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เอกสารแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ 2552 ราช
วิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับนี ้ มิไ ด้ มีเจตนาให้ มีการบังคับใช้ ปฏิบตั หิ รื อเป็ นมาตรฐานในการดูแล
ผู้ป่วยที่จะใช้ อ้างอิงทางกฎหมาย เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวควรตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการนําหลักฐานทาง
เวชปฏิบตั ิที่ปรากฏมาใช้ กบั ผู้ป่วยรายนันๆ
้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
และแบบแผนการรักษาที่พฒ
ั นาไป ดังนัน้ ประเด็นต่างๆที่แสดงในเอกสารนี ้ จึงเป็ นเพียงแนวทางในการ
ปฏิบตั แิ ละการรักษา การยึดถือไปปฏิบตั มิ ไิ ด้ เป็ นการประกันว่า การรักษาจะได้ รับผลสําเร็จในทุกราย หรื อ
เป็ นการสร้ างขอบเขตว่าเอกสารนี ้ได้ รวบรวมการรักษาทุกวิธีท่ีได้ ผล หรื อเอกสารได้ ตดั วิธีการรักษาอื่นที่อาจ
ได้ ผลออก ดังนัน้ จิตแพทย์ผ้ รู ักษาจะเป็ นผู้เลือกวิธีการรักษาโดยอาศัยข้ อมูลที่ผ้ ปู ่ วยบอกเล่าร่วมกับ
กระบวนการวินจิ ฉัยและวิธีการรักษาที่เป็ นไปได้ ตามกรณี
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ เชิญจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆดังรายนามปรากฏ
มาร่วมกันสร้ างเอกสารแนวทางปฏิบตั นิ ี ้ โดยอาศัยหลักการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกข้ อมูลการศึกษามาพิจารณา ร่วมกับอาศัยความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบกัน เพื่อให้ จิตแพทย์พิจารณานําไปใช้
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ปั ญหาเอกลักษณ์ทางเพศเป็ นปั ญหาที่พบได้ บอ่ ย ผู้ที่มีปัญหานี ้บางคนไม่แสดงอาการเป็ นพฤติกรรม
ให้ เห็นชัดเจน แต่บางคนอาจแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่ตรงกันข้ ามกับเพศตนเองตังแต่
้ อายุน้อย เช่น กิริยา
ท่าทาง การพูด การแต่งกาย การเล่น และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เมื่อโตขึ ้นบางคนอาจมีความต้ องการ
แปลงเพศ หรื อขอผ่าตัดแปลงเพศ
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ตามหลักวิชาการทางการแพทย์ การรักษาด้ วยวิธีแปลงเพศนันจะกระทํ
้
าได้ ในรายที่ผ้ ปู ่ วยนันเป็
้ นโรคที่
มีข้อบ่งชี ้ว่าสมควรรักษาด้ วยการแปลงเพศ และมีความสามารถในการปรับตัวกับเพศใหม่ได้ การรักษา
จําเป็ นต้ องร่วมมือกันระหว่างจิตแพทย์ กุมารแพทย์หรื ออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ ท่อ ศัลยแพทย์
สูตนิ รี แพทย์ โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการช่วยเหลือและการรักษาโรคอย่างถูกต้ อง
คณะกรรมการแพทยสภา ได้ เห็นถึงความสําคัญเรื่ องนี ้และได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อร่าง
ข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยหลักเกณฑ์การทําศัลยกรรมแปลงเพศ ตามประกาศแพทยสภาที่ 15/2551
ประกอบด้ วยแพทย์ผ้ แู ทนจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดําเนินการจัดสัมมนารวบรวมความคิดเห็นจาก
แพทย์ และผู้ท่ีมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ จนประกาศข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม เรื่ อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 25521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2552 ซึง่ จะมีผลใช้ 180 วันนับจากวันประกาศนี ้ และประกาศแพทยสภาที่ 58/2552 เรื่ อง แนว
ทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีพฤติกรรมสับสนในเพศตนเอง หรื อต้ องการรักษาเพื่อการแปลงเพศ2 ในข้ อบังคับฯและ
ประกาศฯทังสองฉบั
้
บดังกล่า ว ได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีพฤติกรรมสับสนในเพศตนเองหรื อ
ต้ องการรักษาเพื่อการแปลงเพศ ต้ องเป็ นตามหลักเกณฑ์และขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ให้ ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อประเมิน วินิจฉัยแยกโรค และให้ ความช่วยเหลือผู้นนตามแนวทางปฏิ
ั้
บตั ขิ องราช
วิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2. เมื่อจิตแพทย์ได้ ให้ การวินิจฉัยผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีข้อบ่งชี ้ในการแปลงเพศ ให้ สง่ ปรึกษาแพทย์ด้านต่อมไร้
ท่อเพื่อพิจารณาให้ การรักษาโดยการใช้ ฮอร์ โมน
3. แพทย์ด้านต่อมไร้ ทอ่ ต้ องตรวจ วินิจฉัย ให้ คําแนะนํา และรักษาในผู้ป่วยทุกกลุม่ อายุ ด้ วยการพิจารณาให้
ยาฮอร์ โมนในชนิด และขนาดที่เหมาะสม
4. จิตแพทย์จะต้ องให้ คําแนะนําผู้รับการรักษาทุกราย และผู้รับการรักษาต้ องผ่านประสบการณ์การใช้ ชีวิต
เป็ นเพศที่ต้องการอย่างน้ อยหนึง่ ปี และประเมินผลเพื่อพิจารณารักษาโดยการแปลงเพศต่อไป
5. ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้ให้ ทําการรักษาเพื่อการแปลงเพศ ผู้รับการรักษาต้ องได้ รับการรับรองจากจิตแพทย์อย่าง
น้ อยสองท่าน
กรณีที่เป็ นผู้ป่วยต่างชาติและได้ รับการรับรองโดยจิตแพทย์ตา่ งชาติแล้ ว ต้ องให้ จิตแพทย์ไทยอย่าง
น้ อยหนึง่ ท่านทําการประเมินคัดกรองก่อนผ่าตัด
6. หลังผ่าตัดทําศัลยกรรมแปลงเพศแล้ วแพทย์ที่เกี่ยวข้ องในการทําการรักษาต้ องให้ การติดตามดูแลและให้
คําปรึกษา ตามความเหมาะสม
จากข้ อบังคับแพทยสภาฯ และประกาศแพทยสภาฯดังกล่าว ได้ กําหนดบทบาทและหน้ าที่ของ
จิตแพทย์หลายประการ และกําหนดให้ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ประเมิน วินิจฉัยโรค วินิจฉัยแยกโรค และให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่ต้องการจะแปลงเพศ แพทยสภาจึงได้
มอบหมายให้ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กําหนดแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือ
ผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ ซึง่ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการร่าง
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แนวทางปฏิบตั ใิ นการรักษาและช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศฉบับนี ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสําหรับ
จิตแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ และให้ ความเห็นแก่แพทย์ผ้ เู กี่ยวข้ องประกอบการ
