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สว็อบได้รับเงินทุนและการสนันสนุนจากเทศบาลนครซิดนีย์เพื่อจัดทำาโปรเจ็คเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการงาน	หนังสือเล่มนี้จัดทำาเพื่อพนักงานบริการในเมืองซิดนีย์	
มีทั้งหมด	3	ภาษาด้วยกันคือ	ภาษาไทย	จีน	และเกาหลี

สว็อบ	โครงการของพนักงานบริการ	
SWOP services

สว็อบรณรงค์และส่งเสริมเรื่ีองสุขภาพ	ความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงานบริการโดยเน้นภาคปฏิบัติในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	
เราเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลด้านทางสุขภาพของพนักงานบริการในรัฐนิวเซาว์เวลล์

จุดประสงค์หลักของเรา
Our Mission

• ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานบริการใน
รัฐนิวเซาว์เวลล์

• เสริมสร้างกำาลังใจให้แก่พนักงานบริการในรัฐนิวเซาว์เวลล์เพื่อพวกเราจะได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการทำางาน	เราคาดหวังให้สังคมเข้าใจใน
งานบริการเเละให้ความยุติธรรม

เราจัดโปรแกรมต่างๆเพื่อดูและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและมีการออกเยี่ยมตามสถาน
บริการ	เราทำางานร่วมกับเจ้าของร้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เขาสนับสนุนให้พนักงาน
บริการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย	ร่วมถึงทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทำางาน

สว็อบให้บริการฟรีและปกปิดข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ	เราให้บริการแก่พนักงานทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	บริการของเรามีดังนี้
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี	ไวรัสตับอักเสบซี		โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• แจกฟรีถุงยางอนามัย,	ถุงมือ,	แผ่นแดม	และเจลหล่อลื่น	สำาหรับพนักงานบริการเพื่อ

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
• ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำางาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย
• ให้คำาปรึกษาแนะแนวและการช่วยเหลือที่เป็นความลับ	
• มีอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดยา	
• คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรี	
• นิตยสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆสำาหรับพนักงานบริการ	
• ห้องสมุด	
• อ้างอิงเพื่อส่งต่อขอรับบริการด้านกฏหมาย,	การเงิน	และงานบริการด้านอื่นๆ	
• การออกเยี่ยมตามสถานบริการ	
• จัดพบปะหรือประชุมในเชิงปฏิบัติสำาหรับกลุ่มพนักงานบริการ	
• จำาหน่ายถุงยางเป็นกล่อง,	เจลหล่อลื่น,	แผ่นแดมและ	ฟองนำ้าอานามัยราคาถูก



สิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมาย
Legal rights and responsibilities

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าและการทำางานบริการ
Information on Visa Conditions and sex work

โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีข้อจำากัดใดๆในการทำางานบริการหากคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
หรือถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวร	(รวมทั้งผู้ถือวีซ่าคุ้มครอง)
จำานวนชั่วโมงที่คุณสามารถทำางานได้นั้น	อาจแตกต่างกันไปตามสถานะวีซ่าของคุณ	
ตัวอย่างเช่น	
• ผู้ถือวีซ่านักเรียน	ทำางานได้ไม่เกิน	40	ชั่วโมงต่อ	2	สัปดาห์และสามารถทำางานได้ไม่

จำากัดชั่วโมงเฉพาะช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเท่านั้น
• ผู้ถือวีซ่าติดตาม	สำาหรับวีซ่าติดตามนั้นชั่วโมงการทำางานจะเหมือนกับวีซ่าหลัก	เช่น

วีซ่าเรียนภาษาหรือดิพโพม่า	ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามต้องทำางานตามเงื่อนไขข้อจำากัด
ชั่วโมงถึงแม้ในช่วงปิดเทอมก็ไม่สามารถทำางานเพิ่มชั่วโมงตามวีซ่าหลักได้

• ผู้ถือวีซ่าทำางาน	สามารถทำางานได้ไม่จำากัดชั่วโมง

เงื่อนไขของวีซ่า	เว็บไซต์วีโว่
Visa	conditions,	VEVO	website

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการทำางานของคุณผ่าน	VEVO	(วีโว่	คือ	
ซอฟต์แวร์ออนไลน์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์พรมแดน	ซึ่งคุณสามารถใช้
ตรวจสอบสถานะวีซ่าปัจจุบันของคุณ)	VEVO	ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	คุณจำาเป็นต้อง
มีหนังสือเดินทางหรือบัตร	ImmiCard	และรหัสอ้างอิงที่กระทรวงฯให้มาในการใช้	VEVO	
คุณสามารถใช้	VEVO	ได้ที่	https://www.border.gov.au/Busi/Visa

การจ้างงานผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีวีซ่าหรือผู้ถือวีซ่าที่ไม่มีสิทธิ์ในการทำางานนั้นจะ
ถือว่านายจ้างกระทำาผิดประมวลกฎหมายอาญา	ด้วยเหตุนี้หากนายจ้างต้องการทราบ
ว่าเรามีวีซ่าที่อนุญาตให้ทำางานหรือสามารถทำางานได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์	เราสามารถ
ยินยอมให้นายจ้างดูหนังสือเดินทางและวีซ่าของเรา	แต่นายจ้างไม่มีสิทธิ์ทึ่จะเก็บ
หนังสือเดินทางของเรา

เพื่อแสดงให้นายจ้างทราบว่าเรามีวีซ่าที่สามารถทำางานได้	ทำาได้ดังนี้:
• ให้นายจ้างดูสำาเนาหนังสือเดินทางและ	/หรือจดหมายแสดงสถานะภาพวีซ่าของคุณ/

หรือ
• ให้สำาเนาหนังสือเดินทางหรือจดหมายแสดงสถานะภาพวีซ่าของคุณกับนายจ้าง;	หรือ
• ใช้	VEVO	และส่งอีเมล์รายละเอียดวีซ่าของคุณและเงื่อนไขการทำางานให้นายจ้าง

ของคุณ

เจ้าหน้าที่	SWOP	หรือ	Scarlet	Alliance	สามารถแนะนำาการใช้	VEVO	ได้



กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในรัฐนิวเซ้าท์เวลล์	
Laws in NSW

งานบริการเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย		

สถานบริการ/ร้าน		(Brothel)		การดำาเนินธุรกิจขายบริการทุกประเภทนั้นถูกกฎหมายใน
รัฐนิวเซาท์เวลล์แต่จะต้องปฏิบัติตามบทกฎหมายและกฎระเบียบที่รัฐบาลได้กำาหนดไว้
พนักงานบริการต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า	18	ปี	ด้วยเหตุนี้นายจ้างของคุณสามารถขอดูหลัก
ฐานเพื่อพิสูจน์อายุของคุณ

การทำางานในสถานบริการนั้นถูกกฎหมาย	แต่สถานบริการนั้นต้องมี	“ดีเอ”	DA	
(Development	Application	-	การยื่นคำาขอเปิดธุรกิจ)	จากเทศบาลท้องถิ่นสำาหรับการ
ตบแต่งอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการทางเพศ

ร้านนวด	Massage	work	ที่ให้บริการเซ็กส์หรือชักชวนเพื่อให้บริการเซ็กส์รวมทั้งนวด
บอดี้	(เปลื้องผ้า)	หรือการใช้มือเพื่อสำาเร็จความใคร่ให้ลูกค้า	ร้านเหล่านั้นจะถือว่าเป็น
สถานบริการแม้ว่าจะไม่มีบริการแบบสอดใส่หรือร่วมเซ็กส์กันก็ตาม	ธุรกิจนวดเหล่านี้ต้อง
จะมี	DA	(Application	Development)จากเทศบาลท้องถิ่น

งานเอสคอร์ท	(Private	escort/Outcalls)	หรือเป็นเอเย่นท์เอสคอร์ทนั้นถูกกฎหมาย
งานส่วนตัว	Private	work	ก็ถูกกฎหมายแต่อาจต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเทศบาล
ท้องถิ่นนั้นๆ	ทั้งนี้	SWOP	ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของเทศบาลท้องถิ่นได้
ในเขตเทศบาลนครซิดนีย์	คุณสามารถทำางานขายบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในบ้านหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตนพำานักอาศัยอยู่แต่ต้องไม่เกิน	2	คน

ยืนหาลูกค้าตามท้องถนน	(Street	work)	ถูกกฎหมายเฉพาะในกรณีที่ผู้คนไม่สามารถ
มองเห็นได้จากสถานที่อยู่อาศัย	(บ้าน)	โรงเรียน	โบสถ์หรือโรงพยาบาลและต้องไม่ให้
บริการในรถยนต์	สถานที่สาธารณะหรือในที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้

กรณีเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมาย	-	บุคคลที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถทำางานบริการได้ในรัฐนิวเซา
ท์เวลล์	(NSW)	–	ลูกค้าที่ติดเชื้อก็สามารถว่าจ้างพนักงานบริการได้เช่นกัน		แต่ถ้าผู้ที่มี
เชื้อเอชไอวี	(HIV)	ตามกฎหมายคุณต้องบอกให้ลูกค้าหรือคู่นอนของคุณทราบก่อนการมี
เพศสัมพันธ์และพวกเขาต้องสมัครใจและยอมรับกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า	16	ปีแต่คนที่อายุต่ำากว่า	18	ไม่สามารถเข้า
สถานบริการทางเพศหรือ	“ร้าน”	ได้	ดังนั้นสว็อบขอแนะนำาคุณให้บริการเฉพาะลูกค้าที่
มีอายุมากกว่า	18	ปีเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการให้บริการในรัฐและเขตปริมณฑล	กรุณาติดต่อสว็อบ
หรือเข้าเว็บไซต์ของสกาเล็ทอะไลอันซ์		http://www.scarletalliance.org.au/thai/laws/
view



สิทธิและข้อดีของภาษี
Tax (ATO)
งานบริการได้ถูกยกเลิกโทษอาญาการค้าประเวณี	(decriminalized)ในรัฐนิวเซาว์เวลล์	
(NSW)	และอยู่ภายใต้บทกฎหมายเช่นเดียวกับการทำางานอาชีพอื่นๆ	ดังนั้นคนงาน
ทำางานบริการทางเพศในรัฐ	NSW	มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องเสียภาษีและได้
รับสิทธิผลประโยชน์เหมือนคนที่ทำางานอาชีพอื่นๆ

พนักงานบริการส่วนมากจะไม่ทราบถึงความรับผิดชอบของตนที่จะต้องจ่ายภาษี	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ได้เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียในระยะเวลาสั้นๆ	หรือผู้ที่ไม่ได้
วางแผนที่จะตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียและอาจจะไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับภาษี	ดังนั้นคน
งานมักจึงไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	รวมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์
ของตน	ตัวอย่างเช่น	การหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ	(เช่น	ถุงยางอนามัย	
เสื้อผ้า	เครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ความงาม	อุปกรณ์	โทรศัพท์มือถือ	เป็นต้น)

การรับคืนเงินภาษีสำาหรับพนักงานบริการก็เหมือนอาชีพอื่นๆ	แต่เงื่อนไขอาจแตกต่าง
กันไปตามสถานะวีซ่าของคุณ	ดังนั้นโปรดตรวจสอบจากกรมสรรพากร	(สำานักงานภาษี
ออสเตรเลีย)	เว็บไซต์หรือนักบัญชี

1.	 เข้าสู่เว็ปไซท์	https://www.ato.gov.au/general/other-languages/
2.	 คลิกตรง	‘ภาษา’	ที่ด้านบนสุดทางซ้ายแล้วจะมีภาษาให้เลือก	เช่นคนไทยให้	คลิก	

‘ไทย”	(Thai)
3.	 เมื่อหน้าภาษาไทยปรากฏโปรดคลิก	‘บุคคล’	จากเมนูที่ด้านซ้ายมือของคุณแล้ว	เลื่อน

ลงไปจนกว่าคุณจะพบ	แล้วคลิก’ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำางานและอุตสาหกรรม
ผู้ใหญ่’	และจะให้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการ

สำาหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการคำาแนะนำาด้านภาษีที่ลงทะเบียนถูกต้องกับคณะกรรมการผู้
ประกอบการภาษี	(TPB)	คุณสามารถนำาค่าบริการของพวกเขามาเป็นรายการหักค่าใช้
จ่ายได้		แต่ถ้าหากบริษัทตัวแทนภาษีที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมการผู้ประกอบการ
ภาษี	(TPB)	คุณจะไม่สามารถนำาค่าบริการของพวกเขามาเป็นรายการหักค่าใช้จ่ายได้		
คุณสามารถค้นหา	TPB	จดทะเบียนตัวแทนภาษีที่:	www.tpb.gov.au

