43
เพศหลากหลายในวัยรุ่น (LGBTQ Youth)
จารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์

ค�ำจ�ำกัดความ
Lesbian คือ ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน
Gay คือ ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
Bisexual คือ คนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง
Transgender คือ คนข้ามเพศ
		 - Trans woman คือ หญิงข้ามเพศ คนทีแ่ ปลงเพศหรือคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง หรือผูช้ ายทีม่ จี ติ ใจ
เป็นผู้หญิง (male-to-female)
		 - Trans male คือ ชายข้ามเพศ คนที่แปลงเพศหรือคนข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย หรือผู้หญิงที่มีจิตใจ
เป็นชาย (female-to-male)
Queer (หรือ Questioning) คือ คนที่ไม่แน่ใจนิยามหรือค�ำจ�ำกัดความของความเป็นเพศของตนเอง
Biological sex (เพศสรีระ) คือ เพศที่ถูกก�ำหนดโดยอวัยวะเพศหรือโครโมโซม
Gender identity (อัตลักษณ์ทางเพศ) คือ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นชายหรือหญิง หรือเพศอื่นๆ ซึ่งอาจ
สอดคล้องกับเพศก�ำเนิดเพศสรีระหรือไม่ก็ได้
Sexual orientation (รสนิยมทางเพศ) คือ ความชอบและ/หรือรักเพศใด ถ้ามีต่อคนเพศเดียวกัน เรียก
homosexual ถ้ามีต่อคนต่างเพศ เรียก heterosexual ถ้ามีต่อคนทั้งสองเพศ เรียก bisexual ถ้าไม่มีต่อเพศใด
เลย เรียก asexual
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พัฒนาการทางเพศตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น (Normal development of sexuality)
พัฒนาการทางเพศเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่วัยทารกไปจนวัยผู้ใหญ่ โดยมีพัฒนาการ
ทางเพศในวัยต่างๆ ดังนี้

วัยแรกเกิด – 1 ปี
เมือ่ เด็กเกิดมาจะถูกก�ำหนดว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ตามลักษณะของอวัยวะเพศสืบพันธุ์ การก�ำหนด
เพศนีม้ คี วามส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พอ่ แม่ ผูเ้ ลีย้ งดู ตลอดจนคนรอบข้างมีการปฏิบตั ติ อ่ เด็กไปตามเพศนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
เลือกสี แบบชุดส�ำหรับเด็ก เช่น มักเลือกชุดสีชมพู ลายดอกไม้ มีระบายให้กับเด็กผู้หญิงและเลือก ชุดสีฟ้า ลายรถ
ส�ำหรับเด็กผู้ชาย หรือแม้แต่การพูดกับเด็ก เด็กผู้หญิงมักจะได้รับการคุยโดยลงท้ายประโยคด้วย “ค่ะ” เด็กผู้ชาย
มักจะได้รับการคุยโดยลงท้ายประโยคด้วย “ครับ” ส�ำหรับเด็กที่มีอวัยวะเพศก�ำกวม อาจถูกก�ำหนดเพศผิดและ
เลี้ยงดูผิดเพศไปจนโต
หลังอายุ 6 เดือน เด็กหลายคนเริม่ มีการส�ำรวจอวัยวะต่างๆ รวมถึงอวัยวะเพศของตนเองและอาจเพลิดเพลิน
กับการเล่นอวัยวะเพศ ซึ่งการกระตุ้นอวัยวะเพศอาจท�ำให้รู้สึกเสียวเพลินจนติดเป็นนิสัยได้ ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางเพศที่ปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในเด็ก

