คำนำ – Introduction
ขอต้ อนรับผู้ให้ บริการทางเพศทังหลายสู
้
เ่ วิร์คช็อปของ Respect Inc
เวิร์คช็อปนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลและการศึกษาแก่ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศ
คุณจะเข้ าร่วมกับทุกเวิร์คช็อปหรือจะเลือกเข้ าร่วมแต่เฉพาะเวิร์คช็อปที่เกี่ยวข้ องกับความประสงค์ของคุณก็ได้
เราไม่ใช่ผ้ เู ชี่ยวชาญในอาชีพของคุณ
แต่เราหวังว่าเวิร์คช็อปเหล่านี ้จะให้ ความคิดและเทคนิกบางประการที่อาจเป็ นประโยชน์ ตอ่ การให้ บริการทางเพศ
หากคุณต้ องการที่จะแจ้ งให้ เราทราบถึงความคิดของคุณและข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพท์มาถึงเรา แวะมาที่สานักงาน Respect Inc
ที่อยูใ่ กล้ คณ
ุ หรือคุณจะส่งอีเมลมาถึงเราก็ได้ ที่อยูอ่ ีเมลของเราคือ info@respectqld.org.au
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เพศสัมพันธ์ ท่ ปี ลอดภัยยิ่งขึน้ - Safer sex
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้นคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนของเหลวที่ออกจากตัว(อสุจิ โลหิต ประจาเดือน
หรือของเหลวที่ออกจากช่องคลอด) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้นอาจรวมถึงเรื่องต่างๆ ต่อไปนี ้
 การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการสอดใส่
 การใช้ ถงุ ยางสาหรับการร่วมเพศทางทวารหนัก ช่องคลอด และ ปาก
 ใช้ แดมสาหรับการสัมผัสด้ วยปากกับทวารหนักหรือช่องคลอด
 ใช้ ถงุ มือหรื อปลอกนิ ้วสาหรับการสอดใส่ทางช่องคลอดหรือทวารหนัก
ผู้ให้ บริการทางเพศหลายรายไม่จบู ปากลูกค้ า เพราะเป็ นการเสี่ยงเล็กน้ อยต่อการส่งผ่านการติดเชื ้อเช่นโรคเริมหรื องูสวัด (โคล ซอร์ )

ร่ างกายที่สมบูรณ์ เป็ นทรัพย์ สนิ ทางธุรกิจที่ดที ่ สี ุดของเรา!
ในฐานะผู้ให้ บริการทางเพศ เรามีหน้ าที่ให้ ความสาราญแก่ลกู ค้ า และถ้ าเราสามารถทาให้ ลกู ค้ ามีความรู้สกึ คึกคะนองทางเพศ
เขาก็จะบรรลุจดุ สุดยอดเร็วยิ่งขึ ้น และร่างกายของเราก็จะสึกหรอน้ อยลง
โดยการแสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าเขาสามารถสนุกกับการร่วมประเวณีได้ อย่างไรในระหว่างที่ใช้ กลยุทธ์การร่วมเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึน้
เราก็จะกลายเป็ นผู้ให้ การศึกษาด้ านการร่วมเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้นแก่สว่ นหนึง่ ของชุมชน
มีพวกเราหลายคนวางกลยุทธ์เพื่อแยกงานบริการทางเพศจากการร่วมเพศส่วนตัวที่กระทาทีบ่ ้ าน เช่นการจูบทาได้ ทบี่ ้ าน แต่ไม่ใช่ที่ทางาน
สวมเสื ้อผ้ าบางประเภทที่ที่ทางาน แต่ไม่กระทาเช่นนันที
้ ่บ้าน สวมผมปลอมเวลาทางานและเปลี่ยนบุคลิกของตนเองเป็ นอีกบุคคลหนึ่ง ฯลฯ
เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้ องไม่ปล่อยให้ สขุ ภาพทางเพศของเรารับทุกข์ที่บ้าน

อุปกรณ์ การร่ วมเพศทีป่ ลอดภัยยิง่ ขึน้ รวมถึง - Safer sex supplies include










ถุงยางอนามัยชาย
ถุงยางอนามัยปลอดเลเทกซ์
ถุงยางอนามัยหญิง
แดม
ถุงมือ
สิ่งหล่อลื่น
ปลอกนิ ้วมือ
ฟองน ้า
ไดอาแฟรม

ถุงยางอนามัยชาย - Male condoms
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ถุงยางอนามัยมีลกั ษณะเป็ นปลอกแข็งแรงสาหรับสวมครอบ ทาด้ วยยางเลเทกซ์หรือโพลียรู ีเธน มีให้ เลือกหลายขนาดจาก 49 มม (ขนาดเล็ก)
ไปจนถึง 57 มม (ขนาดใหญ่) ระหว่างการร่วมเพศ ถุงยางจะช่วยลดการเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
และการติดเชื ้อเอสทีไอ
(การติดเชื ้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์) ควรใช้ ถงุ ยางกับการร่วมเพศทางช่องคลอด ทวารหนัก และ ปาก

วิธีใช้ ถุงยางอนามัย - How to use a condom


















ตรวจดูวนั หมดอายุบนกล่องใส่ถงุ ยาง กาจัดถุงยางที่หมดอายุแล้ วเพราะมันอาจแตกได้
ขอแนะนาให้ ใช้ ถงุ ยางของคุณเอง ไม่ใช่ของลูกค้ า เพราะคุณอาจไม่แน่ใจว่าลูกค้ าเก็บถุงยางไว้ อย่างปลอดภัยหรือเปล่า
หรือลูกค้ าอาจทาให้ ถงุ ยางแตกโดยไม่เจตนา
วิธีแกะกล่องใส่ถงุ ยางทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ คือการแกะด้ วยนิ ้วของคุณ แต่โปรดระวังอย่าให้ เล็บของคุณไปสะกิดถุงยาง
ขอแนะนาว่าอย่าใช้ กรรไกร เพราะเป็ นการเสี่ยงต่อการตัดถุงยางหรือทาให้ ถงุ ยางขาด
ควรสวมถุงยางลงบนองคชาติทแี่ ข็งตัวก่อนร่วมเพศ
ก่อนใช้ ถงุ ยาง บีบปลายถุงยางเพื่อไล่อากาศออก และเพื่อให้ มีเนื ้อที่สาหรับเก็บอสุจิ
โดยการใส่สิ่งหล่อลื่นสักเล็กน้ อยลงไปในก้ นถุงยางก่อนที่จะสวม อาจช่วยทาให้ ลกู ค้ ารู้สกึ สุขสันต์มากขึ ้น
ในการที่จะสวมถุงยาง ครอบถุงยางที่ม้วนออกแล้ วลงบนปลายองคชาติ แล้ วคลี่ถงุ ยางออกจนคลุมถึงฐานองคชาติ
ลูบไล้ สิ่งหล่อลื่นนอกถุงยางสักเล็กน้ อยเพื่อช่วยเพิ่มความสุขสันต์ และช่วยป้องกันไม่ให้ ถงุ ยางแตก
โปรดใช้ สิ่งหล่อลื่นทีใ่ ช้ น ้าหรือซิลิโคนเป็ นฐาน เพราะสิ่งหล่อลื่นทีใ่ ช้ น ้ามันเป็ นฐานอาจทาให้ ถงุ ยางอ่อนกาลังลง
หลังจากที่ลกู ค้ าบรรลุจดุ สุดยอดแล้ ว จับฐานของถุงยางไว้ ให้ แน่น แล้ วค่อยๆ ถอนออกจากองคชาติ
กาจัดถุงยางที่ใช้ แล้ วโดยการห่อด้ วยกระดาษทิชชูก่อนที่จะทิ ้งลงในถังขยะ อย่าทิ ้งลงในโถส้ วม
สาหรับการร่วมเพศแบบต่างๆ กับลูกค้ า คุณจะต้ องเปลี่ยนถุงยางแต่ละครัง้
อย่านาถุงยางใช้ แล้ วกลับมาใช้ อีกเป็ นอันขาด
อย่าใช้ ถงุ ยางสาหรับการร่วมเพศทางปากกับการร่วมเพศแบบอื่น
ถ้ าลูกค้ าใช้ เวลากว่าจะถึงจุดสุดยอดนานเกินไป เป็ นความคิดที่ดีถ้าคุณจะเปลี่ยนถุงยางเสียใหม่
ขอแนะนาให้ เก็บถุงยางไว้ ในที่ที่เย็นและมืด ไม่ขอแนะนาให้ เก็บถุงยางไว้ ในรถยนต์ กระเป๋ าเงิน หรือกระเป๋ าธนบัตร เป็ นเวลานาน
เพราะมันอาจเสียหายได้
วิธีใช้ ถงุ ยาง http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/movies/condom.swf

ถุงยางอนามัยหญิง - Female condoms
ถุงยางอนามัยหญิงเป็ นถุงหลวมๆ ทาด้ วยโพลียรู ีเธนและได้ รับการหล่อลื่น สอดถุงยางเข้ าไปในช่องคลอดก่อนร่วมเพศโดยอาจใช้ ลงึ ค์เทียม
(ดิลโด) เป็ นเครื่องช่วย ถุงยางอนามัยหญิงมีความยาว 15ซม และมีหว่ งสองห่วงเพื่อช่วยให้ ถงุ ยางอยูก่ บั ที่
ถุงยางหญิงนี ้ใช้ ได้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ และใช้ เป็ นเครื่องคุมกาเนิดได้ ด้วย เพราะถุงยางป้องกันไม่ให้ อสุจิผ่านเข้ าไปในช่องคลอด
และยังช่วยป้องกันการติดเชื ้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ) อีกด้ วย

วิธีใช้ ถุงยางอนามัยหญิง (เฟมิดอม) - How to use a female condom (femidom)



ตรวจดูวนั หมดอายุ ถ้ าหมดอายุ ทิ ้งไปได้ เลย
สามารถสอดใส่ไว้ ในตัวได้ นานถึง 8 ชัว่ โมงก่อนร่วมเพศ

Page 5 of 25










ในการสอดใส่ จงหาท่าที่สบายๆ คือจะนัง่ ยองๆ แล้ วถ่างหัวเข่าทังสองข้
้
าง หรือจะนอนถ่างหัวเข่าและขาบนเตียง
หรือจะยืนบนพื ้นโดยยันขาข้ างหนึ่งไว้ บนเก้ าอี ้หรือบนเตียง ก็ได้
จับห่วงด้ านในตรงปลายทีป่ ิ ด แล้ วสอดเข้ าไปในช่องคลอดให้ ลกึ ทีส่ ดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
ห่วงด้ านนอกควรจะต้ องห้ อยอยูน่ อกช่องคลอด
เวลาร่วมเพศ ใช้ มือเคลื่อนองคชาติเข้ าไปในถุงยางอย่างระมัดระวัง
ควรใช้ สิ่งหล่อลื่นช่วยด้ วย
หลังจากที่ร่วมเพศเสร็จแล้ ว เอาถุงยางออกโดยบิดห่วงด้ านนอกเพื่อให้ อสุจิยงั คงอยูใ่ นถุงยาง
ไม่ควรใช้ ถงุ ยางหญิงในเวลาเดียวกับที่ใช้ ถงุ ยางชาย การเสียดสีระหว่างถุงยางทังสองประเภทอาจท
้
าให้ ถงุ ยางถุงหนึ่งถุงใดแตกได้
จงใช้ ถงุ ยางแบบหนึ่งแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านัน้
ควรเก็บถุงยางสตรีไว้ ในที่ที่เย็นและมืด

ควรทาอย่ างไรถ้ าถุงยางอนามัยแตก - What to do if the condom breaks











อยูใ่ นความสงบ
อย่าตื่นตระหนก
ถอนองคชาติออกทันที
ล้ างภายนอกของช่องคลอด ทวารหนัก หรือองคชาติด้วยน ้า
อย่าใช้ สบูห่ รือยาล้ าง
อย่าใช้ เครื่องฉีดน ้า (ดูช)
พยายามถ่ายปั สสาวะ
นัง่ ยองๆ บนโถส้ วมแล้ วเบ่งท้ อง เพื่อดันอสุจิให้ ออกจากช่องคลอดหรือทวารหนัก
อย่ารับลูกค้ าอีกในวันนัน้
ถ้ าคุณเป็ นกังวลว่าคุณอาจติดเชื ้อ คุณควรขอแนะนาทางการแพทย์ก่อนที่จะเริ่มรับลูกค้ าใหม่