ติดต่อเรา	SWOP	จะช่วยคุณหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ตัวแทนหรือบริษัททำาภาษี	ที่ราคาไม่แพง
และเข้าใจพนักงานบริการ	

การติดต่อกับเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง	ตำารวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆของหน่วยงานรัฐบาล		
Visits	by	Immigration,	police	and	authorities

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือที่ตำารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	มาที่ทำางานของคุณ	
When Immigration or Australian Federal Police (AFP) come to your work place

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	สามารถมาที่ร้านของคุณได้



หากได้รับแจ้งหรือสงสัยว่ามีพนักงานที่อยู่เกินวีซ่าหรือทำางานโดยไม่มีวีซ่า		พนักงานจะ
ต้องปฎิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้กำาหนดไว้	เช่น	แสดงให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเห็นถึง
สถานะวีซ่าของคุณซึ่งจะต่างจากคนงานชาวออสเตรเลีย		แต่กรมตรวจคนเข้าเมืองและ
ตำารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	ควรปฏิบัติต่อพนักงานทุกสัญชาติเท่าเทียมกัน

ตำารวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	(AFP)	ไม่มีอำานาจเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
ให้กับกรมตำารวจในประเทศบ้านเกิดของคุณ	(เช่น	ประเทศไทย)โดยปราศจากความ
ยินยอมของคุณ	การทำางานบริการได้ถูกยกเลิกของโทษการค้าประเวณี	(decriminalized	
หรือเข้าใจง่ายๆว่าไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง)	ในรัฐนิวเซาว์เวลล์		ดังนั้นคุณก็ไม่จำาเป็นต้อง
กลัวที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำารวจ	สหพันธรัฐออสเตรเลีย
Immigration	or	AFP	officers:	

• เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจำาเป็นต้องบอกให้เจ้าของร้านหรือพนักงานทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการมาเยือนของพวกเขา

• สามารถตรวจค้นกระเป๋าถือและของเครื่องใช้ส่วนตัวของทุกคน
• มีสิทธิขอชื่อและที่อยู่ของคุณ	(การให้รายละเอียดปลอมนั้นผิดกฎหมาย)
• สามารถขอดูบัตรประจำาตัวคุณ	เช่น	หนังสือเดินทาง	บัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือบัตร

ประกันสุขภาพของรัฐบาล
• สามารถใช้กำาลังที่เหมาะสม	ตัวอย่างเช่น	ถ้าพนักงานพยายามที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่

สามารถจับใส่กุญแจมือได้

..... ้ดไนักมว่รนางำทถรามาสารเกวพ่ตแ .....



สิทธิของพนักงานบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและตำารวจสหพันธรัฐ	(AFP)
Sex	workers	rights	with	Immigration,	AFP	and	authorities	

• คุณสามารถขอดูบัตรประจำาตัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและใบขอตรวจค้น	(search	
warrant)ในที่ทำางานของคุณ

• จำาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคนขณะสอบสวนคุณ
• คุณสามารถขอแยกห้องขณะให้ปากคำากับเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นส่วนตัว
• คุณไม่ต้องตอบคำาถามใดๆจนกว่ามีบริการล่ามไทย
• หลังจากที่คุณให้ชื่อและที่อยู่ของคุณ	คุณไม่จำาเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ	อาจพูดคำาว่า	

“โนคอมเม็นท์”	(no	comment)	ซึ่งแปลว่า	“ขอไม่แสดงความเห็น”
• คุณสามารถขอคำาปรึษาด้านกฎหมายกับเจ้าหน้าที่กฏหมาย
• คุณสามารถขอสวมใส่เสื้อผ้าก่อนการสอบสวน
• พนักงานบริการไม่ควรที่จะถูกให้เปลื้องผ้าหรือถูกตรวจค้นตามร่างกาย
• หากคุณถูกจับกุมและนำาตัวไปที่อื่น	คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่สว็อบไปช่วยเหลือ

คุณได้
ถ้าเป็นตำารวจในรัฐนิวเซาว์เวลล์		NSW	จำาเป็นจะต้องมีใบหมายค้น	(warrant	
authorising)	ที่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในที่ทำางานของพวกคุณ	พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองได้
ทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	(Legal	Aid	lawyers)	อาจให้คำาแนะนำาด้าน
กฎหมายฟรีกับคุณได้		สว็อบสามารถแนะนำาทนายความเหล่านั้นหากคุณต้องการ
หาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยที่:	http://www.scarletalliance.org.au/thai



เงื่อนไขของการทำางาน
Working Conditions

เลือกร้านต้องดูให้ดี
Finding the place to work

ไม่ว่าคุณชอบทำางานคนเดียวหรือชอบทำาที่ร้านเพราะมีเพื่อนพนักงานคนอื่น	หรือชอบที่
มีการแข่งขันสูง		คุณควรถามตัวเองว่าคุณต้องการที่จะทำางานแบบไหนกันแน่	โปรดจำา
ไว้ว่างานบริการนี้ต้องการคุณมากกว่าคุณต้องการมัน	การที่คุณเลือกที่จะทำางานบริการ
นั้น	คุณจำาเป็นต้องดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของคุณให้ดี	ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำาที่ร้าน
ควรเลือกดูหลายๆร้านที่ดีและมีมาตรฐานและไม่มีกฏข้อบังคับมากจนเกินไป	เวลาที่คุณไป
สมัครงานคุณควรถามถึงรายละเอียดต่างๆ	เช่น
• ร้านควรสนับสนุนการทำางานและมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยและคุณมีิสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลูกค้า
• คุณสามารถเลือกกะทำางาน	เปลี่ยนกะ	ทำางานเป็นเวลานานได้มากน้อยแค่ไหน	และ

ต้องไม่กดดันให้คุณมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน
• สิทธิ์ในการเลือกสิ่งที่คุณให้บริการว่า	สามารถทำาได้หรือทำาไม่ได้เพราะมันคือ	

ร่างกายของคุณ
• เลือกทำาร้านที่ไม่มีระบบเงินบอนด์	เงินมัดจำาล่วงหน้า	หรือปรับเงิน	ไม่ว่ากรณีอะไร

ก็ตาม
• ทางร้านไม่ควรบังคับเราให้ไปบริการลูกค้าก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณต้องบริการอย่างไร
• ข้อตกลงเกี่ยวกับเงินส่วนแบ่งของคุณต้องได้รับหลังจากเลิกงาน
• วันหยุดหรือเวลามีประจำาเดือนคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำางาน
• ถามถึงส่วนแบ่งที่คุณจะได้รับตอนที่คุณสมัครงาน

โปรดจำาไว้ว่าขณะถูกสัมภาษณ์	อย่าอารมณ์เสีย	ถ้าเกิดเจอบางร้านที่มีทัศนคติไม่ดีกับคุณ	
หากคุณไม่ชอบเงื่อนไขของร้านนั้น	ก็ไม่ต้องทนทำา	ยังมีอีกหลายร้านที่ให้เลือก

เมื่อต้องการทำาที่ร้านทำางาน		When	looking	at	a	brothel
• ตรวจสอบชั่วโมงการทำางานตามที่กฎหมายกำาหนดและจำานวนห้องพักที่ทำางานและ

เพื่อนร่วมงาน
• ขอทางร้านดูรอบๆที่ทำางานเพื่อดูความสะอาดต่างๆเช่น	ที่นอน	ห้องทำางาน	ห้องน้ำา	

ฯลฯ	
• ความรู้สึกต่อบรรยากาศและความสะดวกสบายของเราถ้าตัดสินใจที่จะทำาที่นี่
• แนะนำาตัวเองให้กับพนักงานคนอื่นแล้วดูการตอบรับของพวกเขา	อย่าคาดหวังว่า

พวกเขาจะเป็นเพื่อนกับคุณทุกคนแต่พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำาให้คุณดูแย่หรือรู้สึกไม่ดี
• สังเกตุพนักงานแต่ละคนว่าพวกเขาดูแลตัวเองและมีสุขภาพดีแค่ไหนเพราะการ

ทำางานกับคนหมู่มากในสภาพแวดล้อมไม่ดี	อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้คุณจิตตก
ได้



การทำางานกับเอเจนท์	หรือ	เอสคอท์เอเจนท์ซี่		Escort	agency
ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำางานร่วมกับเอเจนซี่	จะไม่ค่อยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะคุณ
จะอยู่ที่บ้านใครบ้านมัน		(ยกเว้นเมื่อลูกค้าต้องการขึ้นคู่	-ดับเบิล);	เพื่อปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของคุณ	ควรนัดให้สัมภาษณ์ที่เอเจนซี่หรือ	ที่ร้านคาเฟ่	และไม่ควรให้รายละเอียด
ส่วนตัวของคุณจนกว่าคุณจะได้ทำางานร่วมกับเอเจนซี่ควรมีโทรศัพท์ที่ใช้ระหว่างคุณกับ
เอเจนซี่

ประเภทของงาน
Choosing what kind of work 

สถานบริการ/ร้าน		Brothel	
การทำางานในสถานบริการหรือร้านนั้นค่อนข้างปลอดภัย	เพราะร้านจะมีพนักงาน
หมุนเวียนกันเข้าทำางานตามกะและบางร้านจะเปิดบริการ		24ชั่วโมงต่อ7	วัน	กฏระเบียบ
ของแต่ละร้านนั้นไม่เหมือนกันโดยทั่วไปของเจ้าของร้านเป็นคนลงโฆษณา	รับโทรศัพท์	
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	และเป็นคนกำาหนดการเข้า-ออกของลูกค้าที่มาใช้
บริการ		พนักงานบริการจะได้รับค่าจ้างโดยจะถูก	“หักค่าตัว”	โดยปกติแล้วจะได้	60/40	
หรือ	50/50	พนักงานอาจได้เงินหลังการให้บริการหรืออาจได้เงินทีเดียวหลังเลิกงาน

พนักงานจะเป็นคนแนะนำาตัวเองกับลูกค้าที่เรียกว่า	“อินโทร”	(Intro)	ดังนั้นลูกค้าทุกคน
ที่มาใช้บริการจะเห็นหน้าคุณแต่อาจไม่เลือกคุณขึ้นห้องก็ได้	การทำางานที่ร้านนี้คุณอาจ
มีเพื่อนพนักงานหลายคน	บางคนคุณอยากคบหาสมาคมด้วยแต่บางคนอาจสร้างปัญหา
มากมาย..ถามทางร้านก่อนว่าคุณต้องให้บริการอะไรบ้าง	ได้เงินเท่าไหร่	และบอกกับทาง
ร้านว่าคุณสามารถให้บริการแบบไหนกับลูกค้าได้บ้างหรือ	แบบไหนที่คุณไม่ทำา	คุณก็ควร
บอกทางร้านตั้งแต่วันไปสัมภาษณ์

มีสถานบริการมากมายในรัฐนิวเซาท์เวลล์	แต่ละร้านจะกำาหนดระยะเวลาที่คุณต้องทำางาน
ต่างกัน	การหักค่าตัวหรือแม้แต่กฏระเบียบที่เจ้าของร้านกำาหนดขึ้นเอง		อย่างนี้คุณต้อง
ระวังเลือกร้านให้ดี	ถามคำาถามให้แน่ใจก่อนตัดสินใจเข้าทำางาน
สว็อบมีแฟ้มหางานในห้องสมุดและ	คุณยังสามารถดูร้านที่ประกาศรับพนักงานได้จาก
หนังสือพิมพ์ไทยหรือตามเว็ปไซต์ต่างๆได้อีกด้วย

งานเอสคอร์ท		Outcalls
งานเอสคอร์ท	คือการที่ลูกค้าเรียกพนักงานบริการไปที่บ้านหรือโรงแรม	ทางร้านควร
ฝึกพนักงานบริการทุกคนและรีเซฟชั่นให้รู้หลักการทำางานให้ปลอดภัย	คนที่ร้านหรือรี
เซฟชั่นสามารถช่วยเราได้ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฏอย่าง
เคร่งครัดเวลามีใครไปเอสคอร์ทแล้วมีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น	ทางร้านจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่เราได้		พวกเราหรือทางเอเจ้นท์ควรมีรายละเอียดของลูกค้าเช่น	เบอร์โทร	
หรือลูกค้านิสัยแย่ๆ		อย่าลืมถามหรือพูดตกลงเกี่ยวกับการบริการ	ค่าบริการ	เบอร์ที่ติดต่อ
ได้	เบอร์โรงแรมที่ลูกค้าพักอยู่		เมื่อถึงที่หมายให้สังเกตุว่าลูกค้าอยู่คนเดียวหรือเปล่าขอ
เงินก่อนและวางกระเป๋าไว้อย่าให้ห่างจากสายตาหรือตัว	



