
•	 การถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับผู้ที่ร่วมตอบ
แบบสอบถามของการสำารวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่ว
ประเทศ		แต่อคติต่อคนข้ามเพศที่เกิดขึ้นร่วมกับการเหยียดเชื้อชาติใน
ระดับโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่ในสังคม	ส่งผลที่รุนแรงและเลวร้ายเป็น
พิเศษต่อคนข้ามเพศ	API	และคนข้ามเพศผิวสี

•	 คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	มีชีวิตที่ยากจนอย่างมาก	มีคน	18%	ที่มีราย
ได้ในครัวเรือนน้อยกว่า	10,000	ดอลล่าห์ต่อปี		ซึ่งสัดส่วนของคน
ยากจนนี้เป็นตัวเลขที่สูงกว่าในคนข้ามเพศทุกเชื้อชาติรวมกัน	(15%)		
และสูงกว่าอัตราในประชากร	API	(3%)	หกเท่า		สูงกว่าในประชากร
ในสหรัฐอเมริกาโดยรวม	(4%)	สี่เท่า	ii

•	 มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	จำานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอ
วี		เกือบ	5%	รายงานว่ามีเชื้อเอชไอวี	และ	10.48%	รายงานว่าไม่
ทราบสถานะเลือดของตนเอง		ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราใน
คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำาหนดทุกเชื้อชาติรวมกัน	2.64%		ประชากร	API	โดยรวม	0.01%	
และประชากรในอเมริกาโดยรวม	0.60%	iii

•	 มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	จำานวน	44%	ที่มีประสบการณ์ในการได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัวในระดับที่มาก		ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับ
การยอมรับจากครอบครัวมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกปฏิบัติน้อยกว่า

•	 มากกว่าครึ่ง	(56%)	ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	รายงานว่า
เคยพยายามฆ่าตัวตาย		เปรียบเทียบกับตัวเลขของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษานี้ทั้งหมด	41%		และของประชากรโดยรวมใน
สหรัฐอเมริกา	1.6%	iv

ความอยตุธิรรมในทกุยา่งกา้ว
ภาพของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย	เอเชียใต้	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และหมู่เกาะแปซิฟิก	ที่ตอบแบบสอบถามในการ
สำารวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศ

ข้อค้นพบสำ�คัญ

ในป ี	2008	ศนูยส์ ำาหรบัความเทา่เท ยีมของคนขา้มเพศแหง่ประเทศ	
หร อื	National	Center	for	Transgender	Equality	(NCTE)	และ	คณะ

ทำางานพ เิศษเกยแ์ละเลสเบ ยีนระดบัประเทศ	หร อื	National	Gay	and	
Lesbian	Task	Force	ไดจ้ดัโครงการศ กึษาระดบัประเทศเร ือ่งการเลอืก
ปฏบิตัติอ่คนขา้มเพศในสหรฐัอเมรกิา		การศ กึษาใชเ้วลากวา่หกเดอืน	ม ี
ผ ูร้ว่มตอบแบบสอบถามท ีเ่ป น็คนขา้มเพศและคนท ีอ่ย ูน่อกกรอบรปู
แบบของเพศชายหญงิท ีส่งัคมกำาหนดจำานวน	6,456	คน		โดยแบบส ำารวจ
ม คี ำาถาม	70	ขอ้	เก ีย่วกบัประสบการณข์องพวกเขาในการถกูเลอืกปฏบิตั ิ
และลว่งละเมดิท ีบ่ า้น	ในโรงเร ยีน	ในสถานท ีส่าธารณะ	และในท ีท่ ำางาน	
และจากเจา้ของบา้นเชา่	หมอ	เจา้หนา้ท ีท่ ี ่ใหบ้รกิารในท ีส่าธารณะ	รวม
ถงึศาลและตำารวจดว้ย		ผลการส ำารวจแสดงใหเ้หน็วา่คนขา้มเพศและคน
ท ีอ่ย ูน่อกกรอบรปูแบบของเพศชายหญงิท ีส่งัคมกำาหนดตอ้งเผชญิกบั
สถานการณก์ารถกูเลอืกปฏบิตัอิย ูท่ ั ว่ไปในทกุแงม่มุของช วีติ