การป้องกันการติดเชือ้ ภายหลังการร่ วมเพศ (PEP) - Post exposure prophylaxis (PEP)
ถ้ าถุงยางแตก และมีการเสี่ยงต่อการติดเชื ้อเอชไอวี จงรีบหาคาแนะนาทางการแพทย์โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
ถ้ าพบตัวปั จจัยการเสีย่ งแล้ ว คุณอาจได้ รับคาแนะนาให้ เริ่มรับการบาบัดเพื่อป้องกันการติดเชื ้อภายหลังการร่วมเพศ (PEP)
การบาบัดนี ้จะต้ องกระทาภายใน 24 ชัว่ โมง และไม่ช้ากว่า 3 วัน มิฉนันจะไม่
้
ได้ ผล
การบาบัดจาเป็ นต้ องใช้ การรวมกันของยาต่อต้ านเอชไอวีตา่ งๆ ตามเวลาที่กาหนด เป็ นระยะเวลาสีส่ ปั ดาห์
การบาบัดนี ้จะไม่ป้องกันคุณให้ พ้นจากการติดเชื ้อเอสทีไอตัวอื่น การใช้ ยานี ้อย่างถูกต้ องจะช่วยลดการเสี่ยงของการติดเชื ้อเอชไอวีลงได้
คุณควรใช้ การบาบัดนี ้เป็ นทางออกสุดท้ าย เพราะอาการข้ างเคียงอาจรุนแรงมาก

การคุมกาเนิดฉุกเฉิน - Emergency contraception
ถ้ าถุงยางแตกและมีการเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
คุณสามารถใช้ ยาคุมกาเนิดฉุกเฉินหรือยาที่เรียกว่า “มอร์ นิง อาฟเตอร์ พิล”
หาซื ้อได้ จากร้ านขายยา ถ้ าคุณใช้ ยานี ้ภายใน 72 ชัว่ โมงของการเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
ยานี ้จะให้ ผลดียิ่ง

แดม - Dams
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แดมเป็ นยางสังเคราะห์แผ่นเล็กๆ ซึง่ ใช้ สาหรับการร่วมเพศทางปากเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างของเหลวจากร่างกาย
และเพื่อคุ้มกันทวารหนักหรือช่องคลอดจากการติดเชื ้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์

วิธีการใช้ แดม - How to use a dam








ตรวจดูวนั หมดอายุของกล่อง
ตรวจดูแดมเพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีรอยปริหรือแตก
วางแดมลงบนช่องคลอดหรือทวารหนักของคุณอย่างมัน่ คง นี่จะเป็ นการช่วยคุ้มกันคุณจากการติดเชื ้อใดๆ
ใช้ แดมเพียงด้ านเดียวเท่านัน้
ใช้ แดมแต่ละแผ่นเพียงครัง้ เดียว อย่านาแดมที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ อีก
เก็บแดมไว้ ในที่ที่เย็นและมืด
เพื่อเพิ่มความสุขสันต์ให้ แก่ผ้ รู ับบริการด้ วยการร่วมประเวณีทางปาก
ทาสิ่งหล่อลื่นด้ านข้ างที่ใกล้ บริเวณที่ไวต่อการกระตุ้นที่สดุ ของอวัยวะสืบพันธุ์

สิ่งหล่ อลื่น - Lubricant
สิ่งหล่อลื่นคือเจล (วุ้น) ทีใ่ ช้ น ้าหรือซิลิโคนเป็ นฐาน สิ่งหล่อลื่นช่วยป้องกันการเสียดสีระหว่างการร่วมเพศ
บางครัง้ อาจต้ องใช้ สิ่งหล่อลื่นมากขึ ้นถ้ ามันเกิดแห้ งเพราะการร่วมเพศนานเกินไป สิ่งหล่อลื่นทีใ่ ช้ น ้ามันเป็ นพื ้นฐานอาจทาให้ ถงุ ยางอ่อนกาลัง
ดังนันจึ
้ งไม่ขอแนะนาให้ ใช้ สิ่งหล่อลืน่ ประเภทนี ้ ส่วนสิ่งหล่อลื่นที่ใช้ น ้าเป็ นฐานนันอาจน
้
ามาใช้ สาหรับนวดด้ วยก็ได้
และจะไม่ทาให้ ผ้าปูทนี่ อนด่างเหมือนกับใช้ น ้ามันนวด

จะซือ้ อุปกรณ์ การร่ วมเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ ได้ จากที่ไหน? - Where to get safer sex supplies


ข้ าพเจ้ าจะไปซือ้ อุปกรณ์ เหล่ านีไ้ ด้ จากที่ไหน?



ราคาเท่ าไร?

ไซโลเคน ยาชาเฉพาะที่ - Xylocaine
ไซโลเคนเป็ นเจลหรือครีมที่ทาให้ บริเวณผิวหนังที่ทาเกิดอาการชา
ผู้ให้ บริการทางเพศบางคนใช้ สาหรับการร่วมเพศทางช่องคลอดหรือทวารหนัก แต่เราไม่ขอแนะนาให้ คณ
ุ ใช้
เพราะแม้ วา่ เจลหรือครีมนี ้จะทาให้ เกิดอาการชา แต่อาจเป็ นอันตรายได้ เพราะคุณจะไม่ร้ ูสกึ ว่าเนื ้อเยื่อภายในของคุณแตกหรือฉีก ถ้ าจะใช้
ก็จะต้ องใช้ อย่างจากัด ถ้ าคุณมีคาถามใดๆ เพิ่มเติม เราขอแนะนาให้ คณ
ุ แสวงหาคาแนะนาทางการแพทย์

ของเล่ นทางเพศ - Sex toys
มีของเล่นทางเพศมากมายหลายประเภท เช่น ลึงค์เทียม (ดิลโด) เครื่องสัน่ สะเทือน จุกทวาร (บัทท์ พลัก) กุญแจข้ อมือ แซ่ คีมหนีบ
ฯลฯสาหรับการทาความสะอาดของเล่นทางเพศเหล่านี ้ วิธีที่ดที ี่สดุ คือล้ างด้ วยน ้าอุน่ ผสมฟองสบู่
การใช้ ถงุ ยางอนามัยบนเครื่องสัน่ สะเทือนจะทาให้ งา่ ยแก่การทาความสะอาดเครื่อง
แต่ยงั จาเป็ นที่จะต้ องทาความสะอาดเครื่องทุกครัง้ ที่ใช้ แล้ ว เป็ นสิ่งที่ดที ี่สดุ ทีค่ ณ
ุ ควรใช้ ถงุ ยางกับของเล่นทางเพศหากสามารถทาได้
เพื่อช่วยคุ้มกันคุณให้ พ้นจากการติดเชื ้อ

การตรวจสุขภาพทางเพศ - Sexual health checks
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การตรวจสุขภาพทางเพศเป็ นบริการทีใ่ ห้ ฟรี ขอรับการตรวจได้ ที่คลินิกบริการสุขภาพทางเพศของกระทรวงสุขภาพอนามัยควีนสแลนด์(SHS)
แห่งใดก็ได้ ที่คลินิกของบริการสุขภาพทางเพศควีนสแลนด์ คุณไม่จาเป็ นต้ องแสดงบัตรเมดิแคร์ และคุณไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยชื่อจริง
แต่เจ้ าหน้ าที่จาเป็ นต้ องขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อการติดต่อในกรณีที่จะต้ องแจ้ งผลการตรวจให้ คณ
ุ ทราบ
บริการวางแผนครอบครัวและแพทย์จีพีสว่ นมากสามารถให้ ความช่วยเหลือด้ านสุขภาพทางเพศแก่ คณ
ุ ด้ วย
คลินิกแต่ละแห่งดาเนินงานไม่เหมือนกัน ดังนันจึ
้ งเป็ นการดีที่สดุ ทีค่ ณ
ุ ควรสอบถามคลินิกนันดู
้ ก่อนว่าคุณจะต้ องทาวันนัดหรือไม่
เลือกหาคลินิกสุขภาพทางเพศในท้ องถิ่นที่คณ
ุ อยูไ่ ด้ โดยไปที่เว็บไซต์
http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/help/default.asp หรื อสอบถามที่สานักงาน Respect Inc
ที่อยูใ่ กล้ บ้านคุณที่สดุ

ใบรับรองสุขภาพทางเพศ - Sexual health certificates
กฎหมายระบุวา่ ผู้ทางานทีส่ ถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต จะต้ องรับการตรวจสุขภาพทางเพศทุกๆ 3 เดือน
หลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จแล้ วแพทย์หรือพยาบาลจะออกใบรับรองการมารับการตรวจให้ คณ
ุ
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ เป็ นผู้ตรวจสุขภาพทางเพศของคุณจะเป็ นผู้ลงนามในใบรับรอง นี่หมายความว่าในขณะที่คณ
ุ กาลังรับการตรวจนี ้
ไม่มีร่องรอยของการติดเชื ้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ)
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่คณ
ุ กาลังทางานอยูท่ ี่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต ถ้ าคุณมีอาการส่อให้ เห็นว่าได้ รับการติดเชื ้อ
หรือผลของการตรวจเอสทีไอออกมาเป็ นบวก โดยปกติคณ
ุ จะได้ รับการบาบัดรักษาทันที และจะถูกสัง่ ห้ ามไม่ให้ ทางานเป็ นเวลาเท่านันเท่
้ านี ้วัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นที่แน่ใจว่าการบาบัดรักษาได้ ผล หากกรณีเช่นนี ้เกิดขึ ้น เจ้ าหน้ าที่คลินิกจะลงวันที่ลว่ งหน้ าในใบรับรองการมารับการตรวจ
เพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นวันที่ที่ออกให้ หลังจากที่แน่ใจแล้ วว่าการบาบัดรักษาได้ ผล
ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายถ้ าสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาตปล่อยให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศที่ไม่มีใบรับรองสุขภาพทางเพศที่ใช้ การได้
ทางานในสถานโสเภณีแห่งนัน้ ตามกฎหมาย คลินิกจะออกใบรับรองไม่ได้ ถ้ าผู้มารับการตรวจได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื ้อเอชไอวี
กฎหมายไม่บงั คับให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศประเภทอื่นๆ จาเป็ นต้ องมีใบรับรองในการทางานทางเพศ อย่างไรก็ตาม
เป็ นความคิดทีด่ ีถ้าจะรับการตรวจสุขภาพทางเพศอย่างสม่าเสมอ คุณจะรับการตรวจบ่อยเท่าไรก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าจาเป็ น อาทิ
เช่นเมื่อถุงยางอนามัยแตก หรือเมื่อเกิดความรู้สกึ อยากรู้วา่ ตัวเองปกติดีหรือไม่

การตรวจลูกค้ า - Checking a client

ลืมตา ไฟสว่ าง!
พวกเราหลายคนตรวจลูกค้ าด้ วยวิธีที่ไม่เหมือนกัน บางคนจะตรวจเมื่อนวดลูกค้ า
บางคนจะตรวจเมื่อบอกให้ ลกู ค้ าเข้ าไปอาบน ้าฝั กบัวตังแต่
้ ตอนที่รับลูกค้ า ในขณะที่คนอื่นๆ จะปลดกางเกงของลูกค้ าลง
แล้ วก็ตรวจดูตรงนันเลย
้
การติดเชื ้อที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ) หลายชนิดไม่แสดงอาการ ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องใช้ วิธีร่วมเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้นเสมอ
แม้ วา่ จะไม่มีร่องรอยของการติดเชื ้อปรากฎให้ เห็นอย่างชัดเจนก็ตาม อนึ่ง การตรวจลูกค้ าสตรีออกจะยากเป็ นพิเศษ
เพราะถึงแม้ จะไม่แสดงอาการแต่ก็อาจมีการติดเชื ้อเอสทีไอได้
จากการตรวจดูบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกค้ า เราอาจมองเห็นร่องรอยของการติดเชื ้อได้ ควรมองหาตุม่ ก้ อนนูน หรือ แผล
รวมทังบริ
้ เวณที่มีขนปกคลุม และบีบปลายองคชาติดวู า่ ของเหลวที่ไหลออกมาเป็ นสีเหลืองหรือขุ่นมัว มีภาพแสดงไว้ ในภาคเอสทีไอ
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อาการหนึ่งอาการใดของอาการเหล่านี ้อาจเป็ นร่องรอยของเอสทีไอ และถ้ าเรามองเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ส้ จู ะดี
เราสามารถที่จะบอกเลิกการรับลูกค้ ารายนันได้
้ หรือเสนอบริการที่เสี่ยงอันตรายน้ อยกว่าให้ เขา เช่นให้ บริการปลดความใคร่ด้วยมือ
หรือให้ เขาสาเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในระหว่างที่เรากาลังเปลื ้องผ้ า ฯลฯ
ถุงยางอนามัยและแดมสามารถช่วยป้องกันการถ่ายทอดของเอสทีไอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
แต่ถงุ ยางไม่ครอบคลุมบริเวณอวัยวะเพศได้ ทงหมด
ั้
และอาจแตกได้ ด้วย ตุม่ และก้ อนนูนบางอย่างไม่ใช่เอสทีไอ แต่ถ้า คุณรู้สกึ ไม่แน่ใจ
ก็เพียงแต่พดู ว่า “ไม่” แล้ วแนะนาให้ ลกู ค้ าไปขอคาแนะนาทางการแพทย์
ในฐานะผู้ให้ บริการทางเพศ เราไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ และไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคเอสทีไอได้
สิ่งที่เราสามารถทาได้ คือการดูแลสุขภาพของเราเองให้ ดีด้วยการหลีกเลี่ยงการเสี่ยงต่ออันตราย