รักษาและการพิจารณาผ่าตัดแปลงเพศ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและประกาศแพทยสภาข้ างต้ น
อุบัตกิ ารณ์ ของปั ญหา3,4,5,6,7
ในสังคมปั จจุบนั พบว่ามีพฤติกรรมผิดเพศ (cross -sex behaviors) ที่พบได้ บอ่ ยตังแต่
้ เด็ก เช่น การ
แต่งกาย กิริยาท่าทาง การแสดงออกแบบเพศตรงกันข้ าม หรื อการทํากิจกรรมที่ตรงกันข้ ามกับเพศของตน
พฤติกรรมเหล่านี ้เป็ นปั ญหาเอกลักษณ์ทางเพศ มักกลายเป็ นปั ญหาพฤติกรรมต่อเนื่องมาจนถึงวัยรุ่นหรื อ
ผู้ใหญ่ ซึง่ ถ้ าไม่ได้ รับการช่วยเหลือ จะกลายให้ เกิดปั ญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมอื่นๆ
ตามมา
ภาวะที่พบบ่อยที่สดุ สําหรับผู้ท่ีมีพฤติกรรมผิดเพศตนเอง คือ ภาวะรักร่วมเพศ (homosexualism) ซึง่
พบได้ ทงสองเพศ
ั้
คือ ภาวะชายชอบชาย (gay) หญิงชอบหญิง (lesbianism) และผู้ท่ีชอบทังสองเพศ
้
(bisexualism) ภาวะนี ้มิใช่โรคทางจิตเวช พฤติกรรมทางเพศภายนอกอาจแสดงออกตรงกันข้ ามกับเพศตนเอง
เช่น กิริยาท่าทาง การแต่งกาย หรื ออาจไม่แสดงให้ เห็นภายนอกก็ได้ แต่จะมีความรู้สกึ ทางเพศกับเพศ
เดียวกัน เมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่นจะมีความสนใจทางเพศกับเพศเดียวกัน มีความรู้สกึ และความพึงพอใจทางเพศกับ
เพศเดียวกัน
นอกจากนี ้ผู้ท่ีแต่งกายหรื อแสดงออกผิดเพศ อาจเป็ นพฤติกรรมของผู้ที่เป็ นโรคทางจิตเวช หรื อภาวะ
ต่อไปนี ้
1. Transvestism มีพฤติกรรมแต่งกายผิดเพศ พอใจในพฤติกรรมแต่งกายแบบเพศตรงกันข้ าม
2. Transvestic fetishism มีพฤติกรรมเมื่อสัมผัสหรื อสวมใส่เสื ้อผ้ าอาภรณ์ของเพศตรงกันข้ าม แล้ วเกิด
ความรู้สกึ ทางเพศ แต่ยงั มีความรู้สกึ ทางเพศกับเพศตรงกันข้ าม
3. Transsexualism มีพฤติกรรมผิดเพศทุกด้ าน มีความคิดว่าตนเองผิดเพศ รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นเพศตรงกัน
ข้ าม แต่งกายและแสดงออกเป็ นเพศตรงกันข้ าม รู้สกึ ว่าอวัยวะเพศเป็ นส่วนเกิน รังเกียจอวัยวะเพศตนเอง
จนอาจถึงกับอยากกําจัดอวัยวะเพศตนเอง บางคนต้ องการแปลงเพศเพื่อให้ เป็ นเพศนัน้
4. Psychosis พฤติกรรมผิดเพศเป็ นการแสดงออกของอาการหลงผิดในเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง
ผู้ท่ ีมีภาวะและป่ วยด้ วยโรคทางจิตเวชเหล่านี ้ บางคนอาจมีความต้ องการแปลงเพศของตนเอง แต่โรค
ทางจิตเวช ที่เป็ นข้ อบ่ งชีใ้ นการรักษาด้ วยการแปลงเพศ คือ โรค Transsexualism เท่ านัน้ อุบตั กิ ารณ์
ของโรคนี ้มีประมาณ 1/30000 ในเพศชาย และประมาณ 1/100000 ในเพศหญิง
อาการสําคัญของโรค จะแสดงพฤติกรรมเอาแบบอย่างเพศตรงกันข้ ามอย่างชัดเจน และเป็ นตลอด ดังนี ้
1. แสดงความต้ องการเป็ นเพศตรงกันข้ ามอยูเ่ สมอ หรื อยืนยันว่าตนเองเป็ นเพศตรงกันข้ าม
2. แต่งกายเป็ นเพศตรงกันข้ าม ในเด็กชายชอบแต่งตัวชุดผู้หญิง ในเด็กหญิงมีการยืนยันว่าจะใส่แต่ชดุ ที่
ใส่กนั เฉพาะเพศชาย
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3. ชอบเล่นเป็ นเพศตรงกันข้ ามมากในการเล่นแบบสมมุติ หรื อมีจินตนาการว่าเป็ นเพศตรงกันข้ าม โดย
เป็ นอยูต่ ลอด และแสดงออกเป็ นกิจกรรมของเพศตรงกันข้ าม หลีกเลี่ยงกิจกรรมตามเพศตนเอง
4. ต้ องการร่วมในเกมหรื อกิจกรรมที่เป็ นของเพศตรงกันข้ าม หรื อมีงานอดิเรกแบบเพศตรงกันข้ าม พึง
พอใจที่จะมีกิจกรรม
5. ต้ องการที่จะมีเพื่อนคูห่ เู ป็ นเพศตรงกันข้ ามอย่างมาก
นอกจากนี ้ ผู้ท่ีเป็ นโรคนี ้ยังรู้สกึ อึดอัดไม่สบายใจกับเพศตนเอง หรื อรู้สกึ ว่าบทบาทตามเพศของ
ตนเองนันไม่
้ เหมาะสมอยูต่ ลอด ไม่ชอบและรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง คิดว่าอวัยวะเพศของตนนันผิ
้ ด
เพศ น่ารังเกียจ ต้ องการกําจัดอวัยวะเพศทิ ้ง หรื อต้ องการแปลงเพศ
หลักการช่ วยเหลือ
การช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ ต้ องคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี ้
1. พัฒนาการตามวัย
เอกลักษณ์ทางเพศเริ่มพัฒนาตังแต่
้ เด็กจนถึงวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ได้ รับอิทธิพลจาก
พ่อแม่ ครอบครัว การเลี ้ยงดูและสังคม เมื่อเด็กมีอายุ 3 ปี เด็กจะบอกได้ ว่าตนเป็ นเพศใด หลังจากนันจะ
้
เรี ยนรู้พฤติกรรมตามเพศของตนเอง ได้ แก่ การแต่งกาย การแสดงออก การพูด การเล่น และกิจกรรม
อื่นๆ เช่น เด็กผู้ชายจะยืนปั สสาวะ เด็กผู้หญิงจะนัง่ ปั สสาวะ ผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศอาจแสดง
พฤติกรรมผิดเพศตังแต่
้ อายุน้อย และเปลี่ยนแปลงอาการตามวัย เช่น เมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ นจึงจะเริ่ มรู้วา่ ตนเอง
มีความพึงพอใจทางเพศแบบใด มีความรู้สกึ ทางเพศกับเพศใด และต้ องการมีสภาพความเป็ นเพศแบบใด
2. วุฒภิ าวะในการเลือกเพศของตนเอง
ผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศมีสิทธิเลือกเพศของตนเองได้ เมื่อมีวฒ
ุ ิภาวะ การคิดไตร่ตรอง การ
ตัดสินใจเหมาะสม ซึง่ โดยทัว่ ไปจะสามารถทําได้ เมื่ออายุมากกว่า 18 ปี ไม่มีปัญหาบุคลิกภาพรุนแรง
และไม่มีปัญหาที่รบกวนต่อการใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ
3. การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
ผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศควรได้ รับการตรวจโดยจิตแพทย์ เพื่อการวินจิ ฉัยโรคหรื อภาวะทางจิต
เวชให้ ถกู ต้ อง เนื่องจากปั ญหาเอกลักษณ์ทางเพศอาจเป็ นอาการของโรคทางจิตเวช หรื อเป็ นภาวะอื่นที่
มิใช่โรคทางจิตเวช เช่น homosexualism เป็ นต้ น เพื่อให้ การช่วยเหลือตามการวินิจฉัยโรคหรื อภาวะนัน้
ได้ ถกู ต้ อง
4. การรักษาหรื อการช่วยเหลือ
แผนการรักษาหรื อการช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ ให้ เป็ นไปตามการวินิจฉัยโรคหรื อ
ภาวะที่เป็ นอยู่ เมื่อพบว่ามีพฤติกรรมผิดเพศ แพทย์ควรให้ ความช่วยเหลือโดยเร็วตังแต่
้ อายุน้อย สําหรับผู้
ที่ต้องการการรักษาด้ วยวิธีแปลงเพศควรได้ รับการวินจิ ฉัยว่ามีโรคทางจิตเวชหรื อไม่ เนื่องจากการรั กษา
ด้ วยวิธีการแปลงเพศ เป็ นข้ อบ่ งชีเ้ ฉพาะผู้ป่วยโรค Transsexualism ที่ต้องการแปลงเพศเท่ านัน้
โดยความร่ วมมือระหว่างแพทย์หลายสาขา รักษาแบบองค์รวมทังทางร่
้
างกาย จิตใจและสังคม โดย
ครอบครัวมีบทบาทร่วมด้ วยตังแต่