หน ึ ง่ในขอ้คน้พบท ีส่ ำาคญัท ี ส่ดุในการศ กึษาน ี ค้ อือคตติอ่คน
ข า้มเพศท ี เ่ก ดิข ึ น้รว่มกบัการเหย ยีดเช ื อ้ชาต ิในระดบัโครงสร า้ง
และระดบับคุคล	ท ำาใหค้นข า้มเพศและคนท ี อ่ย ูน่อกกรอบรปู
แบบของเพศชายหญงิท ี ส่งัคมก ำาหนดท ี เ่ป น็คนอเมร กินัเช ื อ้สาย
เอเช ยี	เอเช ยีใต ้	เอเช ยีตะวนัออกเฉ ยีงใต ้	และหม ูเ่กาะแปซ ิฟ กิ	
(เร ยีกรวมกนัวา่	API	ค อื	Asian	และ	Pacific	Islander)	ตอ้งเผช ญิ
กบัประสบการณก์ารถ กูเล อืกปฏบิตั ิในระดบัท ี ร่นุแรงมากข ึ น้
เป น็พ เิศษ		National	Queer	Asian	Pacific	Islander	Alliance	
(NQAPIA)	จ งึรว่มม อืกบัศ นูยส์ ำาหรบัความเทา่เท ยีมของคนข า้มเพศ
แหง่ประเทศ	และคณะท ำางานพ เิศษเกยแ์ละเลสเบ ยีนระดบัประเทศ
เพ ื อ่จดัท ำารายงานน ี เ้ก ี ย่วกบัการเล อืกปฏบิตั ติอ่คนข า้มเพศและคน
ท ี อ่ย ูน่อกกรอบรปูแบบของเพศชายหญงิท ี ส่งัคมก ำาหนดหม ูเ่กาะ
แปซ ิฟ กิ

ขอ้มลูในรายงานน ี ม้าจากประสบการณข์องผ ูต้อบแบบสอบถาม	212	
คนท ีบ่อกวา่ตนเองเป น็คนเอเช ยีหร อืเป น็คนหม ูเ่กาะแปซ ิฟ กิเทา่น ั น้	
หร อืคนเอเช ยีหร อืคนหม ูเ่กาะแปซ ิฟ กิและคนหลากเช ื อ้สาย	i		ในกล ุม่
ผ ูต้อบแบบสอบถามชาว	API		84%	เป น็คนสญัชาตอิเมรกินั	และ	16%	
ไม่ใชส่ญัชาตอิเมรกินั		ปร มิาณของผ ูท้ ีม่ เีอกสารสญัชาตแิละผ ูท้ ี ่ไมม่ ี
ไมม่ากพอท ีจ่ะทำาการวเิคราะหต์อ่ไปได ้		อยา่งไรกด็ ี	ในรายงานฉบบัเตม็
ของการส ำารวจการเลอืกปฏบิตัติอ่คนขา้มเพศทั ว่ประเทศ		ผ ูอ้พยพท ี ่
ไมม่ เีอกสารรายงานถงึอตัราการการถกูเลอืกปฏบิตัทิ ีย่ ิง่สงูข ึ น้ไปอกี	

เราคาดวา่ผ ูต้อบแบบสอบถามท ีเ่ป น็คน	API	จะถกูปฏบิตั ิในรปูแบบ
เดยีวกนั

ในรายงานฉบบัน ี ้	ค ำาวา่	“เน ื อ่งดว้ยอคต ”ิ	มาจากค ำาถามในแบบ
ส ำารวจท ีถ่ามถงึประสบการณข์องผ ูต้อบแบบสอบถามเก ี ย่วกบัอคตทิ ี ่
ม ตีอ่การเป น็คนข า้มเพศ	แตผ่ลการส ำารวจแสดงใหเ้หน็วา่อคตดิงักลา่ว
ม คีวามซบัซอ้น	และเกดิข ึ น้ผสมรว่มกบัอคตทิ ี ม่ ตีอ่เช ื อ้ชาต ิ	ฐานะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม	และความสามารถทางภาษา

โดย แจ ็ค แฮร ิส ัน-คว ินทานา, เบน เดอ ก ซัแมน และแอนจ ์ โชดร ี



ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	และเรียนในชั้น
อนุบาลถึงมัธยมหกและมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของคนข้ามเพศหรือความเป็นเพศที่ไม่ตรงกับกรอบ
เพศของสังคม	รายงานถึงอัตราการถูกคุกคามใน
โรงเรียนที่สูงจนน่าตกใจคือ	65%		มี	39%	เคยถูกทำาร้าย