ข้ อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ - Other sexual health information
คาแนะนาสาหรั บผู้ให้ บริการทางเพศชาย - Tips for male workers


ดูแลอวัยวะเพศและทวารหนักให้ สะอาด และหลีกเลี่ยงการใช้ น ้าหอมในบริเวณเหล่านี ้



หมัน่ ตรวจองคชาติ ทวารหนัก ถุงอัณฑะ และบริเวณใกล้ เคียงอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาดูรอยแดง รอยถลอก ก้ อนนูน หรือแผล
การรู้จกั ร่างกายของเราเองจะช่วยให้ เราทราบเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ถ้ าถุงยางทาให้ เกิดเป็ นรอยแดงที่องคชาติหรือทวารหนัก พยายามใช้ สิ่งหล่อลืน่ ให้ มากขึ ้นอีกสักนิด
หรือมันอาจเป็ นเพราะอาการแพ้ ที่เนื่องมาจากยางเลเทกซ์ก็ได้







ถ้ าองคชาติไม่เคยถูกขลิบ โปรดถลกหนังที่ห้ มุ ปลายองคชาติขึ ้น แล้ วใช้ น ้าล้ างภายใต้ หนังนันและที
้
่ปลายองคชาติ
หลังจากเสร็จจากการให้ บริการลูกค้ าแต่ละราย
หลังจากที่ล้างบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เรียบร้ อยแล้ วต้ องเช็ดให้ แห้ งอย่างระมัดระวัง
เพราะความชื ้นอาจทาให้ เกิดการติดเชื ้อแบคทีเรียหรือเชื ้อรา
พวกเราหลายคนไม่ต้องการบรรลุจดุ กระสันต์กบั ลูกค้ าแต่ละคน เพราะองคชาติจะได้ แข็งตัวกับลูกค้ าได้ มากขึ ้นในแต่ละกะ
ห่วงลึงค์ (ค็อค ริง) เป็ นวิธีที่ถกู อนามัยดีกว่าการใช้ ยากระตุ้นเช่นไวแอกราในระยะยาว
ถ้ าคุณรับการร่วมเพศทางทวารหนัก คุณจะรู้สกึ อึดอัดน้ อยลงถ้ าปล่อยให้ ลาไส้ วา่ งเปล่าก่อนลงมือทางาน จะโดยวิธีธรรมชาติ
หรือโดยอาศัยยาเหน็บหรือการสวนทวารก็ตาม

คาแนะนาสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศประเภททรานส์ เซ็กชวล* ชายเป็ นหญิง ก่ อนรับการผ่ าตัด - Tips for
male to female trans* workers, pre op







สาหรับผู้ให้ บริการทางเพศประเภททรานส์เซ็กชวลก่อนรับการผ่าตัด โปรดดูคาแนะนาสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศชาย
ถ้ าคุณพับ ใช้ เทปติด หรือรัดองคชาติ จงระวังการเสียดสี
คุณสามารถดูแลอวัยวะของคุณได้ โดยการรีบพับและรัดองคชาติหลังจากที่ได้ รับการจองตัว
เพื่อองคชาติของคุณจะได้ ไม่ถกู รัดรึงเป็ นเวลานาน
พยายามใช้ กางเกงในผ้ าฝ้าย เพราะกางเกงในไนลอนอาจทาให้ เหงื่อออก
และโดยการทาให้ บริเวณขาหนีบแห้ งเท่าที่คณ
ุ จะสามารถทาได้ คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื ้อแบคทีเรียได้
ถ้ าคุณโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ โปรดระวังอย่าให้ มีดโกนบาดเนื ้อ เพราะจะทาให้ เชื ้อโรคเข้ าสูร่ ่างกายของคุณ

คาแนะนาสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศประเภททรานส์ เซ็กชวล*หญิง หลังรับการผ่ าตัดแล้ ว - Tips for trans*
women, post op
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ช่องคลอดที่สร้ างขึ ้นใหม่ไม่มีระบบการทาความสะอาดหรือการชาระล้ างโดยธรรมชาติ
เพราะฉนันจึ
้ งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องให้ การดูแลเป็ นพิเศษ
ชาระล้ างด้ วยน ้าอุน่
ล้ างด้ วยน ้าฉีด (ดูช) สัปดาห์ละครัง้
ฉีดน ้าทีผ่ สมเกลือสาหรับโรยในอ่างน ้าด้ วยอัตราส่วนเกลือหนึ่งช้ อนโต๊ ะต่อน ้า 500 มิลลิลิตร แล้ วล้ างด้ วยน ้าธรรมดาอีกครัง้
ถ้ ามีแผลชอนทะลุ (ฟิ สทุลา) เป็ นการดีที่สดุ ถ้ าคุณจะหยุดทางาน และแช่ตวั ในอ่างน ้าผสมเกลือเป็ นประจาเพื่อช่วยให้ แผลหาย
แผลชอนทะลุนี ้อาจต้ องใช้ เวลานานถึง 12 สัปดาห์กว่าจะหายเป็ นปกติ

คาแนะนาสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศหญิง - Tips for female workers
ฟองนา้ และการให้ บริการระหว่ างมีประจาเดือน - Sponges and working with your period


ฟองน ้าเป็ นวิธีที่ได้ ผลดีที่สดุ ของการทางานระหว่างที่คณ
ุ มีประจาเดือน
เพราะมันจะดูดซับประจาเดือนโดยที่ลกู ค้ าจะไม่ทราบเลยว่าคุณมีประจาเดือน




สาหรับลูกค้ าทีส่ วมถุงยางอนามัย ส่วนมากจะไม่ร้ ูสกึ ถึงความแตกต่างระหว่างฟองน ้ากับผนังช่องคลอด
มีฟองน ้าอยูส่ องแบบด้ วยกันที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป นัน่ คือ ฟองน ้าเครื่องสาอาง (คอสเมติก สปั นจ์) (บรรจุอยูใ่ นห่อปิ ดผนึก)
และฟองน ้าทะเล (ซี สปั นจ์) ฟองน ้าเครื่องสาอางมีทงแบบเปี
ั้
ยกและแห้ ง
เมื่อแห้ ง ฟองน ้าเครื่องสาอางจะมีขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 3ซม แต่เมื่อทาให้ ชื ้น โดยบีบน ้าออกหมดแล้ ว
และสอดเข้ าไปในช่องคลอด จะมีขนาดเล็กมาก
คุณอาจพบว่าฟองน ้านี ้ไม่สามารถดูดซับประจาเดือนได้ ทงหมดในวั
ั้
นทีป่ ระจาเดือนออกมาก
ถ้ าเป็ นเช่นนันคุ
้ ณอาจใช้ ถงุ ยางสีชมพูหรือสีแดงเพื่อลูกค้ าจะได้ ไม่สามารถมองเห็นรอยเปื อ้ นเลือด
ต้ องเปลี่ยนฟองน ้าหลังจากให้ บริการลูกค้ าแต่ละราย
โดยปกติ หลังจากร่วมเพศเสร็จแล้ ว ฟองน ้ามักจะเลื่อนลึกเข้ าไปในช่องคลอด คาแนะนาสาหรับการเอาฟองน ้าออก
รวมถึงการนอนราบแล้ วถ่างขา หรือนัง่ ยองๆ ในห้ องอาบน ้าฝั กบัว โปรดระวังเล็บมือ และถ้ าคุณไม่สามารถดึงมันออกมาได้
โปรดไปขอความช่วยเหลือที่คลินิกสุขภาพทางเพศในท้ องถิ่นที่คณ
ุ อยู่
คุณอาจต้ องการใช้ ไหมขัดซอกฟั น (เด็นตอล ฟลอส) ผูกกับฟองน ้าเพื่อทาให้ มนั เหมือนกับแทมพอนนุ่มๆ
โดยวิธีนี ้คุณก็จะสามารถดึงฟองน ้าออกได้ อย่างง่ายดายหลังจากที่เสร็จงาน








ไดอาแฟรม - Diaphragms






ไดอาแฟรมมีรูปร่างคล้ ายหมวก ทาด้ วยยางเลเทกซ์ ใช้ ครอบปากมดลูกและทาหน้ าที่เป็ นเครื่องกันไม่
้ ให้ สเปอร์ มเข้ าไปได้
โดยทัว่ ไป ใช้ ไดอาแฟรมนี ้เป็ นเครื่องคุมกาเนิด แต่พวกเราบางคนใช้ ในกรณีที่ถงุ ยางแตก หรือแทนการใช้ ฟองน ้า
เพราะมันช่วยดูดซับเลือดเป็ นปริมาณเล็กน้ อยที่ออกจากประจาเดือน
ไดอาแฟรมมีจาหน่ายหลายขนาด และจาเป็ นต้ องใส่ให้ เข้ าที่โดยแพทย์หรือพยาบาลสุขภาพทางเพศที่ชานาญ
ถ้ าน ้าหนักตัวของคุณลดลงหรือเพิ่มขึ ้น คุณจะต้ องเปลี่ยนหรือใส่ไดอาแฟรมให้ เข้ าที่ใหม่
ไดอาแฟรมนี ้ไม่ชว่ ยป้องกันคุณจากการติดเชื ้อเอสทีไอ

การติดเชือ้ ที่แพร่ ผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STIs) - Sexually transmissible infections (STIs)
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เอสทีไอเป็ นการติดเชื ้อที่แพร่จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งระหว่างการร่วมเพศ
การติดเชื ้อเอสทีไอที่สามัญที่สดุ คือการร่วมเพศโดยปราศจากการป้องกัน
นัน่ คือการร่วมเพศโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยบนองคชาติเมื่อร่วมเพศทางทวารหนัก ทางปาก และทางช่องคลอด
และโดยการไม่ใช้ แดมเมื่อร่วมเพศทางปาก ไม่วา่ จะผ่านทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
เอสทีไอบางชนิดอาจมองเห็นได้ แต่บางชนิดจะไม่แสดงร่องรอยหรืออาการ นี่หมายความว่าบุคคลหนึ่งอาจติดเชื ้อเอสทีไอแต่ไม่ร้ ูตวั ว่าติดเชื ้อนี ้
เอสทีไอบางชนิดอาจรักษาได้ ด้วยยา และบางขนิดจะยังคงอยูใ่ นร่างกาย
นี่คือเหตุผลว่าทาไมจึงเป็ นเรื่องสาคัญที่คณ
ุ จะต้ องไปพบแพทย์หรือขอรับการตรวจสุขภาพทางเพศ ถ้ าคุณรู้สกึ ไม่สบายเนื ้อสบายตัว
มีอาการบางอย่าง หรือมีความกังวล

ชนิดของเอสทีไอ - Types of STIs
สาหรับภาพนิ่ง คลิกที่ STI
สาหรับข้ อมูลทัว่ ไปและภาพยนต์การ์ ตนู สันๆ
้ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเอสทีไอมีผลกระทบต่อร่างกายของคุณอย่างไร