้ ต้น ไปจนตลอดกระบวนการรักษา ซึง่ จะเป็ นขันตอนตามลํ
้
าดับ ได้ แก่
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การตรวจประเมินทางจิตเวช การรับทราบการวินจิ ฉัย การรักษาด้ วยวิธีประคับประคองทางจิตใจสังคม
การทดลองดําเนินชีวิตในรู ปแบบเพศใหม่ การใช้ ยาหรื อฮอร์ โมน และการผ่าตัด เมื่อผ่าตัดแปลงเพศแล้ ว
จําเป็ นต้ องมีการติดตามผลการรักษาระยะยาว
5. การเลือกวิธีรักษา
กระบวนการรักษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็ นแบบเดิมได้ เช่น การผ่าตัด ควรเลือกเฉพาะรายที่
แพทย์พิจารณาเห็นว่าเมื่อทําแล้ วมีผลดีตอ่ คุณภาพชีวติ ผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ ดหี ลัง
กระบวนการรักษานัน้
6. การติดตามการรักษา
แพทย์ผ้ รู ักษาควรติดตามและบันทึกผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงระยะที่ผ้ ปู ่ วย
ปรับตัวได้ หลังการผ่าตัดควรติดตามผลการปรับตัวต่อไปอีกอย่างน้ อย 12 เดือน
แนวทางปฏิบัตทิ ่ วั ไปสําหรั บจิตแพทย์ ในการช่ วยเหลือผู้ท่ มี ีปัญหาเอกลักษณ์ ทางเพศ3,4,5,6,7
1. การวินิจฉัยโรค จิตแพทย์ประเมินทางจิตเวชแก่ผ้ ทู ี่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิต
เวช วินิจฉัยแยกโรคหรื อภาวะอื่นๆ และโรคที่พบร่วม รวมถึงปั ญหาบุคลิกภาพ ปั ญหาทางกาย ปั ญหาใน
ครอบครัว และระดับการปรับตัวในชีวติ เพื่อประกอบการวางแผนช่วยเหลือต่อไป
1.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการวินิจฉัยโรค
ข้ อมูลควรได้ จากหลายฝ่ าย ทังจากผู
้
้ ป่วยเอง พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ครูอาจารย์ เพื่อน หรื อเพื่อนร่วมงาน
ผู้ใกล้ ชิด ดังต่อไปนี ้
1. ประวัติตงแต่
ั ้ เด็กจนถึงวัยรุ่น จากผู้ป่วย ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมสิ่งแวดล้ อมอื่นๆที่แสดง
ถึงการแสดงออกทางเพศ
2. ประวัติครอบครัว การเลี ้ยงดู บทบาทของพ่อแม่และครอบครัว หน้ าที่ของครอบครัว (family
functions) ทัศนคติของพ่อแม่ตอ่ เพศของเด็ก ความพึงพอใจของพ่อแม่ผ้ ปู กครองต่อการ
แสดงออกทางเพศ ปั ญหาที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ตอ่ ลูก การส่งเสริมให้ ลกู
แสดงออกตามเพศอย่างถูกต้ อง การส่งเสริมบทบาททางเพศที่ถกู ต้ อง
3. พัฒนาการทางเพศ (psychosexual development) ตังเด็
้ กจนถึงปั จจุบนั
4. บทบาททางเพศ (gender role) ได้ แก่ การแสดงออกทางเพศทังที่้ บ้ าน โรงเรี ยน และสิ่งแวดล้ อม
อื่น ตังแต่
้ เด็กจนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ กิริยาท่าทาง การพูด การแต่งกาย การเล่น กลุม่ เพื่อน
กิจกรรมที่เข้ าร่ วม และการดําเนินชีวิตอื่นๆ
5. การตรวจร่างกาย เพื่อแยกโรคหรื อภาวะทางกายที่อาจทําให้ เกิดภาวะนี ้ รวมทังการตรวจทาง
้
กายพิเศษที่จําเป็ น
6. การตรวจสภาพจิตใจ (mental status examination) เพื่อประเมินจิตใจโดยทัว่ ไป และประเมิน
เรื่ อง การบอกเพศตนเอง (core gender) บทบาททางเพศ (gender role) ความพึงพอใจทางเพศ
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(sexual orientation) และ พยาธิสภาพทางจิตใจอื่นๆ เช่น อาการโรคจิต (psychosis) ความ
สับสนไม่แน่ใจในเอกลักษณ์ตนเอง (identity confusion)
7. การตรวจอื่นที่มีข้อบ่งชี ้ เช่น การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test)
8. ประวัตกิ ารทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ าม (ถ้ ามี) ประกอบด้ วยการแต่งกาย กิจกรรม การเข้ า
สังคม ระยะเวลา ความต่อเนื่อง และผลจากการการทดลองใช้ ชีวติ แบบนัน้
9. การทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ าม โดยให้ มีการแต่งกาย กิจกรรม การเข้ าสังคมเช่นเดียวกับ
เพศตรงกันข้ าม อย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย 12 เดือน และผลจากการการทดลองใช้ ชีวิตแบบนัน้
จิตแพทย์ควรบันทึกข้ อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบได้
1.2 การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (psychiatric diagnosis)8,9 จิตแพทย์ประเมินและให้ การวินิจฉัยในด้ าน
ต่างๆ 5 ด้ าน ดังต่อไปนี ้ และบันทึกผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1. โรคทางจิตเวช ใช้ เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวชขององค์การอนามัยโลก (ICD-10)9
2. ปั ญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัว
3. โรคทางร่างกายที่มีผลต่อการปรับตัว
4. ปั ญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว
5. ระดับความสามารถปรับตัวในปั จจุบนั และ ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้ านัน้
2. การช่ วยเหลือเบือ้ งต้ นสําหรับ ผู้ท่ มี ีปัญหาเอกลักษณ์ ทางเพศ
เมื่อจิตแพทย์ประเมินเบื ้องต้ นในข้ อ 1 แล้ ว การวางแผนการช่วยเหลือให้ เป็ นไปตามโรคทางจิตเวช
หรื อภาวะที่พบ โดยมีแนวทางดังนี ้
2.1 ส่ งเสริมพัฒนาการทางเพศตามปกติ
1. ให้ ความรู้ทางเพศแก่ผ้ ทู ี่มีปัญหา ตามสภาพพัฒนาการทางจิตใจ และความสามารถในการรับข้ อมูล
2.ให้ ความรู้ทางเพศแก่ครอบครัว (พ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้ อง) ทัศนคติทางเพศ การเลี ้ยงดู การส่งเสริ ม
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไม่ให้ ผิดเพศ
3. ให้ ความรู้ทางเพศแก่ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้ อง เพื่อส่งเสริมให้ มีพฤติกรรมเหมาะสมทางเพศที่โรงเรี ยน
2.2 ทดลองปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามเพศของตนเอง ประกอบด้ วย
1. ให้ ความรู้เรื่ องบทบาททางเพศที่เหมาะสม ตรงกับเพศตนเอง และส่งเสริมการแสดงออกทางเพศตรงตาม
เพศตนเอง
2. ให้ คําปรึกษาสร้ างแรงจูงใจให้ เปลี่ยนพฤติกรรม ให้ มีพฤติกรรมทางเพศตรงตามเพศตนเอง
3. ให้ การรักษาแบบพฤติกรรมบําบัด เพื่อเปลี่ยนให้ มีพฤติกรรมตรงตามเพศตนเอง
4. ให้ คําปรึกษาแนะนําพ่อแม่ เรื่ องวิธีการเลี ้ยงดูเด็ก
5. ให้ คําปรึกษาแนะนําครู อาจารย์ในโรงเรี ยน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามเพศที่ถกู ต้ องตรงตามเพศของตนเอง
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2.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการ ผู้รักษาให้ ความช่วยเหลือในข้ อ 2.2 อย่างต่อเนื่องจนผู้นนเข้
