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ค ำน ำ  – Introduction 

 

ขอต้อนรับผู้ ให้บริการทางเพศทัง้หลายสูเ่วิร์คช็อปของ Respect Inc 
เวิร์คช็อปนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้ข้อมลูและการศกึษาแกผู่้ ให้บริการทางเพศ 
คณุจะเข้าร่วมกบัทกุเวิร์คช็อปหรือจะเลือกเข้าร่วมแตเ่ฉพาะเวิร์คช็อปที่เก่ียวข้องกบัความประสงค์ของคณุก็ได้ 
เราไมใ่ชผู่้ เช่ียวชาญในอาชีพของคณุ 
แตเ่ราหวงัวา่เวิร์คช็อปเหลา่นีจ้ะให้ความคิดและเทคนิกบางประการที่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การให้บริการทางเพศ  
 

หากคณุต้องการที่จะแจ้งให้เราทราบถงึความคิดของคณุและข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดโทรศพัท์มาถึงเรา แวะมาที่ส านกังาน Respect Inc 
ที่อยูใ่กล้คณุ หรือคณุจะสง่อีเมลมาถึงเราก็ได้ ที่อยูอี่เมลของเราคือ info@respectqld.org.au  
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เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยิ่งขึน้ - Safer sex 

 
เพศสมัพนัธ์ที่ปลอดภยัยิ่งขึน้คือการมีเพศสมัพนัธ์โดยไมมี่การแลกเปลี่ยนของเหลวที่ออกจากตวั(อสจุิ โลหิต ประจ าเดือน 
หรือของเหลวที่ออกจากชอ่งคลอด) การมีเพศสมัพนัธ์ที่ปลอดภยัยิ่งขึน้อาจรวมถึงเร่ืองตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ 

 การมีเพศสมัพนัธ์ที่ไมมี่การสอดใส่ 

 การใช้ถงุยางส าหรับการร่วมเพศทางทวารหนกั ชอ่งคลอด และ ปาก  

 ใช้แดมส าหรับการสมัผสัด้วยปากกบัทวารหนกัหรือชอ่งคลอด  

 ใช้ถงุมือหรือปลอกนิว้ส าหรับการสอดใสท่างชอ่งคลอดหรือทวารหนกั  

 
ผู้ ให้บริการทางเพศหลายรายไมจ่บูปากลกูค้า เพราะเป็นการเสี่ยงเล็กน้อยตอ่การสง่ผ่านการตดิเชือ้เชน่โรคเริมหรืองสูวดั (โคล ซอร์)  

 

ร่างกายที่สมบูรณ์เป็นทรัพย์สนิทางธุรกิจที่ดทีี่สุดของเรา! 
 
ในฐานะผู้ ให้บริการทางเพศ เรามีหน้าที่ให้ความส าราญแกล่กูค้า และถ้าเราสามารถท าให้ลกูค้ามีความรู้สกึคกึคะนองทางเพศ 
เขาก็จะบรรลจุดุสดุยอดเร็วยิ่งขึน้ และร่างกายของเราก็จะสกึหรอน้อยลง 
โดยการแสดงให้ลกูค้าเห็นวา่เขาสามารถสนกุกบัการร่วมประเวณีได้อยา่งไรในระหวา่งที่ใช้กลยทุธ์การร่วมเพศที่ปลอดภยัยิ่งขึน้ 
เราก็จะกลายเป็นผู้ ให้การศกึษาด้านการร่วมเพศที่ปลอดภยัยิ่งขึน้แกส่ว่นหนึง่ของชมุชน  

 
มีพวกเราหลายคนวางกลยทุธ์เพ่ือแยกงานบริการทางเพศจากการร่วมเพศสว่นตวัที่กระท าทีบ้่าน เชน่การจบูท าได้ทีบ้่าน แตไ่มใ่ชท่ี่ท างาน 
สวมเสือ้ผ้าบางประเภทที่ที่ท างาน แตไ่มก่ระท าเชน่นัน้ที่บ้าน สวมผมปลอมเวลาท างานและเปลี่ยนบคุลิกของตนเองเป็นอีกบคุคลหนึ่ง ฯลฯ 
เป็นสิ่งส าคญัอยา่งยิ่งที่เราจะต้องไมป่ลอ่ยให้สขุภาพทางเพศของเรารับทกุข์ที่บ้าน 

 

อุปกรณ์การร่วมเพศทีป่ลอดภัยยิง่ขึน้รวมถึง - Safer sex supplies include 

 

 ถงุยางอนามยัชาย  

 ถงุยางอนามยัปลอดเลเทกซ์  

 ถงุยางอนามยัหญิง  

 แดม 

 ถงุมือ 

 สิ่งหลอ่ลื่น 

 ปลอกนิว้มือ 

 ฟองน า้ 

 ไดอาแฟรม 
 

ถุงยางอนามัยชาย - Male condoms 
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ถงุยางอนามยัมีลกัษณะเป็นปลอกแข็งแรงส าหรับสวมครอบ ท าด้วยยางเลเทกซ์หรือโพลียรีูเธน มีให้เลือกหลายขนาดจาก 49 มม (ขนาดเล็ก) 
ไปจนถึง 57 มม (ขนาดใหญ่) ระหวา่งการร่วมเพศ ถงุยางจะชว่ยลดการเสี่ยงตอ่การตัง้ครรภ์และการติดเชือ้เอสทีไอ 
(การติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์) ควรใช้ถงุยางกบัการร่วมเพศทางชอ่งคลอด ทวารหนกั และ ปาก  

 

วิธีใช้ถุงยางอนามัย - How to use a condom 

 

 ตรวจดวูนัหมดอายบุนกลอ่งใสถ่งุยาง ก าจดัถงุยางที่หมดอายแุล้วเพราะมนัอาจแตกได้ 

  ขอแนะน าให้ใช้ถงุยางของคณุเอง ไมใ่ชข่องลกูค้า เพราะคณุอาจไมแ่น่ใจวา่ลกูค้าเก็บถงุยางไว้อยา่งปลอดภยัหรือเปลา่ 
หรือลกูค้าอาจท าให้ถงุยางแตกโดยไมเ่จตนา  

 วิธีแกะกลอ่งใสถ่งุยางทีป่ลอดภยัทีส่ดุคือการแกะด้วยนิว้ของคณุ แตโ่ปรดระวงัอยา่ให้เล็บของคณุไปสะกิดถงุยาง  

 ขอแนะน าวา่อยา่ใช้กรรไกร เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการตดัถงุยางหรือท าให้ถงุยางขาด  

 ควรสวมถงุยางลงบนองคชาติทีแ่ข็งตวัก่อนร่วมเพศ  

 ก่อนใช้ถงุยาง บีบปลายถงุยางเพื่อไลอ่ากาศออก และเพ่ือให้มีเนือ้ที่ส าหรับเก็บอสจุ ิ 

 โดยการใสส่ิ่งหลอ่ลื่นสกัเล็กน้อยลงไปในก้นถงุยางก่อนที่จะสวม อาจชว่ยท าให้ลกูค้ารู้สกึสขุสนัต์มากขึน้  

 ในการที่จะสวมถงุยาง ครอบถงุยางที่ม้วนออกแล้วลงบนปลายองคชาติ แล้วคลี่ถงุยางออกจนคลมุถึงฐานองคชาติ  

 ลบูไล้สิ่งหลอ่ลื่นนอกถงุยางสกัเล็กน้อยเพ่ือชว่ยเพ่ิมความสขุสนัต์ และชว่ยป้องกนัไมใ่ห้ถงุยางแตก 

 โปรดใช้สิ่งหลอ่ลื่นทีใ่ช้น า้หรือซิลิโคนเป็นฐาน เพราะสิ่งหลอ่ลื่นทีใ่ช้น า้มนัเป็นฐานอาจท าให้ถงุยางออ่นก าลงัลง 

 หลงัจากที่ลกูค้าบรรลจุดุสดุยอดแล้ว จบัฐานของถงุยางไว้ให้แน่น แล้วคอ่ยๆ ถอนออกจากองคชาติ 
ก าจดัถงุยางที่ใช้แล้วโดยการหอ่ด้วยกระดาษทิชชกู่อนที่จะทิง้ลงในถงัขยะ อยา่ทิง้ลงในโถส้วม  

 ส าหรับการร่วมเพศแบบตา่งๆ กบัลกูค้า คณุจะต้องเปลี่ยนถงุยางแตล่ะครัง้  

 อยา่น าถงุยางใช้แล้วกลบัมาใช้อีกเป็นอนัขาด 

 อยา่ใช้ถงุยางส าหรับการร่วมเพศทางปากกบัการร่วมเพศแบบอ่ืน 

 ถ้าลกูค้าใช้เวลากวา่จะถึงจดุสดุยอดนานเกินไป เป็นความคิดที่ดีถ้าคณุจะเปลี่ยนถงุยางเสียใหม ่

 ขอแนะน าให้เก็บถงุยางไว้ในที่ที่เย็นและมืด ไมข่อแนะน าให้เก็บถงุยางไว้ในรถยนต์ กระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าธนบตัร เป็นเวลานาน 
เพราะมนัอาจเสียหายได้  

 วิธีใช้ถงุยาง http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/movies/condom.swf  

 

ถุงยางอนามัยหญงิ - Female condoms 

 

ถงุยางอนามยัหญิงเป็นถงุหลวมๆ ท าด้วยโพลียรีูเธนและได้รับการหลอ่ลื่น สอดถงุยางเข้าไปในชอ่งคลอดก่อนร่วมเพศโดยอาจใช้ลงึค์เทียม 
(ดิลโด) เป็นเคร่ืองชว่ย ถงุยางอนามยัหญิงมีความยาว 15ซม และมีหว่งสองหว่งเพ่ือชว่ยให้ถงุยางอยูก่บัที่ 
ถงุยางหญิงนีใ้ช้ได้เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ และใช้เป็นเคร่ืองคมุก าเนิดได้ด้วย เพราะถงุยางป้องกนัไมใ่ห้อสจุิผ่านเข้าไปในชอ่งคลอด 
และยงัชว่ยป้องกนัการติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์ (เอสทีไอ) อีกด้วย  
 

วิธีใช้ถุงยางอนามัยหญงิ (เฟมดิอม) - How to use a female condom (femidom) 

 

 ตรวจดวูนัหมดอาย ุถ้าหมดอาย ุทิง้ไปได้เลย 

  สามารถสอดใสไ่ว้ในตวัได้นานถึง 8 ชัว่โมงก่อนร่วมเพศ 

http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/movies/condom.swf
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  ในการสอดใส ่จงหาทา่ที่สบายๆ คือจะนัง่ยองๆ แล้วถ่างหวัเขา่ทัง้สองข้าง หรือจะนอนถ่างหวัเข่าและขาบนเตียง 
หรือจะยืนบนพืน้โดยยนัขาข้างหนึ่งไว้บนเก้าอีห้รือบนเตียง ก็ได้ 

 จบัหว่งด้านในตรงปลายทีปิ่ด แล้วสอดเข้าไปในชอ่งคลอดให้ลกึทีส่ดุเทา่ที่จะสามารถท าได้  

 หว่งด้านนอกควรจะต้องห้อยอยูน่อกช่องคลอด 

 เวลาร่วมเพศ ใช้มือเคลื่อนองคชาติเข้าไปในถงุยางอยา่งระมดัระวงั 

  ควรใช้สิ่งหลอ่ลื่นชว่ยด้วย  

 หลงัจากที่ร่วมเพศเสร็จแล้ว เอาถงุยางออกโดยบิดหว่งด้านนอกเพ่ือให้อสจุิยงัคงอยูใ่นถงุยาง 

 ไมค่วรใช้ถงุยางหญิงในเวลาเดียวกบัที่ใช้ถงุยางชาย การเสียดสีระหวา่งถงุยางทัง้สองประเภทอาจท าให้ถงุยางถงุหนึ่งถงุใดแตกได้ 
จงใช้ถงุยางแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเทา่นัน้  

 ควรเก็บถงุยางสตรีไว้ในที่ที่เย็นและมืด  
 

ควรท าอย่างไรถ้าถุงยางอนามยัแตก - What to do if the condom breaks 

 

 อยูใ่นความสงบ 

 อยา่ตื่นตระหนก 

 ถอนองคชาติออกทนัที 

 ล้างภายนอกของชอ่งคลอด ทวารหนกั หรือองคชาติด้วยน า้  

 อยา่ใช้สบูห่รือยาล้าง 

 อยา่ใช้เคร่ืองฉีดน า้ (ดชู)  

 พยายามถ่ายปัสสาวะ 

 นัง่ยองๆ บนโถส้วมแล้วเบง่ท้อง เพ่ือดนัอสจุิให้ออกจากชอ่งคลอดหรือทวารหนกั  

 อยา่รับลกูค้าอีกในวนันัน้ 

 ถ้าคณุเป็นกงัวลวา่คณุอาจติดเชือ้ คณุควรขอแนะน าทางการแพทย์ก่อนที่จะเร่ิมรับลกูค้าใหม ่ 
 

การป้องกนัการตดิเชือ้ภายหลงัการร่วมเพศ (PEP) - Post exposure prophylaxis (PEP) 

 

