
 
 
 
 

"ตุดเด็ก"แหตัดไขแทนกินยาคุมไรหนวดผิวสวย 
 

เผยใชเวลาผา 15 นาทีเสร็จ นักจิตวิทยาเผยวัยรุนเขามาปรึกษาเพียบ พบสวนใหญอารมณแปรปรวน ซึมเศรา
แพทยศัลยกรรมชี้ตัดอัณฑะลดฮอรโมนเพศชายไดจริง แพทยสภาเตรียมเสนอกฎหมายผาตัดแปลงเพศตอง
มีจิตแพทยตรวจสอบ ดาน ปธ.กลุมเกยการเมืองไทยเตรียมย่ืนหนังสือ สธ.ควบคุมคลินิกเสริมความงาม 

กะเทยรุนเยาว หรือท่ีเรียกวา "กะเทยลูกเจ๊ียบ" สุดฮิต "ตัดไขท้ิง" ตั้งแตยังเด็ก ดวยความเชื่อวาจะหยุด
ฮอรโมนเพศชายทําใหทรวดทรง แขน-ขาเรียวเล็กเหมือนสาวแท หลังจาก "คม ชดั ลกึ" ตรวจสอบพบวา มี
เด็กวัยรุนอายุระหวาง 13-16 ป นิยมไปตัดอัณฑะ  

นายเบิรด ชางแตงหนาวัย 19 ป ซ่ึงตัดสินใจผาตัดอัณฑะท้ิง เปดเผยตอ "คม ชัด ลึก" วา ปจจุบันนอกจากตัว
เขาแลวยังมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต 12-16 ป ตัดสินใจตัดอัณฑะทิ้ง เพราะเขาใจวาการกระทําดังกลาว
เหมือนกับการแปลงเพศ และจะทําใหผิวสวยข้ึน รางกาย แขน และขา จะเรียวงามเหมือนหญิงสาว แต
คาใชจายในการผาตัดถูกกวาการผาตัดแปลงเพศโดยทั่วไปอยางมาก เพราะราคาการผาตัดอัณฑะทิง้เสีย
คาใชจายเพียง 3-5 พันบาทเทาน้ัน  

"การผาตัดอัณฑะกําลังเปนท่ีนิยมของสาวประเภทสอง เพราะคาใชจายถูก แถมฟนตัวเร็ว วิธีการดังกลาวมี
การบอกเลากันปากตอปากในหมูของสาวประเภทสอง ท่ีเดินสายประกวดความงามเวทีตางๆ ในภาคเหนือ 
โดยเชื่อวาหากตัดอัณฑะทิ้งซ่ึงเปนท่ีผลิตฮอรโมนเพศชาย และกินฮอรโมนเพศหญิงเพิ่มก็จะสวยเปนสาวเต็ม
ตัว" นายเบิรด กลาว  

ซูกัส สาวประเภทสองวัย 15 ป เปนอีกคนท่ีตัดอัณฑะทิ้ง เลาวา เมื่อปเศษท่ีผานมา ตัดสินใจเขาไปยังคลินิก
ใกลบาน บอกแพทยวาตองการตัดอัณฑะทิ้ง ซ่ึงแพทยไมไดสอบถามประวัติ หรือทดสอบอะไรในลักษณะ
จิตวิทยาเลย ก็รับท่ีจะผาตัดให โดยนัดใหไปพบท่ีคลินิก  

"เมื่อเขาไปในคลินิกหมอไดฉีดยาท่ีเสนเลือดบริเวณมือ หลังจากน้ันรูสึกสะลึมสะลือ คร่ึงหลับคร่ึงตื่น หมอจึง
ใชมีดกรีดบริเวณกึ่งกลางระหวางอัณฑะทั้งสองยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แลวก็ตัดอัณฑะท้ังสองออก เสร็จ
แลวก็เย็บแผลดวยไหมละลาย ใชเวลาผาตดัเพียง 15 นาที หลังจากน้ันใหนอนพักประมาณ 3 ชั่วโมง ก็กลับ
บานได จากน้ันจะปวดทองนานประมาณ 1 สัปดาหจึงกลับเปนปกติ" ซูกัสกลาว  