ั ้ าสู่
วัยรุ่น หลังจากนันผู
้ ้ รักษาทบทวนการวินิจฉัยอีกครัง้ แล้ วให้ การช่วยเหลือหรื อการรักษาต่อไปตามการวินจิ ฉัย
ภาวะหรื อโรคนันๆ
้
3. การช่ วยเหลือหรือรักษาผู้ท่ มี ีปัญหาเอกลักษณ์ ทางเพศประเภทต่ างๆ
หลังจากจิตแพทย์วินิจฉัยโรคแล้ ว จะวางแผนช่วยเหลือบุคคลนันให้
้ สอดคล้ องกับการวินิจฉัยโรคและ
ภาวะต่างๆ ดังนี ้
3.1 การช่ วยเหลือผู้ท่ มี ี ภาวะรักร่ วมเพศ (homosexualism)
การช่วยเหลือประกอบด้ วย
• การให้ ความรู้เรื่ องภาวะรักร่วมเพศ (psychoeducation) แก่บคุ คลนัน้ และครอบครัว
• การแนะนําปรึกษาเรื่ องการปรับตัว การแสดงออก
• การให้ คาํ ปรึ กษาแนะนําพ่อแม่และครอบครัว ให้ เข้ าใจ ยอมรับ ไม่คาดหวังให้ กลับมาเป็ นรักต่างเพศ
(heterosexual) และยังคงมีความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวต่อไป
• การช่วยเหลือทางจิตใจสังคมอื่น เช่น การปรับตัว การจัดการกับความเครี ยดและอารมณ์ซมึ เศร้ า การมี
คูร่ ัก การแต่งงาน การดําเนินชีวติ คู่ เป็ นต้ น
• การให้ ความรู้และแนวทางปฏิบตั แิ ก่ครูอาจารย์สําหรับการดูแลนักเรี ยนที่มีภาวะรักร่วมเพศ
3.2 การรักษาโรครักร่ วมเพศที่มีความขัดแย้ งภายในตน (Egodystonic homosexualism)
การช่วยเหลือประกอบด้ วย
• การให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคนี ้ (psychoeducation) แก่ผ้ นู นั ้ และครอบครัว
• การแนะนําปรึกษาเรื่ องการปรับตัว การแสดงออก
• การให้ คาํ ปรึ กษาแนะนําพ่อแม่ ครอบครัว ให้ เข้ าใจ เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ เพื่อยอมรับ ไม่คาดหวังสูงว่าจะ
กลับมาเป็ นรักต่างเพศ (heterosexual) และยังคงมีความสัมพันธ์ดีในครอบครัวต่อไป
• การช่วยเหลือทางจิตใจสังคม เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจตนเอง เลือกและยอมรับเพศตามสภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ตามที่ตนเองเลือก และมีชีวติ อย่างเป็ นสุขต่อไปได้
3.3 การรักษาโรค Transsexualism
หลักการ ผู้รักษาประกอบด้ วย จิตแพทย์ กุมารแพทย์หรื ออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ ทอ่ สูตนิ รี แพทย์
และศัลยแพทย์ ให้ เป็ นไปตามขันตอนตามประกาศฯ
้
และข้ อบังคับแพทยสภาฯ และสอดคล้ องกับแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้ อง
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แนวทางปฏิบัติสาํ หรั บจิตแพทย์ ในการรั กษาโรค Transsexualism3,10,11,12,13,14,15
(Clinical Practice Guidelines for Psychiatrist in Treatment of Transsexualism)
จิตแพทย์ผ้ รู ักษา ดําเนินการเป็ นลําดับขันตอน
้
ตังแต่
้ แรกดังนี ้
1. การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
จิตแพทย์ประเมินและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (psychiatric disorder) และโรคที่พบร่วม (co-morbid
psychiatric disorders or conditions) โดยใช้ เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก (ICD-10) และ
ลงความเห็นการวินิจฉัยด้ านต่างๆ 5 ด้ าน ดังนี ้
1. โรคทางจิตเวช การวินิจฉัยโรค Transsexualism (F64.0) ใช้ เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรค ขององค์การ
อนามัยโลก (ICD-10)9
2. ปั ญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัว
3. โรคทางร่างกายที่มีผลต่อการปรับตัว
4. ปั ญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว
5. ระดับการปรับตัวในปั จจุบนั และ ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้ านัน้
2. การรักษาเบือ้ งต้ น
• การให้ ความรู้ (psychoeducation) แก่ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว ดังต่อไปนี ้
1.1. ความรู้เรื่ องโรค (knowledge about transsexualism)
1.2. ความรู้เรื่ องกระบวนการรักษา (knowledge about the process of treatment)
1.3. ความรู้เรื่ องผลที่จะเกิดขึ ้นในกระบวนการรักษา และหลังการรักษา เช่น ผลของการใช้ ยา
ฮอร์ โมน ผลของการผ่าตัด ผลแทรกซ้ อน ผลทางกฎหมาย การปรับตัว
• การให้ คาํ ปรึ กษาพ่อแม่ในการเลี ้ยงดู หรื อครอบครัวบําบัด (family counseling or family therapy) ให้
คําแนะนําปรึกษาพ่อแม่ ครอบครัว ให้ เข้ าใจและยอมรับ และมีบทบาทที่ถกู ต้ อง ส่งเสริมการเลี ้ยงดู ปรับ
ทัศนคติครอบครัวให้ ยอมรับการเลือกสภาพเพศของผู้ป่วย ไม่คาดหวังจากผู้ป่วยมากเกินไป โดยยังคงมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวต่อไป
• การให้ คําปรึ กษาแนะนําหรื อจิตบําบัดรายบุคคล (individual counseling or psychotherapy) ให้
คําแนะนําปรึกษาหรื อจิตบําบัด ในเรื่ องการปรับตัว การแสดงออก ปั ญหาที่คาดว่าจะเผชิญในอนาคต
และการช่วยเหลือทางจิตใจสังคม
3. การทดลองให้ ผ้ ูป่วยใช้ ชีวติ เป็ นเพศตรงกันข้ าม ตามที่ตนต้ องการ (real life experience)
จิตแพทย์วางแผนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว ในการทดลองให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ ชีวิตเป็ นเพศตรงกันข้ าม โดยมีการ
ประเมินและบันทึกผลการปรับตัวอย่างสมํ่าเสมอ ทุก 3-6 เดือน เป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
เรี ยนรู้ เผชิญปั ญหาจริ ง และฝึ กการปรับตัว
การทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ าม ประกอบด้ วยการปรับตัวให้ เป็ นที่ยอมรับในสถานการณ์ตา่ งๆ
ต่อไปนี ้
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• การแต่งกายแบบเพศตรงกันข้ ามตลอดเวลา
• การเข้ าร่วมกิจกรรม กลุม่ เพื่อน กีฬา งานอดิเรก
• การใช้ ชีวิตในสังคม ที่มีการแยกกิจกรรม หรื อ สถานที่ท่ีมีการกําหนดเพศ เช่น ห้ องนํ ้าสาธารณะ
• การดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการเรี ยนหรื อการทํางาน ความสัมพันธ์กบั บุคคล การถูกตรวจสอบเพศโดย
เจ้ าหน้ าที่
• การเผชิญปั ญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้ คํานําหน้ า ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนจากนายเป็ นนางสาวได้ การไม่ยอมรับของครอบครัวเพื่อนและสังคม อุปสรรคในการใช้
สถานที่ หรื อกิจกรรมบางอย่าง
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยให้ ประวัตวิ า่ ก่อนพบจิตแพทย์ ได้ ทดลองดําเนินชีวิตแบบเพศตรงกันข้ ามด้ วยตัวเอง
