ง	ส่วนไวรัสตับอักเสบเอสามารถ

ตดิตอ่ได้ทางปากและทวารหนัก	 จึงมีความสำาคัญที่จะต้องให้ความรู้แก่บุคคลข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือ

ทวารหนกัเพ่ือลดความเส่ียงของการติดเชือ้	โดยแนะนำาวา่ควรมกีารตรวจเลือดทางหอ้งปฏบัิติการเพ่ือคดักรองวา่เคย

ติดเชือ้ไวรสัตับอกัเสบมากอ่นหนา้นีห้รอืไม	่หากมกีารติดเชือ้ไวรสัตับอกัเสบบีหรอืไวรสัตับอกัเสบซเีรือ้รงั	ควรไดร้บั 

การรักษาที่เหมาะสม	แต่หากไม่เคยติดเชื้อ	ควรแนะนำาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ	หรือ	ไวรัสตับอักเสบบี	

ตามความเหมาะสม	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

ตารางท่ี 2 การแปลผล hepatitis profile

ชนิดของไวรัสตับอักเสบ การตรวจเช้ือ การตรวจภูมิคุ้มกัน การแปลผล

ไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV	+ve •	 	มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอแล้ว

Anti-HAV	-ve •	 	ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ

•	 แนะนำาให้ฉีดวัคซีน

ไวรัสตับอักเสบบี HBsAg	+ve Anti-HBs	-ve •	 	มีการติดเช้ือตับอักเสบบี

•	 ควรส่งต่อ	เพ่ือรับการรักษา

HBsAg	-ve Anti-HBs	+ve>10	IU/mL •	 	มีภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสตับอักเสบบี

HBsAg	-ve Anti-HBs	-ve<10	IU/mL •	 	หากเคยได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

มาอย่างน้อย	3	เข็ม	แล้วในช่วงวัยเด็ก	

ภูมิอาจจะลดต่ำาลง	 แนะนำาฉีดกระตุ้น	

1	เข็ม		

•	 	หากยังไม่เคยได้รับวัคซีนตับอักเสบบี

มาก่อน	แนะนำาวัคซีน	3	เข็ม

ไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV	+ve •	 	เคยได้ติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซี	แนะนำา

ให้ตรวจ	HCV	RNA	เพ่ือวินิจฉัยการว่า

มีการติดเช้ือเร้ือรังหรือไม่
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	 ในปัจจุบันไวรัสตับอักเสบเอ	และ	บี	มีวัคซีนท่ีสามารถฉีดป้องกันได้	ควรแนะนำาข้อมูลดังกล่าวน้ีในการให้บริการ

ด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศทุกราย	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ	มี	สองชนิด	ได้แก่	วัคซีนเช้ือเป็น	

(ฉีด	1	เข็ม)	และวัคซีนชนิดเช้ือตาย		(ฉีด	2	เข็ม	ห่างกัน	6-12	เดือน)

 

	 ในประเทศไทย	มีการให้วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี	ในช่วงขวบปีแรก	อย่างน้อย	3	เข็ม	มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2535	ดังน้ัน

ถ้าตรวจพบว่า	Anti-HBs	>10mIU/ml	แปลว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว	ไม่จำาเป็นต้องฉีดวัคซีนซ้ำา	แต่หากมีระดับ	Anti-HBs	<10mIU/

ml	ควรถามประวัติการรับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี	ในกรณีท่ีเคยได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีครบ	3	เข็ม	แปลว่	ร่างกาย

น่าจะเคยสร้างภูมิคุ้มกันไว้แล้ว	เพียงแต่ระดับภูมิคุ้มกันลดต่ำาลง	แนะนำาให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น	1	เข็ม		แต่หากในกรณีท่ีไม่

เคยได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีมาก่อน	แนะนำาให้ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี	3	เข็ม	(เข็มแรก,	เข็มท่ีสองห่างกัน	1-2	

เดือน	และเข็มท่ีสามห่างกัน	6	เดือน	ตามลำาดับ)
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	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	(sexually	transmitted	infections	or	STIs)	 เกิดข้ึนได้กับทุกคนและทุกกลุ่ม

ประชากรรวมไปถึงกลุ่มคนข้ามเพศ	 แต่เน่ืองจากในกลุ่มคนข้ามเพศน้ันมีท้ังผู้ท่ีใช้ฮอร์โมน	 หรือใช้ฮอร์โมนร่วมกับ

การผ่าตัดแปลงเพศ	 และมีบางกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ฮอร์โมนหรือไม่มีการผ่าตัดแปลงเพศ	 ดังน้ันอาการ,	 อาการแสดง,	 

การตรวจวินิจฉัย	และการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนข้ามเพศอาจแตกต่างจากกลุ่มประชากร

ท่ัวไปได้

 บทนำา
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71.	 	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์

	 •	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นได้ทุกเพศ	ทุกวัย	โดยพบมากในหมู่วัยรุ่น

	 •	 	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	 ดังน้ัน	 อาจส่งต่อให้ผู้อ่ืนได้โดยท่ีผู้ส่งต่อหรือ 

ผู้ท่ีรับเช้ือไม่รู้ตัว

	 •	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดปัญหาต่อตัวเอง	คู่นอน	และอาจติดไปยังทารกในครรภ์ได้

	 •	 	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง	เช่น	การติดเช้ือหูดหงอนไก่บางสายพันธ์ุ 

(human	papilloma	virus	 หรือ	HPV)	 ทำาให้เกิดมะเร็งปากมดลูก	 มะเร็งท่ีอวัยวะเพศ	 และมะเร็ง 

ทวารหนักได้ท้ังผู้หญิง	ผู้ชาย	และคนข้ามเพศ

	 •	 	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคท่ีสามารถป้องกันได้หลายวิธี	 เช่น	 ลดพฤติกรรมเส่ียง,	 ใช้ถุงยาง 

อนามัย	 และบางโรคมีวัคซีนป้องกันได้	 เช่น	 ไวรัสตับอักเสบเอ,	 ไวรัสตับอักเสบบี	 และวัคซีนป้องกัน 

มะเร็งปากมดลูก

	 •	 	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรครักษาหายขาดได้	เช่น	โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียต่าง	ๆ 	(เช่น	ซิฟิลิส,	

หนองใน,	หนองในเทียม)

	 •	 	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคก่อให้เกิดอาการเร้ือรัง	 เช่น	 โรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส	(เช่น	 เอชไอวี,	 

เริม,	หูดหงอนไก่)	แต่สามารถลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้
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72.	 	ความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์

	 ความเส่ียงท่ีจะได้รับเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนข้ามเพศอาจเกิดจากหลายปัจจัย	เช่น	พฤติกรรม

ในการมีเพศสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล	หรือชนิดของการผ่าตัดแปลงเพศ	ซ่ึงปัจจัยต่าง	ๆ 	สามารถพิจารณาได้ตามกลุ่ม

ของคนข้ามเพศได้ดังน้ี

 1. กลุ่มหญิงข้ามเพศ

	 1.1	 	หญิงข้ามเพศท่ีไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศจะมีความเส่ียงในการได้รับเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือน

กลุ่มประชากรท่ัวไป

	 1.2	 	หญิงข้ามเพศท่ีได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ	อาจได้รับการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน	 ซ่ึงอาจทำาให้

มีโอกาสและความเส่ียงในการได้รับเช้ือหนองในและหนองในเทียมต่างกัน	ท้ังน้ีข้ึนกับเน้ือเย่ือท่ีใช้สร้าง

ช่องคลอดใหม่	ซ่ึงมีข้อควรพิจารณาดังน้ี

	 	 -	 ช่องคลอดใหม่ท่ีสร้างจากผิวหนังอวัยวะเพศและการต่อกราฟ	สามารถติดเช้ือหนองในได้1

	 	 -	 	ช่องคลอดใหม่ท่ีมีการใช้เน้ือเย่ือของท่อปัสสาวะ,	เย่ือบุช่องท้อง	หรือผนังสำาไส้สามารถติดเช้ือหนองใน

และหนองในเทียมได้

	 	 -	 	มีรายงานว่าหญิงข้ามเพศท่ีใช้ผนังลำาไส้ใหญ่ในการสร้างช่องคลอดใหม่	หากได้รับเช้ือหนองในอาจ

พบเลือดออกขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ได้2

 2. กลุ่มชายข้ามเพศ

	 2.1	 	ชายข้ามเพศท่ีไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศและใช้ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนอาจมีผลทำาให้ผนังช่องคลอดบาง

ลง	 ซ่ึงถ้าหากไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพศกำาเนิด	 อาจทำาให้เกิดรอยถลอกหรือเลือดออกขณะมี 

เพศสัมพันธ์และอาจทำาให้มีโอกาสในการรับเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีสูงข้ึน

	 2.2	 ชายข้ามเพศท่ีผ่าตัดแปลงเพศแล้ว	พบการติดเช้ือหนองในอวัยวะเพศชายใหม่น้อยมาก1
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73.	 	ความชุกของโรคหนองในและคลาไมเดีย
ในคนข้ามเพศไทย3

	 •	 	กลุ่มหญิงข้ามเพศในประเทศไทยพบความชุกของโรคหนองในและเช้ือคลาไมเดียสูง	 ทุกช่องทางสูง	

(30.4%)

	 •	 	พบอุบัติการณ์ของโรคหนองในและเช้ือคลาไมเดียจากช่องทวารหนักสูงท่ีสุด	โดยพบหนองใน	9.6%		และ

พบเช้ือคลาไมเดีย	19.5%

แผนภูมิท่ี 1 : ความชุกของโรคหนองในและคลาไมเดียในหญิงข้ามเพศชาวไทย3

125
(53.9%)
Rectal

50
(21.6%)

44
(19.0%)
Pharyngeal

7
(3.0%)
Urethral

2
(0.9%)
Rectal + Urethral + Pharyngeal

4
(1.7%)
Rectal + Urethral

Rectal + Pharyngeal

Pharyngeal	 =	 ช่องทางลำาคอ

Rectal	 =	 ช่องทางทวารหนัก

Urethral	 =	 ช่องทางท่อปัสสาวะ
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4.	 	การตรวจคัดกรองโรคหนองใน 
และคลาไมเดียในคนข้ามเพศ

5.	 	อาการและอาการแสดงของโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนข้ามเพศ

	 •	 	แนะนำาให้ตรวจคัดกรองโรคหนองในและคลาไมเดียจากทุกช่องทางท่ีมีเพศสัมพันธ์	 เน่ืองจากการเลือก

ตรวจจากช่องทางเดียวจะทำาให้การวินิจฉัยโรคหนองในและคลาไมเดียผิดพลาดได้	9-20%3 (คำาแนะนำา

ระดับที่	1)

	 •	 	แนะนำาให้ตรวจคัดกรองโรคหนองในและคลาไมเดียโดยวิธีการตรวจแบบรวมตัวอย่าง	(pooled	sample	

testing	เช่น	จากช่องคอ	+	ท่อปัสสาวะ	+	ทวารหนัก)	เพ่ือประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย4 (คำาแนะนำา

ระดับที่	1)

	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	โดยท่ัวไปแบ่งได้เป็น	กลุ่มท่ีมีอาการ	และกลุ่มท่ีไม่มีอาการ	อาการและอาการแสดง

ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนข้ามเพศไม่ต่างจากจากกลุ่มประชากรท่ัวไป5, 6
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76.	 	การเก็บสิ่งส่งตรวจและการส่งตรวจ 
เพื่อวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในคนข้ามเพศ

 1. กลุ่มท่ีมีอาการ

 1.1  โรคหนองในและหนองในเทียม:	 เก็บส่ิงส่งตรวจจากช่องทางท่ีมีอาการ	 เพ่ือส่งตรวจย้อมสีแกรม, 

เพาะเช้ือ	หรือตรวจ	NAAT	(nucleic	acid	amplification	test)

  -	 	กรณีเก็บส่ิงส่งตรวจจากช่องคอ	ไม่แนะนำาให้ส่งตรวจโดยวิธีย้อมสีแกรม	เพราะอาจพบผลบวกลวงได้  

(คำาแนะนำาระดับที่	1)

  -	 	กรณีเก็บส่ิงส่งตรวจจากช่องคลอดใหม่เพ่ือย้อมสีแกรมหรือเพาะเช้ือ	 จะใช้เคร่ืองมือถ่างขยาย 

ช่องคลอด	(speculum)	หรือกล้องส่องทวารหนัก	(anoscope)	ในการตรวจโรคและเก็บส่ิงส่งตรวจ

ก็ได้	ข้ึนกับความถนัดของผู้ตรวจ

  -	 	การเก็บส่ิงส่งตรวจจากช่องคลอดในคนข้ามเพศชายท่ีใช้ฮอร์โมนเพ่ือไปย้อมสีแกรมหรือเพาะเช้ือ	

ควรใช้	speculum	 ขนาดเล็กและมีการหล่อล่ืนท่ีเพียงพอ	 เน่ืองจากฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนทำาให้

ผนังช่องคลอดบางลง	ทำาให้อาจมีอาการเจ็บหรือเลือดออกขณะตรวจได้	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

  -	 กรณีส่งตรวจด้วยวิธี	NAAT	ไม่ต้องใช้	speculum	หรือ	anoscope

 1.2 โรคซิฟิลิส:	ตรวจจากเลือด	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

 1.3  โรคหูด:	โดยท่ัวไปวินิจฉัยจากอาการ	ไม่แนะนำาให้ตรวจหาสายพันธ์ของเช้ือ	HPV	(คำาแนะนำาระดับท่ี	1)

 1.4  แผลท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก:	 โดยท่ัวไปวินิจฉัยจากอาการ	 ถ้าไม่แน่ใจสามารถ	swab	 ท่ีแผลและ

ตรวจด้วยวิธี	PCR	(polymerase	chain	reaction)	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

 2. กลุ่มท่ีไม่มีอาการ

	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	 ผู้เช่ียวชาญหลายคนเช่ือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีไม่มี

อาการน้ีเป็นสาเหตุหลักท่ีทำาให้การควบคุมโรคได้ผลไม่ดี	 ดังน้ันจึงควรมีการตรวจคัดกรองเพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการ

เหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนต่อตัวเอง	และลดการแพร่เช้ือต่อผู้อ่ืน	แนะนำาให้ตรวจคัดกรอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยพิจารณาจากพฤติกรรมทางเพศและช่องทางท่ีมีเพศสัมพันธ์7, 8	 โดยโรคท่ีควรตรวจ 

คัดกรอง	ได้แก่	เอชไอวี,	ซิฟิลิส,	ไวรัสตับอักเสบบี,	ไวรัสตับอักเสบซี,	โรคหนองใน	และโรคหนองในเทียม

	 2.1	 	สำาหรับโรคหนองในและหนองในเทียมท่ีไม่มีอาการ	 แนะนำาตรวจด้วยวิธี	NAAT	 ทุกช่องทางท่ีมี 

เพศสัมพันธ์	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	โดยมีคำาแนะนำาดังน้ี
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	 	 -	 	วิธีเก็บส่ิงตรวจ	 พบว่าการเก็บส่ิงส่งตรวจด้วยตนเอง	(self-collection)	 เปรียบเทียบกับการเก็บ

โดยบุคคลากรทางการแพทย์ได้ผลเท่ากัน	 ดังน้ันจึงอาจให้ผู้รับบริการเก็บส่ิงส่งตรวจด้วยตนเองได้ 

(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 	 -	 	การเก็บส่ิงส่งตรวจจากช่องคลอดใหม่	เก็บได้ท้ังจากปัสสาวะ	(urine)	และป้ายจากช่องคลอดใหม่	

(neovaginal	swab)	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 	 -	 	ชายข้ามเพศท่ีได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว	 แนะนำาให้เก็บส่ิงส่งตรวจจาก	urine	(คำาแนะนำา 

ระดับที่	1)

	 	 -	 	ชายข้ามเพศท่ียังไม่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ	 แนะนำาให้เก็บส่ิงส่งตรวจจาก	vaginal	 swab	 

(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 	 -	 	ไม่แนะนำาให้ตรวจคัดกรองโรคเริมและเช้ือ	HPV	 และให้รักษาในรายท่ีมีอาการเท่าน้ัน	(คำาแนะนำา

ระดับที่	2)

	 2.2	 	ไม่แนะนำาให้ตรวจคัดกรองเช้ือ	HPV	และ	Pap	smear	จากช่องคลอดใหม่	แต่แนะนำาให้มีการตรวจช่อง

คลอดใหม่สม่ำาเสมอปีละ	1	คร้ัง	เพ่ือตรวจหาโรคติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และความผิดปกติอ่ืน	ๆ 9  

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 2.3	 	สำาหรับชายข้ามเพศท่ีไม่ได้ผ่าตัดมดลูก	 หรือผ่าตัดมดลูกแต่ยังคงเหลือปากมดลูกไว้	 แนะนำาให้ตรวจ

คัดกรอง	HPV	 และ	Pap	smear	 ตามคำาแนะนำาของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศ	 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)
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77.	 	ระยะเวลาในการตรวจคัดกรอง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 ระยะเวลาในการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้พิจารณาจากพฤติกรรมทางเพศในรายบุคคล

	 •	 	ในกลุ่มผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง	(เช่น	มีคู่นอนหลายคน,	ไม่ใช้ถุงยางอนามัย,	ทำางานบริการทางเพศ,	ผู้ท่ีใช้

สารกระตุ้นขณะมีเพศสัมพันธ์)	แนะนำาให้ตรวจทุก	3	เดือน8 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 •	 	ในรายท่ีมีความเส่ียงเป็นคร้ังคราว	 แนะนำาตรวจได้โดยไม่ต้องรอให้พ้น	window	period	 เพ่ือท่ีจะได้

ทราบสถานะการติดเช้ือปัจจุบัน	และตรวจซ้ำาอีกคร้ังเม่ือพ้น	window	period	แล้ว10, 11 (ตารางท่ี 2)  

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

ตารางท่ี 2 Window period และชนิดของการส่งตรวจของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

STI Window period Test

Gonorrhea 24	hours PCR/LCR	(NAAT)

Chlamydia 2-7	days PCR	(NAAT)

Syphilis 3-12	weeks Treponemal/Non-treponemal	test

หมายเหตุ:	PCR:	Polymerase	Chain	Reaction;	LCR:	Ligase	Chain	Reaction;	Window	period	หมายถึง	ระยะเวลาท่ีผู้ได้รับเช้ือมายังตรวจไม่พบเช้ือ
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7
7

8.	 	การรักษา 
และการตรวจติดตาม

9.	 	การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์

	 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนข้ามเพศ,	การรักษาคู่ของคนข้ามเพศ	และการตรวจติดตามหลัง

การรักษา	มีวิธีปฏิบัติเหมือนกับกลุ่มประชากรท่ัวไป	ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแนวทางการดูแลรักษาโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	พ.ศ.	25585	และแนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน	พ.ศ.	25626

	 วัคซีนท่ีแนะนำาให้ฉีด	ได้แก่	

	 1.	 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ	

	 2.	 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

	 3.	 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	(วัคซีน	HPV)	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

	 •	 	ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง	9-26	ปี		แนะนำาให้ฉีดท้ังผู้หญิง	ผู้ชาย	รวมท้ังคนข้ามเพศทุกคน	(คำาแนะนำาระดับท่ี	1)

	 •	 	ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง	27-45	ปี	ไม่แนะนำาให้ฉีดทุกคน	แต่แนะนำาว่าผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับบริการควรพิจารณา

ร่วมกันว่าวัคซีนจะมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือไม่	(คำาแนะนำาระดบัที	่1)	โดยช้ีแจงข้อเท็จจริงของวัคซีน

และเช้ือ	HPV	ดังน้ี

	 	 	 -	 วัคซีนไม่สามารถรักษาโรคจากเช้ือ	HPV	ท่ีเกิดข้ึนแล้วได้

	 	 	 -	 ไม่มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันของเช้ือ	HPV	ก่อนฉีดวัคซีน

	 	 	 -	 ผู้ท่ีในอดีตมีคู่นอนหลายคน	ส่วนใหญ่มักจะเคยรับเช้ือ	HPV	มาแล้ว

	 	 	 -	 	ผู้ท่ีมีคู่นอนคนเดียว	มีโอกาสท่ีจะรับเช้ือ	HPV	เพ่ิมน้อย	สำาหรับผู้ท่ีในอดีตมีคู่นอนน้อยคนหรือไม่เคยมี

เพศสัมพันธ์	และวางแผนจะมีคู่คนใหม่น่าจะได้ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนในช่วงอายุน้ี12, 13
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	 สุขภาพจิต	(mental	health)	 เป็นอีกหน่ึงมิติทางสุขภาพของมนุษย์	 การมีสุขภาพจิตท่ีดีไม่ได้หมายถึงการ

ปลอดจากความเจ็บป่วยทางจิตเวชเท่าน้ัน	แต่เป็นผลระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังทางกาย	จิตใจ	และสังคม	ซ่ึงส่งผล 

ต่อสุขภาวะโดยรวมของบุคคลน้ัน1

	 ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตของคนข้ามเพศ	คือ	การตีตรา	(stigma)2, 3	ซ่ึงประกอบด้วยการ 

ตีตราเชิงโครงสร้าง	(structural	stigma)	เช่น	การจำากัดการเข้าทำางานบางสาขาหรือเข้าถึงบริการบางอย่าง	การตีตรา 

ระหว่างบุคคล	(interpersonal	stigma)	 เช่น	 การพูดล้อเลียน	 การทำาร้ายร่างกาย	 การทารุณกรรมทางเพศ	 

และการตีตราในระดับบุคคล	(individual	 stigma)	 เช่น	 ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง	 ความกังวลและหลีกเล่ียง

สถานการณ์ท่ีจะต้องเผชิญกับการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ	 ซ่ึงท้ังหมดน้ีส่งผลต่อการใช้ชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต 

ของคนข้ามเพศท้ังส้ิน (รูปท่ี 1)

รูปท่ี 1: ผลกระทบจากการตีตราในคนข้ามเพศ3

	 จากหลากหลายปัจจัยดังกล่าว	ทำาให้พบความชุกของปัญหาทางสุขภาพจิตบางชนิดได้บ่อยในคนข้ามเพศ	เช่น	

ภาวะซึมเศร้า	(depression)	วิตกกังวล	(anxiety)	การทำาร้ายตนเอง	(self-injury)	ภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลัง

เหตุการณ์สะเทือนขวัญ	(post-traumatic	stress)	เป็นต้น3-5

ปัญหาจาก
ระบบบริการ
สุขภาพ

การตีตรา

การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ

การถูกละเลยไม่ให้ความสำาคัญ	 
(ท้ังในด้านสังคม,	เศรษฐกิจ,	กฎหมาย)

พฤติกรรมเส่ียง
ต่าง	ๆ

ปัญหาสังคม
และจิตใจ

ความเจ็บป่วย

ความยากจน

ค้าบริการ

ติดเช้ือเอชไอวี

เสียชีวิต

ความรุนแรง
การล้อเลียน 
และทำาร้าย

 บทนำา
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81.	 	ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อยในคนข้ามเพศ
และข้อแนะนำาสำาหรับผู้ดูแล

 1. ภาวะซึมเศร้า (depression)

	 หมายถึง	 กลุ่มอาการทางอารมณ์เศร้า	 เบ่ือ	 หมดความเพลิดเพลินในส่ิงท่ีเคยชอบหรือสนใจ	 ซ่ึงมัก 

พบร่วมกับอาการอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 เบ่ืออาหารหรือรับประทานมากเกินไป	 นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป	 อ่อนเพลีย	

ไม่มีเร่ียวแรง	 การเคล่ือนไหวเช่ืองช้าหรือกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุข	 สมาธิแย่ลง	 มีความคิดเร่ืองความตายหรือ

ทำาร้ายตัวเอง	 ปัจจัยเส่ียงในการเกิดภาวะซึมเศร้ามีหลายประการซ่ึงอาจพบได้บ่อยในคนข้ามเพศ	 เช่น	 การว่างงาน	 

การประสบเหตุการณ์รุนแรงในอดีต	 การขาดแรงสนับสนุนทางสังคม	 ความขัดแย้งและไม่ยอมรับในครอบครัว	

ประวัติการใช้สารเสพติด	ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเร้ือรัง	และการใช้ความรุนแรงในคู่รัก6

	 เม่ือพิจารณาเฉพาะคนข้ามเพศ	 พบความชุกของภาวะซึมเศร้าสูง	 โดยเฉพาะในคนข้ามเพศท่ีอายุมาก	 

มีความเคารพนับถือในตนเองต่ำา	 มีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน	 มีแรงสนับสนุนทางสังคมน้อย	 อย่างไรก็ตาม 

พบว่าการรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดภาวะซึมเศร้าได้7

	 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าสามารถทำาได้โดยใช้แบบทดสอบ	เช่น	Patient	Health	Questionnaire-9	(PHQ-9)	 

(คำาแนะนำาระดับท่ี	 2)	 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีเหมาะสมในการใช้คัดกรองภาวะซึมเศร้าในสถานบริการปฐมภูมิ	 

มีการแปลเป็นภาษาไทยและวิธีการแปลผลตามตารางท่ี	18
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ตารางท่ี 1 แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 ฉบับภาษาไทย8 

ในช่วง 2 สัปดาห์ ท่ีผ่านมา  

ท่านมีอาการดังต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน

ไม่มีเลย เป็นบางวัน

(1-7 วัน)

เป็นค่อนข้างบ่อย

(>7 วัน)

เป็นเกือบทุกวัน

1.		เบ่ือ	ทำาอะไร	ๆ	ก็ไม่เพลิดเพลิน

2.		ไม่สบายใจ	ซึมเศร้า	หรือ	ท้อแท้

3.		หลับยาก	หลับ	ๆ	ต่ืน	ๆ	หรือ	หลับมากไป

4.	เหน่ือยง่าย	หรือไม่ค่อยมีแรง

5.	เบ่ืออาหาร	หรือกินมากเกินไป

6.		รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง	คิดว่าตนเองล้มเหลว	

หรือเป็นคนทำาให้ตัวเองหรือครอบครัว 

ผิดหวัง

7.		สมาธิไม่ดีเวลาทำาอะไร	เช่น	ดูโทรทัศน์	 

ฟังวิทยุ	หรือทำางานท่ีต้องใช้ความต้ังใจ

8.		พูดหรือทำาอะไรช้าจนคนอ่ืนมองเห็น	หรือ

กระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่น่ิงเหมือนเคย

9.		คิดทำาร้ายตนเอง	หรือถ้าตาย	ๆ	ไปเสีย

คงจะดี

 การแปลผล 

	 หากผู้ทำาแบบทดสอบเลือก	ไม่มีเลย	=	0	คะแนน,	เป็นบางวัน	=	1	คะแนน,	เป็นค่อนข้างบ่อย	=	2	คะแนน	

และเป็นเกือบทุกวัน	=	3	คะแนน	หลังจากน้ันนำาคะแนนมารวมกัน	โดยพิจารณาว่าน่าจะมีภาวะซึมเศร้าหากผลรวม

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ	9

	 เม่ือภาวะซึมเศร้ามีความรุนแรง	เป็นอย่างต่อเน่ือง	และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน	อาจให้การวินิจฉัยเป็น

โรคซึมเศร้า	(major	depressive	disorder)	ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน9	 ซ่ึงประกอบด้วย

อาการดังต่อไปน้ี
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	 A.	 มีอย่างน้อย	5	อาการ	จากอาการต่อไปน้ี	เป็นระยะเวลา	2	สัปดาห์	และส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง	ๆ 	 

(โดยต้องมีอย่างน้อย	1	อาการ	เป็นอาการในข้อ	1.	หรือ	2.)

	 1.	 มีอารมณ์เศร้าแทบท้ังวัน	ทุกวัน

	 2.	 หมดความเพลิดเพลินในกิจกรรมท่ีเคยชอบหรือสนใจแทบท้ังวัน	ทุกวัน

	 3.	 	น้ำาหนักลดหรือเพ่ิมข้ึน	(อย่างน้อยร้อยละ	5	ของน้ำาหนักตัวใน	1	เดือน)	เบ่ืออาหารหรือรับประทานเยอะ

กว่าปกติแทบทุกวัน

	 4.	 นอนไม่หลับ	หรือนอนหลับมากเกินไปแทบทุกวัน

	 5.	 รู้สึกกระสับกระส่าย	หรือเช่ืองช้าแทบทุกวัน

	 6.	 อ่อนเพลีย	ไม่มีเร่ียวแรงแทบทุกวัน

	 7.	 รู้สึกไร้ค่า	รู้สึกผิดมากจนเกินไป	หรือมากจนไม่สมเหตุผลแทบทุกวัน

	 8.	 สมาธิส้ันลง	การตัดสินใจช้าลงแทบทุกวัน

	 9.	 	มีความคิดเร่ืองความตายอยู่บ่อยคร้ัง	หรือคิดว่าจะฆ่าตัวตาย	หรือพยายามฆ่าตัวตาย	หรือวางแผนท่ีจะ

ฆ่าตัวตาย

	 B.	 อาการต่าง	ๆ 	ท่ีเป็นก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจอย่างมาก	หรือส่งผลต่อการทำาหน้าท่ีในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	

การเข้าสังคม	การทำางาน	หรือด้านอ่ืน	ๆ

	 C.	 อาการต่าง	ๆ	ไม่ได้เกิดจากผลของโรคทางกายหรือการใช้สารเสพติด

	 ผู้ดูแลคนข้ามเพศท่ีมีภาวะซึมเศร้า	จำาเป็นต้องสัมภาษณ์ประวัติ	และ/หรือตรวจร่างกาย	เพ่ือการวินิจฉัยแยก

โรคอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงมีลักษณะคล้ายโรคซึมเศร้าได้	เช่น	โรคอารมณ์	2	ข้ัว	(bipolar	disorder)	ภาวะซึมเศร้าจากโรคทางกาย	 

(depressive	disorder	due	to	another	medical	condition)	 เช่น	 ภาวะภาวะต่อมไทรอยด์ทำางานต่ำา	 

(hypothyroidism)	 หรือโรคหลอดเลือดสมอง	(stroke),	 ภาวะซึมเศร้าจากการใช้ยาหรือสารเสพติด	(substance/

medication-induced	depressive	disorder),	ภาวะการปรับตัวผิดปกติท่ีมีอารมณ์เศร้าร่วม	(adjustment	disorder	 

with	depressed	mood)	เป็นต้น6, 9	และควรพิจารณาส่งต่อให้จิตแพทย์เพ่ือให้การรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป	(คำาแนะนำา 

ระดับที่	1)
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ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ดูแลคนข้ามเพศท่ีมีภาวะซึมเศร้า (คำาแนะนำาระดับที่	2)

1.	 	การเตรียมตัวสำาหรับผู้ดูแล	 เช่น	 องค์ความรู้	 ทัศนคติ	 การแยกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศ	 รสนิยม 

ทางเพศ	และการแสดงออกทางเพศ11

2.	 	การประเมินปัจจัยเส่ียงต่าง	ๆ 	ของภาวะซึมเศร้าท่ีอาจพบได้	เช่น	การถูกตีตรา	การใช้สารเสพติด	แรงสนับสนุนทาง

สังคม	และปัญหาในครอบครัว

3.	 คัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยการสัมภาษณ์	และ/หรือการใช้แบบทดสอบ	เช่น	PHQ-9

4.	 	สัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือการวินิจฉัย	และวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอ่ืน	ๆ 	และ/หรือโรคร่วมทางจิตเวช

หรือโรคทางกายอ่ืน	ๆ	และ/หรือปัญหาทางจิตสังคม

5.	 ประเมินความเส่ียงในการฆ่าตัวตายหรือทำาร้ายตนเอง

6.	 	ให้การรักษาทางจิตสังคม	เช่น	การใช้แนวทางในคู่มือ	guided	self-help12,	การให้คำาปรึกษา	หรือการให้คำาปรึกษา

ครอบครัว	(family	counseling)13

7.	 	ให้การรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยยาในรายท่ีมีอาการปานกลางหรือรุนแรง	โดยเลือกใช้ยาในกลุ่ม	selective	serotonin	

reuptake	inhibitors	(SSRIs)	ก่อน	เช่น	fluoxetine	หรือ	sertraline	ผลข้างเคียงของยาในกลุ่ม	SSRIs	ท่ีพบบ่อย	

เช่น	 ปวดศีรษะ	 หรืออาการทางระบบทางเดินอาหาร	 และควรระมัดระวังในการใช้ร่วมกับยาอ่ืน	 รวมถึงฮอร์โมนใน 

ผู้ท่ีรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ13

8.	 การให้ยารักษาตามอาการ	เช่น	ให้ยาในกลุ่ม	benzodiazepines	ในรายท่ีนอนไม่หลับ

9.	 	พิจารณาส่งต่อบุคลากรทางสุขภาพจิตในรายท่ีมีอาการรุนแรง,	 มีความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย,	 มีอาการทางจิตร่วม,	 

มีโรคร่วมทางจิตเวชอ่ืน,	มีการเจ็บป่วยทางกายท่ีซับซ้อน	หรือเป็นโรคซึมเศร้าท่ีด้ือต่อการรักษา13

	 นอกจากน้ี	ผู้ดูแลอาจประเมินภาวะหรือโรคร่วมทางจิตเวชอ่ืน	ๆ 	ท่ีสามารถพบได้	เช่น	ความเส่ียงในการฆ่าตัวตาย	 

การใช้สารเสพติด	หรือโรควิตกกังวล	ตลอดจนปัญหาทางจิตสังคมซ่ึงอาจจะเป็นผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในคนข้ามเพศ	

เช่น	การตีตรา	หรือ	แรงสนับสนุนทางสังคม	รวมถึงปัจจัยป้องกัน	เช่น	การมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน10

 2. ภาวะวิตกกังวล (anxiety)

	 เป็นความกลัว	 คาดการณ์	 หรือคิดถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	 ซ่ึงจัดเป็นอารมณ์ปกติ	 แต่หากภาวะ

วิตกกังวลดังกล่าวเป็นมากจนส่งผลต่อชีวิตประจำาวัน	ร่วมกับมีอาการอ่ืน	ๆ	เช่น	นอนไม่หลับ	สมาธิแย่ลง	อารมณ์

หงุดหงิดง่ายข้ึน	มีอาการปวดตามส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	อาจจัดเป็นกลุ่มโรควิตกกังวล	ซ่ึงเป็นโรคทางจิตเวชท่ีพบได้

บ่อยในคนข้ามเพศ10, 14, 15	ผู้ดูแลอาจคัดกรองภาวะวิตกกังวลจากแบบทดสอบ	เช่น	Generalized	Anxiety	Disorder	

7-item	(GAD-7)	scale16, 17	สัมภาษณ์ประวัติ	และให้การดูแลเบ้ืองต้นตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวล	เช่น	

การให้ยาคลายกังวล	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 ปัญหาทางสุขภาพจิตอ่ืน	 ๆ	 ท่ีอาจพบได้	 เช่น	 การทำาร้ายตนเอง	 โดยเฉพาะในคนข้ามเพศท่ีอายุน้อย, 

การใช้สารเสพติด,	ความผิดปกติเก่ียวกับการกิน	และกลุ่มอาการทางจิต15
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82.	 	ผลกระทบทางสุขภาพจิต 
จากการรับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ

	 การรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศอาจส่งผลกระทบทางสุขภาพจิต	ดังต่อไปน้ี

 • ภาวะซึมเศร้า

	 	 พบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในคนข้ามเพศท่ีรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศต่ำากว่าในคนข้ามเพศท่ี 

ไม่ได้รับฮอร์โมน7	แต่มีการศึกษาพบว่า	เม่ือติดตามในระยะยาวแล้ว	ไม่พบการเปล่ียนแปลงของภาวะซึมเศร้าภายหลัง

ได้รับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	แต่สามารถเพ่ิมระดับความนับถือตนเองได้18

 • ภาวะวิตกกังวล

	 	 การรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศสามารถลดระดับความวิตกกังวลได้18

 • พยาธิสภาพทางจิตและบุคลิกภาพ

	 	 การรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศสามารถลดการเกิดพยาธิสภาพทางจิตโดยรวมได้	 รวมถึงลดปัญหา

บุคลิกภาพท่ีอาจจะส่งผลต่อการเกิดพยาธิสภาพทางจิตในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ18

 • คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพจิต

	 	 พบว่าผู้ชายข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	 มีระดับคุณภาพชีวิตในด้านอารมณ์และสังคม 

ท่ีดีกว่า	 และพบว่าระดับคุณภาพชีวิตในด้านจิตสังคมและสุขภาพจิตของคนข้ามเพศท้ังชายและหญิงท่ีรับฮอร์โมน 

ดีกว่าคนข้ามเพศท่ีไม่ได้รับฮอร์โมน18

 • กลุ่มอาการ dissociative

	 	 หรือท่ีเรียกว่าโรคหลายบุคลิก	หมายถึง	การท่ีผู้ป่วยมีบุคลิกภาพแตกต่างกันต้ังแต่	2	บุคลิกข้ึนไปสลับ

เปล่ียนกันมีบทบาทต่อพฤติกรรม	โดยผู้ป่วยจะจำาลักษณะข้อมูลสำาคัญของอีกบุคลิกหน่ึงไม่ได้	พบว่าการรับฮอร์โมน

เพ่ือการข้ามเพศ	สามารถลดการเกิดอาการ	dissociative	ได้อย่างมีนัยสำาคัญ18

 • การใช้ชีวิตในด้านจิตสังคม ความสัมพันธ์ และอารมณ์

	 	 พบว่าการรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศส่งผลดีทางด้านอารมณ์ในผู้หญิงข้ามเพศมากกว่าผู้ชายข้ามเพศ	 

อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาจากการเข้าสังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนได้18
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 • ความทุกข์ทรมาน (distress)