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	เผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติโดยตรง
หลายรูปแบบในเรื่องที่อยู่อาศัย		21%	รายงานว่าถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์เนื่องด้วยอคติ		และ	7%	
รายงานว่าถูกไล่ออกจากที่อยู่เนื่องด้วยอคติ

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคมกำาหนด
ที่เป็นคน	API	มีแนวโน้มน้อยกว่ามากที่จะเป็นเจ้าของบ้าน
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวม	โดยมีคนเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัยเพียง	18%	เมื่อเทียบกับคนข้ามเพศโดยรวมในทุกเชื้อ
ชาติคือ	32%	และประชากรอเมริกันโดยรวมที่	67%	vi

สำาหรับการเปรียบเทียบ	จะเห็นว่ากระทรวงการเคหะและการ
พัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริการายงานว่า	“การเป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัยของคนกลุ่มน้อย”	ทั่วประเทศคือ	49.7%	vii

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	จำานวน	14%	รายงานว่าเคยมี
ประสบการณ์การเป็นคนไร้บ้านในช่วงหนึ่งของชีวิต		
มากกว่าอัตราของประชากรอเมริกันโดยรวม	(7.4%)	เกือบ
สองเท่าvii

มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชาย
หญิงที่สังคมกำาหนดที่เป็นคน	API	มีอัตราการว่างงานสูง
มากที่	12%		สูงกว่าอัตราในประชากรในสหรัฐอเมริกา
ทั่วไป	(7%)	ในช่วงที่มีการเก็บข้อมูล	v

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	21%	เคยถูก
ให้ออกจากงานเนื่องด้วยอคติ	41%	ถูกปฏิเสธการจ้างงาน	
เพราะเหตุที่เป็นคนข้ามเพศหรือคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบ
ของเพศชายหญิงที่สังคมกำาหนด

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	49%	ถูกคุกคาม		
8%	ถูกทำาร้ายร่างกาย		และ	10%	ถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ที่ทำางาน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	23%	รายงานว่า
ถูกบีบบังคับให้ต้องเข้าสู่ตลาดงานนอกระบบเพื่อหารายได	้
เช่น	การขายบริการทางเพศและการขายยา

ก�รศึกษ�

ก�รเล ือกปฏิบ ัต ิจ�กก�รจ้�งง�น

ก�รเล ือกปฏิบ ัต ิในด้�นที ่อย ู ่อ�ศัยและก�รไร ้บ ้�น

ร่างกาย		และ	19%	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	การคุกคาม
นั้นรุนแรงจนทำาให้	11%	ออกจากการเรียน		6%	ถูกไล่
ออกเนื่องจากอคติ	

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยถูกคุกคามและละเมิดโดยครู
ในชั้นอนุบาลถึงมัธยมหกประสบกับผลที่ตามมาด้าน
สุขภาพและด้านอื่น	ๆ	เลวร้ายกว่าอย่างมาก	เมื่อเปรียบ
เทียบกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกละเมิดใน
ลักษณะดังกล่าว		การถูกคุกคามและละเมิดจากเพื่อนก็
มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมากเช่นกัน

ถูกปฏิบัติไม่ดีที่ทำ�ง�น
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65% ของผู้ตอบแบบสอบถ�มที่เป็นคน API ที่
เคยเรียนหนังสือและมีก�รแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของคนข้�มเพศหรือคว�มเป็นเพศที่ไม่ตรงกับ

กรอบเพศของสังคม ถูกคุกค�มในโรงเรียน

คนข้�มเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่
สังคมกำ�หนดที่เป็นคน API จำ�นวน 21% เคยถูก

ปฏิเสธไม่ให้เช่�บ้�นหรืออพ�ร์ทเมนต์เนื่องด้วยอคติ  



ผลต่อสุขภาพของคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูป
แบบเพศที่สังคมกำาหนดที่เป็นคน	API	แสดงให้เห็นถึงผลก
ระทบที่เลวร้ายของการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจให้คน
กลายเป็นคนชายขอบ		อันได้แก่การมีอัตราการได้รับเชื้อ
เอชไอวี	การสูบบุหรี่	การใช้ยาเสพติด	การดื่มเหล้า	และการ
พยายามฆ่าตัวตายที่สูงขึ้น	เมื่อเปรียบเทียบกับประชากร
โดยทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	18%	รายงานว่า
ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์เนื่องด้วยอคติ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	47%	รายงานว่า
เลือกไม่ไปรับการดูแลทางการแพทย์ในทันทีที่เจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บเพราะกลัวการถูกเลือกปฏิบัติ