มาแล้ วอย่างน้ อย 12 เดือน ให้ จิตแพทย์ใช้ ดลุ ยพินิจประเมินจากข้ อมูลรอบด้ านจากหลายแหล่ง เช่น จาก
ผู้ป่วย พ่อแม่ญาติ ครูอาจารย์ เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปว่าการดําเนินชีวติ ที่ได้ ทํามาก่อน
หน้ าแล้ วนัน้ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมการทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ ามตามสถานการณ์ตา่ งๆข้ างต้ นนี ้
จริง มีความต่อเนื่องยาวนานอย่างน้ อย 12 เดือนจริง และผู้ป่วยปรับตัวได้ จริ ง ในกรณีเช่นนี ้จิตแพทย์สามารถ
ลงความเห็นได้ วา่ ผู้ป่วยผ่านการทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ ามได้ สําเร็ จมาแล้ ว
4. การติดตามการรั กษา และการปรึกษาแพทย์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
หลังการช่วยเหลือทางจิตใจสังคม จิตแพทย์จะประเมินความคิดผู้ป่วยเกี่ยวกับเพศสภาพตนเอง ว่า
ตลอดเวลาที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ ถ้ าผู้ป่วยได้ ทดลองใช้ ชีวิตแบบเพศใหม่แล้ วปรับตัวได้ ดี และ
ยังคงมีความต้ องการแปลงเพศ จิตแพทย์จะให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยในเรื่ องการแปลงเพศ ดังนี ้
4.1 ขันตอนต่
้
อไปของการแปลงเพศ ปั ญหาทางจิตใจ สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และอุปสรรค
ต่างๆ เช่น ไม่สามารถเปลี่ยนคํานําหน้ าจากนาย เป็ นนางสาว ยังไม่มีกฎหมายรองรับเพศสภาพใหม่ เป็ นต้ น
4.2 การปรึกษากุมารแพทย์หรื ออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ ทอ่ 16เพื่อพิจารณาการใช้ ฮอร์ โมน
หรื อยา ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่ยงั สามารถเปลี่ยนกลับเป็ นสภาพเดิมได้ ข้ อบ่งชี ้และระยะเวลาที่เริ่มต้ นให้ ฮอร์ โมน
ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกุมารแพทย์หรื ออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ ท่อ
4.3 การผ่าตัด จะทําได้ เมื่อจิตแพทย์มีความเห็นว่ามีความพร้ อมต่อการผ่าตัดแปลงเพศ ซึง่ ประเมิน
จาก การวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวช บุคลิกภาพ การปรับตัวทัว่ ๆไปที่ผา่ นมา และผู้ป่วยได้ ผา่ นผ่านการทดลองใช้
ชีวิตเป็ นเพศตรงกันข้ ามและสามารถปรับตัวได้ ดีอย่างน้ อย 12 เดือน17,18,19 โดยจิตแพทย์จะมีจดหมายแสดง
ความเห็นไปยังแพทย์ผ้ จู ะผ่าตัด (ดูภาคผนวก) ในขันตอนการปรึ
้
กษาแพทย์ผา่ ตัดต่อไป
4.4 การผ่าตัดแปลงเพศ การพิจารณาขึ ้นอยูก่ บั สูตนิ รี เวชแพทย์หรื อศัลยแพทย์ ที่ร่วมเป็ นส่วนหนึง่
ของทีมผู้รักษา แพทย์ผ้ ผู ่าตัดจะขอให้ จิตแพทย์คนที่ 2 ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอีกครัง้ จึงจะพิจารณา
ผ่าตัดให้ ได้
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5. การปรึกษากุมารแพทย์ หรื ออายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบต่ อมไร้ ท่อ16
หลังจากจิตแพทย์ช่วยเหลือและติดตามผลการรักษาตามขันตอนข้
้
างต้ นแล้ ว ผู้ป่วยยังคงมีความต้ องการ
แปลงเพศ จิตแพทย์สง่ ปรึกษากุมารแพทย์หรื ออายุรแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ ทอ่ เพื่อพิจารณาการรักษา
ด้ วยฮอร์ โมนหรื อยา และติดตามผลก่อนการส่งปรึกษาแพทย์ผ้ ผู า่ ตัดแปลงเพศ
6. การปรึกษาแพทย์ ผ้ ูผ่าตัดแปลงเพศ (ศัลยแพทย์ หรือ สูตนิ รีเวชแพทย์ )
ถ้ าผู้ป่วยมีความต้ องการผ่าตัดแปลงเพศ จิตแพทย์ผ้ รู ักษาจะส่งผู้ป่วยเพื่อปรึกษาแพทย์ผ้ ผู า่ ตัดแปลงเพศ
(ศัลยแพทย์ หรื อ สูตินรี เวชแพทย์) พร้ อมจดหมายแสดงความคิดเห็น (letter of recommendation) ระบุสิ่งที่
จิตแพทย์ได้ ดําเนินการไปแล้ ว ต่อไปนี ้
1. การตรวจวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวช
2. แผนการรักษา ผลการรักษาและผลการติดตามโดยจิตแพทย์
3. ความเห็นของจิตแพทย์ตอ่ การพิจารณาผ่าตัดและการประเมินความพร้ อมในการรับการผ่าตัด
แปลงเพศ
แพทย์ผ้ ผู า่ ตัดแปลงเพศ จะให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยเรื่ องกระบวนการผ่าตัด ผลการผ่าตัด ผลทางร่างกายหลัง
การผ่าตัด ปั ญหาและผลแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นหลังการผ่าตัด ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เช่น การติดเชื ้อ
การตีบตันท่อปั สสาวะ การตอบสนองทางเพศที่อาจไม่ดี เมื่อผ่าตัดแล้ วไม่สามารถผ่าตัดกลับคืนมาเป็ นเพศ
เดิมได้ อีก และอาจไม่สามารถมีลกู ได้ หลังจากนันถ้
้ าผู้ป่วยยังต้ องการผ่าตัดแปลงเพศ แพทย์ผา่ ตัดจะส่ง
ผู้ป่วยไปขอความเห็นในเรื่ องการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชจากจิตแพทย์อีกหนึง่ คน เพื่อตรวจ วินิจฉัยและให้
จดหมายแสดงการวินิจฉัยทางจิตเวชยืนยันว่ าเป็ นโรค Transsexualism ตรงกันกับจิตแพทย์ทา่ นแรก ซึง่
เป็ นโรคที่มีข้อบ่งชี ้ในการผ่าตัดแปลงเพศ
7. การติดตามการรั กษา17,18,19,20,21
จิตแพทย์ประเมินผลการรักษาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ทังก่
้ อนและหลังการรักษาด้ วยฮอร์ โมน
และการผ่าตัดแปลงเพศ หลังการผ่าตัดแปลงเพศแล้ ว จิตแพทย์ผ้ รู ักษาควรติดตามผลต่อไปอีก 12 เดือน
การลงความเห็นของจิตแพทย์ คนที่ 2 ในการวินิจฉัยโรค Transsexualism
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยขอผ่าตัดแปลงเพศ จิตแพทย์คนที่ 2 จะได้ รับการขอร้ องให้ ตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรค
เป็ นคนที่ 2 ตามข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่ อง หลักเกณฑ์การรักษา
เพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ให้ จิตแพทย์ประเมินทางจิตเวช วินิจฉัยโรคทางจิตเวช และเขียนจดหมาย (letter
of recommendation) แสดงผลเฉพาะการตรวจและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ให้ แพทย์ผ้ พู จิ ารณาการผ่าตัด
แปลงเพศ
แพทย์ผ้ ผู า่ ตัดจะผ่าตัดแปลงเพศได้ เมื่อความเห็นการวินิจฉัยของจิตแพทย์ทงสองคนตรงกั
ั้
นว่าผู้ป่วย
เป็ นโรค Transsexualism
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แผนภูมิการช่ วยเหลือผู้ท่ ีมีปัญหาเอกลักษณ์ ทางเพศ และรั กษาโรค Transsexualism
(Algorithm of Management of Gender Dysphoria and Transsexualism)
ผู้ท่ มี ีปัญหาเอกลักษณ์ ทางเพศ