ดานนายนที ธรีะโรจนพงษ ประธานกลุมเกยการเมืองไทย กลาววา ปจจุบันกลุมกะเทยแสดงตัวและพฤติกรรม
โดดเดนข้ึน ไมเหมือนสมัยกอนท่ียังไมกลาเปดเผยตัว เพราะสังคมยังไมยอมรับบุคคลกลุมน้ี ทําใหปจจุบัน
กลุมกะเทยเด็กอายุระหวาง 12-16 ป กําลังมีความเชื่อท่ีผิดๆ ไปตัดอัณฑะทิ้ง   

“เดี๋ยวน้ีกะเทยเด็กตัดสินใจตัดอัณฑะเพิ่มข้ึน ตั้งแตมีขาววากะเทยสามารถเปล่ียนคํานําหนาชื่อจากนายเปน
นางสาวได ทําใหมีแรงกระตุนอยากเปนผูหญิงใหมากท่ีสุด แตดวยวัยขนาดน้ียังไมมีเงินพอท่ีจะเขาไปรับการ
ผาตัดจึงตองเขาคลินิกเล็กๆ เพื่อผาตัดออก เชื่อวาหากสอบถามกะเทย 100 คน จะพบวามีถึง 80 คน ท่ีไป
ผาตัดมาแลว”  

นายนทีบอกดวยวา วันท่ี 27 มีนาคม เครือขายองคกรชาวสีมวงกวา 10 องคกร จะย่ืนหนังสือตอกระทรวง
สาธารณสุขใหควบคลุมคลินิกเล็กๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ โดยเฉพาะเมืองใหญๆ เพราะการผาตัดใหเด็กและ
เยาวชนมีผลรายมากกวากวาผลด ี 

“วัยรุนอายุยังนอย ยังไมรูหรอกวาโตข้ึนจะเปนอยางไร เขาอาจเสียดายกับการกระทําในวัยเด็กได เพราะเคย
คุยกับกะเทยหลายคน เขาบอกวาเสียดายมาก เน่ืองจากการตัดอัณฑะทิ้ง โดยไมไดแปลงเพศตามหลักจะทํา
ใหถุงอัณฑะฝอ เมื่อมีเงินพอท่ีจะแปลงเพศก็จะมีอุปสรรคในการทําชองคลอด ตองไปใชชิ้นเน้ือผิวหนัง
บริเวณอื่น เชน ตนขา สะโพก ลําไสมาใชแทน” นายนทีกลาว  

ผูส่ือขาวรายงานวา คลินิกแหงหน่ึงในตัวเมืองเชียงใหมไดเก็บรวบรวมสถิติสาวประเภทสองท่ีใชบริการผาตัด

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หนา  
ทานสามารถดูขาวเพ่ิมเติมไดที ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



อัณฑะไว พบวามีสาวประเภทสองเขาใชบริการเฉลี่ยถึงวันละ 4 คน  

ดร.วัลลภ ปยะมโนธรรม นักจิตวิทยาช่ือดัง และท่ีปรึกษาศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แสดงความเปนหวงเก่ียวกับการกระทําดังกลาวของ
วัยรุน  

ดร.วัลลภ กลาววา ปญหาวัยรุนผูชายท่ีมีจิตใจเปนผูหญิงนิยมไปผาตัดอัณฑะออกกําลังเปนท่ีนิยม
สูงมาก ท่ีคลิกนิกหรือโรงพยาบาลก็ผาตัดใหโดยไมมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย 
คอยตรวจสอบสุขภาพจิตวาพรอมท่ีจะผาตัดจริงๆ หรือไม อีกท้ังปจจุบันยังไมมีกฎหมายบังคับใหผู
ท่ีจะเขารับการผาตัดแปลงเพศตองผานการตรวจสอบจากจิตแพทยกอน ทําใหคลินิกหรือ
โรงพยาบาลอาศัยชองวางดังกลาวมาเปนชองทางในการหาผลประโยชนทางธุรกิจ โดยการผาตัด
หลายครั้ง เริ่มแรกดวยการผาตัดอัณฑะ หลังจากนั้นก็ผาตัดแปลงเพศ อีกท้ังการผาตัดเอาอัณฑะ
ออกจะทําใหรางกายสับสน สุขภาพจิตแปรปรวนได  