ถ้าถงุยางแตก และมีการเสี่ยงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวี จงรีบหาค าแนะน าทางการแพทย์โดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะสามารถท าได้ 
ถ้าพบตวัปัจจยัการเสีย่งแล้ว คณุอาจได้รับค าแนะน าให้เร่ิมรับการบ าบดัเพื่อป้องกนัการติดเชือ้ภายหลงัการร่วมเพศ (PEP) 

การบ าบดันีจ้ะต้องกระท าภายใน 24 ชัว่โมง และไมช้่ากวา่ 3 วนั มิฉนัน้จะไมไ่ด้ผล 
การบ าบดัจ าเป็นต้องใช้การรวมกนัของยาตอ่ต้านเอชไอวีตา่งๆ ตามเวลาที่ก าหนด เป็นระยะเวลาสีส่ปัดาห์ 
การบ าบดันีจ้ะไมป้่องกนัคณุให้พ้นจากการติดเชือ้เอสทีไอตวัอื่น การใช้ยานีอ้ยา่งถกูต้องจะชว่ยลดการเสี่ยงของการติดเชือ้เอชไอวีลงได้ 
คณุควรใช้การบ าบดันีเ้ป็นทางออกสดุท้าย เพราะอาการข้างเคียงอาจรุนแรงมาก  
 

การคุมก าเนิดฉุกเฉิน - Emergency contraception 

 

ถ้าถงุยางแตกและมีการเสี่ยงตอ่การตัง้ครรภ์ คณุสามารถใช้ยาคมุก าเนิดฉกุเฉินหรือยาที่เรียกวา่ “มอร์นิง อาฟเตอร์ พิล” 

หาซือ้ได้จากร้านขายยา ถ้าคณุใช้ยานีภ้ายใน 72 ชัว่โมงของการเสี่ยงตอ่การตัง้ครรภ์ ยานีจ้ะให้ผลดียิ่ง  
 

แดม - Dams 

 



Page 7 of 25 
 

แดมเป็นยางสงัเคราะห์แผ่นเล็กๆ ซึง่ใช้ส าหรับการร่วมเพศทางปากเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการแลกเปลี่ยนระหวา่งของเหลวจากร่างกาย 
และเพ่ือคุ้มกนัทวารหนกัหรือชอ่งคลอดจากการติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์  
 

วิธีการใช้แดม - How to use a dam 

 

 ตรวจดวูนัหมดอายขุองกลอ่ง 

 ตรวจดแูดมเพื่อให้แน่ใจวา่ไมมี่รอยปริหรือแตก  

 วางแดมลงบนชอ่งคลอดหรือทวารหนกัของคณุอยา่งมัน่คง น่ีจะเป็นการชว่ยคุ้มกนัคณุจากการติดเชือ้ใดๆ  

 ใช้แดมเพียงด้านเดียวเทา่นัน้ 

 ใช้แดมแตล่ะแผน่เพียงครัง้เดียว อยา่น าแดมที่ใช้แล้วกลบัมาใช้อีก  

 เก็บแดมไว้ในที่ที่เย็นและมืด 

 เพ่ือเพ่ิมความสขุสนัต์ให้แกผู่้ รับบริการด้วยการร่วมประเวณีทางปาก 
ทาสิ่งหลอ่ลื่นด้านข้างที่ใกล้บริเวณที่ไวตอ่การกระตุ้นที่สดุของอวยัวะสบืพนัธุ์  

 

สิ่งหล่อลื่น - Lubricant 

 

สิ่งหลอ่ลื่นคือเจล (วุ้น) ทีใ่ช้น า้หรือซิลิโคนเป็นฐาน สิ่งหลอ่ลื่นชว่ยป้องกนัการเสียดสีระหวา่งการร่วมเพศ 
บางครัง้อาจต้องใช้สิ่งหลอ่ลื่นมากขึน้ถ้ามนัเกิดแห้งเพราะการร่วมเพศนานเกินไป สิ่งหลอ่ลื่นทีใ่ช้น า้มันเป็นพืน้ฐานอาจท าให้ถงุยางออ่นก าลงั 
ดงันัน้จงึไมข่อแนะน าให้ใช้สิ่งหลอ่ลืน่ประเภทนี ้สว่นสิ่งหลอ่ลื่นที่ใช้น า้เป็นฐานนัน้อาจน ามาใช้ส าหรับนวดด้วยก็ได้ 
และจะไมท่ าให้ผ้าปทูีน่อนดา่งเหมือนกบัใช้น า้มนันวด 
 

จะซือ้อุปกรณ์การร่วมเพศที่ปลอดภยัยิ่งขึน้ได้จากที่ไหน? - Where to get safer sex supplies 

 

 ข้าพเจ้าจะไปซือ้อุปกรณ์เหล่านีไ้ด้จากที่ไหน?   

 ราคาเท่าไร?  

 

ไซโลเคน ยาชาเฉพาะที่ - Xylocaine 

 

ไซโลเคนเป็นเจลหรือครีมที่ท าให้บริเวณผิวหนงัที่ทาเกิดอาการชา 
ผู้ ให้บริการทางเพศบางคนใช้ส าหรับการร่วมเพศทางชอ่งคลอดหรือทวารหนกั แต่เราไมข่อแนะน าให้คณุใช้ 
เพราะแม้วา่เจลหรือครีมนีจ้ะท าให้เกิดอาการชา แตอ่าจเป็นอนัตรายได้เพราะคณุจะไมรู้่สกึวา่เนือ้เยื่อภายในของคณุแตกหรือฉีก ถ้าจะใช้ 
ก็จะต้องใช้อยา่งจ ากดั ถ้าคณุมีค าถามใดๆ เพิ่มเติม เราขอแนะน าให้คณุแสวงหาค าแนะน าทางการแพทย์  
 

ของเล่นทางเพศ - Sex toys 

 

มีของเลน่ทางเพศมากมายหลายประเภท เชน่ ลงึค์เทียม (ดิลโด) เคร่ืองสัน่สะเทือน จกุทวาร (บทัท์ พลกั) กญุแจข้อมือ แซ ่คีมหนีบ 
ฯลฯส าหรับการท าความสะอาดของเลน่ทางเพศเหลา่นี ้วิธีที่ดทีี่สดุคือล้างด้วยน า้อุน่ผสมฟองสบู ่
การใช้ถงุยางอนามยับนเคร่ืองสัน่สะเทือนจะท าให้งา่ยแก่การท าความสะอาดเคร่ือง 
แตย่งัจ าเป็นที่จะต้องท าความสะอาดเคร่ืองทกุครัง้ที่ใช้แล้ว เป็นสิ่งที่ดทีี่สดุทีค่ณุควรใช้ถงุยางกบัของเลน่ทางเพศหากสามารถท าได้ 
เพ่ือชว่ยคุ้มกนัคณุให้พ้นจากการติดเชือ้  
 

การตรวจสุขภาพทางเพศ - Sexual health checks 

http://www.respectqld.org.au/services/supplies/supplies-for-sex-work
http://www.respectqld.org.au/services/supplies/supplies-for-sex-work
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การตรวจสขุภาพทางเพศเป็นบริการทีใ่ห้ฟรี ขอรับการตรวจได้ที่คลินิกบริการสขุภาพทางเพศของกระทรวงสขุภาพอนามยัควีนสแลนด์(SHS) 

แหง่ใดก็ได้ ที่คลินิกของบริการสขุภาพทางเพศควีนสแลนด์ คณุไมจ่ าเป็นต้องแสดงบตัรเมดิแคร์ และคณุไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยชื่อจริง 
แตเ่จ้าหน้าที่จ าเป็นต้องขอทราบหมายเลขโทรศพัท์ของคณุเพ่ือการติดตอ่ในกรณีที่จะต้องแจ้งผลการตรวจให้คณุทราบ 
บริการวางแผนครอบครัวและแพทย์จีพีสว่นมากสามารถให้ความชว่ยเหลือด้านสขุภาพทางเพศแก่คณุด้วย 
คลินิกแตล่ะแหง่ด าเนินงานไมเ่หมือนกนั ดงันัน้จงึเป็นการดีที่สดุทีค่ณุควรสอบถามคลินิกนัน้ดกู่อนวา่คณุจะต้องท าวนันดัหรือไม ่
เลือกหาคลินิกสขุภาพทางเพศในท้องถ่ินที่คณุอยูไ่ด้โดยไปที่เวบ็ไซต์  
http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/help/default.asp หรือสอบถามที่ส านกังาน Respect Inc 
ที่อยูใ่กล้บ้านคณุที่สดุ 
 

ใบรับรองสุขภาพทางเพศ - Sexual health certificates 

 

กฎหมายระบวุา่ผู้ท างานทีส่ถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต จะต้องรับการตรวจสขุภาพทางเพศทกุๆ 3 เดือน 
หลงัจากที่ตรวจสขุภาพเสร็จแล้วแพทย์หรือพยาบาลจะออกใบรับรองการมารับการตรวจให้คณุ 
เจ้าหน้าที่ซึง่เป็นผู้ตรวจสขุภาพทางเพศของคณุจะเป็นผู้ลงนามในใบรับรอง น่ีหมายความวา่ในขณะที่คณุก าลงัรับการตรวจนี ้
ไมมี่ร่องรอยของการติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์ (เอสทีไอ)  

 
อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งที่คณุก าลงัท างานอยูท่ี่สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต ถ้าคณุมีอาการสอ่ให้เห็นวา่ได้รับการตดิเชือ้ 
หรือผลของการตรวจเอสทีไอออกมาเป็นบวก โดยปกติคณุจะได้รับการบ าบดัรักษาทนัที และจะถกูสัง่ห้ามไมใ่ห้ท างานเป็นเวลาเทา่นัน้เทา่นีว้นั 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นที่แน่ใจวา่การบ าบดัรักษาได้ผล หากกรณีเชน่นีเ้กิดขึน้  เจ้าหน้าที่คลินิกจะลงวนัที่ลว่งหน้าในใบรับรองการมารับการตรวจ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นวา่เป็นวนัที่ที่ออกให้หลงัจากที่แน่ใจแล้ววา่การบ าบดัรักษาได้ผล 
ถือวา่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าสถานโสเภณีที่มีใบอนญุาตปลอ่ยให้ผู้ ให้บริการทางเพศที่ไมมี่ใบรับรองสขุภาพทางเพศที่ใช้การได้ 
ท างานในสถานโสเภณีแหง่นัน้ ตามกฎหมาย คลินิกจะออกใบรับรองไมไ่ด้ ถ้าผู้มารับการตรวจได้รับการวินิจฉัยวา่เป็นโรคติดเชือ้เอชไอวี    

 
กฎหมายไมบ่งัคบัให้ผู้ ให้บริการทางเพศประเภทอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมีใบรับรองในการท างานทางเพศ อยา่งไรก็ตาม 
เป็นความคิดทีด่ีถ้าจะรับการตรวจสขุภาพทางเพศอยา่งสม ่าเสมอ คณุจะรับการตรวจบอ่ยเทา่ไรก็ได้ถ้าคณุคิดวา่จ าเป็น อาทิ 
เชน่เม่ือถงุยางอนามยัแตก หรือเม่ือเกิดความรู้สกึอยากรู้วา่ตวัเองปกติดีหรือไม ่
 

การตรวจลกูค้า - Checking a client 

ลืมตา ไฟสว่าง! 
 

พวกเราหลายคนตรวจลกูค้าด้วยวิธีที่ไมเ่หมือนกนั บางคนจะตรวจเม่ือนวดลกูค้า 
บางคนจะตรวจเม่ือบอกให้ลกูค้าเข้าไปอาบน า้ฝักบวัตัง้แตต่อนที่รับลกูค้า ในขณะที่คนอ่ืนๆ จะปลดกางเกงของลกูค้าลง 
แล้วก็ตรวจดตูรงนัน้เลย  

 
การติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์ (เอสทีไอ) หลายชนิดไมแ่สดงอาการ ดงันัน้จงึเป็นสิ่งส าคญัที่จะต้องใช้วิธีร่วมเพศที่ปลอดภยัยิ่งขึน้เสมอ 
แม้วา่จะไมมี่ร่องรอยของการติดเชือ้ปรากฎให้เห็นอยา่งชดัเจนก็ตาม อนึ่ง การตรวจลกูค้าสตรีออกจะยากเป็นพิเศษ 
เพราะถึงแม้จะไมแ่สดงอาการแตก็่อาจมีการติดเชือ้เอสทีไอได้  

 
จากการตรวจดบูริเวณอวยัวะสบืพนัธุ์ของลกูค้า เราอาจมองเห็นร่องรอยของการติดเชือ้ได้ ควรมองหาตุม่ ก้อนนนู หรือ แผล 
รวมทัง้บริเวณที่มีขนปกคลมุ และบบีปลายองคชาติดวูา่ของเหลวที่ไหลออกมาเป็นสีเหลืองหรือขุ่นมวั มีภาพแสดงไว้ในภาคเอสทีไอ  

 

http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/help/default.asp


Page 9 of 25 
 

อาการหนึ่งอาการใดของอาการเหลา่นีอ้าจเป็นร่องรอยของเอสทีไอ และถ้าเรามองเห็นอะไรบางอยา่งที่ไมสู่้จะดี 
เราสามารถที่จะบอกเลิกการรับลกูค้ารายนัน้ได้ หรือเสนอบริการที่เสี่ยงอนัตรายน้อยกวา่ให้เขา เชน่ให้บริการปลดความใคร่ด้วยมือ 
หรือให้เขาส าเร็จความใคร่ด้วยตวัเองในระหวา่งที่เราก าลงัเปลือ้งผ้า ฯลฯ  