ตรวจ
วินิจฉัยทางจิตเวช

Transsexualism

Non-transsexualism

รั กษาเบือ้ งต้ นทางจิตใจสังคม

ประเมินความ
ต้ องการแปลงเพศ

ต้ องการแปลงเพศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไม่ ต้องการแปลงเพศ

ให้ ความรู้ เรื่องโรคและการแปลงเพศ (psychoeducation)
ให้ คาํ ปรึกษารายบุคคล และครอบครั ว
ให้ ทดลองใช้ ชีวติ แบบเพศใหม่ (real life experience) 1 ปี
รักษาทางจิตใจสังคม
ปรึกษากุมารแพทย์ หรื ออายุรแพทย์ เฉพาะทางต่ อมไร้ ท่อ
ประเมินความพร้ อมในการผ่ าตัด
ส่ งจิตแพทย์ คนที่ 2 เพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
ปรึกษาแพทย์ ผ้ ูผ่าตัดแปลงเพศ (ศัลยแพทย์ หรือ สูต-ิ นรีแพทย์ )
ผ่ าตัดแปลงเพศ

การช่ วยเหลือทางจิตใจสังคม

ติดตามการช่ วยเหลือ และการรักษา
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ภาคผนวก
ก. จดหมายแสดงความเห็นของจิตแพทย์ (Letter of Recommendation)

(ต่ อไปนีเ้ ป็ นแนวทาง หรือตัวอย่ างในการออกหนังสือรั บรอง สําหรับจิตแพทย์ ในการแสดงความเห็นสําหรับผู้ป่วยโรค Transsexualism)

จิตแพทย์ผ้ รู ักษา ควรออกจดหมายแสดงความคิดเห็นโดยระบุข้อมูลต่อไปนี ้
1. ชื่อ และเลขที่ประจําตัวผู้ป่วย (Identification of the patient, name and hospital number)
2. วันที่เริ่มมาตรวจรักษา (Date of first visit)
3. การวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวช (Psychiatric assessment and diagnosis)
1. โรคทางจิตเวช การวินจิ ฉัยโรค Transsexualism (F64.0) และโรคทางจิตเวชอื่นๆ ใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยโรค ของ
องค์การอนามัยโลก (ICD-10)
2. ปั ญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัว
3. โรคทางร่างกายทีม่ ผี ลต่อการปรับตัว
4. ปั ญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว
5. ระดับการปรับตัวในปั จจุบนั และ ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้ านัน้
4. การรักษา (Treatment and follow up )
1. แผนการรักษา ควรระบุ
• การรักษาทางจิตเวช

• การดําเนินชีวิตแบบเพศตรงกันข้ ามอย่างน้ อย 12 เดือน

• การปรึกษาแพทย์ตอ่ มไร้ ทอ่
• การปรึกษาแพทย์ผา่ ตัด (ศัลยแพทย์ หรื อ สูติ-นรี แพทย์)
2. ผลการรักษา
5. การประเมินความพร้ อมต่อการผ่าตัดเปลีย่ นเพศ (Patient’s readiness to sex reassignment surgery)17,18,19
6. ข้ อมูลของจิตแพทย์ผ้ ตู รวจ (Identification of the psychiatrist) ได้ แก่ ชื่อจิตแพทย์ผ้ ตู รวจ พร้ อมลงลายมือชื่อกํากับ
หมายเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อได้ ของจิตแพทย์
หมายเหตุ จิตแพทย์คนที่ 2 ผู้ประเมินทางจิตเวชเพื่อยืนยันการวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวช ประกอบการพิจารณาผ่าตัดแปลงเพศ
ออกจดหมายแสดงความเห็นเฉพาะ ข้ อ 1,2,3 และ 6 ไปยังแพทย์ผ้ ผู า่ ตัด
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ข. ตัวอย่ างเอกสารรั บรอง
(เอกสารต่ อไปนีเ้ ป็ นแนวทาง หรือตัวอย่ างในการออกหนังสือรับรอง สําหรั บจิตแพทย์ ในการแสดงความเห็นสําหรับผู้ป่วยโรค Transsexualism)

คําแนะนํา
1. จิตแพทย์ผ้ รู ักษา ออกจดหมายแสดงความคิดเห็นจิตแพทย์ (ข้ อ 1-3)

2. จิตแพทย์(คนที่ 2) ออกจดหมายแสดงความคิดเห็นจิตแพทย์ ในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (เฉพาะข้ อ 1)

1. สรุ ปการตรวจและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (Psychiatric assessment and diagnosis)
ชื่อผู้ป่วย …………………………………………………….…………………..……เพศ……………… อายุ…………….ปี
วันที่ตรวจ............................................
หัวข้ อ

ผล

การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (ICD-10)

ปั ญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัว

โรคทางร่างกายที่มีผลต่อการปรับตัว

ปั ญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว

ระดับการปรับตัวในปั จจุบนั และ ในระยะเวลา
12 เดือนก่อนหน้ านัน้

ลงลายมือชื่อจิตแพทย์ผ้ ตู รวจ .................................................................
ชื่อจิตแพทย์ผ้ ตู รวจ ...................................................................................................... เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม...............................
ที่อยูข่ องจิตแพทย์ผ้ ปู ระเมิน ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ ……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………..

e-mail address………………………………………………………..
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2. ผลการรักษาโรค ตามแผนการรักษา (Treatment plan and follow up)
หัวข้ อปฏิบตั ิการ
Item of Procedures