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



โรคตับอักเสบ เอ

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


โรคตับอักเสบ B
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisB_
fs.asp



โรคตับอักเสบ C
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/ViralInfections/hepatitisC
_fs.asp



แผลพุพองที่อวัยวะเพศ (เจนิตลั เฮอร์ พีส)
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



หูดที่อวัยวะเพศ
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea
ses/genitalWarts_fs.asp



หูดข้ าวสุก (มอลลัสคัม คอนทาจิโอซัม)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea
ses/molluscumContagiosum_fs.asp
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โดนาวาโนซิส
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/SexuallyTransmittedDisea
ses/donovanosis_fs.asp



โรคที่เกิดกับขนที่หวั หน่าว (ทริโคโมนัส)

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


เหาที่ขนที่หวั หน่าว

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


หิด (สเคบีส์)

http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/Parasites/scabies_fs.asp


อาการคันในร่มผ้ า (จ๊ อค อิทข์)
http://access.health.qld.gov.au/hid/InfectionsandParasites/FungalInfections/tineaRin
gworm_fs.asp

การรักษาสุขภาพทางอารมณ์ - Emotional wellbeing
การดูแลสุขภาพของคุณ - Looking after your health
เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับทุกคนที่จะต้ องรักษาสุขภาพให้ สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศ
เพราะเราต้ องอิงแอบแนบร่างของเรากับของลูกค้ ามากยิ่งกว่าบุคคลที่มีอาชีพอื่นๆ พวกเราหลายคนต้ องการให้ ตวั เองดูดี รู้สกึ ดี
รักษาสุขภาพทางเพศของเราเอง และสามารถสนองความต้ องการของลูกค้ าและมีความปลอดภัยร่วมกันกับลูกค้ า
อาการที่บอกให้ ทราบว่าสุขภาพด้ านอารมณ์กาลังมีผลกระทบต่อสุขภาพด้ านร่างกาย รวมถึง
 ความรู้สกึ เฉื่อยชา หรือ อ่อนเพลีย
 มีอาการของหวัด ไข้ หวัดใหญ่ หรือติดเชื ้อทางลาคอและทรวงอกเป็ นประจา
 มีความรู้สกึ กังวลอยูต่ ลอดเวลา
 เกิดอาการระบาดของสิว
 ปวดศีรษะหรือไมเกรนเป็ นประจา
 เกิดอาการระบาดของโรคผิวหนังพุพองที่เรียกว่าโคลด์ ซอร์ หรือ เฮอร์ พีส
 กลับเป็ นโรคผิวหนังเรือ้ รังใหม่ (เอ็คซีมา หรือ ซอไรเซีย)
 มีความลาบากในการนอนหลับ
 นอนหลับมากเกินไป
 มีรอยย่นบนใบหน้ ามากขึ ้น หรือมีรอยดาช ้าใต้ ขอบตา และ/หรือตาบวม
 เกิดการโจมตีของโรคหอบหืด
 มีรอยฟกช ้าผิดปกติ
 การกลับมาใหม่ของฝ้าขาวหรื อการติดเชื ้อด้ านปั สสาวะ




ประจาเดือนไม่ปกติ
รู้สกึ มีอารมณ์ทว่ มท้ นหรือเศร้ าหมอง
รู้สกึ เศร้ าสลดและร้ องไห้ เป็ นนิจ
Page 12 of 25









รู้สกึ โกรธ รู้สกึ ว่าตนเองไม่เป็ นที่ปรารถนาหรือไม่มีใครรัก
มีความเคารพในตนเองต่า
เลื่อนการรับงาน (บุ๊คกิ ้ง) ออกไป
หาข้ อแก้ ตวั ต่างๆ มาอ้ างว่าเหตุใดจึงไม่กลับมาทางาน
ดื่มสุรามากขึ ้น
ใช้ ยารักษาโรคมากขึ ้น
ใช้ ยาเสพติดอื่นๆ

บางอย่างของอาการเหล่านี ้อาจเป็ นร่องรอยของปั ญหาทางการแพทย์ที่ซบั ซ้ อนยิ่งขึ ้น ดังนัน้ ถ้ าอาการเหล่านี ้ยังคงดาเนิน อยูต่ อ่ ไป
คุณควรไปพบผู้ให้ บริการทางการแพทย์เพื่อขอรับการตรวจ

กลยุทธ์ ของการรักษาสุขภาพทางอารมณ์ - Emotional wellbeing strategies
ร่างกายของเราต้ องการการหลับนอนทีเ่ พียงพอ
นอกจากนันเรายั
้
งต้ องการเวลาสาหรับพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดของสมองหลังจากทางานอีกด้ วย
เพื่อที่เราจะได้ ร้ ูสกึ สงบและสามารถนอนหลับได้ เป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องตัดสินใจว่าเมื่อใดที่เราควรทางาน
และเมื่อใดที่เราควรหยุดพักเป็ นประจา เราไม่ใช่เครื่องจักร และไม่สามารถทางานได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์
ทุกคนต้ องการเวลานอนอย่างน้ อยที่สดุ 6-8 ชัว่ โมงเพื่อให้ ร่างกายมีกาลังวังชา ความตึงเครียดอาจกระตุ้นเรา
แต่บางครัง้ ก็อาจทาให้ เราหมดเรี่ยวแรงและไม่สามารถทางานได้ อีกต่อไป เป็ นการดีถ้าจะพยายามระบุสิ่งที่ทาให้ เราเครียดในชีวิต
แล้ วพยายามหาทางบรรเทาความเครียดเหล่านันเท่
้ าที่จะสามารถทาได้
เป็ นการช่วยได้ ถ้าเราสามารถแยกชีวติ งานออกจากชีวิตบ้ านหรือชีวิตสังคม กลยุทธ์ที่พวกเราบางคนใช้ รวมถึง
 การใช้ อีกชื่อหนึ่งเวลาทางาน
 เปลี่ยนบุคลิกตัวเองเป็ นอีกบุคคลหนึ่ง หรือสวมบทบาทใหม่
 ใช้ เครื่องสาอางและเสื ้อผ้ าแบบหนึ่งเวลาทางาน แต่ไม่ทาเช่นนี ้ที่บ้าน
 ใช้ ถงุ ยางอนามัยชนิดที่เราจะไม่ใช้ ที่บ้าน
 สวมผมปลอมเวลาทางาน
บางครัง้ เราอาจจะมีงานยุง่ มากจนลืมรับประทานอาหาร เป็ นสิ่งสาคัญที่เราจะต้ องรับประทานอาหารที่ถกู สุขภาพและเป็ นประจาทุกมื ้อ
หรือมิฉนันก็
้ หาอะไรเล็กๆ น้ อยๆ รองท้ องตลอดเวลาที่เรายังตื่นอยู่ เพื่อกาลังวังชาของเราจะได้ อยูใ่ นระดับที่ดีทสี่ ดุ
ถ้ าเราตังเป
้ ้ าหมายอะไรไว้ สกั อย่าง แล้ วให้ รางวัลตนเองเป็ นประจาในฐานะเป็ นโบนัสของการทางานที่ดี จะช่วยทาให้ เรารู้สกึ มีความสุข
พวกเราบางคนทางานกลางคืนและอยูใ่ นอาคารเป็ นเวลานาน ทาให้ เป็ นการยากที่จะได้ รับแสงแดด จงพยายามออกไปอยูข่ ้ างนอกทุกวัน
ในฐานะผู้ให้ บริการทางเพศ พวกเราบางคนอาจพบตัวเองรับงานที่ทาให้ เรารู้สึกเหมือนกับว่าตนเองเป็ นที่ปรึกษา
เรื่องนี ้อาจเป็ นเสมือนการท้ าทายอารมณ์และจิตใจ มันอาจเกินขอบเขตของเราและอาจทาให้ เราเครียด เศร้ าโศก และหมดกาลังวังชา
สิ่งเหล่านี ้อาจเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย เราสามารถพยายามและเผชิญกับปั ญหานี ้ด้ วยการรู้จกั ขอบเขตของตัวเราเอง
และดูแลความจาเป็ นด้ านอารมณ์และร่างกายของเราก่อนด้ วยการจัดตังก
้ าแพงกันไม่
้ ให้ สิ่งเหล่านี ม้ ากระทบตัวเรา
การพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และ/หรือที่ปรึกษา เป็ นสิ่งที่หลายคนใช้ ในฐานะเป็ นกลยุทธ์ด้านการรักษาสุขภาพทางอารมณ์
เรื่องนี ้อาจจะยากถ้ าเราทางานตามลาพัง และถ้ าคนในชีวติ หรือที่บ้านของเราไม่ทราบหรือไม่ชอบงานที่เราทา
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เราขอแนะนาให้ มีเครือข่ายการช่วยเหลือ ซึง่ รวมบุคคลอย่างน้ อยที่สดุ หนึ่งคนที่คณ
ุ สามารถปรับทุกข์ด้วยได้ อย่างสุจริตใจ
และทาให้ คณ
ุ ไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเองอยูโ่ ดดเดี่ยว
โปรดมาเยือนและรับการส่งเสริมความหยิ่งในศักด์ศรีของการเป็ นโสเภณีทสี่ านักงาน Respect Inc ในตาบลทีค่ ณ
ุ อยู่
เราทั ้งหลายล้ วนแต่เป็ นเพื่อนร่วมงานที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรี ของการเป็ นผู้ให้ บริ การทางเพศ!
ขอเชิญคุณมาแวะดื่มน ้าชากาแฟและสนทนากัน

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิง้ ) - Negotiating the booking
บริการที่เราให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครัง้ ตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ นของการติดต่อระหว่างกัน
และดาเนินต่อไปจนกระทัง่ ถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู
เมื่อเราเจรจากับลูกค้ าเป็ นครัง้ แรก ทังเราและลู
้
กค้ าต่างฝ่ ายต่างต่อรองกันจนกว่าจะตกลงกันได้ โดยทังสองฝ่
้
ายต่างเสนอเงื่อนไขของตน
โดยปกติ ถ้ าการเจรจาและการวางขอบเขตของเราเป็ นไปอย่างได้ ผลมากเท่าไร การจองตัว (บุ๊คกิ ้ง)
ก็จะยิ่งง่ายมากขึ ้นเท่านันเพราะเงื
้
่อนไขพื ้นฐานได้ ตกลงกันเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
เราอาจเจรจาและวางขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น เวลาที่เราจะว่าง ราคา บริการอะไรบ้ างที่เราให้ หรือไม่ให้
และลูกค้ าต้ องการอะไรเป็ นพิเศษนอกเหนือจากบริการที่เราให้ เรามีสิทธิที่จะคิดค่าบริการพิเศษซึง่ ไม่รวมอยูใ่ นบริการ “มาตรฐาน” ของเรา
เป็ นความคิดทีด่ ีที่ควรเจรจาความต้ องการพิเศษก่อนการจองตัว ทังนี
้ ้เพื่อช่วยกาหนดความต้ องการและขอบเขตของบริการให้ เป็ นที่แน่นอน
ถ้ าลูกค้ าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้ องการรวมอยูใ่ นราคานี ้แล้ ว
เขาอาจเกิดโทสะถ้ าเราห้ ามไม่ให้ เขาทาสิ่งบางอย่างขณะที่เหตุการณ์กาลังเข้ าด้ วยเข้ าเข็ม และอีกอย่างหนึ่ง
โดยการรับเงินก่อนที่เราจะให้ บริ การ เราจะสามารถตังเวลาได้
้
วา่ การจองตัวเริ่มเมื่อไรและจะเสร็จเมื่อไร
เรื่องนี ้จะทาให้ เราสามารถปฏิบตั ติ ามสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการโดยไม่ต้องกังวล
โดยการจัดวางขอบแขตเกี่ยวกับอารมณ์ การเงิน จิตใจและร่างกายไว้ เรียบร้ อยก่อนเริ่มงาน เราก็จะสามารถให้ บริการที่เราต้ องการให้
ด้ วยเงื่อนไขและราคาที่เราต้ องการ เป็ นเรื่องที่ขึ ้นอยูก่ บั เราแต่ละคนที่จะปกป้องตัวของเราเองและให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่เราต้ องการจากลูกค้ า
เพราะฉนันจึ
้ งเป็ นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้ องตระหนักในขอบเขตของเราและวิธีการที่เราจะเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ ขอบเขตทังหมดเป็
้
นไปอย่างมัน่ คง
การเจรจาจะดาเนินต่อไประหว่างการจองตัว และอาจรวมถึงเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องการรับเงินจากมือลูกค้ า การจัดให้ เขาอาบน ้าฝั กบัว
ห้ ามไม่ให้ เขาใช้ มือลวนลาม หรือใช้ กาลังรุนแรง และเรื่องอื่นๆ ที่ติดตามมาเป็ นขบวน บางครัง้ เหตุการณ์อาจจะคับขัน แต่โดยอาศัยความมัน่ ใจ
ความมีสติในการควบคุมสถานการณ์ ความสามารถในการเจรจาต่อรองกันใหม่ และการนาลูกค้ าไปในแนวทางที่ถกู ต้ อง
ก็เป็ นที่แน่ใจได้ วา่ คุณจะได้ รับความปลอดภัย เรื่องนี ้จะง่ายขึ ้นด้ วยการฝึ กหัด และคุณจะมีความมัน่ ใจมากขึ ้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ ้น
โปรดอย่าท้ อถอยถ้ าเหตุการณ์ไม่เป็ นตามที่คณ
ุ ต้ องการให้ เป็ น
การที่จะบอกลูกค้ าไม่ให้ ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่หาทางเลือกอื่นให้ เขา มักจะไม่สาเร็จ ลองพูดว่า “ฮันนี่ย์ แทนที่จะเล่นคลึงนมฉัน
ฉันชอบให้ คณ
ุ ลูบก้ นฉันมากกว่า” เหมือนกับการห้ ามเด็กเล็กไม่ให้ เล่นอะไรบางอย่าง โดยไม่หาของอื่นให้ เขาเล่นแทน
ถ้ าคุณต้ องเจรจาสถานการณ์ที่ยากลาบาก โปรดนึกถึงกฎทองของการนาลูกค้ าไปในแนวทางที่ถกู ต้ อง
พยายามใช้ ความมีเสน่ห์ในขณะเดียวกับที่ยงั คงรักษาความแข็งแกร่งไว้ พยายามหาทางเลือกอื่นให้ เขา และทาให้ เขาคลายคิดสิ่งที่เขาอยากทา