เเละควรโทรบอกที่ร้าน	เอเจ้นท์หรือแท็กซี่ส่วนตัวของเรา	ว่าเราถึงแล้ว	ได้เงินแล้วและ
เริ่มงาน	(พยายามทำาให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีคนคอยเราอยู่ข้างนอก)			ควรมีรหัสลับที่รู้กัน
ระหว่างผู้หญิงและรีเซฟชั่น	เช่น	ถ้าพูดว่า	“เขาดีจริงๆ”	หมายถึงเรากำาลังแย่และอย่า
ทำาให้ลูกค้าสงสัย	คนที่ร้านจะได้ให้ความช่วยเหลือ	เรียก	ตำารวจหรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ทางร้านจ้างไว้

งานส่วนตัวหรือ		Private	work
ทำางานส่วนตัว	คือทำางานคนเดียว	คุณต้องจัดการหาข้อมูลและเลือกสถานที่ให้ดีและดูด้วย
ว่าเทศบาลในเขตของคุณมีกฏข้อบังคับอะไรบ้าง	เพราะเทศบาลแต่ละเขตนั้นจะมีกฏข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำางานบริการส่วนตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องโทรไปที่เขตนั้น
เพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนหาบ้านหรือห้องเช่าเพื่อทำางานบริการหรือขอคำาปรึกษาได้
จากสว็อบ	การทำางานส่วนตัวนี้ดีในเรื่องเงิน	และมีเวลาเป็นของตัวเอง	คือคุณจะเป็นเจ้า
นายตัวคุณเองจะทำาหรือเลิกเมื่อไรก็ได้	เงินที่ได้จากลูกค้านั้นก็ไม่ต้องแบ่งกับใครแต่คุณ
ก็เสี่ยงกับลูกค้าที่อาจแปลงตัวเป็นผู้ร้ายขึ้นมา	การทำาส่วนตัวนี้จะต้องอาศัยการทำางานที่
เป็นระบบในการรับโทรศัพท์เพื่อนัดหมายลูกค้า	เรื่องการโฆษณาและสถานที่ที่ใช้ในการ
ทำางานตรวจดูว่าเทศบาลอนุญาตหรือไม่เพราะเพื่อนบ้านอาจไม่พอใจและอาจแจ้งทาง
เทศบาลให้มาตรวจสอบ		และถ้าผิดตามกฏของเทศบาลนั้นทางเทศบาลสามารถสั่งปิดหรือ
ปรับคุณได้

งานนวด		Massage	work
งานนวดข้อดีคือ	เราสามารถเลือกที่จะทำาพิเศษกับลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีเซ็กส์ทุกครั้งที่
ทำางาน	ค่าบริการนวดโดยปกติจะน้อยมาก	ดังนั้นพนักงานบริการบางคนมักจะตกลงทำา
พิเศษกับลูกค้า	ถ้าคุณไม่ต้องการทำาก็บอกปฏิเสธได้	ถ้าในลักษณะคุณทำาร้านนวดของตัว
เองแล้วมีการให้บริการพิเศษ	ถึงแม้ว่าธุรกิจจะโฆษณา	ว่าเป็นการให้บริการนวด	อบ	ซาว
น่า		นวดต่างๆที่รักษาอาการรวมทั้งร้านนวดที่มีพนักงานนวด	ซึ่งให้บริการอย่างแบบถอด
ผ้า	บอดี้สไลด์	ชักว่าว	อม	เซ็กส์	เจ้าหน้าที่ตำารวจและเทศบาลและศาลจะถือว่าเป็นร้าน
ทำางานบริการเต็มรูปแบบ	

หากไม่มีใบอนุญาตให้เป็นร้านทำางานบริการ	ก็อาจถูกดำาเนินการสอบสวนและสั่งปิดได้	
เพราะฉะนั้น	ถุงยาง	เจล	หรืออุปกรณ์ที่เป็นหลักฐานว่าคุณให้บริการพิเศษให้เก็บไว้ใน
ที่มิดชิดหรือไว้กับกระเป๋าตัวเอง	ถ้ามีการตรวจค้นให้พูดว่าเป็นของส่วนตัว	ห้ามวางไว้ที่
ร้านหรือห้องทำางานเด็ดขาด

ยืนหาลูกค้าตามท้องถนน		Street	work
ยืนหาลูกค้าตามท้องถนน	งานนี้ทำาได้แค่ช่วงสั้นๆ	เช่นในตอนกลางคืน	คุณอาจเลือก
ลูกค้าได้ในตอนตกลงราคา	และได้เงินโดยไม่ต้องแบ่งใคร	ส่วนมากลูกค้าจะชอบให้อม
ในรถยนต์	คนที่ทำางานประเภทนี้ต้องเป็นคนกล้าพอสมควร	เพราะสภาพงานก็เสี่ยงในตัว
มันอยู่แล้ว	งานนี้อาจมีคู่แข่งน้อย	บางครั้งบางคนเจอกับความรุนแรงของลูกค้าชั่วๆ	และ
อีกอย่างจุดที่จะยืนทำางาน	มีกฏหมายบังคับไว้	ถ้าทำาผิดกฏหมายบังคับนี้จะโดนปรับและ
เสียเวลาไปศาล	จุดท่ีพนักงานบริการยืนเรียกลูกค้าจะเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่ลูกค้าท่ีชอบ
เที่ยว	จุดที่ถูกกฏหมายจะมีลูกค้าน้อยแต่จะเป็นที่ที่ตำารวจคอยสอดส่องดูแลได้ทั่วถึง



ความปลอดภัยของคุณ		Personal	safety

คุณสามารถหาซื้ออุปกรณ์สัญญานที่ใช้ป้องกันตัวเองที่ส่งเสียงแสบแก้วหูในอินเตอร์เน็ต
และ	ที่ร้านที่คุณทำางาน	ในห้องควรมีปุ่มขอความช่วยเหลือติดเอาไว้หรือคุณอาจจะไป
เรียนศิลปะการป้องกันตัว	(self-defense	class)	ถ้าอยากรู้ว่าเมื่อไรมีสอนศิลปะการ
ป้องกันตัวฟรี		กรุณาสอบถามได้ที่สว็อบ

ารเบักะามหเ่ีทนา้รง้ิปปอช็

งย่ีสเ่ีทนาง

าคารดลงัลำก



สำานักงานเวอร์คคัฟเวอร์(WorkCover)สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานริการ

สำานักงานเวอร์คคัฟเวอร์นิวเซาท์เวลล์(WorkCover	NSW)เป็นผู้รับผิดชอบและให้
ความมั่นใจว่าคนที่ทำางานในธุรกิจบริการทุกคนมีความปลอดภัยในที่ทำางานและพวก
เขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำางาน		
WorkCover	สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ทำางานเพื่อะตรวจสอบว่าปฏิบัติตามข้อ
บังคับหรือไม่	WorkCover	ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมชดเชย
พนักงานทุกคนในสถานบริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บ	กฎหมายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางานจำาเป็นต้องมี
เพื่อให้ทุกคนในสถานที่ทำางานรับรู้เพื่อจะได้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้อื่น

นายจ้างและผู้จัดการกับความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของWorkCover

นายจ้างและผู้จัดการทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน	
ผู้รับจ้างอิสระ	ลูกค้าและผู้เยี่ยมเยียนในสถานที่ทำางาน	ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฏพวกเขาจะถูก
ดำาเนินการตามกฎหมายภายใต้กฎหมายควบคุมโดย	WorkCover

นายจ้างจะต้องดูแลสุขภาพของพนักงานโดย:
• การให้อุปกรณ์ทำางานบริการที่ปลอดภัยฟรีให้กับพนักงานรวมทั้งการทำาความสะอาด	

การเก็บรักษาและการจัดทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
• ให้ความรู้หรือแนะนำาการทำางานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานและเอกสารข้อมูล

เกี่ยวกับการมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า
• การรักษาสุขอนามัยโดยการเปลี่ยนและซักผ้าปูที่นอนเป็นประจำาและจัดหาผ้าขนหนู

ให้พนักงานและลูกค้าแต่ละคน
• ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังจากใช้ทุกครั้งเช่น	จู๋ปลอม		แส้	ฯลฯ	
• ให้จัดหาถังขยะที่มีฝาเลื่อนได้เพื่อลดกลิ่น(ถุงยางที่ใช้แล้ว	กระดาษแอลกอฮอล์

ทำาความสะอาดแผล)และถังขยะที่เก็บของมีคม(เข็มฉีดยา)ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวไว้
สำาหรับทิ้งสิ่งของเหล่านี้	

นายจ้างต้องดูแลความปลอดภัยของพนักงานโดยการ:
• ให้ความปลอดภัย	เช่น	คัดกรองลูกค้าเมื่อพวกเขาเข้ามาในร้านและมีปุ่มขอความช่วย

เหลือในห้องทำางาน
• ให้มีทางเข้าและออกที่ปลอดภัยสถานที่ทำางานสำาหรับคนพนักงาน
• เงินประกันค่าชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในที่ทำางาน
• ให้มีการรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บในที่ทำางาน
• ให้การฝึกอบรมกับพนักงานในขั้นตอนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
• ให้มีโปรแกรมการจัดการเมื่อมีการบาดเจ็บสำาหรับพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ



พนักงานและผู้รับจ้างอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายWorkCover

คนประกอบธุรกิจให้บริการต้อง:
• ดูแลความเหมาะสมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่ทำางาน
• ให้ความร่วมมือกับนโยบายการทำางานและวิธีการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพและ

ความปลอดภัย
• ชดเชยแรงงานสำาหรับพนักงานบริการและผู้รับจ้างอิสระ
อ้างอิง:	http://www.swop.org.au/Thai/Thai-resources-0

ค่าสินไหมทดแทนสำาหรับพนักงานบริการ		
Workers Compensation

พนักงานบริการมสิทธิ์ีตามกฎหมายที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือเหตุสุดวิสัยใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำางาน	หลังการสืบสวนของสำานักงานเวิร์คคัฟ
เวอร์	(WorkCover)	คุณอาจได้รับเงินชดเชยที่ครอบคลุมรายได้ที่สูญเสียไป	การรักษา
พยาบาลและค่ายา	ฯลฯ	พนักงานบริการที่ได้รับบาดเจ็บจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยถึงแม้ว่า
นายจ้างไม่ได้ทำาประกันไว้ก็ตาม	เช่นเดียวกับคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ	นอกจากนี้ถ้าคุณ
ถูกทำาร้ายในที่ทำางานและคุณได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียรายได้	คุณมีสิทธิ์ได้รับสินไหม
ทดแทนกรณีถูกทำาร้ายร่างกาย	(Victims	Compensation)

ค่าสินไหมทดแทนกรณีถูกทำาร้ายร่างกาย
Victims Compensation

ใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐ	NSW	และได้รับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ์นั้นมีิสิทธิ์ขอรับสินไหมทดแทนกรณีถูกทำาร้ายร่างกายเพื่อรับความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน	แต่การกรอกแบบฟอร์มหรือใบสมัครนั้นจะยุ่งยากและต้องยื่นภายในเวลาที่
กำาหนดและตรงตามกฎข้อบังคับ	

หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ถูกทำาร้ายนี้มีข้อมูลมากมายและพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ	
นอกจากนี้ยังให้คำาปรึกษาฟรีแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมความรุนแรงทั่ว
รัฐนิวเซาวท์เวลล์

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ	Victims	Access	line	ในเขคนครซิดนีย์	(02)	8688	5511	
โทรฟรี	1800	633	063

อ้างอิง:	www.victimsservices.justice.nsw.gov.au/vss/vs_contactus.html

สว็อบบริการส่งต่อเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีเป็นมิตรกับพนักงานบริการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ



ความแตกต่างระหว่างการเป็นลูกจ้างและผู้รับจ้างอิสระ
Difference	between	Employees	and	Contractors

การที่คุณจะเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ้างงานของคุณ
เงื่อนไขการทำางานที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นลูกจ้าง:
• การตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่ทำาโดยนายจ้าง	เช่น.	วันและชั่วโมงการทำางาน	

ลักษณะการให้บริการ	กฎของสถานบริการ	ฯลฯ
• นายจ้างควรจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเช่น	ถุงยาง	เจลหล่อลื่น	

หรือถุงมือ
• การทำางานเกือบทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของนายจ้างคนหนึ่ง	แต่อาจจะมีนายจ้าง

หลายคน
• นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านภาษีและสรุปการชำาระเงินประจำาปีของพนักงาน

เงื่อนไขการทำางานที่แสดงว่าคุณเป็นผู้รับจ้างอิสระ:
• การตัดสินใจทางธุรกิจและทำางานโดยตัวเอง
• สามารถทำางานกับนายจ้างหลายคนหรือทำางานส่วนตัว
• จัดหาอุปกรณ์และของใช้ที่จำาเป็นด้วยตัวเอง
• รับผิดชอบในการเสียภาษีของตัวเอง

ยัภดอลปมาวค
อรหเนางำท่ีทนใ ?