	 	 ประกอบด้วย	 ความทุกข์ทรมานทางสังคม	(social	distress)	 เช่น	 การต้องเล่ียงการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สังคม	และความทุกข์ทรมานทางความคิด	(perceived	distress)	 เช่น	การท่ีคนข้ามเพศมองว่าตนเองมีความทุกข์

จากการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม	พบว่าคนข้ามเพศท่ีไม่ได้รับฮอร์โมนมีความทุกข์ทรมานดังกล่าวสูงกว่าคนข้ามเพศ

ท่ีรับฮอร์โมน	ในขณะท่ีความลำาบากทางกาย	(body	uneasiness)	หรือความทุกข์หรือไม่สะดวกสบายอันเป็นผลจาก 

เพศสภาพ	พบว่าผู้หญิงข้ามเพศท่ีรับฮอร์โมนมีความลำาบากทางกายลดลง	ซ่ึงสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเอสตราดิออล 

ท่ีสูงข้ึน	แต่ไม่พบความแตกต่างในผู้ชายข้ามเพศ

	 ผลข้างเคียงด้านสุขภาพจิตจากฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	มีความแตกต่างกันตามชนิด	และระดับของฮอร์โมน

ในเลือด	ซ่ึงในผู้ชายและผู้หญิงข้ามเพศน้ัน	มีการรับฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศแตกต่างกัน

	 ฮอร์โมนสำาหรับผู้ชายข้ามเพศ	 เช่น	 เทสโทสเตอโรน	 ทำาให้มีความต้องการทางเพศสูงข้ึน19	 และพบว่าหาก

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงข้ึนหรือเป็น	supraphysiologic	blood	level	 อาจทำาให้เกิดการกำาเริบของโรค 

จิตเวชท่ีมีอาการฟุ้งพล่าน	(mania)	หรืออาการทางจิต	(psychosis)	เช่น	โรคอารมณ์	2	ข้ัว	(bipolar	disorder)	หรือ	

โรคจิตอารมณ์	(schizoaffective	disorder)	เป็นต้น20

	 ฮอร์โมนสำาหรับผู้หญิงข้ามเพศ	 เช่น	 ฮอร์โมนเอสโตรเจน	 หรือยาลดฮอร์โมนเพศชาย	 ทำาให้มีความต้องการ

ทางเพศลดลง19
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	 ผู้ให้การดูแลจำาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับคนข้ามเพศ	รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีอาจข้ึนได้

ในคนข้ามเพศ	โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า	ผู้ดูแลอาจคัดกรองและประเมินความเส่ียง	ตลอดจนปัจจัยป้องกันในคนข้าม

เพศน้ัน	โดยใช้การสัมภาษณ์	แบบทดสอบต่าง	ๆ	บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ท่ีดี	เพ่ือให้การดูแลเบ้ืองต้น	และส่ง

ต่อไปยังผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม21
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	 การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศน้ันมีความแตกต่างกับการดูแลรักษาคนข้ามเพศในวัยผู้ใหญ่	เน่ืองจากเด็ก

และวัยรุ่นน้ันเป็นช่วงวัยท่ีมีพัฒนาการ	 และมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคมอย่างต่อเน่ืองตามวัย	 

แพทย์และผู้ให้คำาปรึกษาจำาเป็นต้องพิจารณาช่วงอายุ	 พัฒนาการ	 และปัญหาทางสุขภาพจิตอ่ืน	 ๆ	 ท่ีอาจพบ 

ร่วมกันอย่างครบถ้วน	เพ่ือให้สามารถแนะนำาทางเลือกในการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมสำาหรับผู้รับบริการแต่ละราย

 บทนำา
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1.	 	นิยามของเด็กและวัยรุ่น1

2.	 พัฒนาการทางเพศ

	 •	 เด็ก	หมายถึง	ผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า	18	ปี

	 •	 วัยรุ่น	หมายถึง	ผู้ท่ีมีอายุ	10-21	ปี

	 	 -	 วัยรุ่นตอนต้น	หมายถึง	ผู้ท่ีมีอายุ	10-14	ปี

	 	 -	 วัยรุ่นตอนกลาง	หมายถึง	ผู้ท่ีมีอายุ	15-17	ปี

	 	 -	 วัยรุ่นตอนปลาย	หมายถึง	ผู้ท่ีมีอายุ	18-21	ปี

 1. วัยทารกและวัยเด็ก

	 เป็นวัยท่ีร่างกายมีการพัฒนาการทางเพศน้อย	 เน่ืองจากกลไกการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศน้ันยัง 

ไม่เร่ิมทำางาน	อย่างไรก็ตามพัฒนาการทางเพศในหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	อัตลักษณ์ทางเพศชายหรือหญิง	ความรู้สึกว่า

ตนเองเป็นชายหรือหญิง	และความพึงพอใจต่อเพศใดน้ันจะถูกเร่ิมพัฒนาในช่วงวัยน้ี	เด็กอายุ	6	ถึง	12	เดือน	จะเร่ิม 

แยกคนรอบตัวว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงได้2

	 เด็กอายุ	2	ถึง	4	ปี	จะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเพศได้จากรูปร่างหน้าตา	สามารถบอกได้ว่าตนเอง

เป็นเพศอะไร	 และมักเลือกท่ีจะเล่นกับเด็กเพศเดียวกันมากกว่าเพศตรงข้าม	 พร้อม	 ๆ	 กับการเร่ิมรู้จักบทบาทและ

หน้าท่ีท่ีแตกต่างกันในแต่ละเพศ	(gender	role)	โดยมองเหมือนเป็นกฎท่ีทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกัน	เช่น	ผู้ชายต้อง

ไว้ผมส้ันหรือใส่กางเกง	ผู้หญิงต้องไว้ผมยาวหรือใส่กระโปรง	เป็นต้น

	 เด็กอายุ	4	 ถึง	6	 ปี	 อาจมีพฤติกรรมเล่นอวัยวะเพศของตนเองหรือทำาท่าทางคล้ายการสำาเร็จความใคร่	 

(masturbation)	ได้
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	 เด็กวัยเรียน	สามารถเข้าใจเร่ืองเพศมากข้ึน	 โดยเข้าใจว่าทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์	 เช่น	 ผู้ชายอาจไว้

ผมยาวก็ได้	เป็นต้น	ในบางช่วงน้ันเด็กอาจมีความอยากรู้อยากเห็นหรือเร่ิมสำารวจเก่ียวกับเร่ืองเพศของตน	เช่น	อาจ

สนใจหรืออยากเล่นของเล่นของเพศตรงข้าม	 หรืออยากทดลองแต่งตัวแบบเพศตรงข้ามได้	 อย่างไรก็ตามถ้าเด็กมี

ความสนใจมากเป็นพิเศษ	เช่น	ชอบของเล่นหรือการแต่งตัวของเพศท่ีตรงข้ามกับเพศของตนมากกว่าเด็กท่ัว	ๆ	ไป 

เป็นระยะเวลานาน	 ก็อาจเป็นการสัญญาณว่าจริง	 ๆ	 แล้วเด็กอาจไม่พึงพอใจต่อเพศของตนท่ีเป็นอยู่	 ซ่ึงอาจต้อง

ติดตามต่อไปในช่วงวัยรุ่น3, 4

 2. วัยรุ่นตอนต้น

	 เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองสรีระและอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุมากท่ีสุด	 จึงเป็นช่วงท่ีเด็กวัยรุ่นให้ 

ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองเพศมากข้ึน	 ท้ังในเร่ืองกายภาพและการทำางานของระบบสืบพันธ์ุ	 โดยวัยรุ่นมักเปรียบเทียบ 

ตนเองกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน	วัยรุ่นตอนต้นจะเร่ิมมีการพัฒนาทัศนคติเร่ืองเพศ	เร่ิมแสดงความสนใจเพศตรงข้ามแต่มัก

แสดงออกทางการปฏิสัมพันธ์ท่ัวไป	เช่น	เร่ิมคุยโทรศัพท์	ส่งอีเมล	ส่งข้อความ	หรือสนทนาผ่านส่ือออนไลน์	เป็นต้น5, 6

 3. วัยรุ่นตอนกลาง

	 วัยน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายในระบบสืบพันธ์ุจนสมบูรณ์เทียบเท่าวัยผู้ใหญ่	 ในช่วงน้ีร่างกายจะเร่ิม

มีแรงขับทางเพศมากข้ึน	 อาจเร่ิมมีแฟนหรือเร่ิมออกเดท	 แต่ส่วนมากความสัมพันธ์จะเกิดจากความสนใจมากกว่า

ความรู้สึกลึกซ้ึงหรืออยากมีเพศสัมพันธ์ต่อกัน	 พฤติกรรมทางเพศส่วนใหญ่เป็นการค้นหาและทดลองว่าส่ิงใดเหมาะ

กับตนมากท่ีสุด	โดยวัยรุ่นตอนกลางจะพยายามทำาความเข้าใจกับรสนิยมทางเพศของตนเอง	และค้นหาความหมาย

ท่ีสำาคัญของความรัก	 ความสัมพันธ์สำาหรับตนเอง	 วัยรุ่นกลุ่มน้ีท่ีไม่พึงพอใจในเพศสรีระของตน	(gender	identity	

non-conforming)	มักเข้าใจตนเองมากข้ึน	และรับรู้ว่าตนเองมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบชายหรือหญิงหรืออ่ืน	ๆ5, 6

 4. วัยรุ่นตอนปลาย

	 วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยท่ีจะเร่ิมมีเอกลักษณ์ของตนเองและมีอัตลักษณ์ทางเพศท่ีม่ันคงแล้ว	วัยรุ่นตอนปลายน้ี 

จะกล้าคบเพ่ือนต่างเพศ	 มีการพูดเร่ืองเพศอย่างเปิดเผยกับเพศตรงข้าม	 เร่ิมรู้สึกรักและมีความผูกพันท่ีเกิดกับ 

คนรัก5
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3.	 	ปัญหาของเด็ก 
และวัยรุ่นข้ามเพศ

4.	 	การดูแลรักษาเด็ก 
และวัยรุ่นข้ามเพศ

	 เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศมักมีความทุกข์ทรมาน	(distress)	เน่ืองจากอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับสรีระทางเพศของ

ตนทำาให้มีความเส่ียงต่อสุขภาพจิตมากข้ึน	โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นท่ีไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองได้

อย่างเปิดเผย

	 เน่ืองจากเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ	ยังมีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงเร่ืองเพศตามวัย	ทำาให้ไม่สามารถทำานาย

ได้อย่างแน่ชัดว่าเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศจะเติบโตข้ึนไปเป็นผู้ใหญ่ข้ามเพศ	หรือมีการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศของ

ตนเองกลับไปกลับมา	หรือท่ีเรียกว่า	“gender	fluidity”	(เพศล่ืนไหล)	โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้น	(อายุ	10-13	ปี)	 

ดังน้ันการท่ีเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศมีท่ีปรึกษาท่ีดี	โดยเฉพาะเร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกต่อสังคมในช่วง

การเปล่ียนแปลงช่วงเข้าสู่วัยรุ่น	ก็จะสามารถลดความตึงเครียดทางจิตใจไปได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษา7

	 เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศส่วนหน่ึงตัดสินใจไม่เข้ารับบริการจากบุคลากรทางสาธารณสุข	 เพ่ือหลีกเล่ียง

ประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากการมารับบริการ	 แพทย์	 พยาบาล	 ผู้ให้คำาปรึกษา	 และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีดูแลเด็กและวัยรุ่น

ข้ามเพศควรมีความเข้าใจทัศนคติท่ีถูกต้องและไม่ตัดสิน	ควรให้ความสำาคัญกับรายละเอียดในการให้บริการต้ังแต่เร่ือง

การเรียกช่ือ	หรือคำาสรรพนามของเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ	โดยผู้ให้บริการควรแนะนำาตนเองก่อนและสอบถามเด็กและ

วัยรุ่นข้ามเพศว่าสะดวกจะให้เรียกแทนช่ือว่าอย่างไร	นอกจากน้ีบุคลากรทุกคนควรมีภาษากายท่ีเหมาะสมต่อเด็กและ

วัยรุ่นข้ามเพศด้วย7 (คำาแนะนำาระดับที่	1)

 1. การดูแลรักษาในช่วงวัยเด็กหรือก่อนเข้าสู่วัยรุ่น

	 เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีไม่มีคำาแนะนำาในการใช้ยาและฮอร์โมน	 การดูแลรักษาควรมุ่งเน้นประเด็นเร่ืองการช่วย

เหลือให้เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศมีพัฒนาการด้านอัตลักษณ์ทางเพศของตน	 และเน้นการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิด

ข้ึน	 โดยเฉพาะเร่ืองการปรับตัวด้านจิตสังคม	 โดยคำานึงถึงเร่ืองการยอมรับในสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่	 รับทราบถึงความ
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รู้สึกคับข้องใจของเด็กเม่ือต้องเผชิญต่อการไม่ยอมรับจากคนบางกลุ่มในสังคม	 โดยในรายท่ีมีปัญหามากอาจจำาเป็น

ต้องช่วยปรับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศให้กับบุคคลรอบ	 ๆ	 ตัว	 เช่น	 ครอบครัว	 ครูอาจารย์	 

และเพ่ือน	ให้มีคามเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศมากข้ึน	รวมท้ังควรพิจารณาปรับเปล่ียน

ส่ิงแวดล้อมตามความเหมาะสมเพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างสบายใจ	เช่น	คำาเรียกนำาหน้าช่ือ	 

การใส่เคร่ืองแบบ	การใช้ห้องน้ำา	เป็นต้น

	 นอกจากน้ี	ผู้ให้คำาปรึกษาควรช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศโดยคำานึงถึงพัฒนาการและการรับรู้ตามวัยของ

เด็ก	 พร้อมท้ังช่วยเหลือครอบครัวในการปรับทัศนคติให้เป็นกลาง	 ไม่ตัดสิน	 เพ่ือให้เด็กสามารถสำารวจและยอมรับ 

อัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ในท่ีสุด7	หากเด็กข้ามเพศมีปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีรุนแรงควรส่งปรึกษาจิตแพทย์เด็ก

เพ่ือดูแลร่วมด้วย	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	ในช่วงวัยน้ีผู้ให้คำาปรึกษาอาจให้คำาแนะนำาล่วงหน้าถึงข้อมูลเก่ียวกับแผนการ

รักษาเม่ือเด็กเข้าสู่วัยรุ่นต่อไป

 2. การดูแลรักษาเม่ือเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายเข้าสู่วัยรุ่น

 2.1  การรักษาระยะเร่ิมต้นแบบท่ีสามารถเปล่ียนกลับได้ (early and fully reversible medical  

interventions)

	 เม่ือเด็กข้ามเพศเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายเข้าสู่วัยรุ่น	(Tanner	stage	2*)	 แพทย์ควรพิจารณา

เร่ิมให้การรักษาด้วยให้ยา	Gonadotropin	Releasing	Hormone	(GnRH)	analogues	 เพ่ือลดการสร้าง 

ฮอร์โมนเพศ	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	ซ่ึงการให้ยาดังกล่าวน้ีหากต่อมามีการหยุดการรักษา	วัยรุ่นข้ามเพศจะยังสามารถ

สร้างฮอร์โมนจากต่อมเพศกำาเนิดของตนเองต่อไปได้	ซ่ึงยา	GnRH	analogues	เป็นยาท่ีมีผลข้างเคียงในต่ำา	ไม่เป็น

พิษต่ออวัยวะอ่ืน	ๆ 	ในร่างกาย	และไม่เพ่ิมความเส่ียงเร่ืองการเป็นมะเร็ง	อย่างไรก็ตามสำาหรับในประเทศไทยปัจจุบัน

การเบิกจ่าย	GnRH	analogues	จากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังไม่ครอบคลุมกรณี	gender	dysphoria	(เบิก

จ่ายได้เฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเข้าสู่หนุ่มหรือสาวก่อนวัยอันควรเท่าน้ัน)

	 จากการศึกษาพบว่า	 การรักษาด้วยยา	GnRH	analogues	 น้ีสามารถลดความทุกข์ทรมาน	(distress)	 

อันเน่ืองมาจากสรีระตามเพศกำาเนิดไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศในเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศได้	 อีกท้ังยังช่วยป้องกัน

การเปล่ียนแปลงทางสรีระไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ในเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 เช่น	 เสียงห้าว	 

มีเต้านมข้ึน	เป็นต้น	และยังเป็นการช่วยให้เด็กและวัยรุ่นข้ามเพศมีระยะเวลาท่ีจะสำารวจอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง

ก่อนจะตัดสินใจรับการรักษาในลำาดับต่อไป	 ซ่ึงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงร่างกายในระยะยาว	 หรือสามารถเลือก

ตัดสินใจหยุดการรักษา	ถ้าหากพบว่าตนไม่ใช่คนข้ามเพศ8, 9

* Tanner stage 2 ประเมินได้จากการพัฒนาของเต้านมในเด็กหญิงเพศกำาเนิด�หรือการเจริญของอัณฑะในเด็กชายเพศกำาเนิด
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ข้อบ่งช้ีในการรักษาด้วย GnRH analogues ในเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ8

1.	 	เม่ือเด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศมีภาวะ	gender	non-conformity	 หรือ	gender	dysphoria	 ท่ีชัดเจนเป็นระยะเวลา

ยาวนาน

2.	 	เด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศมีเร่ิมภาวะ	gender	dysphoria	หรือมีอาการแย่ลงเม่ือเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายเข้าสู่

วัยรุ่น

3.	 ได้ผ่านการประเมินและรักษาภาวะผิดปกติทางร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	จนสามารถควบคุมปัญหาดังกล่าวได้ดีแล้ว

4.	 	ได้รับคำาอธิบายอย่างครบถ้วน	 เข้าใจถึงข้อดีข้อเสีย	ตลอดจนข้ันตอนการรักษา	และลงนามคำายินยอมรับการรักษา	

(หากเด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศมีอายุน้อยกว่า	18	ปี	จำาเป็นต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมด้วย)

 2.2  การรักษาด้วยยาและฮอร์โมนแบบท่ีสามารถเปล่ียนกลับได้บางส่วนหรือเปล่ียนกลับไม่ได้บางส่วน 

(partially or fully irreversible medical interventions)

	 การให้ฮอร์โมนข้ามเพศในวัยรุ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของร่างกายตรงกับอัตลักษณ์

ทางเพศของตนเอง	ซ่ึงก่อนการเร่ิมให้ยาหรือฮอร์โมนในวัยรุ่นข้ามเพศน้ันจะต้องได้รับการประเมินทางจิตใจและสังคม

อย่างละเอียดครบถ้วนก่อน	และต้องมีการเซ็นยินยอมจากผู้ท่ีจะรับฮอร์โมนด้วย	(หากอายุน้อยกว่า	18	ปี	จำาเป็นต้อง

มีผู้ปกครองเซ็นให้คำายินยอมให้การรักษาด้วย)	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 การให้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศส่วนใหญ่เร่ิมท่ีอายุ	16	ปี	ข้ึนไป	ซ่ึงในบางคร้ังเด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศอาจได้รับ

ฮอร์โมนข้ามเพศเองต้ังแต่ก่อนเข้าวัยรุ่น	(หรืออายุประมาณ	10-11	ปี)	มาก่อนแล้ว	โดยอาจได้รับคำาแนะนำาจากเพ่ือน

หรือรุ่นพ่ี	หรือซ้ือมาใช้ด้วยตนเอง	ซ่ึงอาจมีอันตรายจากการใช้ยาและฮอร์โมนท่ีไม่เหมาะสมได้	อย่างไรก็ตามผู้ให้คำา

ปรึกษาพึงระวัง	หากจะแนะนำาให้เด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศหยุดการใช้ฮอร์โมนเหล่าน้ันในทันที	เพราะอาจทำาให้เด็กเสีย

ความม่ันใจ	และตัดสินใจไม่มาติดตามการรักษาต่อไปได้

	 หลักการในการดูแลเด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศเร่ืองการรักษาด้วยยาและฮอร์โมน	ควรเร่ิมจากการสร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดี	 เพ่ือให้เด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศเต็มใจท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดการใช้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศท่ีผ่านมาก่อนหน้าน้ี	 

หลังจากน้ันจึงค่อยเร่ิมเข้าสู่กระบวนการให้ฮอร์โมนข้ามเพศ	ดังน้ี

	 1.	 ตรวจประเมินความเส่ียงและข้อห้ามในการให้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศ

	 2.	 แนะนำาวิธีการใช้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศ

	 3.	 ให้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศ	(ดังแสดงในตารางท่ี	1	และ	2)

	 4.	 แนะนำาผลข้างเคียงท่ีอาจพบได้จากการใช้ยาและฮอร์โมนข้ามเพศ	(ตารางท่ี	3)
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ตารางท่ี 1 แนวทางการรักษาเพ่ือการข้ามเพศในเด็กและวัยรุ่น9 

อายุ 11-12 ปี (Tanner stage 2) อายุ 15-16 ปี ข้ึนไป

การรักษา:	ยา	GnRH	analogues

การตรวจประเมินก่อนเร่ิมการรักษา

•		ซักประวัติเก่ียวกับโรคประจำาตัว,	ยาท่ีใช้ประจำา	และ

ปัจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา

•	ตรวจร่างกายท่ัวไป

•	 วัดความดันโลหิต

•	คำานวณดัชนีมวลกาย	(BMI)

•	ตรวจความหนาแน่นกระดูก

•	ตรวจเลือด

	 -	Liver	and	renal	functions

	 -	Lipid	profiles

	 -	Fasting	plasma	glucose	or	insulin	level

•	ตรวจโครโมโซม	(karyotype)	หากมีข้อบ่งช้ี

การรักษา:	ยาและฮอร์โมนข้ามเพศ

การตรวจประเมินก่อนเร่ิมการรักษา

•		ซักประวัติเก่ียวกับโรคประจำาตัว,	ยาท่ีใช้ประจำา	และ

ปัจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา

•	ตรวจร่างกายท่ัวไป

•	 วัดความดันโลหิต

•	คำานวณดัชนีมวลกาย	(BMI)

•	ตรวจความหนาแน่นกระดูก

•	ตรวจเลือด

	 -	Liver	and	renal	functions

	 -	Lipid	profiles

	 -	Fasting	plasma	glucose	or	insulin	level

•	ตรวจโครโมโซม	(karyotype)	หากมีข้อบ่งช้ี

ชายข้ามเพศ

•		ตรวจความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง	(hemoglobin	

and	hematocrit)

หญิงข้ามเพศ

•	ตรวจค่าฮอร์โมนโปรแลคติน	(prolactin	level)

การตรวจติดตามทุก 3-6 เดือน

•	ตรวจร่างกายท่ัวไป

•	ตรวจพัฒนาการตาม	Tanner	staging

•	ตรวจความหนาแน่นกระดูกทุก	2-3	ปี

•	ตรวจประเมินผลข้างเคียงของยาและฮอร์โมนท่ีใช้รักษา
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ตารางท่ี 2 ชนิดและขนาดท่ีแนะนำาของฮอร์โมนข้ามเพศ9 

1. การเหน่ียวนำาลักษณะทางเพศ (pubertal induction) แบบค่อยเป็นค่อยไป

หญิงข้ามเพศ: ให้ฮอร์โมน	17β-estradiol	โดยเพ่ิม

ขนาดยาทุก	6	เดือน	เร่ิมจาก

•	5	ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน

•	10	ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน

•	15	ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน

•	20	ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน

•	 สูงสุด	2	มิลลิกรัม/วัน

ชายข้ามเพศ: ให้ฮอร์โมน�testosterone�โดยเพ่ิมขนาดยา

ทุก�6�เดือน�เร่ิมจาก

•� �25�มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวกาย�(ตร.ม.)�ฉีดเข้ากล้าม� 

ทุก�2�สัปดาห์

•� �50�มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวกาย�(ตร.ม.)�ฉีดเข้ากล้าม� 

ทุก�2�สัปดาห์

•� �75�มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวกาย�(ตร.ม.)�ฉีดเข้ากล้าม� 

ทุก�2�สัปดาห์

•� �100�มิลลิกรัม/พ้ืนท่ีผิวกาย�(ตร.ม.)�ฉีดเข้ากล้าม� 

ทุก�2�สัปดาห์

2. หากเร่ิมต้นให้ฮอร์โมนท่ีอายุ 15-16 ปี

หญิงข้ามเพศ:

•	 เร่ิมต้นให้	17β-estradiol	1	มิลลิกรัม/วัน

•	หลังจากครบ	6	เดือน	ปรับเป็น	2	มิลลิกรัม/วัน

ชายข้ามเพศ:

•	 เร่ิมต้นให้	testosterone	75	มิลลิกรัม/สัปดาห์

•		หลังจากครบ	6	เดือน	ปรับเป็น	100	มิลลิกรัม/

สัปดาห์
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ตารางท่ี 3  ผลข้างเคียงท่ีพบได้จากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ9

หญิงข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน ชายข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ผลข้างเคียงท่ีมีความเส่ียงสูง

•	 	ภาวะล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดดำา	 

(thromboembolic	disease)

ผลข้างเคียงท่ีมีความเส่ียงปานกลาง

•	 เน้ืองอกของต่อมใต้สมองชนิด	macroprolactinoma

•	 มะเร็งเต้านม

•	 โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

•	 เส้นเลือดสมองตีบ

•	 น่ีวในถุงน้ำาดี

•	 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

ผลข้างเคียงท่ีมีความเส่ียงสูง

•	 ภาวะเลือดข้น	(ค่า	hematocrit	>50%)

ผลข้างเคียงท่ีมีความเส่ียงปานกลาง

•	 	ภาวะตับทำางานผิดปกติอย่างรุนแรง	(มีเอนไซม์	 

transaminase	สูงมากกว่าสามเท่าของค่าปกติ)

•	 โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

•	 เส้นเลือดสมองตีบ

•	 ภาวะความดันโลหิตสูง

•	 มะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูก

 2.3 การรักษาด้วยการผ่าตัด (gender affirmation surgery)

	 	 สำาหรับการผ่าตัดแปลงเพศในวัยรุ่นข้ามเพศ	ควรพิจารณาในกรณีต่อไปน้ี8

	 	 1.	 	วัยรุ่นข้ามเพศท่ีอายุถึงเกณฑ์ท่ีกำาหนด	โดยในประเทศไทยอนุญาตให้ทำาการผ่าตัดแปลงเพศได้ในวัย

รุ่นข้ามเพศท่ีอายุต้ังแต่	18	ปีข้ึนไป

	 	 2.	 	วัยรุ่นข้ามเพศทดลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้าม	ตลอด	24	ช่ัวโมง	ติดต่อกันอย่างน้อยนาน	12	เดือน	

เพ่ือให้มีความม่ันใจในเพศท่ีจะผ่าตัดแปลงเพศ

	 	 3.	 	วัยรุ่นข้ามเพศต้องได้รับการประเมินและเห็นชอบกับการผ่าตัดจากจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย	2	

ท่าน

 รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัดแปลงเพศและการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศอ่ืน ๆ อยู่ในบทท่ี 4
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	 การดูแลเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศน้ันต้องอาศัยสหสาขาวิชาชีพ	 ผู้ให้คำาปรึกษาจึงมีบทบาทท่ีสำาคัญในประเมิน

และส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพกายและจิต

ท่ีดี	รวมถึงปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

สรุป
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1.	 	การเตรียมตัวในฐานะบุคลากรทางสุขภาพ
จิตที่ทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ

	 บุคลากรทางสุขภาพจิตท่ีทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ	ควรเตรียมตัวในประเด็นต่อไปน้ี

 1. องค์ความรู้และทัศนคติต่อเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ

	 1.1	 บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศตามวัยของเด็กและวัยรุ่น	 และสามารถ

แยกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศ,	รศนิยมทางเพศ	และการแสดงออกทางเพศ	ซ่ึงท้ังสามส่ิงน้ีแตกต่างกัน	 

แต่มีความเช่ือมโยงกัน1, 2	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 	 -	 	อัตลักษณ์ทางเพศ	(gender	identity)	หมายถึง	ความรู้สึกของบุคคลว่าตนเองเป็นเพศใด	เช่น	รู้สึก

ว่าตนเองเป็นผู้หญิง,	ผู้ชาย	หรือเพศอ่ืน	ๆ

	 	 -	 	รสนิยมทางเพศ/ความพึงพอใจทางเพศ	(sexual	orientation/attraction)		หมายถึง	รูปแบบของ

เพศท่ีบุคคลรู้สึกพึงพอใจหรือถูกดึงดูด	เช่น	gay,	lesbian,	homosexual,	heterosexual,	bisexual	

เป็นต้น

	 	 -	 	การแสดงออกทางเพศ	(gender	expression)	หมายถึง	การกระทำาท่ีส่ือให้รับรู้ถึงลักษณะทางเพศ	

เช่น	ช่ือ,	เคร่ืองแต่งกาย,	พฤติกรรม,	เสียง	เป็นต้น3

	 1.2	 บุคลากรควรตระหนักว่า	เพศสภาพหรือเพศภาวะ	(gender)	ไม่ได้มีจำากัดเพียงสองเพศ	คือ	ชายหรือ

หญิงเท่าน้ัน	แต่มีลักษณะเป็น	นอน-ไบนาร่ี	(non-binary)	และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล	ไม่จำาเป็นต้องตรงกับ

เพศท่ีได้รับการระบุมาต้ังแต่เกิด1 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 1.3	 บุคลากรควรสำารวจทัศนคติเก่ียวกับคนข้ามเพศของตัวเอง	 และตระหนักว่าทัศนคติในเร่ืองน้ีของตน	 

อาจส่งผลต่อการแสดงออก,	 การสร้างความสัมพันธ์,	 การให้คำาปรึกษา	 และคุณภาพของการรักษาได้1 (คำาแนะนำา 

ระดับที่	2)

 2. ประเด็นจำาเพาะท่ีควรคำานึงถึงในการทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ

 2.1 ภาษาท่ีใช้

	 บุคลากรควรใช้สรรพนาม	ช่ือเรียก	ตามท่ีผู้ป่วยต้องการ	แทนการใช้ภาษาท่ีมีนัยยะทางเพศไปโดยอัตโนมัติ	เช่น	

“ผม”,	“หนู”	เป็นต้น	และควรมีความรู้เก่ียวกับภาษาท่ีมีการใช้กันเฉพาะกลุ่มบุคคลข้ามเพศ4 (คำาแนะนำาระดับท่ี	2)
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 2.2 ความสัมพันธ์กับผู้รักษา

	 ความสัมพันธ์ท่ีดีของผู้รักษากับผู้ป่วยและผู้ปกครอง	 ร่วมกับบรรยากาศท่ีปลอดภัย	 เป็นพ้ืนฐานสำาคัญของ

กระบวนการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ	 ผู้รักษาจึงควรพยายามสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีผ่านการวางตัวท่ีไม่ตัดสินและ

สร้างบรรยากาศท่ีปลอดภัย5

 2.3 การรักษาความลับ

	 เด็กและวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ	 มักมีความกังวลเก่ียวกับการถูกเปิดเผยเร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศ	หรือรสนิยม

ทางเพศ	 โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ปกครองอยู่ด้วย	 ผู้รักษาจึงควรแยกคุยกับเด็กและวัยรุ่นตามลำาพังด้วยเสมอ	 และให้

ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการรักษาความลับท่ีผู้รักษายึดถือ2, 3, 5 (คำาแนะนำาระดับที่	1)

 2.4 การทำางานกับครอบครัว

	 ผู้รักษามักต้องทำางานกับท้ังเด็กหรือวัยรุ่นข้ามเพศและครอบครัว	 และบางคร้ังความต้องการของเด็กหรือ 

วัยรุ่นกับครอบครัว	อาจมีความแตกต่างกัน5

 2.5 Individual care

	 เด็กหรือวัยรุ่นและครอบครัว	 แต่ละรายมาพบผู้ให้บริการทางสุขภาพจิตด้วยความต้องการท่ีหลากหลาย	 

ผู้รักษาจึงจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจและให้การดูแลอย่างจำาเพาะเจาะจง1, 3

 2.6 Trauma-informed lens

	 บ่อยคร้ังท่ีเด็กหรือวัยรุ่นมีประสบการณ์ในทางลบ	 เช่น	 การโดนรังแก	 ดูถูก	 หรือไม่ให้ความเคารพ	 จากท้ัง 

บุคคลในสังคมและบุคลากรทางสาธารณสุข	 ผู้รักษาจึงควรไวต่อการรับรู้และตอบสนองต่อประสบการณ์ทางลบ 

เหล่าน้ันอย่างเหมาะสม5

 2.7 การดูแลโดยสหวิชาชีพ

	 การดูแลเด็กและวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ	 ต้องทำางานร่วมกันเป็นสหวิชาชีพ	 เช่น	 กุมารแพทย์,	 กุมารแพทย์ 

ต่อมไร้ท่อ,	กุมารแพทย์โรคติดเช้ือ	และศัลยแพทย์	เป็นต้น1-3

 3. หน้าท่ีของบุคลากรทางสุขภาพจิตท่ีทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ1

	 3.1	 ประเมินพัฒนาการทางเพศ	และให้การวินิจฉัยภาวะ	gender	dysphoria	ได้อย่างถูกต้อง

	 3.2	 ประเมินโรคหรือภาวะทางสุขภาพจิตท่ีพบร่วมได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ

	 3.3	 	ให้คำาปรึกษาเด็กและวัยรุ่น	และครอบครัว	เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นได้มีโอกาสสำารวจอัตลักษณ์ทางเพศ	และ

ลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากภาวะ	gender	dysphoria	และปัญหาทางจิตสังคมอ่ืน	ๆ

	 3.4	 ให้แหล่งข้อมูลหรือกลุ่มสังคมท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กและวัยรุ่น	และครอบครัว
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2.	 		การประเมินเด็กและวัยรุ่น 
ท่ีต้องการข้ามเพศ

	 อน่ึง	 แนวทางการประเมินเด็กเล็ก	 อยู่นอกเหนือขอบเขตของเน้ือหาในบทน้ี	 สำาหรับการประเมินเด็กและ 

วัยรุ่นข้ามเพศน้ัน	คำาถามและวิธีการจะต้องคำานึงถึงพัฒนาการตามวัย	และควรทำาอย่างละเอียดอ่อน	ไวต่อความรู้สึก 

และมีการสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภัยต่อเด็กและวัยรุ่นอย่างสม่ำาเสมอ	 การประเมินสามารถแบ่งเป็นประเด็นท่ีสำาคัญ

ได้	ดังน้ี

 1. การซักประวัติเก่ียวกับเพศ

	 การซักประวัติเก่ียวกับเพศประกอบด้วย	5	หัวข้อย่อย	ได้แก่	

	 1.	 อัตลักษณ์ทางเพศ	

	 2.	 รศนิยมทางเพศ	

	 3.	 การแสดงออกทางเพศและประสบการณ์การเปล่ียนแปลงทางเพศ	

	 4.	 การเปิดเผยเร่ืองเพศ	

	 5.	 การวินิจฉัยภาวะ	gender	dysphoria	

	 โดย	4	หัวข้อแรกไม่มีมาตรฐานสูงสุดท่ีใช้ในการประเมิน	จึงยกตัวอย่างคำาถามท่ีอาจในการประเมินดังแสดง

ในตารางท่ี	15-7
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างคำาถามการซักประวัติท่ีเก่ียวกับเพศ

หัวข้อการประเมิน ตัวอย่างคำาถาม

• อัตลักษณ์ทางเพศ -	 	(สรรพนาม/ช่ือ)	รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง	ผู้ชาย	หรืออ่ืน	ๆ

-	 (สรรพนาม/ช่ือ)	รู้สึกแบบน้ีต้ังแต่เม่ือไร

-	 	เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงเม่ือ	(สรรพนาม/ช่ือ)	

เร่ิมรู้สึกแบบน้ัน

-	 เคยมีความรู้สึกสับสนว่าตนเองเป็นเพศไหนไหม

• รสนิยมทางเพศ -	 	ในแง่ของรสนิยมทางเพศหรือความชอบ	 ตอนน้ีแน่ใจ 

หรือยัง	เป็นแบบไหน	ชอบแบบไหน

•  การแสดงออกทางเพศ  

และประสบการณ์การเปล่ียนแปลงทางเพศ

-	 	(สรรพนาม/ช่ือ)	เคยทดลองทำาอะไรมาแล้วบ้าง	เก่ียวกับ

การพยายามเปล่ียนแปลงเพศ

-	 	อยากจะเปล่ียนแปลงอะไรอีกบ้าง	(ขยายความ	เช่น	รูปร่าง 

เส้ือผ้า	ทรงผม)

-	 	ภาพของ	(เพศท่ีอยากเป็น	 เช่น	 ผู้หญิง	 ผู้ชาย	 อ่ืน	 ๆ)	 

ในความคิดของ	(สรรพนาม/ช่ือ)	ท่ีอยากเป็น	เป็นอย่างไร

• การเปิดเผยเร่ืองเพศ -	 	(สรรพนาม/ช่ือ)	เคยบอกใครเก่ียวกับเร่ืองเพศ	หรือความ

ต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงน้ีไหม

-	 รู้สึกลำาบากใจมากไหมในการบอก	หรือการจะต้องบอก

	 การวินิจฉัย	gender	dysphoria	 มีความสำาคัญต่อการวางแผนการรักษา	 โดยเฉพาะการรักษาด้วยฮอร์โมน

หรือการผ่าตัดแปลงเพศในอนาคต	การวินิจฉัยต้องทำาโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ	โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยสำาหรับเด็กและ

วัยรุ่นดังแสดงในกล่องท่ี	1	และ	2	ตามลำาดับ8 (คำาแนะนำาระดับที่	1)
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เกณฑ์การวินิจฉัย Gender Dysphoria (DSM-5) สำาหรับเด็ก

A.	 	มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่สอดคล้องระหว่างเพศท่ีรู้สึกว่าตนเป็น	หรือเพศท่ีแสดงออก		กับเพศท่ีถูกกำาหนด

มาต้ังแต่กำาเนิด	นานต่อเน่ืองอย่างน้อย	6	เดือน	โดยแสดงออกมาอย่างน้อย	6	ใน	8	ข้อ	ดังต่อไปน้ี	(โดยต้องมีข้อ	1.	 