 
ถงุยางอนามยัและแดมสามารถชว่ยป้องกนัการถ่ายทอดของเอสทีไอจากบคุคลหนึ่งไปยงัอีกบคุคลหนึ่ง 
แตถ่งุยางไมค่รอบคลมุบริเวณอวยัวะเพศได้ทัง้หมด และอาจแตกได้ด้วย ตุม่และก้อนนนูบางอยา่งไมใ่ชเ่อสทีไอ แตถ้่าคณุรู้สกึไมแ่น่ใจ 
ก็เพียงแตพ่ดูวา่ “ไม”่ แล้วแนะน าให้ลกูค้าไปขอค าแนะน าทางการแพทย์  

 
ในฐานะผู้ ให้บริการทางเพศ เราไมใ่ชเ่จ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และไมส่ามารถที่จะวินิจฉัยโรคเอสทีไอได้ 
สิ่งที่เราสามารถท าได้คือการดแูลสขุภาพของเราเองให้ดีด้วยการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงตอ่อนัตราย 

 

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ - Other sexual health information 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้ให้บริการทางเพศชาย - Tips for male workers 

 

 ดแูลอวยัวะเพศและทวารหนกัให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการใช้น า้หอมในบริเวณเหลา่นี ้

 หมัน่ตรวจองคชาติ ทวารหนกั ถงุอณัฑะ และบริเวณใกล้เคียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อหาดรูอยแดง รอยถลอก ก้อนนนู หรือแผล 
การรู้จกัร่างกายของเราเองจะชว่ยให้เราทราบเม่ือมีอะไรเปลี่ยนแปลง  

 ถ้าถงุยางท าให้เกิดเป็นรอยแดงที่องคชาติหรือทวารหนกั พยายามใช้สิ่งหลอ่ลืน่ให้มากขึน้อีกสกันิด 
หรือมนัอาจเป็นเพราะอาการแพ้ที่เน่ืองมาจากยางเลเทกซ์ก็ได้  

 ถ้าองคชาติไมเ่คยถกูขลิบ โปรดถลกหนงัที่หุ้มปลายองคชาติขึน้ แล้วใช้น า้ล้างภายใต้หนงันัน้และที่ปลายองคชาติ 
หลงัจากเสร็จจากการให้บริการลกูค้าแตล่ะราย 

 หลงัจากที่ล้างบริเวณอวยัวะสบืพนัธุ์เรียบร้อยแล้วต้องเช็ดให้แห้งอยา่งระมดัระวงั 
เพราะความชืน้อาจท าให้เกิดการตดิเชือ้แบคทีเรียหรือเชือ้รา 

 พวกเราหลายคนไมต้่องการบรรลจุดุกระสนัต์กบัลกูค้าแตล่ะคน เพราะองคชาติจะได้แข็งตวักบัลกูค้าได้มากขึน้ในแตล่ะกะ 
หว่งลงึค์ (ค็อค ริง) เป็นวิธีที่ถกูอนามยัดีกวา่การใช้ยากระตุ้นเชน่ไวแอกราในระยะยาว  

 ถ้าคณุรับการร่วมเพศทางทวารหนกั คณุจะรู้สกึอดึอดัน้อยลงถ้าปลอ่ยให้ล าไส้วา่งเปลา่ก่อนลงมือท างาน จะโดยวิธีธรรมชาติ 
หรือโดยอาศยัยาเหน็บหรือการสวนทวารก็ตาม  

 

ค าแนะน าส าหรับผู้ให้บริการทางเพศประเภททรานส์เซก็ชวล* ชายเป็นหญิง ก่อนรับการผ่าตัด - Tips for 

male to female trans* workers, pre op  

 

 ส าหรับผู้ ให้บริการทางเพศประเภททรานส์เซ็กชวลก่อนรับการผ่าตดั โปรดดคู าแนะน าส าหรับผู้ ให้บริการทางเพศชาย 

 ถ้าคณุพบั ใช้เทปตดิ หรือรัดองคชาติ จงระวงัการเสียดสี 
คณุสามารถดแูลอวยัวะของคณุได้โดยการรีบพบัและรัดองคชาติหลงัจากที่ได้รับการจองตวั 
เพ่ือองคชาติของคณุจะได้ไมถ่กูรัดรึงเป็นเวลานาน  

 พยายามใช้กางเกงในผ้าฝ้าย เพราะกางเกงในไนลอนอาจท าให้เหง่ือออก 
และโดยการท าให้บริเวณขาหนีบแห้งเทา่ที่คณุจะสามารถท าได้ คณุก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการตดิเชือ้แบคทีเรียได้  

 ถ้าคณุโกนขนบริเวณอวยัวะสืบพนัธุ์ โปรดระวงัอยา่ให้มีดโกนบาดเนือ้ เพราะจะท าให้เชือ้โรคเข้าสูร่่างกายของคณุ  
 

ค าแนะน าส าหรับผู้ให้บริการทางเพศประเภททรานส์เซก็ชวล*หญิง หลงัรับการผ่าตัดแล้ว - Tips for trans* 

women, post op 
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 ชอ่งคลอดที่สร้างขึน้ใหมไ่มมี่ระบบการท าความสะอาดหรือการช าระล้างโดยธรรมชาติ 
เพราะฉนัน้จงึเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษ 

 ช าระล้างด้วยน า้อุน่ 

 ล้างด้วยน า้ฉีด (ดชู) สปัดาห์ละครัง้  

 ฉีดน า้ทีผ่สมเกลือส าหรับโรยในอา่งน า้ด้วยอตัราสว่นเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะตอ่น า้ 500 มิลลิลิตร แล้วล้างด้วยน า้ธรรมดาอีกครัง้ 

 ถ้ามีแผลชอนทะล ุ(ฟิสทลุา) เป็นการดทีี่สดุถ้าคณุจะหยดุท างาน และแชต่วัในอา่งน า้ผสมเกลือเป็นประจ าเพ่ือชว่ยให้แผลหาย 
แผลชอนทะลนีุอ้าจต้องใช้เวลานานถึง 12 สปัดาห์กวา่จะหายเป็นปกต ิ  

 

ค าแนะน าส าหรับผู้ให้บริการทางเพศหญิง - Tips for female workers 

 

ฟองน า้และการให้บริการระหว่างมีประจ าเดือน - Sponges and working with your period 

 

 ฟองน า้เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สดุของการท างานระหวา่งที่คณุมีประจ าเดือน 
เพราะมนัจะดดูซบัประจ าเดือนโดยที่ลกูค้าจะไมท่ราบเลยวา่คณุมีประจ าเดือน  

 ส าหรับลกูค้าทีส่วมถงุยางอนามยั สว่นมากจะไมรู้่สกึถึงความแตกตา่งระหวา่งฟองน า้กบัผนงัชอ่งคลอด  

 มีฟองน า้อยูส่องแบบด้วยกนัที่นิยมใช้กนัทัว่ไป นัน่คือ ฟองน า้เคร่ืองส าอาง (คอสเมติก สปันจ์) (บรรจอุยูใ่นหอ่ปิดผนึก) 
และฟองน า้ทะเล (ซี สปันจ์) ฟองน า้เคร่ืองส าอางมีทัง้แบบเปียกและแห้ง  

 เม่ือแห้ง ฟองน า้เคร่ืองส าอางจะมีขนาดผ่าศนูย์กลางประมาณ 3ซม แตเ่ม่ือท าให้ชืน้ โดยบีบน า้ออกหมดแล้ว 
และสอดเข้าไปในชอ่งคลอด จะมีขนาดเล็กมาก  

 คณุอาจพบวา่ฟองน า้นีไ้มส่ามารถดดูซบัประจ าเดือนได้ทัง้หมดในวนัทีป่ระจ าเดือนออกมาก 
ถ้าเป็นเชน่นัน้คณุอาจใช้ถงุยางสีชมพหูรือสีแดงเพ่ือลกูค้าจะได้ไมส่ามารถมองเห็นรอยเปือ้นเลือด 

 ต้องเปลี่ยนฟองน า้หลงัจากให้บริการลกูค้าแตล่ะราย  

 โดยปกติ หลงัจากร่วมเพศเสร็จแล้ว ฟองน า้มกัจะเลื่อนลกึเข้าไปในชอ่งคลอด ค าแนะน าส าหรับการเอาฟองน า้ออก 
รวมถงึการนอนราบแล้วถา่งขา หรือนัง่ยองๆ ในห้องอาบน า้ฝักบวั โปรดระวงัเล็บมือ และถ้าคณุไมส่ามารถดงึมนัออกมาได้ 
โปรดไปขอความชว่ยเหลือที่คลินิกสขุภาพทางเพศในท้องถ่ินที่คณุอยู ่ 

 คณุอาจต้องการใช้ไหมขดัซอกฟัน (เด็นตอล ฟลอส) ผกูกบัฟองน า้เพื่อท าให้มนัเหมือนกบัแทมพอนนุ่มๆ 
โดยวิธีนีค้ณุก็จะสามารถดงึฟองน า้ออกได้อยา่งงา่ยดายหลงัจากที่เสร็จงาน  

 

ไดอาแฟรม - Diaphragms 

 

 ไดอาแฟรมมีรูปร่างคล้ายหมวก ท าด้วยยางเลเทกซ์ ใช้ครอบปากมดลกูและท าหน้าที่เป็นเคร่ืองกัน้ไมใ่ห้สเปอร์มเข้าไปได้ 

 โดยทัว่ไป ใช้ไดอาแฟรมนีเ้ป็นเคร่ืองคมุก าเนิด แตพ่วกเราบางคนใช้ในกรณีที่ถงุยางแตก หรือแทนการใช้ฟองน า้ 
เพราะมนัชว่ยดดูซบัเลือดเป็นปริมาณเล็กน้อยที่ออกจากประจ าเดือน 

 ไดอาแฟรมมีจ าหน่ายหลายขนาด และจ าเป็นต้องใสใ่ห้เข้าที่โดยแพทย์หรือพยาบาลสขุภาพทางเพศที่ช านาญ 

 ถ้าน า้หนกัตวัของคณุลดลงหรือเพ่ิมขึน้ คณุจะต้องเปลี่ยนหรือใสไ่ดอาแฟรมให้เข้าที่ใหม ่ 

 ไดอาแฟรมนีไ้มช่ว่ยป้องกนัคณุจากการติดเชือ้เอสทีไอ 
 

การติดเชือ้ที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STIs) - Sexually transmissible infections (STIs) 
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เอสทีไอเป็นการติดเชือ้ที่แพร่จากบคุคลหนึ่งไปยงัอีกบคุคลหนึ่งระหวา่งการร่วมเพศ 
การติดเชือ้เอสทีไอที่สามญัที่สดุคือการร่วมเพศโดยปราศจากการป้องกนั 
นัน่คือการร่วมเพศโดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยับนองคชาติเม่ือร่วมเพศทางทวารหนกั ทางปาก และทางชอ่งคลอด 
และโดยการไมใ่ช้แดมเม่ือร่วมเพศทางปาก ไมว่า่จะผ่านทางชอ่งคลอดหรือทางทวารหนกั  

 
เอสทีไอบางชนิดอาจมองเห็นได้ แตบ่างชนิดจะไมแ่สดงร่องรอยหรืออาการ น่ีหมายความวา่บคุคลหนึ่งอาจติดเชือ้เอสทีไอแตไ่มรู้่ตวัวา่ตดิเชือ้นี ้
เอสทีไอบางชนิดอาจรักษาได้ด้วยยา และบางขนิดจะยงัคงอยูใ่นร่างกาย 
น่ีคือเหตผุลวา่ท าไมจงึเป็นเร่ืองส าคญัที่คณุจะต้องไปพบแพทย์หรือขอรับการตรวจสขุภาพทางเพศ ถ้าคณุรู้สกึไมส่บายเนือ้สบายตวั 
มีอาการบางอยา่ง หรือมีความกงัวล  
 

ชนิดของเอสทีไอ - Types of STIs 

 

ส าหรับภาพน่ิง คลิกท่ี STI  

 

ส าหรับข้อมลูทัว่ไปและภาพยนต์การ์ตนูสัน้ๆ เพื่อแสดงให้เห็นวา่เอสทีไอมีผลกระทบตอ่ร่างกายของคณุอย่างไร  
 

 เอชไอวี/เอดส์ 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/hivAndAids_fs.asp 
 โรคตบัอกัเสบ เอ 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisA

_fs.asp 

 โรคตบัอกัเสบ B 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisB_

fs.asp 
 โรคตบัอกัเสบ C 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisC

_fs.asp 

 แผลพพุองที่อวยัวะเพศ (เจนิตลั เฮอร์พีส) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/genitalHerpes_fs.asp 

 โรคซิฟิลิส 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/syphilis_fs.asp 

 โรคหนองใน (โกโนเรีย) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/gonorrhoea_is.asp 

 คลามีเดีย 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/chlamydia_fs.asp 

 หดูที่อวยัวะเพศ 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/genitalWarts_fs.asp 