มือ .. ใครแคร?์!
ง่ิวว้ลแ์คงัต้ดไ่คแ !

น่ิถงอ้ทาภส

์รอวเฟัคคิวเ

ขุสณราธาสงวรทะรก

ีดคนินเำดกูถ



สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
Work Health and Safety (WH&S)

คลินิกสุขภาพทางเพศและการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ	
Sexual health clinics and looking after your own health

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณรวมทั้งการทำางานและ
รายได้ของคุณ
พนักงานบริการทุกคนสามารถได้รับการตรวจและรักษาฟรีโดยที่ไม่จำาเป็นต้องระบุชื่อจริง
ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพทางเพศทุกแห่งและไม่ต้องใช้บัตรเมดิแคร์หรือแสดงบัตรใดๆทั้งสิ้น
การตรวจสุขภาพทางเพศครั้งแรกของคุณ	จะมีการถามเกี่ยวกับคู่นอนของคุณและการมี
เซ็กส์กับลูกค้า	รวมไปถึงคำาถามต่างๆเกี่ยวกับการทำางาน	คุณอาจจะต้องตรวจเลือดและ
ให้ตัวอย่างปัสสาวะหรือป้ายคอ	และคุณอาจได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางโรค	ส่วน
ใหญ่พนักงานบริการเต็มรูปแบบมักจะไปรับการตรวจทุก	3	เดือนและตรวจเลือดปีละหนึ่ง
ครั้ง	ในกรณีที่มีอาการหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงคุณควรพบแพทย์ภายใน	3	วัน
คุณสามารถขอใบรับรองการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลโดยใช้ชื่อทำางานของคุณ
และนำาไปแสดงให้เจ้าของร้านดู		คุณไม่จำาเป็นต้องให้ใบแสดงผลตรวจกับผู้จัดการหรือ
เจ้าของร้านดูเพราะมันจะละเมิดกฏหมายความเป็นส่วนตัวของคุณ
สอบถามการใช้บริการคลินิกสุขภาพทางเพศใกล้บ้านคุณได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวง
สาธารณสุขรัฐนิวเซาว์เวลล์หรือโทรฟรีที่สายด่วนบริการข้อมูลสุขภาพทางเพศ:								
1800	451	624
บางคลินิกสุขภาพทางเพศในซิดนีย์มีคลินิกไทย	จีนและเกาหลี	ส่วนภาษาอื่นๆมีบริการ
ล่ามทางโทรศัพท์

การมีเซ็กส์อย่างปลอดภัย	
Safer sex

การตรวจเช็คลูกค้าเพื่อหาดูโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์
How to check you client for visible signs of STIs

คุณควรเจรจากับลูกค้าให้เข้าใจตรงกันว่าเราให้บริการเซ็กส์ที่ปลอดภัยหรือแบบไม่มี
การสอดใส่เท่านั้น	ขั้นแรกของการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและสำาคัญมากก่อนให้บริการก็
คือ	การตรวจเช็คลูกค้าเพื่อหาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ทางที่ดีควรตรวจ
ลูกค้าหลังจากรับเงินแล้วและก่อนที่ลูกค้าจะไปอาบน้ำาหรือเข้าห้องน้ำาเพราะการปัสสาวะ
จะทำาให้หนองหรือเชื้อโรคถูกล้างออกไปหมดและจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่หนอง
หรือเชื้อโรคจะแสดงอาการให้เห็นอีก

พยายามทำาให้ลูกค้าทำาตัวสบายๆและอธิบายว่าการทำาเช่นนี้เพื่อตัวเขาและตัวเรา	อย่าลืม
บอกเขาด้วยว่าคุณทำาเช่นนี้กับลูกค้าทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำาและพยายามทำาจน
กลายเป็นนิสัย



พนักงานบางคนอาจใช้เทคนิคในการตรวจโดยอาบน้ำาร่วมกับลูกค้า	โดยเฉพาะพนักงาน
ที่บริการแบบฟูลเซอร์วิส	พนักงานที่ทำางานนวดชักอาจจะใช้เทคนิคง่ายๆในการตรวจ
เช็คในระหว่างการนวดหรือก่อนที่จะสัมผัสตรงส่วนนั้น	พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าเขาทำา
อย่างไรกันบ้าง	หรือขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่สว็อบว่าวิธีใดเหมาะกับการทำางานของ
คุณ

ตรวจดูที่ไหนกันบ้าง		Where	to	look
• จับองคชาตขึ้นและดูรอบๆ	ยกพวงไข่ขึ้นดูให้ทั่วต่อจากนั้นรูดหนังหุ้มองคชาตลงให้

สุด
• จากนั้นใช้นิ้วในลักษณะรูดกึ่งบีบจากโคนถึงปลาย	ถ้ามีน้ำาใสๆแปลว่าปกติแต่ถ้ามีน้ำา

ขุ่นๆหรือมีหนองนั้นก็หมายถึงเขามีเชื้อโรค
• ตรวจดูบริเวณรูก้น
• ถ้ามีการให้บริการให้กับลูกค้าผู้หญิงให้ตรวจดูบริเวณหัวเหน่า	และบริเวณแคม
• ตรวจดูตามขนเพชร	หัวเหน่า		ขาหนีบ		แก้มก้น

ตรวจหาอะไร		What	to	look	for
• แผล	ตุ่มพอง	ผื่น	และหูด
• คัน	ผื่นแดง	ตุ่มที่บวม	กลิ่นเหม็น
• หนองหรือสิ่งที่ไหลออกมา	เช่น	สีเหลืองเหนียว	สีขุ่นหรือมีกลิ่น	ซึ่งอาจจะเป็นโรค

หนองในหรือเชื้อคลัมมีเดีย
• ตัวโลนจะมีลักษณะสีน้ำาตาล	หรือไข่ของตัวโลนจะมีลักษณะสีขาว
• หากคุณให้บริการจูบหรือเลียกับลูกค้าให้ดูในช่องปาก	ริมฝีปากว่ามีตุ่มเริมหรือรอย

แผลของเริมที่แตกแล้ว
• หากเป็นน้ำาสีใสๆและเหนียวไม่ต้องกังวลนั้นคือน้ำาหล่อลื่น	ธรรมดา	แต่ไม่ได้

หมายความว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์	เพราะโรค	เฮชไอวี	ไม่สามารถตรวจดูด้วย
ตาเปล่าได้

อย่าแสดงอาการตกใจหรือรังเกียจหากคุณตรวจเจอสิ่งผิดปกติที่ดูเหมือนอาการของโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะลูกค้าบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นโรค	ถ้าเป็นไปได้
คุณควรขอให้เพื่อนร่วมงานมาดูอีกทีให้แน่ใจ	และอาจบอกกับลูกค้าให้เขาไปตรวจที่ศูนย์
สุขภาพทางเพศที่คุณเคยไปใช้บริการ	เพราะการบริการทุกอย่างจะเป็นความลับ	แล้วบอก
เขาค่อยกลับมาหาคุณใหม่	

นอกจากนี้ควรพูดคุยเจ้าของร้านหรือรีเซฟชั่นว่าจะช่วยคุณได้อย่างไรหากเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ขึ้น	ถ้าหากคุณยินยอมจะให้บริการ	คุณจะต้องตกลงกับลูกค้าว่าคุณจะให้บริการ
แบบไม่มีเซ็กส์	เช่น	ชักว่าว	(โดยใส่ถุงมือหรือถุงยาง)



การใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการมีเซ็กส์อย่างปลอดภัย
Safer sex materials 
เจลหล่อลื่น		
What is lube?

เจลหล่อลื่นเป็นผลิตภัณท์ที่ช่วยให้การมีเซ็กส์ปลอดภัยและสบายตัวยิ่งขึ้น	ตามปกติช่อง
คลอดจะหลั่งนำ้าหล่อลื่นออกมาเองตามธรรมชาติเมื่อฝ่ายหญิงมีอารมณ์	ซึ่งจะทำาให้การ
สอดใส่เข้าช่องคลอดง่ายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น	เจลหล่อลื่นใช้แทนนำ้าหล่อลื่นในช่อง
คลอด		พนักงานอาจทำางานนานหลายชั่วโมงหรือต้องเจอลูกค้าหลายคนในแต่ละวัน	ดัง
นั้นเจลหล่อลื่นจึงจำาเป็นมากเมื่อต้องทำางานเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อเจอลูกค้าที่มีอวัยวะ
เพศใหญ่

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะแนะนำาให้ใช้เจลหล่อลื่นกับถุงยางอนามัยทุกครั้ง
เมื่อมีเซ็กส์	เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงยางแตก	หากคุณไม่ใช้เจลหล่อลื่น	การเสียดสีและถูไถ
ระหว่างช่องคลอดและอวัยวะเพศชายอาจจะทำาให้เกิดการฉีดขาดของเนื้อเยื่อ	อาจเจ็บ
และระคายเคืองภายในช่องคลอดซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ได้	เจลหล่อลื่นนี้หาซื้อได้ที่ร้านขายยา	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	หรือร้านเซ็กส์ช็อบ	คุณ
สามารถมารับฟรีหรือซื้อได้ในราคาถูกที่สว็อบ	ร้านหรือสถานบริการควรมีถุงยางและเจล
หล่อลื่นแจกฟรีสำาหรับพนักงาน

เจลหล่อลื่นที่ดีควรมีส่วนผสมของนำ้าเป็นส่วนประกอบเป็นหลัก	การที่มีส่วนประกอบหลัก
เป็นนำ้าหมายความว่า	คุณจะใช้ปริมาณมากๆหรือบ่อยครั้งก็ได้เท่าที่จำาเป็น	โดยที่มันจะ
ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อช่องคลอดของคุณและคุณไม่จำาเป็นต้องล้างภายในช่องคลอดหลัง
จากมีเซ็กส์		คุณควรเลื่อกยี่ห้อที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเพราะบางคนอาจแพ้เจลหล่อลื่น
บางยี่ห้อเนื่องจากมีส่วนผสมอื่นๆ	เช่น	กลีเซอลีน	ซึ่งอาจทำาให้ผิวหนังระคายเคืองได้	หาก
คุณใช้นำ้ามันนวดตัว	เบบี้ออย์	ครีมทาผิว	หรือโลชั่นทุกประเภทแทนเจลล่อลื่น	มันจะทำาให้
ถุงยางเสื่อมคุณภาพและทำาให้ถุงยางแตกได้	

ซิลิโคนเจล	(เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมซิลิโคนเป็นหลัก)	จะไม่ดูดซึมเข้าสู่ผิว	มันจะอยู่บน
พื้นผิวของถุงยางหรือผิวหนังภายในช่องคลอด	ทำาให้การสอดใส่ร่วมกับถุงยางอนามัย
นั้นง่ายขึ้น	หากคุณมีอาการตกขาวบ่อยครั้ง		ซิลิโคนเจลน่าจะเหมาะกับคุณที่สุด	แต่มัน
มีราคาแพงกว่าเจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำา	การใช้ซิลิโคนยังเหมาะกับคนที่มีเซ็กส์
นานๆ		เร็วๆและรุนแรง		เซ็กส์ทางก้น	เซ็กส์ในเซาว์น่าหรือการมีเซ็กส์ใกล้น้ำาเพราะมันจะ
ไม่ละลายไปกับน้ำา	แต่ข้อเสียคือทำาความสะอาดยาก	มันจะติดที่มือและอวัยวะเพศ	ฉะนั้น
คุณต้องล้างกับสบู่หลายๆครั้ง	

วิธีใช้	ให้บีบเจลปริมาณน้อยๆทาภายนอกช่องคลอดหรือทาบนถุงยางขณะที่จู๋แข็งตัวแล้ว	
พนักงานบางคนจะเตรียมตัวโดยการใส่เจลในช่องคลอดก่อนขึ้นงาน	(ลูกค้าจะคิดว่าคุณมี
น้ำาหล่อลื่นออกมาจากการเล้าโลมของเขา)	หากคุณจำาเป็นต้องใส่เจลเพิ่มขณะมีเซ็กส์	คุณ
ควรบอกลูกค้าให้หยุดแล้วใส่เจลเพิ่ม	ลูกค้าบางคนไม่ยอมให้คุณใช้เจลหล่อลื่น	คุณควร
บอกถึงความจำาเป็นที่ต้องใช้มันโดยอ้างว่าการใช้เจลจะทำาให้คุณรู้สึกเซ็กซี่