ร่วมด้วยเสมอ)

	 1.	 มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าท่ีจะเป็นอีกเพศหน่ึง	หรือยืนกรานว่าตนเป็นอีกเพศหน่ึง

	 2.	  (สำาหรับเด็กชายแต่กำาเนิด)	 มีความช่ืนชอบท่ีจะแต่งกายแบบเพศหญิง	 หรือชอบเคร่ืองแต่งกายของเพศหญิง 

อย่างมาก	 (สำาหรับเด็กหญิงแต่กำาเนิด)	 มีความช่ืนชอบท่ีจะแต่งกายแบบเพศชาย	 หรือยืนกรานท่ีจะไม่แต่งกาย

แบบเพศหญิง

	 3.	 มีความช่ืนชอบต่อกิจกรรมหรือการเล่นสมมติแบบอีกเพศอย่างมาก

	 4.	 มีความช่ืนชอบต่อของเล่น	เกมส์	หรือกิจกรรมของอีกเพศอย่างมาก

	 5.	 ช่ืนชอบท่ีจะมีเพ่ือนอีกเพศอย่างมาก

	 6.	 	(สำาหรับเด็กชายแต่กำาเนิด)	ปฏิเสธท่ีจะเล่นของเล่น	เกมส์	หรือกิจกรรมของเด็กผู้ชาย	และหลีกเล่ียงการเล่นแรง	ๆ 	 

อย่างมาก	(สำาหรับเด็กหญิงแต่กำาเนิด)	ปฏิเสธท่ีจะเล่นของเล่นเกมส์	หรือกิจกรรมของเด็กผู้หญิงอย่างมาก

	 7.	 ไม่ชอบกายวิภาคทางเพศของตนเอง

	 8.	 มีความต้องการท่ีจะมีลักษณะทางกายท่ีบ่งถึงเพศท่ีตรงกับเพศท่ีตนเองรู้สึก

B.	 ภาวะน้ีทำาให้เกิดความทุกข์อย่างมาก	หรือทำาให้เกิดความบกพร่องในการเข้าสังคม	การเรียน	หรือหน้าท่ีอ่ืน	ๆ

เกณฑ์การวินิจฉัย Gender Dysphoria (DSM-5) สำาหรับวัยรุ่น

A.	 	มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่สอดคล้องระหว่างเพศท่ีรู้สึกว่าตนเป็น	หรือเพศท่ีแสดงออก	กับเพศท่ีถูกกำาหนด

มาต้ังแต่กำาเนิด	นานต่อเน่ืองอย่างน้อย	6	เดือน	โดยแสดงออกมาอย่างน้อย	2	ใน	6	ข้อ	ดังต่อไปน้ี

	 1.	 	มีความรู้สึกไม่สอดคล้องอย่างมากระหว่างเพศท่ีรู้สึกว่าตนเป็น	 หรือเพศท่ีแสดงออก	 กับลักษณะทางกายท่ีบ่งถึง

เพศ	(primary	and/or	secondary	sex	characteristics)	ในขณะน้ันของตน

	 2.	 	มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะกำาจัดลักษณะทางกายท่ีบ่งถึงเพศ	 (primary	and/or	secondary	sex	 

characteristics)	ตามเพศกำาเนิดของตน	หรือ	ต้องการท่ีจะป้องกันการพัฒนาข้ึนของลักษณะทางกายเหล่าน้ัน

	 3.	 มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะมีลักษณะทางกายท่ีบ่งถึงเพศอีกเพศหน่ึง

	 4.	 มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะเป็นอีกเพศหน่ึง

	 5.	 มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะถูกปฏิบัติในฐานะอีกเพศหน่ึง

	 6.	 มีความเช่ือม่ันว่าตนมีความรู้สึกและการตอบสนองเหมือนกับอีกเพศหน่ึง

B.	ภาวะน้ีทำาให้เกิดความทุกข์อย่างมาก	หรือทำาให้เกิดความบกพร่องในการเข้าสังคม	การเรียน	หรือหน้าท่ีอ่ืน	ๆ
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 2. การซักประวัติเก่ียวกับเด็กและวัยรุ่นอ่ืน ๆ ท่ีสำาคัญ2, 5, 9

	 •	 ประวัติพัฒนาการด้านอ่ืน	ๆ	เช่น	การเรียน	สังคม

	 •	 ประวัติการเล้ียงดู	และการสอนเก่ียวกับการแสดงออกทางเพศ

	 •	 ความสัมพันธ์กับเพ่ือน	แฟน	และประสบการณ์ทางเพศ	รวมถึงพฤติกรรมเส่ียง

	 •	 จุดแข็งของตัวเด็กหรือวัยรุ่น	เช่น	ผ่านมาได้อย่างไรเวลาเจอปัญหา

	 •	 ท่ีพ่ึงพาของเด็กหรือวัยรุ่น	เช่น	ใครท่ีคุยด้วยได้เม่ือเจอปัญหา

 3. การประเมินภาวะทางสุขภาพจิต2, 5, 6, 9, 10

	 ปัญหาทางสุขภาพจิตดังต่อไปน้ีพบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศเม่ือเทียบกับประชากรท่ัวไป	ผู้รักษาจึงควร

ประเมินภาวะเหล่าน้ีด้วยเสมอ	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 •	 โรคความผิดปกติทางอารมณ์	(mood	disorder)

	 •	 โรควิตกกังวล	(anxiety	disorder)

	 •	 การทำาร้ายตนเอง	หรือการพยายามฆ่าตัวตาย

	 •	 การถูกทำาร้าย	โดนกล่ันแกล้ง	รังแก	รังเกียจ	และแบ่งแยกจากสังคม

	 •	 โรคเครียดจากการถูกทำาร้าย	(post-traumatic	stress	disorder)

	 •	 โรคความผิดปกติทางการกิน	(eating	disorder)

	 •	 โรคออทิสติก	(autistic	spectrum	disorder)

	 •	 การใช้สารเสพติด

 4. การประเมินครอบครัว2, 5, 6, 9, 10

	 •	 	ประเมินทัศนคติของผู้ดูแลเก่ียวกับการข้ามเพศ	ความพึงพอใจ	การยอมรับ	การให้อิสระ	ต่อการแสดงออก

ทางเพศของตัวเด็กหรือวัยรุ่น

	 •	 ประเมินและเขียน	family	tree	

	 •	 ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของครอบครัว	และความสัมพันธ์ในครอบครัว

	 •	 ประเมินผลกระทบและความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการข้ามเพศของเด็กหรือวัยรุ่น

 5. การตรวจร่ายกาย และตรวจสภาพจิต

 6. การทดสอบทางจิตวิทยา

	 •	 	การประเมินอัตลักษณ์ทางเพศ	และวินิจฉัยภาวะ	gender	dysphoria	ไม่ได้เป็นข้อบ่งช้ีในการการทดสอบ

ทางจิตวิทยา	 ควรพิจารณาส่งปรึกษาจิตแพทย์เม่ือมีข้อบ่งช้ีอ่ืนในการประเมินสภาพจิต	(คำาแนะนำา 

ระดับที่	2)
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3.	 		การให้การดูแลรักษาด้านสุขภาพจิต 
แก่เด็กและวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ

	 เน่ืองจากการดูแลรักษาเด็กในช่วงก่อนเข้าวัยหนุ่มสาว	 และวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ	 มีความแตกต่างกัน	 

จึงขอแบ่งแนวทางการดูแลดังน้ี

 1. การดูแลรักษาเด็กท่ีต้องการข้ามเพศ

	 การศึกษาระยะยาวของผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีจำากัด	ดังน้ัน	เวลาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ใช้ชีวิตข้าม

เพศในเด็กกลุ่มน้ี	ยังไม่เป็นท่ีประจักษ์เหมือนกับแนวทางท่ีใช้กับวัยรุ่น	อย่างไรก็ตามแนวทางในการดูแลเด็กท่ีต้องการ

ข้ามเพศ	มีการเปล่ียนแปลงมาเร่ือย	ๆ	ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน	ในอดีตความต้องการข้ามเพศในเด็กถูกมองว่าเป็นโรค	

และต้องได้รับการ	“รักษาให้หาย”	กล่าวคือ	ผู้รักษาจะพยายามเปล่ียนอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กให้กลับสู่เพศกำาเนิด	

ปัจจุบันพบว่าแนวทางน้ีไม่มีประสิทธิภาพ	และถือว่าเป็นแนวทางท่ีผิดจริยธรรม11

	 การศึกษาติดตามเด็กท่ีมีภาวะ	gender	dysphoria	 พบว่าเด็กกลุ่มน้ีเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น	 มีเพียงร้อยละ	10-30	 

เท่าน้ันท่ียังคงมี	gender	dysphoria	 อยู่11, 12	 น่ันหมายถึง	gender	dysphoria	 ในวัยเด็ก	 ส่วนหน่ึงเกิดจาก 

อัตลักษณ์ทางเพศท่ีม่ันคง	 แต่บางส่วนอาจเกิดจากการได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม13	 ดังน้ันผู้รักษาส่วนหน่ึงจึง

ใช้แนวทางเฝ้าติดตามพัฒนาการทางเพศของเด็กอย่างเป็นกลาง	 โดยไม่ได้สนับสนุนให้ทดลองใช้ชีวิตข้ามเพศ	 

ซ่ึงบางคนเรียกแนวทางน้ีว่า	“watchful	waiting	approach”	ในขณะท่ีผู้รักษาบางส่วนใช้วิธีการอีกแนวทางหน่ึงท่ี 

เรียกว่า	“gender-affirming	approach”14

	 การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีต้องการข้ามเพศด้วยแนวคิด	“gender-affirming	approach”	ผู้รักษาจะมุ่งสร้าง

บรรยากาศท่ีปลอดภัย	เก้ือหนุน	และไม่ตัดสินเด็ก	มุ่งลดความรู้สึกผิดในการต้องการข้ามเพศ	สร้างเสริมความภูมิใจใน

ตนเองให้แก่เด็ก	และช่วยเหลือให้ผู้ปกครองเข้าใจเพศท่ีหลากหลาย	และตระหนักว่าครอบครัวเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ

มีสุขภาพจิตท่ีดีในเด็กกลุ่มน้ี15	 รวมท้ังส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือเด็กในการสำารวจอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง16 

และสนับสนุนให้เด็กได้ทดลองแสดงบทบาท	หรือใช้ชีวิตแบบท่ีตนเองต้องการ	(หรือท่ีเรียกว่า	social	transition)

	 Social	transition	คือ	การทดลองปรับเปล่ียนหรือแสดงบทบาททางเพศ	ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ

ท่ีเด็กรู้สึก	เช่น	การเปล่ียนช่ือ,	เปล่ียนการใช้ภาษา,	ทรงผม,	เส้ือผ้า,	กิจกรรม,	กลุ่มเพ่ือน	เป็นต้น	การทดลองน้ีต้อง

ข้ึนกับความพร้อมและความต้องการของเด็ก	โดยสามารถเลือกเปล่ียนแปลงได้เพียงบางบทบาท	ไม่จำาเป็นต้องเปล่ียน

ท้ังหมด	และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงกลับได้15	พบว่าการทำา	social	transition	ช่วยลดความเครียดจากภาวะ	gender	

dysphoria	และเพ่ิมภาวะทางอารมณ์ท่ีดีในเด็ก17
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 2. การดูแลรักษาวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ

	 ส่ิงสำาคัญเบ้ืองต้นในการดูแลวัยรุ่นข้ามเพศคือการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับท้ังวัยรุ่นและผู้ปกครอง	 

และร่วมกันต้ังเป้าหมายเก่ียวกับการรักษา	 อย่างไรก็ตามแนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นข้ามเพศมีรายละเอียดท่ีต่างกัน 

ในวัยรุ่นสองกลุ่ม	ดังน้ี

 1. วัยรุ่นข้ามเพศท่ีไม่ได้มีภาวะ gender dysphoria ต้ังแต่เด็ก

	 เน่ืองจากวัยรุ่นกลุ่มน้ี	 อาจปิดบังความรู้สึกของตนเองไว้	 จากความกลัวการโดนปฏิเสธ	 หรือยังมีความ

สับสนในอัตลักษณ์ทางเพศและรศนิยมทางเพศของตนเอง	 อีกท้ังผู้ปกครองของวัยรุ่นกลุ่มน้ีก็มักจะสับสนกับความ

ต้องการข้ามเพศของบุตรหลานท่ีดูเหมือนจะเกิดข้ึนอย่างกะทันหัน	แนวทางการดูแลรักษาท่ีแนะนำาในปัจจุบันมีดังน้ี1 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 	 -	 ช่วยให้ผู้รับบริการได้สำารวจอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง	อย่างค่อยเป็นค่อยไป

	 	 -	 	ประคับประคอง	และให้กำาลังใจเม่ือผู้ป่วยสับสน	ตัดสินใจไม่ได้	และควรระวังการอนุมานอัตลักษณ์

ทางเพศของผู้รับบริการท่ีเร็วเกินไป	(gender	identity	foreclosure)

	 	 -	 	ช่วยให้ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้สำารวจอัตลักษณ์ทางเพศอย่างค่อยเป็นค่อยไป	และให้ความรู้ 

เก่ียวกับเพศหลากหลาย	รวมท้ังกระบวนการการรักษา

 2. วัยรุ่นท่ีข้ามเพศท่ีมีภาวะ gender dysphoria ต้ังแต่เด็ก

	 ในวัยรุ่นท่ีมีประวัติท่ีอาจบ่งถึง	gender	dysphoria	 ต้ังแต่เด็ก	 และคงท่ีมาเป็นเวลานาน	 มักมีอัตลักษณ์

ทางเพศท่ีม่ันคง	และมีอาการของ	gender	dysphoria	ต่อไปเร่ือย	ๆ	หากไม่ได้รับการรักษา	ปัจจุบันจึงแนะนำาให้ 

ช่วยเหลือตามแนวทางดังน้ี1

	 	 -	 ให้การดูแลทางจิตใจ	จัดการความเครียด	ท้ังท่ีเก่ียวและไม่เก่ียวกับเร่ืองเพศ

	 	 -	 	ให้คำาปรึกษาในการตัดสินใจท่ีจะทดลองปรับเปล่ียนแสดงบทบาททางเพศ	(social	transition)	 

ซ่ึงใช้หลักการเดียวกับ	social	transition	ในเด็ก	แต่อาจรวมถึงการปรับเปล่ียนลักษณะกายภาพทาง

เพศ	เช่น	การสวมผ้ารัดหน้าอกในวัยรุ่นชายข้ามเพศ	เป็นต้น1-3

	 	 -	 ช่วยให้ผู้รับบริการมีวิธีการจัดการปัญหาท่ีดี	ส่ือสารกับครอบครัวได้	และพัฒนาจุดแข็งของตนเอง

	 	 -	 ให้การรักษาโรคและภาวะทางสุขภาพจิตท่ีพบร่วมด้วย2, 5

	 	 -	 	ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเก่ียวกับเพศหลากหลาย,	 ภาวะ	gender	dysphoria	 และความคงท่ีของ

อัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นกลุ่มน้ี	 และเน้นย้ำาความสำาคัญของความเข้าใจและการสนับสนุนจาก

ครอบครัว1, 2, 5

	 	 -	 ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถ	เข้าใจ	ยอมรับ	และตอบสนองกับวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม1, 2, 5

	 	 -	 ช่วยเหลือทางจิตใจผู้ปกครอง	ถ้าหากมีความรู้สึกผิดหวัง	สูญเสีย	โกรธ	หรือขัดแย้ง1, 2, 5, 6

	 	 -	 	ไม่ได้เป็นข้อบังคับสำาหรับการทำาจิตบำาบัด	(psychotherapy)	ในการรักษาวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศ

ทุกราย2	แต่มีท่ีใช้ในบางกรณีเพ่ือลดความทุกข์อย่างมากจากภาวะ	gender	dysphoria	หรือท่ีมีโรค

ทางจิตเวชอ่ืนร่วม



120 บทที่ 10 แนวทางสำาหรับบุคลากรทางสุขภาพจิต ในการทำางานกับเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ

	 การดูแลเด็กและวัยรุ่นท่ีต้องการข้ามเพศโดยบุคลากรทางสุขภาพจิต	บุคลากรต้องมีองค์ความรู้	ทัศนคติและ

ทักษะท่ีดี	รวมท้ังตระหนักถึงประเด็นสำาคัญในการทำางานกับผู้รับบริการกลุ่มน้ี	การประเมินท่ีรอบด้านและการให้การ

ช่วยเหลือท้ังเด็กหรือวัยรุ่นและผู้ปกครองอย่างเหมาะสมจะเอ้ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจตนเอง	 ตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม	ลดผลกระทบทางจิตใจของท้ังตัวเด็กหรือวัยรุ่นและครอบครัว	นำาไปสู่ความภูมิใจในตนเอง	และเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ

สรุป
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	 คนข้ามเพศต้องการบริการเก่ียวกับการเจริญพันธ์ุ	(reproductive	services)	เช่นเดียวกับคนอ่ืน	ๆ1	ไม่ว่าจะ

เป็นบริการเพ่ือการคุมกำาเนิดท้ังในผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศ	 โดยมีประเด็นท่ีแตกต่างจากคนเพศกำาเนิดใน

เร่ืองของการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการรักษาเพ่ือการข้ามเพศและการใช้เทคโนโลยีช่วย

การเจริญพันธ์ุทางการแพทย์	ดังจะกล่าวรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 บทนำา
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111.	 	การคุมกำาเนิด	 
(Contraception)

	 การต้ังครรภ์จะเกิดข้ึนได้เม่ือปัจจัยของท้ัง	2	 เพศเหมาะสม	 กล่าวคือ	 คนเพศกำาเนิดชายต้องสามารถสร้าง

เซลล์สืบพันธ์ุ	(อสุจิ)	ท่ีมีคุณภาพดี	และสามารถร่วมเพศและหล่ังอสุจิน้ันสู่คนเพศกำาเนิดหญิงได้	ในขณะเดียวกันคน

เพศกำาเนิดหญิงก็ต้องสามารถสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ	(ไข่)	ท่ีมีคุณภาพดี	สามารถร่วมเพศและตกไข่น้ันสู่อวัยวะเพศหญิง

ภายในได้	 อสุจิและไข่จึงจะมาปฏิสนธิกันและกลายเป็นตัวอ่อน	 และมาฝังตัวท่ีเย่ือบุมดลูกกลายเป็นการต้ังครรภ์ 

ต่อไป

	 อน่ึง	ไม่มีการกล่าวถึงแนวทางการคุมกำาเนิดในคนข้ามเพศไว้อย่างชัดเจนในเอกสารขององค์การอนามัยโลก2 

และกรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา3	 ข้อมูลการใช้และการแนะนำาการคุมกำาเนิดในคนข้ามเพศจึงมาจากข้อมูลใน

คนเพศกำาเนิดและจากการศึกษาในคนข้ามเพศท่ีมีปริมาณไม่มากนัก

 1.  การคุมกำาเนิดในผู้หญิงข้ามเพศ (Contraception in male-to-female transgender 

people)4

	 ผู้หญิงข้ามเพศท่ียังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ	หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพศกำาเนิดทางช่องคลอด	อาจสามารถ

ผลิตอสุจิจากอัณฑะและหล่ังได้ไม่ว่าจะใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศหรือไม่ก็ตาม	 ดังน้ันถ้าผู้หญิงข้ามเพศมีเพศ

สัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับผู้หญิงเพศกำาเนิดอาจมีความเส่ียงทำาให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้	ท้ังน้ีหญิงข้ามเพศ 

ท่ีใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีผลลดการสร้างอสุจิได้จริง	 (จากการยับย้ังการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในอัณฑะ

ท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างอสุจิ)	 แต่อย่างไรก็ตามฮอร์โมนเอสโตรเจนยังไม่ได้ถูกรับรองให้ใช้เพ่ือคุมกำาเนิดใน

ผู้ชายได้	 ผู้หญิงข้ามเพศจึงควรพิจารณาวิธีการคุมกำาเนิดเช่นเดียวกับผู้ชายเพศกำาเนิด	 โดยอาจทำาหมัน	 หรือใช้ 

ถุงยางอนามัย	หรืออาจพิจารณาใช้วิธีการคุมกำาเนิดในผู้หญิงเพศกำาเนิดท่ีมีเพศสัมพันธ์กันก็ได้เช่นกัน

	 บุคลากรทางการแพทย์ควรให้การปรึกษาผู้หญิงข้ามเพศท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพศกำาเนิด	 เก่ียวกับวิธีการ

คุมกำาเนิดท่ีเหมาะสม	และควรแนะนำาการป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ี

มีเพศสัมพันธ์	(คำาแนะนำาระดับที่	1)
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 2.  การคุมกำาเนิดในผู้ชายข้ามเพศ (Contraception in female-to-male transgender 

people) 4-6

	 ผู้ชายข้ามเพศท่ียังมีมดลูกและรังไข่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ป้องกันกับผู้ชายเพศกำาเนิด

จะมีความเส่ียงในการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้7	 ข้อควรทราบคือการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายข้ามเพศ

ไม่สามารถยับย้ังการตกไข่ได้	 จึงไม่ถือเป็นการคุมกำาเนิด8	 ผู้ชายข้ามเพศอาจจะมีการตกไข่ได้แม้จะใช้ฮอร์โมน 

เทสโทสเตอโรนจนไม่มีประจำาเดือนแล้วก็ตาม	อย่างไรก็ตามผู้ชายข้ามเพศท่ีไม่ใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะมีโอกาส

ต้ังครรภ์สูงกว่าผู้ชายข้ามเพศท่ีใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถึง	3	เท่า	และผู้ชายข้ามเพศท่ีหยุดใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน 

ไปแล้ว	สามารถกลับมามีไข่ตกและต้ังครรภ์ได้ก่อนจะกลับมามีประจำาเดือนคร้ังแรก	นอกจากน้ีการต้ังครรภ์ในผู้ชาย

ข้ามเพศท่ีใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะทำาให้ทารกในครรภ์ได้รับผลของฮอร์โมนและอาจเป็นอันตรายได้9

	 การใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่ได้เป็นข้อบ่งห้ามต่อการคุมกำาเนิดชนิดใด10	 ผู้ชายข้ามเพศท่ีมีมดลูก

และรังไข่	 อาจใช้วิธีการคุมกำาเนิดของเพศหญิงโดยไม่ใช้ฮอร์โมน	 เช่น	 การใช้ห่วงอนามัยทองแดง,	 การทำาหมัน,	 

ใส่หมวกครอบปากมดลูก	 หรือใช้ถุงยางอนามัย	 โดยถุงยางอนามัยมีข้อดีคือช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ได้ด้วย	หากผู้ชายข้ามเพศต้องการใช้วิธีการคุมกำาเนิดโดยใช้ฮอร์โมน	อาจพิจารณาวิธีท่ีไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน	

เพ่ือหลีกเล่ียงฤทธ์ิต่อลักษณะทุติยภูมิทางเพศแบบผู้หญิง	เช่น	ใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว,	ยาฉีด

คุมกำาเนิดรายสามเดือน,	 ยาฝังคุมกำาเนิด	 หรือห่วงอนามัยชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว	 ซ่ึงจะช่วยเสริมฤทธ์ิฮอร์โมน

เทสโทสเตอโรนในการหยุดประจำาเดือนได้ด้วย	(ตัวอย่างของการคุมกำาเนิดท่ีใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน	 ได้แก่	 ยาเม็ด 

คุมกำาเนิดแบบฮอร์โมนรวม,	ยาฉีดคุมกำาเนิดรายเดือน,	แผ่นแปะคุมกำาเนิด	และวงแหวนคุมกำาเนิด)	นอกจากน้ีผู้ชาย

ข้ามเพศยังสามารถเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำาเนิดฉุกเฉิน	 หรือใช้ห่วงอนามัยทองแดงเพ่ือเป็นการคุมกำาเนิดฉุกเฉินได้ 

โดยควรพิจารณาข้อควรระวังและข้อบ่งห้ามในการคุมกำาเนิดฉุกเฉินเช่นเดียวกับผู้หญิงเพศกำาเนิด7

	 ผู้ชายข้ามเพศท่ีมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผู้ชายเพศกำาเนิด	 อาจพิจารณาใช้วิธีการคุมกำาเนิดในผู้ชาย

เพศกำาเนิดแทนได้	 ด้วยการทำาหมันชายหรือใช้ถุงยางอนามัย	 โดยพิจารณาตามข้อควรระวังและข้อบ่งห้ามของการ

คุมกำาเนิดในเพศชาย

	 บุคลากรทางการแพทย์ควรให้การปรึกษาผู้ชายข้ามเพศท่ียังมีมดลูกและรังไข่	รวมท้ังผู้ชายเพศกำาเนิดท่ีมีเพศ

สัมพันธ์กัน	เก่ียวกับวิธีการคุมกำาเนิดท่ีเหมาะสม	และควรแนะนำาการป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการ

ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ์ด้วย	(คำาแนะนำาระดับที่	1)
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112.	 	การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในคนข้ามเพศ	
(Fertility	Preservation	for	 
Transgender	People)11

	 คนข้ามเพศจำานวนมากปรารถนาจะมีบุตร	 ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพันธุกรรมท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง12	 มีการศึกษา 

พบว่าร้อยละ	40	ของคนข้ามเพศท่ีใช้บริการเพ่ือการข้ามเพศใช้เทคโนโลยีเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุ11

	 การรักษาเพ่ือการข้ามเพศด้วยฮอร์โมนและการผ่าตัดหลายชนิดส่งผลในเชิงลบต่อการเจริญพันธ์ุ	มีรายงานว่า 

การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในหญิงข้ามเพศบางรายทำาให้การสร้างอสุจิให้แย่ลงโดยไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาดี 

เท่าเดิมได้11-14	ซ่ึงจะแตกต่างจากการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายข้ามเพศ	โดยเม่ือหยุดใช้ฮอร์โมนก็สามารถท่ี

จะกลับมาตกไข่ได้ตามปกติ	และสามารถต้ังครรภ์ได้เองถ้ายังมีอวัยวะสืบพันธ์ุภายในตามปกติ	และมีรายงานว่าเด็ก

ท่ีคลอดออกมามีสุขภาพปกติไม่ต่างไปจากเด็กท่ีคลอดจากผู้ท่ีไม่เคยใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน15	 อย่างไรก็ตามการ 

ต้ังครรภ์อาจจะเป็นประสบการณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาในชายข้ามเพศเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหญิง11

	 การผ่าตัดแปลงเพศท่ีมีการตัดต่อมเพศออกไปทำาให้คนข้ามเพศไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธ์ุของตนเองได้อีก

ต่อไป	ทำาให้ไม่สามารถมีบุตรท่ีมีพันธุกรรมของตนเองด้วยวิธีธรรมชาติได้	นอกจากน้ีการตัดมดลูกของผู้ชายข้ามเพศ

จะไม่สามารถทำาให้ผู้ชายข้ามเพศต้ังครรภ์เองได้อีก

	 คนข้ามเพศควรพิจารณาเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุก่อนรับบริการเพ่ือการข้ามเพศท่ีมีผลต่อการเจริญพันธ์ุ	เช่น	

การรับฮอร์โมน	 หรือการผ่าตัดแปลงเพศ	(คำาแนะนำาระดับที่	1)	 ผู้ให้การรักษาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ท่ีส่ังจ่ายฮอร์โมน,	

แพทย์ผ่าตัด	 หรือบุคลากรทางสุขภาพจิต	 ควรให้การปรึกษาและวางแผนเร่ืองการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุ	 รวมท้ัง

แนะแนวทางการสร้างครอบครัว	ก่อนเร่ิมให้การรักษา1, 16-19

 1.  การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในหญิงข้ามเพศวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  

(Fertility preservation for male-to-female transgender adolescents and adults)

	 ในกรณีผู้หญิงข้ามเพศท่ียังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ	และมีการใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศแล้ว	การหยุดฮอร์โมน

อาจทำาให้สามารถกลับมามีการสร้างน้ำาเช้ือได้	 และสามารถมีบุตรได้เอง	 โดยพิจารณาเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุโดย

การหยุดฮอร์โมนข้ามเพศ	แล้วติดตามจนกว่าจะตรวจพบอสุจิเพ่ิมข้ึน	แล้วจึงส่งต่อไปยังสถาบันท่ีเหมาะสม

	 •	 ถ้าสามารถหล่ังน้ำาเช้ือเองได้	พิจารณาแช่แข็งน้ำาเช้ือ

	 •	 	ถ้าไม่สามารถหล่ังน้ำาเช้ือได้	หรือตรวจพบอสุจิปริมาณน้อย	หรือไม่พบอสุจิน้ำาเช้ือ	แนะนำาให้ผ่าตัด	เก็บ

และแช่แข็งอสุจิ	หรือช้ินเน้ืออัณฑะ
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	 ถ้าหากยังไม่มีไข่ของหญิงเพศกำาเนิดให้ผสม	หญิงข้ามเพศอาจพิจารณาเก็บน้ำาเช้ือแช่แข็งไว้ก่อน	หรือผสมน้ำา

เช้ือตนเองกับไข่บริจาคหรือของคู่สมรสตามกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์ม่ันคง	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	โดยการเก็บรักษา

ภาวะเจริญพันธ์ุสามารถทำาได้โดยการแช่แข็งตัวอ่อนท่ีผสมแล้ว	หรือเก็บน้ำาเช้ือแช่แข็งเพียงวิธีใดวิธีหน่ึงหรือสองวิธีร่วม

กัน	 โดยการเก็บเช้ืออสุจิแนะนำาให้ทำาก่อนเร่ิมให้ฮอร์โมนหรือเร็วท่ีสุดหลังเร่ิมให้ฮอร์โมนเอสโตรเจน	 นอกจากน้ีอาจ

พิจารณาเก็บเน้ืออัณฑะแช่แข็งระหว่างการรับการผ่าตัดอัณฑะ	แนะนำาให้ส่งต่อผู้หญิงข้ามเพศท่ีและต้องการเก็บรักษา

ภาวะเจริญพันธ์ุไปยังสถาบันท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ดังกล่าว

 2.  การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในเด็กหญิงข้ามเพศในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่น 

(Fertility preservation for prepubertal male-to-female transgender children) 

	 เด็กหญิงข้ามเพศท่ีได้รับยา	GnRH	analogues	เพ่ือยับย้ังการเข้าสู่วัยรุ่น	สามารถเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุได้

โดยหยุดยา	GnRH	analogues	เพ่ือให้ร่างกายมีการเข้าวัยรุ่นแล้วหล่ังอสุจิเพ่ือแช่แข็งน้ำาเช้ือได้17 (คำาแนะนำาระดบัท่ี	2)  

ท้ังน้ีผู้รักษาควรแนะนำาเก่ียวกับผลของการหยุดยา	GnRH	analogues	 ท่ีจะทำาให้มีลักษณะทุติยภูมิของเพศชาย 

เกิดข้ึนได้

	 ในกรณีท่ีเด็กหญิงข้ามเพศไม่ต้องการหยุดยา	GnRH	analogues	เน่ืองจากกังวลเร่ืองลักษณะทุติยภูมิของเพศ

ชายท่ีอาจเกิดข้ึน	จะไม่สามารถหล่ังอสุจิได้	 จึงไม่สามารถเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการแช่แข็งน้ำาเช้ือได้	แพทย์

อาจพิจารณาส่งต่อเด็กหญิงข้ามเพศกลุ่มน้ีไปยังสถาบันท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาการผ่าตัด	 เก็บและแช่แข็งช้ินเน้ือ

อัณฑะ	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	อย่างไรก็ตามวิธีน้ียังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายและยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย	 ซ่ึงมี

ข้อมูลน้อยกว่าการแช่แข็งน้ำาเช้ือ

 3.  การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในชายข้ามเพศวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  

(Fertility preservation for female-to-male transgender adolescents and adults)

	 ผู้ชายข้ามเพศมีมดลูกและรังไข่	และใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศแล้ว	การหยุดฮอร์โมนจะทำาให้สามารถกลับมา

มีไข่ตก	และสามารถต้ังครรภ์ได้เองก่อนกลับมามีประจำาเดือน	ในกรณีท่ีชายข้ามเพศต้องการผ่าตัดแปลงเพศซ่ึงต้อง

มีการตัดมดลูกและรังไข่ออก	และต้องการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุ	แนะนำาให้ส่งผู้รับบริการไปยังสถาบันท่ีเหมาะสม 

เพ่ือเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการกระตุ้นไข่	เก็บไข่	และแช่แข็งไข่	(คำาแนะนำาระดบัที	่2)	ท้ังน้ีผู้รักษาควรแนะนำาผู้รับ

บริการว่าการกระตุ้นไข่และเก็บไข่จะทำาทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้อง	และต้องมีการหยุดฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ 

ขณะรับการกระตุ้นและเก็บไข่18

	 อีกประเด็นหน่ึงท่ีต้องพิจารณาในการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในผู้ชายข้ามเพศ	คือ	การกระตุ้นไข่จะทำาให้มี

ฮอร์โมนเพศหญิงเพ่ิมสูงข้ึน	และอาจมีประจำาเดือนมาได้	ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดความคับข้องใจแก่ผู้รับบริการได้11  

แพทย์จึงอาจพิจารณาใช้ยา	aromatase	inhibitor	 เพ่ือลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนระหว่างการกระตุ้นไข่เพ่ือ 

ไม่ให้มีลักษณะทุติยภูมิของเพศหญิงท่ีสูงข้ึนมากเกินไป16 (คำาแนะนำาระดับที่	2)
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	 ในกรณีท่ีชายข้ามเพศไม่ยินยอมรับผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีจะตามมาจากการกระตุ้นไข่และเก็บไข่

ทางช่องคลอดหรือหน้าท้อง	 แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้รับบริการท่ีไปยังสถาบันท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาการผ่าตัด	

เก็บและแช่แข็งช้ินเน้ือรังไข่	โดยหากผู้รับบริการต้องการผ่าตัดแปลงเพศ	สามารถเก็บช้ินเน้ือรังไข่พร้อมกับการผ่าตัด

รังไข่ได้20 (คำาแนะนำาระดับท่ี	2)	 โดยในปัจจุบันการเก็บช้ินเน้ือรังไข่แช่แข็งเป็นอีกหน่ึงวิธีมาตรฐานในการเก็บรักษา

ภาวะเจริญพันธ์ุในหญิงท่ีต้องรับการรักษาท่ีส่งผลต่อการเจริญพันธ์ุ	เช่น	ผ่าตัดรังไข่เพ่ือรักษามะเร็ง	เป็นต้น21, 22*

	 ชายข้ามเพศอาจพิจารณาเก็บไข่แช่แข็งไว้ก่อน	หรือผสมไข่ตนเองกับน้ำาเช้ือบริจาคหรือของคู่สมรสตามกฎหมาย

ท่ีมีความสัมพันธ์ม่ันคง	(คำาแนะนำาระดับที่	2)	โดยอาจเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการแช่แข็งตัวอ่อนหรือไข่เพียงวิธี

ใดวิธีหน่ึงหรือสองวิธีร่วมกัน

 4.  การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในเด็กชายข้ามเพศในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่น  

(Fertility preservation for prepubertal female-to-male transgender children)

	 เด็กชายข้ามเพศท่ีรับการรักษาเพ่ือการข้ามเพศหลังเข้าสู่วัยรุ่นจะมีลักษณะร่างกายจากอิทธิพลของฮอร์โมน

เพศหญิงจากรังไข่แล้ว	จึงสามารถรับการกระตุ้นไข่ได้	แนะนำาให้ส่งต่อผู้รับบริการท่ีต้องการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุ

หลังเข้าวัยรุ่นและยินยอมท่ีจะรับการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้อง	ไปยังสถาบันท่ีเหมาะสมเพ่ือ

พิจารณาเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการกระตุ้นไข่	เก็บไข่	และแช่แข็งไข่ต่อไป	

	 เด็กชายข้ามเพศก่อนเข้าวัยรุ่นท่ีได้รับยา	GnRH	analogues	 เพ่ือยับย้ังการเข้าสู่วัยรุ่น	 อาจหยุดยา	GnRH	

analogues	 เพ่ือให้มีการเข้าสู่วัยรุ่น	 แล้วเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการกระตุ้นไข่	 เก็บไข่	 และแช่แข็งไข่ได้17  

(คำาแนะนำาระดับท่ี	2)	 โดยควรให้คำาแนะนำาเก่ียวกับผลของการหยุดยา	GnRH	analogues	 ต่อการมีลักษณะทุติย

ภูมิของเพศหญิง	ท้ังน้ีแพทย์อาจพิจารณาใช้ยา	aromatase	inhibitor	เพ่ือลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนระหว่างการ 

กระตุ้นไข่เพ่ือไม่ให้มีลักษณะของเพศหญิงท่ีมากเกินไป16 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 เด็กชายข้ามเพศก่อนเข้าวัยรุ่นท่ีรับยา	GnRH	analogues	 และปฏิเสธท่ีจะหยุดยาจะไม่มีการตกไข่	 จึงไม่

สามารถเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการกระตุ้นไข่ได้	แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้รับบริการท่ีต้องการเก็บรักษาภาวะ

เจริญพันธ์ุก่อนเข้าวัยรุ่นไปยังสถาบันท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาการผ่าตัด	เก็บและแช่แข็งช้ินเน้ือรังไข่หรือรังไข่ท้ังหมด	