"ชวง 3-4 เดือนท่ีผานมา มีวัยรุนเขามาขอรับคําปรึกษาเร่ืองการผาตัดอัณฑะหลายราย มีอารมณแปรปรวน 
ซึมเศรา บางรายยังมีอาการปวดอยูตลอดเวลา ซ่ึงเกิดจากการอุปทาน ผลพวงเหลาน้ีเกิดจากการผาตัดโดย
ไมมีการตรวจทางจิตแพทย จึงอยากใหมีกฎหมายออกมาบังคับวากอนผาตัดตองผานการตรวจจากจิตแพทย
เสียกอน เพราะเมื่อเกิดปญหาข้ึนมาแลวแพทยท่ีรักษาก็มักไมรับผิดชอบ" ดร.วัลลภกลาว  

ดาน นพ.สมศกัดิ์ โลหเลขา นายกแพทยสภากลาววา แพทยสภาอยูระหวางการรางขอบังคับเก่ียวกับการ
ทําศัลยกรรมแปลงเพศ และศัลยกรรมความงาม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับแพทย โดยเฉพาะการผาตัด
แปลงเพศยังไมมีกฎหมายเอาผิดผูท่ีผานตดัใหเด็กท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ท่ีผานมาเคยไดยินวามีแพทยหลาย
รายแปลงเพศใหเด็ก แตไมทราบวาเปนใคร เพราะไมมีผูเสียหายมารองเรียน หากมีการรองเรียนก็คงตอง
พิจารณาดําเนินการกับคลินิกเหลาน้ี  

ดาน รศ.นพ.ศริชัย จินดารักษ ศัลยแพทยตกแตง หนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาววา ตามหลักปฏิบัติแลวแพทยจะผาตัดแปลง
เพศใหผูท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป และผูท่ีจะผาตัดแปลงเพศจะตองผานการประเมินจากจิตแพทยแลว กรณีท่ีบอก
วามีเด็กอายุ 15-16 ปไปทําน้ัน ตนยังไมมีขอมูล และตามจรรยาบรรณแพทยก็คงไมมีใครทําให อีกท้ังเด็กก็
ไมควรไปทํา  

ขณะท่ี รศ.นพ.ประยุทธ โชครุงวรานนท หนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง ภาควิชาศัลยศาสตร 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยอมรับวา การผาตัดอัณฑะจะชวยลดฮอรโมนเพศชายไดจริง 
หากผาตัดตั้งแตอายุยังนอยก็จะใหผลดี แตผูตองการผาตดัตองผานการประเมินโดยจิตแพทยกอนวาจริงๆ 
แลวมีความเบ่ียงเบนทางเพศจริงหรือเลียนแบบตามแฟช่ัน หากเบ่ียงเบนจริงก็ผาตัด แตหากไมก็ไมสมควร
ทําอยางย่ิง  

ขณะท่ี นายไชยา สะสมทรัพย รมว.สาธารณสุข กลาวถึงกรณีท่ีสาวประเภทสองนิยมไปตัดอัณฑะ เพื่อให
ผิวพรรณสวยงาม เน่ืองจากยังไมมีเงินพอจะแปลงเพศ ท้ังๆ อายุยังไมบรรลุนิติภาวะและยังไมผานการ
ประเมินจากจิตแพทยวา สงสัยจะตองดูแลเรื่องน้ีอยางจริงจัง สวนตัวเห็นวา การท่ีแพทยผาตัดอัณฑะ หรือ
แปลงเพศใหเด็กท่ีอายุนอยยังไมบรรลุนิติภาวะถือวาผิด และไมสมควรทํา แตกลับเปนการสรางปญหา เพราะ
ตัดไปแลวไมสามารถนํากลับคืนมาได ดังน้ันกองการประกอบโรคศิลปะจะตองเขมงวดกับคลินิกท่ีใหบริการ 
และแพทยสภาควรจะตองเรงออกขอบังคับเพื่อเอาผิดกับคลินิกหรือสถานพยาบาลท่ีฝาฝนโดยเร็ว โดย
สวนตัวสนับสนุนท่ีจะมีกฎหมายมาควบคุมตรงนี้  

 