 หดูข้าวสกุ (มอลลสัคมั คอนทาจิโอซมั) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/molluscumContagiosum_fs.asp 

http://www.respectqld.org.au/information/sti-images
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/hivAndAids_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/hivAndAids_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisA_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisA_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisB_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisB_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisC_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisC_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genitalHerpes_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genitalHerpes_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/syphilis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/syphilis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/gonorrhoea_is.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/gonorrhoea_is.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/chlamydia_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/chlamydia_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genitalWarts_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/genitalWarts_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/molluscumContagiosum_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/molluscumContagiosum_fs.asp
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 โดนาวาโนซิส 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/donovanosis_fs.asp 

 โรคที่เกิดกบัขนที่หวัหน่าว (ทริโคโมนสั) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/trichomonas_fs.

asp 

 ฝ้าขาว (ทรัช)(แคนดิดา หรือ แคนดิไดอาซิส) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/thrushC

andidiasis_fs.asp 

 เหาที่ขนที่หวัหน่าว 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea

ses/pubicLiceCrabs_fs.asp 

 หิด (สเคบส์ี) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/scabies_fs.asp 

 อาการคนัในร่มผ้า (จ๊อค อิทข์) 
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/tineaRin

gworm_fs.asp 

 

 

การรักษาสุขภาพทางอารมณ์ - Emotional wellbeing 

 

การดูแลสุขภาพของคุณ - Looking after your health 

 

เป็นสิ่งส าคญัส าหรับทกุคนที่จะต้องรักษาสขุภาพให้สมบรูณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้ให้บริการทางเพศ 
เพราะเราต้องอิงแอบแนบร่างของเรากบัของลกูค้ามากยิ่งกวา่บคุคลที่มีอาชีพอ่ืนๆ พวกเราหลายคนต้องการให้ตวัเองดดูี รู้สกึดี 
รักษาสขุภาพทางเพศของเราเอง และสามารถสนองความต้องการของลกูค้าและมีความปลอดภยัร่วมกนักบัลกูค้า  

 
อาการที่บอกให้ทราบวา่สขุภาพด้านอารมณ์ก าลงัมีผลกระทบตอ่สขุภาพด้านร่างกาย รวมถึง 

 ความรู้สกึเฉ่ือยชา หรือ ออ่นเพลีย  

 มีอาการของหวดั ไข้หวดัใหญ่ หรือติดเชือ้ทางล าคอและทรวงอกเป็นประจ า  

 มีความรู้สกึกงัวลอยูต่ลอดเวลา 

 เกิดอาการระบาดของสิว 

 ปวดศีรษะหรือไมเกรนเป็นประจ า 

 เกิดอาการระบาดของโรคผิวหนงัพพุองที่เรียกวา่โคลด์ ซอร์ หรือ เฮอร์พีส 

 กลบัเป็นโรคผิวหนงัเรือ้รังใหม ่(เอ็คซีมา หรือ ซอไรเซีย)  

 มีความล าบากในการนอนหลบั 

 นอนหลบัมากเกินไป 

 มีรอยยน่บนใบหน้ามากขึน้ หรือมีรอยด าช า้ใต้ขอบตา และ/หรือตาบวม  

 เกิดการโจมตีของโรคหอบหืด 

 มีรอยฟกช า้ผิดปกติ 

 การกลบัมาใหมข่องฝ้าขาวหรือการตดิเชือ้ด้านปัสสาวะ 

 ประจ าเดือนไมป่กต ิ

 รู้สกึมีอารมณ์ทว่มท้นหรือเศร้าหมอง 

 รู้สกึเศร้าสลดและร้องไห้เป็นนิจ 

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/donovanosis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/donovanosis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/trichomonas_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/trichomonas_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/thrushCandidiasis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/thrushCandidiasis_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/pubicLiceCrabs_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDiseases/pubicLiceCrabs_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/scabies_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/tineaRingworm_fs.asp
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/tineaRingworm_fs.asp
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 รู้สกึโกรธ รู้สกึวา่ตนเองไมเ่ป็นที่ปรารถนาหรือไมมี่ใครรัก 

 มีความเคารพในตนเองต ่า 

 เลื่อนการรับงาน (บุ๊คกิง้) ออกไป 

 หาข้อแก้ตวัตา่งๆ มาอ้างวา่เหตใุดจงึไมก่ลบัมาท างาน 

 ดื่มสรุามากขึน้ 

 ใช้ยารักษาโรคมากขึน้ 

 ใช้ยาเสพติดอ่ืนๆ  

 
บางอยา่งของอาการเหลา่นีอ้าจเป็นร่องรอยของปัญหาทางการแพทย์ที่ซบัซ้อนยิ่งขึน้ ดงันัน้ ถ้าอาการเหลา่นีย้งัคงด าเนินอยูต่อ่ไป 
คณุควรไปพบผู้ ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือขอรับการตรวจ  
 

กลยุทธ์ของการรักษาสุขภาพทางอารมณ์ - Emotional wellbeing strategies 

 

ร่างกายของเราต้องการการหลบันอนทีเ่พียงพอ 
นอกจากนัน้เรายงัต้องการเวลาส าหรับพกัผ่อนและผ่อนคลายความเครียดของสมองหลงัจากท างานอีกด้วย 
เพ่ือที่เราจะได้รู้สกึสงบและสามารถนอนหลบัได้ เป็นสิ่งส าคญัที่จะต้องตดัสินใจวา่เม่ือใดที่เราควรท างาน 
และเม่ือใดที่เราควรหยดุพกัเป็นประจ า เราไมใ่ชเ่คร่ืองจกัร และไมส่ามารถท างานได้ตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั เจ็ดวนัตอ่สปัดาห์ 
ทกุคนต้องการเวลานอนอยา่งน้อยที่สดุ 6-8 ชัว่โมงเพื่อให้ร่างกายมีก าลงัวงัชา ความตงึเครียดอาจกระตุ้นเรา 
แตบ่างครัง้ก็อาจท าให้เราหมดเร่ียวแรงและไมส่ามารถท างานได้อีกตอ่ไป เป็นการดีถ้าจะพยายามระบสุิ่งที่ท าให้เราเครียดในชีวิต 
แล้วพยายามหาทางบรรเทาความเครียดเหลา่นัน้เทา่ที่จะสามารถท าได้ 

 
เป็นการชว่ยได้ถ้าเราสามารถแยกชีวติงานออกจากชีวิตบ้านหรือชีวิตสงัคม กลยทุธ์ที่พวกเราบางคนใช้รวมถึง  

 การใช้อีกชื่อหนึ่งเวลาท างาน 

 เปลี่ยนบคุลิกตวัเองเป็นอีกบคุคลหนึ่ง หรือสวมบทบาทใหม ่ 

 ใช้เคร่ืองส าอางและเสือ้ผ้าแบบหนึ่งเวลาท างาน แตไ่มท่ าเชน่นีท้ี่บ้าน 

 ใช้ถงุยางอนามยัชนิดที่เราจะไมใ่ช้ที่บ้าน 

 สวมผมปลอมเวลาท างาน 

 
บางครัง้เราอาจจะมีงานยุง่มากจนลืมรับประทานอาหาร เป็นสิ่งส าคญัที่เราจะต้องรับประทานอาหารที่ถกูสขุภาพและเป็นประจ าทกุมือ้ 
หรือมิฉนัน้ก็หาอะไรเล็กๆ น้อยๆ รองท้องตลอดเวลาที่เรายงัตื่นอยู ่เพื่อก าลงัวงัชาของเราจะได้อยูใ่นระดบัที่ดีทีส่ดุ 
ถ้าเราตัง้เป้าหมายอะไรไว้สกัอยา่ง แล้วให้รางวลัตนเองเป็นประจ าในฐานะเป็นโบนสัของการท างานที่ดี จะชว่ยท าให้เรารู้สกึมีความสขุ  

 
พวกเราบางคนท างานกลางคืนและอยูใ่นอาคารเป็นเวลานาน ท าให้เป็นการยากที่จะได้รับแสงแดด จงพยายามออกไปอยูข้่างนอกทกุวนั 

 
ในฐานะผู้ ให้บริการทางเพศ พวกเราบางคนอาจพบตวัเองรับงานที่ท าให้เรารู้สึกเหมือนกบัวา่ตนเองเป็นที่ปรึกษา 
เร่ืองนีอ้าจเป็นเสมือนการท้าทายอารมณ์และจิตใจ มนัอาจเกินขอบเขตของเราและอาจท าให้เราเครียด เศร้าโศก และหมดก าลงัวงัชา 
สิ่งเหลา่นีอ้าจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย เราสามารถพยายามและเผชิญกบัปัญหานีด้้วยการรู้จกัขอบเขตของตวัเราเอง 
และดแูลความจ าเป็นด้านอารมณ์และร่างกายของเราก่อนด้วยการจดัตัง้ก าแพงกัน้ไมใ่ห้สิ่งเหลา่นีม้ากระทบตวัเรา  

 
การพดูคยุกบัเพ่ือน เพื่อนร่วมงาน และ/หรือที่ปรึกษา เป็นสิ่งที่หลายคนใช้ในฐานะเป็นกลยทุธ์ด้านการรักษาสขุภาพทางอารมณ์ 
เร่ืองนีอ้าจจะยากถ้าเราท างานตามล าพงั และถ้าคนในชีวติหรือที่บ้านของเราไมท่ราบหรือไมช่อบงานที่เราท า 
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เราขอแนะน าให้มีเครือข่ายการชว่ยเหลือ ซึง่รวมบคุคลอยา่งน้อยที่สดุหนึ่งคนที่คณุสามารถปรับทกุข์ด้วยได้อยา่งสจุริตใจ 
และท าให้คณุไมรู้่สกึวา่ตนเองอยูโ่ดดเดี่ยว  

 
โปรดมาเยือนและรับการสง่เสริมความหยิ่งในศกัด์ศรีของการเป็นโสเภณีทีส่ านกังาน  Respect Inc ในต าบลทีค่ณุอยู ่

เราทัง้หลายล้วนแตเ่ป็นเพ่ือนร่วมงานที่มีความหยิ่งในศกัดิ์ศรีของการเป็นผู้ ให้บริการทางเพศ! 
ขอเชิญคณุมาแวะดื่มน า้ชากาแฟและสนทนากนั 
 

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิง้) - Negotiating the booking 

 

บริการที่เราให้แกล่กูค้าเป็นเร่ืองที่ต้องเจรจากลบัไปกลบัมาหลายครัง้ตัง้แต่จดุเร่ิมต้นของการติดตอ่ระหวา่งกนั 
และด าเนินตอ่ไปจนกระทัง่ถึงวาระที่เราเดินออกจากประต ู

 
เม่ือเราเจรจากบัลกูค้าเป็นครัง้แรก ทัง้เราและลกูค้าตา่งฝ่ายตา่งตอ่รองกนัจนกวา่จะตกลงกนัได้ โดยทัง้สองฝ่ายตา่งเสนอเง่ือนไขของตน 
โดยปกติ ถ้าการเจรจาและการวางขอบเขตของเราเป็นไปอยา่งได้ผลมากเทา่ไร การจองตวั (บุ๊คกิง้) 
ก็จะยิ่งงา่ยมากขึน้เทา่นัน้เพราะเง่ือนไขพืน้ฐานได้ตกลงกนัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
เราอาจเจรจาและวางขอบเขตเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ เชน่ เวลาที่เราจะวา่ง ราคา บริการอะไรบ้างที่เราให้หรือไมใ่ห้ 
และลกูค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากบริการที่เราให้ เรามีสิทธิที่จะคิดคา่บริการพิเศษซึง่ไมร่วมอยูใ่นบริการ “มาตรฐาน” ของเรา  

 
เป็นความคิดทีด่ีที่ควรเจรจาความต้องการพิเศษก่อนการจองตวั ทัง้นีเ้พ่ือชว่ยก าหนดความต้องการและขอบเขตของบริการให้เป็นที่แน่นอน 
ถ้าลกูค้าคิดวา่ทกุสิ่งทกุอยา่งที่เขาต้องการรวมอยูใ่นราคานีแ้ล้ว 
เขาอาจเกิดโทสะถ้าเราห้ามไมใ่ห้เขาท าสิ่งบางอยา่งขณะที่เหตกุารณ์ก าลงัเข้าด้วยเข้าเข็ม และอีกอยา่งหนึ่ง 
โดยการรับเงินก่อนที่เราจะให้บริการ เราจะสามารถตัง้เวลาได้วา่การจองตวัเร่ิมเม่ือไรและจะเสร็จเม่ือไร 
เร่ืองนีจ้ะท าให้เราสามารถปฏิบตัติามสิ่งที่ลกูค้าต้องการโดยไมต้่องกงัวล  

 
โดยการจดัวางขอบแขตเก่ียวกบัอารมณ์ การเงิน จิตใจและร่างกายไว้เรียบร้อยก่อนเร่ิมงาน เราก็จะสามารถให้บริการที่เราต้องการให้ 
ด้วยเง่ือนไขและราคาที่เราต้องการ เป็นเร่ืองที่ขึน้อยูก่บัเราแตล่ะคนที่จะปกป้องตวัของเราเองและให้ได้มาซึง่สิ่งที่เราต้องการจากลกูค้า 
เพราะฉนัน้จงึเป็นเร่ืองที่พวกเราทกุคนต้องตระหนกัในขอบเขตของเราและวิธีการที่เราจะเจรจาตอ่รอง 
เพ่ือให้ขอบเขตทัง้หมดเป็นไปอยา่งมัน่คง   