(คำาแนะนำาระดับท่ี	2)	 ท้ังน้ีการแช่แข็งช้ินเน้ือรังไข่ในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นยังอยู่ในข้ันตอนของการศึกษาวิจัย	 และยังมี

ข้อมูลน้อยกว่าการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุด้วยการแช่แข็งไข่หรือแช่แข็งช้ินเน้ือรังไข่ในช่วงหลังเข้าวัยรุ่นแล้ว**

*	 การผ่าตัดมดลูกและรังไข่เพ่ือการข้ามเพศสามารถทำาได้ท่ีอายุต้ังแต่	18	ปี	ข้ึนไป17, 23

**	แนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทำาการตัดมดลูกและรังไข่ในผู้ท่ีอายุน้อยกว่า	18	ปี17, 23



130 บทที่ 11 การให้บริการคนข้ามเพศเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ 

ตารางท่ี 1 สรุปวิธีการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธ์ุในคนข้ามเพศ11, 12, 24, 25

ผู้ชายข้ามเพศ ผู้หญิงข้ามเพศ

หลังเข้าวัยรุ่น

•	 แช่แข็งช้ินเน้ือรังไข่

•	 แช่แข็งไข่

•	 แช่แข็งตัวอ่อนจากน้ำาเช้ือบริจาคหรือของคู่สมรส

•	 เก็บรักษามดลูก

หลังเข้าวัยรุ่น

•	 แช่แข็งช้ินเน้ืออัณฑะ

•	 แช่แข็งน้ำาเช้ือ/อสุจิ

•	 แช่แข็งตัวอ่อนจากไข่บริจาคหรือของคู่สมรส

•	 ปลูกถ่ายมดลูกจากผู้บริจาค**

ก่อนเข้าวัยรุ่น

• แช่แข็งรังไข่/ช้ินเน้ือรังไข่*

ก่อนเข้าวัยรุ่น

• แช่แข็งช้ินเน้ืออัณฑะ*

หมายเหตุ:	 *	 มีการใช้ในเวชปฏิบัติ	แต่อยู่ในข้ันศึกษาวิจัย	

	 	 	 **	 ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายในเวชปฏิบัติ	แต่มีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎี
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113.	 	การสร้างครอบครัวสำาหรับคนข้ามเพศ	
(Family	Building	for	Transgender	
People)

	 คนข้ามเพศย่อมสามารถสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนในเพศกำาเนิด	 การสร้างครอบครัวของคนข้ามเพศ

ควรคำานึงถึงบริบททางกฎหมายและสังคมวัฒนธรรม	 ถ้าคู่ชีวิตข้ามเพศไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยวิธีธรรมชาติ	 เช่น	 

ไม่มีมดลูกแล้ว	หรือไม่มีเซลล์สืบพันธ์ุครบท้ังสองเพศ	คู่ชีวิตน้ันอาจจะพิจารณาการมีบุตรด้วยวิธีอ่ืน	ๆ 	ได้	จากข้อมูล 

ในปัจจุบันพบว่าเด็กท่ีได้รับการเล้ียงดูโดยคนข้ามเพศไม่ได้มีปัญหาการเจริญเติบโตและทางสังคมแตกต่างจาก 

คู่ชีวิตชายหญิงปกติ1, 20

	 ในกรณีท่ีไม่ต้องการมีบุตรท่ีมีพันธุกรรมของคู่สมรสข้ามเพศท้ังสองฝ่าย	 คนข้ามเพศอาจสร้างครอบครัวได้

โดยใช้การรับบุตรบุญธรรม	 หรือการใช้ตัวอ่อนบริจาคหรือเซลล์สืบพันธ์ุบริจาคจากพ่ีน้องของคู่ครองอีกฝ่ายหน่ึง	

หรือจากบุคคลนิรนาม	 และอาจจะใช้การต้ังครรภ์แทนร่วมด้วย20, 24 (คำาแนะนำาระดับท่ี	1)	 ส่วนในกรณีท่ีสามารถ

มีบุตรท่ีมีพันธุกรรมของคู่สมรสท้ังสองฝ่ายแต่ไม่มีฝ่ายใดมีมดลูก	 สามารถผสมตัวอ่อนแล้วใช้การต้ังครรภ์แทน	 

(คำาแนะนำาระดบัที	่1)	การใช้เซลล์สืบพันธ์ุเทียมเพ่ือช่วยมีบุตรท่ีมีพันธุกรรมของคู่สมรสท้ังสองฝ่ายในกรณีท่ีคู่สมรสท้ัง

สองฝ่ายมีเซลล์สืบพันธ์ุชนิดเดียวกัน	รวมถึงการปลูกถ่ายมดลูกให้แก่ผู้หญิงข้ามเพศในกรณีท่ีหญิงข้ามเพศต้องการต้ัง

ครรภ์เอง	ยังอยู่ในข้ันตอนการศึกษาวิจัยและไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย11

	 การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุเพ่ือการสร้างครอบครัวของคนข้ามเพศต้องเป็นไปตามกฎหมายใน

ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์	พ.ศ.	255826  

ซ่ึงได้กำาหนดไว้ว่าผู้รับบริการจะต้องเป็นสามีและภริยาท่ีชอบด้วยกฎหมายจึงจะสามารถรับบริการผสมเทียม,	 

ใช้ตัวอ่อนบริจาคหรือเซลล์สืบพันธ์ุบริจาค,	ปฏิสนธินอกร่างกายเพ่ือย้ายตัวอ่อน	รวมท้ังขอให้พิจารณามีการต้ังครรภ์

แทนได้	ดังน้ันในปัจจุบันการสมรสระหว่างคนข้ามเพศท่ีเป็นเพศกำาเนิดเดียวกัน	(เช่น	ชายเพศกำาเนิดกับหญิงข้ามเพศ,	 

หญิงเพศกำาเนิดกับชายข้ามเพศ)	ยังไม่สามารถทำาได้เน่ืองด้วยบริบทของกฎหมายไทย	คู่ชีวิตข้ามเพศท่ีเป็นเพศกำาเนิด

เดียวกันจึงยังไม่สามารถใช้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ได้
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136 บทที่ 12 แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำาหรับคนข้ามเพศ

	 โรคมะเร็งถือเป็นโรคท่ีมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	และเป็นสาเหตุของ

การเสียชีวิตอันดับต้น	ๆ 	ในแทบทุกประเทศ1	การตรวจพบมะเร็งให้เร็วท่ีสุด	เช่น	การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในระยะ

เร่ิมแรก	จึงเป็นโอกาสท่ีจะสามารถรักษาหายจากโรคได้มากท่ีสุด

	 การตรวจคัดกรองโรค	หมายถึงการใช้วิธีต่าง	ๆ 	เช่น	การตรวจร่างกาย	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การตรวจ 

ทางรังสีวิทยา	 หรือการตรวจด้วยวิธีอ่ืน	 ๆ	 ท่ีสามารถทำาได้อย่างรวดเร็วเพ่ือตรวจหาโรคในคนท่ียังไม่มีอาการ2  

การตรวจคัดกรองโรคท่ีได้ประโยชน์และคุ้มค่าน้ัน	 โรคท่ีตรวจคัดกรองต้องมีความสำาคัญและเป็นปัญหาสำาหรับสังคม

น้ัน	ๆ 	รวมท้ังก่อให้เกิดอัตราตายหรือทุพพลภาพท่ีมีผลกระทบต่อประชากรน้ัน	ๆ 	อย่างมาก	ดังน้ันการตรวจคัดกรอง 

โรคท่ีมีอุบัติการณ์สูงจึงมีแนวโน้มท่ีจะมีความคุ้มค่ามากกว่าโรคท่ีมีอุบัติการณ์ต่ำากว่า

	 การตรวจคัดกรองมากเกินไป	(over-screening)	 อาจส่งผลให้เกิดการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำาเป็น	 

เกิดผลบวกลวงมาก	ทำาให้ต้องตรวจเพ่ิมเติม	เช่น	ได้รับรังสีหรือถูกเจาะช้ินเน้ือ	อีกท้ังผู้ท่ีมาตรวจต้องตกอยู่ในความ

วิตกกังวลโดยไม่จำาเป็น	ในทางกลับกันการตรวจคัดกรองน้อยเกินไป	(under-screening)	มีผลทำาให้ตรวจพบโรคช้า

กว่าท่ีควร	ทำาให้ได้รับการรักษาช้าเกินไป3	เกิดผลเสียท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ

	 คนข้ามเพศมีวิถีชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะ	เช่น	การใช้ฮอร์โมนเพศหรือยาต้านฮอร์โมนเพศ	เป็นเวลานานเพ่ือให้

เกิดลักษณะของเพศสภาพท่ีต้องการ	การได้รับการผ่าตัดเพ่ือเปล่ียนแปลงเพศสภาพ	หรือพฤติกรรมทางสังคมท่ีเป็น

บรรทัดฐานในกลุ่ม	ปัจจัยเหล่าน้ีอาจมีผลต่ออุบัติการณ์ของมะเร็งชนิดต่าง	ๆ 	ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากคนท่ัวไป	

มีผลให้การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในคนข้ามเพศจึงมีบางส่วนท่ีเหมือนและบางส่วนท่ีแตกต่างจากคนท่ัวไปด้วย

 บทนำา
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	 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในคนข้ามเพศแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ

 1. การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่ีใช้เกณฑ์เหมือนคนตรงเพศกำาเนิด (cisgender)

	 โรคมะเร็งบางชนิดมีโอกาสเกิดข้ึนในคนตรงเพศและและคนข้ามเพศพอ	ๆ 	กัน	จึงสามารถใช้เกณฑ์การตรวจ

คัดกรองท่ีเหมือนคนตรงเพศ	 โรคเหล่าน้ีได้แก่	 โรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง	 โรคมะเร็งตับและท่อน้ำาดี	 และ 

โรคมะเร็งปอด	ซ่ึงเกณฑ์การตรวจคัดกรองโรคเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของแนวทางปฏิบัติน้ี

 2. การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่ีอาจมีลักษณะเฉพาะในคนข้ามเพศ

	 มีหลักฐานยืนยันในประชากรผู้หญิงเพศกำาเนิดว่าการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงบางชนิดทำาให้เกิดโรคมะเร็งของ

อวัยวะท่ีตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศ	 เช่น	 โรคมะเร็งเต้านม	(ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน)4  

โรคมะเร็งโพรงมดลูก	(ตอบสนองต่อเอสโตรเจน)5, 6	 อย่างไรก็ตามผลเหล่าน้ีต่อคนข้ามเพศยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด

เพราะมีการศึกษาท่ีเก่ียวข้องน้อยมาก	 การศึกษาท่ีมีรายงานมากท่ีสุดเก่ียวกับโรคมะเร็งเต้านมเพราะเป็นโรคท่ีมี

อุบัติการณ์สูง	 และมีแนวโน้มว่าจะเก่ียวข้องกับยากลุ่มน้ีมากท่ีสุด	 แต่กลับพบว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านม 

ในคนข้ามเพศ	โดยเฉพาะในหญิงข้ามเพศไม่สูงเท่าในผู้หญิง	แต่สูงกว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในผู้ชาย7, 8

	 การใช้ฮอร์โมนในคนข้ามเพศโดยทฤษฎียังอาจทำาให้เกิดโรคมะเร็งของอวัยวะอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	โรคมะเร็งปากมดลูก	 

โรคมะเร็งรังไข่9	 ในทางกลับกันการให้ฮอร์โมนบางชนิดอาจทำาให้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งบางอย่างลดลง	 เช่น	 

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในหญิงข้ามเพศ	 ซ่ึงพบว่าหญิงข้ามเพศท่ีเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ได้รับฮอร์โมน

เพศหญิงหลังจากอายุ	50	ปีไปแล้ว9

121.	 	ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตรวจ 
คัดกรองโรคมะเร็ง
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	 นอกจากน้ี	การผ่าตัดแปลงเพศยังมีผลในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด	อาทิเช่น

 •  ในหญิงข้ามเพศ:	การตัดอัณฑะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอัณฑะและอาจช่วยลดโอกาสเกิดโรค

มะเร็งต่อมลูกหมาก,	การตัดอวัยวะเพศชายป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย

 •  ในชายข้ามเพศ:	 การตัดมดลูกช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและเย่ือบุโพรงมดลูก,	 การตัดรังไข่ 

ท้ังสองข้างช่วยป้องกันโรคมะเร็งรังไข่และอาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านม	 ส่วนการตัดเต้านม 

ท้ังสองข้างออกท้ังหมด	(bilateral	total	mastectomy	 หรือ	skin-sparing	mastectomy	 หรือ	 

nipple-sparing	mastectomy)	ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านมให้เหลือน้อยลงมาก	แต่ไม่สามารถ

ป้องกันได้อย่างเด็ดขาด

	 พฤติกรรมทางสังคมบางอย่างในคนข้ามเพศยังอาจเป็นปัจจัยเส่ียงให้เกิดโรคมะเร็งอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 การใช้ 

สารเสพติดผิดกฎหมาย	การสูบบุหร่ี	การด่ืมสุรา	ความอ้วน	และความตระหนักในการมารับตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 

ตามนัดต่ำากว่าประชากรท่ัวไป10, 11	 นอกจากน้ีการติดเช้ือ	human	papilloma	virus	(HPV)	 ซ่ึงมักพบร่วมกับการ

ติดเช้ือเอชไอวี	 มีผลทำาให้เกิดโรคมะเร็งทวารหนักและโรคมะเร็งช่องคลอดใหม่ในหญิงข้ามเพศ	(โดยเฉพาะในรายท่ี 

ผ่าตัดแปลงเพศโดยใช้หนังหุ้มอวัยวะเพศชาย)12-14	HPV	ยังทำาให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งช่องคลอดใน

ชายข้ามเพศสูงข้ึน10
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	 แนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่ีอาจมีลักษณะเฉพาะในคนข้ามเพศ	แบ่งตามโรคมะเร็งชนิดต่าง	ๆ	ได้

ดังต่อไปน้ี

 1. โรคมะเร็งเต้านม

	 การศึกษาเก่ียวกับความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเต้านมในคนข้ามเพศมีอยู่	2	 การศึกษาใหญ่	 คือ	 การศึกษา

ในเนเธอร์แลนด์7	 และสหรัฐอเมริกา8	 ซ่ึงท้ังสองการศึกษาพบว่าในหญิงข้ามเพศมีอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านม 

น้อยกว่าผู้หญิงเพศกำาเนิด7	แต่มีอุบัติการณ์สูงกว่าในผู้ชายเพศกำาเนิดถึง	33	เท่า8	อย่างไรก็ตามข้อจำากัดของท้ังสอง

การศึกษาคือเป็นเพียงการศึกษาแบบย้อนหลัง	(retrospective	studies)

	 นอกจากน้ีพบว่าปัจจัยเส่ียงอ่ืน	ๆ	ท่ีมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในคนข้ามเพศ	ได้แก่

	 •	 	ปัจจัยทางพันธุกรรมท่ีเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเต้านม	เช่น	BRCA1/BRCA2	gene	mutation	

carrier15,	การมีญาติสายตรง	(พ่อ/แม่	พ่ี/น้อง	ลูก)	เป็นมะเร็งเต้านม,	โรค	Klinefelter’s	syndrome	

ในหญิงข้ามเพศ,	โรค	Li	Fraumeni	syndrome	และ	Cowden	syndrome	ในชายข้ามเพศ	เป็นต้น

	 •	 	ระยะเวลาในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในหญิงข้ามเพศ	 โดยพบว่าความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเต้านม

ในหญิงข้ามเพศจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญหากใช้ฮอร์โมนมานานมากกว่า	5	ปี

	 •	 	การผ่าตัดหน้าอกในชายข้ามเพศ	 พบว่าช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเต้านมได้	 ท้ังน้ีข้ึนกับชนิด

ของการผ่าตัดด้วยว่ายังเหลือเน้ือเย่ือเต้านมอยู่มากเพียงใด

	 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาสามารถสรุปเป็นแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในคนข้ามเพศชายและหญิง	

ดังแสดงในตารางท่ี	1	และ	2	ตามลำาดับ

122.	 	แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรอง 
โรคมะเร็งสำาหรับคนข้ามเพศในประเทศไทย



140 บทที่ 12 แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำาหรับคนข้ามเพศ

ตารางท่ี 2 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำาหรับชายข้ามเพศ (คำาแนะนำาระดับที่	1)

กลุ่มผู้รับการตรวจคัดกรอง
แนวทางปฏิบัติ

การผ่าตัดเต้านม ปัจจัยเส่ียง

เคยได้รับการผ่าตัดเพียงลดขนาด 

เต้านม	(reduction	mammoplasty)	

หรือไม่เคยได้รับการผ่าตัด

ไม่มี •	 	เอกซ์เรย์เต้านมและอุลตราซาวนด์เต้านม

ทุกปี	เร่ิมอายุ	40	ปี19

เคยได้รับการผ่าตัดเพียงลดขนาด 

เต้านม	(reduction	mammoplasty)	

หรือไม่เคยได้รับการผ่าตัด

>20%	lifetime	risk	for	breast	

cancer	 เช่น	BRCA1/BRCA2	

gene	mutation	carrier,	 Li	

Fraumeni	syndrome,	Cowden	

syndrome

•	 	เอกซเรย์เต้านมและอุลตราซาวนด์เต้านม

ทุกปี	เร่ิมอายุ	30	ปี

•	 	ตรวจเต้านมด้วยภาพสะท้อนคล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้า	(MRI)	 

เร่ิมอายุ	25-30	ปี15, 20, 21

เคยได้รับการผ่าตัดเต้านมท้ังสองข้างออกแล้ว	 

(bilateral	mastectomy,	including	skin-sparing	and	 

nipple-sparing	mastectomy)

•	 	ตรวจร่างกาย	(ผนังหน้าอกและรักแร้) 

โดยแพทย์ทุกปี20

ตรวจก่อนผ่าตัดเต้านม	 

(before	undergoing	top	surgery)

•	 อุลตราซาวนด์เต้านมในรายท่ีอายุ	<	30	ปี

•	 	อุลตราซาวนด์เต้านม	 และเอกซเรย์เต้านม

ในรายท่ีอายุ	≥	30	ปี

ตารางท่ี 1 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำาหรับหญิงข้ามเพศ15-18 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

กลุ่มผู้รับการตรวจคัดกรอง

แนวทางปฏิบัติ
ระยะเวลาในการใช้

ฮอร์โมนข้ามเพศ

ปัจจัยเส่ียง*

น้อยกว่า	5	ปี ไม่มี •	ไม่ต้องตรวจคัดกรอง

น้อยกว่า	5	ปี มี •	ตรวจเต้านมโดยแพทย์ทุกปี	เร่ิมอายุ	35	ปี

•	 เอกซ์เรย์เต้านมและอุลตราซาวนด์เต้านมในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ี

ต้ังแต่	5	ปี	ข้ึนไป ไม่มี •	 เอกซ์เรย์เต้านมและอุลตราซาวนด์เต้านมทุก	2	ปี	เร่ิมอายุ	50	ปี

ต้ังแต่	5	ปี	ข้ึนไป มี •	ตรวจเต้านมโดยแพทย์ทุกปี	เร่ิมอายุ	30	ปี

•	 เอกซ์เรย์เต้านมและอุลตราซาวนด์เต้านมทุกปี	เร่ิมอายุ	40	ปี

*ปัจจัยเส่ียง	ได้แก่	BRCA1/BRCA2	gene	mutation	carrier	หรือเป็น	Klinefelter’s	syndrome	หรือมีญาติสายตรง	

(พ่อ/แม่	พ่ี/น้อง	ลูก)	เป็นมะเร็งเต้านม
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	 ในกรณีตรวจพบว่ามีความผิดปรกติทางพันธุกรรมชนิด	BRCA1	 หรือ	BRCA2	mutation	 ก่อนผ่าตัด 

ลดขนาดเต้านม20, 21	แนะนำาให้ตัดเต้านมออกให้มากท่ีสุด	(total	mastectomy	หรือ	nipple-sparing	mastectomy)	 

ส่วนในกรณีตรวจพบหลังผ่าตัดลดขนาดเต้านมแล้ว	 ให้พิจารณาผ่าตัดเน้ือเต้านมท่ีเหลือออกเพ่ิมให้เหลือน้อยท่ีสุด	

ถ้าหากผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดเพ่ิม	อาจต้องตรวจ	breast	MRI	ทุกปีเหมือนกรณีท่ียังมีเต้านม	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

 2. โรคมะเร็งปากมดลูก

	 ในชายข้ามเพศท่ีใช้ฮอร์โมนเพศชายไม่เพ่ิมความ

เส่ียงของมะเร็งปากมดลูกมากกว่าผู้หญิงเพศกำาเนิด3  

สำาหรับในรายท่ีไม่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออก	หรือผ่าตัดแล้ว

แต่ยังมีปากมดลูกเหลืออยู่แนะนำาให้ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกเหมือนในผู้หญิง

 3. โรคมะเร็งรังไข่

	 อาจเพ่ิมความเส่ียง	แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ3, 23

 4. โรคมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก

	 อาจเพ่ิมความเส่ียง	แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ3, 23

 5. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

	 พบได้น้อยมากในหญิงข้ามเพศ	 ท่ีผ่านมามีรายงานเพียง	4	 รายเท่าน้ัน	 ส่วนใหญ่พบในรายท่ีเร่ิมใช้ฮอร์โมน

เพ่ือการข้ามเพศหลังอายุ	50	 ปีไปแล้ว	 จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ก่อนท่ีจะเร่ิมฮอร์โมน

แล้ว26	 ในทางทฤษฎีเช่ือว่าการตัดอัณฑะและการได้รับฮอร์โมนเพศหญิงทำาให้ต่อมลูกหมากฝ่อไปได้	 และลดโอกาส

เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะถ้ารับการรักษาดังกล่าวก่อนอายุ	40	ปี26	แต่อย่างไรก็ตามยังแนะนำาให้ตรวจคัด

กรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในหญิงข้ามเพศโดยใช้เกณฑ์สำาหรับผู้ชายเพศกำาเนิด	 โดยเฉพาะในรายท่ีเป็น	BRCA1/

BRCA2	gene	mutation	carrier	 เน่ืองจากมีความเส่ียงมากกว่าประชากรท่ัวไป	 หรือในรายท่ีได้รับฮอร์โมนเพ่ือ

การข้ามเพศหลังอายุ	50	 ปี9	 เช่ือว่าโรคมะเร็งต่อมลูก

หมากท่ีเกิดในหญิงข้ามเพศท่ีได้รับฮอร์โมนเพศหญิง	

อาจมีความรุนแรงมากกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย	

เพราะเกิดข้ึนได้แม้ในภาวะท่ีมีความเข้มข้นของฮอร์โมน

เอสโตรเจนสูงและฮอร์โมนเพศชายต่ำา27	 ถึงแม้ผู้ป่วยจะ

ได้รับการตัดอัณฑะออกแล้วก็ตาม21	 พบว่าระดับของ	

คำาแนะนำา: ตรวจภายในทุก	3-5	ปี	เร่ิมอายุ	30	ปี22  

(คำาแนะนำาระดับที่	1)

คำาแนะนำา: ตรวจ	serum	PSA	ทุก	1-4	ปี	(ลด

ค่าปกติเหลือ	1	ng/mL)	 และ	digital	rectal	

examination	 หรือคลำาต่อมลูกหมากในขณะ

ตรวจภายใน	(สำาหรับรายท่ีผ่าตัดช่องคลอดใหม่)	

เร่ิมท่ีอายุ	40	ปี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

คำาแนะนำา: ในรายท่ีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง	

ไม่ต้องตรวจคัดกรอง24 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

คำาแนะนำา:  ในรายท่ีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเส่ียง	

ไม่ต้องตรวจคัดกรอง25 (คำาแนะนำาระดับที่	2)
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PSA	(prostate	specific	antigen)	ในหญิงข้ามเพศซ่ึงมีระดับของฮอร์โมนเพศชายในเลือดต่ำา	มักมีระดับต่ำากว่าใน

เพศชาย	และขนาดของต่อมลูกหมากก็มักมีขนาดเล็กกว่าด้วย	ในการตรวจคัดกรองจึงอาจต้องลดค่าปกติของ	PSA	 

ลงจาก	4	ng/mL	เหลือ	1	ng/mL

 6. โรคมะเร็งอ่ืน ๆ

 •  โรคมะเร็งทวารหนักและมะเร็งช่องคลอดใหม่  

โดยเฉพาะในรายท่ีใช้หนังหุ้มอวัยวะเพศชาย	และ 

มักเกิดหลังผ่าตัดแปลงเพศเป็นเวลานานกว่า	20	ปี

 •  โรคมะเร็งเต้านมชนิด breast implant-associated 

anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL)28 

มักพบในผู้ป่วยท่ีผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยถุงซิลิโคนชนิด 

ผิวขรุขระ29	และมักเกิดภายหลังผ่าตัดเป็นเวลานาน

คำาแนะนำา: ตรวจทวารหนักและ

ตรวจภายในทุกปี	(ระยะยาว)	 

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

คำาแนะนำา: พบแพทย์ถ้าหากมีการ

เสริมเต้านมด้วยถุงซิลิโคนชนิดผิว

ขรุขระ	หากมีอาการบวม	หรือปวด	 

หรือมีก้อนบริเวณท่ีผ่าตัดเสริมเต้า

นม	(คำาแนะนำาระดับที่	2)
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	 ข้อมูลของการได้รับฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวหรือของงานวิจัยในคนข้ามเพศสูงอายุมีน้อยมาก	 ส่วนใหญ่

มาจากประสบการณ์ของแพทย์ผู้เช่ียวชาญหรือการศึกษาแบบรายงานผู้ป่วย	 และไม่สามารถเทียบเคียงกับผลการ 

ได้รับฮอร์โมนชดเชย	(hormonal	replacement	therapy)	ของผู้ป่วยท่ีมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศได้	(hypogonadism)	

เน่ืองจากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศเป็นการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีผู้ใช้ไม่เคยได้รับฮอร์โมนเหล่าน้ีมาก่อน	 รวมถึง

ปริมาณฮอร์โมนท่ีได้จะสูงกว่าในกรณีท่ีให้เพ่ือชดเชยฮอร์โมนเพศเดิมของผู้ป่วย	อย่างไรก็ตามจากข้อมูลท่ีมีพบว่าการ

ใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีแตกต่างจากเพศหญิงและชายท่ัวไป

 บทนำา
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131.	 	แนวทางการติดตามการรักษา 
ในการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ

	 แนวทางปฏิบัติในการตรวจติดตามคนข้ามเพศท่ีใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศ	แนะนำาดังน้ี1

	 1.	 	ติดตามผลของการรักษาอย่างต่อเน่ือง	1-2	 คร้ังต่อปี	 โดยประเมินผลของการได้รับฮอร์โมนท้ังด้าน	

อาการและอาการแสดง	 รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการสูบบุหร่ี	 ภาวะซึมเศร้า	 น้ำาหนัก	 และความดันโลหิต	

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 2.	 	ประเมินผลทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะ	 ได้แก่	complete	blood	count,	electrolytes,	plasma	

glucose	และ	HbA1c,	lipid	profiles,	liver	และ	renal	function	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 3.	 การตรวจระดับฮอร์โมนเพศเป็นระยะ	โดยเฉพาะช่วงท่ีมีการปรับขนาดฮอร์โมน	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 4.	 	แนะนำาให้หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงต่าง	ๆ	ได้แก่	งดสูบบุหร่ี	ควบคุมน้ำาหนัก	เป็นต้น	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

	 5.	 	ควรใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในขนาดท่ีน้อยท่ีสุด	 สำาหรับหญิงข้ามเพศควรเลือกฮอร์โมน	estrogen	 ใน 

รูปแบบผ่านทางผิวหนัง	(transdermal)	ชายข้ามเพศควรเลือกฮอร์โมน	testosterone	ในรูปแบบเจล	

หรือ	แบบฉีดท่ีออกฤทธ์ิระยะยาว	(คำาแนะนำาระดับที่	1)
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132.	 	ผลของการได้รับฮอร์โมนข้ามเพศ 
ต่อระบบต่าง	ๆ	ในร่างกาย

	 ผลของการได้รับฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวสำาหรับบางระบบในร่างกาย	สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ดังน้ี

 1. มะเร็งและเน้ืองอก

	 จากข้อมูลของผู้ป่วยหญิงและชายท่ีมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ	พบว่าผลของการได้รับฮอร์โมนชดเชยอาจมีความ

สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งหรือเน้ืองอกท่ีเก่ียวข้องกับฮอร์โมนเพศ	(hormonal	dependent	tumor)	เช่น	มะเร็งเต้านม	 

มะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก	และมะเร็งต่อมลูกหมาก	เป็นต้น	ดังน้ันการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศเป็นระยะเวลานานและในขนาด

ท่ีสูงกว่าการให้ฮอร์โมนชดเชย	จึงต้องมีความระมัดระวัง2

 • หญิงข้ามเพศ

	 	 พบว่าความชุกของมะเร็งเต้านมในหญิง

ข้ามเพศน้อยกว่าผู้หญิงเพศกำาเนิด	 แต่สูงกว่าผู้ชายเพศ

กำาเนิด	ขณะท่ีมะเร็งต่อมลูกหมากในหญิงข้ามเพศจะพบ

น้อยกว่าผู้ชายเพศกำาเนิด3	 ส่วนมะเร็งตำาแหน่งอ่ืน	 เช่น	

มะเร็งอัณฑะไม่พบมากข้ึน

	 กลุ่มท่ีใช้ฮอร์โมน	 estrogen	 และยาต้าน

ฮอร์โมนเพศชาย	(anti-androgens	เช่น	cyproterone	 

acetate)	 มีรายงานความชุกของเน้ืองอกต่อมใต้สมอง

ชนิดท่ีสร้างฮอร์โมนโปรแลคติน	(prolactinoma)	 และ

เน้ืองอกของเย่ือหุ้มสมอง	(meningioma)	สูงข้ึน	ซ่ึงยัง

ไม่ทราบเหตุผล1, 4

คำาแนะนำา: 

•	 	ตรวจประเมินเต้านมเหมือนผู้หญิงท่ัวไป	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มท่ีได้รับฮอร์โมน	estro-

gen	นานกว่า	30	ปี	หรือ	หญิงข้ามเพศมีอายุ

มากกว่า	50	ปี	หรือ	กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง

เต้านม	เช่น	มีประวัติครอบครัว	เป็นต้น3, 4 (คำา

แนะนำาระดับที่	2)

•	 	ตรวจต่อมลูกหมาก	และติดตามระดับ	prostatic	 

surface	antigen	(PSA)	 เหมือนผู้ชายท่ัวไป	

แต่ค่าของ	PSA	ท่ีมากกว่า	1	ng/mL	ถือว่าผิด

ปกติ	เม่ือเทียบกับค่า	4	ng/mL	ในผู้ชายท่ัวไป5, 6  

(คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	ขณะท่ียังคงได้รับฮอร์โมน	estrogen	ให้ติดตาม

ระดับฮอร์โมนโปรแลคติน	(prolactin)	 เป็น

ระยะ	และพิจารณาทำาการตรวจ	imaging	กรณี

ท่ีระดับฮอร์โมน	prolactin	สูงข้ึน1, 5 (คำาแนะนำา

ระดับที่	2)
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 • ชายข้ามเพศ

	 ผลการศึกษาระยะยาวของการเกิดมะเร็งมดลูก	มะเร็งช่องคลอด	มะเร็งรังไข่	และมะเร็งปากมดลูก	ไม่พบว่า

เพ่ิมสูงข้ึน	แต่สัมพันธ์กับปัจจัยเส่ียงท่ัวไป	ได้แก่	การสูบบุหร่ี,	การด่ืมสุรา,	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และการไม่ได้

เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งตามเกณฑ์

คำาแนะนำา: 

•	 ตรวจคัดกรองมะเร็งและเน้ืองอกเช่นเดียวกับประชากรท่ัวไป	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	กรณีท่ีไม่ได้ผ่าตัดหน้าอก	 ให้ประเมินด้วยการตรวจ	mammogram	 เช่นเดียวกับหญิงเพศกำาเนิดท่ัวไป

คือ	เม่ืออายุ	>40	ปี	โดยแนะนำาให้ทำาทุก	1	ปี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 กรณีท่ีทำาการผ่าตัดหน้าอกแล้ว	ให้ทำาการตรวจร่างกายประจำาทุกปี4, 5 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	ตรวจภายใน	(pelvic	examination)	ประจำาปี	พิจารณาการตรวจ	endometrium	ultrasound	เพ่ิมเติม

โดยเฉพาะรายท่ีอายุมากกว่า	40	หรือมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ2-5 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

 2. ระบบหัวใจ สมอง และหลอดเลือด

	 เป็นท่ีทราบกันว่าชายเพศกำาเนิดมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดเลือดหัวใจสูงกว่าเพศหญิง	รวมถึงผล

การศึกษาของการให้ฮอร์โมนชดเชยในหญิงวัยหมดประจำาเดือน	พบว่ามีอัตราเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวเพ่ิมข้ึน

 • หญิงข้ามเพศ

	 	 ความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในหญิงข้ามเพศไม่แตกต่างจากผู้ชายเพศกำาเนิดท่ัวไป	

แต่บางรายงานพบว่าสูงกว่าผู้หญิงท่ัวไป	 มีรายงานพบ

ความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกับผู้หญิงท่ัวไป	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มท่ีใช้ฮอร์โมน

ปริมาณสูง	เช่น	ethinyl	estradiol	หรือ	มีการใช้ฮอร์โมน	

progesterone	และ	anti-androgens	ร่วมด้วย

คำาแนะนำา: 

•	 	ควรเลือกใช้ฮอร์โมน	estrogen	 ท่ีมีขนาด

ต่ำาสุด	และควรเลือกรูปแบบผ่านทางผิวหนัง	

(transdermal)	 โดยท่ีไม่ควรใช้ฮอร์โมน	

progesterone	หรือกลุ่ม	anti-androgens	

(คำาแนะนำาระดับที่	2)
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 • ชายข้ามเพศ

	 	 ท้ังโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองไม่พบความผิดปกติเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับผู้ชายและผู้หญิง

เพศกำาเนิด	แต่บางการศึกษาพบว่ามีความชุกของการเกิด

โรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าผู้หญิงท่ัวไป7	 ซ่ึงอาจอธิบาย

จากการเปล่ียนแปลงของไขมันซ่ึงมีลักษณะคล้ายผู้ชาย

เพศกำาเนิดมากข้ึน

 3. ระบบเมแทบอลิซึม (metabolism)

	 ผลต่อระบบของเมแทบอลิซึมจากการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศมีดังน้ี

 • การเปล่ียนแปลงของระดับไขมันในเลือด

	 	 กล่าวคือ	ฮอร์โมน	testosterone	ทำาให้ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิด	HDL	(high-density	lipoprotein)	

ลดลง	แต่ระดับไขมัน	triglyceride	และ	LDL	(low-density	lipoprotein)	สูงข้ึน	ส่วนฮอร์โมน	estrogen	เพ่ิมระดับ	

triglyceride	และ	HDL	แต่ลดระดับ	LDL3, 7

 • เบาหวาน

	 	 ผลของฮอร์โมน	testosterone	ไม่เพ่ิมภาวะ	insulin	resistance	แต่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีรังไข่

คล้ายภาวะ	polycystic	ovarian	syndrome	(PCOS)	ขณะท่ีผลของฮอร์โมน	estrogen	ทำาให้ภาวะ	insulin	resistance	

เพ่ิมข้ึน	อย่างไรก็ตามจากข้อมูลท่ีมีรายงานพบว่าไม่ได้เพ่ิมความชุกของโรคเบาหวานโดยตรง

 • ความดันโลหิตสูง

	 	 พบว่าฮอร์โมน	estrogen	ทำาให้น้ำาหนักข้ึนและบวม	และอาจทำาให้ความดันโลหิตสูงข้ึนได้

 4. ภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันและความเข้มเลือดเพ่ิมข้ึน

	 เป็นท่ีทราบกันดีถึงความสัมพันธ์ของภาวะหลอดเลือดดำาอุดตันกับการใช้ฮอร์โมนเพศหญิง	โดยมักพบในกรณี

ท่ีได้รับฮอร์โมนในปริมาณท่ีสูงและเป็นระยะเวลานาน	ส่วนของฮอร์โมนเพศชายจะสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเลือดท่ี

เพ่ิมข้ึน

คำาแนะนำา: 

•	 	หลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง	โดยเฉพาะการสูบบุหร่ี	

(คำาแนะนำาระดับที่	1)
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 • หญิงข้ามเพศ

	 	 ไม่พบความชุกของการเกิดหลอดเลือด

ดำาอุดตันเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีใช้ฮอร์โมนใน

รูปแบบ	transdermal	 ส่วนใหญ่ผู้ใช้ฮอร์โมนท่ีเกิด

หลอดเลือดดำาอุดตันจะพบในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงอยู่เดิม	 

(prothrombotic	risk	factors)	เช่น	มีความผิดปกติทาง

พันธุกรรม,	อายุมากกว่า	50	ปี,	อ้วน	(BMI	>	27	kg/m2)	 

และสูบบุหร่ี

 • ชายข้ามเพศ

	 	 ไม่พบว่าการใช้ฮอร์โมน	testosterone	ทำาให้เกิดหลอดเลือดดำาอุดตันมากข้ึน	ส่วนความเข้มเลือดอาจ

พบว่าเพ่ิมสูงข้ึนได้แต่ไม่มีพบความผิดปกติทางคลินิก3

คำาแนะนำา: 

•	 	ควรเลือกใช้รูปแบบฮอร์โมนท่ีมีระดับในกระแสเลือดค่อนข้างคงท่ี	ได้แก่	ชนิดทาผิวหนัง	หรือยาฉีดท่ีออก