คุณควรใช้เจลหล่อลื่นทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์ทางก้น	หรือมีการใช้นิ้ว	(หากเป็นลูกค้าให้เขาใส่
ถุงมือ)	และกับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สอดใส่อวัยวะเพศ	เช่นของปลอม	คุณควรต้องระมัดระวังการใช้ซิ
ลิโคนเจลกับของปลอม	เพราะมันอาจทำาให้เครื่องเล่นเหล่านั้นเสียได้	ควรอ่านฉลากก่อนการใช้



การใช้ถุงยางอนามัย
Condom use

ถุงยางอนามัยทำามาจากยางลาเท็กส์	มีลักษณะบาง	การใช้โดยการสวมใส่บนองคชาติที่
แข็งตัวแล้ว	ถุงยางอนามัยป้องกันการสัมผัสโดยตรงจากสารคัดหลั่งในร่างกายระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์	

แต่ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันโรคเริม	หูดและแผลซิฟิลิสได้	เพราะถุงยางอนามัยมัน
ไม่ปกคลุมไปถึงบริเวณโค่นองคชาติและหัวเหน่า	และโรคพวกนี้จะติดต่อโดยการสัมผัส
ทางผิวหนัง		
การสวมถุงยางอนามัย	
Putting on the condom
• ใส่ถุงยางตอนที่อวัยวะผู้ชายแข็งเต็มที่	
• ให้ระวังตอนฉีกซองถุงยางอนามัยเพราะฟันหรือเล็บของคุณอาจไปทำาให้ถุงยางเป็น

รูได้
• ลูกค้าบางคนปลายหนังหุ้ม	ให้ระมัดระวัง	ไม่ดึงหนังหุ้มปลายก่อนที่สวมใส่ถุงยาง

อนามัย
• ใช้นิ้วบีบตรงหัวของถุงยางอนามัยเพื่อไล่อากาศออก	
• ถ้าสวมถุงยางกลับด้านและได้สัมผัสกับน้ำาหล่อลื่นแล้วอย่านำามาใช้ให้ทิ้งเลยแล้วใช้

อันใหม่
• มองดูให้แน่ใจว่าสวมถุงยางจนสุด

หลังจากเสร็จภารกิจ
After	he	cums,	immediately:
• ให้จับของผู้ชายไว้แล้วผละออกจากลูกค้าในตอนที่ของเขายังแข็งตัวอย่าปล่อยคาไว้

จนของเขาอ่อนลงเพราะเวลาลูกค้าถอนตัวออกถุงยางจะหลุดและน้ำาอสุจิอาจไหลออก
มาอยู่ในช่องคลอด

• ผูกถุงยางห่อด้วยกระดาษทิชชูและทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด

ข้อแนะนำา	
Handy condom hints
• ตรวจดูวันหมดอายุของถุงยาง
• เลือกถุงยางที่เหมาะกับคุณและลูกค้า	เช่น	ขนาด	ความหนาบาง	ยี่ห้อ	ทางร้านควร

จัดหาไว้ให้พนักงาน
• ใช้ถุงยางที่มีเจลหล่อลื่นหรือเพิ่มเจลหล่อลื่น
• ไม่ควรใช้ถุงยางและเจลหล่อลื่นของลูกค้าบางคนหัวใสเขาอาจจะใช้เข็มเจาะผ่าน

ซองเพื่อให้ถุงยางขาดตอนเวลาร่วมเพศ
• เก็บถุงยางในที่มีอากาศเย็นและห่างของมีคม
• ห้ามนำาถุงยางที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำาอีก



การใส่ถุงยางสองชั้นนั้นไม่ปลอดภัยเลยเพราะการเสียดสีของถุงยางทำาให้เกิดการฉีกขาด
ได้ง่ายเหมือนกันแค่ถุงยางอันเดียวก็เหมาะและปลอดภัยอยู่แล้ว
• เปลี่ยนถุงยางทุกครั้งหลังจากอมแล้วเปลี่ยนมาเป็นการร่วมเพศ
• เปลี่ยนถุงยางใหม่เสมอถ้ามีการบริการเซ็กส์หมู่
• ล้างมือทุกครั้งหลังจากจับถุงยางที่ใช้แล้ว
• ถ้าถุงยางแตกให้ไปตรวจเช็คภายในเจ็ดวัน	แต่ถ้ามีอาการผิดสังเกตุให้ไปก่อน

ระหว่างเวลานั้น
• ควรใส่ถุงยางที่เครื่องเล่นที่ใช้ใส่ทางอวัยวะเพศหรือก้นทุกครั้ง	ไม่ว่าจะเป็นของเราที่

ใช้กับลูกค้าหรือเป็นของคนอื่น



ทำาอย่างไรเมื่อถุงยางแตก	
What to do when a condom breaks

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้มีเซ็กส์ทางช่องคลอด	
A woman having vaginal sex should
• รีบไปปัสสาวะเพื่อล้างท่อปัสสาวะ
• นั่งยองๆแล้วเบ่งและใช้นิ้วมือกวาดเอาน้ำาอสุจิให้ออกเท่าที่จะออกให้หมดแต่ต้องระวัง

อย่าให้เล็บข่วน
• ใช้น้ำาล้างบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาด
• ไม่แนะนำาให้ฉีดสวนล้างเข้าไปในช่องคลอดเพราะจะทำาให้ผนังช่องคลอดระคาย

เคืองหรือดันน้ำาอสุจิลึกเข้าไปอีก	(หากผู้ชายมีเชื้อโรคจะทำาให้คุณเกิดการติดเชื้อง่าย
ขึ้น)

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้มีเซ็กส์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายรุก
A person giving anal sex should
• ให้รีบไปปัสสะวะ
• ล้างอวัยวะให้สะอาดโดยเฉพาะข้างในหนังหุ้มองคชาต

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้มีเซ็กส์ทางทวารหนักโดยเป็นฝ่ายรับ	
A person receiving anal sex should
• หยุดให้บริการทันที	นั่งบนโถชักโครกแล้วเบ่งเพื่อพยายามให้น้ำาอสุจิออกให้มากที่สุด

เท่าที่จะมากได้
• ไม่ฉีดสวนล้างเข้าไปที่รูทวารเพราะอาจทำาให้ดันน้ำาอสุจิเข้าลึกในกรณีผู้ชายมีเชื้อ

โรคจะก่อให้เกิดติดเชื้อได้ง่าย	และล้างบริเวณรอบๆทวารให้สะอาด

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้เป็นฝ่ายอมให	้
A person giving oral sex should
• บ้วนน้ำาอสุจิออกให้หมด
• ล้างปากด้วยน้ำาเปล่า	การใช้น้ำายาบ้วนปากไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หากใช้บ่อยครั้ง

มันอาจจะทำาให้เหยื่อบุพนังปากอ่อนแอ่ลง
อย่าแปรงฟันหรือไหมขัดฟันหรือกินอาหารในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเสร็จให้
บริการ

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้ที่ถูกอม
A man receiving oral sex should
• รีบไปปัสสะวะและล้างอวัยวะให้สะอาดโดยเฉพาะข้างในหนังหุ้มองคชาต
อย่าตกใจอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้	แต่ให้ดีที่สุดควรคอยเช็คอยู่เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนทุก
ท่วงท่าโดยเฉพาะท่าด็อกกี้
• หยุดให้บริการทันที	พยายามควบคุมอารมณ์
• มองหาถุงยางที่ของผู้ชายว่ามีส่วนไหนอยู่และหาในช่องคลอดเพราะอาจจะมีบางส่วน

อยู่ข้างใน









การใส่ถุงยางด้วยปาก	
Putting a condom on with your mouth

การสวมใส่ถุงยางด้วยปากเป็นการช่วยกระตุ้นอารมณ์ได้อีกแบบหนึ่ง
• จับถุงยางให้ถูกด้านเพื่อจะได้รูดลงได้โดยขอบที่ม้วนจะอยู่ด้านนอก
• ใส่ถุงยางในปากโดยให้ปลายถุงหันเข้าด้านในของปาก
• อมถุงยางให้หลบอยู่ระหว่างแก้มและฟันด้านนอกในปาก
• ใช้ลิ้นดุนให้ถุงยางมาอยู่ด้านหน้าของปากระหว่างฟันกับริมฝีปากให้ปลายถุงแตะฟัน

กับบริเวณปาก	
• บีบไล่อากาศจากปลายถุงยางโดยการกดปลายถุงระหว่างลิ้นกับเพดานปาก
• ใช้ปากดุนขอบถุงยางลงบนปลายองคชาตแล้วรูดถุงยางลงโดยใช้ริมฝีปากแทนนิ้วมือ

พยายามอย่าให้ปากสัมผัสกับองคชาตหรือบริเวณรอบๆอาจจะฝึกกับลูกค้าประจำาที่คุณ
รู้จักดีหรือแฟนหรือกับจู๋ปลอมก็ได้
อย่ากลัวที่จะอมให้ลูกค้าแรงๆจะช้าหรือเร็วหรือใช้เลียเล่นกับองคชาตที่สวมถุงยางแล้ว	
ถ้าต้องการอมลึกถึงลำาคอพยายามหันจมูกขึ้นเพื่อเป็นการเปิดลำาคอและขยับร่างกายให้
อยู่ในท่าที่ทำาให้คุณรู้สึกสบายๆ

อออรัลเซ็กส์ที่ไม่ปลอดภัย
Unprotected oral

หากพนักงานบริการเลือกที่จะให้บริการอมสดแบบไม่ป้องกันพวกเขาควรรู้ว่าควรปฎิบัติ
ตัวอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ได้ดังนี้

• ไม่อมสดเมื่อมีแผลตามริมฝีปาก	ช่องปาก	มีเลือดออกตามไรฟัน	มีแผลร้อนในหรือ
กำาลังเจ็บคอ	เพราะเมื่อมีอาการเหล่านี้	มันจะเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่
ร่างกายได้ง่ายขึ้น

• ตรวจลูกค้าเพื่อหาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะเริ่มบริการและก่อนที่
เขาจะปัสสาวะ

• หลังจากตรวจลูกค้าล้างมือให้สะอาดก่อนใส่ถุงยางก่อนที่จะมีเซ็กส์	เพราะน้ำากระสัน
หรือน้ำาอสุจิอาจจะติดมือและติดอยู่บริเวณภายนอกของถุงยางได้

• ไม่แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน	หรือกินอาหารประมาณ	1	ชั่วโมงก่อนหรือหลังการ
ทำางานที่ให้บริการอมสดและงดการอมสดในวันที่ทำาฟัน

• บ้วนหรือกลืนน้ำาอสุจิให้เร็วที่สุดหากลูกค้าหลั่งในปากแล้วบ้วนปากด้วยน้ำาสะอาด







ข้อควรรู้หากคุณเลือกใช้ฟองน้ำาเพื่อทำางาน
Use a sponge for work

สตรีขณะมีรอบเดือนนั้น	ผนังเยื่อบุบริเวณปากมดลูกจะอ่อนแอลงและลูกค้าบางคนอาจไม่
ชอบเพราะเลือดที่ออกมานั้นอาจปนเปื้อนมาพร้อมกับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	ดัง
นั้นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถุงอนามัยมากขึ้น	ส่วนพนักงานบริการที่เลือกจะ
ทำางานระหว่างมีรอบเดือนสามารถหาชื้อฟองน้ำาอนามัยได้จากร้านขายยาบางแห่ง	หรือที่
สว็อบได้

การสอดฟองน้ำา
To	Insert	the	sponge:

1.	 จุ่มฟองน้ำาในน้ำาอุ่นที่สะอาดแล้วบีบเอาน้ำาส่วนเกินออก	หรือใช้เจลที่มีน้ำาเป็นส่วนผสม
หลัก	ประกอบหยดใส่	หากเป็นฟองน้ำาอนามัยแบบเปียก	นำาไปใช้ได้เลย	ไม่จำาเป็น
ต้องจุ่มน้ำาให้เปียกอีก

2.	 สอดฟองน้ำาเข้าช่องคลอดโดยใช้	หนึ่งหรือสองนิ้วตามความถนัด	
3.	 ใช้นิ้วดันฟองน้ำาดันเข้าด้านใน	เข้าหาปากมดลูก	โดยปกติแล้วตัวคุณหรือคู่นอนจะ