ผู ้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	จำานวน	43%	รายงาน
ว่าเคยพยายามฆ่าตัวตาย		เปรียบเทียบกับจำานวนในผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดที่	41%	และจำานวนในประชากร
อเมริกันทั้งหมดที่	1.6%ix

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	และได้รับผลกระทบจากเอชไอวีมี
จำานวนมากถึงที่สุด	4.67%	รายงานว่ามีเชื้อเอชไอวี	และ	
10.48%	รายงานว่าไม่ทราบสถานะเลือดของตนเอง		เปรียบ
เทียบกับอัตราการมีเชื้อเอชไอวีของคนข้ามเพศที่ตอบ
แบบสอบถามรวมทุกเชื้อชาติที่	2.64%		ประชากร	API	โดย
รวมที่	0.01%	และประชากรอเมริกันโดยรวมที่	0.60%.x	

คนข้ามเพศและคนที ่อยู ่นอกกรอบรูปแบบเพศที ่
สังคมกำาหนดที ่เป็นคน	API	จำานวน	44%	รายงานว่ามี
ประสบการณ์ในการได้ร ับการยอมรับจากครอบครัวใน
ระดับที ่มาก		ผู ้ตอบแบบสอบถามที ่ได้ร ับการยอมรับ
จากครอบครัวมีแนวโน้มที ่จะเผชิญกับการถูกเลือก
ปฏิบัติน้อยกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	ที่รับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายที่	17%	เมื่อเทียบกับ
คนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวที่	35%

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	ที ่รับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีอัตราการมีประสบการณ์การเป็นคนไร้บ้านที	่
9%	เมื ่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว
ที ่	20%

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	ที่รับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีเชื้อเอชไอวีที่อัตรา	2.78%	เมื่อเทียบกับคนที่ไม่
ได้รับการยอมรับจากครอบครัวที่	6.38%

บริก�รท�งสุขภ�พ

ชีว ิตครอบครัว

ก�รยอมรับจ�กครอบครัว

ฆ ่�ต วัต�ย ไร บ้ �้น เอชไอว ี
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คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำาหนดที่เป็นคน	API	มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเข้าถึงการ
บริการทางสุขภาพจิตและการให้คำาปรึกษา		เท่าที่ผ่านมาเรา
ทราบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้มักเป็นเพราะอุปสรรคทางภาษา
และวัฒนธรรม	ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนที่ต้องการรูปแบบที่
เฉพาะในการรับบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการแปลงเพศ	
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการให้คำาปรึกษาก่อนที่จะทำาได้

ปฏ ิเสธ

ยอมร บั

2.78%



บางตัวเลขในรายงานนี้แตกต่างจากตัวเลขในรายงานอื่นที่ใช้ข้อมูลของการสำารวจการเลือกปฏิบัติต่อคน
ข้ามเพศทั่วประเทศ		เนื่องจากรายงานเหล่านั้นแยกผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	เท่านั้นออกจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นคน	API	ที่ผสมหลายเชื้อชาติ		ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	API	หลายเชื้อชาติ		ถูกรวม
ไว้ในกลุ่มหลายเชื้อชาติโดยรวม		แต่ในรายงานนี้	นับคน	API	อย่างเดียวกับคน	API	เชื้อชาติผสมรวมกัน

สำานักสำามะโนประชากรสหรัฐอเมริกา.	“การสำารวจประชากรปัจจุบัน”.	ส่วนเพิ่มเติมด้านสังคมและ
เศรษฐกิจรายปี	(วอชิงตัน	ดีซี:	จีพีโอ,	2008)

มูลนิธิครอบครัว	เฮนรี	เจ	ไคเซอร์.	“ข้อเท็จจริงนโยบายเอชไอวี/เอดส์:	คนลาตินอเมริกาและเอชไอวี/
เอดส์”	(2006):	http://www.kff.org/hivaids/upload/6007-03.pdf;	โครงการความร่วมมือสหประชาชาติ
ด้านเอชไอวี/เอดส์.	“2010:	มุมมองการติดเชื้อเอชไอวีในโลก”	(2010):	http://www.unaids.org/
documents/20101123_2010_HIV_Prevalence_Map_em.pdf