ฤทธ์ิระยะยาว	และหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงท่ีทำาให้เกิดโรคหลอดเลือด	เช่น	การสูบบุหร่ี	(คำาแนะนำาระดับท่ี	2)

•	 	ประเมินความเข้มของเลือด	1-2	คร้ังต่อปี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

คำาแนะนำา: 

•	 	ควรเลือกใช้ฮอร์โมน	estrogen	 ในรูปแบบ	

transdermal	 และแก้ไขปัจจัยเส่ียงท่ีอาจ

ทำาให้เกิดภาวะดังกล่าว	(คำาแนะนำาระดับท่ี	2)

 5. ผลต่อกระดูก

	 ฮอร์โมนเพศชายมีบทบาทสำาคัญในการขยายขนาดของกระดูก	(radial	bone	expansion)	ส่วนฮอร์โมนเพศ

หญิงทำาหน้าท่ีเสริมความหนาแน่นของกระดูก	(endosteal	bone	apposition)	ดังน้ันโดยท่ัวไปกระดูกของผู้ชายจะ

หนาและใหญ่กว่าของผู้หญิง8

	 การใช้ฮอร์โมนเพ่ือการข้ามเพศแบ่งได้เป็น	2	ระยะ	ได้แก่	

	 1.		การกดฮอร์โมนเพศช่วงการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวด้วยยา	gonadotropin-releasing	hormone	(GnRH)	agonist	

	 2.		การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ	 นอกจากน้ีกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศซ่ึงมีการตัดรังไข่และอัณฑะออก	 จะมีผล

ทำาให้ฮอร์โมนเพศเดิมของคนข้ามเพศลดลง	ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาของกระดูก1
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 • หญิงข้ามเพศ

	 	 จากการศึกษาพบว่ามวลกระดูก	(bone	mineral	density,	BMD)	ของกลุ่มหญิงข้ามเพศต่ำากว่าประชากร

ท่ัวไปต้ังแต่ก่อนเร่ิมฮอร์โมนข้ามเพศ8	ซ่ึงยังไม่ทราบสาเหตุ	อาจเกิดจากกิจกรรมกลางแจ้งน้อยกว่าทำาให้ระดับวิตามิน

ดีต่ำากว่า

	 	 ผลของการได้รับฮอร์โมนข้ามเพศในหญิงข้ามเพศพบว่าท้ังระยะส้ันและระยะยาวไม่พบการเกิดกระดูก

หักเพ่ิมข้ึน	โดยลักษณะของกระดูกจะมีความคล้ายคลึงผู้หญิงเพศกำาเนิดมากกว่าชายเพศกำาเนิด	ดังน้ันถ้ามีการหยุด

ฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มท่ีได้ทำาการผ่าตัดอัณฑะออกแล้วจะทำาให้กระดูกบางลงมากข้ึน

 • ชายข้ามเพศ

	 	 ค่ามวลกระดูกในผู้ชายข้ามเพศก่อนการได้รับฮอร์โมน	testosterone	ไม่แตกต่างจากผู้หญิงเพศกำาเนิด	

เม่ือได้รับฮอร์โมนพบว่าขนาดของกระดูกจะใหญ่และหนาข้ึน	และมีการเปล่ียนแปลงของกระดูกไปในทางของผู้ชายเพศ

กำาเนิด	สำาหรับกลุ่มท่ีได้รับการผ่าตัดรังไข่ออก	การได้รับฮอร์โมนเพศชายสามารถป้องกันการลดลงของมวลกระดูกท้ัง

ในระยะส้ันและยาว	และไม่มีผลต่อการเกิดกระดูกหัก

คำาแนะนำา: 

•	 	เกณฑ์สำาหรับการตรวจวัดมวลกระดูก	(BMD)	ใช้เกณฑ์เดียวกับหญิงเพศกำาเนิด3, 8 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	รับประทานแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอ	ควรมีระดับวิตามินดีมากกว่า	30	ng/mL	โดยควรได้รับวัน

ละ	800-1,000	IU	และปริมาณแคลเซียมอย่างน้อยวันละ	1,000	มิลลิกรัม	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

•	 	หลีกเล่ียงปัจจัยท่ีมีผลเสียต่อกระดูก	 เช่น	 การสูบบุหร่ี,	 การด่ืมสุรา,	 น้ำาหนักตัวน้อย,	 การใช้ยากลุ่ม 

สเตียรอยด์	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีควรออกกำาลังกายท่ีมีการลงน้ำาหนัก	(weight-bearing	activity)	 ให้

เพียงพอ	(คำาแนะนำาระดับที่	1)

•	 	ท้ังหญิงและชายข้ามเพศ	สามารถใช้ฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวได้	โดยไม่จำาเป็นต้องหยุดท่ีอายุมากกว่า	

50	ปี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	กรณีชายข้ามเพศ	 นอกจากติดตามระดับฮอร์โมน	testosterone	 อาจใช้ระดับฮอร์โมน	luteinizing	

hormone	(LH)	เป็นการบอกระดับฮอร์โมน	testosterone	ท่ีเหมาะสมได้1, 8 (คำาแนะนำาระดับที่	2)

•	 	การตรวจและรักษาภาวะกระดูกบางให้พิจารณาเหมือนประชากรกลุ่มเส่ียงท่ัวไป	(แผนภูมิท่ี	1)	อายุท่ีควร

เร่ิมตรวจมวลกระดูกถ้าไม่มีความเส่ียงให้เร่ิมท่ีอายุต้ังแต่	65	ปี	แต่สำาหรับกลุ่มหญิงข้ามเพศท่ีแปลงเพศ

หรือตัดอัณฑะแล้ว	แนะนำาให้ตรวจทันทีหากมีการหยุดใช้ฮอร์โมนเพศหญิง	หรือใช้ฮอร์โมนไม่สม่ำาเสมอ	

(poor	compliance)	(คำาแนะนำาระดับที่	2)
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แผนภูมิท่ี 1:	แนวทางการตรวจประเมินกระดูกสำาหรับคนข้ามเพศ8

ผู้ชายข้ามเพศ

ผู้หญิงข้ามเพศ

ไม่มี

มี ส่งตรวจ DXA

ปัจจัยเส่ียงต่อภาวะกระดูกพรุน 
(osteoporosis)

•	 อายุ	>65	ปี

•	 	มีประวัติครอบครัว 

เป็นโรคกระดูกพรุน

•	 สูบบุหร่ี

•	 ด่ืมแอลกอฮอล์*

•	 น้ำาหนักตัวน้อย**
•	 	มีประวัติกระดูกหักเองโดยไม่ได้ประสบ

อุบัติเหตุ

•	 ใช้ยาสเตียรอยด์***
•	 เป็นโรค	rheumatoid	arthritis

•	 	ได้รับการตัดอัณฑะหรือรังไข่ไปแล้ว 

	(gonadectomy)

ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการเกิด

ปัจจัยเส่ียงดังกล่าว

แนะนำาการปฏิบัติตัวท่ีส่งผลดีต่อกระดูก	

เช่น	

การรับประทานแคลเซียมและ	vitamin	D	 

อย่างเพียงพอ	รวมท้ังการออกกำาลังกาย 

ท่ีมีการลงน้ำาหนักกระดูก	 (weight	

bearing	exercise)	อย่างสม่ำาเสมอ

ปกติ

T-score	มากกว่า	-1

กระดูกบาง 

(osteopenia)

T-score	-1	ถึง	-2.5

กระดูกพรุน 

(osteoporosis)

T-score	-1	ถึง	-2.5

ตรวจ	DXA

ซ้ำาทุก	1-2	ปี

มวลกระดูกลดลง

(bone	loss)****

ตรวจหาสาเหตุทุติยภูมิ	

(secondary	causes)	

ของ	osteoporosis

พบ ไม่พบ

ตรวจ DXA 

ทุก 2-5 ปี

รักษาสาเหตุ ให้การรักษา

ภาวะกระดูกพรุน

ตรวจ DXA

ซ้ำาท่ี 1 ปี

มวลกระดูก

ไม่เปล่ียนแปลง	/เพ่ิมข้ึน

หมายเหตุ:  

DXA	(Dual	energy	X-ray	Absorptiometry)	เป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน;	

*	 	ด่ืมมากกว่าหรือเท่ากับ	3	ด่ืมมาตรฐาน	(3	drinks)	ต่อวัน	โดย	1	drink	=	12	ออนซ์	หรือ	

360	ซีซี	ของเบียร์	(4-5%	alcohol)	=	5	ออนซ์	หรือ	150	ซีซี	ของไวน์	(12%	alcohol)		

=	1.5	ออนซ์	หรือ	45	cc	ของ	เหล้า,	วิสก้ี,	เหล้าขาว	(40%	alcohol);	

**	 ค่าดัชนีมวลกาย	(BMI)	น้อยกว่า	20	kg/m2;

***	 	กำาลังใช้หรือมีประวัติเคยใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์	ขนาดมากกว่า	prednisolone	5	mg/day	 

เป็นเวลานานต้ังแต่	3	เดือนข้ึนไป;	

****		มวลกระดูกลดลงต้ังแต่ร้อยละ	5	 ต่อปีข้ึนไป	 (โดยใช้การคำานวณจากค่า	 least	 

significant	change)
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141.	 	ระบาดวิทยาของการใช้สารเสพติด 
ในกลุ่มคนข้ามเพศ

	 ข้อมูลของการสูบบุหร่ี	 การใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 และสารเสพติดให้โทษผิดกฎหมาย	(ได้แก่	 กัญชา	 

เมทแอมเฟตามีน	เคตามีน	ยาอี	(ecstasy)	ป๊อปเปอร์	สารระเหย	ฯลฯ)	ในกลุ่มคนข้ามเพศยังมีไม่มากเหมือนเช่น 

ในกลุ่ม	LGB	(Gay,	Lesbian	 และ	Bisexual)	 แต่มีข้อสังเกตว่ากลุ่มคนข้ามเพศอาจมีอัตราการใช้สารดังกล่าวท่ี

สูงมากกว่ากลุ่ม	heterosexual	(คนรักต่างเพศ)	 ซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่ม	LGB	 ท่ีมีงานวิจัย	meta-analysis	

รองรับว่า	LGB	มีความเส่ียงท่ีจะมีปัญหาจากการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้โทษผิดกฎหมายมากกว่า

กลุ่ม	heterosexual	ประมาณ	1.5-2	เท่า1	ท้ังน้ี	ในกลุ่มคนข้ามเพศเองได้มีรายงานการสำารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า 

ผู้หญิงข้ามเพศมีอัตราการใช้สารเสพติดให้โทษผิดกฎหมายประมาณร้อยละ	26.7	 การใช้กัญชาร้อยละ	20.2	 และ

มีปัญหาจากการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสารอ่ืน	 ๆ	 ประมาณร้อยละ	13.7	 ซ่ึงนับเป็นอัตราการใช้ท่ีสูงกว่ากลุ่ม

ประชากรท่ัวไป2, 3

	 ในประเทศไทย	 มีหลายการศึกษาท่ีทำาการสำารวจกลุ่มคนข้ามเพศในพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย	 โดย	

Guadamuz	 และคณะ4	 ได้สำารวจพฤติกรรมของกลุ่มคนข้ามเพศในกรุงเทพมหานครฯ,	 เชียงใหม่	 และภูเก็ตในปี	

พ.ศ.	2548	 จำานวน	474	 คน	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย	24	 ปี	 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายใน	 

3	 เดือนท่ีผ่านมาร้อยละ	81	 ใช้สารเสพติดให้โทษผิดกฎหมายและใช้ยานอนหลับแบบผิดวัตถุประสงค์	 ร้อยละ	

42.6	 และ	 ศ.เกียรติคุณ	 นพ.ดร.สุวัฒน์	 และคณะ5	 ได้ทำาการสำารวจพฤติกรรมกลุ่มคนข้ามเพศจำานวน	140	 คนใน

จังหวัดเชียงใหม่ในปี	 พ.ศ.	2551-2552	 พบว่ามีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ร้อยละ	85.3	 โดยเป็นผู้ท่ีด่ืมหนักร้อยละ	13.9	 

(ด่ืมมากกว่า	7	 คร้ังต่อสัปดาห์)	 และมีอัตราการใช้เมทแอมเฟตามีนร้อยละ	10.0	 กัญชาร้อยละ	0.7	 และเฮโรอีน 

ร้อยละ	0.7	นอกจากน้ี	ยังมีรายงานโดย	Nemoto	และคณะ6	ท่ีทำาการสำารวจกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศท่ีทำางานบริการทาง

เพศในเขตกรุงเทพมหานครฯ	จำานวน	112	คน	(อายุเฉล่ีย	25	ปี)	พบว่าภายใน	1	ปีท่ีผ่านมา	กลุ่มตัวอย่างด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ	99.1	ใช้กัญชาร้อยละ	32.1	ใช้ยาอีร้อยละ	35.7	ใช้เคตามีนร้อยละ	19.6	และใช้แอมเฟตามีน 

ร้อยละ	9.8	 นอกจากน้ี	 พบว่าใน	6	 เดือนท่ีผ่านมา	 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกับการมี 

เพศสัมพันธ์กับผู้มารับบริการถึงร้อยละ	97.3	 ใช้ร่วมกับคู่นอน	(ท่ีไม่ใช่ผู้มารับบริการ)	 ร้อยละ	98.3	 ใช้สารเสพติด 

ให้โทษผิดกฎหมายร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้มารับบริการร้อยละ	43.2	และใช้สารเสพติดผิดกฎหมายร่วมกับการมี

เพศสัมพันธ์กับคู่นอนร้อยละ	23.3	ซ่ึงท้ังหมดน้ีอาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี,	ไวรัสตับอักเสบ	และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์อ่ืน	ๆ 	ท้ังน้ีสารเสพติดให้โทษท่ีมีข้อมูลว่ามีการใช้ในกลุ่มคนข้ามเพศได้แสดงรายละเอียดในตารางท่ี	1
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ตารางท่ี 1 สารเสพติดท่ีมีข้อมูลการใช้ในกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย

สารเสพติด กลไกการออกฤทธ์ิ  

อาการและความผิดปกติท่ีอาจเกิดจากการใช้
การรักษาภาวะเสพติด

นิโคติน	(บุหร่ี) มีฤทธ์ิกระตุ้น	nicotinic	acetylcholine	receptor	 ในสมอง	

ทำาให้เกิดการต่ืนตัว	สมาธิความจำาดีข้ึน	อารมณ์ดีข้ึน	ก่อให้เกิด 

ภาวะเสพติดได้ง่าย	 และสารพิษหลายชนิดในบุหร่ีสามารถ 

ก่อให้เกิดโรคมะเร็งของอวัยวะต่าง	ๆ 	และทำาให้เกิดโรคหลอดเลือด 

หัวใจหรือสมองได้

มียารักษา	 ได้แก่	varenicline,	

bupropion	 และ	 nicotine	 

replacement	therapy	ร่วมกับ

การรักษาทางจิตสังคม

แอลกอฮอล์

(เหล้า	เบียร์	ไวน์)

มีฤทธ์ิกดประสาท	ออกฤทธ์ิเพ่ิมการทำางานของระบบ	GABA	ทำาให้

มีสัญญาณประสาทลดลง	 ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย	 ยับย้ัง 

ตัวเองได้น้อยลง	 มีอาการเคล่ือนไหวผิดปกติ	 ง่วงซึม	 และหาก

ใช้ในขนาดสูงสามารถกดการหายใจและทำาให้เสียชีวิตได้	การใช้ 

เป็นประจำาจะก่อให้เกิดภาวะเสพติด,	 อาการถอนแอลกอฮอล์	

และโรคมะเร็งชนิดต่าง	ๆ 	รวมถึงโรคทางกาย	เช่น	โรคตับอักเสบ	

หรือตับแข็งได้

ยาลดอาการถอนเป็นยากลุ่ม	

benzodiazepine	 ยาลดการ 

กลับไปด่ืม	 คือ	 topiramate	 

baclofen	และ	disulfiram	(ภาย

ใต้การกำากับดูแลของแพทย์)	 

ร่วมกับการรักษาทางจิตสังคม

เฮโรอีน มีฤทธ์ิกดประสาท	ออกฤทธ์ิต่อตัวรับสัญญาณประเภทโอปิออยด์	

ทำาให้รู้สึกมึนเมา	อารมณ์ดีข้ึน	เกิดภาวะเสพติดได้ง่าย	ลดอาการ

ปวด	ง่วงซึม	ในขนาดสูงสามารถกดการหายใจและทำาให้เสียชีวิต	

หากใช้วิธีฉีดเข้าหลอดเลือด	 อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 

เอชไอวี	และไวรัสตับอักเสบบีและซี	ได้

ยารักษาท้ังอาการถอนและป้องกัน

การกลับไปใช้ซ้ำา	 ได้แก่	meth-

adone	 ร่วมกับการรักษาทาง

จิตสังคม

แอมเฟตามีน/	

เมทแอมเฟตามีน

มีฤทธ์ิกระตุ้นประสาท	 ออกฤทธ์ิเพ่ิมการทำางานของระบบสาร

ส่ือประสาท	dopamine	 ทำาให้ต่ืนตัว	 เกิดความรู้สึกเป็นสุข	 

เกิดภาวะเสพติดได้ง่าย	ทางจิตใจอาจเกิดอาการวิตกกังวล	อาการ

ระแวง	 หรืออาจมีอาการหูแว่วประสาทหลอน	 ในบางรายอาจ

ใช้ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ทำาให้เพ่ิมความรู้สึกทางเพศ	 หากใช้

วิธีฉีดเข้าหลอดเลือด	 อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี	 

และไวรัสตับอักเสบบีและซีได้

ยังไม่มียาท่ีใช้รักษาภาวะเสพติด

โดยเฉพาะ	 การรักษาอาศัยการ

รักษาทางจิตสังคมเป็นหลัก	 เช่น	

การสัมภาษณ์	 สร้างแรงจูงใจ

ให้เลิกสาร	 การทำาจิตบำาบัดเชิง

ความคิดและพฤติกรรม	 การให้

รางวัลเป็นแรงเสริมในการเลิกเสพ	 

การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม	

หรือชุมชนบำาบัด
ยาอี	 

(ecstasy)

มีฤทธ์ิกระตุ้นและหลอนประสาท	 ออกฤทธ์ิเพ่ิมการทำางานของ

ระบบสารส่ือประสาท	dopamine	และ	serotonin	ทำาให้ต่ืนตัว	

เกิดความรู้สึกเคล้ิมสุข	มีประสาทสัมผัสผิดเพ้ียนไปจากเดิม	อาจ

เกิดอาการวิตกกังวล	อาการระแวง	หูแว่ว	หรือประสาทหลอนได้
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) สารเสพติดท่ีมีข้อมูลการใช้ในกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย

สารเสพติด กลไกการออกฤทธ์ิ  

อาการและความผิดปกติท่ีอาจเกิดจากการใช้
การรักษาภาวะเสพติด

เคตามีน/	ยาเค ออกฤทธ์ิต่อตัวรับสัญญาณ	NMDA	 ทำาให้เกิดภาวะหลุดลอย	

(dissociative	state)	รู้สึกอารมณ์ดีข้ึน	เห็นภาพซ้อน	เกิดความ

รู้สึกเปล่ียนแปลงภายในร่างกาย	และมีประสาทสัมผัสการมองเห็น

เปล่ียนแปลงไป	มีฤทธ์ิเสพติด	ผลข้างเคียงคืออาจเกิดตับอักเสบ	

หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ยังไม่มียาท่ีใช้รักษาภาวะเสพติด

โดยเฉพาะ	 การรักษาอาศัยการ

รักษาทางจิตสังคมเป็นหลัก	 เช่น	

การสัมภาษณ์	 สร้างแรงจูงใจ

ให้เลิกสาร	 การทำาจิตบำาบัดเชิง

ความคิดและพฤติกรรม	 การให้

รางวัลเป็นแรงเสริมในการเลิกเสพ	 

การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม	

หรือชุมชนบำาบัด

ป๊อปเปอร์	 

(popper)

เป็นสารระเหยประเภท	nitrite	 ออกฤทธ์ิเป็นสารท่ีขยายหลอด

เลือด	ทำาให้เกิดความรู้สึกร้อนผ่าวข้ึนบริเวณหน้าและศีรษะ	อาจ

เพ่ิมอารมณ์ทางเพศได้	อาจเกิดปัญหาต่อหัวใจและหลอดเลือดได้

หากใช้เป็นระยะเวลานาน

กัญชา มีฤทธ์ิกดประสาท	ออกฤทธ์ิต่อตัวรับสัญญาณประเภทโอปิออยด์	

ทำาให้รู้สึกมึนเมา	อารมณ์ดีข้ึน	เกิดภาวะเสพติดได้ง่าย	ลดอาการ

ปวด	ง่วงซึม	ในขนาดสูงสามารถกดการหายใจและทำาให้เสียชีวิต	

หากใช้วิธีฉีดเข้าหลอดเลือด	อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช

ไอวี	และไวรัสตับอักเสบบีและซี	ได้

ยานอนหลับ	 เป็นสารกดประสาทคล้ายแอลกอฮอล์	 ทำาให้ง่วงซึม	 นอนหลับ	

อาจเกิดอาการมึนเมาและมีการตัดสินใจบกพร่อง	หากใช้ร่วมกับ 

สารกดประสาทอ่ืน	 ๆ	 อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการกดการหายใจ

และเสียชีวิตได้

ค่อย	ๆ 	ลดขนาดลงจนถึงระดับท่ี

ใช้รักษา	โดยอาจใช้ยาท่ีมีฤทธ์ิง่วง

ทดแทนในช่วงแรก

	 ปริมาณของการด่ืมแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดให้โทษผิดกฎหมายท่ีสูงในกลุ่มคนข้ามเพศสามารถ

อธิบายได้จากหลายสาเหตุ	 อาทิเช่น	 การใช้สารเหล่าน้ีอาจมีประโยชน์บางประการต่อตัวผู้ใช้	 เช่น	 ช่วยบรรเทา

ภาวะเครียด	 วิตกกังวล	 หรือซึมเศร้าท่ีอาจเกิดในชีวิตประจำาวัน	 หรือลดความเครียดท่ีเกิดจากการเหยียดเพศ	 หรือ

อาจเป็นเพราะการใช้สารเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในวิธีท่ีใช้เพ่ือเข้าสังคมกับบุคคลอ่ืนในกลุ่มคนข้ามเพศด้วยกัน	 ในทางกลับ

กัน	การใช้สารเสพติดเหล่าน้ีอาจทำาให้เกิดความเส่ียงหรืออันตรายเกิดข้ึน	โดยท่ีผู้ใช้ไม่ได้คาดคิด	เช่น	ภาวะเสพติด	 

(สูญเสียความสามารถในการควบคุมการใช้สารของตนเอง)	มีอาการด้ือยา	(ต้องใช้ขนาดมากข้ึนเร่ือย	ๆ 	เพ่ือให้ได้ผล

เท่าเดิม)	มีอาการถอนยาเวลาหยุดใช้	นอกจากน้ียังทำาให้เกิดปัญหาในหน้าท่ีการงาน	การเรียน	ความสัมพันธ์	และ

ปัญหาในเร่ืองกฎหมายตามมาได้
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142.	 	ผลของการใช้สารเสพติด 
ต่อการผ่าตัดแปลงเพศ

	 การใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีอาจเป็นอุปสรรคหรือเหตุในการระงับการผ่าตัดแปลงเพศได้	 เน่ืองจาก

ก่อนผ่าตัดศัลยแพทย์มักจะต้องส่งผู้ท่ีต้องการผ่าตัดมาประเมินทางจิตวิทยา	 ซ่ึงจะได้รับการประเมินปริมาณการใช้

แอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดด้วย	ถ้าหากตรวจพบว่าผู้ท่ีจะเข้าผ่าตัดมีการใช้สารเสพติด	อาจทำาให้ถูกระงับการ

ผ่าตัดไว้ก่อนได้	เน่ืองจากระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาจมีอาการถอนยาหรือมีอาการอยากเสพยาได้

	 โดยท่ัวไปแพทย์มักจะแนะนำาให้รักษาการติดสารเสพติดให้สามารถควบคุมได้ดีก่อน	จึงจะสามารถเข้ารับการ

ผ่าตัดได้7	นอกจากน้ี	สารเสพติดบางประเภทอาจส่งผลเสียต่อการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัด	เช่น	สารพิษในบุหร่ี	เป็นต้น8	การ

ใช้สารกระตุ้นประสาทกลุ่มเมทแอมเฟตามีนอาจทำาให้เกิดปัญหาต่อหลอดเลือดซ่ึงจะทำาให้เกิดปัญหาการหายของ

บาดแผลตามมาได้เช่นกัน	 นอกจากน้ี	 ประวัติเคยใช้สารเสพติดอาจสร้างตราบาปต่อตัวผู้ใช้	 และอาจเป็นอุปสรรค

ต่อการเข้ารักษาพยาบาล	 เน่ืองจากผู้ใช้สารอาจเกรงกลัวประเด็นในทางกฎหมายหรือการถูกแบ่งแยกกีดกันท่ีได้รับ

จากบุคลากรทางการแพทย์
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143.	 การคดักรองเบื้องต้น

	 การคัดกรองการใช้สารเสพติดสามารถดำาเนินการได้	2	 วิธี	 วิธีแรกใช้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการต้องการคัดกรอง

เฉพาะสารท่ีพบบ่อยในกลุ่มประชากรท่ีใช้สารเสพติดไม่มากชนิด	 อาจสามารถใช้แบบประเมินแยกสารเสพติดใน

แต่ละชนิดได้	เช่น	แบบประเมิน	Fagerstrom	Test	for	Nicotine	Dependence	(FTND)	สำาหรับการประเมินระดับ

การติดบุหร่ี,	แบบประเมิน	Alcohol	Use	Disorder	Identification	Test	(AUDIT)	สำาหรับการประเมินความเส่ียงจาก

การใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	เป็นต้น	สำาหรับวิธีท่ีสองใช้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการสนใจคัดกรองการใช้สารเสพติดโดยรวม 

ซ่ึงจากการศึกษาทางระบาดวิทยาในกลุ่มคนข้ามเพศ	 พบว่าประชากรกลุ่มน้ีมีโอกาสใช้สารเสพติดพร้อมกัน 

หลากหลายชนิด	ดังน้ัน	การใช้แบบคัดกรอง	The	Alcohol,	Smoking	and	Substance	Involvement	Screening	

Test	(ASSIST)	ท่ีสามารถคัดกรองการใช้สารได้หลายตัวพร้อมกันจึงมีความเหมาะสมมากกว่าในประชากรกลุ่มน้ี

	 แบบคัดกรอง	ASSIST	เป็นวิธีการท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาโดยคณะทำางานจากหลากหลายประเทศขององค์การอนามัย

โลก	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ง่าย	ใช้เวลาในการตอบไม่มาก	(5-10	นาที)	สามารถนำาไปใช้ในสถาน

พยาบาลปฐมภูมิเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการใช้สารเสพติดได้สะดวก	นอกจากน้ี	ASSIST	ยังได้รับการ

พัฒนาเพ่ือให้สามารถนำาไปใช้ได้ในบริบทของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	และสามารถคัดกรองการใช้สารเสพติดได้หลาย

ชนิด	เช่น	ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ	(บุหร่ี,	ยาเส้น,	ซิการ์,	ไปป์),	เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทต่าง	ๆ,	กัญชา,	โคเคน,	

สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน	(เมทแอมเฟตามีน	 และแอมเฟตามีน),	 ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ, 

สารหลอนประสาท,	 สารระเหย	(เช่น	 กาว,	 ตัวทำาละลาย	 รวมถึงป็อปเปอร์),	 สารกลุ่มโอปิออยด์	(เฮโรอีน,	 ฝ่ิน, 

ทรามาดอล)	และสารเสพติดอ่ืน	ๆ 	อีกหลายชนิด	ผลการคัดกรอง	ASSIST	สามารถบอกค่าเป็นคะแนนระดับความเส่ียง 

ในการใช้สารเสพติดชนิดต่าง	 ๆ	 ซ่ึงสามารถนำามาพูดคุยกับผู้รับบริการ	 และกำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อไปหลังจาก

ประเมินระดับความเส่ียงแล้ว	 เช่น	 การให้การบำาบัดแบบส้ัน	 หรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญด้านสารเสพติดเพ่ือการประเมิน

และบำาบัดรักษาต่อไป9

	 แบบคัดกรอง	ASSIST	จะช่วยให้สถานพยาบาลทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับการใช้สารเสพติดของผู้รับบริการในช่วง

ชีวิตท่ีผ่านมา	รวมท้ังพฤติกรรมการใช้สารในระยะเวลา	3	เดือนท่ีผ่านมา	นอกจากน้ี	ยังสามารถแสดงให้เห็นปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สารเสพติดในช่วงต่าง	ๆ	เช่น	อาการเป็นพิษ,	การเมาสาร,	ปัญหาความสัมพันธ์และการใช้ชีวิต	

รวมท้ังพฤติกรรมการใช้สารแบบฉีดเข้าหลอดเลือด	ท้ังน้ี	แบบคัดกรอง	ASSIST	ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย	และได้

รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงแล้ว	ประกอบไปด้วยคำาถาม	8	ข้อ	ดังแสดงในตารางท่ี	2
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างคำาถามในแบบคัดกรอง ASSIST9

ข้อท่ี วัตถุประสงค์ ตัวอย่างคำาถาม

1 เพ่ือถามเก่ียวกับชนิดของสารเสพติดท่ีเคยใช้ในช่วง

ชีวิตท่ีผ่านมา

ในชีวิตของคุณ	 คุณเคยใช้สารเสพติดต่อไปน้ีหรือไม่	

(นอกเหนือจากแพทย์ส่ัง)

2 เพ่ือถามเก่ียวกับความถ่ีของการใช้สารเสพติดในช่วง

เร็ว	ๆ	น้ี

ในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา	คุณใช้..........บ่อยเพียงใด

3 เพ่ือถามเก่ียวกับความถ่ีของความต้องการหรืออาการ

อยากเสพสารอย่างรุนแรงในช่วงเร็ว	ๆ	น้ี

ในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา	 คุณเคยรู้สึกอยากท่ีจะ

ใช้..........อย่างรุนแรง	บ่อยเพียงใด

4 เพ่ือถามเก่ียวกับความถ่ีของปัญหาด้านต่าง	ๆ 	ท่ีสัมพันธ์

กับการใช้สารเสพติดท่ีเกิดข้ึนเร็ว	ๆ	น้ี

ในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา	การใช้..........ทำาให้เกิดปัญหา

สุขภาพ	 ครอบครัว	 สังคม	 กฎหมาย	 หรือการเงินกับ

คุณบ่อยเพียงใด

5 เพ่ือถามเก่ียวกับผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานหรือบทบาท

ในชีวิตจากการใช้สารเสพติดท่ีเกิดข้ึนเร็ว	ๆ	น้ี

ในช่วงสามเดือนท่ีผ่านมา	 คุณไม่สามารถทำากิจกรรมท่ี

คุณควรจะทำาได้ตามปกติเน่ืองจากคุณใช้..........บ่อย

เพียงใด

6 เพ่ือถามเก่ียวกับการการท่ีคนอ่ืนสังเกตเห็นว่าผู้ใช้

สารอาจเร่ิมมีปัญหาจากการใช้สารเสพติดผ่านการ

ทักหรือแสดงความเป็นห่วง

เพ่ือนฝูง	ญาติ	หรือคนอ่ืนเคยแสดงความกังวลหรือ

ตักเตือนคุณเก่ียวกับการใช้..........ของคุณหรือไม่

7 เพ่ือถามถึงความพยายามท่ีผู้ใช้สารจะลดหรือหยุด

ใช้สารแต่ไม่สำาเร็จในช่วงเร็ว	 ๆ	 น้ี	 หรือช่วงหลาย

เดือนก่อนหน้า

คุณเคยพยายามหยุดหรือใช้..........ให้น้อยลงแต่ทำา

ไม่สำาเร็จ	หรือไม่

8 เพ่ือถามถึงการใช้สารเสพติดชนิดฉีดซ่ึงจะเพ่ิมความ

อันตรายในด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเร็ว	 ๆ	 น้ี	 

หรือช่วงหลายเดือนก่อนหน้า

คุณเคยใช้สารเสพติดใด	ๆ	โดยการฉีดหรือไม่	

(นอกเหนือจากแพทย์ส่ัง)

	 เม่ือรวมคะแนนจากคำาถามท้ังหมดจะได้คะแนนออกมาเป็น	3	ช่วง	ได้แก่	ระดับความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาจากการ

ใช้สารในระดับต่ำา	ปานกลาง	และสูง	ซ่ึงจะมีช่วงคะแนนท่ีต่างกันระหว่างเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสารอ่ืน	ๆ 	ถ้าพบว่า 

มีความเส่ียงต่ำา	สามารถแนะนำาให้ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับสารเสพติดได้โดยไม่ต้องให้การบำาบัด	แต่หากพบว่ามีความ

เส่ียงปานกลางให้การบำาบัดแบบส้ัน	และหากพบมีความเส่ียงสูงหรือมีการใช้สารฉีดทางหลอดเลือดในเร็ว	ๆ 	น้ี	แนะนำาให้ 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือการประเมินและบำาบัดอย่างเข้มข้นต่อไป	 โดยสถานท่ีส่งต่อควรมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาท่ี

สามารถบำาบัดรักษาปัญหาจากการใช้สารเสพติดได้	 ผลคะแนนและแนวทางการดูแลช่วยเหลือแสดงในตารางท่ี	3	 

(ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคัดกรองฉบับเต็มได้ตามเอกสารอ้างอิงท่ี 9)
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ตารางท่ี 3 ระดับความเส่ียงของการใช้สารเสพติดแต่ละชนิด และวิธีการดูแลช่วยเหลือหลังประเมิน9

ข้อท่ี
คะแนน

ความเส่ียงต่ำา ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง*

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0-3 4-26 27+

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 0-10 11-26 27+

กัญชา 0-3 4-26 27+

โคเคน 0-3 4-26 27+

ยากระตุ้นประสาทกลุ่ม 

แอมเฟตามีน

0-3 4-26 27+

สารระเหย 0-3 4-26 27+

ยากล่อมประสาท 

หรือยานอนหลับ

0-3 4-26 27+

ยาหลอนประสาท 0-3 4-26 27+

สารกลุ่มฝ่ิน	(โอปิออยด์) 0-3 4-26 27+

สารเสพติดอ่ืน	ๆ	 

ระบุ............................

0-3 4-26 27+

วิธีการดูแลช่วยเหลือหลัง

ประเมิน

ให้ความรู้ท่ีถูกต้อง ให้การบำาบัดแบบส้ัน ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ

*		หากมีการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือด	 จะมีความเส่ียงระดับสูง	 แนะนำาให้ส่งต่อผู้เช่ียวชาญและตรวจหาการติดเช้ือไวรัสท่ีติดต่อทางเลือด	

เช่น	เอชไอวี	หรือไวรัสตับอักเสบบีและซี
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144.	 	การบำาบัดแบบสั้น	 
(Brief	Intervention)10

	 การบำาบัดแบบส้ันหรือ	Brief	Intervention	(BI)	 เป็นรูปแบบการให้คำาปรึกษาเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ี,	 ด่ืมแอลกอฮอล์	และการใช้สารเสพติดให้มีความเส่ียงน้อยลง	 โดยท่ัวไปการบำาบัดแบบ	BI	จะใช้เวลาเพียง	

3-15	นาที	หลังจากทำาแบบประเมิน	ASSIST	และจะทำาเฉพาะในผู้ท่ีมีความเส่ียงระดับปานกลางข้ึนไป	ซ่ึง	BI	ได้รับการ

พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความถ่ีของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้11	และมีประสิทธิภาพในการลดการใช้กัญชา12, 13,	 

สารกลุ่มโอปิออยด1์4	และสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน15	ท้ังน้ี	หลักการของ	BI	แสดงในตารางท่ี	4	(ผู้อ่านท่ี

สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือฉบับเต็มได้ตามรายการเอกสารอ้างอิงท่ี 10)

ตารางท่ี 4 แสดงข้ันตอน, วัตถุประสงค์ และตัวอย่างประโยคท่ีใช้ ในการทำาบำาบัดแบบส้ัน (BI)10

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ ตัวอย่างประโยคของข้ันตอน

1.	Asking เพ่ือสอบถามความสมัครใจในการรับคะแนน	

เพ่ือเพ่ิม	sense	of	control	และลด	resistance

“อยากทราบคะแนนจากแบบสอบถาม	

(ASSIST)	ไหมครับ/คะ”

2.	Feedback เพ่ือให้ข้อมูลคะแนนเฉพาะตัวของสารแต่ละตัว

โดยใช้บัตรรายงานผลของ	ASSIST	โดยแจ้งความ

เส่ียงของการใช้สารท่ีอาจเกิดข้ึน

“น่ีเป็นคะแนนความเส่ียงของคุณในสารแต่ละ

ชนิด	 โดยคุณมีความเส่ียงในการใช้......ใน

ระดับ......	ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอาการ......ท้ังตอนน้ี

หรือในอนาคตได้”

3.	Advice เพ่ือให้คำาแนะนำาอย่างเป็นกลางถึงวิธีท่ีจะลด

อันตรายหรือความเส่ียงจากการใช้สาร

“วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลดอันตราย/ความเส่ียง	คือ

ลดหรือเลิกใช้สาร”

4.	Responsibility ให้ผู้เข้ารับการประเมินได้รับผิดชอบตัดสิน

ใจทางเลือกด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี

“ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคุณจะตัดสินใจอย่างไร	ผม/

ดิฉันเพียงแค่แจ้งข้อมูล”

5.	Concerned	I เพ่ือสอบถามความกังวลหลังได้รับ	 

feedback

“รู้สึกอย่างไรบ้างครับ/คะ	กังวลไหมครับ/

คะ”

6.	Good	things เพ่ือสอบถามประโยชน์ของการใช้สาร “ข้อดีหรือประโยชน์ในการใช้......	มีอะไร

บ้างครับ/คะ”
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) แสดงข้ันตอน, วัตถุประสงค์ และตัวอย่างประโยคท่ีใช้ ในการทำาบำาบัดแบบส้ัน (BI)10

ข้ันตอน วัตถุประสงค์ ตัวอย่างประโยคของข้ันตอน

7.	Less	good	things เพ่ือสอบถามโทษท่ีอาจเกิดจากการใช้สาร

แล้วนำามาช่ังน้ำาหนักกับประโยชน์จากการ

ใช้สาร

“ข้อเสียหรือส่ิงท่ีไม่ค่อยดีในการใช้......	มี

อะไรบ้างครับ/คะ”

8.	Summarize	and	reflect เพ่ือสรุปและเปรียบเทียบโทษกับ

ประโยชน์จากการใช้สารว่าคุ้มหรือไม่

ท่ีจะใช้สารต่อไป	โดยให้เน้นโทษหรือ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

“ขอผม/ดิฉันสรุปข้อมูลนะครับ/คะ	คุณ

ชอบใช้......	เพราะ......	แต่ขณะเดียวกัน	

มันก็มีข้อเสียคือ......	ผม/ดิฉัน	เข้าใจถูก

ไหมครับ/คะ”

9.	Concerned	II เพ่ือสอบถามความกังวลในการใช้สาร

อีกคร้ัง

“ดูคุณก็กังวลต่อการใช้......”