 
การเจรจาจะด าเนินตอ่ไประหวา่งการจองตวั และอาจรวมถึงเร่ืองตา่งๆ เชน่เร่ืองการรับเงินจากมือลกูค้า การจดัให้เขาอาบน า้ฝักบวั 
ห้ามไมใ่ห้เขาใช้มือลวนลาม หรือใช้ก าลงัรุนแรง และเร่ืองอ่ืนๆ ที่ติดตามมาเป็นขบวน บางครัง้เหตกุารณ์อาจจะคบัขนั แตโ่ดยอาศยัความมัน่ใจ 
ความมีสติในการควบคมุสถานการณ์ ความสามารถในการเจรจาตอ่รองกนัใหม ่และการน าลกูค้าไปในแนวทางที่ถกูต้อง 
ก็เป็นที่แน่ใจได้วา่คณุจะได้รับความปลอดภยั เร่ืองนีจ้ะงา่ยขึน้ด้วยการฝึกหดั และคณุจะมีความมัน่ใจมากขึน้เม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ 
โปรดอยา่ท้อถอยถ้าเหตกุารณ์ไมเ่ป็นตามที่คณุต้องการให้เป็น  

 
การที่จะบอกลกูค้าไมใ่ห้ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไมห่าทางเลือกอ่ืนให้เขา มกัจะไมส่ าเร็จ ลองพดูวา่ “ฮนัน่ีย์ แทนที่จะเลน่คลงึนมฉัน 
ฉันชอบให้คณุลบูก้นฉันมากกวา่” เหมือนกบัการห้ามเด็กเล็กไมใ่ห้เลน่อะไรบางอยา่ง โดยไมห่าของอ่ืนให้เขาเลน่แทน  

 
ถ้าคณุต้องเจรจาสถานการณ์ที่ยากล าบาก โปรดนึกถึงกฎทองของการน าลกูค้าไปในแนวทางที่ถกูต้อง 
พยายามใช้ความมีเสน่ห์ในขณะเดียวกบัที่ยงัคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ พยายามหาทางเลือกอ่ืนให้เขา และท าให้เขาคลายคิดสิ่งที่เขาอยากท า 
 

ศัพท์สามัญที่ใช้ในงานให้บริการทางเพศในออสเตรเลีย - Common terms used in sex work in Australia 
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ภาษาอังกฤษ การออกเสียงในภาษาไทย ความหมาย 

Oral sex ออรัล เซกส ์ การสมัผสัทางเพศระหวา่งปากกบัอวยัวะเพ
ศหรือทวารหนกั ซึง่เรียกวา่ เฟลลาชิโอ, 
คนันิลงิกสั หรือ แอนิลงิกสั  

Full Service  ฟลู เซอร์วิซ บริการท่ีรวมถึงการร่วมประเวณี 

Hand Relief แฮนด์ รีลฟี การใช้มือกระตุ้นองคชาติจนกระทัง่น า้กาม
หลัง่ออกมา 
โดยปกติเกิดขึน้ตอนจบของการนวดตวั  

Rub n tug รับ แอนด์ ทกั ใช้มือช่วยปลดเปลือ้งความใคร่หลงัการนวด  
Happy ending   แฮ็ปปี ้เอนดิง้ ใช้มือช่วยปลดเปลือ้งความใคร่หลงัการนวด  
Natural แนทเชอรัล การร่วมเพศโดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยั 

Natural Greek แนทเชอรัลกรีก การร่วมเพศทางทวารหนกัโดยไมใ่ช้ถงุยางอ
นามยั 

Natural French แนทเชอรัล เฟรนซ์ การใช้ปากกบัองคชาติโดยไมใ่ช้ถงุยาง 
Massage มาสซาจ การสมัผสัและการนวดร่างกาย 

อาจเป็นได้ทัง้เพื่อการบ าบดัโรคหรือเพื่อราค
ะ 

Body slide  บอดี ้สไลด์ การนวดแบบที่ผู้ให้บริการทางเพศถรู่างของ
ตนเองขึน้ๆ ลงๆ กบัร่างของลกูค้า 

Kissing คิสซิง การสมัผสัระหวา่งปากตอ่ปาก 

Strip สตริป การเต้นแบบยัว่ยวนพร้อมกบัเปลีอ้งเสือ้ผ้าไ
ปด้วย 

Lap dance แลป ดานซ์ การเต้นช้าๆ และยัว่ยวนบนตกัของลกูค้า  

Peep show พีบ โชว์ ลกูค้านัง่อยูอ่ีกด้านหนึง่ของหน้าตา่งกระจก 
และจ่ายเงินเพื่อดผูู้ให้บริการทางเพศเต้นร า
และสมัผสัตวัเอง  

Anal เอแนล การร่วมเพศที่สอดใสท่างทวารหนกั 

Dildo ดิลโด องคชาตเิทียม หรือที่เรียกวา่ ลงึค์เทียม 
ปกติท าด้วยยางนิ่มๆ  

Vibrator ไวเบรเตอร์ องคชาตเิทียมที่สัน่สะเทือนได้ 
หรือเคร่ืองมือสัน่สะเทือนทีใ่ช้กบัอวยัวะเพศ 

GFE (girl friend 
experience) 

จีอีเอฟ (เกิล เฟรนด์ 
เอ็กซพเีรียนซ์) 

บริการทางเพศทีด่เูหมือนให้ด้วยความรักแล
ะไมใ่ช่ด้วยเงิน  มีความหมายตา่งๆ 
กนัหลายความหมาย  
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ภาษาอังกฤษ การออกเสียงในภาษาไทย ความหมาย 

Escort (outcall) เอสคอร์ต (เอ้าท์คอล) ผู้ให้บริการทางเพศเดินทางไปหาลกูค้าตาม
ทีไ่ด้จอง (บุ๊ค) ไว้ 

Social escort โซเชียล เอสคอร์ต การจองตวัไปข้างนอก 
ซึง่ไมร่วมถึงบริการทางเพศ  

Incall, (In house) อินคอลล์ (อิน เฮาส์) ลกูค้าเดินทางมาพบผู้ให้บริการทางเพศตา
มที่ได้จองไว้  

Social escort โซเชียล เอสคอร์ต บคุคลที่ได้รับคา่แรงให้ใช้เวลาอยูก่บัลกูค้า 
แตไ่มร่วมถึงการให้บริการทางเพศ  

Brothel โบรเธล สถานโสเภณี 

Escort agency เอสคอร์ต เอเจนซี ่ เป็นธุรกิจเก่ียวกบังานทางเพศ 
ที่จดัหางานให้กบัผู้ให้บริการทางเพศมากก
วา่หนึง่คน ขึน้ไป 
และเป็นงานนอกสถานท่ีเทา่นัน้ 

Sole trader, private 
worker 

โซล เทรดเดอร์ ไพรเวท 
เวิร์คเกอร์  

ผู้ให้บริการทางเพศที่ท างานเป็นอิสระ 
คือไมร่่วมกบัผู้ให้บริการทางเพศคนอื่นๆ  

 

ค าแนะน าความปลอดภยั - Safety tips 

 

ค าแนะน าเหลา่นีส้ าหรับให้ผู้ให้บริการทางเพศน าไปคิดไตร่ตรอง น่ีไมใ่ชเ่ป็นเพียงกลยทุธ์ความปลอดภยัที่แตล่ะคนควรน าไปใช้ 
และไมใ่ชว่า่จะได้ผลส าหรับทกุคนเทา่นัน้ 
แตเ่ป็นการให้ความคดิวา่ค าแนะน าอนัไหนที่เป็นประโยชน์ที่สดุส าหรับธุรกิจทีท่ าและที่เข้าได้กบัสถานการณ์แวดล้อม  
 

ผู้ให้บริการทัง้มวล - All workers 

 

 ลองคิดเรียนวิชาป้องกนัตวัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเอง 

 คอยระวงัระไวตอ่การใช้ก าลงัรุนแรงทีอ่าจเกิดขึน้ได้ 

 เต็มใจที่จะวิ่งหนีออกมาข้างนอกทัง้ๆ ที่ยงัเปลือยกาย 

 เช่ือสญัชาตญาณของตนเอง อยา่รับลกูค้าที่ท าให้คณุรู้สกึไมป่ลอดภยั 

 มีทางเป็นได้ที่ลกูค้าที่ดื่มสรุาหรือใช้ยาเสพติดมาก่อนแล้วจะกระท าสิ่งที่ไมค่าดฝันหรือใช้ความรุนแรง 
คณุต้องจดัการกบัเขาด้วยความระมดัระวงั หรือปฏิเสธการให้บริการแก่เขาไปเลย 

 เก็บเอกสารแสดงตวัและบตัรเครดิตไว้ในที่ที่ปลอดภยั และในสถานที่ทีล่กูค้าไมส่ามารถเข้าถึงได้ 

 อยา่เข้าไปในบริเวณใดกบัคนหลายคน นอกจากกบัลกูค้าของคณุเพียงคนเดยีวเทา่นัน้ 

 รับเงินคา่บริการก่อนลงมือให้บริการ แล้วเก็บเงินนัน้ไว้ในที่ที่ปลอดภยั 

 มีอปุกรณ์เตือนภยัสว่นตวัหรือโทรศพัท์มือถือที่มีหมายเลขฉกุเฉินเตรียมพร้อมไว้ลว่งหน้าติดตวัไว้ 

 จดัหาเคร่ืองดื่มให้ตวัเอง และอยา่ทิง้เคร่ืองดื่มไว้เบือ้งหลงั เพราะอาจมีการลอบใสย่าในเคร่ืองดื่มนัน้ 
 

การให้บริการในสถานที่ (อินคอลล์) - In house (incall) 
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 ไฟสวา่ง ประตปู้องกนัภยั (ซิคิวริตี ้ดอร์) เคร่ืองติดตอ่ภายใน (อินเทอร์คอม) ระบบการตราวจตรา ถ า้มอง 
และปุ่ มกดเม่ือเกิดความหวาดกลวั (แพนิค บทัทัน่) ที่ติดตอ่ถึงกนักบับริษัทรักษาความปลอดภยั  

 รู้แผนผงัของสถานที่ และวางเส้นทางส าหรับหลบหนี 

 รู้ที่เก็บสิ่งทีค่ณุอาจใช้เป็นอาวธุได้ เชน่ ไฟฉาย ตะเกียง กญุแจ และ รองเท้าส้นสงู  
 

เอสคอร์ต (การให้บริการนอกสถานที)่ - Escort (outcall) 

 

 น าเงินไปเก็บไว้ที่รถก่อนเร่ิมให้บริการ ตรวจดวูา่มีไฟแดงกะพริบในห้องหรือในตู้ที่อาจมาจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอไหม 

 วางเสือ้ผ้าและกระเป๋าถือไว้ตรงประตทูางออก 

 โทรศพัท์กลบัไปทีบ้่านของคณุถึงแม้วา่จะเป็นการโทรเข้าเคร่ืองตอบรับข้อความ 

 ยืนยนัการจองตวั (บุ๊คกิง้) โดยโทรศพัท์ไปที่หมายเลขโทรศพัท์บ้านของลกูค้าก่อนที่จะออกเดินทางเป็นระยะทางไกล  

 ส ารวจดรูอบๆ ห้องวา่มีสิ่งใดที่คณุหรือลกูค้าอาจใช้เป็นอาวธุได้บ้าง  

 ตรวจดวูา่ไมมี่คนอ่ืนอยูใ่นบ้านหรือในห้อง 

 ส ารวจหาทางออก เชน่ ตรวจดวูา่การลอ็คประตทู าอยา่งไร และมีสนุขัอยูใ่นบริเวณบ้านหรือไม ่ 

 มองหาทางส าหรับหลบหนี 
 

เอสคอร์ตและท้องถนน - Escort and street 

 

 บอกให้ผู้ ใดผู้หนึ่งทราบวา่คณุก าลงัจะไปที่ไหนและจะกลบัเม่ือไร  

 ท าความคุ้นเคยกบัยา่นทีค่ณุก าลงัท างาน 

 จงระวงัการขึน้รถไปกบัลกูค้าและการให้บริการในรถ 

 มีที่ซอ่นเงินที่ปลอดภยั เชน่ จอดรถไว้ใกล้กบัสถานที่ของลกูค้า  

 ใช้ระบบเพ่ือนสนิท (บดัดี ้ซิสเต็ม) กบัผู้ ให้บริการทางเพศอีกคนหนึ่ง  

 

การท าร้ายทางเพศในสถานที่ท างานของเรา - Sexual assault in our workplaces 

 

การท าร้ายทางเพศและการข่มขืนเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึน้เน่ืองจากไมมี่การให้ค ายินยอมหรือค ายินยอมนัน้ถกูยกเลิกไป 
ผู้ ให้บริการทางเพศอาจตกเป็นเป้าของการถกูท าร้ายทางเพศ เพราะลกูค้าบางคนคิดวา่เม่ือเขาจา่ยเงินให้คณุแล้ว 
เขาสามารถท าอะไรได้ทกุอยา่งตามใจชอบ  
 

การท าร้ายทางเพศเป็นอาชญากรรม - Sexual assault is a crime 

 