ศัพท์ สามัญที่ใช้ ในงานให้ บริการทางเพศในออสเตรเลีย - Common terms used in sex work in Australia
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ภาษาอังกฤษ
Oral sex

Full Service
Hand Relief

Rub n tug
Happy ending
Natural
Natural Greek

การออกเสียงในภาษาไทย
ออรัล เซกส์

ฟูล เซอร์ วิซ
แฮนด์ รี ลฟี

รับ แอนด์ ทัก
แฮ็ปปี ้ เอนดิ ้ง
แนทเชอรัล
แนทเชอรัลกรี ก

Massage

แนทเชอรัล เฟรนซ์
มาสซาจ

Body slide

บอดี ้ สไลด์

Kissing

คิสซิง
สตริ ป

Natural French

Strip

Lap dance
Peep show

แลป ดานซ์
พีบ โชว์

Dildo

เอแนล
ดิลโด

Vibrator

ไวเบรเตอร์

GFE (girl friend
experience)

จีอีเอฟ (เกิล เฟรนด์
เอ็กซพีเรี ยนซ์)

Anal

ความหมาย
การสัมผัสทางเพศระหว่างปากกับอวัยวะเพ
ศหรื อทวารหนัก ซึง่ เรียกว่า เฟลลาชิโอ,
คันนิลงิ กัส หรื อ แอนิลงิ กัส
บริ การที่รวมถึงการร่วมประเวณี
การใช้ มือกระตุ้นองคชาติจนกระทัง่ น ้ากาม
หลัง่ ออกมา
โดยปกติเกิดขึ ้นตอนจบของการนวดตัว
ใช้ มือช่วยปลดเปลื ้องความใคร่หลังการนวด
ใช้ มือช่วยปลดเปลื ้องความใคร่หลังการนวด
การร่วมเพศโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
การร่วมเพศทางทวารหนักโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอ
นามัย
การใช้ ปากกับองคชาติโดยไม่ใช้ ถงุ ยาง
การสัมผัสและการนวดร่างกาย
อาจเป็ นได้ ทงเพื
ั ้ ่อการบาบัดโรคหรื อเพื่อราค
ะ
การนวดแบบที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางเพศถูร่างของ
ตนเองขึ ้นๆ ลงๆ กับร่างของลูกค้ า
การสัมผัสระหว่างปากต่อปาก
การเต้ นแบบยัว่ ยวนพร้ อมกับเปลี ้องเสื ้อผ้ าไ
ปด้ วย
การเต้ นช้ าๆ และยัว่ ยวนบนตักของลูกค้ า
ลูกค้ านัง่ อยูอ่ ีกด้ านหนึง่ ของหน้ าต่างกระจก
และจ่ายเงินเพื่อดูผ้ ใู ห้ บริ การทางเพศเต้ นรา
และสัมผัสตัวเอง
การร่วมเพศที่สอดใส่ทางทวารหนัก
องคชาติเทียม หรื อที่เรี ยกว่า ลึงค์เทียม
ปกติทาด้ วยยางนิ่มๆ
องคชาติเทียมที่สนั่ สะเทือนได้
หรื อเครื่ องมือสัน่ สะเทือนทีใ่ ช้ กบั อวัยวะเพศ
บริ การทางเพศทีด่ เู หมือนให้ ด้วยความรักแล
ะไม่ใช่ด้วยเงิน มีความหมายต่างๆ
กันหลายความหมาย
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ภาษาอังกฤษ
Escort (outcall)

การออกเสียงในภาษาไทย
เอสคอร์ ต (เอ้ าท์คอล)

Social escort

โซเชียล เอสคอร์ ต

Incall, (In house)

อินคอลล์ (อิน เฮาส์)

Social escort

โซเชียล เอสคอร์ ต

Brothel

โบรเธล
เอสคอร์ ต เอเจนซี่

Escort agency

Sole trader, private
worker

โซล เทรดเดอร์ ไพรเวท
เวิร์คเกอร์

ความหมาย
ผู้ให้ บริ การทางเพศเดินทางไปหาลูกค้ าตาม
ทีไ่ ด้ จอง (บุ๊ค) ไว้
การจองตัวไปข้ างนอก
ซึง่ ไม่รวมถึงบริการทางเพศ
ลูกค้ าเดินทางมาพบผู้ให้ บริ การทางเพศตา
มที่ได้ จองไว้
บุคคลที่ได้ รับค่าแรงให้ ใช้ เวลาอยูก่ บั ลูกค้ า
แต่ไม่รวมถึงการให้ บริ การทางเพศ
สถานโสเภณี
เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับงานทางเพศ
ที่จดั หางานให้ กบั ผู้ให้ บริ การทางเพศมากก
ว่าหนึง่ คน ขึ ้นไป
และเป็ นงานนอกสถานทีเ่ ท่านัน้
ผู้ให้ บริ การทางเพศที่ทางานเป็ นอิสระ
คือไม่ร่วมกับผู้ให้ บริ การทางเพศคนอื่นๆ

คาแนะนาความปลอดภัย - Safety tips
คาแนะนาเหล่านี ้สาหรับให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศนาไปคิดไตร่ตรอง นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงกลยุทธ์ความปลอดภัยที่แต่ละคนควรนาไปใช้
และไม่ใช่วา่ จะได้ ผลสาหรับทุกคนเท่านัน้
แต่เป็ นการให้ ความคิดว่าคาแนะนาอันไหนที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ สาหรับธุรกิจทีท่ าและที่เข้ าได้ กบั สถานการณ์แวดล้ อม

ผู้ให้ บริการทัง้ มวล - All workers











ลองคิดเรียนวิชาป้องกันตัวเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตนเอง
คอยระวังระไวต่อการใช้ กาลังรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึ ้นได้
เต็มใจที่จะวิ่งหนีออกมาข้ างนอกทังๆ
้ ที่ยงั เปลือยกาย
เชื่อสัญชาตญาณของตนเอง อย่ารับลูกค้ าที่ทาให้ คณ
ุ รู้สกึ ไม่ปลอดภัย
มีทางเป็ นได้ ที่ลกู ค้ าที่ดื่มสุราหรือใช้ ยาเสพติดมาก่อนแล้ วจะกระทาสิ่งที่ไม่คาดฝั นหรือใช้ ความรุนแรง
คุณต้ องจัดการกับเขาด้ วยความระมัดระวัง หรือปฏิเสธการให้ บริการแก่เขาไปเลย
เก็บเอกสารแสดงตัวและบัตรเครดิตไว้ ในที่ที่ปลอดภัย และในสถานที่ทลี่ กู ค้ าไม่สามารถเข้ าถึงได้
อย่าเข้ าไปในบริเวณใดกับคนหลายคน นอกจากกับลูกค้ าของคุณเพียงคนเดียวเท่านัน้
รับเงินค่าบริการก่อนลงมือให้ บริการ แล้ วเก็บเงินนันไว้
้ ในที่ที่ปลอดภัย
มีอปุ กรณ์เตือนภัยส่วนตัวหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขฉุกเฉินเตรียมพร้ อมไว้ ลว่ งหน้ าติดตัวไว้
จัดหาเครื่องดื่มให้ ตวั เอง และอย่าทิ ้งเครื่องดื่มไว้ เบื ้องหลัง เพราะอาจมีการลอบใส่ยาในเครื่องดื่มนัน้

การให้ บริการในสถานที่ (อินคอลล์ ) - In house (incall)
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ไฟสว่าง ประตูป้องกันภัย (ซิคิวริตี ้ ดอร์) เครื่องติดต่อภายใน (อินเทอร์ คอม) ระบบการตราวจตรา ถ ้ามอง
และปุ่ มกดเมื่อเกิดความหวาดกลัว (แพนิค บัททัน่ ) ที่ติดต่อถึงกันกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
รู้แผนผังของสถานที่ และวางเส้ นทางสาหรับหลบหนี
รู้ที่เก็บสิ่งทีค่ ณ
ุ อาจใช้ เป็ นอาวุธได้ เช่น ไฟฉาย ตะเกียง กุญแจ และ รองเท้ าส้ นสูง

เอสคอร์ ต (การให้ บริการนอกสถานที)่ - Escort (outcall)



นาเงินไปเก็บไว้ ที่รถก่อนเริ่มให้ บริการ ตรวจดูวา่ มีไฟแดงกะพริบในห้ องหรือในตู้ที่อาจมาจากกล้ องถ่ายภาพวิดีโอไหม
วางเสื ้อผ้ าและกระเป๋ าถือไว้ ตรงประตูทางออก








โทรศัพท์กลับไปทีบ่ ้ านของคุณถึงแม้ วา่ จะเป็ นการโทรเข้ าเครื่องตอบรับข้ อความ
ยืนยันการจองตัว (บุ๊คกิ ้ง) โดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์บ้านของลูกค้ าก่อนที่จะออกเดินทางเป็ นระยะทางไกล
สารวจดูรอบๆ ห้ องว่ามีสิ่งใดที่คณ
ุ หรือลูกค้ าอาจใช้ เป็ นอาวุธได้ บ้าง
ตรวจดูวา่ ไม่มีคนอื่นอยูใ่ นบ้ านหรือในห้ อง
สารวจหาทางออก เช่น ตรวจดูวา่ การล็อคประตูทาอย่างไร และมีสนุ ขั อยูใ่ นบริเวณบ้ านหรือไม่
มองหาทางสาหรับหลบหนี

เอสคอร์ ตและท้ องถนน - Escort and street






บอกให้ ผ้ ใู ดผู้หนึ่งทราบว่าคุณกาลังจะไปที่ไหนและจะกลับเมื่อไร
ทาความคุ้นเคยกับย่านทีค่ ณ
ุ กาลังทางาน
จงระวังการขึ ้นรถไปกับลูกค้ าและการให้ บริการในรถ
มีที่ซอ่ นเงินที่ปลอดภัย เช่น จอดรถไว้ ใกล้ กบั สถานที่ของลูกค้ า
ใช้ ระบบเพื่อนสนิท (บัดดี ้ ซิสเต็ม) กับผู้ให้ บริการทางเพศอีกคนหนึ่ง