ไม่รู้สึกถึงฟองน้ำาได้	คู่นอนของคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปากมดลูก
4.	 เมื่อทำางานเสร็จแล้ว	ให้นำาฟองน้ำาออกแล้วล้างด้วยน้ำาสะอาด	บีบให้หมาดแล้วใส่

เข้าไปตามเดิม	
5.	 หลังเลิกงานให้นำาฟองน้ำาออกทิ้ง	อย่าทิ้งลงในชักโครก

ห้ามนำาฟองน้ำาที่ใช้แล้วจุ่มลงในน้ำายาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีใดๆเพื่อใช้ทำาความสะอาด	
เพราะมันจะทำาให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยี้อภายในช่องคลอด	และเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การนำาฟองน้ำาออก
Removal of the sponge

1.	 ใช้นิ้วสองนิ้วสอดเข้าในช่องคลอด	แล้วหนีบเอาฟองน้ำาออกมา
2.	 เมื่อเอาออกมาแล้ว	ใช้กระดาษทิชชู่ห่อให้มิดชิดแล้วทิ้งลงในถังขยะ
3.	 หากมีปัญหาในการเอาฟองน้ำาออก	ให้ทำาตัวสบายๆแล้วค่อยๆเบ่ง	มันจะช่วยดันให้

ฟองน้ำาเคลื่อนตัวออกมาทางปากช่องคลอดมากขึ้น	หรือประสบการณ์ของบางคนให้
ใส่เจลหล่อลื่นเข้าไปในช่องคลอดปริมาณมากแล้วค่อยเบ่ง	

4.	 หากยังไม่สามารถเอาฟองน้ำาออกได้อีก	ให้ไปหาแพทย์หรือพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน
ท่านช่วยเอาออกได้



กรณีหาฟองน้ำาไม่เจอ	
The Lost Sponge

1.	 อย่าตกใจ
2.	 เพราะว่าฟองน้ำาไม่สามารถเคลื่อนตัวและหายเข้าไปในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

เราได้	ฟองน้ำาน่าจะติดอยู่ระหว่างปากมดลูกและผนังช่องคลอด
3.	 ลองนั่งยองๆกับพื้นแล้ว	เบ่งออก	มันจะช่วยให้กระดูกเชิงกรานเปิดกว้างขึ้น	จากนั้น

ใช้นิ้วคลำาหาฟองน้ำา
4.	 การแช่น้ำาอุ่นในอ่างอาบน้ำา	มันจะทำาให้ฟองน้ำาดูบซับน้ำาและหนักตัวขึ้น	มันอาจ

เคลื่อนตัวออกมาเองและสามารถล้วงออกได้ง่ายขึ้น
5.	 หากยังไม่สามารถเอาฟองน้ำาออกมาได้อีก	ลองสวมถุงมือแล้วคลำาหาอีกที	หรือให้

เพื่อนร่วมอาชีพเอาออก	หรือไม่ก็พบแพทย์
6.	 อย่าหรือแม้แต่จะคิดที่ใช้วัตถุใดๆ	สอดเข้าช่องคลอดเพื่อจะนำาเอาฟองน้ำาออกมาเอง

อย่างเด็ดขาด

ข้อควรจำา
Remember

1.	 ฟองน้ำาไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลย
2.	 ฟองน้ำาไม่สามารถป้องกันการตั้งครรถ์	(กรณีไม่ใช้ถุงยางอนามัย)
3.	 ใช้ฟองน้ำาที่สะอาดเสมอและไม่ควรใช้ซ้ำาเกินหนึ่งกะ
4.	 ฟองน้ำาเปื่อยและเสื่อมสภาพได้	โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าฟองน้ำาอยู่ในสภาพดี	ก่อนนำา

ไปใช้งาน
5.	 การใส่หรือการเอาฟองน้ำาออก	บางครั้งอาจทำาได้ยาก
6.	 ผู้หญิงหลายคนอาจรู้สึกไม่ลำาบากใจในการสอดใส่ฟองน้ำาเข้าในช่องคลอด	ต้องใช้

เวลาในการฝึกฝน
7.	 ไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณทำางานระหว่างมีรอบเดือนได้	อีกเหตุผลหนึ่งตอนมีรอบ

เดือนมดลูกจะอ่อนแอและมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากขึ้นทั้งตัวคุณและคู่นอน

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้ฟองน้ำาสำาหรับพนักงานบริการ	ไม่ควร
นำาไปอ้างอิงแทนคำาแนะนำาจากบุคลากรทางการแพทย์

ข้อแนะนำา
Recommended:	Do	not	use	sea	sponges	

ไม่ควรใช้ฟองน้ำาทะเล	(sea	sponge)	ในการทำางานเพราะมักมีสิ่งตกข้างอยู่ภายในเช่น
เปลือกหอยหรือเศษทรายหากล้างไม่สะอาดและนอกจากนี้มันยังฉีกขาดง่ายทำาให้เศษ
ฟองน้ำาอาจหลุดอยู่ในช่องคลอดจะทำาให้หมักหมมอยู่ภายในช่องคลอดและเกิดการอักเสบ
ได้



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดต่างๆ
Some common STIs

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์	(HIV/AIDS)
เอชไอวีเป็นตัวย่อของคำาว่า	ฮิวแมน	อิมมิวโนเดฟฟิเชียนซี	ไวรัส	(Human	
Immunodeficiency	virus)	เชื้อไวรัสเอชไอวีจะทำาลายระบบภูมิคุ้มกันซึ่งคอยปกป้อง
ร่างกายจากโรคต่าง	ๆ	ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของคนไหนถูกไวรัสทำาลายลง	คนๆนั้นก็จะเป็น
โรคเอดส์หรือ	AIDS	(Acquired	Immune	Deficiency	Syndrome)	ซึ่งหมายความว่าคน
นั้นจะเกิดการติดเชื้อและมีอาการเจ็บป่วยต่างๆ	ซึงโดยปกติร่างกายจะต่อสู้กับอาการเหล่า
นั้นได้	

การรักษาสามารถควบคุมปริมาณเชื้อเอชไอวีในร่างกายก่อนที่จะกลายเป็นโรคเอดส์	แต่
ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเอชไอวีให้หายขาดได้

เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อกันได้จากการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกาย	(เลือด	น้ำาอสุจิ	
สารคัดหลั่งในช่องคลอด)	จากคนที่มีเอชไอวีไปสู่คนที่ไม่มีเชื้อ		เช่น	ทางบาดแผล	รอย
ขีดข่วน	เชื้อเอชไอวีสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด	ทางทวารหนักโดย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน	และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน	การมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆอยู่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้

อันตรายจากการติดเชื้อเอชไอวีจากการอมหรือเลียนั้นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ
มีเพศสัมพันธ์ทางอื่น	แต่ก็ยังถือว่าเสี่ยงอยู่หากมีแผลในปาก	การดูแลรักษาสุขภาพช่อง
ปากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ต้องอมหรือเลียให้ลูกค้า	ถ้าฟันคุณผุหรือมีเลือดออก
ตามไรฟัน(เช่นเวลาแปรงฟัน)	การมีแผลในปาก	เช่น	เพิ่งได้รับการผ่าตัดในช่องปาก	
หรือเหงือกอักเสบ	ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจะเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเป็ป	(PEP)	
การรักษาที่อาจช่วยให้ไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี	คุณมีเวลาไม่มากนักที่จะเริ่มใช้ยานี้	

• เป็ป	คือการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเวลาติดต่อกัน		4		สัปดาห์	ซึ่งอาจป้องกัน
ไม่ให้คุณกลายเป็นคนติดเชื้อเอชไอวีได้	หากได้สัมผัสเชื้อนี้แล้ว

• มันเป็นทางเลือกที่สำาคัญที่ควรนำาไปพิจารณา	หากคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี

• คุณต้องไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด		แต่ต้องไม่เกิน	3	วัน	หลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
• ผู้ที่ใช้ยาเป็ป	อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีจากการใช้ยา	และยังมีผลกระทบต่อยาอื่นๆที่

คุณกำาลังใช้อยู่
• ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า	เป็ป	จะได้ผล	100	%	กับทุกคน	
• เป็ปไม่ใช่วัคซีนป้องกันหรือยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรดเอดส์	การป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีโดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย	และการไม่ใช้เข็มร่วมกันต่าง
หากที่เป็นวิธีที่ดีที่สุด	

• ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับการจ่ายยาเป็ปจากแพทย์	หากถูกประเมินผลแล้วว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงน้อยต่อการติดเชื้อเอชไอวี



โทรสายด่วนเป็ปได้	24	ชั่วโมง	PEP	Hotline	ที่	1800	737	669	หรือ	1800	PEP	NOW
คุณสามารถใช้บริการล่าม	โทร	131450	แล้วบอกให้ล่ามไทยติดต่อ	สายด่วนเป็ป	คุณจะ
เสียเฉพาะค่าโทรศัพท์เท่านั้น

โรคเริม	Herpes
เริมเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสกันทางผิวหนัง	เริมสามารถเกิดขึ้นได้ที่ปาก	
(แผลเริมที่ปาก)	อวัยวะเพศหรือทวารหนัก	คนที่เป็นเริมจะมีอาการคัน	เจ็บตึงๆและอาจมี
ตุ่มใสๆและกลายเป็นแผลได้

เชื้อเริมจะอาศัยอยู่ในร่างกายตลอดชีวิตและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	แต่การรักษา
เนิ่นๆนั้นจะสามารถควบคุม	ลดอาการและการแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้

เริมสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสกันทางผิวหนัง	การจูบ	การอม	การเลียหรือการมีเซ็ก
ส์แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัยป้องกันก็ตามเพราะเชื้อเริมสามารถติดต่อได้หากถุงยางไม่ได้
ปกคลุมผิวหนังที่มีอาการของเริมอยู่

หากคุณมีอาการของโรคเริม	คุณควรหยุดงานบริการ	หากลูกค้ามีแผลเริมคุณก็ควรเสนอ
ให้บริการแบบอื่นๆเช่น	สวมถุงมือแล้วชักว่าวให้ลูกค้าและไม่ปล่อยให้ลูกค้าจูบหรือเลีย
อวัยวะเพศหรือก้นของคุณถ้าเขามีแผลเริมที่ปาก

หูด	Warts
หูดสามารถเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักจากการติดเชื้อไวรัส	HPV	การติดเชื้อ	
HPV	จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวบริเวณปากมดลูกและเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็งปากมดลูก

การรักษา:	การกำาจัดหูดออกไป	เช่น	การจี้ด้วยความเย็น	(ไนโตรเจนเหลว)

คนที่มีอายุน้อยๆหรือคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรได้รับวัคซีนการ์เดสิว	Gardasil	เพื่อ
ป้องกันไวรัสเอชพีวี

การสัมผัสกันทางผิวหนังในระหว่างมีเซ็กส์สามารถติดหูดได้		คุณควรใช้ถุงยางอนามัย	
แผ่นแดม	ถุงมือและหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณผิวหนังที่มีอาการของหูดเช่นเดียวกับโรค
เริมถึงแม้จะใช้ถุงยางอนามัยก็ตามเชื้อหูดสามารถติดต่อได้ถ้าหากถุงยางไม่ได้ปกคลุมถึง
บริเวณที่มีอาการของหูด

โรคติดเชื้อคลัมมิเดีย	(หนองในเทียม)	Chlamydia	
คลัมมิเดียคือการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำาอสุจิและสารคัดหลั่งในช่อง
คลอดซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปที่คอ	ช่องคลอด	ทวารหนักหรือเยื้อบุตาได้และอาจส่งผลให้ผู้
หญิงมีเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างมีรอบเดือน	รู้สึกเจ็บระหว่างมีเซ็กส์	เกิดการ
อักเสบและเป็นแผลเป็นที่ปากมดลูกแล้วนำาไปสู่การเป็นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ	PID	หรือ
ทำาให้เป็นหมันได้	แต่ที่คอส่วนมากจะไม่มีอาการ



การรักษา:	รับประทานยาปฏิชีวนะ

สามารถป้องกันการติดเชื้อด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัย
และแผ่นแดมเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่คอ	ช่องคลอดและทวารหนัก	จำาไว้ว่าเชื้อนี้อาศัยอยู่
ในสารคัดหลั่งของร่างกาย	คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้มือที่เปื้อนน้ำาอสุจิมาจับบริเวณช่อง
คลอดหรือตาของคุณ	หลีกเลี่ยงการสัมผัสมสารคัดหลั่งในช่องคลอดระหว่างขึ้นคู่	(เช่น	
นิ้วมือที่ใช้แยงจิ๋ม	หรือใช้ถุงยางอนามัยอันใหม่ทุกครั้งเมือใช้จู๋ปลอม)

