อภิธานศัพท์
ชายทีม่ ีเพศสัมพันธ์กบั ชาย และ คนข้ ามเพศ
Men who have sex with men (MSM) and Transgender (TG) populations

ศัพท์
ART/ ARV

Feminine

Gender

Gender Equality Act
Gender expression

Gender identity

Heterosexual

Homophobia
Insertive partner/ role
Intersex

LGBTQI

Life Partnership Bill
Masculine

MSM (men who have sex with men)

ความหมาย
ยาที่ใช้ ในการยับยัง้ หรื อต้ านการแบ่งตัวของเชื อ้ เอชไอวี ทาให้ ไม่
สามารถไปทาลายเม็ดเลือดขาวได้
ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น หญิ ง เช่ น ความอ่ อ นโยน นุ่ม นวล
ละเอียดอ่อน
เพศภาวะ คือ สถานภาพทางเพศที่ถกู กาหนดโดยสังคม วัฒนธรรม
เป็ นความคาดหวังต่อบุคคลให้ ปฏิบัติตัวและมีพฤติกรรมทางเพศ
ตามความคาดหวังของสังคม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
การแสดงออกทางเพศ คื อ การแสดงออกภายนอกของบุค คลที่
สะท้ อนเพศสภาพ เช่น การแต่งกาย ทรงผม น ้าเสียงสูงต่า ภาษากาย
อัตลักษณ์ ทางเพศ คือ ความรู้ สึกภายในของบุคคล ความสานึกว่า
เราอยากเป็ น เพศใด ซึ่ง อาจสอดคล้ อ งหรื อ ตรงข้ า มกับ เพศโดย
กาเนิดของตน หรื ออาจเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพด้ วยการ
ผ่าตัด
คนที่มีความรู้ สึก สนใจ รั กใคร และดึงดูดทางเพศกับเพศตรงข้ าม
เช่น ผู้ชายชอบผู้หญิง หรื อ ผู้หญิงชอบผู้ชาย
การเกลียดชัง กลัว ต่อกลุม่ คนรักร่วมเพศ
ฝ่ ายรุก
เพศกากวม คือ ลักษณะทางเพศกายภาพที่ไม่ได้ เป็ นหญิ งหรื อชาย
เพียงอย่างเดียว
กลุม่ เพศทางเลือก หรื อ กลุม่ บคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น
เลสเบี ้ยน เกย์ ไบเซ๊ กชวล คนข้ ามเพศ เควียร์ เพศกากวม
พระราชบัญญัติคชู่ ีวิต
ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น ชาย เช่ น ความกล้ า หาญ เป็ น ผู้น า
เข้ มแข็ง
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
1

PEP
PrEP

Queer

Receptive partner/ role
Sex

Sexuality

Sexual expression

Sexual orientation

SOGI (Sexual Orientation and Gender
Identity)
SRS (Sex-reassignment surgery)
Transgender

Transman

Transphobia
Transwoman

Vaginal dilation

ยาต้ านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี หลังการสัมผัสเชื ้อ
ยาต้ านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
ก่อนจะมีการสัมผัสเชื ้อหรื อก่อนจะมีความเสีย่ ง
กลุม่ เพศทางเลือก ที่บคุ คลๆคนหนึ่งที่ไม่มีคาจากัดความว่าเป็ นเพศ
ใด หรื อต้ องรัก/ ชอบเพศใด
ฝ่ ายรับ
เพศสรี ระ หรื อ เพศกาเนิด คือ เพศที่ ได้ มาโดยกาเนิดและมีระบบ
สืบพันธุ์ที่มีความเฉพาะ เช่น รังไข่ มดลูก อสุจิ อัณฑะ ฮอร์ โมน
เพศวิถี คือ วิธีปฏิบตั ิ หรื อ วิถีทางเพศที่บุคคลหนึ่งพึงมีและเป็ น ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย รสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจใน
เรื่ องเพศ และการแสดงออกทางเพศ
ลีลาทางเพศ ลีล่าร่ วมรัก ซึ่งหมายถึงการแสดงบทบาททางเพศเป็ น
ฝ่ ายกระทาหรื อฝ่ ายถูกกระทา
ความปรารถนาทางเพศ คือ ความพึงพอใจ หรื อความต้ องการทาง
เพศของบุคคล ซึ่งคนๆหนึ่งจะมีความพึงพอใจในเพศเดียวกัน เพศ
ตรงข้ าม หรื อทังสองเพศก็
้
ได้
จิ ตใต้ สานึกของบุคคลๆหนึ่ง เป็ นเรื่ องภายในหัวใจ ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
องค์ประกอบของเพศวิถี
การผ่าตัดแปลงเพศ
คนข้ า มเพศ คื อ บุค คลที่ มี เ พศภาวะไม่สัม พันธ์ กับ เพศสภาพของ
ตนเอง
ชายข้ ามเพศ คือ ผู้ที่มีอตั ลักษณ์ ทางเพศแตกต่างจากร่ างกายหรื อ
เพศแต่กาเนิด อาจรวมถึงหญิงที่อยากเป็ นผู้ชาย และภายนอกดูเป็ น
ผู้ชาย
การเกลียดชัง กลัว ต่อกลุม่ คนข้ ามเพศ
สาวประเภทสอง/หญิงข้ ามเพศ คือ ผู้ที่มีอตั ลักษณ์ทางเพศแตกต่าง
จากร่ างกายหรื อเพศแต่กาเนิด อาจรวมถึงชายที่อยากเป็ นผู้หญิ ง
และภายนอกดูเป็ นผู้หญิง
แยงโม (แสลง) คือการใส่แท่งคล้ ายอวัยวะเพศชาย เพื่อป้องกันการ
ตีบตีนและรักษาความลึก เป็ นขันตอนหลั
้
งการผ่าตัดแปลงเพศจาก
ชายเป็ นหญิง
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