การทาร้ ายทางเพศในสถานที่ทางานของเรา - Sexual assault in our workplaces
การทาร้ ายทางเพศและการข่มขืนเป็ นอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นเนื่องจากไม่มีการให้ คายินยอมหรือคายินยอมนันถู
้ กยกเลิกไป
ผู้ให้ บริการทางเพศอาจตกเป็ นเป้าของการถูกทาร้ ายทางเพศ เพราะลูกค้ าบางคนคิดว่าเมื่อเขาจ่ายเงินให้ คณ
ุ แล้ ว
เขาสามารถทาอะไรได้ ทกุ อย่างตามใจชอบ

การทาร้ ายทางเพศเป็ นอาชญากรรม - Sexual assault is a crime






ไม่วา่ จะมีการหลัง่ น ้าอสุจิหรือไม่
แม้ วา่ หลังจากกิจกรรมทางเพศที่ได้ รับคายินยอมกับบุคคลนันในเวลาอื
้
่น
แม้ วา่ จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการให้ บริการทางเพศอีกแบบหนึ่ง (อาทิ เช่น อาจมีการตกลงให้ มีการร่วมเพศทางช่องคลอด
แต่นี่มิได้ หมายความว่าเป็ นการตกลงให้ มีการสอดใส่เข้ าทางทวารหนักได้ )
ไม่วา่ ผู้รับเคราะห์จะเป็ นหญิง ชาย หรือ คนข้ ามเพศ (ทรานสเจนเดอร์ )
แม้ วา่ คุณจะมีความรู้สกึ กระตุ้นทางเพศ เช่น องคชาติแข็งตัว หรือบรรลุความรู้สกึ สุดยอด นี่มิใช่เป็ นอาการแสดงความยินยอม
แต่เป็ นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกาย
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แม้ วา่ เรายินยอมที่จะให้ บริการบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน
ก็ยงั ถือว่าเป็ นอาชญากรรมถ้ าลูกค้ าใช้ กาลังบังคับให้ เราให้ บริการที่มิได้ ตกลงกันไว้ หรือภายใต้ เงื่อนไขที่มิได้ ตกลงกัน (เช่น
การร่วมเพศโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย หรือร่วมเพศด้ วยวิธีรุนแรง)
นอกจากนันยั
้ งมีเงื่อนไขจาเพาะอีกมากมายหลายประการที่มีผลต่อความอ่อนแอของเราต่อการถูกทาร้ ายทางเพศ เงื่อนไขเหล่านี ้รวมถึง
 ธรรมชาติวิสยั และที่ตงของสถานที
ั้
ท่ างานบางแห่ง (เช่นผู้ที่ทางานตามลาพังจริงๆ)
 กฎหมายที่ควบคุมงานให้ บริการทางเพศ (เช่น เมื่อผู้กระทาผิดรู้วา่ ถ้ าเรามิได้ อยูใ่ นสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต
เราจะต้ องทางานตามลาพังจึงจะถูกกฎหมาย
เขาอาจมองเห็นเราเป็ นเหยื่อที่มีความเสี่ยงระดับต่าของการใช้ กาลังรุนแรงของเขาก็ได้ )
 ความไม่สมัครใจของผู้ให้ บริการทางเพศในการที่จะรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ ้นต่อตารวจ
เพราะความหวัน่ เกรงเรื่องการเลือกปฏิบตั ิ ฯลฯ
ถ้ าคุณถูกทาร้ ายทางเพศ คุณต้ องไปโรงพยาบาลทันที เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลจะใช้ ชดุ อุปกรณ์ข่มขืน (เรพ คิท) ในการตรวจ
และจะเก็บหลักฐานจากร่างกายของคุณ เพราะฉะนันจงอย่
้
าชาระล้ างร่างกาย และแม้ กระทัง่ มือของคุณเอง
คุณควรขอให้ โรงพยาบาลติดต่อตารวจ
คุณอาจได้ รับความช่วยเหลือมากขึ ้นโดยไปที่เว็บไซต์: http://www.health.qld.gov.au/sexualassault/
เช่นเดียวกับผู้ตกเป็ นเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตจากการถูกทาร้ ายทางเพศ ผู้ให้ บริการทางเพศมักไม่กล้ าที่จะรายงานให้ ตารวจทราบ
ถ้ าคุณเคยถูกทาร้ ายทางเพศ คุณไม่ควรปล่อยให้ ประสบการณ์นี ้ของคุณถูกกระทู้ถาม ละเลย หรือ ปิ ดบัง
ถึงแม้ วา่ คุณเลือกที่จะไม่รายงานอาชญากรรมนี ้ต่อตารวจ แต่คณ
ุ ก็ยงั มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากบริการต่างๆ
หากคุณต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อมาที่ Respect Inc
เพียงเพราะกฎหมายไม่สนับสนุนสิทธิของเราในการทางานในสถานที่ที่ปลอดภัย
มิได้ หมายความว่าเราต้ องยอมรับว่าความรุนแรงเป็ นส่วนหนึ่งของอาชีพของเรา

“เยส” แปลว่ า “เยส” และ “โน” แปลว่ า “โน”
ฉันจะแต่ งตัวอย่ างไรก็ได้ ฉันจะไปที่ไหนก็ได้
การเงินและภาษี - Finance and tax
ไม่ใช่หน้ าที่ของ Respect Inc ที่จะแนะนาผู้ให้ บริ การทางเพศว่าควรทางานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย จ่ายภาษี
หรื อพยายายามบงการผู้ให้ บริ การทางเพศว่าควรจะบริหารธุรกิจทางเพศอย่างไร
ในออสเตรเลีย กรมภาษีอากร (ATO) ระบุวา่ ทุกคนที่มีรายได้ เกินปี ละ 5,000 เหรียญจะต้ องเสียภาษี
ไม่วา่ บุคคลผู้นนจะเป็
ั้
นลูกจ้ างหรือเจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก อัตราภาษีแตกต่างกันไปตามปริมาณรายได้ ของแต่ละบุคคลสาหรับปี การเงินนันๆ
้
ผู้มีอาชีพให้ บริการทางเพศทัว่ รัฐควีนสแลนด์ถกู ถือว่าเป็ นผู้รับจ้ างอิสระ ไม่วา่ จะทางานในสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาตหรือส่วนตัว ผู้ให้
บริการทางเพศมีสิทธิขอหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN)ได้ จาก ATO อนึ่ง ในการยื่นขอหมายเลข ABN นี ้
ผู้ให้ บริการทางเพศจาเป็ นต้ องมีหมายเลขแฟ้มภาษี (TFN) ก่อน
ผู้ให้ บริการทางเพศที่มาจากต่างประเทศสามารถลงทะเบียนได้ ถ้าเขามีวีซา่ ทีอ่ นุมตั ิให้ เขาทางานได้ ในออสเตรเลีย
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ได้ เสนออัตราภาษีสาหรับภาษีรายได้ จากบริ การส่วนตัว (PSI) อัตรานี ้ไม่ใช่สาหรับผู้ให้ บริการทางเพศเท่านัน้
แต่รวมถึงผู้ให้ บริการส่วนตัวทังมวล
้
(อาทิ เช่น หมอนวด ช่างทาผม ผู้ให้ บริการทางเพศ ฯลฯ) โดยพื ้นฐาน ด้ วยอัตรา PSI
นี ้เราจะเสียภาษีตา่ กว่าเจ้ าของธุรกิจธรรมดา
ATO

ถ้ าคุณมีรายได้ สงู เกิน 75,000 เหรียญต่อปี คุณก็ขอจดทะเบียนสาหรับ GST (ภาษีสินค้ าและบริการ) กับ ATO ได้
ATOมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถโทรถึงโดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวเพื่อขอทราบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของเรา

ผู้ให้ บริการทางเพศทังหลายมี
้
สิทธิใช้ โทรศัพท์ที่ทางานของ Respect Inc เพื่อโทรถึง ATO หรือคุณจะติดต่อทางออนไลน์ก็ได้
รายได้ จากบริการส่ วนตัว - 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

การแจ้ งรายได้ ของคุณและการเสียภาษีอาจให้ ประโยชน์บางอย่าง
 คุณอาจเคลมค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าเช่ารถ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน
คุณควรตรวจสอบเรื่องนี ้กับสมุห์บญ
ั ชีของคุณก่อนที่คณ
ุ จะยื่นภาษีรายได้
 คุณสามารถยื่นคาร้ องขอกู้เงินจากธนาคารหรือขอบัตรเครดิต ถ้ าคุณมีหลักฐานการพิสจู น์รายได้ มาแสดง
 คุณสามารถใช้ บริ การ EFTPOS ได้ ด้วย

การทาบัญชี - Bookkeeping
ถ้ าคุณจดจานวนเงินที่คณ
ุ ได้ รับจากการทางานแต่ละครัง้ ลงในสมุด คุณก็จะสามารถทราบว่าคุณมีรายได้ วนั ละและเดือนละเท่าไร
รวมทังผลก
้ าไร นี่จะช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการทาบัญชีเมื่อถึงเวลาที่คณ
ุ ต้ องยื่นภาษีรายได้ แม้ วา่ คุณจะมีสมุห์บญ
ั ชี
(แอ็คคาวน์ทนั่ )ทางานให้ คณ
ุ แต่คณ
ุ ก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีของคุณด้ วย อย่างไรก็ตาม
คุณสามารถนาค่าทาบัญชีและค่าทาภาษีรายได้ ไปหักภาษีรายได้ ในฐานะเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการทางาน
Respect Inc มีรายชื่อสมุห์บญ
ั ชีและนักบัญชีที่ให้ ความเป็ นมิตรกับผู้ให้ บริการทางเพศ บุคคลเหล่านี ้จะให้ ความช่วยเหลือแก่คณ
ุ ได้

การเรียกเก็บค่ าบริการจากลูกค้ า - Charging your clients
เราทุกคนต่างรู้วา่ ตัวเราเองมีคา่ เท่าไร ค่าบริการที่เราเรียกเก็บเป็ นความสมัครใจของเราเอง โปรดพึงระลึกว่าเรากาลังขายบริการพิเศษ
เพราะฉนันจึ
้ งควรเรียกเก็บค่าบริการตามนัน้ คุณคงไม่ต้องการที่จะกาหนดค่าบริการต่ากว่าที่ควร
ศึกษาคาโฆษณาของผู้ให้ บริการทางเพศรายอื่นๆ ราคาที่เขาเรียกเก็บสาหรับบริการต่างๆ และการเสนอตัวของเขาต่อตลาด
หลังจากนันคุ
้ ณก็เขียนคาโฆษณาของคุณเอง และตังอั
้ ตราค่าบริการตามที่คณ
ุ พอใจ

การเลือกปฏิบัติ – Discrimination
ถ้ าคุณขอกู้เงินหรือขอใช้ บริการ EFTPOS และเชื่อว่าการที่คาร้ องของคุณถูกปฏิเสธนันเป็
้ นเพราะคุณเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศ
คุณสามารถติดต่อไปที่คณะกรรมาธิการต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิควีนสแลนด์ (แอนตี ้ ดิสคริมิเนชัน่ คอมมิชชัน่ ควีนสแลนด์)
เพื่อขอทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณ
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ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิสาหรับบุคคลที่กีดกันเราในเรื่องที่พกั อาศัยหรือการใช้ บริการอื่นๆ เพราะเราเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศ อนึ่ง
การที่บคุ คลหนึ่งบุคคลใดพยายามใช้ อาชีพให้ บริการทางเพศที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเป็ นข้ ออ้ าง ในการพรากบุตรของเราไปจากการดูแลของเรา
ให้ ถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นการเลือกปฏิบตั ิในรัฐควีนสแลนด์
ADCQ ลิงค์ : http://www.adcq.qld.gov.au

อะไรทีถ่ ูกกฎหมายและอะไรทีไ่ ม่ถูกกฎหมาย? - What’s legal and what’s not?
กฎหมายที่ควบคุมงานบริการทางเพศระบุอยูใ่ น พ.ร.บ. โสเภณี (ควีนสแลนด์) 1999 (PA) และประมวลกฎหมายอาญา ควีนสแลนด์
1899 (CC)

การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนของผู้ให้ บริการทางเพศ - Licensing and registration of sex workers
คุณไม่จาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเพื่อที่จะทางานเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศในรัฐควีนสแลนด์
ในรัฐควีนสแลนด์ งานให้ บริการทางเพศที่ถกู กฎหมายมีอยูด่ ้ วยกันสองแบบ คือ:
 การทางานเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศในสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต
 การทางานเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศตามลาพัง (ผู้ค้าลาพัง หรือ ผู้ทางานส่วนตัว)
งานให้ บริการทางเพศแบบอื่นถือว่าเป็ นการผิดกฎหมายในรัฐควีนสแลนด์ ถ้ าคุณทางานในสถานโสเภณี
คุณจะต้ องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพทางเพศที่ทนั ต่อเหตุการณ์ แต่ใบรับรองนี ้ไม่จาเป็ นสาหรับผู้ทางานส่วนตัว

การค้ าประเวณีคอื อะไร? - What is prostitution?
ตามประมวลกฎหมายอาญา (s229E) ความหมายของการค้ าประเวณีคือ:
(1) บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะถูกถือว่าพัวพันกับการค้ าประเวณี ถ้ าบุคคลผู้นนพั
ั ้ วพัน หรือเสนอตัวที่จะพัวพัน
ในลักษณะที่เป็ นการค้ ากับอีกบุคลลหนึ่ง ในกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ้—
(ก) การร่วมประเวณี
(ข) การสาเร็จความใคร่ด้วยมือ
(ค) การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
(ง) กิจกรรมใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการร่วมประเวณี การสาเร็จความใคร่ด้วยมือ การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
ที่เกี่ยวข้ องกับการที่บคุ คลหนึ่งใช้ อีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความพอใจทางเพศซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสทางร่างกาย

การค้ าประเวณีท่ ีผิดกฎหมาย - Unlawful Prostitution
การค้ าประเวณีที่ผิดกฎหมายคือการทีผ่ ้ ใู ห้ บริการทางเพศส่วนตัวพักอาศัยรวมกับผู้ให้ บริการทางเพศรายอื่นๆ
มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ งานอื่นๆ (เช่นสานักงานเอสคอร์ ต หรือ สถานอาบอบนวด) หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึง่ ทังๆ
้ ที่ร้ ู
ได้ เข้ าร่วมในการจัดหาบริการโสเภณี
เรื่องนี ้ไม่รวมถึงผู้ให้ บริการทางเพศที่ทางานอยูใ่ นที่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับสที่ระบุอยูใ่ นใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด
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คนรับข่ าวสาร

– CC s229HA(5) - Message Takers – CC s229HA(5)

ในฐานะเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัว คุณจะจ้ างใครให้ ทาหน้ าที่เป็ นพนักงานต้ อนรับ (รีเซ็พชัน่ นิสต์) ให้ คณ
ุ ไม่ได้
แต่คณ
ุ มีสิทธิจ้างใครเป็ นผู้รับข่าวสารแทนคุณได้ คนรับข่าวสารมีหน้ าที:่
 เพียงแต่รับข่าวสารเพื่อความแน่ใจในความปลอดภัยของผู้ให้ บริการทางเพศ
 ต้ องรับข่าวสารจากผู้ให้ บริการทางเพศโดยตรง
 ต้ องไม่เป็ นผู้มีอาชีพให้ บริการทางเพศ
 รับข่าวสารให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศได้ เพียงรายเดียว

คนขับรถ

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

ปั จจุบนั นี ้ ผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัวสามารถจ้ างคนขับรถได้ แต่คนขับรถจะต้ องมีใบอนุญาตสาหรับการควบคุมฝูงชนด้ วย
ผู้ออกใบอนุญาตนี ้คือสานักงานแฟร์ เทรดดิ ้ง ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้ วยผู้จดั หาความมัน่ คงปลอดภัย (Qld) 1993 คนขับรถ:
 อาจเข้ าร่วมในการจัดหาโสเภณีได้ ไม่มากไปกว่าขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นคนขับรถเท่านัน้
 ทางานให้ กบั ผู้ให้ บริการทางเพศได้ เพียงหนึ่งราย

ความปลอดภัย / คนคุ้มกัน

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

ผู้ให้ บริการทางเพศสามารถจ้ างคนคุ้มกัน (บอดี ้การ์ ด) ได้ หนึ่งคน แต่คนคุ้มกันจะต้ องมีใบอนุญาตควบคุมฝูงชนด้ วย
ผู้ออกใบอนุญาตนี ้คือสานักงานแฟร์ เทรดดิ ้ง ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้ วยผู้จดั หาความมัน่ คงปลอดภัย (Qld) 1993 คนคุ้มกัน:
 อาจเข้ าร่วมในการจัดหาโสเภณีได้ ไม่มากไปกว่าขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นคนคุ้มกันเท่านัน้
 ทางานให้ กบั ผู้ให้ บริการทางเพศได้ เพียงหนึ่งราย

คนคุ้มกันและคนขับรถจะเป็ นคนเดียวกันได้ ไหม? - Can the Bodyguard & Driver be the same
person?

คุณสามารถจ้ างใครก็ได้ ให้ เป็ นทังคนคุ
้ ้ มกันและคนขับรถของคุณ
ตราบใดทีบ่ คุ คลผู้นนมี
ั ้ ใบอนุญาตคนคุ้มกันและใบขับขี่รถยนต์ตามที่ระบุไว้ ในพ.ร.บ. ว่าด้ วยผู้จดั หาความมัน่ คงปลอดภัย (Qld) 1993
และทางานให้ กบั ผู้ให้ บริการทางเพศเพียงหนึ่งรายเท่านัน้

การโฆษณา – พ.ร.บ. การโสเภณี (Qld) 1999 - s92 – s96C - Advertising – Prostitution Act (Qld) 1999s96c

มีคาแนะแนวทางเกี่ยวกับการโฆษณาอย่างเฉพาะเจาะจง ที่ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ในฐานะกฎข้ อบังคับทัว่ ไป:
 เราอาจไม่ใช้ คาว่า “นวด” ในการโฆษณาถ้ าเราให้ บริ การทางเพศ – เรื่ องนีร้ วมทังการปลเดเปลื
้
้องความใคร่ด้วยมือ หรือ “แฮปปี ้
เอ็นดิ ้ง” – s95
 เราจะบรรยายบริ การของเราในโฆษณาไม่ได้ – s93(1)
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การเจรจาเกี่ยวกับบริการต่างๆ ทางโทรศัพท์ไม่ถือว่าเป็ นการโฆษณา คุณสามารถบรรยายบริการที่คณ
ุ ให้ หรือไม่ให้ ทางโทรศัพท์
คุณสามารถเจรจาเกี่ยวกับอัตราค่าบริการที่คณ
ุ เรียกเก็บทางโทรศัพท์
และแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าคุณรวมหรือไม่รวมการนวดเข้ าไว้ ในบริการของคุณด้ วย เรื่องนี ้สาคัญ
เพราะผู้ที่สนใจจะเป็ นลูกค้ ามีทา่ ว่าอาจต้ องการบริการเฉพาะบางอย่าง
และอาจผิดหวังถ้ าเขาทราบว่าบริการนันไม่
้ มีให้ ระหว่างที่ทาการจอง
การโฆษณาจะต้ องไม่กระทาผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์ หรือ วิดีโอ – s93(3)
การโฆษณาจะต้ องไม่เป็ นไปในทานองชักชวนให้ ใครมาสมัครเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศ – s94
คุณจะโฆษณาว่าคุณมีอาชีพเป็ น “โซเชียล เอสคอร์ ต” และให้ บริการทางเพศด้ วย ไม่ได้

นี่เป็ นเรื่องที่ต้องระวังให้ จงหนัก เปรียบเสมือนเดินอยู่ในบริ เวณที่มีท่ นุ ระเบิดฝั งอยู่
ถ้ าคุณไม่ แน่ ใจว่ าคาโฆษณาของคุณอยู่ภายในกรอบของคาแนะแนวทางหรื อไม่ คุณควรติดต่ อ PLA หรือไปที่เว็บไซต์ ท่ ี:
www.pla.qld.gov.au/advertising/userGuideApprovFormAdvertPros.htm

การทางานจากบ้ านของคุณเอง - Working from your own home
คุณทางานจากบ้ านของคุณเองก็ได้ ตราบเท่าที่มีคณ
ุ เพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่ให้ บริการทางเพศในอาคารหลังนัน้
หากว่าอาคารนี ้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของคูค่ รองของคุณด้ วยเหมือนกัน เขาผู้นนจะต้
ั ้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเจรจาต่อรอง ต้ อนรับลูกค้ า
ขานรับเมื่อถูกเรียกตัวหรือตอบคาถาม หรือได้ รับสินจ้ างรางวัลจากผู้ให้ บริการทางเพศ ถ้ าคูค่ รองของคุณไม่มีรายได้ อิสระ
ตารวจอาจอ้ างว่าคูค่ รองของคุณได้ รับผลประโยชน์ทางการเงินจากงานขายบริการทางเพศของคุณ และตังข้
้ อหากับเขาตาม CC s229H
หรือ 229F โปรดทราบว่า สถานการณ์สว่ นตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลที่ออกมาขึ ้นอยูก่ บั การสอบสวนของตารวจ
ถ้ าคุณมีสญ
ั ญาเช่าบ้ าน คุณควรตรวจดูวา่ มีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจจากบ้ านที่พกั อาศัยอยู่

งานตามถนนและงานบาร์

– PA s73 - Street and bar work – PA s73

การเสนอบริการทางเพศให้ แก่ใครก็ตามที่มีทีทา่ ว่าจะเป็ นลูกค้ าในสถานที่สาธารณะ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย
และถือว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน ถ้ าบุคคลผู้นนทาบทามคุ
ั้
ณในที่สาธารณะเพื่อบริการทางเพศ
คุณอาจถูกตังข้
้ อหาถ้ าคุณให้ รายละเอียดแก่ผ้ ทู คี่ ณ
ุ คิดว่าเขาน่าจะเป็ นลูกค้ าในที่สาธารณะ เช่นที่ร้านกาแฟ สถานกาสิโน ไนท์คลับ โรงแรม
ถนนหนทาง สโมสร และที่จอดพักรถบันทุก มีข้อยกเว้ นสาหรับตารวจ เพื่อที่เขาจะได้ สามารถปลอมตัวเป็ นลูกค้ าหรือเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐาน

โมเต็ลและโรงแรม - Motels and hotels
ไม่เป็ นการผิดกฎหมายถ้ าผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัวทางานจากห้ องพักในโมเต็ลหรือในโรงแรม อย่างไรก็ตาม
เป็ นการผิดกฎหมายถ้ าผู้ให้ บริการทางเพศสองคนหรือมากกว่านี ้ทางานร่วมกัน ดังนัน้
ถ้ าคุณทางานจากที่พกั อาศัยร่วมกับผู้ให้ บริการทางเพศคนอื่นๆ คุณจะถูกถือว่ากระทาผิดกฎหมาย ทังนี
้ ้ เพราะคุณไม่ได้ ทางานคนเดียว
ถ้ าผู้จดั การโมเต็ลปฏิบตั ิไปในเชิงกีดกันไม่ให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศพัก ทังนี
้ ้เพราะบุคคลผู้นี ้เป็ นผู้ให้ บริการทางเพศ
ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ต้ องใช้ มาตราของพ.ร.บ.ต่อต้ านการกีดกัน 1991 กับสถานการณ์เฉพาะนี ้ของคุณ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี ้อาจไม่เข้ าข่ายการกีดกัน
ถ้ าโมเต็ลหรือโรงแรมได้ แสดงเงื่อนไขของสัญญาของการเข้ าพักไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนที่คณ
ุ สอบถามเกี่ยวกับห้ องพัก
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ว่าผู้พกั จะใช้ ห้องพักเป็ นสถานที่ดาเนินธุรกิจเพื่อการหารายได้ หรือไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้จดั การโมเต็ลหรือโรงแรมจะต้ องใช้ เงื่อนไขและกฎข้ อบังคับเดียวกันนี ้กับลูกค้ าทุกคน
เท่าที่กฎหมายเป็ นอยูข่ ณะนี ้
ยังไม่ปรากฎแจ่มแจ้ งว่าผู้จดั การโมเต็ลหรือโรงแรมมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัวเช่าห้ องพัก
ด้ วยเหตุผลที่วา่ ผู้ประสงค์จะเช่าห้ องพักจะใช้ ห้องพักนันเป็
้ นสถานที่ทางานบริการทางเพศที่ถกู กฎหมาย
ขอแนะนาให้ คณ
ุ เลือกใช้ โมเต็ลหรือโรงแรมที่เป็ นมิตรจะดีกว่า