วัยเตาะแตะถึงก่อนวัยเรียน
ส่วนใหญ่เด็กช่วงอายุ 2-3 ปี เด็กจะเริ่มเรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง (gender identity) และในวัย
นีจ้ ะพบมีพฤติกรรมทางเพศเกิดขึน้ หลายอย่างเพือ่ เป็นการส�ำรวจตนเองและผูอ้ นื่ เช่น การจับอวัยวะเพศซึง่ อาจพบ
บ่อยขึน้ ในวัยนีโ้ ดยเฉพาะเวลาเศร้า หรือเหนือ่ ย หรือการจับเต้านมผูอ้ นื่ การเปลือ้ งผ้าต่อหน้าผูอ้ นื่ การโชว์อวัยวะ
เพศของตนเอง การที่พยายามมองคนที่เปลื้องผ้า ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ในเด็ก
ปกติ1,2 แต่อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างทีค่ วรเฝ้าระวัง3 เช่น หากเด็กท�ำท่าเอานิว้ แหย่ไปในอวัยวะเพศ
หรือก้นของผู้อื่น พยายามเอาอวัยวะเพศชายไปใส่ในอวัยวะเพศหญิง เอาปากไปแนบกับบริเวณอวัยวะเพศของ
ตุ๊กตา หรือขอให้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมไม่ปกติ และควรมองหาเสมอว่าเด็ก
เคยโดนทารุณกรรมทางเพศหรือไม่
อีกทั้งช่วงวัยนี้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ้นในเรื่องของเพศ ซึ่งตรงกับพัฒนาการทางภาษาที่พัฒนา
มากขึน้ ท�ำให้เด็กในวัยนีเ้ ริม่ มีคำ� ถามเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ บทบาทของผูเ้ ลีย้ งดู คือ สอนให้เด็กรูว้ า่ เด็กเป็นเพศใด และ
ไม่ควรล้อเลียนให้เด็กอายในเรื่องเพศ หรือแสดงให้เห็นว่าเพศใดดีกว่ากัน
ส่วนในเรือ่ งของการเล่น เราอาจพบว่าเด็กในวัยนีล้ องเล่นบทบาทสมมุตใิ นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับเพศของตนเอง
เช่น เด็กผู้หญิงเล่นเป็นคุณพ่อ เด็กผู้ชายเล่นเป็นคุณแม่ หรือแม้แต่แต่งตัวตรงข้ามกับสิ่งที่เคยปฏิบัติมา เช่น เด็ก
ผู้ชายอยากใส่กระโปรง ติดโบว์ ซึ่งการเล่นเหล่านี้พบได้ในเด็กทั่วไปและอาจเป็นวิธีที่เด็กใช้ในการตอบสนองความ
อยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ตนเองเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้โดยทั่วไป

514

Interprofessional Team Care in Pediatrics: Learn and Work Together

แล้วจะหายไปในที่สุด4 ดังนั้นผู้ปกครองไม่ควรท�ำโทษ ด่าว่าหรือแม้หลอกหรือขู่เด็กว่าจะตัดอวัยวะเพศเพราะอาจ
ท�ำให้เด็กกลัวและเกิดทัศนคติทางลบฝังใจต่อเรื่องเพศต่อไปในอนาคตได้

วัยเรียน
เด็กในวัยนีเ้ พิม่ ความสนใจในเรือ่ งความหมายของเพศหญิงและเพศชาย รวมอัตลักษณ์ทางเพศและบทบาท
ทางเพศของตนเอง (gender role) ซึง่ บทบาททางเพศ หมายถึง สิง่ ทีบ่ คุ คลแสดงออกไม่วา่ จะเป็นความรูส้ กึ ความคิด
ค�ำพูด หรือการกระท�ำ ให้สังคมเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นเพศใดหญิงหรือชาย กล่าวคือเป็นวิธีการแสดงอัตลักษณ์ทาง
เพศนัน่ เอง ดังนัน้ ผูป้ กครองควรเปิดโอกาสให้มกี ารคุยกันเรือ่ งเพศอย่างเป็นปกติ ไม่ควรท�ำเหมือนเรือ่ งเพศเป็นเรือ่ ง
น่าอายทีไ่ ม่ควรพูดถึง และในขณะเดียวกันควรสอนพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม รวมถึงสอนให้รเู้ ท่าทันและป้องกัน
ตนเองจากการถูกทารุณกรรมทางเพศ

วัยรุ่น
ช่วงวัยนี้เป็นรอยต่อระหว่างวัยเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย
ความคิด จิตสังคม รวมทั้งเรื่องเพศด้วยเช่นกัน