“การฆ่าตัวตายในสหรัฐอเมริกา:	ข้อมูลทางการสุดท้ายปี	2002”	จัดทำาสำาหรับสมาคมการฆ่าตัวตายวิทยา
อเมริกัน	โดย	จอห์น	แอล	แม็คอินทอช,	ดร.	แหล่งข้อมูลทางการ:	เค	ดี	โคชาเน็ค,	เอส	แอล	เมอร์ฟี,	อาร์	
เอ็น	แอนเดอร์สัน	และ	ซี	สก็อต	(2004).	การตาย:	ข้อมูลสุดท้ายสำาหรับ	2002.	รายงานสถิติสำาคัญของชาติ,	
53(5).	ไฮแอ็ตวิล,	น.พ.:	ศูนย์แห่งชาติสำาหรับสถิติสุขภาพ	สิ่งพิมพ์	DHHS	หมายเลข	(PHS)	2005-1120.	
แหล่งข้อมูลประชากร:	ตาราง	I	น.	108	ใน	ศูนย์แห่งชาติสำาหรับสถิติสุขภาพ	(โคชาเน็ค	และคนอื่น,	2004),	
ดู	http://www.sprc.org/library/event_kit/2002datapgv1.pdf.

ร้อยละ	7	(7%)	เป็นค่าที่ปัดของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของอัตราการว่างงานสำาหรับประชากรโดยทั่วไปใน
ช่วงหกเดือนที่ทำาการสำารวจภาคสนาม		ขึ้นอยู่กับว่าแบบสอบถามตอบในช่วงเดือนใด	ดูอัตราการว่าง
งานแต่ละเดือนที่ไม่ปรับตามฤดูกาลสำาหรับเดือนกันยายน	2008	ถึงกุมภาพันธ์	2009		กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา	สำานักสถิติแรงงาน	“สถานการณ์การจ้างงาน:	กันยายน	2008”	(2008)	http://www.bls.gov/
news.release/archives/empsit_10032008.htm.	

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา.	“สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐอเมริกา,	
ไตรมาสที่สอง,	2009”	(วอชิงตัน	ดีซี:	จีพีโอ,	2009)	http://www.huduser.org/portal/periodicals/ushmc/
summer09/nat_data.pdf.

i.

ii.

x.

iii.

vii.

iv.

v.

viii.

ix.

หม�ยเหตุ

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกา.	“สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์
สหรัฐอเมริกา,	ไตรมาสที่สอง,	2009”	(วอชิงตัน	ดีซี:	จีพีโอ,	2009)	http://www.huduser.org/portal/
periodicals/ushmc/summer09/nat_data.pdf.	กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองไม่ได้ให้คำา
จำากัดความของ	“คนกลุ่มน้อย”	ไว้ในรายงานนี	้

การประชุมนายกเทศมนตรีสหรัฐอเมริกา	“การสำารวจความหิวโหยและการไร้บ้าน”	(2006):	48,	
http://usmayors.org/hungersurvey/2006/report06.pdf.	

“การฆ่าตัวตายในสหรัฐอเมริกา:	ข้อมูลทางการสุดท้าย	ปี	2002”		จัดทำาสำาหรับสมาคมการฆ่าตัวตาย
วิทยาอเมริกัน	โดย	จอห์น	แอล	แม็คอินทอช,	ดร.	แหล่งข้อมูลทางการ:	เค	ดี	โคชาเน็ค,	เอส	แอล	เม
อร์ฟี,	อาร์	เอ็น	แอนเดอร์สัน	และ	ซี	สก็อต	(2004).	การตาย:	ข้อมูลสุดท้ายสำาหรับ	2002.	รายงาน
สถิติสำาคัญของชาติ,	53(5).	ไฮแอ็ตวิล,	น.พ.:	ศูนย์แห่งชาติสำาหรับสถิติสุขภาพ	สิ่งพิมพ์	DHHS	
หมายเลข	(PHS)	2005-1120.	แหล่งข้อมูลประชากร:	ตาราง	I	น.	108	ใน	ศูนย์แห่งชาติสำาหรับสถิติ
สุขภาพ	(โคชาเน็ค	และคนอื่น,	2004),	ดู	http://www.sprc.org/library/event_kit/2002datapgv1.pdf.