วันที่
Date

ผล
Result

1. การวินิจฉัยโรค
Psychiatric diagnosis (ICD-10)
2. การให้ ความรู้เรื่องโรค
Providing the knowledge about transsexualism
3. การให้ ความรู้เรื่องกระบวนการรักษา
Providing the knowledge about the process of treatment
4. การให้ ความรู้เรื่องปั ญหา ผลแทรกซ้ อนและการปรับตัวหลังการผ่าตัด
Providing the knowledge about complications and adjustment
5. การให้ ความรู้เรื่องปั ญหาทางจิตใจ สังคม และกฎหมาย
Providing the knowledge about psychosocial and legal aspects
6. การให้ ความรู้เรื่องโรค การให้ คําแนะนําปรึกษาแก่ครอบครัว
Psychoeducation and counseling to the family
7. การประเมินบุคลิกภาพ และความสามารถในการปรับตัว
Assessment of personality and adaptation skills
8. การให้ คําแนะนําปรึกษาเบื ้องต้ น หรื อการทําจิตบําบัด
Individual counseling or psychotherapy
9. การให้ คําแนะนําปรึกษาครอบครัว หรื อครอบครัวบําบัด
Family counseling or family therapy
10. การปรึกษา กุมารแพทย์ หรืออายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ ทอ่
Consultation with endocrinologist (pediatrician or internal
medicine
11. การปรึกษาศัลยแพทย์ หรือสูตนิ รีเวชแพทย์
Consultation with surgeon or obstetric gynecologist
12. การดําเนินชีวิตแบบเพศตรงกันข้ ามอย่างน้ อย 12 เดือน
Global functioning of 12 months trial period of real life
experience
หมายเหตุ จิตแพทย์ผ้ รู ักษา ระบุวนั ที่ดาํ เนินการตามแผนการรักษาหัวข้ อต่างๆ และผลที่เกิดกับผู้ป่วยหรื อญาติ
(เอกสารต่ อไปนีเ้ ป็ นแนวทาง หรื อตัวอย่ างในการออกหนังสือรับรอง สําหรั บจิตแพทย์ ในการแสดงความเห็นสําหรับผู้ป่วยโรค Transsexualism)
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3. การประเมินความพร้ อมต่ อการผ่ าตัดแปลงเพศ (Patient’s readiness to sex reassignment surgery)
จิตแพทย์ผ้ รู ักษา ควรประเมินความพร้ อมตามหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
หัวข้ อประเมิน

มาก
/ดี

ปานกลาง
/พอใช้

น้ อย
/ไม่ดี

ไม่มี
/ไม่ดีมากๆ

1.1 ความรู้เรื่องโรค
Knowledge about transsexualism
1.2 ความรู้เรื่องกระบวนการรักษา
Knowledge about the process of treatment
1.3 ความรู้เรื่องปั ญหา ผลแทรกซ้ อนและการปรับตัวหลังการผ่าตัด
Knowledge about complications and adjustment
1.4 ความรู้เรื่องปั ญหาทางจิตใจ สังคม และกฎหมาย
Knowledge about psychosocial and legal aspects
2.1 ติดตามแผนการรักษาทุกขันตอน
้
Follow every step of treatment plan
2.2 ความร่วมมือในการปฏิบตั ิแต่ละขันตอนของการรั
้
กษา
Co-operation with each step of treatment
3.1 เอกลักษณ์ทางเพศ (gender identity) ชัดเจนและถาวร
Unchanged gender identity
3.2 ความรู้สกึ รังเกียจต้ องการกําจัดอวัยวะเพศของตนถาวร
Persistent requirement to get rid of sex organ
3.4 แสดงเจตนาชัดเจน ต่อเนื่องยาวนาน ต่อความต้ องการเปลี่ยนเพศ มากกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน
Persistent requirement to have sex reassignment
4.1 ความสามารถในการปรับตัวทัว่ ไป ก่อนการรักษา
Previous general adaptation before treatment
4.2 การปรับตัวทางเพศ ก่อนการรักษา
Previous sexual adaptation before treatment
4.3 การปรับตัวระยะทดลอง (real life experience) 12 เดือน
Adaptation in 12 months real life experience trial period
4.4 ความพึงพอใจในบทบาทเพศใหม่ของตน
Satisfaction in new gender role
5.1 บุคลิกภาพเดิม
Previous personality
5.2 ความสามารถในการใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินใจด้ วยตนเอง
Competency in judgment
6.1 ความรู้เรื่องโรค transsexualism ของสมาชิกครอบครัว
Knowledge of transsexualism in the family
6.2 ทัศนคติ การยอมรับและความร่วมมือของครอบครัว
Attitude, acceptance and cooperation from the family
(เอกสารต่ อไปนีเ้ ป็ นแนวทาง หรือตัวอย่ างในการออกหนังสือรับรอง สําหรั บจิตแพทย์ ในการแสดงความเห็นสําหรับผู้ป่วยโรค Transsexualism)
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สรุ ปผลการประเมินความพร้ อมต่ อการผ่ าตัดแปลงเพศ
ผู้ป่วยมีความพร้ อมต่อการผ่าตัดเปลีย่ นเพศ ในระดับ .................……
ความเห็นต่อการผ่าตัดเปลีย่ นเพศ………………………………………………………………………………………….…
ชื่อจิตแพทย์.............................................................................................วันทีป่ ระเมิน ....................................
ลายเซ็นจิตแพทย์...............................................................................
(...........................................................................................)
ที่อยูข่ องจิตแพทย์ผ้ ปู ระเมิน ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์.............................. e-mail address…………………………………………………
การประเมินความพร้ อมในการผ่ าตัดแปลงเพศ (Psychiatric evaluation of patient’s readiness to sex reassignment surgery)
( แนวทางต่อไปนี ้จิตแพทย์อาจพิจารณาใช้ ตามดุลยพินิจของจิตแพทย์)
การประเมินความพร้ อม อาจพิจารณาปั จจัยบวกทีส่ ง่ เสริ มการปรับตัวหลังการผ่าตัดแปลงเพศ 6 ประการ ดังนี ้
1. ได้ รับ psychoeducation เรื่องโรค Transsexualism ครบถ้ วน
2. ได้ รับการรักษาเป็ นขันตอนตามแนวทางปฏิ
้
บตั ิ ติดตามการรักษาสมํา่ เสมอ
3. อาการของโรคมีความชัดเจน ต่อเนื่อง ยาวนานและถาวร
4. ปรับตัวได้ ดี ก่อนและระหว่างการทดลองใช้ ชีวิตจริ ง (real life experience)
5. บุคลิกภาพเดิมดี ปราศจากอาการทางจิตเวช หรื อโรคทางจิตเวชอืน่ ทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคในการปรับตัว
6. ครอบครัวมีความรู้ ให้ ความร่วมมือ ยอมรับผู้ป่วย และปรับตัวเข้ าหากันได้ ดี
จิตแพทย์ประเมินปั จจัยบวก 6 ข้ อ และมีแนวทางจัดระดับความพร้ อมในการพิจารณาผ่าตัดเปลี่ยนเพศเป็ น 4 ระดับดังนี ้
ระดับที่ 1 มีความพร้ อมดีมาก มีปัจจัยบวก ครบ 6 ข้ อ
ความเห็นต่อการผ่าตัดแปลงเพศ มีความพร้ อมดีมาก คาดว่าจะปรับตัวได้ ดหี ลังการผ่าตัดแปลงเพศ สมควรผ่าตัดได้
ระดับที่ 2 มีความพร้ อมดี มีปัจจัยบวก 5 ข้ อ และมีปัจจัยข้ อ 1-4 ทุกข้ อ
ความเห็นต่อการผ่าตัดแปลงเพศ มีความพร้ อมดี คาดว่าจะมีปัญหาในการปรับตัวหลังการผ่าตัดแปลงเพศเล็กน้ อย สมควรรับการผ่าตัดเปลี่ยน
เพศได้ และติดตามอย่างใกล้ ชิด
ระดับที่ 3 มีความพร้ อมปานกลาง มีปัจจัยบวก 4 ข้ อ
ความเห็นต่อการผ่าตัดแปลงเพศ มีความพร้ อมปานกลาง คาดว่าจะมีปัญหาบางประการในการปรับตัวหลังการผ่าตัด สมควรให้ รอการผ่าตัดไว้
ก่อน และให้ ความช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมในปั ญหานันอี
้ กอย่างน้ อย 6 เดือน แล้ วประเมินความพร้ อมใหม่
ระดับที่ 4 มีความพร้ อมน้ อย มีปัจจัยบวก น้ อยกว่า 4 ข้ อ
ความเห็นต่อการผ่าตัดแปลงเพศ มีความพร้ อมน้ อย คาดว่าจะมีปัญหามากในการปรับตัวหลังการผ่าตัดแปลงเพศ ไม่สมควรผ่าตัด ควรแนะนํา
การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด หากผู้ป่วยยืนยันขอผ่าตัดแปลงเพศ ให้ การช่วยเหลือทางจิตใจสังคมต่อไป แล้ วประเมินความพร้ อมใหม่ทกุ 6 เดือน