วัยรุ่นตอนต้น (ช่วงอายุประมาณ 10-13 ปี)
มีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องสรีระและระบบสืบพันธุ์ชัดเจนที่สุด กล่าวคือ วัยรุ่นหญิงจะมีเต้านมใหญ่ขึ้น มี
ประจ�ำเดือน ส่วนวัยรุน่ ชาย มีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ขนึ้ มีฝนั เปียก (wet dream or nocturnal emission) มีหนวด
เครา เสียงแตก นอกจากนีท้ งั้ วัยรุน่ หญิงชาย ยังมีขนบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ มีกลิน่ ตัวและมีสวิ โดยปกติวยั รุน่ ชาย
จะเข้าสู่วัยรุ่นช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 1-1.5 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�ำให้วัยรุ่นตอนต้นเกิดความสงสัย
อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง บ่อยครั้งที่พยายามจะเปรียบเทียบของตนเองกับ
เพื่อน เพื่อจะพยายามหาค�ำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นปกติหรือไม่ ดังนั้นในฐานะของผู้ปกครองหรือกุมาร
แพทย์ควรจะเตรียมตัวเด็กตั้งแต่ก่อนเข้าวัยรุ่นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้วัยรุ่นตอนต้นจะมีการพัฒนาทัศนคติเรื่องเพศ โดยมักจะมีความสนใจ สงสัย อยากรู้อยากเห็น
และมักจะหาค�ำตอบด้วยตนเอง เช่น เริม่ สนใจดูสอื่ ลามกมากขึน้ หรือมีการส�ำเร็จความใคร่ดว้ ยตนเอง เป็นต้น หรือ
อาจถามเพื่อนวัยใกล้ๆ กัน วัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่ถามค�ำถามเหล่านี้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางสังคม
วัฒนธรรมที่คิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่ควรพูดถึง จึงท�ำให้วัยรุ่นอาจมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศ
และมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมตามมา ดังนัน้ เราควรแนะน�ำให้ผปู้ กครองคุยกับเด็กเรือ่ งเพศเหมือนเป็นเรือ่ งธรรมชาติ
ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยได้ ไม่น่าอาย ไม่ผิด และควรปรับความลึกซึ้งของเนื้อหาการพูดคุยไปตามวัยของ
เด็ก
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วัยรุ่นตอนกลาง (ช่วงอายุประมาณ 14-16 ปี)
ส่วนใหญ่วยั รุน่ ตอนกลางเริม่ สนใจเรือ่ งการมีแฟน โดยความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ มักจะเกิดจากความสนใจเรือ่ ง
เพศมากกว่าความรูส้ กึ ลึกซึง้ เหมือนคูช่ วี ติ เหมือนในวัยผูใ้ หญ่ ประกอบกับวัยรุน่ ตอนกลางยังควบคุมตนเอง ควบคุม
ความรู้สึกทางเพศหรือความต้องการทางเพศได้ไม่ดีนัก จึงท�ำให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในวัยนี้จึงควรสอนให้
รู้จักควบคุมตนเอง พร้อมทั้งชี้ให้วัยรุ่นนึกถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่รู้จักควบคุมหรือป้องกัน อีกทั้งควรยก
ตัวอย่างสถานการณ์เพื่อให้วัยรุ่นได้ลองฝึกแก้ปัญหาและฝึกทักษะปฏิเสธเป็นต้น
ในวัยรุ่นตอนกลางเป็นวัยที่จะมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ชัดเจนขึ้น และยังเป็นวัยที่พยายามค้นหารสนิยมทาง
เพศของตนเอง ว่าตนเองชอบเพศตรงข้าม เพศเดียวกัน ชอบทั้งสองเพศ หรือไม่ชอบเพศใดเลย มีรายงานว่ากลุ่ม
คนทีร่ กั เพศเดียวกันจ�ำนวนหนึง่ รายงานว่าเคยมีความสัมพันธ์กบั คนต่างเพศตอนเป็นวัยรุน่ และในทางกลับกันกลุม่
คนรักต่างเพศจ�ำนวนหนึ่งก็รายงานว่าเคยมีความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันตอนเป็นวัยรุ่นเช่นกัน5

วัยรุ่นตอนปลาย (17 ปีขึ้นไป)
วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่มีอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศที่มั่นคงแล้ว และยอมรับตนเองในแบบที่
ตนเองเป็น ส่วนมุมมองเรือ่ งแฟนก็จะเป็นความสัมพันธ์ทมี่ คี วามหมายลึกซึง้ มากกว่าแค่เรือ่ งเพศสัมพันธ์ มีความรัก
ลึกซึ้งและมีการวางแผนร่วมกันในอนาคต