 ไมว่า่จะมีการหลัง่น า้อสจุิหรือไม ่

 แม้วา่หลงัจากกิจกรรมทางเพศที่ได้รับค ายินยอมกบับคุคลนัน้ในเวลาอื่น 

 แม้วา่จะมีข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริการทางเพศอีกแบบหนึ่ง (อาทิ เชน่ อาจมีการตกลงให้มีการร่วมเพศทางชอ่งคลอด 
แตน่ี่มิได้หมายความวา่เป็นการตกลงให้มีการสอดใสเ่ข้าทางทวารหนกัได้)  

 ไมว่า่ผู้ รับเคราะห์จะเป็นหญิง ชาย หรือ คนข้ามเพศ (ทรานสเจนเดอร์)  

 แม้วา่คณุจะมีความรู้สกึกระตุ้นทางเพศ เชน่ องคชาติแข็งตวั หรือบรรลคุวามรู้สกึสดุยอด น่ีมิใชเ่ป็นอาการแสดงความยินยอม 
แตเ่ป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกาย 
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แม้วา่เรายินยอมที่จะให้บริการบางอยา่งเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัเงิน 
ก็ยงัถือวา่เป็นอาชญากรรมถ้าลกูค้าใช้ก าลงับงัคบัให้เราให้บริการที่มิได้ตกลงกนัไว้ หรือภายใต้เง่ือนไขที่มิได้ตกลงกนั (เชน่ 
การร่วมเพศโดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยั หรือร่วมเพศด้วยวิธีรุนแรง) 

  
นอกจากนัน้ยงัมีเง่ือนไขจ าเพาะอีกมากมายหลายประการที่มีผลตอ่ความออ่นแอของเราตอ่การถกูท าร้ายทางเพศ เงื่อนไขเหลา่นีร้วมถึง 

 ธรรมชาติวิสยัและที่ตัง้ของสถานทีท่ างานบางแหง่ (เชน่ผู้ที่ท างานตามล าพงัจริงๆ)  

 กฎหมายที่ควบคมุงานให้บริการทางเพศ (เชน่ เม่ือผู้กระท าผิดรู้วา่ถ้าเรามิได้อยูใ่นสถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต 
เราจะต้องท างานตามล าพงัจงึจะถกูกฎหมาย 
เขาอาจมองเห็นเราเป็นเหยื่อที่มีความเสี่ยงระดบัต ่าของการใช้ก าลงัรุนแรงของเขาก็ได้)  

 ความไมส่มคัรใจของผู้ ให้บริการทางเพศในการที่จะรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึน้ตอ่ต ารวจ 
เพราะความหวัน่เกรงเร่ืองการเลือกปฏิบตัิ ฯลฯ 

 
ถ้าคณุถกูท าร้ายทางเพศ คณุต้องไปโรงพยาบาลทนัที เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะใช้ชดุอปุกรณ์ข่มขืน (เรพ คิท) ในการตรวจ 

และจะเก็บหลกัฐานจากร่างกายของคณุ เพราะฉะนัน้จงอยา่ช าระล้างร่างกาย และแม้กระทัง่มือของคณุเอง 

คณุควรขอให้โรงพยาบาลติดตอ่ต ารวจ  

คณุอาจได้รับความชว่ยเหลือมากขึน้โดยไปที่เว็บไซต์: http://www.health.qld.gov.au/sexualassault/ 

เชน่เดียวกบัผู้ตกเป็นเหยื่อ/ผู้ รอดชีวิตจากการถกูท าร้ายทางเพศ ผู้ ให้บริการทางเพศมกัไมก่ล้าที่จะรายงานให้ต ารวจทราบ 
ถ้าคณุเคยถกูท าร้ายทางเพศ คณุไมค่วรปลอ่ยให้ประสบการณ์นีข้องคณุถกูกระทู้ถาม ละเลย หรือ ปิดบงั 

 
ถึงแม้วา่คณุเลือกที่จะไมร่ายงานอาชญากรรมนีต้อ่ต ารวจ แต่คณุก็ยงัมีสิทธิขอรับความชว่ยเหลือจากบริการตา่งๆ 
หากคณุต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่มาที ่Respect Inc  

  
เพียงเพราะกฎหมายไมส่นบัสนนุสิทธิของเราในการท างานในสถานที่ที่ปลอดภยั 
มิได้หมายความวา่เราต้องยอมรับวา่ความรุนแรงเป็นสว่นหนึ่งของอาชีพของเรา  
 

“เยส” แปลว่า “เยส” และ  “โน” แปลว่า “โน” 
ฉันจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ ฉันจะไปที่ไหนก็ได้  

 

การเงนิและภาษี - Finance and tax 

 

ไมใ่ชห่น้าที่ของ Respect Inc ที่จะแนะน าผู้ ให้บริการทางเพศวา่ควรท างานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย จา่ยภาษี 
หรือพยายายามบงการผู้ ให้บริการทางเพศวา่ควรจะบริหารธุรกิจทางเพศอยา่งไร  

 
ในออสเตรเลีย กรมภาษีอากร (ATO) ระบวุา่ทกุคนที่มีรายได้เกินปีละ 5,000 เหรียญจะต้องเสียภาษี 
ไมว่า่บคุคลผู้นัน้จะเป็นลกูจ้างหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก อตัราภาษีแตกตา่งกนัไปตามปริมาณรายได้ของแตล่ะบคุคลส าหรับปีการเงินนัน้ๆ  

 
ผู้ มีอาชีพให้บริการทางเพศทัว่รัฐควีนสแลนด์ถกูถือวา่เป็นผู้ รับจ้างอิสระ ไมว่า่จะท างานในสถานโสเภณีที่มีใบอนญุาตหรือสว่นตวั ผู้ ให้ 
บริการทางเพศมีสิทธิขอหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN)ได้จาก  ATO อนึ่ง ในการยื่นขอหมายเลข ABN นี ้
ผู้ ให้บริการทางเพศจ าเป็นต้องมีหมายเลขแฟ้มภาษี (TFN) ก่อน 
ผู้ ให้บริการทางเพศที่มาจากตา่งประเทศสามารถลงทะเบยีนได้ถ้าเขามีวีซา่ทีอ่นมุตัิให้เขาท างานได้ในออสเตรเลีย  

http://www.health.qld.gov.au/sexualassault/
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ATO ได้เสนออตัราภาษีส าหรับภาษีรายได้จากบริการสว่นตวั (PSI) อตัรานีไ้มใ่ชส่ าหรับผู้ ให้บริการทางเพศเทา่นัน้ 
แตร่วมถึงผู้ ให้บริการสว่นตวัทัง้มวล (อาทิ เชน่ หมอนวด ชา่งท าผม ผู้ ให้บริการทางเพศ ฯลฯ) โดยพืน้ฐาน ด้วยอตัรา PSI 

นีเ้ราจะเสียภาษีต า่กวา่เจ้าของธุรกิจธรรมดา  

 
ถ้าคณุมีรายได้สงูเกิน 75,000 เหรียญตอ่ปี คณุก็ขอจดทะเบียนส าหรับ GST (ภาษีสินค้าและบริการ) กบั ATO ได้ 
 

ATOมีหมายเลขโทรศพัท์ที่เราสามารถโทรถึงโดยไมต้่องเปิดเผยตวัเพื่อขอทราบความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิทธิและความรับผิดชอบของเรา 
ผู้ ให้บริการทางเพศทัง้หลายมีสิทธิใช้โทรศพัท์ที่ท างานของ Respect Inc เพ่ือโทรถึง ATO หรือคณุจะติดต่อทางออนไลน์ก็ได้ 

 

รายได้จากบริการส่วนตัว - Personal services income 

http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.aspx?sid=42&pc=001/003/092 

 

GST และอุตสาหกรรมทางเพศ - GST and the sex industry 

http://www.ato.gov.au/content/18507.htm  

 

การแจ้งรายได้ของคณุและการเสียภาษีอาจให้ประโยชน์บางอยา่ง  

 คณุอาจเคลมคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เชน่คา่โรงแรม คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่เชา่รถ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบังาน 
คณุควรตรวจสอบเร่ืองนีก้บัสมห์ุบญัชขีองคณุก่อนที่คณุจะยื่นภาษีรายได้ 

 คณุสามารถยื่นค าร้องขอกู้ เงินจากธนาคารหรือขอบตัรเครดติ ถ้าคณุมีหลกัฐานการพิสจูน์รายได้มาแสดง 
 คณุสามารถใช้บริการ EFTPOS ได้ด้วย  

 

การท าบัญช ี- Bookkeeping 

 

ถ้าคณุจดจ านวนเงินที่คณุได้รับจากการท างานแตล่ะครัง้ลงในสมดุ คณุก็จะสามารถทราบวา่คณุมีรายได้วนัละและเดือนละเทา่ไร 
รวมทัง้ผลก าไร  น่ีจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการท าบญัชีเม่ือถึงเวลาที่คณุต้องยื่นภาษีรายได้ แม้วา่คณุจะมีสมห์ุบญัชี 
(แอ็คคาวน์ทัน่)ท างานให้คณุ แตค่ณุก็ควรจะมีความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีของคณุด้วย อยา่งไรก็ตาม 
คณุสามารถน าคา่ท าบญัชีและคา่ท าภาษีรายได้ไปหกัภาษีรายได้ในฐานะเป็นคา่ใช้จา่ยในการท างาน  
 

Respect Inc มีรายชื่อสมห์ุบญัชีและนกับญัชีที่ให้ความเป็นมิตรกบัผู้ให้บริการทางเพศ บคุคลเหลา่นีจ้ะให้ความชว่ยเหลือแก่คณุได้  
 

การเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า - Charging your clients 

 

เราทกุคนตา่งรู้วา่ตวัเราเองมีคา่เทา่ไร คา่บริการที่เราเรียกเก็บเป็นความสมคัรใจของเราเอง โปรดพงึระลกึวา่เราก าลงัขายบริการพิเศษ 
เพราะฉนัน้จงึควรเรียกเก็บคา่บริการตามนัน้ คณุคงไมต้่องการที่จะก าหนดคา่บริการต ่ากวา่ที่ควร  

 
ศกึษาค าโฆษณาของผู้ ให้บริการทางเพศรายอื่นๆ ราคาที่เขาเรียกเก็บส าหรับบริการตา่งๆ และการเสนอตวัของเขาตอ่ตลาด 
หลงัจากนัน้คณุก็เขียนค าโฆษณาของคณุเอง และตัง้อตัราคา่บริการตามที่คณุพอใจ  
 

การเลือกปฏิบัต ิ– Discrimination 

 

ถ้าคณุขอกู้ เงินหรือขอใช้บริการ EFTPOS และเชื่อวา่การที่ค าร้องของคณุถกูปฏิเสธนัน้เป็นเพราะคณุเป็นผู้ให้บริการทางเพศ 
คณุสามารถตดิตอ่ไปที่คณะกรรมาธิการตอ่ต้านการเลือกปฏบิตัิควีนสแลนด์ (แอนตี ้ดิสคริมิเนชัน่ คอมมิชชัน่ ควีนสแลนด์) 
เพ่ือขอทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิทธิของคณุ  

 

http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.aspx?sid=42&pc=001/003/092
http://www.ato.gov.au/content/18507.htm
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ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบตัิส าหรับบคุคลที่กีดกนัเราในเร่ืองที่พกัอาศยัหรือการใช้บริการอ่ืนๆ เพราะเราเป็นผู้ ให้บริการทางเพศ อนึ่ง 
การที่บคุคลหนึ่งบคุคลใดพยายามใช้อาชีพให้บริการทางเพศที่ถกูต้องตามกฎหมายเป็นข้ออ้าง ในการพรากบตุรของเราไปจากการดแูลของเรา 
ให้ถือวา่การกระท าดงักลา่วเป็นการเลอืกปฏิบตัิในรัฐควีนสแลนด์  

 

ADCQ ลิงค์: http://www.adcq.qld.gov.au  

 

อะไรทีถู่กกฎหมายและอะไรทีไ่ม่ถูกกฎหมาย? - What’s legal and what’s not? 

 

กฎหมายที่ควบคมุงานบริการทางเพศระบอุยูใ่น พ.ร.บ. โสเภณี (ควีนสแลนด์) 1999 (PA) และประมวลกฎหมายอาญา ควีนสแลนด์ 

1899 (CC) 

 

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนของผู้ให้บริการทางเพศ - Licensing and registration of sex workers 

 

คณุไมจ่ าเป็นต้องมีใบอนญุาตหรือจดทะเบียนเพ่ือที่จะท างานเป็นผู้ ให้บริการทางเพศในรัฐควีนสแลนด์  

ในรัฐควีนสแลนด์ งานให้บริการทางเพศที่ถกูกฎหมายมีอยูด้่วยกนัสองแบบ คือ:  

 การท างานเป็นผู้ ให้บริการทางเพศในสถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต  

 การท างานเป็นผู้ ให้บริการทางเพศตามล าพงั (ผู้ ค้าล าพงั หรือ ผู้ท างานสว่นตวั)   
 
งานให้บริการทางเพศแบบอ่ืนถือวา่เป็นการผิดกฎหมายในรัฐควีนสแลนด์ ถ้าคณุท างานในสถานโสเภณี 

คณุจะต้องมีใบรับรองการตรวจสขุภาพทางเพศที่ทนัตอ่เหตกุารณ์ แตใ่บรับรองนีไ้มจ่ าเป็นส าหรับผู้ท างานสว่นตวั  
 

การค้าประเวณีคอือะไร? - What is prostitution? 