โรคซิฟิลิส	Syphilis
ซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

การรักษา	โดยฉีดยาเพนิซิลลิน

มีแผลหรือผื่นแดงจะปรากฏขึ้นภายใน	3-4	สัปดาห์หลังการติดเชื้อ	ซึ่งแผลเหล่านี้จะไม่
เจ็บและจะหายไปเอง	แต่	6-10	สัปดาห์ต่อมา	ผื่นจะปรากฏขึ้นอีกตามร่างกาย	โดยมากจะ
ขึ้นบนฝ่ามือและฝ่าเท้า	และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการ
รักษา	เชื้อซิฟิลิสจะไปทำาลายสมอง	ตา	ระบบประสาท	หัวใจ	กระดูกและข้อต่อต่างๆ	หลัง
การติดเชื้อ	20-30	ปี	ซิฟิลิสจะทำาให้ตาบอด	เป็นโรคสมองเสื่อมและอาจเสียชีวิตได้

ซิฟิลิสติดต่อกันได้อย่างง่ายมากเมื่อร่างกายติดเชื้อนี้ในระยะแรกด้วยการมีเพศสัมพันธ์
ทางปาก	ช่องคลอดหรือทวารหนักโดยไม่ป้องกัน	หรือการสัมผัสทางผิวหนังที่มีแผลหรือ
ผื่นขี้น

ใช้ถุงยางอนามัยและแผ่นแดมระหว่างการมีเซ็กส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ช่องคลอด	ปาก
และทวารหนัก	อย่าสัมผัสแผลหรือเยื่อบุผิวหนังที่มีอาการของโรคนี้

โรคตับอักเสบเอ	Hepatitis	A
โรคตับอักเสบเอเป็นการติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของตับ	หลังจากติดเชื้อคนส่วนใหญ่จะ
สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เองและจะไม่เป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิต	แต่คุณสามารถรับวัคซีน
ป้องกันฟรีได้ที่คลินิกสุขภาพทางเพศ

โรคตับอักเสบเอติดต่อได้จากรับเชื้อที่มีอยู่ในอุจจาระ	(แม้จะมีปริมาณน้อยมากก็ตาม)
ของคนที่เป็นโรคเข้าสู่ปากของอีกคน	ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ลิ้นเลียทวารหนัก	(rimming)	
ระหว่างการจับต้องถุงยาง	การใช้นิ้วแยงก้นแล้วสัมผัสปาก	และการใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าปู
เตียง	ไวรัสตับอักเสบเออาศัยอยู่ในน้ำาหรืออาหารได้

ใช้ถุงยางอนามัย	ถุงมือและแผ่นแดมเมื่อมีเซ็กส์ทางทวารหนัก	รวมทั้งของปลอมที่ใช้ด้วย	
คุณควรล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัสถุงยางอนามัย,	ผ้าขนหนูและผ้าปูเตียง	ล้างมือของ
คุณให้สะอาดหลังเข้าห้องน้ำาและก่อนปรุงอาหาร



โรคตับอักเสบบี	Hepatitis	B
ไวรัสตับอักเสบบีเป็นไวรัสที่ทำาให้เกิดการอักเสบของตับ	ไวรัสนี้พบได้ในเลือดและสาร
คัดหลั่งในร่างกาย	ใน	95%ของผู้ใหญ่		ร่างกายสามารถกำาจัดเชื้อไวรัสได้หมดและสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาเอง	แต่	5%	ที่เหลือจะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง	หากคนที่เป็น
โรคนี้แล้วไม่ได้รับการตรวจและรักษา	อาจทำาให้เป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้

รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีฟรีได้ที่คลินิกสุขภาพทางเพศ

ใช้ถุงยางอนามัยและแผ่นแดมเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งในร่างกาย	
อย่าใช้สิ่งของเหล่านี้ร่วมกัน	เช่น	เข็มฉีดยา	อุปกรณ์สำาหรับเจาะร่างกาย	แปรงสีฟัน	หรือ
มีดโกน

โรคติดเชื้อไทรโคโมนาส	Trichomoniasis
โรคไทรโคโมนาสเป็นการติดเชื้อปรสิตชนิดหนึ่งที่พบในสารคัดหลั่งในช่องคลอดซึ่ง
ทำาให้เกิดการอักเสบของช่องคลอด	ในหญิงหากไม่ได้รับการรักษาจะทำาให้เกิดการ
อักเสบที่ท่อนำาไข่	การบวมอักเสบและทำาลายปากมดลูก

การรักษา:	ยาปฏิชีวนะ

ป้องกันโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	เช่นใช้ถุงยางอนามัยและแผ่นแดมทุกครั้งเมื่อมี
เซ็กส์	หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งในช่องคลอดระหว่างขึ้นคู่	(เช่นนิ้วมือของแต่ละคน
ที่ใช้แยงจิ๋มกันใช้ถุงยางอนามัยอันใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้จู๋เทียม)	และไม่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้สวน
ล้างช่องคลอดร่วมกัน

โรคหนองใน	Gonorrhoea
โรคหนองในเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ซึ่งเชื้อนี้จะอาศัยอยู่ในลำาคอ	ปากมดลูก	ท่อ
ปัสสาวะ	ทวารหนักหรือเยื้อบุตาและสามารถพบได้ในน้ำาอสุจิและสารคัดหลั่งในช่อง
คลอด	หากไม่ได้รับการรักษาจะทำาให้เกิดการอักเสบและกลายเป็นแผลบริเวณปากมดลูก	
ทำาลายระบบสืบพันธุ์และนำาไปสู่การมีบุตรยาก	โรคหนองในอาจทำาให้คุณรู้สึกเจ็บหรือมี
เลือดออกในระหว่างมีเซ็กซ์

การรักษา:	ฉีดยาปฏิชีวนะ

มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยและแผ่นแดมเมื่อให้บริการโดยใช้ปาก	
มีเซ็กส์ทางช่องคลอดและทวารหนัก	ใช้ถุงมือเมื่อสำาเร็จความใคร่ให้ลูกค้า	ล้างปากและ
บ้วนน้ำาอสุจิทิ้งหากลูกค้าหลั่งในปากและหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำาอสุจิกระเด็นเข้าตา



การคุมกำาเนิด	
Contraception 

คุมกำาเนิดชนิดทาน	The	pill
ยาคุมในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด	ผู้หญิงแต่ละคนควรปรึกษาคุณหมอหรือพยาบาล	
ว่ายาคุมชนิดไหนจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด	แต่ไม่ว่าคุณจะใช้ชนิดใดก็สามารถ
ป้องกันการตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน

ยาคุมชนิด	21	เม็ด	และ	28	เม็ด

ยาคุมมีชนิดแผงละ	21	เม็ด	และ	28	เม็ด		ยาทั้ง	2	ชนิดจะมียาที่มีฮอร์โมนผสมอยู่	21	เม็ด	
สำาหรับชนิดแผงละ	21	เม็ด	เมื่อหมดแผงแล้วคุณต้องเว้นระยะ	7	วันก่อนจะ
เริ่มแผงใหม่	สำาหรับชนิดแผงละ	28	เม็ด	คุณควรรับประทานติดต่อกันไปทุกวันจนกระทั้ง
เริ่มแผงใหม่	ยา	7	เม็ดสุดท้ายจะไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมน	ซึ่งเท่ากับร่างกายได้พักผ่อน
จากฮอร์โมนเป็นเวลา	7	วัน			ช่วง	7	วันที่เว้นระยะระหว่างแผงหรือช่วงที่รับประทานยา	
7	เม็ดสุดท้ายที่ไม่มีฮอร์โมนผสมจะเป็นช่วงที่คุณมีเลือดประจำาเดือน	หากใช้ถูกวิธีก็จะมี
ประสิทธิภาพป้องกัน	99%

คุมกำาเนิดชนิดฝัง	Implants	
เป็นยาคุมที่ฝังไว้ที่ใต้ท้องแขน	ฮอนโมนจะกระจายออกและเข้าสู่กระแสเลือด	ในอัตรา
ค่อนข้างจะคงที่	และสามารถอยู่ได้	3ปีแต่ถ้าไม่ต้องการก็สามารถเอาออกได้ก่อนหน้านั้น	
ผู้หญิงบางคนอาจมีประจำาเดือนมาไม่ปกติหรือมาติดต่อกันยาวนานหรืออาจไม่มีเลย	วิธีนี้
สามารถป้องกันได้	99.9%

ยาคุมชนิดฉีด	Contraceptive	injections	
เป็นยาฮอนโมนประเภทเดียวกับยาเม็ด	แต่จะฉีดครั้งหนึ่งจะมีฤทธิ์คุม	ไปได้นาน	ทุก	3	
เดือนหรือ	12	สัปดาห์ยาฉีดนี้จะหยุดรังไข่ไม่ให้ปล่อยไข่และเมื่อไม่มีการปล่อยไข่ออก
มาท่านก็ไม่ท้อง	ใช้ยาฉีดนี้	ประจำาเดือนมักจะมาไม่ปกติอาจมีเลือดออกเล็กน้อยเป็นเวลา
หลายอาทิตย์หรือประจำาเดือนหยุดไปเลยในขณะที่ใช้ยาฉีด		ยาฉีดนี้สามารถป้องกันได้		
94%	-	98%

การใส่ห่วงคุมกำาเนิด	IUDs
เหมาะกับผู้หญิงทุกวัยและผู้หญิงที่มีปัญหาสุขภาพแต่ไม่เหมาะกับคนที่ติดเชื้อง่าย	และไม่
ได้ป้องกันเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์	สามารถเอาออกง่ายและใส่เข้าไปง่าย	ผู้ทำาการใส่
และเอาออกต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเช่น	แพทย์หรือพยาบาล	ห่วงกำาเนิดนี้สามารถ
เปลี่ยนได้ทุก	5-10	ปีขึ้นอยู่ของแต่ละชนิด

วงแหวนช่องคลอด	Contraceptive	vaginal	ring
เป็นวงแหวนพลาสติกบรรจุด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนคล้ายกันกับที่มีอยู่
ในยาเม็ดซึ่งใช้สอดเข้าไปในช่องคลอดและฮอร์โมนจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อจะ
ยับยั้งรังไข่ในการปล่อยไข่ออกมาแต่ละเดือน		



วิธีนี้จะใส่ไว้ในช่องคลอดเป็นเวลาสามอาทิตย์และปล่อยทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ประจำาเดือน
จะมาเพียงเล็กน้อยและเมื่อครบเจ็ดวันก็ทำาการใส่อันใหม่เข้าไป	สิ่งสำาคัญต้องไม่ลืมถอด
ออกและใส่กลับคืนให้ถูกเวลา		ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกปกติหลังจากใส่วงแหวน	สามารถ
ป้องกันการท้องได้		99%	

ถุงยางอนามัยผู้หญิง	Female	condoms
ผลิตจากสารโพลียูริเทนลักษณะเหมือนถุงยางอนามัยชายแต่มีขนาดใหญ่ยาวประมาณ	
15	ซ.ม	มีวงแหวนยืดหยุ่น	2	วงที่ปลายแต่ละข้าง	วงแหวนที่เป็นอันเล็กจะใช้ใส่เข้าไป
ในช่องคลอดส่วนอันใหญ่จะต้องอยู่รอบนอกของอวัยวะเพศ	เหมาะสำาหรับผู้ที่แพ้ถุงยาง
อนามัยลาเทกซ์	สามารถป้องกันการท้องได้	79%-95%

ถุงยาง	Condoms
ถุงยางอนามัยชายผลิตจากยางลาเท็กซ์หรือโพลียูรีเทน	สามารถป้องกันการท้องและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอชไอวี	โปรดจำาว่าต้องเก็บถุงยางให้ห่างจากความ
ร้อนและแสงแดด	ตรวจเช็ควันหมดอายุบนห่อก่อนใช้	ไม่ควรใช้ถุงยางกับน้ำามันต่างๆ
หรือโลชั่น	ควรใช้ควบคู่กับเจลหล่อลื่นเท่านั้น		หากมีเหตุการณ์เช่นถุงแตกหรือหลุดใน
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์	ให้หาซื้อยาคุมกำาเนิดแบบฉุกเฉินกิน	สามารถป้องกันการท้องได้	
82%-98%