อุบัติการณ์
ปัจจุบันมีรายงานอุบัติการณ์กลุ่มเพศหลากหลายอยู่จ�ำนวนหนึ่ง แต่อุบัติการณ์เหล่านั้นอาจไม่สามารถ
สะท้อนถึงกลุม่ ประชากรทัง้ หมดได้อย่างแท้จริง เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของการเปิดเผยข้อมูลและค�ำจ�ำกัดความ
ที่ยังไม่เป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้ชัดเจน6,7 แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานวัยรุ่นที่เข้ารับบริการคลินิกที่ให้การดูแล
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชีย8 มีงานวิจัยที่
ส�ำรวจวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา(9) พบว่าร้อยละ 88.8 ชอบเพศตรงข้าม ร้อยละ 2 ชอบเพศเดียวกัน ร้อยละ
6 ชอบทัง้ สองเพศ และยังไม่แน่ใจตนเองอีกร้อยละ 3.2 ส�ำหรับในประเทศไทยมีงานวิจยั หนึง่ ได้สำ� รวจวัยรุน่ ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาพบว่า มีผู้ตอบว่าตนเองมีความหลากหลายทางเพศร้อยละ 12.510

สาเหตุ
ในปัจจุบนั ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพศหลากหลายได้แน่ชดั เดิมเคยมีความเชือ่ ว่าเพศหลากหลายเป็น
ความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ใช่ความผิดความ
ปกติ และมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงดูอาจเป็นสาเหตุ แต่จากการศึกษาใน
ปัจจุบนั ยังไม่สามารถสรุปได้วา่ ปัจจัยทางสิง่ แวดล้อม เช่น การเลีย้ งดูโดยผูป้ กครองทีม่ รี สนิยมทางเพศแบบชอบเพศ
เดียวกัน11,12 หรือการเลี้ยงดูที่ผิดปกติ การใกล้ชิดแม่หรือห่างพ่อมากเกินไป6 จะเป็นสาเหตุของเพศหลากหลาย
แต่ในทางกลับกันมีหลักฐานจ�ำนวนหนึ่งที่สนับสนุนปัจจัยทางชีวภาพว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของเพศหลากหลาย
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เช่น มีการศึกษาหนึ่งที่เทียบวัยรุ่นหญิงกับวัยรุ่นชายข้ามเพศ พบว่าวัยรุ่นชายข้ามเพศมี gray matter volume ที่
บริเวณ right cerebellum น้อยกว่าและแต่มี gray matter volume ที่บริเวณ medial frontal cortex มากกว่า
ในขณะที่เทียบวัยรุ่นหญิงข้ามเพศกับวัยรุ่นชาย พบว่าวัยรุ่นหญิงข้ามเพศมี gray matter volume บริเวณ bilateral cerebellum และ hypothalamus น้อยกว่า13 นอกจากนีย้ งั มีอกี การศึกษาหนึง่ ทีพ่ บว่าปัจจัยทางพันธุกรรม
สัมพันธ์กับการแสดงออกของบทบาททางเพศ14

ผลกระทบ
ปัจจุบนั มีรายงานว่ากลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศถูกแกล้งรังแกไม่วา่ จะเป็นทางกาย วาจา ใจและทาง
อินเตอร์เน็ต ถูกกีดกันจากสังคม มีความขัดแย้งในครอบครัว มากกว่าประชากรทั่วไป น�ำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพ
จิตในวัยรุ่น เช่น โรควิตกกังวล โรคทางอารมณ์ ซึมเศร้า การใช้สารเสพติด การฆ่าตัวตาย15-17 ในประเทศไทยมี
รายงานว่าวัยรุน่ กลุม่ เพศหลากหลายทีถ่ กู แกล้งรังแกพบปัญหาขาดเรียนร้อยละ 31.2 ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอ้ ย
ละ 24.7 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 22.6 และเคยพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 6.7 ซึง่ มากกว่าวัยรุน่ ทัว่ ไปทีถ่ กู รังแกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิต18ิ นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางกายที่อาจพบได้บ่อย เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการรับ
ประทานอาหารผิดปกติ19 ปัญหาความไม่พึงพอใจในรูปร่างของตนเอง20 เป็นต้น

สรุป
ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมจะมีการยอมรับผู้ที่มีเพศหลากหลายมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่าประชากรกลุ่มนี้มีปัญหา
สุขภาพทั้งทางกายและทางจิตหลายอย่างที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป ซึ่งการวางแผนดูแลประชากรกลุ่มนี้ให้
ครอบคลุม เราควรมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาทางเพศ สาเหตุท่ีเกิด ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
วางแผนในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม
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