 

ตามประมวลกฎหมายอาญา (s229E) ความหมายของการค้าประเวณีคือ: 
(1) บคุคลหนึ่งบคุคลใดจะถกูถือวา่พวัพนักบัการค้าประเวณี ถ้าบคุคลผู้นัน้พวัพนั หรือเสนอตวัที่จะพวัพนั 

ในลกัษณะที่เป็นการค้ากบัอีกบคุลลหนึ่ง ในกิจกรรมอยา่งหนึ่งอยา่งใดตอ่ไปนี—้ 

(ก) การร่วมประเวณี 

(ข) การส าเร็จความใคร่ด้วยมือ 

(ค) การมีเพศสมัพนัธ์ทางปาก 

(ง) กิจกรรมใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการร่วมประเวณี การส าเร็จความใคร่ด้วยมือ การมีเพศสมัพนัธ์ทางปาก 
ที่เก่ียวข้องกบัการที่บคุคลหนึ่งใช้อีกบคุคลหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึง่ความพอใจทางเพศซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการสมัผสัทางร่างกาย  
 

การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย - Unlawful Prostitution 

 

การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายคือการทีผู่้ ให้บริการทางเพศสว่นตวัพกัอาศยัรวมกบัผู้ ให้บริการทางเพศรายอ่ืนๆ 
มีความเชื่อมโยงกบักลุม่งานอ่ืนๆ (เช่นส านกังานเอสคอร์ต หรือ สถานอาบอบนวด) หรือกบัหน่วยงานอื่นๆ ซึง่ทัง้ๆ ที่รู้ 
ได้เข้าร่วมในการจดัหาบริการโสเภณี  

เร่ืองนีไ้มร่วมถึงผู้ ให้บริการทางเพศที่ท างานอยูใ่นที่สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต 
โดยมีเงื่อนไขวา่จะต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัสที่ระบอุยูใ่นใบอนญุาตอยา่งเคร่งครัด 

http://www.adcq.qld.gov.au/
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คนรับข่าวสาร  – CC s229HA(5) - Message Takers – CC s229HA(5) 

 

ในฐานะเป็นผู้ให้บริการทางเพศสว่นตวั คณุจะจ้างใครให้ท าหน้าที่เป็นพนกังานต้อนรับ (รีเซ็พชัน่นิสต์) ให้คณุไมไ่ด้ 

แตค่ณุมีสิทธิจ้างใครเป็นผู้ รับข่าวสารแทนคณุได้ คนรับขา่วสารมีหน้าที:่ 

 เพียงแตรั่บข่าวสารเพ่ือความแน่ใจในความปลอดภยัของผู้ ให้บริการทางเพศ 

 ต้องรับข่าวสารจากผู้ ให้บริการทางเพศโดยตรง 

 ต้องไมเ่ป็นผู้ มีอาชีพให้บริการทางเพศ  

 รับข่าวสารให้แก่ผู้ ให้บริการทางเพศได้เพียงรายเดียว  
 

คนขับรถ  – CC s229HA(4)(B)(ii) - Drivers – CC s229HA(4)(B)(ii) 

 

ปัจจบุนันี ้ผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวัสามารถจ้างคนขบัรถได้  แตค่นขบัรถจะต้องมีใบอนญุาตส าหรับการควบคมุฝงูชนด้วย 

ผู้ออกใบอนญุาตนีค้ือส านกังานแฟร์ เทรดดิง้ ภายใต้พ.ร.บ.วา่ด้วยผู้จดัหาความมัน่คงปลอดภยั (Qld) 1993 คนขบัรถ: 

 อาจเข้าร่วมในการจดัหาโสเภณีได้ไมม่ากไปกวา่ขอบเขตที่จ าเป็นส าหรับการท าหน้าที่เป็นคนขบัรถเทา่นัน้  

 ท างานให้กบัผู้ ให้บริการทางเพศได้เพียงหนึ่งราย 
 

ความปลอดภยั / คนคุ้มกนั  – CC s229HA (4)(B)(i) - Security/Bodyguards – CC s229HA (4)(B)(ii) 

 

ผู้ ให้บริการทางเพศสามารถจ้างคนคุ้มกนั (บอดีก้าร์ด) ได้หนึ่งคน แตค่นคุ้มกนัจะต้องมีใบอนญุาตควบคมุฝงูชนด้วย 

ผู้ออกใบอนญุาตนีค้ือส านกังานแฟร์ เทรดดิง้ ภายใต้พ.ร.บ.วา่ด้วยผู้จดัหาความมัน่คงปลอดภยั (Qld) 1993 คนคุ้มกนั: 

 อาจเข้าร่วมในการจดัหาโสเภณีได้ไมม่ากไปกวา่ขอบเขตที่จ าเป็นส าหรับการท าหน้าที่เป็นคนคุ้มกนัเทา่นัน้  

 ท างานให้กบัผู้ ให้บริการทางเพศได้เพียงหนึ่งราย  
 

คนคุ้มกนัและคนขับรถจะเป็นคนเดียวกันได้ไหม? - Can the Bodyguard & Driver be the same 

person? 

 

คณุสามารถจ้างใครก็ได้ให้เป็นทัง้คนคุ้มกนัและคนขบัรถของคณุ 

ตราบใดทีบ่คุคลผู้นัน้มีใบอนญุาตคนคุ้มกนัและใบขบัข่ีรถยนต์ตามที่ระบไุว้ในพ.ร.บ. วา่ด้วยผู้จดัหาความมัน่คงปลอดภยั (Qld) 1993 

และท างานให้กบัผู้ ให้บริการทางเพศเพียงหนึ่งรายเทา่นัน้ 
 

การโฆษณา – พ.ร.บ. การโสเภณี (Qld) 1999 - s92 – s96C - Advertising – Prostitution Act (Qld) 1999-

s96c 

 
มีค าแนะแนวทางเก่ียวกบัการโฆษณาอยา่งเฉพาะเจาะจง ที่ผู้ ให้บริการทางเพศจะต้องปฏิบตัิตาม  

ในฐานะกฎข้อบงัคบัทัว่ไป: 
 เราอาจไมใ่ช้ค าวา่ “นวด” ในการโฆษณาถ้าเราให้บริการทางเพศ – เร่ืองนีร้วมทัง้การปลเดเปลือ้งความใคร่ด้วยมือ หรือ “แฮปปี ้

เอ็นดิง้”  – s95 

 เราจะบรรยายบริการของเราในโฆษณาไมไ่ด้  – s93(1)  



Page 22 of 25 
 

 การเจรจาเก่ียวกบับริการตา่งๆ ทางโทรศพัท์ไมถื่อวา่เป็นการโฆษณา คณุสามารถบรรยายบริการที่คณุให้หรือไมใ่ห้ทางโทรศพัท์ 
คณุสามารถเจรจาเก่ียวกบัอตัราคา่บริการที่คณุเรียกเก็บทางโทรศพัท์ 
และแจ้งให้ลกูค้าทราบวา่คณุรวมหรือไมร่วมการนวดเข้าไว้ในบริการของคณุด้วย เร่ืองนีส้ าคญั 

เพราะผู้ที่สนใจจะเป็นลกูค้ามีทา่วา่อาจต้องการบริการเฉพาะบางอยา่ง 
และอาจผิดหวงัถ้าเขาทราบวา่บริการนัน้ไมมี่ให้ระหวา่งที่ท าการจอง 

 การโฆษณาจะต้องไมก่ระท าผ่านทางวทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนต์ หรือ วดิีโอ – s93(3) 

 การโฆษณาจะต้องไมเ่ป็นไปในท านองชกัชวนให้ใครมาสมคัรเป็นผู้ ให้บริการทางเพศ – s94 

 คณุจะโฆษณาวา่คณุมีอาชีพเป็น “โซเชียล เอสคอร์ต” และให้บริการทางเพศด้วย ไมไ่ด้ 

 
 น่ีเป็นเร่ืองที่ต้องระวังให้จงหนัก เปรียบเสมือนเดินอยู่ในบริเวณที่มีทุ่นระเบิดฝังอยู่ 

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค าโฆษณาของคุณอยู่ภายในกรอบของค าแนะแนวทางหรือไม่ คุณควรติดต่อ PLA หรือไปที่เว็บไซต์ที่: 
www.pla.qld.gov.au/advertising/userGuideApprovFormAdvertPros.htm 

 

การท างานจากบ้านของคุณเอง - Working from your own home 

 
คณุท างานจากบ้านของคณุเองก็ได้ ตราบเทา่ที่มีคณุเพียงคนเดียวเทา่นัน้ที่ให้บริการทางเพศในอาคารหลงันัน้  
หากวา่อาคารนีเ้ป็นที่อยูอ่าศยัของคูค่รองของคณุด้วยเหมือนกนั เขาผู้นัน้จะต้องไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัการเจรจาตอ่รอง ต้อนรับลกูค้า 
ขานรับเม่ือถกูเรียกตวัหรือตอบค าถาม หรือได้รับสินจ้างรางวลัจากผู้ ให้บริการทางเพศ ถ้าคูค่รองของคณุไมมี่รายได้อิสระ 
ต ารวจอาจอ้างวา่คูค่รองของคณุได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากงานขายบริการทางเพศของคณุ และตัง้ข้อหากบัเขาตาม CC s229H 

หรือ 229F โปรดทราบวา่ สถานการณ์สว่นตวัของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ผลที่ออกมาขึน้อยูก่บัการสอบสวนของต ารวจ  
ถ้าคณุมีสญัญาเชา่บ้าน คณุควรตรวจดวูา่มีเง่ือนไขอะไรหรือเปลา่ที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจจากบ้านที่พกัอาศยัอยู่  
 

งานตามถนนและงานบาร์  – PA s73 - Street and bar work – PA s73 

 
การเสนอบริการทางเพศให้แกใ่ครก็ตามที่มีทีทา่วา่จะเป็นลกูค้าในสถานที่สาธารณะ ถือวา่เป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
และถือวา่เป็นการกระท าผิดกฎหมายเชน่เดียวกนั ถ้าบคุคลผู้นัน้ทาบทามคณุในที่สาธารณะเพ่ือบริการทางเพศ 
คณุอาจถกูตัง้ข้อหาถ้าคณุให้รายละเอียดแก่ผู้ทีค่ณุคิดวา่เขาน่าจะเป็นลกูค้าในที่สาธารณะ เชน่ที่ร้านกาแฟ สถานกาสิโน ไนท์คลบั โรงแรม 
ถนนหนทาง สโมสร และที่จอดพกัรถบนัทกุ มีข้อยกเว้นส าหรับต ารวจ เพ่ือที่เขาจะได้สามารถปลอมตวัเป็นลกูค้าหรือเป็นผู้ ให้บริการทางเพศ 
เพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐาน   
 

โมเต็ลและโรงแรม - Motels and hotels 

 
ไมเ่ป็นการผิดกฎหมายถ้าผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวัท างานจากห้องพกัในโมเต็ลหรือในโรงแรม อยา่งไรก็ตาม 
เป็นการผิดกฎหมายถ้าผู้ ให้บริการทางเพศสองคนหรือมากกวา่นีท้ างานร่วมกนั ดงันัน้ 
ถ้าคณุท างานจากที่พกัอาศยัร่วมกบัผู้ ให้บริการทางเพศคนอ่ืนๆ คณุจะถกูถือวา่กระท าผิดกฎหมาย ทัง้นี ้เพราะคณุไมไ่ด้ท างานคนเดียว  
ถ้าผู้จดัการโมเต็ลปฏบิตัิไปในเชิงกีดกนัไมใ่ห้ผู้ ให้บริการทางเพศพกั ทัง้นีเ้พราะบคุคลผู้ นีเ้ป็นผู้ ให้บริการทางเพศ 
ถ้าเป็นเชน่นีต้้องใช้มาตราของพ.ร.บ.ตอ่ต้านการกีดกนั 1991 กบัสถานการณ์เฉพาะนีข้องคณุ  

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์นีอ้าจไมเ่ข้าข่ายการกีดกนั 
ถ้าโมเต็ลหรือโรงแรมได้แสดงเง่ือนไขของสญัญาของการเข้าพกัไว้ตัง้แตต่อนที่คณุสอบถามเก่ียวกบัห้องพกั 

http://www.pla.qld.gov.au/advertising/userGuideApprovFormAdvertPros.htm
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วา่ผู้พกัจะใช้ห้องพกัเป็นสถานที่ด าเนินธุรกิจเพื่อการหารายได้หรือไมไ่ด้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้จดัการโมเต็ลหรือโรงแรมจะต้องใช้เงื่อนไขและกฎข้อบงัคบัเดียวกนันีก้บัลกูค้าทกุคน  

เทา่ที่กฎหมายเป็นอยูข่ณะนี ้
ยงัไมป่รากฎแจม่แจ้งวา่ผู้จดัการโมเต็ลหรือโรงแรมมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวัเชา่ห้องพกั 
ด้วยเหตผุลที่วา่ผู้ประสงค์จะเชา่ห้องพกัจะใช้ห้องพกันัน้เป็นสถานที่ท างานบริการทางเพศที่ถกูกฎหมาย  
ขอแนะน าให้คณุเลือกใช้โมเต็ลหรือโรงแรมที่เป็นมิตรจะดีกวา่  
 