การจัดหาเพื่อการค้ าประเวณี

– CC s229G - Procuring prostitution – CC s229G

ตามกฎหมาย การจัดหาเพื่อการค้ าประเวณีหมายความว่า “บุคคลผู้นนโดยรู
ั้
้ อยูแ่ ก่ใจ
ได้ หลอกล่อหรือเกณฑ์บคุ คลอื่นเพื่อเจตนาของการใช้ ประโยชน์ทางประเวณี” อนึ่ง
ถือว่าเป็ นการผิดกฎหมายที่จะจัดหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ:
 ให้ บริการทางเพศ ไม่วา่ จะในรัฐควีนสแลนด์หรือในรัฐอื่น
 ให้ ออกจากรัฐควีนสแลนด์เพื่อการค้ าประเวณีในรัฐอื่น หรือ
 ให้ มาที่รัฐควีนสแลนด์เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
 ออกจากสถานที่พานักอาศัยปกติในรัฐควีนสแลนด์ เพื่อไปทางานค้ าประเวณี ไม่วา่ จะในรัฐควีนสแดลน์หรือที่ใด
ถ้ าคุณจัดหาใครคนหนึ่งเพื่อการค้ าประเวณี การกระทาของคุณถือว่าเป็ นอาชญากรรม มีระวางโทษจาคุก 7 ปี
ถ้ าบุคคลที่คณ
ุ จัดหามิใช่ผ้ ใู หญ่ หรือเป็ นบุคคลที่มีความอ่อนแอทางจิต คุณอาจได้ รับระวางโทษจาคุกสูงสุดถึง 14 ปี

การเข้ าร่ วมการค้ าประเวณีกับบุคคลอื่น

- CC s229H - Knowingly participating in prostitution by

another – CC s229H

ในระหว่างที่คณ
ุ ทางานเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัว (คือไม่ใช่ทางานในสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต) คุณอาจถูกตารวจตังข้
้ อหาถ้ าคุณ
“เข้ าร่วมโดยรู้อยูแ่ ก่ใจ” กับอีกบุคคลหนึ่งในการประกอบการค้ าประเวณี
คุณอาจถูกตังข้
้ อหา ถ้ าคุณ:
 ใช้ อาคารหรือที่พกั อาศัยร่วมกับผู้ให้ บริการทางเพศอีกคนหนึ่ง แม้ วา่ คุณกับเขาจะทางานต่างเวลากันก็ตาม
 จัดหาบริการต่างๆ ให้ กบั ผู้ให้ บริการทางเพศคนอื่นๆ – ทาร่วมกันเป็ นคู่ หรือทาร่วมกันแบบสหกรณ์
 ส่งลูกค้ าไปให้ ผ้ ใู ห้ บริการทางเพศคนอื่นๆ







จัดหาเพื่อนไว้ ใกล้ เคียง เพื่อความปลอดภัยส่วนตัว
ใช้ บตั รเครดิตของบุคคลอื่นเพื่อชาระค่าโฆษณาหรือค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ
ใช้ SIM การ์ ดของบุคคลอื่น
ทางานในสถานโสเภณีที่ไม่มีใบอนุญาต
ทางานให้ กบั สานักงานเอสคอร์ ตและให้ บริการทางเพศส่วนตัว
ทางานในสถานอาบอบนวด และให้ บริการทางเพศ (รวมถึงการใช้ มือปลดเปลื ้องหรือ “แฮปปี ้ เอ็นดิ ้ง)

บุคคลอีกคนหนึ่งอาจถูกตังข้
้ อหา ถ้ าเขา:


ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ (เช่น บัตร เครดิต โทรศัพท์) เพื่อสนับสนุนให้ คณ
ุ ทางานค้ าประเวณีตอ่ ไป
เช่นลงโฆษณา เช่าที่พกั อาศัย หรือซื ้อโทรศัพท์ให้ คณ
ุ เป็ นต้ น

Page 23 of 25





ขับรถพาคุณไปหาลูกค้ าโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมให้ ทาเช่นนันได้
้
ทาหน้ าที่เป็ นคนคุ้มกัน ณ อาคารที่พกั โดยไม่มีใบอนุญาตให้ ทาเช่นนนันได้
้
ทาหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ รับโทรศัพท์ โอนสาย หรือแจ้ งให้ ผ้ โู ทรเข้ ามาให้ โทรไปอีกหมายเลขหนึ่ง
หรือส่งข่าวต่อด้ วยวิธีหนึ่งวิธีใด รับจองตัว หรือ รับเงิน

กฎหมายว่ าด้ วยถุงยางอนามัยในรัฐควีนสแลนด์

– PA s77A - Condoms Laws in Queensland – PA

s77A

เป็ นการผิดกฎหมายในรัฐควีนสแลนด์ ถ้ าคุณเสนอให้ บริการทางเพศแก่ลกู ค้ าโดยไม่ใช้ อปุ กรณ์ป้องกัน (ถุงยางอนามัย ถุงยาง เฟมิดอม
และ แดม) เราจะต้ องใช้ อปุ กรณ์ป้องกันสาหรับการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทกุ ประเภท รวมทังการมี
้
เพศสัมพันธ์ทางปาก
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตังข้
้ อหาและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่างๆที่เกิดจากการติดเชื ้อด้ านเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ)
อนึ่ง เป็ นการผิดกฎหมายด้ วยถ้ าลูกค้ าขอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ อปุ กรณ์ป้องกัน ก้ าวก่ายการใช้ อปุ กรณ์ป้องกัน ทาความเสียหาย
หรือถอดถอนอุปกรณ์ป้องกัน
ลูกค้ าที่จงใจทาความเสียหาย ใช้ หรือยังคงใช้ อปุ กรณ์ป้องกันที่เขารู้ดีวา่ ชารุด ถือว่าลูกค้ าผู้นนได้
ั ้ กระทาผิดกฎหมาย
และอาจถูกตังข้
้ อหาและถูกศาลปรับ
การใช้ ถงุ มือสาหรับการปลดเปลื ้องความใคร่ด้วยมือเป็ นนโยบายของสถานโสเภณี
แต่ไม่เป็ นข้ อบังคับตามกฎหมายสาหรับผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัวในรัฐควีนสแลนด์

เพศสัมพันธ์ ทางปากคืออะไร?

- What is oral sex?

เพศสัมพันธ์ทางปากมีความหมายตามที่ระบุไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาควีนสแลนด์ 1899
มาตรา 229E (5) ให้ คาจากัดความการมีเพศสัมพันธ์ทางปากไว้ วา่ :
 การสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลหนึ่ง ด้ วยส่วนหนึ่งส่วนใดของปากของอีก บุคคลหนึ่ง

การร่ วมประเวณีคืออะไร?

- What is sexual intercourse?

การร่วมประเวณีมีความหมายตามที่ระบุไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาควีนสแลนด์ 1899
มาตรา 229D ให้ คาจากัดความการร่วมประเวณีไว้ วา่ :
 การสอดใส่ ไม่วา่ จะตื ้นลึกแค่ไหน เข้ าไปในช่องคลอด แคมช่องคลอด ทวารหนักของบุคคลหนึ่ง
ด้ วยอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของอีกบุคคลหนึ่ง
 การสอดใส่ ไม่วา่ จะตื ้นลึกแค่ไหน เข้ าไปในช่องคลอด แคมช่องคลอด ทวารหนักของบุคคลหนึ่ง
ด้ วยวัตถุทบี่ คุ คลอีกผู้หนึ่งเป็ นผู้ใช้
 การสอดใส่ไม่รวมถึงการสอดใส่ที่ดาเนินไปตามหลักการแพทย์ที่ถกู สุขลักษณะ หรือเพื่อการบังคับใช้ ตามกฎหมาย

หน้ าที่ดูแลสุขภาพทางเพศ - Sexual health duty of care
ภายใต้ มาตรา 143 ของพ.ร.บ.สาธารณสุข (Qld) 2005 บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะต้ องไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการ:
 ทาให้ บคุ คลอื่นตกอยูใ่ นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื ้อของโรคที่ต้องแจ้ งให้ ทางการสาธารณสุขทราบ หรือ
 ทาให้ บคุ คลอื่นติดเชื ้อของโรคที่ที่ต้องแจ้ งให้ ทางการสาธารณสุขทราบ
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อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเป็ นการกระทาความผิด ถ้ า เมื่ออีกบุคคลหนึ่งถูกทาให้ ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ยงต่ออันตราย และอีกบุคคลหนึ่ง:
รู้วา่ บุคคลผู้นนติ
ั ้ ดเชื ้อโรคดังกล่าว และ
ยอมรับการเสี่ยงต่อการติดเชื ้อด้ วยความสมัครใจ

ถ้ าคุณต้ องการทราบว่าโรคที่ต้องแจ้ งให้ ทางการสาธารณสุขทราบคืออะไร โปรดดูมาตรา 63 ของ พ.ร.บ. สาธารณสุข (Qld) 2005
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PubHealA05.pdf

พ.ร.บ. โสเภณี (Qld) 1999 ลงบัญชีรายชื่อโรคที่แพร่เชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (การติดเชื ้อ) ไว้ ดงั ต่อไปนี ้l:


แผลริมอ่อน (Chancroid)










โดโนวาโนซิส (Donovanosis)
คลามีเดียที่อวัยวะเพศ (Genital Chlamydia)
โรคพุพองที่อวัยวะเพศ (เมื่อมองเห็นแผล) (Genital herpes)
หูดที่อวัยวะเพศ (เมื่อมองเห็นแผล) (Genital warts)
โรคหนองใน (Gonorrhoea)
ไวรัสความบกพร่องของภูมิค้ มุ กันมนุษย์ (เอชไอวี) [Human immunodeficiency virus (HIV)]
โรคต่อมน ้าเหลืองโต เวเนเร็ม (Lymphogranuloma venereum)
โรคซิฟิลิส (Syphilis)
โรคอีกโรคหนึ่งหรืออาการที่บรรยายไว้ ภายใต้ กฎข้ อบังคับ



เป็ นการผิดกฎหมาย
และผู้ให้ บริการทางเพศจะต้ องไม่ทางานที่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาตระหว่างระยะเวลาใดที่ทราบว่าตนเองติดเชื ้อของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสั
มพันธ์ จะถือว่าคุณได้ ทราบว่าคุณได้ ตดิ เชื ้อของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ นอกเสียจากว่าคุณสามารถแสดงให้ เห็นว่า:
 ได้ มีการตรวจร่างกายหรือการทดสอบตามเวลาที่ถกู ต้ องภายใต้ กฎข้ อบังคับ และ
 มีเหตุผลสมควรทีผ่ ้ ใู ห้ บริการทางเพศเชื่อว่าเขาไม่ได้ ติดเชื ้อของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์

สถานโสเภณีท่ มี ีใบอนุญาต - Licensed brothels
เป็ นการกระทาที่ถกู กฎหมาย ถ้ าคุณจะทางานกับผู้ให้ บริการทางเพศคนอื่นๆ
ที่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาตจากองค์การออกใบอนุญาตสถานโสเภณี ในระหว่างที่คณ
ุ ทางานอยูท่ ี่นี่
คุณจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับต่อไปนี ้:
 ผู้ให้ บริการทางเพศจะต้ องไม่เข้ าร่วมงานค้ าประเวณี ณ
สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาตในระหว่างที่มีการติดเชื ้อของโรคที่แพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์
 คุณต้ องมีใบรับรองสุขภาพทางเพศที่ทนั ต่อเหตุการณ์ติดตัวไว้ เสมอ
 คุณไม่จาเป็ นต้ องมีใบอนุญาตหรือจดทะเบียนในการที่จะทางานที่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต หรือเป็ นผู้ให้ บริการทางเพศส่วนตัว
 คุณจะต้ องมีเอกสารแสดงตัวว่าคุณอายุเกิน 18 ปี อย่างไรก็ตาม
เป็ นที่ยอมรับว่าผู้ให้ บริการทางเพศต้ องการปิ ดบังชื่อเสียงเรียงนามของตนเอง
และอาจไม่ต้องการให้ มีการถ่ายสาเนาเอกสารแสดงตัว
เรื่องนี ้เป็ นที่ยอมรับได้ ภายใต้ คาแนะแนวทางขององค์การออกใบอนุญาตการค้ าประเวณี
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