10.	Take-home	materials เพ่ือให้เอกสาร	หรือคู่มือกลับบ้านไป

เพ่ืออ่าน	และคิดทบทวนเก่ียวกับความ

เส่ียงจะเกิดข้ึน

“ผม/ดิฉันจะให้เอกสารเก่ียวกับความ

เส่ียงหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาร

กลับไปอ่านนะครับ/คะ”

	 ท้ังน้ี	การใช้แบบประเมิน	ASSIST	และการทำา	BI	 ผู้สัมภาษณ์ควรจะมีท่าทีเป็นกลาง	ถามคำาถามเพ่ิมเติมเพ่ือ

ทำาความเข้าใจท่ีมาท่ีไปของการใช้สารดังกล่าวและปัญหาท่ีเกิดข้ึน	หรือส่ิงท่ีผู้รับบริการมีความกังวล	ไม่ควรโน้มเอียง

ไปทางใดทางหน่ึงมากเกินไป	ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนให้เลิกสารซ้ำา	ๆ	หรือกล่าวตำาหนิผู้รับบริการท่ียังใช้สารอยู่หรือ

ยังเลิกหรือลดสารไม่ได้	 ไม่ควรมีการตัดสินถูกผิด	ควรแสดงความเห็นใจถึงปัญหาท่ีผู้ใช้สารกำาลังเผชิญอยู่	 และเก็บ

รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด	 โดยอาจแจ้งให้ทราบก่อนว่าข้อมูลจากการประเมินจะถูกเก็บเป็น

ความลับ	เพ่ือให้ผู้รับบริการสบายใจมากข้ึนท่ีจะตอบคำาถามตามความเป็นจริง

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	 สามารถสรุปเป็นคำาแนะนำาในการคัดกรองและประเมินการใช้สารเสพติดเบ้ืองต้น

สำาหรับหน่วยบริการทางสาธารณสุขในกลุ่มคนข้ามเพศดังน้ี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 1.	 	ควรมีการคัดกรองและให้ความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี,	การด่ืมแอลกอฮอล์	และการใช้สารเสพติดให้โทษ

ผิดกฎหมายในกลุ่มคนข้ามเพศท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการใช้สารเสพติดท่ีเข้ามารับบริการทางการแพทย์	

เช่น	กลุ่มผู้ท่ีร่วมกับเอชไอวี	หรือมาตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เป็นต้น

	 2.	 	ควรมีการคัดกรองและให้ความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี,	การด่ืมแอลกอฮอล์	และการใช้สารเสพติดให้โทษ

ผิดกฎหมายในกลุ่มคนข้ามเพศท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการใช้สารเสพติดท่ีอยู่ในชุมชน	เช่น	กลุ่มท่ีทำางาน

บริการทางเพศ	หรือทำางานกลางคืน	เป็นต้น

	 3.	 	อาจใช้แบบคัดกรอง	ASSIST	ฉบับภาษาไทย9	เพ่ือคัดกรองผู้ท่ีมีปัญหาจากการสูบบุหร่ี,	การด่ืมแอลกอฮอล์	

และการใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย	รวมท้ังให้การบำาบัดแบบส้ันต่อในกรณีท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหา

จากการใช้สารระดับปานกลางข้ึนไป	 และส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญด้านการบำาบัดปัญหาจากสารเสพติดต่อ

ในกรณีท่ีมีความเส่ียงระดับสูงหรือมีการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือด
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145.	 	มาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด	
(Harm	Reduction)

	 มาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดหรือ	harm	reduction	หมายถึง	นโยบาย,	โปรแกรม	หรือการ

รักษาท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ,	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด	 ท่ีมี

ต่อบุคคล,	ชุมชน	และสังคม16	มาตรการน้ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในช่วงปี	ค.ศ.	1960-1970	โดยในระยะแรกมีเป้าหมายเพ่ือ

ลดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสตับอักเสบและเอชไอวีในผู้ใช้เฮโรอีนแบบฉีดเข้าหลอดเลือด	มาตรการท่ีมีการนำามา

ใช้ในระยะแรก	ได้แก่	การจัดบริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด	(Needle-Syringe	Program;	NSP)	และการจัดบริการ

เมธาโดนระยะยาว	(Methadone	Maintenance	Therapy;	MMT)	ในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นว่า

มาตรการ	harm	reduction	สามารถลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ	ป้องกันการเกิดการเสพยาเกิน

ขนาด	ตลอดจนเพ่ิมการเข้าถึงและการคงอยู่ต่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ16

	 มาตรการ	harm	reduction	 น้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดมากกว่ามุ่งหวังท่ี

จะให้ผู้เสพหยุดการใช้สารอย่างเด็ดขาด	(abstinence)	 โดยหลักการของการวางมาตรการน้ันมุ่งเคารพความเป็น

ปัจเจกบุคคลของผู้เสพ	เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์	มุ่งเน้นท่ีอันตรายของการใช้สารเสพติด	และมีเป้าหมายท่ีเป็น

รูปธรรม16

	 มาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดน้ี	ควรถูกผนวกเข้าเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมการรักษา	แม้ว่า

บางมาตรการจะใช้เป็นทางเลือกสำาหรับผู้ใช้สารเสพติดท่ียังไม่พร้อมเลิกสารก็ตาม	ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษา

โดยยึดความพร้อมของผู้เข้ารับการบำาบัดเป็นศูนย์กลาง
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146.	 	ความสำาคัญของปัญหาสารเสพติด 
และมาตรการลดอันตรายจากการ 
ใช้สารเสพติดในกลุ่มคนข้ามเพศ

	 จากรายงานของ	Substance	Abuse	and	Mental	Health	Services	Administration	(SAMHSA)17	ในปี 

ค.ศ.	2014	พบว่าอุบัติการณ์ของ	Substance	Use	Disorder	(SUD)	ในกลุ่มประชากรท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ	8.4	ในขณะ

ท่ีในกลุ่มคนข้ามเพศน้ันมีอุบัติการณ์ท่ีสูงกว่าคือร้อยละ	25-28	 โดย	SUD	 น้ันมีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี	 

พบว่าการใช้สารเสพติดน้ันเพ่ิมความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน	รวมถึงเพ่ิมความเส่ียง 

ต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย	(risky	sexual	behaviors)

	 การศึกษาอีกฉบับในประเทศสหรัฐอเมริกายังพบว่ากลุ่มผู้หญิงข้ามเพศน้ันมีความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี 

มากกว่ากลุ่มผู้ชายข้ามเพศ18	 ประเด็นน้ีอาจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มหญิงและชายข้ามเพศ	 

อันอาจส่งผลถึงการวางนโยบายเพ่ือป้องกันหรือลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดท่ีอาจจะต้องคำานึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างเพศด้วย	 ในประเทศไทยน้ันจากการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า	 สารเสพติดท่ีพบการใช้มากในกลุ่ม

คนข้ามเพศ	 คือ	 แอลกอฮอล์	 และเมทแอมเฟตามีน	 ส่วนเฮโรอีนน้ันพบการใช้ในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่า5	 โดยเน้ือหา

ของคู่มือแนวทางการบริการสุขภาพบทน้ีจะแสดงถึงมาตรการลดอันตรายท่ีสามารถนำาไปใช้ในกลุ่มคนข้ามเพศ 

โดยจะแบ่งเป็นข้อแนะนำาสำาหรับผู้ให้บริการทางสาธารณสุข	 มาตรการลดอันตรายท่ัวไป	 และมาตรการลดอันตราย

สำาหรับผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือด	รวมท้ังสถานการณ์ของมาตรการ	harm	reduction	ในประเทศไทย

 1. ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ให้บริการสาธารณสุข

	 การออกแบบมาตรการ	harm	reduction	ท่ีจำาเพาะในแต่ละบุคคล	ควรคำานึงถึงปัจจัยของผู้รับบริการในด้าน

ต่าง	ๆ 	ได้แก่	ชนิดของสารเสพติดท่ีใช้,	วิธีการใช้สาร	(route	of	administration)	และแบบแผนการใช้สาร	(pattern	

of	use)	โดยข้ันตอนในการดำาเนินการอาจปฏิบัติได้ดังต่อไปน้ี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 •	 ผู้ให้บริการควรตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของกับสารเสพติดทุกชนิดท่ีผู้เสพใช้	(ตารางท่ี	1)

	 •	 	ประเมินอันตรายและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้สาร	โดยการวิเคราะห์	pattern	of	drug	use	ด้วย

หลักการ	6Ws	อันประกอบด้วย	When,	Where,	Why,	With/From,	Whom,	What	happened	เน่ืองจาก

ปริมาณการใช้สาร	ตลอดจนวิธีการใช้สารท่ีต่างกันจะมีผลต่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน	ตัวอย่างเช่น	การใช้ 

สารเสพติดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดอาจทำาให้เกิดบาดแผลเปิด	 การบาดเจ็บของหลอดเลือด	 และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเม่ือมีการใช้เข็มร่วมกัน

	 •	 	ประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้ใช้สารเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอาจนำาไปสู่อันตรายจากการใช้สาร	โดย

อาจให้ความรู้ด้านผลกระทบเชิงลบควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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	 •	 	ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้การบำาบัดและผู้ใช้สารในการร่วมค้นหาวิธีการลดอันตราย	 และ

ระบุปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน

	 •	 	สนับสนุนให้ผู้ใช้สารระบุเป้าหมายของตนเองเก่ียวกับการใช้สารเสพติด	ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง

และวางแผนว่าจะทำาอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย

	 •	 	ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้สาร	ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงในด้านบวก	รวมไปถึงช่วยเหลือในการจัดการ

กับความยากลำาบากในการเปล่ียนแปลง

 2. มาตรการลดอันตรายท่ัวไป (general harm reduction strategies)19

 • มาตรการการให้ความรู้ (education strategies)

	 	 ข้ันตอนแรกของมาตรการลดอันตราย	 คือ	 การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับผลของสารและความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการใช้สาร	ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีสามารถลดความเส่ียง	การให้ความรู้ควรประกอบด้วย

ข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากสารเสพติดท้ังในด้านสุขภาพและจิตสังคม	ความเส่ียงของการใช้สารเกินขนาด	

โรคติดเช้ือ	โรคทางจิตเวช	การให้ความรู้ควรทำาร่วมกับการรักษาร่วมอ่ืน	ๆ	เช่น	การบำาบัดแบบส้ัน	โดยอาจจะทำาใน

ลักษณะตัวต่อตัวหรือทำาเป็นกลุ่ม	และอาจจะทำาในสถานพยาบาลหรือทำาในสถานท่ีอ่ืน	ๆ	ก็ได้

	 	 ในกลุ่มคนข้ามเพศท่ีทำางานบริการทางเพศในประเทศไทยน้ัน	 จากการศึกษาพบว่ามีการใช้สารเสพติด

ผิดกฎหมายร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์มากถึงร้อยละ	43.26	 ดังน้ันในการให้ความรู้อาจจะเน้นให้ข้อมูลเก่ียวกับการมี

เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย	วิธีการลดความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้

อิทธิพลของการมึนเมาสารเสพติด	สำาหรับกลุ่มท่ีเข้าถึงการรักษาอาจให้ความรู้ในสถานพยาบาล	ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้เข้า

ถึงระบบสุขภาพอาจให้บริการเชิงรุกในชุมชนหรือในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงของผู้รับบริการก็ได้

 • การบำาบัดแบบส้ันและการให้คำาปรึกษา (brief interventions and counselling)

	 	 การบำาบัดแบบส้ันจะเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียง	โดยอาจผสมผสานหลักการของการบำาบัด

ความคิด	(Cognitive	Behavioral	Therapy;	CBT)	และการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

(หลักการของการบำาบัดแบบส้ัน	แสดงไว้ในตารางท่ี	4)

 • มาตรการลดการบาดเจ็บและภาวะอันตราย (intervention to reduce injury and violence)

	 	 การใช้สารเสพติดบางชนิด	เช่น	เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	มีความสัมพันธ์กับการได้รับบาดเจ็บ	ความรุนแรง	 

และปัญหาสังคม	มาตรการในเชิงนโยบายท่ีสามารถลดความรุนแรงจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	เช่น	การควบคุม

การจำาหน่าย	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับท่ีเคร่งครัดน้ัน	 ได้รับการศึกษาวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพใน

การลดอันตรายได้
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 •  มาตรการป้องกันผลของการใช้สารกระตุ้นประสาท (availability of measures to prevent the 

acute consequence of stimulant abuse)

	 	 การศึกษาในเร่ืองมาตรการลดอันตรายในสารกลุ่มกระตุ้นประสาทน้ันมีน้อยกว่ากลุ่มโอปิออยด์มาก	โดย

มาตรการลดอันตรายในกลุ่มสารกระตุ้นประสาทน้ัน	มุ่งเน้นดูแลภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางกายและทางจิต	(ความรุนแรง,	

การทำาร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน,	การฆ่าตัวตาย	รวมถึงฆาตรกรรม)	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ในประเทศ

อินโดนีเซียน้ันมีการพัฒนาโปรแกรมการลดอันตรายจากการใช้สารกลุ่มแอมเฟตามีน	โดยประกอบด้วยการทำางานเชิง

รุกเพ่ือค้นหาเข้าถึงผู้เสพและให้อุปกรณ์การเสพท่ีปลอดภัย	เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับสุขภาพ20

	 	 สำาหรับมาตรการลดอันตรายของสารกระตุ้นประสาทในบริบทของคนข้ามเพศน้ัน	 ยังไม่พบว่ามีการ

จัดโปรแกรมมาตรการลดอันตรายท่ีจำาเพาะเจาะจงสำาหรับในกลุ่มคนข้ามเพศ	 แต่พบว่ามีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับมาตรการลดอันตรายสำาหรับกลุ่มผู้ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	(MSM)21	 วัตถุประสงค์หลักของโครงการน้ี	 

คือ	การเพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่ม	MSM	ท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการในช่วงเวลาปกติได้	โดยจัดให้มีการให้บริการ

หน่วยเคล่ือนท่ีในช่วงเวลากลางคืน	 มาตรการท่ีใช้ประกอบไปด้วยการจัดบริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด	(NSP),	 

การให้ความรู้และการให้คำาปรึกษา,	การตรวจ	oral	HIV	testing	และการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาเช้ือโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์

 3. มาตรการลดอันตรายสำาหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด22

 แนวทางการลดอันตรายสำาหรับผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดแบ่งเป็น	8	องค์ประกอบ	ดังน้ี

 1. การจัดบริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด (Needle and Syringe Program; NSP)

	 	 มาตรการ	NSP	สามารถลดอุบัติการณ์ของการแพร่กระจายของเช้ือเอชไอวี	และโรคท่ีติดต่อทางเลือดอ่ืน	

ๆ	(blood-borne	infections)23	โดยการลดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันระหว่างผู้ท่ีใช้สารเสพติด	โดย	NSP	 ท่ีดีน้ันควร

จะมีบริการให้ข้อมูลตลอดจนอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง	ๆ	อันประกอบไปด้วย	การรักษาภาวะติด

สารเสพติด	การบริการด้านสุขภาพกาย	รวมไปถึงบริการทางกฎหมายและสังคม	นอกเหนือไปจากการให้บริการเข็ม

ฉีดยาและอุปกรณ์ท่ีสะอาดแล้ว	NSP	น้ันอาจจะประกอบด้วยกิจกรรมอ่ืน	ๆ	อีกดังต่อไปน้ี

	 	 -	 ให้ความรู้เก่ียวกับความเส่ียงของการติดเช้ือจากการใช้ยาเสพติดแบบฉีด

	 	 -	 ให้ข้อมูลและคำาแนะนำาเก่ียวกับวิธีการฉีดสารเสพติดให้ปลอดภัย

	 	 -	 ให้บริการอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดท่ีปราศจากเช้ือ	(sterile)

	 	 -	 ให้ความรู้เก่ียวกับการกำาจัดเข็มฉีดยาและอุปกรณ์ฉีดยาท่ีใช้แล้ว
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	 	 โดยท่ัวไปแล้วการให้บริการ	NSP	 น้ันมักจะทำาในผู้ติดสารกลุ่มโอปิออยด์เป็นหลัก	 แต่สำาหรับกรณีของ

กลุ่มคนข้ามเพศน้ันพบว่ามีการใช้สารกลุ่มเมทแอมเฟตามีนมากกว่า	 ซ่ึงพฤติกรรมการฉีดสารเมทแอมเฟตามีนน้ัน

จะแตกต่างจากการฉีดโอปิออยด์ตรงท่ีการฉีดเมทแอมเฟตามีนน้ันผู้เสพจะฉีดสารถ่ีกว่า	 ซ่ึงย่อมจะทำาให้เกิดการ 

แพร่กระจายของโรคติดต่อได้มากกว่าเช่นกัน	 รวมท้ังยังต้องการปริมาณเข็มฉีดยาท่ีมากกว่าด้วย	 นอกจากน้ี	NSP	 

ยังรวมถึงการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศซ่ึงสามารถใช้ในรูปแบบการฉีดเข้ากล้ามได้เช่นกัน	ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องจัดให้มีบริการ	

NSP	ท่ีครอบคลุมการใช้สารและฮอร์โมนชนิดฉีดเหล่าน้ีด้วย

 2. การจัดบริการให้สารทดแทนสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid Substitution Therapy, OST)

	 	 มีการศึกษาพบว่าการรักษาด้วย	OST	 ซ่ึงได้แก่	methadone	หรือ	buprenorphine	maintenance	

therapy	สามารถลดการใช้เฮโรอีนลงได้	นอกจากน้ี	OST	สามารถลดความเส่ียงของการติดเช้ือเอชไอวีและไวรัสตับ

อักเสบซีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีด	เพ่ิมความต่อเน่ือง	(adherence)	ของการรับประทานยาต้านไวรัส	(antiret-

roviral	therapy)	และยังสามารถลดความเส่ียงต่อการใช้	opioid	เกินขนาดได้

	 	 สำาหรับในประเทศไทยไทยน้ันมีบริการ	methadone	maintenance	 สำาหรับผู้ใช้สารเสพติดกลุ่ม 

โอปิออยด์ท่ียังไม่สามารถหยุดการใช้สารได้	ส่วนในกรณีของคนข้ามเพศน้ันน้ันเน่ืองจากการใช้สารกลุ่มโอปิออยด์ยัง

ไม่สูงเม่ือเทียบกับสารอ่ืน	 ๆ	 จึงยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลดอันตรายในประชากรกลุ่มน้ี	 แต่อย่างไร

ก็ตามสำาหรับกลุ่มคนข้ามเพศท่ีติดสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์และยังไม่สามารถหยุดการใช้สารได้	และมีข้อบ่งช้ีในการ

ใช้บริการ	OST	ผู้ให้บริการทางการแพทย์ควรให้คำาแนะนำาเร่ือง	OST	และตัดสินใจร่วมกัน

 3. การป้องกันการใช้สารเสพติดเกินขนาด (overdose treatment)

	 	 Naloxone	 คือยาท่ีใช้ในการรักษาภาวะ	opioid	overdose	 ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้มี 

คำาแนะนำาว่า	บุคคลท่ีมีโอกาสท่ีจะพบเห็นการเกิดภาวะ	opioid	overdose	ควรท่ีจะสามารถเข้าถึง	naloxone	และ

ควรจะได้รับการฝึกฝนท่ีจะใช้	naloxone	ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้	แต่ในประเทศไทยน้ัน	naloxone	สามารถส่ังจ่าย

ได้เฉพาะจากบุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน	 ต่างกับประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือซ่ึงได้เร่ิมมีการให้บริการ	

take-home	naloxone	program24

	 เน่ืองจากในประเทศไทยน้ันยังไม่มีนโยบายเก่ียวกับการให้บริการ	take-home	naloxone	program	ดังน้ัน

มาตรการท่ีอาจจะนำามาใช้ได้น้ันคือ	การใช้การเรียนรู้แบบเพ่ือนสอนเพ่ือน	(peer-to-peer	education)	เก่ียวกับการ

ปฐมพยาบาลและการกู้ชีวิตเบ้ืองต้น	ตลอดจนส่งเสริมให้คนใกล้ชิดขอความช่วยเหลือและเรียกรถพยาบาลได้ทันทีหาก

สงสัยภาวะการใช้สารเสพติดเกินขนาด
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 4. การให้คำาปรึกษาและตรวจหาเช้ือเอชไอวี (HIV testing and counselling)

	 	 การให้คำาปรึกษาและตรวจหาเช้ือเอชไอวี	 ถือเป็นข้ันแรกของการเข้าถึงการรักษาการติดเช้ือเอชไอวี 

ดังน้ันในบางกรณีอาจจะต้องมีการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน	 เน่ืองจากกลุ่มผู้เสพสารน้ันอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการ

ให้บริการในสถานพยาบาลได้ทุกคน	 นอกจากน้ีการให้บริการการตรวจคัดกรองเอชไอวีควรเช่ือมโยงกับการรักษา

สำาหรับผู้ท่ีตรวจพบผลเลือดเป็นบวก	ย่ิงไปกว่าน้ันควรให้คำาปรึกษาและให้ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการแพร่กระจาย

ของเช้ือเอชไอวีร่วมไปด้วย

 5.  การแนะนำาให้ใช้สารเสพติดในช่องทางอ่ืนท่ีไม่ใช้การฉีดเข้าหลอดเลือด (emphasizing non-injection  

routes of administration over the injection route)

	 	 เป้าหมายคือลดการเร่ิมใช้สารเสพติดโดยวิธีการฉีดเข้าหลอดเลือดในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดท่ีไม่เคย

ใช้แบบฉีดเข้าหลอดเลือด	 และลดการใช้ยาเสพติดแบบฉีดในกลุ่มท่ีใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือดอยู่แล้ว 

โดยให้คำาแนะนำาช่องทางอ่ืนในการใช้สารเสพติดท่ีปลอดภัยกว่า

 6.  การป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (prevention and treatment of sexually  

transmitted infections)

	 	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้ันสามารถเพ่ิมความเส่ียงของการแพร่กระจายเช้ือเอชไอวีได้	 มาตรการ

ลดอันตรายท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 การใช้ถุงยางอนามัย,	 การให้ความรู้เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย,	 การคัด

กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	(STIs)	และให้การรักษาหากพบการติดเช้ือ	ท้ังน้ีเพ่ือความต่อเน่ืองของการดูแลรักษา 

สถานพยาบาลท่ีรักษา	STIs	ควรจะเป็นท่ีเดียวกับท่ีผู้เสพสารเสพติดมาใช้บริการเร่ืองสารเสพติด

 7. การดูแลแผลและหลอดเลือด (wound care and vein maintenance)

	 	 ควรให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลความสะอาด	ตลอดจนการเลือกตำาแหน่งในการฉีดท่ีปลอดภัย	หลีกเล่ียง

การฉีดเข้าหลอดเลือดแดง	รวมถึงการลดจำานวนคร้ังของการฉีดและการเลือกชนิดของสาร	โดยในกลุ่มคนข้ามเพศน้ัน

บางคร้ังนอกจากสารเสพติดแล้ว	อาจมีการใช้ฮอร์โมนแบบฉีดร่วมด้วย	ดังน้ันผู้ให้บริการควรสอบถามและแนะนำาให้

ผู้รับบริการใช้สารหรือยาฉีดท่ีมีมาตรฐานทางการแพทย์

 8.  การป้องกัน การให้ภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ (prevention, vaccination, 

diagnosis and treatment for viral hepatitis)

	 	 องค์การอนามัยโลกออกคำาแนะนำาให้มีการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	(hepatitis	B	vaccination)	ใน

กลุ่มผู้ใช้สารแบบฉีดเข้าหลอดเลือด	รวมถึงการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำาหนด22
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 4. สถานการณ์ของนโยบาย Harm Reduction ในประเทศไทย

	 จากรายงานของ	Joint	United	Nations	Program	on	HIV/AIDS	(UNAIDS)25	เก่ียวกับสถิติการเข้าถึงบริการ	

harm	reduction	พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยมีผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือดจำานวน	71,000	คน	

โดยร้อยละ	21	 น้ันเป็นผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี,	 มีผู้ใช้บริการ	opioid	substitution	therapy	 จำานวน	5,956	 คน,	 

มีการแจกเข็มสะอาดสำาหรับผู้เสพยาเสพติดเข้าหลอดเลือดเฉล่ีย	14	 เข็มต่อคนต่อปี	 พบว่าร้อยละ	95%	 ผู้เสพสาร 

เสพติดใช้เข็มสะอาดในการฉีดสารคร้ังล่าสุด	 และมีร้อยละ	51	 ของผู้เสพสารเสพติดใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมี 

เพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด	 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่น	 ฝร่ังเศส	 จะพบว่าประเทศฝร่ังเศสมีจำานวนผู้ใช้ 

สารเสพติดแบบฉีดเข้าหลอดเลือดมากกว่าประเทศไทย	(145,000	 คน)	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเข้าถึงบริการของ

มาตรการ	harm	reduction	มากกว่าประเทศไทยด้วยเช่นกัน	รวมไปถึงมีมาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ	และ

มีการป้องกันอันตรายจากการใช้ยาเกินขนาดโดยการให้บริการ	take-home	naloxone	ข้อมูลน้ีอาจสะท้อนว่ามาตรการ	

harm	reduction	ในประเทศไทยน้ันควรท่ีจะมีการพัฒนาต่อไป	เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้ทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนา

แล้ว	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาในไทยเก่ียวกับสถิติการเข้าถึงมาตรการ	harm	reduction	ในกลุ่มคน 

ข้ามเพศ

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	สามารถสรุปเป็นคำาแนะนำาสำาหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในกลุ่มคนข้ามเพศสำาหรับ

มาตรการ	harm	reduction	ได้ดังน้ี	(คำาแนะนำาระดับที่	2)

	 1.	 	ควรจัดให้มีบริการมาตรการ	harm	reduction	 สำาหรับกลุ่มคนข้ามเพศท่ียังไม่สามารถหยุดการใช้ 

สารเสพติดได้อย่างเด็ดขาด

	 2.	 	ควรประเมินถึงแบบแผนในการใช้สาร	(pattern	of	use)	ตลอดจนอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้

สารในผู้ท่ีเข้ารับบริการทุกคนเพ่ือท่ีจะได้ให้คำาแนะนำา	 และวางมาตรการในการลดอันตรายท่ีจำาเพาะ

เจาะจงได้

	 3.	 	ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขไม่ควรทอดท้ิงผู้เสพสารเสพติดท่ีไม่ได้มีความต้ังใจในการเลิกสารเสพติด 

เด็ดขาด	 แต่ควรมีความยืดหยุ่นในกระบวนการรักษาโดยใช้การสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติด 

ร่วมไปกับการใช้มาตรการ	harm	reduction
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	 ในบทท่ี	1	 ได้มีการกล่าวถึงหลักการและความสำาคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในส่วนของการเตรียมความพร้อมในด้านทัศนคติและความละเอียดอ่อนในการให้บริการของบุคลากรและ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้บริการทางสุขภาพแก่

คนข้ามเพศควรจัดให้มีการอบรมแก่บุคลากร	เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นต่าง	ๆ	ท่ีได้กล่าวไว้แล้ว

	 ในบทน้ีจะกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในประเด็นอ่ืน	ๆ 	สำาหรับองค์กรหรือสถานพยาบาลในการเตรียมการ 

ก่อนท่ีจะเปิดให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	ซ่ึงการจัดรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงสำาคัญ	การจัดการบริการ

ท่ีสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับและเป็นมิตรแก่คนข้ามเพศ	นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้

ให้บริการและผู้รับบริการแล้ว	ยังมีส่วนช่วยทำาให้ผู้มารับบริการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาต่อไป1

	 การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศมีข้อควรพิจารณา	5	หัวข้อหลัก	ดังน้ี

 บทนำา
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151.	 	การเตรียมความพร้อมสำาหรับเจ้าหน้าที ่
ในคลินิกหรือสถานพยาบาล

	 ผู้ให้บริการควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศและความละเอียด

อ่อนในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศให้กับเจ้าหน้าท่ี	เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ	

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการผู้รับบริการคนข้ามเพศได้อย่างเหมาะสม	ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติด้วย

เหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ

	 ท้ังน้ีควรมีการจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีในสถานบริการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมด	 ท้ังในส่วนท่ีต้อง

พบปะและให้บริการด้านสุขภาพโดยตรง	 รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจเก่ียวข้องในการให้บริการด้านอ่ืน	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัย	 เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาดในอาคาร	 เป็นต้น	 เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีทุกคนล้วนมีโอกาสในการ 

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ	 ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีผลกับคุณภาพของการให้บริการท้ังส้ิน	 การจัดอบรมน้ีควรจัดให้มี

เป็นประจำาทุกปี	 หรือปรับตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีให้ทันต่อเหตุการณ์หรือ 

องค์ความรู้ใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	(เน้ือหาหลักในการฝึกอบรมอบรมบุคลากรสามารถศึกษาได้จากบทท่ี 1)
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152.	 	การเตรียมความพร้อม 
เรื่องชุดบริการและสถานที่

	 ในการจัดเตรียมความพร้อมเร่ืองชุดบริการทางด้านสุขภาพท่ีจะให้บริการแก่คนข้ามเพศ	สำาหรับสถานบริการ

ท่ีมีความพร้อมอยู่แล้วสามารถจัดชุดบริการได้ตามความเหมาะสม	อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการบริการ

ทางสุขภาพอย่างแท้จริงจากชุมชน	 สถานบริการสามารถจัดการประชุมเพ่ือหารือร่วมกับชุมชนถึงชุดบริการและ 

รูปแบบการบริการท่ีชุมชนต้องการ	 สำาหรับสถานบริการท่ีมีทรัพยากรจำากัดก็สามารถจัดชุดบริการท่ีมีความจำาเป็น

เฉพาะในพ้ืนท่ีน้ัน	ๆ

	 ในการเตรียมการเร่ืองสถานท่ีในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศน้ัน	 นอกจากจะต้องคำานึงถึงกฎ

ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ในการจัดเตรียมสถานท่ีสำาหรับการให้บริการสุขภาพท่ัวไปตามระเบียบของรัฐแล้ว	 ผู้ให้บริการ 

ควรคำานึงถึงส่ิงต่อไปน้ี

	 1.	 	ควรจัดและตกแต่งสถานท่ีให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศ	 เพ่ือสร้างความรู้สึก

ยอมรับและสบายใจให้แก่ผู้รับบริการ1

	 2.	 	ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	 ในสถานบริการ	ควรมีความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมอัตลักษณ์ทางเพศของ 

ผู้มารับบริการคนข้ามเพศ1 (รูปท่ี 1)

ยาเป๊ป (PEP)  ส�าคัญกับหญิงข้ามเพศอย่างไร

ยาเป๊ป (PEP)  คืออะไร 

เป๊ป (PEP): Post-Exposure Prophylaxis คือ ยาต้านไวรัส
เอชไอวีแบบฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการ
สัมผัสเชื้อ หรือหลังจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสัมผัส
เชื้อเอชไอวี 

ยาเป๊ป ส�าคัญอย่างไร?  

หากคุณมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือได้รับปัจจัยเสี่ยงต่อการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี การรับยาเป๊ปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี

ยาเป๊ป เหมาะกับใครบ้าง 

เหมาะกบัทกุคนท่ีมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการสมัผัสเชือ้เอชไอวี 
หรอืผู้ทีป่ระสบกับเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิ เช่น ถุงยางอนามยั
แตก หลุด หรือคู่นอนของคุณไม่ใส่ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพนัธ์  ผูท้ีป่ระสบเหตกุารณ์ดงักล่าวต้องมารบัยาเป๊ป
ให้เร็วทีส่ดุหรือภายในเวลา 72 ชัว่โมง! หลังมคีวามเสีย่ง

ยาเป๊ปต้องกินอย่างไร

กินทุกวัน วันละ 2 เม็ด ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน และ
ก่อนเริม่รบัยาผู้ทีจ่ะรบัยาจะต้องได้รับตรวจหาการตดิเช้ือ
เอชไอวเีพือ่ให้แน่ใจว่าผลเลอืดเป็นลบก่อนทกุครัง้ หลงัจาก
กินยาเป๊ปครบ 28 วัน ผู้รับยาจะต้องเข้ามาตรวจเลือด
เพื่อให้ทราบสถานะของผลเลือดหลังจากที่ได้รับยาเป๊ป

ผลข้างเคียงของยาเป๊ป

ผู้รับยาบางรายอาจเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องเสีย  นอนไม่หลับ แต่อาการจะเกิดขึ้นเฉพาะ
ช่วงแรกหรือสัปดาห์แรกที่รับยา และจากนั้น อาการจะ
ค่อยๆ ดีขึ้นในสัปดาห์ถัดไป  

PrEP

หากกินเพรพ็อยู่แล้ว
จะต้องมารบัยาเป๊ปอกีไหม  

หากคุณกนิเพรพ็ (Pre-Exposure Prophylaxis) อยู่แล้ว 
คณุไม่จ�าเป็นต้องมารบัยาเป๊ปอกี เน่ืองจากเพร็พนัน้
สามารถป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวไีด้เกือบ 100% อยู่แล้ว 

ยาเป็ปกินได้บ่อยแค่ไหน

รับยาเป๊ปได้ทกุคร้ังหลงัมีพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้
เอชไอวี อย่างไรก็ตามหากคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงบ่อยๆ 
การรับเพร็พ อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะส�าหรับคุณ
มากกว่า 

รบัยาเป็ปได้ท่ีไหนบ้าง 

หากคุณประสบเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี คุณสามารถไปติดต่อขอรับยาเป๊ปโดยเร็ว
ที่สุดได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้าน หรือสามารถ
เข้ามารับบริการได้ที่ คลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  

การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทางช่องคลอด 
ช่องคลอดใหม่ ทวารหนักโดยไม่สวมถุงยาง
อนามัย 

การใช้สารเสพติดแบบฉีดหรือ
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่มีคู่นอนอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่รักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีหรือยังตรวจพบเช้ือ
ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด

พฤติกรรมเส่ียง

PEP brochure AUG2020.indd   1 8/13/20   7:49 AM

รูปท่ี 1:	ตัวอย่างส่ือประชาสัมพันธ์ในคลินิกสุขภาพชุมขนแทนเจอรีน
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	 3.	 ห้องตรวจหรือห้องให้คำาปรึกษา	ควรมีความเป็นส่วนตัวเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการ1

	 4.	 	ควรมีห้องน้ำารวมหรือห้องน้ำาท่ีเปิดกว้างสำาหรับผู้รับบริการคนข้ามเพศหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ	 

(รูปท่ี 2)	เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม1	และควรมีการดูแลรักษาความปลอดภัย

ในการใช้ห้องน้ำาให้กับผู้มารับบริการทุกคน

รูปท่ี 2: สัญลักษณ์ห้องน้ำาท่ีออกแบบมาเพ่ือทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเพศ

	 5.	 	ควรจัดต้ังกล่องรับความคิดเห็นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือการร้องเรียนจากผู้มารับบริการในจุดท่ีสามารถ

เห็นได้ชัดหรืออาจเปิดให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์

ALL GENDER RESTROOM
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153.	 	การเตรียมความพร้อมเรื่องเวชระเบียน
และระบบการเก็บข้อมูล

	 เน่ืองจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพ	 ผู้รับบริการท่ีเป็นคนข้ามเพศจึงยังต้องใช้คำานำา

หน้านามตามเพศกำาเนิดในบัตรประชาชน	ซ่ึงมักไม่ตรงกับอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศของตน	นำามาสู่ความ 

อึดอัดใจในการเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ	ซ่ึงต้องใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน	เพ่ือสร้างบรรยากาศ

แห่งการยอมรับและให้ความสำาคัญต่อความละเอียดอ่อนในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ	ผู้ให้บริการพึงพิจารณาการ

จัดระบบเวชระเบียนและแบบฟอร์มต่าง	ๆ	ดังน้ี

	 1.	 ระบบเวชระเบียนและแบบฟอร์มต่าง	ๆ 	เช่น	การออกบัตรผู้รับบริการ	ใบรายงานผลการตรวจ	ใบส่งตัว	

และใบนัด	ควรมีตัวเลือกในการใช้คำานำาหน้านามโดยให้ผู้รับบริการมีสิทธ์ิเลือกใช้คำานำาหน้านามตามอัตลักษณ์ของตน	

ในกรณีของประเทศไทยซ่ึงยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศควรมีคำาว่า	“คุณ”	เป็นตัวเลือกด้วย	เน่ืองจากสามารถใช้ได้กับ

คนทุกอัตลักษณ์ทางเพศ

	 2.	 คำาถามในส่วนของประวัติส่วนตัว	ท้ังในการให้บริการตามปกติหรือในการทำาวิจัย	นอกจากจะมีคำาถาม

เร่ืองเพศกำาเนิดแล้ว	ควรมีคำาถามเร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศด้วย	จากรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการเพ่ิมคำาถาม

เร่ืองอัตลักษณ์ทางเพศช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการได้ถูกต้องแม่นยำามากข้ึน	และช่วยให้สามารถแยกกลุ่ม

ประชากรของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง2 (รูปท่ี 3)
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Tangerine_Case Report Form_Version Number 4.0_Dated 1 March 2020 

Demographic Background 

(Sticker) Initial(ช่ือยอ่)  __ __ 
ACID (รหัสคลีนิคนิรนาม) __ __ __ __ __ __ __ 
UID (รหัสคลินิก) P__ __-__ __ __ __ __ 

Date of visit (วนัท่ีมารับบริการ) __/__/__ Visit ⎕⎕⎕ 

Client number __ __ __ __ __ __ __ __ Page 1 of 2 

 

 

  

Demographic Background 
Client data  (ข้อมูลผู้รับบริการ) Record (บันทกึ) 

Sex assigned at birth (เพศก าเนิด) Male (ชาย)  Female (หญิง)  Intersex (มีเพศสรีระทั้งชายและหญิง) 

Gender Identity (อตัลกัษณ์ทางเพศหรือเพศท่ีคุณรับรู้) 1. Questioning (ไม่แน่ใจ/ยงัไม่สามารถระบุได)้ 

2. Male (ชาย) 

3. Female (หญิง) 

4. Transgender woman (หญิงขา้มเพศ) 

5. Transgender man (ชายขา้มเพศ) 

6. Gay man (เกย)์ 

7. Lesbian (เลสเบ้ียน) 

8. Gender variance/non-binary (ไม่อยูใ่นกรอบเพศชายหญิง) 

9. Prefer not to disclose/decline to state (ไม่ตอ้งการระบุ/ไม่ขอตอบ)  
Current education 
(การศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู)่ 

0. None (ไม่ไดศึ้กษา) 

1. Lower than primary school (นอ้ยกวา่ประถมศึกษา) 

2. Primary school (ประถมศึกษา) 

3.  Junior high school (มธัยมศึกษาตอนตน้) 

4. Senior high school/Vocational certificate (มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) 

5. High vocational certificate/Diploma (ปวส./อนุปริญญา) 

6. Bachelor’s degree (ปริญญาตรี) 

7. Master’s degree or higher(ปริญญาโทหรือสูงกวา่) 

8. Not prefer to answer (ไม่ขอตอบ) 

รูปท่ี 3: ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ในคลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน

	 3.	 หากต้องจะมีการส่งเอกสาร	โดยการส่งไปรษณีย์หรือฝากข้อความทางโทรศัพท์	ให้สอบถามผู้รับบริการ

ว่าประสงค์จะให้ระบุช่ือว่าอย่างไร1
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154.	 การมีส่วนร่วมจากชุมชน

	 การมีส่วนร่วมจากชุมชนถือเป็นอีกส่วนท่ีสำาคัญมากในการพัฒนาคุณภาพของบริการด้านสุขภาพ3	สถานบริการ

หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาให้การมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นอีกกลไกสำาคัญหน่ึงในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ในสถานบริการของตน	ท้ังน้ีการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนสามารถทำาได้ด้วยวิธีการต่อไปน้ี

 1. การจัดประชุมเพ่ือหารือและรับฟังเสียงจากชุมชน

	 สถานบริการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถจัดประชุมเพ่ือหารือและรับฟังเสียงจากชุมชนได้ในทุกข้ันตอนของ

การให้บริการ	 ต้ังแต่เร่ิมต้นจัดต้ังสถานบริการ	ตลอดไปจนถึงข้ันตอนของการวัดผล	ตามความเหมาะสมของบริบท

และทรัพยากรท่ีมีในแต่ละพ้ืนท่ี

 2. การจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศ

	 การจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศเป็นอีกหน่ึงกลไกลสำาคัญท่ีผู้ให้บริการพึงพิจารณาในการ

สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้คำาแนะนำา	และให้ความเห็นเก่ียวกับแนวทางในการทำางาน

กับชุมชนคนข้ามเพศ	ท่ีครอบคลุมในส่วนของงานวิจัย	การให้บริการ	การให้ความรู้	รวมไปถึงการรณรงค์เชิงนโยบาย	

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	และเป็นหน่ึงในช่องทางการรับฟังเสียงและความเห็นจาก

ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการในหลากหลายมิติ	ซ่ึงจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งการมีสุขภาวะท่ีดีของคนข้าม

เพศในประเทศไทย

	 ผู้ให้บริการพึงระลึกว่ากระบวนการในการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศน้ัน	ประกอบไปด้วยความร่วมมือจาก

หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	การสร้างเครือข่ายและระบบในการส่งต่อจึงเป็นส่ิงสำาคัญในการอำานวยความสะดวกและเพ่ิมการเข้า

ถึงบริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

	 การแลกเปล่ียนและแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงความรู้และเทคโนโลยี	 ในการให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

ระหว่างตัวบุคลากรหรือองค์กร	ถือเป็นส่ิงสำาคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ให้บริการ	จึงควรจัดให้มีการประชุม

เพ่ืออบรมหรือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ
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	 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศ	 ควรประกอบไปด้วย	8	 ด้าน 

ดังต่อไปน้ี	(อน่ึง	คณะกรรมการอาจไม่จำาเป็นต้องเป็นคนข้ามเพศท้ังหมด)

	 1.	 การส่ือสารสาธารณะ

	 2.	 การรณรงค์เชิงนโยบาย

	 3.	 งานวิชาการและงานวิจัย

	 4.	 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

	 5.	 สุขภาวะทางเพศและเอชไอวี

	 6.	 การระดมทุนและการสร้างเครือข่าย

	 7.	 ผู้เช่ียวชาญด้านเด็ก	เยาวชน	และผู้สูงอายุ

	 8.	 องค์กรชุมชน

 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศ

	 •	 	ให้คำาแนะนำาและให้ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับคนข้ามเพศแก่ 

ผู้ให้บริการในสถาบันหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ

	 •	 	ติดตามและดูแลให้การดำาเนินการให้บริการ	การทำาวิจัย	การให้ความรู้ความเข้าใจ	รวมไปถึงการรณรงค์

เชิงนโยบาย	เป็นไปโดยยึดหลักจริยธรรมสากลและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

	 •	 	ประสานงานและให้ข้อมูลกับชุมชนและสาธารณะ	 เพ่ือทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	

ตลอดจนการขยายผลการทำางานหรือการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

	 •	 สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการดำาเนินงานเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของชุมชนคนข้ามเพศ

 ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี

	 วาระในการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการอาจข้ึนอยู่กับข้อตกลงภายในขององค์กรหรือสถานบริการน้ัน	ๆ	

ตามบริบทท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี	 โดยเม่ือครบวาระท่ีกำาหนดอาจมีกระบวนการในการคัดสรรคณะกรรมการ

ชุดใหม่เพ่ือเข้ามาดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งท่ีว่างลงต่อไป

 โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการท้ังหมดจะทำาการเลือกตำาแหน่งประธาน,	รองประธานคนท่ี	1,	รองประธานคนท่ี	2,	เลขานุการ,	

ผู้ช่วยเลขานุการ	และกรรมการ	โดยประธานจะทำาหน้าท่ีดำาเนินการประชุม	ในกรณีท่ีประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ได้	 รองประธานคนใดคนหน่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีแทน	 ท้ังน้ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามปริบทของแต่ละพ้ืนท่ีหรือตามท่ี

ตกลงกันภายในองค์กรหรือสถานบริการ
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 การส่ือสารและการประสานงาน

	 เพ่ือให้การส่ือสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนกับสถานบริการหรือองค์กรเป็น

ไปอย่างราบร่ืนและทันต่อเหตุการณ์	 การส่ือสารอาจเป็นไปในรูปแบบเฉพาะบุคคลตามความเช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง	

ซ่ึงอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปล่ียนในประเด็นต่าง	ๆ	ทุก	3	เดือน	หรือตามความเหมาะสม

 สถานะของกรรมการ

	 เพ่ือความโปร่งใสในการดำาเนินการ	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนควรควรเป็นตำาแหน่งท่ีทำาโดยสมัครใจและ

อาจไม่ได้รับค่าตอบแทน	 อย่างไรก็ตามองค์กรหรือสถานบริการควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดประชุม	

รวมไปถึงค่าเดินทาง	ค่าท่ีพัก	และอาจมีค่าเบ้ียเล้ียงตามโอกาส	โดยยึดตามนโยบายขององค์กร

	 อน่ึง	ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงและมีช่องทางในการส่ือสารให้เลือกใช้หลายช่องทาง	

สถานบริการและองค์กรท่ีเก่ียวข้องอาจพิจารณานำาเทคโนโลยีในการส่ือสารมาใช้ในการเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ได้ตามความเหมาะสม
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155.	 	การวัดผลคุณภาพ 
ของการให้บริการ

	 การวัดผลคุณภาพของการให้บริการเป็นส่ิงสำาคัญท่ีผู้ให้บริการพึงพิจารณาในการเตรียมความพร้อมในการให้

บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ	การวัดผลคุณภาพของการให้บริการอาจทำาได้หลายวิธีดังน้ี

 1. การวัดผลคุณภาพของการให้บริการโดยผู้ให้บริการเป็นผู้วัดผลด้วยตนเอง

	 ผู้ให้บริการสามารถใช้ระบบการวัดผลท่ีมีอยู่เดิมหรือออกแบบข้ึนใหม่เพ่ือวัดผลคุณภาพของการให้บริการด้วย

ตนเองเป็นการภายใน

 2. การวัดผลคุณภาพของการให้บริการโดยความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

	 ผู้ให้บริการอาจร่วมมือกับองค์กรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษโดยนำาระบบหรือเคร่ืองมือวัดผลจากองค์กร

ภายนอกมาใช้วัดผลคุณภาพของการให้บริการตามความเหมาะสม

 3. การวัดผลคุณภาพของการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน

	 ผู้ให้บริการสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการวัดผลคุณภาพของการให้บริการจากชุมชนโดยอาจจัดการประชุม

เพ่ือรับฟังเสียงจากชุมชนหรือทำางานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนดังท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการจากชุมชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการโดยตรง		

 4. การวัดผลคุณภาพของการให้บริการโดยใช้หลายวิธีรวมกัน

	 ผู้ให้บริการสามารถพิจารณาวิธีการวัดผลคุณภาพของการให้บริการได้มากกว่าหน่ึงวิธีตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น	โดย

สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทและทรัพยากรท่ีมีอยู่
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	 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศเป็นส่ิงสำาคัญ	 อย่างไรก็ตามสถาน

บริการในแต่ละแห่งย่อมมีบริบท	 ทรัพยากร	 และความพร้อม	 รวมไปถึงความต้องการของชุมชนท่ีแตกต่างกัน 

การจัดการให้บริการจึงไม่จำาเป็นต้องมีบริการพร้อมทุกด้าน	 แต่ควรเน้นให้มีการบริการท่ีจำาเป็นเร่งด่วน	 และมีระบบ

การวัดผลคุณภาพของการให้บริการตามความต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ีน้ัน	ๆ	อย่างแท้จริง

คุณสมบัติท่ีดีของผู้ให้บริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

1.	 เป็นผู้ฟังท่ีดีและรับฟังด้วยความเข้าใจ

2.	ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นมืออาชีพและไม่ตัดสิน

3.	 เข้าใจและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

4.	 ให้บริการ	ให้ข้อมูล	ทำาการส่งต่อและช่วยเหลือด้วยความจริงใจ

5.	 ไม่หยุดเรียนรู้เร่ืองสุขภาพของคนข้ามเพศ

สรุป
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161.	 	เพราะโลกใบนี้ 
ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงและผู้ชาย

	 จากระบบความเช่ือการให้ความหมายเร่ืองเพศในสังคมไทยโดยท่ัวไปน้ันผูกยึดโยงกับเพศทางสรีระท่ีพิจารณา

จากอวัยวะเพศ	คือ	มีเพียง	2	เพศ	ได้แก่	เพศชายและเพศหญิง	และได้กำาหนดบทบาททางเพศของบุคคลท่ีเกิดมา

ตามเพศสภาพน้ัน	 คือจะต้องมีวิถีชีวิตทางเพศเป็นไปตามบรรทัดฐานท่ีสังคมกำาหนดไว้	 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เร่ือง

การให้คุณค่าความเป็นหญิงเป็นชายว่า	ผู้หญิงและผู้ชายน้ันควรกระทำาและไม่ควรกระทำาเร่ืองใด	โดยเฉพาะเร่ืองเพศ	

เช่น	ผู้หญิงควรจะรักสวยรักงาม	อ่อนหวาน	เรียบร้อย	เป็นแม่ศรีเรือน	และผู้ชายควรจะเป็นผู้นำา	กล้าหาญ	เข้มแข็ง	

และเป็นหัวหน้าครอบครัว	เป็นต้น

	 ความเช่ือเร่ืองความเป็นหญิงเป็นชายตามท่ีสังคมคาดหวังน้ัน	 ปรากฏอยู่ในสถาบันทางสังคมต่าง	 ๆ	 เช่น	

สถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันการแพทย์สาธารณสุข	 สถาบันศาสนา	 และสถาบันกฎหมาย	 เป็นต้น	

ซ่ึงสถาบันเหล่าน้ีทำาหน้าท่ีผลิตซ้ำาชุดความคิดความเช่ือเร่ืองเพศดังกล่าว	 ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเช่ือและ

ยอมรับว่าเพศของมนุษย์น้ันมีเพียง	2	 เพศ	 คือ	 ชายและหญิงเท่าน้ัน	 อีกท้ังยังให้คุณค่าว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม	 ถูกต้อง	

และเหมาะสม	สอดคล้องกับบทความของ	ผศ.ดร.มาดี	ล่ิมสกุล1	เก่ียวกับความรู้เร่ืองเพศวิถี	ซ่ึงได้สะท้อนว่าความรู้ 

แบบวิทยาศาสตร์ได้ช้ีนำาให้เห็นความเป็นปกติของเพศภาคบังคับของมนุษย์ในสังคมน้ันมี	2	 เพศ	 คือ	 เพศชายและ

เพศหญิง	 ซ่ึงความแตกต่างอยู่บนฐานของความแตกต่างทางชีวภาพหรือลักษณะทางพันธุกรรม	 การเจริญพันธ์ุ	 และ

การสืบพันธ์ุของมนุษย์	อันนำาไปสู่อุดมการณ์ความแตกต่างทางบทบาททางเพศ	ส่งผลให้เพศวิถีของมนุษย์ถูกอธิบาย

และให้ความหมายท่ีสอดคล้องกันบนฐานความสัมพันธ์ของอวัยวะเพศและบทบาททางเพศ	 เพศวิถีจึงถูกอธิบาย

บนฐานของความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม	 โดยถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองปกติ	(รักต่างเพศ)	 

เป็นธรรมชาติ	และชอบธรรม	ในขณะท่ีการมีเพศวิถีในทางตรงกันข้าม	กลับถูกอธิบายและให้ความหมายว่าเป็นเร่ือง

ผิดปกติ	โดยนำาเอาคุณสมบัติทางเพศสรีระมาตัดสินให้ได้จำาประเภทของความผิดปกติต่าง	ๆ 	เช่น	ความวิตถาร	ความ

เบ่ียงเบน	และความผิดปกติ	เป็นต้น
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16 162.	 	ความหลากหลาย 
ของนิยามคนข้ามเพศ

	 ในศาสตร์สาขาต่าง	ๆ	 เช่น	 สังคมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	และแพทยศาสตร์	 มีการให้นิยามความหมายคำาว่า	

“กะเทย”	ซ่ึงบ่งบอกถึงตัวตนและวิถีชีวิตท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันไป	เช่น

	 กะเทย	หมายถึง	คนท่ีมีอวัยวะเพศท้ังชายและหญิง,	คนท่ีมีจิตใจและกริยาอาการตรงข้ามเพศของตน,	ผลไม้ 

ท่ีเมล็ดลีบ	เช่น	ลำาไย2

	 กะเทย	 และ/หรือสาวประเภทสอง	 และ/หรือผู้หญิงข้ามเพศ	 คือ	 “ผู้ท่ีเกิดมาในสรีระของเพศชาย	 แต่แสดง 

ตัวตนทางเพศตรงกันข้ามกับเพศของตนเอง	และไม่ตรงตามความคาดหวังของสังคม”3

	 กะเทย	 หรือสาวประเภทสอง	 ในความเข้าใจของคนท่ัวไป	 คือ	 ผู้ชายท่ีมีจิตใจ	 และความประพฤติเหมือน 

ผู้หญิง4

	 กะเทย	คือ	ชายท่ีมีร่างกายเป็นชายเต็มตัว	มีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายธรรมดาทุกอย่าง	แต่มีความรู้สึกนึกคิด

เป็นหญิง	และคิดว่าตัวเองเป็นหญิง5

	 จากการนิยามความหมายดังกล่าวของนักวิชาการ	 แพทย์	 และนักภาษาศาสตร์	 จะสะท้อนลักษณะร่วม	 คือ	

เพศชายท่ีมีจิตใจและแสดงออกในลักษณะผู้หญิง	 ซ่ึงในปัจจุบันมีการสร้างคำาต่าง	 ๆ	 เพ่ือนิยามชีวิตตัวตนของคน

กลุ่มน้ี	เช่น	คนข้ามเพศ	และ/หรือผู้หญิงข้ามเพศ	และ/หรือสตรีข้ามเพศ	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคนข้าม

เพศไม่ได้มีแค่เพียงการข้ามเพศสภาพจากชายมาเป็นหญิงเท่าน้ัน	 ยังมีการข้ามเพศสภาพจากหญิงมาเป็นชาย	 หรือ

ท่ีรู้จักกันคือ	 “ผู้ชายข้ามเพศ”	 ซ่ึงแนวทางต้นแบบการให้บริการสุขภาพท่ีครอบคลุมแก่บุคคลข้ามเพศและชุมชน 

ข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก6	ได้ให้คำานิยามไว้ดังน้ี

 ข้ามเพศ/บุคคลข้ามเพศ	 หมายถึง	 บุคคลผู้ระบุเพศของตนในทางท่ีแตกต่างจากเพศซ่ึงได้ถูกกำาหนดให้	 ณ	

แรกเกิด	คนกลุ่มน้ีอาจมีการแสดงออกถึงตัวตนแตกต่างไปจากบทบาททางเพศท่ีถูกคาดหวังจากเพศท่ีถูกกำาหนดเม่ือ

แรกเกิด	บุคคลข้ามเพศมักระบุเพศของตนในลักษณะท่ีมีความจำาเพาะในบริบทของท้องถ่ิน	สังคม	วัฒนธรรม	ศาสนา	

และจิตวิญญาณ	
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 ผู้หญิงข้ามเพศ หมายถึง	บุคคลข้ามเพศซ่ึงระบุเพศของตนเป็นเพศหญิง	(บุคคลซ่ึงเพศถูกกำาหนด	ณ	แรกเกิดว่า 

เป็นเพศชาย	แต่ระบุเพศของตนเป็นเพศหญิง)	คำาย่อภาษาอังกฤษคือ	MtF	(Male	to	Female)

 ผู้ชายข้ามเพศ หมายถึง	บุคคลข้ามเพศซ่ึงระบุเพศของตนเป็นเพศชาย	(บุคคลซ่ึงเพศถูกกำาหนด	ณ	แรกเกิดว่า 

เป็นเพศหญิง	แต่ระบุเพศของตนเป็นเพศชาย)	คำาย่อภาษาอังกฤษ	FtM	(Female	to	Male)

	 ในขณะท่ีบุคคลท่ีระบุเพศของตนเองหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบเดียวกับเพศกำาเนิด	มีคำาเรียกในภาษาอังกฤษ

ว่า	Cisgender

	 อย่างไรก็ตามคำาเรียกต่าง	ๆ 	น้ันมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย	คำาท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมใช้ในปัจจุบันก็อาจพัฒนา

หรือเปล่ียนแปลงไปสู่คำาใหม่ในอนาคต

	 โดยในข้อกำาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการกำาหนดบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม	พ.ศ.	2555	ได้กำาหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการ

สวัสดิการสังคมไว้	ได้นิยามความหมายของคนข้ามเพศ	คือ	ผู้ท่ีมีประสบการณ์การแสดงออกทางเพศไม่สอดคล้องกับ

เพศกำาเนิดและเพศภาวะท่ีเป็นความคาดหวังทางสังคม	แต่เป็นความรู้สึกเฉพาะในแต่ละบุคคล	อน่ึง	คนข้ามเพศ	มีท้ัง

จากชายเป็นหญิง	เช่น	กะเทย	สาวประเภทสอง	หรือผู้หญิงข้ามเพศ	เป็นต้น	และจากหญิงเป็นชาย	เช่น	ทอม	ชาย

ข้ามเพศ	รวมถึงผู้ท่ีนิยามตนเองว่าไม่ใช่ท้ังหญิงท้ังชาย

	 การนิยามความหมายท่ีหลากหลายน้ันทำาให้เห็นถึงวิธีคิดเร่ืองเพศสภาพท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ 

ยุคสมัยและพลวัตรของภาษาไทย	 แต่ในการนำาไปใช้เพ่ือเรียกกลุ่มคนดังกล่าวจำาเป็นต้องคำานึงถึงความละเอียดอ่อน	 

เพราะคนข้ามเพศแต่ละคนน้ันมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน	 เช่น	 กลุ่มสาวประเภทสองในพ้ืนท่ีพัทยานิยมให้เรียก

ตนเองว่า	 “สาวประเภทสอง”	มากกว่าคำาว่า	 “กะเทย”	 เพราะรู้สึกว่าคำาว่ากะเทยน้ันมีนัยยะเชิงลบและอคติทางเพศ	 

ในขณะท่ีกลุ่มคนข้ามเพศในเมือง	 เป็นชนช้ันกลางน้ันเรียกตนเองว่าเป็น	 “ผู้หญิงข้ามเพศ”	 ซ่ึงแตกต่างจาก 

นักกิจกรรมและนักสิทธิมนุษยชนท่ีมักจะเรียกตนเองว่า	 “กะเทย”	 เพราะเป็นการสร้างและให้ความหมายใหม่ใน 

เชิงบวก	และเป็นการต่อสู้เชิงภาษา	เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในสังคมไม่ได้มีเพียงหญิงและชายเท่าน้ัน	แต่ยังมีเพศสภาพอ่ืน	

ๆ	ด้วย	ดังน้ัน	หากจะต้องนิยามกลุ่มคนข้ามเพศให้ถามถึงความต้องการของคนข้ามเพศเป็นสำาคัญ
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163.	 	สถานการณ์ของคนข้ามเพศ 
ในประเทศไทย

	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	ระบุจำานวนประชากรจากการทะเบียนจำาแนกตามอายุ	เพศ	จังหวัด	อำาเภอ	และเขต

การปกครอง	ปี	พ.ศ.	2561	พบว่ามีจำานวนประชากรรวมท้ังหมดจำานวน	66,413,979	คน	โดยแบ่งเพศเป็นชาย	จำานวน	

32,556,271	คน	และเป็นหญิงจำานวน	33,857,708	คน	 ซ่ึงข้อมูลข้างต้นเป็นการสำารวจโดยดูจากเพศกำาเนิด	 	 ซ่ึงใน

อดีตท่ีผ่านมาไม่มีจำานวนตัวเลขคนข้ามเพศท่ีถูกเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยรัฐ	แต่ก็มีบางหน่วยงานของรัฐท่ีทำาการ

รวบรวมข้อมูลจากการดำาเนินโครงการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	โดยในปี	พ.ศ.	2555	คาดการณ์ว่าจะมี

คนท่ีใช้ชีวิตเป็นหญิงข้ามเพศอยู่ประมาณ	200,000	คนท่ัวประเทศ7	ผนวกกับการเก็บข้อมูลของกองการสัสดี	หน่วย

บัญชาการรักษาดินแดน	กระทรวงกลาโหม	กรณีคนข้ามเพศเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำาการ	 ซ่ึงมีการจัด

ข้ึนในทุก	ๆ	ปี	หรือท่ีเรารู้จักคือ	“การเกณฑ์ทหาร”	น้ัน	กะเทย	สาวประเภทสอง	ผู้หญิงข้ามเพศ	ท่ีอายุครบ	21	ปี	

บริบูรณ์ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหารกองประจำาการ	โดยจะได้รับการยกเว้น	ภายใต้เง่ือนไข	คือ	

	 1.	 มีการเปล่ียนร่างกายท่ีถาวร	คือ	ศัลยกรรมเปล่ียนเพศ	

	 2.	 มีการเปล่ียนแปลงร่างกายบางส่วน	เช่น	หน้าอก	

	 3.	 	ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงร่างกายแต่มีจิตใจเป็นผู้หญิงและถูกจัดให้เป็นบุคคลจำาพวกท่ี	2	ภาวะเพศสภาพ

ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจำานวนคนข้ามเพศท่ีเข้าสู่กระบวนการเลือกทหารกองประจำาการ	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	2556	

จนถึง	พ.ศ.	2562	พบว่ามีจำานวนคนข้ามเพศท้ังส้ิน	29,608	คน	ดังแสดงในตารางท่ี	1

ตารางท่ี 1 จำานวนคนข้ามเพศท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหารกองประจำาการในปี พ.ศ. 2556-2562

การตรวจเลือกทหารกองประจำาการ (ปี) จำานวนคนข้ามเพศ (คน)

พ.ศ.	2556

พ.ศ.	2557

พ.ศ.	2558

พ.ศ.	2559

พ.ศ.	2560

พ.ศ.	2561

พ.ศ.	2562

6,328

2,623

4,210

4,309

4,130

4,684

3,324

(ท่ีมา:	หนังสือ	กห	0462.11/199	และ	กห	0462/548		หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
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	 อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นเฉพาะจำานวนคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงเท่าน้ัน	 ส่วนจำานวน

ประชากรชายข้ามเพศน้ัน	ยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด

	 ในขณะท่ีสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับคนข้ามเพศเพ่ิมข้ึน	 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิเพ่ือ

สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ	 ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลายในความหมายของครอบครัว	 พบว่า	 คนข้ามเพศ 

ร้อยละ	38	ถูกกระทำาความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม	โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการกระทำาความรุนแรงมากท่ีสุด	

คือ	 สถาบันครอบครัว	 รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา	 และสุดท้ายคือท่ีทำางาน	 รูปแบบความรุนแรงท่ีพบมากท่ีสุด	

คือ	ความรุนแรงทางวาจา	อาทิเช่น	การด่าท่อ	พูดจาเสียดสี	ประชดประชันโดยพาดพิงอัตลักษณ์ทางเพศ	รองลงมา 

เป็นความรุนแรงทางด้านร่างกาย	 การคุกคาม	 และล่วงละเมิดทางเพศ8	 ซ่ึงสถานการณ์น้ีมีแนวโน้มท่ีเป็นทิศทาง

เดียวกันกับการศึกษาในระดับนานาชาติ	จากรายงานการวิจัยของสหภาพคนข้ามเพศยุโรป	(Transgender	Europe,	

TGEU)	 ภายใต้โครงการการติดตามการสังหารคนข้ามเพศท่ีพบว่าคนข้ามเพศน้ันถูกฆ่าสังหารทุก	 ๆ	72	 ช่ัวโมง 

ท่ัวโลก	ซ่ึงเป็นผลมาจากความเกลียดชังด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ9
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164.	 	คนข้ามเพศ 
ในครอบครัวไทย

	 ในปัจจุบันสิทธิของเด็กและเยาวชนกลายเป็นวาระสากลท่ีท่ัวโลกต่างให้การยอมรับในความสำาคัญ	 ถือเป็น

จุดรวมความสนใจของท้ังในระดับครอบครัวจนถึงสังคมวงกว้าง	โดยถือว่าเด็กและเยาวชนทุกคนท่ีเกิดมาล้วนมีความ

ต้องการในด้านต่าง	ๆ 	ท่ีควรได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและอยู่ภายใต้ประโยชน์สูงสุด	ไม่ว่าจะเป็นการได้รับ

การเล้ียงดูจากครอบครัวอย่างคำานึงถึงคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์

คนหน่ึง	 ไม่มีการดูถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเพศ	 และต้องได้รับการปกป้อง

คุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด	ๆ	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม

	 สถานการณ์เด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยต้องเผชิญกับกับภาวะความเปราะบาง	 

คือ	 ความเข้าใจและมายาคติเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศในเชิงลบ	 ซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีถูก

กระทำาความรุนแรงท้ังทางด้านร่างกาย	 วาจา	 และจิตใจ	 จากสังคมและครอบครัวอันเน่ืองมาจากการเกลียดกลัว

คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ10	 ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศทางด้าน

ร่างกาย	 คือ	 บาดเจ็บจนถึงข้ันเสียชีวิต	 และด้านจิตใจ	 คือ	 ภาวะเครียด	 โรคซึมเศร้า	 การทำาร้ายตนเอง	 หรือการ 

ฆ่าตัวตาย11	สอดคล้องกับรายงานการศึกษาเร่ือง	Being	LGBT	in	Asia:	Thailand	Country	Report12	 ซ่ึงสะท้อน 

ให้เห็นภาวะความรุนแรงท่ีกลุ่มความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญ	และไม่เพียงแค่การถูกกระทำาความรุนแรงทางด้าน

ร่างกาย	วาจา	จิตใจ	แต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางเพศ	คือ	การท่ีกลุ่มเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศขาดการ

สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว	ส่งผลให้เกิดการถูกล่วงละเมิดหรือข่มเหงได้	ในหลายกรณีของเด็กท่ีเป็นกะเทยซ่ึง

ถูกบิดาของตัวเองทำาร้ายและด่าทอ	 ถูกลงโทษเน่ืองจากทำาตัวอรชรอ้อนแอ้นเหมือนเด็กผู้หญิง	 หรือถูกบีบบังคับให้

ออกจากบ้าน	 เพราะทำาให้ช่ือเสียงของวงศ์ตระกูลเส่ือมเสีย	 สำาหรับเยาวชนท่ีเป็นเลสเบ้ียนน้ันก็มีความเส่ียงต่อการ

ถูกสมาชิกในครอบครัวของตนเองข่มขืน	เพ่ือเป็นการแก้ให้หายจากการชอบผู้หญิงด้วยกัน

	 ผลพวงจากการไม่ยอมรับและสนับสนุนบุตรหลานท่ีมีความหลากหลายเพศในครอบครัว	ส่งผลกระทบต่อเด็ก	 

โดยทำาให้เด็กขาดความม่ันใจ	 ไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ	 เม่ือต้องเผชิญกับสังคมภายนอก	 หรือการเติบโตใน

อนาคต	 ทำาให้เด็กไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง	 รวมท้ังไม่สามารถคิดและ

ตัดสินใจเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ในชีวิตได้	 ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้เด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศจำานวนหน่ึงเลือกท่ี

จะไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตน	 แต่จะเปิดเผยเม่ือตนเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว	 ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากความกลัว	 
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การถูกปฏิเสธ	 และปฏิกิริยาการการตอบสนองต่อการเปิดเผยตัวตนในเชิงลบ	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	Ryan	

CQ13	 ท่ีพบว่าเม่ือครอบครัวไม่ได้สร้างความหวาดกลัวกับอัตลักษณ์หรือรสนิยมทางเพศของเด็ก	 เด็กท่ีมีความ 

หลากหลายทางเพศจะไม่รู้สึกว่าถูกปฏิเสธ	หรือมีปฏิกิริยาในเชิงลบจากครอบครัวและคนรอบข้าง	อันเน่ืองมาจากอัต

ลักษณ์และรสนิยมทางเพศของตนเอง

	 จากผลการศึกษาข้างต้นทำาให้เห็นว่า	สถาบันครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมไทยน้ันยังคงขาดความเข้าใจและ

ความความรู้ในมิติของความหลากหลายทางเพศ	ท้ังน้ีครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีสุขภาวะท่ีดี	ครอบครัวท่ียอมรับและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศของบุตรหลานมี

ผลต่อการสร้างบุคลิกภาพท่ีมีความม่ันใจ	กล้าคิด	และกล้าตัดสินใจในเร่ืองต่าง	ๆ	ของชีวิต14

	 ครอบครัวท่ีมีบุตรหลานท่ีมีความหลากหลายทางเพศต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ	

เพราะครอบครัวเป็นพ้ืนฐานของแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	ครอบครัว	พ่อแม่	และผู้ปกครองท่ีไม่มีความเข้าใจ	จะมองว่าการ

ดูแลเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศไม่จำาเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะ	เม่ือเด็กมีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงสรีระ

ของตนเอง	เช่น	การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง	การผ่าตัดแปลงเพศ	จึงไม่ได้รับคำาแนะนำาข้อมูลในมิติของสุขภาพท่ีถูกต้อง	

ทำาให้เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง	เรียนรู้จากรุ่นพ่ีมีความหลากหลายทางเพศ	หรือข้อมูลท่ีมีการแบ่งปันประสบการณ์บน

สังคมออนไลน์15	ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาวะความเปราะบางท่ีจะทำาให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลในมิติสุขภาพท่ีบิดเบือน	

และอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายท้ังในระยะส้ันและระยะยาว
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165.	 	คนข้ามเพศในสื่อ

	 ส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันได้เลือกหยิบยกเอามุมมองเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถีในหลากหลาย

แง่มุมมาดึงดูดความสนใจของผู้ชม	 ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีสอดคล้องไปกับวิถีทางของระบบทุนนิยม16	 ส่ือจึงมีส่วนสำาคัญ

อย่างย่ิงในการกำากับควบคุมให้ผู้คนแสดงออกทางเพศและมีพฤติกรรมทางเพศในแบบท่ีแตกต่างกันไป17	 บุคคลท่ีมี 

ความหลากหลายทางเพศ	(LGBTIs)	จึงเป็นกลุ่มท่ีส่ือให้ความสนใจและมักมีการนำาเสนอข่าวมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดนับ

ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	แต่พบว่าการนำาเสนอส่วนใหญ่มักเป็นข่าวในเชิงล้อเลียนมากกว่า18

	 นอกจากน้ีผลจากการนำาเสนอของส่ือได้ส่งผลต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศในหลายระดับ	กล่าวคือ	ใน

ระดับบุคคล	พบว่า	กลุ่มหญิงข้ามเพศส่วนใหญ่ยังจำาเป็นต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน	ตามพระราชบัญญัติ 

รับราชการทหาร	 พ.ศ.	259719	 ส่งผลให้หญิงข้ามเพศทุกคนท่ีมีสัญชาติไทยจำาเป็นต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว	 

ด้วยเหตุท่ีมีเพศ	 ณ	 แรกเกิดและเอกสารทางราชการกำาหนดว่าเป็นเพศชายตามกฎหมาย	 ซ่ึงขัดแย้งกับเพศภาวะ	 

การแสดงออก	และรูปลักษณ์ท่ีมีการปรับเปล่ียนเป็นผู้หญิง	จึงได้รับความสนใจจากคนในสังคมและส่ือเป็นจำานวนมาก	 

โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์	ผลจากการนำาเสนอข่าวดังกล่าวได้ทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์	และเรียกร้อง 

ให้เกิดการปรับเปล่ียนการนำาเสนอตามมาบ่อยคร้ัง

	 เน้ือหาส่วนหน่ึงของการให้สัมภาษณ์รายการเผชิญหน้า	สถานีโทรทัศน์ช่องสปริงนิวส์	โดยคุณเจษฎา	แต้สมบัติ	

นักขับเคล่ือนทางสังคมในประเด็นสิทธิของกะเทยหรือสาวประเภทสอง	 จากมูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน20 

สะท้อนว่า	 “การนำาเสนอของส่ือท้ังทีวีและหนังสือพิมพ์มักละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยคำานำาหน้านาม	 

ให้ความสำาคัญกับความสวย	ความเป็นหญิง	หรือแม้แต่การปรับเปล่ียนร่างกาย	เช่น	การศัลยกรรมหน้าอก	การแปลงเพศ	 

แต่กลับละเลยเน้ือหาสำาคัญของการเกณฑ์ทหารถึงการกระทำาตามกฎหมายของพลเมืองไทยหรือข้ันตอนต่าง	 ๆ	 ท่ี

เอ้ืออำานวยหรือเป็นอุปสรรคกับการเข้าตรวจเลือกของคนเป็นกะเทย	 ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้พวกเราเครียด	 ทุกข์ใจ	 และทำา

ทุกวิถีทางให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก	 หลายคนต้องถูกละเมิดสิทธิ	 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 จนบางคนถึงข้ันคิด

ส้ัน	อยากฆ่าตัวตายก็มี”

 ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	พบว่า	การนำาเสนอภาพลักษณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในส่ือ	ซ่ึง

ประกอบด้วย	หญิงรักหญิง	ชายรักชาย	บุคคลรักสองเพศ	บุคคลข้ามเพศ	บุคคลสองเพศ	และผู้ไม่นิยามเพศมักเป็น

ไปในด้านลบ	โดยปราศจากความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนเก่ียวกับเพศวิถี	อัตลักษณ์ทางเพศ	และการแสดงออกทางเพศ

ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว	ส่งผลต่อการเกิดอคติ	ความเกลียดชัง	การเลือกปฏิบัติ	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และผลัก

ผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กลายเป็นกลุ่มคนชายขอบในวงกว้าง21	 ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการพัฒนาคู่มือการนำาเสนอ

ของส่ือในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ	สำาหรับผู้ปฏิบัติงานส่ือ	และเครือข่ายผู้บริโภคส่ือ22	เพ่ือใช้เป็นแนวทางของ

องค์กรส่ือมวลชนในการนำาเสนอเร่ืองความหลากหลายทางเพศให้ละเอียดอ่อนและเคารพสิทธิทางเพศมากย่ิงข้ึน	โดย

มีเน้ือหาหลักท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและนำาเสนอคำาเรียกบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีถูกต้อง
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166.	 	คนข้ามเพศ 
ในกฎหมายไทย

“มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเสรีภาพและด้วยศักด์ิศรีและสิทธิเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศและ

อัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ย่อมมีสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกัน”

       หลักการยอกยาการ์ตา ข้อท่ี 123

	 การพิทักษ์รับรองและคุ้มครองทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคนข้ามเพศ	 และบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 

ทางเพศน้ันจะมีกฎหมาย	3	เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง	คือ

		 1.	 กฎหมายว่าด้วยการห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ	

	 2.	 ร่างกฎหมายสมรสท่ีเท่าเทียม	(กฎหมายแต่งงาน)	

	 3.	 ร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ	(Legal	Gender	Recognition)

	 โดยในปัจจุบันกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว	 และส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศมีเพียงฉบับเดียว	คือ	พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	โดยมาตราสาม	บัญญัติไว้ว่า	“การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”	 หมายความว่า	 การกระทำาหรือไม่กระทำาการใด	 อันเป็นการแบ่งแยก	 กีดกัน	

หรือจำากัดสิทธิประโยชน์ใด	ๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	โดยปราศจากความชอบธรรม	เพราะเหตุท่ีบุคคลน้ันเป็น

เพศชายหรือเพศหญิง	หรือมีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด	แต่กฎหมายน้ีก็ยังไม่ได้ให้สิทธิในการสมรส	

และการเลือกใช้อัตลักษณ์ท่ีแตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด	 ซ่ึงในประเทศไทย	 องค์กรภาคประชาสังคมท่ีทำางานด้าน 

ความเป็นธรรมทางเพศ	สิทธิทางเพศ	และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	มีความพยายามในการขับเคล่ือนเพ่ือผลักดัน 

ร่างกฎหมายสมรสท่ีเท่าเทียม	 และร่างกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพให้เกิดข้ึนและมีผลบังใช้โดยเร็ว 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการรับรองทางกฎหมายในการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	 ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงปัจจัยทางสังคมท่ีเป็นตัวกำาหนดสุขภาพของคนกลุ่มน้ี
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16 167.	 	คนข้ามเพศกับสิทธ ิ
ในการจัดตั้งครอบครัว

	 ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	สิทธิในการก่อต้ังครอบครัวเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นการ 

ก่อต้ังครอบครัวในรูปแบบครอบครัวตามธรรมชาติ	 หรือการก่อต้ังครอบครัวบุญธรรม	 ซ่ึงสิทธิดังกล่าวได้รับการ

รับรองไว้อย่างชัดเจนท้ังตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ	เช่น	ในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิ 

มนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี	 ได้แก่	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	1948,	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ค.ศ.	1966,	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 

ค.ศ.	1966	และในหลักการยอกยาการ์ตา	ข้อ	2423	ท่ีระบุไว้ชัดเจนว่า

	 “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการสร้างครอบครัว	 โดยไม่ข้ึนกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ	 ครอบครัวมี 

หลากหลายรูปแบบ	 ห้ามมิให้ครอบครัวใดตกเป็นเหย่ือของการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแห่งวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์

ทางเพศ	จากสมาชิกคนหน่ึงคนใดในครอบครัว

	 รัฐจัก:	ใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ	ทางปกครอง	และอ่ืน	ๆ	ท่ีจำาเป็น	เพ่ือรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัว	

รวมท้ังให้มีโอกาสในการอุปการะบุตรบุญธรรม	 หรือการต้ังครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วย	 (รวมถึง 

การผสมเทียม)	โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแห่งวิถีทางเพศ	และอัตลักษณ์ทางเพศ”

	 นอกจากน้ี	 การศึกษารูปแบบความต้องการของการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลหลากหลายทางเพศ	 จาก	4	 ภูมิภาค

ของประเทศไทย9	 พบว่ากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศมีความต้องการท่ีจะได้รับความคุ้มครองด้านกฎหมายมาก

ท่ีสุด	 เพราะคู่ของบุคคลหลากหลายทางเพศ	 ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ในฐานะคู่ชีวิตได้เหมือน

คู่รักต่างเพศ	 เช่น	 สิทธิในการลดหย่อนภาษี	 หรือสิทธิในการทำาสัญญาประกันชีวิต,	 การค้ำาประกัน	 หรือการขอ 

สินเช่ือร่วมกันได้
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	 ในกรณีคู่ต่างเพศท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่าการทำาสัญญาเหล่าน้ี 

จะต้องเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย	 แต่ในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตสามารถยอมรับทำาการธุรกรรมให้ได้	 

โดยอาจจะพิจารณาว่ามีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านร่วมกัน	แต่ในกรณีของคู่ชีวิตหลากหลายทางเพศน้ันไม่สามารถทำา 

เช่นน้ีได้	 เพราะกฎหมายเก่ียวกับการรับทำาประกัน	 จะไม่ยอมให้ทำาประกัน	 ในกรณีท่ียกทรัพย์สินให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่

ญาติ	 ส่วนธนาคารก็เช่ือถือการค้ำาประกันการขอสินเช่ือ	 หรือการกู้ร่วมของคนท่ีเป็นญาติกันมากกว่าคนท่ีไม่มีความ

สัมพันธ์ใด	 ๆ	 ตามกฎหมาย	 ดังน้ัน	 คู่ชีวิตหลากหลายทางเพศจึงไม่สามารถทำาธุรกรรมเหล่าน้ีได้	 เพราะคู่สัญญา 

อีกฝ่ายจะไม่ยอมรับ	หรือสิทธิในรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล

	 ในคู่สมรสต่างเพศท่ีจดทะเบียนน้ัน	 หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดรับราชการ	 คู่สมรสก็จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษา

พยาบาลด้วย	 รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม	 แต่คู่ชีวิตหลากหลายทางเพศจะไม่สามารถได้รับสิทธิเหล่าน้ี 

ให้แก่คู่ของตนได้เลย	และน่ันก็รวมไปถึงสวัสดิการอ่ืน	ๆ	เช่น	ท่ีพักอาศัย,	เงินทุนเพ่ือการศึกษา,	สิทธิการลาติดตาม

คู่สมรส,	สิทธิการติดตามคู่สมรสไปทำางานต่างประเทศ	ฯลฯ

	 การขับเคล่ือนเพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิในการจัดต้ังครอบครัวและการสมรสในปัจจุบันน้ัน	 มี	2	 แนวทาง	

แนวทางแรก	 คือ	 การร่างกฎหมาย	 พระราชบัญญัติคู่ชีวิต	 ซ่ึงเป็นการเสนอกฎหมายใหม่	 แต่ด้วยเน้ือหาของร่าง

กฎหมายดังกล่าวยังมีความท้าทายและถกเถียงกันในสังคมถึงการนำาไปใช้ในการคุ้มครอง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ือง

นิยาม	“คู่ชีวิต”	กับ	“คู่สมรส”	ท่ีแตกต่างกัน	อีกท้ังยังไม่ได้รับรองสิทธิบางประการท่ีสำาคัญ	เช่น	การรับบุตรบุญธรรม

โดยให้อำานาจปกครองร่วมกัน	 แนวทางการเสนอกฎหมายดังกล่าว	 อาจจะทำาให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางอ้อม	 และ

อาจขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558;	 แนวทางท่ี	2	 คือ	 การเสนอแก้ไขบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 มาตรา	1448	 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช	2478	 

ท่ีกำาหนดให้ชายและหญิงเท่าน้ันท่ีสามารถสมรสกันได้	 ทำาให้บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถ 

จดทะเบียนสมรสและจัดต้ังครอบครัว	รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายดังกล่าว
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168.	 	คนข้ามเพศกับสิทธ ิ
ในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ

	 การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพสำาหรับคนข้ามเพศ	(Gender	Recognition)	หรือท่ีสังคมส่วนใหญ่รับรู้กันก็

คือ	การเปล่ียนคำานำาหน้านาม	เป็นเร่ืองท่ีได้รับการพิจารณาและออกเป็นกฎหมายในหลายประเทศ	โดยในบางประเทศ

ไม่จำากัดสิทธิการเปล่ียนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร์	ได้แก่	อังกฤษ,	สวีเดน,	เนเธอร์แลนด์,	สหรัฐอเมริกา,	

แคนาดา,	บราซิล,	อาร์เจนติน่า	ส่วนบางประเทศให้สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในข้อมูลทะเบียนราษฎร์เฉพาะบุคคล

ท่ีผ่าตัดแปลงเพศแล้วเท่าน้ัน

	 สำาหรับบริบทของประเทศไทย	 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการยอมรับในความ 

หลากหลายในเชิงโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม	 ท่ีพร้อมจะปรับเปล่ียนกฎหมายให้สอดคล้อง	 เหมาะสมกับ

บริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกเพศ	 ทางนิด้าโพลจึงได้ออกแบบสำารวจ

ความเห็นเร่ือง	“สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศท่ี	3”	ระหว่างวันท่ี	30-31	ก.ค.	62	จากประชาชนท่ีมีอายุ	15	ปี	ข้ึนไป 

ท่ัวประเทศกระจายทุกระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้	 จำานวน	1,259	 คน	 เก่ียวกับความคิดเห็นของต่อการ

เพ่ิมทางเลือกในการกรอกข้อมูลด้านเพศของเอกสารราชการทุกชนิด	 ให้มีคำาว่า	 “เพศท่ี	3”	 หรือ	 “เพศทางเลือก” 

นอกเหนือไปจากเพศชายและเพศหญิง	 โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่	 ร้อยละ	65.59	 ระบุว่าเห็นด้วย	 เพราะจะได้

เป็นการระบุให้ชัดเจน	 และเป็นการเพ่ิมตัวเลือกให้สามารถระบุเพศได้ตรงกับเพศท่ีอยากจะเป็นจริง	 ๆ	 สะท้อน 

ให้เห็นว่าคนในสังคมต่างเห็นพ้องกับการมีร่างกฎหมายดังกล่าว

	 การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ	 ไม่ได้เป็น	 “สิทธิพิเศษ”	 ท่ีให้กับคนข้ามเพศ	 แต่เป็นการคุ้มครอง	 

ส่งเสริมสิทธิบนพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ท่ีมีความสอดคล้องกับ	“ตัวตนทางเพศ”	ท่ีไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางทะเบียน

ราษฎร์	ท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเปราะบางทางสุขภาพ	สังคม	และคุณภาพชีวิตของคนข้ามเพศ	อันนำาไป

สู่ผลลัพธ์ของปัญหาต่าง	ๆ	 ท่ีมาตามมาในการดำารงชีวิต	ยกตัวอย่างเช่น	 ในการแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าท่ี	คนข้ามเพศจำานวนมากถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ	เน่ืองจากอัตลักษณ์ทางเพศและคำานำา

หน้านามในเอกสารเดินทางไม่สอดคล้องกัน	หรือประเด็นเร่ืองคำานำาหน้านาม	การขาดกฎหมายการเปล่ียนแปลงข้อมูล

เพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร์	หรือกฎหมายการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ	ทำาให้เกิดต่อคนข้ามเพศปัญหาในการ

รับเข้าทำางาน	เน่ืองจากคำานำาหน้านามไม่ตรงกับเพศสภาพ	จึงทำาให้ถูกปฏิเสธในการจ้างงาน	เป็นต้น7
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	 ความกังวลของกระแสสังคมไทยต่อกฎหมายการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของคนข้ามเพศน้ัน 

ยังคงมีอยู่	 เน่ืองจากสังคมบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว	 เพราะมองว่าหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล 

ในทะเบียนราษฎร์ของคนข้ามเพศ	 คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	 อาจจะนำาคำานำาหน้านามเหล่าน้ันไปใช้ในการ

หลบเล่ียงอาชญากรรม	 หรือหลอกลวง	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นอคติทางเพศ	 การเกลียดกลัวคนข้ามเพศ	 และ

คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	 แต่ในข้อเท็จจริงน้ัน	 คนข้ามเพศและคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	 ไม่ใช่ผู้ท่ี

กระทำาผิดกฎหมายทุกคน	และการกระทำาผิดน้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับความเป็นเพศใดเพศหน่ึง	อีกท้ังกระบวนการสืบค้นหา 

ผู้กระทำาความผิด	สามารถค้นหาได้จากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอ่ืน	ๆ	เช่น	ลายน้ิวมือ	(Finger	Print)	การเปรียบ

เทียบสารพันธุกรรม	(DNA	Identification)	หรือการตรวจสภาพฟัน	(Dental	Status)	เป็นต้น	ซ่ึงต่างจากในหลาย	ๆ 	 

ประเทศท่ีมีกฎหมายการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพท่ีพบว่ามีความวิตกกังวลของกระแสสังคมน้อยมาก12

	 ในท้ายท่ีสุด	 การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพมีความจำาเป็นต้องคำานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ท่ี

เก่ียวข้อง	การสร้างร่างกฎหมายน้ีต้องเป็นกฎหมายท่ีสร้างความเป็นธรรม	และไม่สร้างให้เกิดแบ่งแยก	หรือกีดกัน	หรือ 

เอ้ือประโยชน์เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 โดยหลักท่ีสำาคัญคือต้องให้การคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 มิเช่นน้ัน

กฎหมายน้ันจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ	และนำาไปสู่การสร้างความเหล่ือมล้ำาในสังคม

กล่องท่ี 1 แนวทางท่ีต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนข้ามเพศ

ภาคสุขภาพ

1.	 	ระบบสาธารณสุขต้องให้ความสำาคัญกับปัจจัยทางสังคมท่ีเป็นตัวกำาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ	 อาทิเช่น	 การยอมรับตัวตนทางเพศสภาพ	 

การลดอคติทางเพศ	 และสิทธิทางกฎหมาย	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการดีข้ึนไม่น้อยไปกว่าปัจจัยทาง

ชีวภาพ

2.	 	นโยบายและกฎระเบียบต้องมีการปรับเปล่ียนให้ก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงของเพศวิถีของคนในสังคม

3.	 	บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ	ต้องเรียนรู้และสร้างการยอมรับเร่ืองเพศสภาพและเพศวิถีของคนในสังคม	เพ่ือช่วยลดและขจัดอคติท่ีอาจ

แฝงอยู่อย่างไม่รู้ตัว	อันจะทำาให้การให้บริการสุขภาพน้ันมีการคำานึงถึงละเอียดอ่อนต่อความเปราะบางของผู้ใช้บริการมากข้ึน

ภาคประชาสังคม

1.	 	สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมในการสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ	เพ่ือให้เกิดการนำาองค์ความรู้น้ันไปใช้ในการช้ีนำาแนวทางการแก้ไข	 

ป้องกันปัญหาสุขภาพ	และส่งเสริมสุขภาพของคนข้ามเพศได้

2.	 	ดำาเนินงานร่วมกับภาคส่วนวิชาการ	ผู้นำาภาครัฐและเอกชน	และภาคการเมืองในการออกแบบนโยบาย	และวาระทางสังคมในการผลักดันให้

รัฐเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการปรับเปล่ียนระบบบริการและสวัสดิการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ

3.	 	ดำาเนินการร่วมกันกับส่ือสารมวลชน	 ในการเสนอแนะต่อภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคการเมือง	 ผ่านข้อมูล	 องค์ความรู้	 และหลักฐานเชิง

ประจักษ์เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงบนพ้ืนฐานความต้องการท่ีจำาเป็นของคนข้ามเพศ
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กล่องท่ี 2  ข้อเสนอแนะสำาหรับคนข้ามเพศท่ีประสบปัญหาทางกฎหมาย หรือการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย

1.	 	ตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	สิทธิผู้ป่วย	สิทธิผู้บริโภค	สิทธิในการศึกษา	สิทธิในการใช้ชีวิตและแสดงออก	สิทธิใน

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ	สิทธิในเน้ือตัวร่างกาย	และสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ	ซ่ึงมีอยู่ใน

แหล่งข้อมูลภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	เช่น	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภา	สำานักนายกรัฐมนตรี	แพทยสภา	เป็นต้น

2.	 	หากถูกกระทำาการใด	ๆ 	ท่ีคาดว่าจะเสียหายต่อสิทธิ	ควรจะบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์น้ันทันที	ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ได้	เช่น	รูปถ่าย	คลิปเสียง	หรือวีดีโอ	เป็นต้น	โดยมีรายละเอียดดังน้ี	คือ	วัน	เวลา	สถานท่ี	ผู้กระทำา	ผู้ถูกกระทำา	พยานหลักฐานต่าง	ๆ	

ความรู้สึก	และความเสียหาย	หรือคาดว่าจะเสียหาย

3.	 	ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึน	ซ่ึงอาจจะกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน	ต้องทำาทุกวิถีทางเพ่ือให้ออกไปจากสถานการณ์น้ันโดย

เร็ว	หรือหากมีความยากลำาบากในการออกจากสถานการณ์น้ัน	ๆ	ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในทันที

4.	 	หากเกิดเหตุการณ์ท่ีจำาเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในการให้ความช่วยเหลือ	เช่น	การถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ควรรีบไปพบผู้เช่ียวชาญท่ีใกล้ท่ีสุด	

(เช่น	แพทย์	ตำารวจ)	โดยเร็ว	เพ่ือให้ดำาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

5.	 	ในกรณีท่ีสามารถแสวงหาช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติรรม	และความช่วยเหลือทางสังคม	ได้เอง	ควรนำาบันทึกและพยานหลักฐานเข้า

ร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยเร็ว

6.	 	ในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงความยุติธรรม	หรือความช่วยเหลือทางสังคม	สามารถศึกษาข้อมูลได้จากหน่วยงานท่ีมีอำานาจ

หน้าท่ี	 เช่น	 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจ	 ศาลปกครอง	

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	แพทยสภา	หรือสภาวิชาชีพสาขาต่าง	ๆ	เป็นต้น

 รายละเอียดเร่ืองหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสำาหรับการปกป้องและพิทักษ์สิทธิของคนข้ามเพศ อยู่ในภาคผนวก
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com/watch?v=-fY7kvpEly4&feature=youtu.be.

21.	 	กังวาฬ	 ฟองแก้ว,	 และคณะ.	 สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง:	 การทำางานร่วมกับสื่อในประเด็นเพศวิถี	 อัตลักษณ์ทางเพศสถานะ	 การแสดงออกและ

ลักษณะทางเพศในประเทศไทย;	2560.

22.	 คู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำาเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ.	กรุงเทพฯ:	มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน;	2563.

23.	 	ไพศาล	ลิขิตปรีชากุล.	หลักการยอกยาการ์ตา	ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ	

(The	Yogyakarta	principles	:	The	application	of	international	human	rights	law	in	relation	to	sexual	orientation	and	gender	

identity).	กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ;	2551.	Available	from:	http://library.nhrc.or.th/ulib/document/

Fulltext/F05590.pdf.

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก	

ตารางท่ี 1: สรุปยาฮอร์โมนท่ีใช้ในคนข้ามเพศวัยผู้ใหญ่

การใช้ฮอร์โมนในผู้หญิงข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ การใช้ฮอร์โมนในผู้ชายข้ามเพศวัยผู้ใหญ่

1. ฮอร์โมนเอสตราดิออล (estradiol)

	 •	เอสตราดิออล	ชนิดรับประทาน

	 	 -	 	สามารถใช้	17β-estradiol	หรือใช้เป็น	estradiol	val-

erate	ก็ได้	(estradiol	valerate	จะถูกเปล่ียนแปลง

ไปเป็น	17β-estradiol	 ในร่างกาย	 ท่ีลำาไส้และตับ)	

ขนาดยาแนะนำา	คือ	2-6	มิลลิกรัม/วัน

  -  ไม่แนะนำาให้ใช้เอสโตรเจนท่ีอยู่ในยาคุมกำาเนิดชนิด

เม็ดแบบรับประทาน	(ethinyl	estradiol)	ในผู้หญิง

ข้ามเพศ	เน่ืองจากมีรายงานว่าเพ่ิมความเส่ียงต่อการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีสำาคัญคือโรคหลอดเลือดดำาอุด

ตันสูงกว่าการใช้	17β-estradiol	 อย่างมีนัยสำาคัญ

โดยเฉพาะในผู้หญิงข้ามเพศท่ีอายุมากกว่า	40	ปี

  -  มีข้อควรระวัง	 หากใช้	conjugated	equine	

estrogens	 และ	 conjugated	estrogens	

เน่ืองจากอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดหลอดเลือด

ดำาอุดตันสูงกว่าการใช้	 17β-estradiol	 โดย

เฉพาะในผู้หญิงข้ามเพศท่ีอายุมากกว่า	 40	 ปี	 

(ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มี	conjugated	equine	

estrogens	ท่ีผลิตจากปัสสาวะม้าจำาหน่ายแล้ว	แต่

ยังคงมี	conjugated	estrogen	 ท่ีผลิตจากพืช

จำาหน่าย	 แต่เป็นยาท่ีมีการศึกษาทางคลินิกไม่มาก	

จึงไม่ได้รับความนิยม)

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone)

 • Testosterone enanthate

	 	 -	 	เป็นฮอร์โมนท่ีถูกใช้มากท่ีสุด	เน่ืองจากราคาจำาหน่าย

ในประเทศไทยไม่สูง

	 	 -	 	ขนาดยาท่ีใช้	คือ	100-200	มิลลิกรัม	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	

หรือเข้ากล้ามเน้ือ	ทุก	2	สัปดาห์	หรือลดขนาดยาลง

คร่ึงหน่ึง	แต่ฉีดเป็นทุก	1	สัปดาห์

 • Testosterone undecanoate

	 	 -	 ขนาด	1,000	มิลลิกรัม	ฉีดทุก	12	สัปดาห์

 • 1 % Testosterone gel

	 	 -	 	เจลทาผิวหนัง	ทาวันละหน่ึงคร้ัง	ขนาดยาท่ีแนะนำา	

คือ	50-100	มิลลิกรัม/วัน

 • Testosterone transdermal patch

	 	 -	 	แบบแผ่นแปะ	ขนาดท่ีแนะนำา	2.5-7.5	มิลลิกรัม/วัน	

(ไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทย)

	 •		การให้เทสโทสเตอโรนทุกแบบ	 ให้ทำาการปรับขนาด

ของยาตามผลของเทสโทสเตอโรนในเลือด	(total	

testosterone)	โดยมีเป้าหมายให้มีระดับเทสโทสเตอ

โรนประมาณ	400	-700	นาโนกรัม/เดซิลิตร

	 •		ไม่แนะนำาให้ใช้เทสโทสเตอโรนชนิดรับประทานท่ีมี	

alkylation	ท่ีคาร์บอนอะตอมตำาแหน่งท่ี	17	เน่ืองจาก

อาจส่งผลต่อตับ	อีกท้ังยังมีการดูดซึมท่ีไม่แน่นอน

Appendix
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) : สรุปยาฮอร์โมนท่ีใช้ในคนข้ามเพศวัยผู้ใหญ่

การใช้ฮอร์โมนในผู้หญิงข้ามเพศวัยผู้ใหญ่ การใช้ฮอร์โมนในผู้ชายข้ามเพศวัยผู้ใหญ่

 • เอสตราดิออล ชนิดผ่านทางผิวหนัง

	 	 -	 	17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะ	25-200	ไมโครกรัม/

24	ช่ัวโมง	(1/2-4	แผ่น)	เปล่ียนแผ่นแปะทุก	3.5	วัน	

(สัปดาห์ละ	2	คร้ัง)

	 	 -	 	0.06%	17β-estradiol	ชนิดเจล	ใช้	2.5-10	กรัม/วัน	

ทาวันละหน่ึงคร้ัง

 • เอสตราดิออล ชนิดฉีด

	 	 -	 	ยาท่ีใช้	คือ	estradiol	valerate	หรือ	cypionate

	 	 -	 ขนาด	5-30	มิลลิกรัม	ทุก	2	สัปดาห์	หรือ

	 	 -	 ขนาด	2-10	มิลลิกรัม	ทุก	1	สัปดาห์

  -  หมายเหตุ:	 ยาฉีดเอสตราดิออล	 ไม่มีใช้ใน 

โรงพยาบาลท่ัวไป

	 •	การให้เอสตราดิออลทุกแบบ	ให้ทำาการปรับขนาดของ

ยาตามผลของระดับฮอร์โมนเอสตราดิออลในเลือด	 โดยมี 

เป้าหมายคือระดับเอสตราดิออลอยู่ในช่วง	100-200	พิโคกรัม/ 

มิลลิลิตร

2. ยาต้านฮอร์โมนเพศชาย (anti-androgens)

 • ทางเลือกหลัก

	 	 -	 	Spironolactone	ขนาด	100-300	มิลลิกรัม/วัน	หรือ

	 	 -	 	Cyproterone	acetate	ขนาด	25-50	มิลลิกรัม/วัน

 • ทางเลือกรอง

	 	 -	 	GnRH	agonist	ขนาด	3.75	มิลลิกรัม	ฉีดทุก	1	เดือน	

หรือขนาด	11.25	มิลลิกรัม	ฉีดทุก	3	เดือน	(ไม่นิยม

เน่ืองจากยาราคาสูง	และกดฮอร์โมนเพศลงในระดับ

ต่ำามาก)

	 •	เป้าหมายในการกดการทำางานของฮอร์โมนจากอัณฑะ

ด้วยยาต้านฮอร์โมนเพศชาย	คือ	ทำาให้ระดับเทสโทสเตอโรน 

ในเลือด	(total	testosterone)	ต่ำากว่า	50	นาโนกรัม/เดซิลิตร
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ตารางท่ี 2: ฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนสำาหรับใช้ในคนข้ามเพศท่ีมีในประเทศไทย

ชนิดของยา ช่ือการค้า

ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen)

เอสตราดิออลเด่ียว ชนิดรับประทาน

•	 17β-estradiol	hemihydrate

•	 Estradiol	valerate

เอสโตรเจนชนิดรับประทานอ่ืน	ๆ	(ไม่แนะนำา)

•	 	Conjugated	equine	estrogen

	 (ปัจจุบันไม่มีจำาหน่ายในประเทศไทย)

•	 Conjugated	estrogen

•	 	Ethinyl	estradiol	ท่ีผสมอยู่ในยาคุมกำาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

เอสตราดิออล ชนิดผ่านทางผิวหนัง

•	 	17β-estradiol	ชนิดแผ่นแปะ	50	ไมโครกรัม/24	ช่ัวโมง

•	 0.06%	17β-estradiol	ชนิดเจลชนิดหลอดและขวดป๊ัม

•	 	0.1%	17β-estradiol	ชนิดเจลแบบเป็นซอง 

เอสตราดิออลชนิดฉีด

•	 Estradiol	valerate

	 (ยาฉีดเอสตราดิออล	ไม่มีใช้ในโรงพยาบาลท่ัวไป)

Estrofem

Progynova

Premarin

Estromon

ยาคุมกำาเนิดในหลากหลายช่ือการค้า

Climara

Oestrogel (หลอด), Oestrodose (ขวดป๊ัม)

Divigel

Progynon

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone)

•	 Testosterone	enanthate	ชนิดฉีด

•	 Testosterone	undecanoate	ชนิดฉีด

•	 Testosterone	undecanoate	ชนิดรับประทาน

	 (ไม่แนะนำาให้ใช้ในชายข้ามเพศ)

•	 1	%	Testosterone	gel	เจลทาผิวหนัง

•	 Testosterone	transdermal	patch	แบบแผ่นแปะ

	 (ไม่มีจำาหน่ายในโรงพยาบาล)

Testoviron

Nebido

Andriol

Androgel

Androderm
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ตารางท่ี 3: เกณฑ์ประเมินก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือการข้ามเพศในประเทศไทย

การวินิจฉัย 

gender 

dysphoria

ใบรับรอง

จาก

จิตแพทย์

อายุต้ังแต่ 

18 ปี

ข้ึนไป*

ลงนาม 

ในเอกสาร

ยินยอม

ผ่าตัดได้

ไม่มีโรค

ทางกาย

หรือจิตเวช

ท่ีรุนแรง

หรือควบคุม

ไม่ได้

ได้รับ

ฮอร์โมน

ข้ามเพศ 

อย่างน้อย  

12 เดือน

ผ่านการใช้

ชีวิตเป็น

เพศตรง

ข้ามตลอด

เวลาอย่าง

น้อย 12 

เดือน

การผ่าตัดจากชายเป็นหญิง

•	 	การเสริมหน้าอก	 

(breast	augmentation)
✔ ✔ ✔ ✔

แนะนำา	 

(ไม่บังคับ)

•	 	การสร้างช่องคลอดใหม่	 

(vaginoplasty)
✔ 2	ใบ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การตัดอัณฑะ	 

(orchiectomy)
✔ 2	ใบ ✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การผ่าตัดลดขนาดกระเดือก	

(thyroid	chondroplasty)
✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การปรับเปล่ียนใบหน้าและ 

ลำาตัวให้มีความเป็นหญิง	 

(facial	and	body	feminizing	

surgery)

✔ ✔ ✔ ✔

การผ่าตัดจากหญิงเป็นชาย

•	 	การตัดหน้าอก	(male	chest	

contouring:	subcutaneous	

mastectomy/breast	 

amputation)

✔ 1	ใบ ✔ ✔ ✔

•	 	การผ่าตัดมดลูก,	ปีกมดลูกและ

รังไข่	(hysterectomy	and	

salpingo-oophorectomy)

✔ 2	ใบ ✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การสร้างอวัยวะเพศชาย	

(metoidioplasty/ 

phalloplasty)

✔ 2	ใบ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การสร้างถุงอัณฑะ	 

(scrotoplasty)
✔ ✔ ✔ ✔

•	 	การปรับเปล่ียนใบหน้าและ 

ลำาตัวให้มีความเป็นชาย	

(facial	and	body	 

masculinizing	surgery)

✔ ✔ ✔ ✔

*กรณีท่ีผู้รับบริการมีอายุต้ังแต่	18	ปี	แต่ยังไม่ถึง	20	ปี	ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำานาจปกครองร่วมด้วย
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แผนภูมิท่ี 1: แนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำาหรับผู้หญิงข้ามเพศ

หมายเหตุ:	Risk	factors	ได้แก่	BRCA1/BRCA2	gene	mutation	carrier	หรือเป็น	Klinefelter’s	syndrome	หรือมีญาติสายตรง	(พ่อ/แม่	พ่ี/น้อง	ลูก)	

เป็นมะเร็งเต้านม;	GAHT:	Gender-Affirming	Hormone	Treatment

แผนภูมิท่ี 2: แนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำาหรับผู้ชายข้ามเพศ

หมายเหตุ:	Risk	factors	เช่น	BRCA1/BRCA2	gene	mutation	carrier,	Li	Fraumeni	syndrome,	Cowden	syndrome	หรือมีญาติสายตรง	(พ่อ/แม่	

พ่ี/น้อง	ลูก)	เป็นมะเร็งเต้านม;	Top	surgery:	การตัดหน้าอก;	Mastectomy:	การตัดหน้าอกแบบเหลือเน้ือเต้านมอยู่น้อย

Risk
factorsNo

No No

YES

Transwomen

No screening Biennial mammogram
start at 50

Annual clinical exam
start at 35

Mammogram if
indicated

Annual clinical exam
start at 30

Annual Mammogram
start at 40

YES YES

GATH > =
5y

GATH > =
5y

Risk
factors

Top
surgery

Top
surgery

Mastectomy Mastectomy

No

No No

No No

YES

YES YES

YES YES

Transmen

Annual Mammogram
start at 40

Annual clinical exam
start at 30

Annual breast MRI
start at 25-30

Annual clinical
chest wall,
axilla exam



210 ภาคผนวก

แนวปฏิบัติเม่ือเผชิญสถานการณ์ความรุนแรงหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศสภาพ 

1.	 	ต้ังสติเพ่ือจดจำารายละเอียดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	เช่น	ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผู้กระทำา	ช่วงเวลา	รายละเอียด

การกระทำา	เช่น	คำาพูด	การกระทำา	เป็นต้น

2.	 ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ

3.	 ออกจากพ้ืนท่ี	สถานท่ีท่ีเกิดเหตุ

4.	 	กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน	 ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 สายด่วน	1300	 และศูนย์ดำารงธรรม	 สายด่วน	

1567

5.	 	เขียนบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความทรงจำา	ใคร	ทำาอะไร	ท่ีไหน	อย่างไร	ส่งผลกระทบหรือทำาให้เราเสียหาย 

อย่างไร

6.	 	ประเมินตนเองว่าต้องการปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือไม่	(ท้ังน้ีอาจจะเผชิญท้ังแรงสนับสนุน	 และแรง

เสียดทานท่ีเกิดข้ึนได้จากสังคมและคนรอบข้าง)	 หากต้องการปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตนเองให้ติดต่อหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง	ด้ังน้ี	

	 •	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิ

  โทรศัพท์สายด่วน	1377	หรือ	0-2141-3978-83	(เวลาราชการ	08.30	-	16.30	น.)

   เขียนจดหมายส่งไปท่ี:	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	

พรรษา	5	ธันวาคม	2550	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ช้ัน	6-7	เลขท่ี	120	หมู่ท่ี	3	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวง

ทุ่งสองห้อง	เขตหลักส่ี	กรุงเทพฯ	10210

  โทรสาร:	หมายเลข	0-2143-9578

  ด้วยวาจา:	โดยไปท่ีสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 ส่งข้อความผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	(e-mail):	help@nhrc.or.th

	 	 ส่งเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์:	http://demo7.softdebut.com/Complaints/Online-complaints.aspx	)

	 •	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม

  สายด่วนยุติธรรม	1111	กด	77	โทรสาร	02-143-9681

   ท่ีอยู่:	เลขท่ี	120	ช้ัน	3	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	อาคารราชบุรี	ดิเรกฤทธ์ิ	(อาคาร	เอ)	หมู่	

3	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักส่ี	กรุงเทพฯ	10210

  เว็บไซต์:	http://www.rlpd.go.th/

	 •	 พระราชบัญญัติความเท่าเทียม	พ.ศ.	2558	

  โทรศัพท์	02-642-7742,	45	โทรสาร	02-642-7770

   เขียนจดหมายส่งไปท่ี: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	(สค.)	เลขท่ี	255	บริเวณสถานสงเคราะห์เด็ก

หญิงบ้านราชวิถี	ถ.ราชวิถี	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400

  ส่งข้อความผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail):	gidentity@hotmail.com

  เว็บไซต์:	http://www.dwf.go.th/
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รายช่ือสถานบริการท่ีให้บริการด้านสุขภาพกับคนข้ามเพศ

สถานให้บริการของรัฐ

1.	 คลินิกสุขภาพเพศ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

2.	 คลินิกบูรณาการสุขภาพครอบครัว	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

3.	 คลินิกเพศหลากหลาย	(Gen	V	Clinic)	โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานให้บริการภาคประชาสังคม

1.	 คลินิกสุขภาพชุมชนแทนเจอรีน

2.	 คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง	รามคำาแหง

3.	 คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง	หาดใหญ่

4.	 คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง	อุบลราชธานี

5.	 บ้านสุขภาพสวิง	กรุงเทพฯ

6.	 บ้านสุขภาพสวิง	พัทยา

7.	 คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส	เชียงใหม่

8.	 คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส	เชียงราย
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แบบประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

ท่านสามารถใช้ตัวอย่างแบบประเมินความพร้อมน้ีเพ่ือสำารวจความพร้อมในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศ

ในสถานบริการของท่าน

แบบประเมินความพร้อมเบ้ืองต้นในการให้บริการทางสุขภาพแก่คนข้ามเพศสำาหรับองค์กรชุมชน
ภายใต้โครงการ Tangerine Academy for Transgender Health

หัวข้อ
ใส่เคร่ืองหมายถูก 
หากมีความพร้อม

หมายเหตุ

1.	 	ท่านมีรายการชุดบริการสุขภาพสำาหรับคนข้ามเพศแล้วหรือไม่

2.	 	การให้บริการเจาะเลือดและการตรวจในห้องปฏิบัติการในสถาน

บริการของท่านผ่านการรับรองคุณภาพแล้วหรือไม่

3.	 	หากท่านส่งตัวอย่างส่ิงส่งตรวจไปห้องตรวจปฏิบัติการภายนอก	

ท่านมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีได้มาตรฐานแล้วหรือไม่

4.	 	เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสถานบริการของท่านได้ผ่าน

การอบรมเร่ืองความละเอียดอ่อนในการให้บริการทางสุขภาพแก่

คนข้ามเพศแล้วหรือไม่

5.	 	เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสถานบริการของท่านได้รับ

การอบรมเร่ืองการเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการแล้ว

หรือไม่

6.	 	เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในสถานบริการของท่านได้

ผ่านการฝึกการให้บริการในสถานการณ์สมมุติหรือมีการเตรียม 

ข้ันตอนในการให้บริการในจุดต่าง	ๆ	แล้วหรือไม่

7.	 	มีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนคนข้ามเพศและเตรียม

การในการดำาเนินการวัดผลคุณภาพการให้บริการแล้วหรือไม่
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