การจัดหาเพื่อการค้าประเวณี  – CC s229G - Procuring prostitution – CC s229G 

 
ตามกฎหมาย การจดัหาเพื่อการค้าประเวณีหมายความวา่ “บคุคลผู้นัน้โดยรู้อยูแ่ก่ใจ 
ได้หลอกลอ่หรือเกณฑ์บคุคลอ่ืนเพ่ือเจตนาของการใช้ประโยชน์ทางประเวณี” อนึ่ง 

ถือวา่เป็นการผิดกฎหมายที่จะจดัหาบคุคลหนึ่งบคุคลใดเพ่ือ: 

 ให้บริการทางเพศ ไมว่า่จะในรัฐควีนสแลนด์หรือในรัฐอ่ืน 

 ให้ออกจากรัฐควีนสแลนด์เพ่ือการค้าประเวณีในรัฐอ่ืน หรือ   

 ให้มาที่รัฐควีนสแลนด์เพ่ือจดุประสงค์เดียวกนั 

 ออกจากสถานที่พ านกัอาศยัปกตใินรัฐควีนสแลนด์ เพ่ือไปท างานค้าประเวณี ไมว่า่จะในรัฐควีนสแดลน์หรือที่ใด  
ถ้าคณุจดัหาใครคนหนึ่งเพื่อการค้าประเวณี การกระท าของคณุถือวา่เป็นอาชญากรรม มีระวางโทษจ าคกุ 7 ปี 
ถ้าบคุคลที่คณุจดัหามิใชผู่้ ใหญ่ หรือเป็นบคุคลที่มีความออ่นแอทางจิต คณุอาจได้รับระวางโทษจ าคกุสงูสดุถึง 14 ปี  
 

การเข้าร่วมการค้าประเวณีกับบุคคลอื่น  - CC s229H - Knowingly participating in prostitution by 

another – CC s229H 

 
ในระหวา่งที่คณุท างานเป็นผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวั (คือไมใ่ชท่ างานในสถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต) คณุอาจถกูต ารวจตัง้ข้อหาถ้าคณุ 

“เข้าร่วมโดยรู้อยูแ่ก่ใจ” กบัอีกบคุคลหนึ่งในการประกอบการค้าประเวณี  

คณุอาจถกูตัง้ข้อหา ถ้าคณุ: 

 ใช้อาคารหรือที่พกัอาศยัร่วมกบัผู้ ให้บริการทางเพศอีกคนหนึ่ง แม้วา่คณุกบัเขาจะท างานตา่งเวลากนัก็ตาม  

 จดัหาบริการตา่งๆ ให้กบัผู้ ให้บริการทางเพศคนอ่ืนๆ – ท าร่วมกนัเป็นคู ่หรือท าร่วมกนัแบบสหกรณ์   

 สง่ลกูค้าไปให้ผู้ให้บริการทางเพศคนอ่ืนๆ  

 จดัหาเพือ่นไว้ใกล้เคียง เพ่ือความปลอดภยัสว่นตวั  

 ใช้บตัรเครดิตของบคุคลอ่ืนเพ่ือช าระคา่โฆษณาหรือคา่อปุกรณ์ตา่งๆ  

 ใช้ SIM  การ์ดของบคุคลอ่ืน 

 ท างานในสถานโสเภณีที่ไมมี่ใบอนญุาต  

 ท างานให้กบัส านกังานเอสคอร์ตและให้บริการทางเพศสว่นตวั 

 ท างานในสถานอาบอบนวด และให้บริการทางเพศ (รวมถึงการใช้มือปลดเปลือ้งหรือ “แฮปปี ้เอ็นดิง้)  

 

บคุคลอีกคนหนึ่งอาจถกูตัง้ข้อหา ถ้าเขา:  

 

 ให้ความชว่ยเหลือด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ (เชน่ บตัร เครดิต โทรศพัท์) เพ่ือสนบัสนนุให้คณุท างานค้าประเวณีตอ่ไป 

เชน่ลงโฆษณา เชา่ที่พกัอาศยั หรือซือ้โทรศพัท์ให้คณุ เป็นต้น  
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 ขบัรถพาคณุไปหาลกูค้าโดยไมมี่ใบอนญุาตที่เหมาะสมให้ท าเชน่นัน้ได้  

 ท าหน้าที่เป็นคนคุ้มกนั ณ อาคารที่พกัโดยไมมี่ใบอนญุาตให้ท าเชน่นนัน้ได้  

 ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับ รับโทรศพัท์ โอนสาย หรือแจ้งให้ผู้ โทรเข้ามาให้โทรไปอีกหมายเลขหนึ่ง 
หรือสง่ข่าวตอ่ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด รับจองตวั หรือ รับเงิน  

 

กฎหมายว่าด้วยถุงยางอนามัยในรัฐควนีสแลนด์  – PA s77A - Condoms Laws in Queensland – PA 

s77A 

 
เป็นการผิดกฎหมายในรัฐควีนสแลนด์ ถ้าคณุเสนอให้บริการทางเพศแกล่กูค้าโดยไมใ่ช้อปุกรณ์ป้องกนั (ถงุยางอนามยั ถงุยาง     เฟมิดอม 
และ แดม) เราจะต้องใช้อปุกรณ์ป้องกนัส าหรับการมีเพศสมัพนัธ์แบบสอดใสท่กุประเภท รวมทัง้การมีเพศสมัพนัธ์ทางปาก 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถกูตัง้ข้อหาและเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของโรคตา่งๆที่เกิดจากการติดเชือ้ด้านเพศสมัพนัธ์ (เอสทีไอ)  
อนึ่ง เป็นการผิดกฎหมายด้วยถ้าลกูค้าขอมีเพศสมัพนัธ์โดยไมใ่ช้อปุกรณ์ป้องกนั ก้าวก่ายการใช้อปุกรณ์ป้องกนั ท าความเสียหาย 
หรือถอดถอนอปุกรณ์ป้องกนั   
ลกูค้าที่จงใจท าความเสียหาย ใช้ หรือยงัคงใช้อปุกรณ์ป้องกนัที่เขารู้ดีวา่ช ารุด ถือวา่ลกูค้าผู้นัน้ได้กระท าผิดกฎหมาย 
และอาจถกูตัง้ข้อหาและถกูศาลปรับ  
การใช้ถงุมือส าหรับการปลดเปลือ้งความใคร่ด้วยมือเป็นนโยบายของสถานโสเภณี 

แตไ่มเ่ป็นข้อบงัคบัตามกฎหมายส าหรับผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวัในรัฐควีนสแลนด์  
 

เพศสัมพันธ์ทางปากคืออะไร?  - What is oral sex? 

 

เพศสมัพนัธ์ทางปากมีความหมายตามที่ระบไุว้ในประมวลกฎหมายอาญาควีนสแลนด์  1899 

มาตรา  229E (5) ให้ค าจ ากดัความการมีเพศสมัพนัธ์ทางปากไว้วา่:  

 การสมัผสัสว่นหนึ่งสว่นใดของอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของบคุคลหนึ่ง ด้วยสว่นหนึ่งสว่นใดของปากของอีก บคุคลหนึ่ง   
 

การร่วมประเวณีคืออะไร?  - What is sexual intercourse? 

 
การร่วมประเวณีมีความหมายตามที่ระบไุว้ในประมวลกฎหมายอาญาควีนสแลนด์ 1899 

มาตรา 229D ให้ค าจ ากดัความการร่วมประเวณีไว้วา่:  

 การสอดใส ่ไมว่า่จะตืน้ลกึแคไ่หน เข้าไปในชอ่งคลอด แคมชอ่งคลอด ทวารหนกัของบคุคลหนึ่ง 
ด้วยอวยัวะสว่นหนึ่งสว่นใดของอีกบคุคลหนึ่ง 

 การสอดใส ่ไมว่า่จะตืน้ลกึแคไ่หน เข้าไปในชอ่งคลอด แคมชอ่งคลอด ทวารหนกัของบคุคลหนึ่ง 
ด้วยวตัถทุีบ่คุคลอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ ใช้ 

 การสอดใสไ่มร่วมถึงการสอดใสท่ี่ด าเนินไปตามหลกัการแพทย์ที่ถกูสขุลกัษณะ หรือเพ่ือการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย  
 

หน้าที่ดูแลสุขภาพทางเพศ - Sexual health duty of care 

 

ภายใต้มาตรา 143 ของพ.ร.บ.สาธารณสขุ (Qld) 2005 บคุคลหนึ่งบคุคลใดจะต้องไมจ่งใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการ:  

 ท าให้บคุคลอ่ืนตกอยูใ่นภาวะเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ของโรคที่ต้องแจ้งให้ทางการสาธารณสขุทราบ หรือ  

 ท าให้บคุคลอ่ืนติดเชือ้ของโรคที่ที่ต้องแจ้งให้ทางการสาธารณสขุทราบ  
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 อยา่งไรก็ตาม ไมถื่อวา่เป็นการกระท าความผิด ถ้า เม่ืออีกบคุคลหนึ่งถกูท าให้ตกอยูใ่นภาวะเสี่ยงตอ่อนัตราย และอีกบคุคลหนึ่ง: 

 รู้วา่บคุคลผู้นัน้ติดเชือ้โรคดงักลา่ว และ  

 ยอมรับการเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ด้วยความสมคัรใจ  
 
ถ้าคณุต้องการทราบวา่โรคที่ต้องแจ้งให้ทางการสาธารณสขุทราบคืออะไร โปรดดมูาตรา 63 ของ พ.ร.บ. สาธารณสขุ (Qld) 2005  

http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PubHealA05.pdf 

 

พ.ร.บ. โสเภณี (Qld) 1999 ลงบญัชีรายชื่อโรคที่แพร่เชือ้ผ่านทางเพศสมัพนัธ์ (การติดเชือ้) ไว้ดงัตอ่ไปนีl้: 
 

 แผลริมออ่น (Chancroid) 

 โดโนวาโนซิส (Donovanosis) 

 คลามีเดียที่อวยัวะเพศ (Genital Chlamydia) 

 โรคพพุองที่อวยัวะเพศ (เม่ือมองเห็นแผล) (Genital herpes) 

 หดูที่อวยัวะเพศ (เม่ือมองเห็นแผล) (Genital warts)  

 โรคหนองใน (Gonorrhoea) 

 ไวรัสความบกพร่องของภมิูคุ้มกนัมนษุย์ (เอชไอวี) [Human immunodeficiency virus (HIV)] 

 โรคตอ่มน า้เหลืองโต เวเนเร็ม (Lymphogranuloma venereum) 

 โรคซิฟิลิส (Syphilis) 
 โรคอีกโรคหนึ่งหรืออาการที่บรรยายไว้ภายใต้กฎข้อบงัคบั  

 

เป็นการผิดกฎหมาย 
และผู้ให้บริการทางเพศจะต้องไมท่ างานที่สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาตระหวา่งระยะเวลาใดที่ทราบวา่ตนเองติดเชือ้ของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสั

มพนัธ์ จะถือวา่คณุได้ทราบวา่คณุได้ตดิเชือ้ของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์ นอกเสียจากวา่คณุสามารถแสดงให้เห็นวา่: 

 ได้มีการตรวจร่างกายหรือการทดสอบตามเวลาที่ถกูต้องภายใต้กฎข้อบงัคบั  และ  

 มีเหตผุลสมควรทีผู่้ ให้บริการทางเพศเช่ือวา่เขาไมไ่ด้ติดเชือ้ของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์  
 

สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต - Licensed brothels 

 
เป็นการกระท าที่ถกูกฎหมาย ถ้าคณุจะท างานกบัผู้ ให้บริการทางเพศคนอ่ืนๆ 
ที่สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาตจากองค์การออกใบอนญุาตสถานโสเภณี ในระหวา่งที่คณุท างานอยูท่ี่น่ี 
คณุจะต้องปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัตอ่ไปนี:้ 

 ผู้ ให้บริการทางเพศจะต้องไมเ่ข้าร่วมงานค้าประเวณี ณ 
สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาตในระหวา่งที่มีการติดเชือ้ของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสมัพนัธ์  

 คณุต้องมีใบรับรองสขุภาพทางเพศที่ทนัตอ่เหตกุารณ์ติดตวัไว้เสมอ  

 คณุไมจ่ าเป็นต้องมีใบอนญุาตหรือจดทะเบียนในการที่จะท างานที่สถานโสเภณีที่มีใบอนญุาต หรือเป็นผู้ ให้บริการทางเพศสว่นตวั  

 คณุจะต้องมีเอกสารแสดงตวัวา่คณุอายเุกิน 18 ปี อยา่งไรก็ตาม 
เป็นที่ยอมรับวา่ผู้ ให้บริการทางเพศต้องการปิดบงัช่ือเสียงเรียงนามของตนเอง 
และอาจไมต้่องการให้มีการถ่ายส าเนาเอกสารแสดงตวั 
เร่ืองนีเ้ป็นที่ยอมรับได้ภายใต้ค าแนะแนวทางขององค์การออกใบอนญุาตการค้าประเวณี  
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