มูลนิธิครอบครัว	เฮนรี	เจ	ไคเซอร์.	“ข้อเท็จจริงนโยบายเอชไอวี/เอดส์:	คนลาตินอเมริกาและ
เอชไอวี/เอดส์”	(2006):	http://www.kff.org/hivaids/upload/6007-03.pdf;	โครงการความร่วมมือ
สหประชาชาติด้านเอชไอวี/เอดส์.	“2010:	มุมมองการติดเชื้อเอชไอวีในโลก”	(2010):	http://www.
unaids.org/documents/20101123_2010_HIV_Prevalence_Map_em.pdf

สำานักสำามะโนประชากรสหรัฐอเมริกา.	“ข้อมูลประชากรบางกลุ่มในสหรัฐอเมริกา	–	2010	การ
สำารวจชุมชนอเมริกัน	1	–	ค่าประเมินปี”	(2011):	http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/
jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk	

การสำารวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศพัฒนาขึ้นและทำา
โดยคณะทำางานพิเศษเกย์และเลสเบียนระดับประเทศและศูนย์สำาหรับ
ความเท่าเทียมของคนข้ามเพศแห่งประเทศ		มีการแจกลิงค์สำาหรับเข้า
สู่เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจออนไลน์ไปยังเครือข่ายที่ประกอบด้วย
องค์กรรณรงค์และองค์กรที่ให้บริการ	กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	ลิสเซิร์ฟ	และ
โซเชียลเน็ตเวิร์กสำาหรับคนข้ามเพศหรือของคนข้ามเพศ	รวมจำานวนกว่า	
900	แห่ง		คนเกือบ	2,000	คนตอบแบบสำารวจในกระดาษในการลงพื้น
ที่ไปยังประชากรที่เข้าถึงยาก		จำานวนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้ง
สิ้น	6,456	คนในชุดข้อมูลสุดท้าย	มี	212	คนที่เป็นคน	API	และคนหลาย
เชื้อชาติ

การสำารวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศทำาในสองภาษา
คือภาษาอังกฤษและภาษาสเปน		อย่างไรก็ดี	คนอเมริกันเชื้อสาย	API	

จำานวนเกือบ	80%	พูดภาษาอื่นที่บ้านที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ		และ	36%	
บอกว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ต่ ำากว่าระดับ	“ดีมาก”xi		น่า
เสียดายที่เรื ่องนี้ทำาให้การสำารวจเข้าไม่ถึงคน	API	อีกจำานวนมาก	ซึ่งไม่
เพียงส่งผลให้ผลของการสำารวจเบนไปด้านหนึ่ง	แต่ยังทำาให้เราเห็นความ
สำาคัญของการมีเครื่องมือในการสำารวจที่ดีกว่านี้และเข้าถึงคนได้มากกว่า
นี้			นอกจากนี้	แม้ว่าเราจะภูมิใจว่าเรามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน	
API	มากพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล		แต่ความจำาเพาะของประสบการณ์
ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุมชนจะออกมาได้มากกว่านี้หากกลุ่ม
ตัวอย่างของเรามากขึ้น	ซึ่งจะทำาให้เราสามารถแยกกลุ่มชาติพันธุ์	และ
มองเห็นเนื้อหาของการเลือกปฏิบัติที่ทำาต่อกลุ่มที่มีความแตกต่างหลาก
หลายที่เป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชีย	เอเชียใต้	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ
หมู่เกาะแปซิฟิก

xi.

สำาหรับรายงานฉบับเต็มและรายละเอียดของข้อเสนอแนะ	กรุณาไปที่เว็บไซต์ของเราที่	www.
TheTaskForce.org	หรือ	www.TransEquality.org	(ดูที่	http://www.thetaskforce.org/reports_and_

research/ntds		หรือ	http://transequality.org/Resources/index.html)	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำารวจ
นี้ดูได้ที่	www.EndTransDiscrimination.org.

vi.

วิธ ีก�รศึกษ�

1322 18th Street NW 
Washington, DC 20036 

(202) 422-4909 • nqapia@gmail.com 
www.nqapia.org

1325 Massachusetts Avenue NW, Suite 700 
Washington, DC 20005 

(202) 903-0112 • ncte@nctequality.org 
www.nctequality.org

1325 Massachusetts Avenue NW, Suite 600 
Washington, DC 20005  

(202) 393-5177• info@TheTaskForce.org  
www.thetaskforce.org