(เอกสารต่ อไปนีเ้ ป็ นแนวทาง หรื อตัวอย่ างในการออกหนังสือรับรอง สําหรั บจิตแพทย์ ในการแสดงความเห็นสําหรับผู้ป่วยโรค Transsexualism)
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี ้ มิได้ อยูใ่ นแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา
เอกลักษณ์ทางเพศ 2552 แต่เป็ นการสรุ ปรวบรวมความเห็นและข้ อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้
เพื่อประกอบการใช้ งานแนวทางปฏิบตั ฯิ ข้ างต้ น
1. สรุ ปคําถามที่พบบ่ อย จากการประชุมอนุกรรมการแพทยสภา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เพื่อ
ประกาศใช้ ข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่ อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลง
เพศ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศแพทยสภาที่ ๕๘/๒๕๕๒ ได้ ให้ ความเห็นและคําแนะนําเพิ่มเติม ในประเด็น
คําถามที่พบบ่อยในจิตแพทย์ ดังนี ้
1. ในกรณีท่ีเป็ นผู้ป่วยต่างชาติมาขอทําการผ่าตัดแปลงเพศในประเทศไทย แม้ จะมีผลการตรวจรักษามาจาก
จิตแพทย์ตา่ งประเทศแล้ ว จําเป็ นต้ องขอให้ จิตแพทย์ไทยตรวจอีกหรื อไม่
ตอบ แม้ จะมีความเห็นจิตแพทย์ตา่ งประเทศมาแล้ ว 2 คน ก็ตาม จําเป็ นต้ องให้ จิตแพทย์ไทยตรวจวินิจฉัยโรค
อีก 1คน เช่นกัน
2. การทดลองให้ ผ้ ปู ่ วยใช้ ชีวิตเป็ นเพศตรงกันข้ าม อย่างน้ อย 12 เดือน ถ้ าผู้ป่วยมาเล่าให้ ฟังว่าทดลองทํามา
เรี ยบร้ อยแล้ ว ใช้ ได้ หรื อไม่ จําเป็ นต้ องให้ เริ่ มทดลองใหม่อีก 12 เดือน หรื อไม่
ตอบ ถ้ าทํามาแล้ วจริ ง และทําถูกต้ องตามแนวทาง ผลปรับตัวได้ ดี ก็ไม่ต้องเริ่มทดลองใหม่ ถือว่าใช้ ได้
แต่จิตแพทย์ควรหาข้ อมูลประกอบเพื่อยืนยันว่าได้ ทําจริง เช่น ทําอะไรบ้ าง ผลเป็ นอย่างไร ควรมี
ข้ อมูลจากพ่อแม่ ญาติพี่น้องหรื อเพื่อนร่ วมงานที่เชื่อถือได้ หรื อตรวจสอบข้ อมูลได้ จากผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย เช่น
ผู้บงั คับบัญชา ครู อาจารย์ หรื อเพื่อนร่ วมงาน จิตแพทย์ใช้ วิจารณญาน ในการประเมินความเชื่อถือในข้ อนี ้
ถ้ าคิด ว่าทําได้ จริ งก็ไม่จําเป็ นให้ เริ่ มต้ นทดลองใหม่
อย่างไรก็ตามจิตแพทย์ควรให้ ความรู้ผ้ ปู ่ วยว่า การให้ ข้อมูลนี ้ตรงไปตรงมา เป็ นการประเมินการเผชิญ
ปั ญหาจริ ง และฝึ กการปรับตัว เป็ นประโยชน์ในการรักษา ถ้ าให้ ข้อมูลไม่ตรง จะเกิดผลเสียในการปรับตัวหลัง
ผ่าตัด
3. จิตแพทย์จําเป็ นต้ องใช้ เอกสารในภาคผนวกในการบันทึกหรื อเขียนจดหมายไปยังแพทย์ผ้ ผู า่ ตัดหรื อไม่ จะ
เขียนในรูปแบบอื่นได้ หรื อไม่
ตอบ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบบตัวอย่างนันทุ
้ กประการ ตัวอย่างในภาคผนวกเป็ นแนวทาง ซึง่ ครอบคลุม
รายละเอียดที่จําเป็ น ครบถ้ วน การเขียนด้ วยรูปแบบอื่นสามารถทําได้ อาจเขียนด้ วยลายมือ แต่ลงชื่อกํากับ
พร้ อมระบุรายละเอียดของจิตแพทย์ผ้ ใู ห้ ความเห็น เพื่อให้ มีการตรวจสอบในภายหลังได้
4. จิตแพทย์จะปฏิเสธไม่ตรวจโรคนี ้ได้ หรื อไม่
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ตอบ ควรช่วยกันตรวจ เพราะการตรวจเพื่อวินจิ ฉัยโรค Transsexualism นันไม่
้ ยาก และจํานวนผู้ป่วยที่เป็ น
โรคนี ้จริงตามระบาดวิทยานันมี
้ ไม่มากนัก ในการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านจิตเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น มีสอนเรื่ องนี ้ทุกสถาบัน จิตแพทย์จะช่วยแนะนําทังผู
้ ้ ที่เป็ นและมิได้ เป็ นโรค Transsexualism
อย่างถูกต้ อง ป้องกันการแปลงเพศที่ไม่ถกู ต้ อง
ในระยะยาวเมื่อประชาชนมีความรู้มากขึ ้น การตรวจและรักษา Transsexualism นันจิ
้ ตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น หรื อกุมารแพทย์ จะมีบทบาทมากขึ ้นมากขึ ้น เพราะจะเน้ นให้ ตรวจวินิจฉัยโรคนี ้ได้ ตงแต่
ั ้ เด็กก่อน
วัยรุ่น รวมทังภาวะ
้
Homosexualism ที่ทงเด็
ั ้ กและบิดามารดาต้ องการคําแนะนําปรึกษาเช่นกัน
ที่มา การประชุมอนุกรรมการแพทยสภา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกาศใช้ ข้ อบังคับแพทยสภาว่า
ด้ วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่ อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
แพทยสภาที่ ๕๘/๒๕๕๒
2. การวินิจฉัยโรค Transsexualism (F64.0)
การวินิจฉัยโรค Transsexualism (F64.0) ตามเกณฑ์ ICD-10 ขององค์การอนามัยโลก
F64.0 Transsexualism : A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex,
usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one's anatomic sex,
and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one's body as congruent as possible
with one's preferred sex.
ที่มา http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ (โดยนพ. พนม เกตุมาน วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2554)

20