หมวกครอบปากมดลูก	The	diaphragm
เป็นยางรูปถ้วยมีขอบเป็นสปริงที่อ่อนใช้ใส่ในช่องคลอดเพื่อครอบคอมดลูกป้องกันไม่ให้
ตัวอสุจิผ่านเข้าสู่มดลูก	ควรให้หมอหรือพยาบาลแนะนำาในการใช้และหาขนาดที่เหมาะ
สมให้	หมวกครอบนี้สามารถป้องกันการท้องได้	88%-94%
ถ้าต้องการใช้การคุมกำาเนิดชนิดเหล่านี้ให้ติดต่อหรือสอบถามไปได้ที่	แฟมมี่ลี่	แพลนนิ่ง	
(Family	Planning	Nsw)	หรือศูนย์สุขภาพทางเพศ/คลินิคที่ใกล้บ้าน

ยาคุมกำาเนิดฉุกเฉิน	
Emergency	contraception	(The	morning	after	pill)
ถ้าไม่ได้กินยาคุมกำาเนิดแบบประจำาให้รีบกินยาคุมกำาเนิดแบบฉุกเฉิน	(morning	after	
pill)ยานี้จะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อกินภายใน	24	ชั่วโมงหรือไม่เกิน	72	ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิด
ถุงยางแตกหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน	อย่าปล่อยทิ้งระยะนานซึ่งยานี้จะไม่ได้ผล

ทำาอย่างไรถ้าท้องโดยไม่ได้วางแผน	
What if you have an unplanned pregnancy
หากประจำาเดือนของคุณไม่มาตามกำาหนดหรือสงสัยว่าอาจจะท้อง	คุณควรไปปรึกษาหมอ
หรือที่ศูนย์สุขภาพทางเพศให้เร็วที่สุด		หน่วยงานวางแผนครอบครัวหรือคลีนิคสุขภาพ
ทางเพศจะช่วยเราได้	และทางคลีนิคสามารถจัดหาผู้แนะแนวที่พูดคุยกับคุณในเวลาที่คุณ
ต้องการใครสักคน		เราขอแนะนำาให้คุณป้องกันก่อนจะดีกว่านั่นคือการใช้วิธีคุมกำาเนิด	
ไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุม	หรือถ้าใครแพ้ยาก็ควรปรึกษาหมอก่อนที่จะเริ่มทำางานเพราะมี
หลายวิธีในการคุมกำาเนิด	อย่าประมาทบางครั้งยาคุมฉุกเฉินอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ถ้าท้อง
ขึ้นมามันจะเป็นปัญหาให้กับตัวคุณเอง



ข้อมูลสำาหรับผู้ชายทำางานบริการ	
Information for Male workers

การดูแลอวัยวะเพศชาย
Penile hygiene

การดูแลอวัยวะเพศให้สะอาดเป็นสิ่งสำาคัญมากโดยเฉพาะบริเวณหนังปลายองคชาตที่ไม่
ได้ขลิบ
• ควรล้างด้วยน้ำาสะอาดและสบู่ทุกวัน
• อย่าใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมจัดหรือสากเพราะอาจทำาให้องคชาติระคายเคือง
• หลังจากล้างแล้วสิ่งสำาคัญที่ต้องเช็ดบริเวณใต้หนังหุ้มปลายให้แห้งไม่ควรปล่อยให้

ชื้นเพราะจะทำาให้เกิดแบคทีเรีย
• ถ่ายปัสสาวะก่อนและหลังการร่วมเพศเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การติดเชื้อเคลื่อนลึกเข้าไป

ในท่อปัสสาวะ
• ตรวจองคชาติด้วยตัวเองเป็นประจำาเพื่อหาแผล	ก้อนนูน	ของเหลวผิดปกติที่ไหลออก

มา	หรือพยาธิ

ถ้าถุงยางอนามัยทำาให้เกิดการเสียดสีที่หัวองคชาติ	ก็ใส่เจลหล่อลื่นลงไปในถุงนิดหน่อย
แต่อย่ามากเกินไป	เพราะถุงยางอาจลื่นหลุดได้

การตรวจมะเร็งที่อัณฑะ	
Testicular Cancer
มะเร็งที่อัณฑะเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชายอายุระหว่าง	15-	35	ปี	มะเร็งอาจเติบโต
อยู่ที่ใดก็ได้ภายในอัณฑะ	ถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษา	มะเร็งอาจแพร่ไปยังส่วนอื่นๆ	ของ
ร่างกายและอาจทำาให้ถึงแก่เสียชีวิต	ถ้ารักษาเสียแต่ในระยะต้นๆ	โอกาสที่จะมีชีวิตรอดจะ
มีมาก
• สิ่งสำาคัญที่จะป้องกันและตรวจพบแต่เนิ่นๆ	คือการตรวจตัวเองเป็นประจำา
เวลาที่ดีที่สุดสำาหรับการตรวจอัณฑะ	คือหลังจากอาบน้ำาอุ่นในอ่างหรือจากฝักบัว	เพราะ
ความร้อนจะทำาให้อัณฑะผ่อนคลายตัว

การตรวจตัวเองเป็นประจำาเป็นสิ่งสำาคัญมาก	เพราะมะเร็งที่อัณฑะมีอัตราการรักษาให้
หายสูงที่สุด	(ระหว่าง	95	-100%)	หากตรวจพบเสียแต่เนิ่นๆ	

สำาหรับผู้ที่ยังไม่ได้แปลงเพศ(ดูรายละเอียดข้างบน)
Penile hygiene for transgender workers (see above)

การรักษาความสะอาดอวัยะวะเพศเป็นสิ่งสำาคัญ	การพับ	การรัด	หรือการพันด้วยผ้าเทป	
อาจก่อให้เกิดการเสียดสีจนเป็นแผลหรือทำาให้ผิวหนังถลอก	ซึ่งจะทำาให้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ



ข้อแนะนำา	
Top tips
• หากคุณกำาลังทำางาน	สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช้เทปหรือผ้ารัดเพื่อจะได้ไม่เป็นแผลเสียดสี	
• ตรวจร่างกายเป็นประจำา

ข้อแนะนำาสำาหรับใช้เทปหรือผ้ารัด	
Tips	for	Tucking,	Taping	and	Strapping

• แบคทีเรียชอบอยู่ในบริเวณอับชื้น	เช่น	บริเวณขาหนีบ	เพราะฉะนั้นคุณควรรักษา
บริเวณนี้ให้แห้งสะอาดเท่าที่จะสามารถทำาได้

• ใช้สบู่ยา	หรือน้ำายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆล้าง	เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง	แล้วใช้แป้งกระป๋องที่มี
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียโรยให้ทั่ว

• ตรวจดูว่ามีบาดแผลอันเกิดจากการโกนขนหรือมีหนังถลอกเนื่องจากการเสียดสีหรือ
ไม่	ถ้าพบก็ใช้ครีมต่อต้านแบคทีเรียทา	แล้วปิดบริเวณนั้นให้มิดชิดเพื่อป้องกันการติด
เชื้อ		

• ถ้าคุณใช้ผ้าเทปรัด	คุณควรใช้สำาลีชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำามันยูคาลิปตัส	ถูคราบ
ปลาสเตอร์เหนียวๆ	ออกให้หมด

• เช็ดซอกขาทั้งสองข้างให้แห้งสนิทหลังจากที่ใช้ห้องสุขาแล้วทุกครั้ง
• สวมกางเกงในที่ทำาจากผ้าฝ้าย	กางเกงในที่ทำามาจากไนล่อนจะทำาให้คุณเหงื่อออก

มากส่วนผ้าฝ้ายช่วยระบายอากาศให้ผิวหนัง

การดูแลช่องคลอดใหม่สำาหรับคนที่แปลงเพศ		
Neo Vaginal Hygiene

ช่องคลอดใหม่ไม่มีระบบการขับล้างสารคัดหลั่งตามธรรมชาติ	ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องให้
ความดูแล				เป็นพิเศษด้วยเครื่องฉีดล้าง
คุณอาจรู้สึกว่าต้องใช้เครื่องฉีดล้างบ้างเป็นครั้งคราว	อาจทำาได้ด้วยวิธีนี้:
• ฉีดล้างด้วยน้ำาเกลืออ่อนๆ	โดยใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำา	500	ม.ล.
• ฉีดล้าง	4	–	5	วันต่อครั้ง		แล้วฉีดล้างด้วยน้ำาสะอาดอีกครั้งหนึ่ง



ขอบเขตความเป็นส่วนตัวและการเจรจากับลูกค้า
Negotiating and boundaries with clients

การควบคุมลูกค้า	
How to Control your Client
คนบางคนมีความเชื่อที่เหลวไหลเกี่ยวกับงานบริการ	2	อย่างคือ
• ลูกค้ามาใช้บริการเพราะต้องการเซ็กส์เท่านั้น
• พนักงานบริการแทบไม่ต้องทำาอะไรเลยแค่นอนรับเงินอย่างสบายๆแต่ความเป็นจริง

นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เชื่อกันอย่างนั้น

การดึงดูดใจลูกค้า	
Develop your skills and talents

การทำางานบริการไม่ใช่แค่มีนมใหญ่หรือจู๋ใหญ่อย่างเดียวที่จะดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาอีก	
แต่คุณต้องมีการเสริมเติมแต่งและหาเทคนิคในการทำางานด้วย	
ซึ่งต้องรวมถึงตัวคุณที่ต้องพอใจและกล้าที่จะแสดงออกถึงความเซ็กซี่และรูปร่างของคุณ	
คุณต้องสามารถพูดจาตกลงกับลูกค้าและโฆษณาตัวเองให้ได้ดี	คุณจะต้องสังเกตุและหา
ว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการอะไรหรืออะไรจะทำาให้เขากลับมาอีก
ทำางานบริการอาจเป็นงานที่ดีมากหรือแย่มาก(ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้บริการยังไง	ทำางาน
ที่ไหน	ทำางานกับใคร)แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณทำางานที่ไหนคุณต้องมีความมั่นใจที่
ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยภาษากาย	การพูดและการบริการของคุณ

สร้างบุคลิกให้ตัวเอง	
Create your own style 

บ่อยครั้งที่มีความกดดันจากการทำางานที่ต้องเสแสร้งไม่ว่ากับลูกค้าหรือกับตัวเอง	ลูกค้า
ต้องการใหคุ้ณตามใจเขาทุกอย่างถ้าคุณพยายามทำาทุกอย่างตามที่เขาต้องการแต่กลบัไม่
เป็นตัวของตัวเองและคุณเองอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรือไม่สะดวกสบายที่จะทำา		เพราะฉะนั้น
การสร้างบุคลิกเฉพาะตัววิธีนี้อาจช่วยให้คุณมีลูกค้าประจำาที่ตัวคุณเองอยากให้บริการ

คิดว่าเป็นคนอื่นอาจจะช่วยได้	
A work image can help you 

ให้คิดว่าในเวลาทำางานนี่ไม่ใช่ตัวคุณ	ซึ่งในชั่วโมงทำางานก็อาจต้องเสแสร้งขึ้นแต่อย่าให้
เกินไปจนไม่เหมาะกับตัวคุณและอย่าฝืนทำาในสิ่งที่ทำาไม่ได้แต่เลือกในสิ่งที่ทำาให้คุณรู้สึก
สบายๆ	อีกอย่างการที่คุณเสแสร้งที่ไม่ใช่ตัวคุณอาจจะช่วยให้คุณไม่เอาเรื่องงานมาปะปน
กับชีวิตส่วนตัวและเพิ่มความมั่นใจกับการทำางานของคุณหรือให้คิดเสียว่าลูกค้าแต่ละ
คนมีข้อดีกันคนละแบบความคิดแบบนี้อาจช่วยให้เราคุยกับลูกค้าง่ายขึ้นการแสดงความ
มั่นใจในตัวเอง	ทำาให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับการบริการของคุณและเป็นทางที่ดีที่สุดสำาหรับ



การมีขอบเขตในชีวิตส่วนตัวของคุณกับลูกค้า	คุณไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวหรือ
ให้รู้จักที่พักและเรื่องของชื่อไม่ควรให้ลูกค้าเรียกเราในชื่อจริงถึงจะสนิทกันก็ตามให้เขา
เรียกแต่ชื่อที่ทำางานก็พอ

ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรืออาจทำางานประเภทนี้ได้ไม่ดีนัก	วิธีนี้อาจจะช่วยคุณให้มี
ความมั่นใจ	คือพยายามมองสบตากับลูกค้า	การแสดงความมั่นใจในตัวเองนั้นทำาให้ลูกค้า
ตอบสนองด้วยดีและถ้าหากทำาบ่อยๆเข้าก็จะสร้างความมั่นใจได้เอง

อธิบายทุกขั้นตอนให้ลูกค้ารู	้
Explain	everything	to	the	client

อธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนไม่ว่าการบริการทุกอย่างใช้ถุงยาง		ค่าชั่วโมงและค่าบริการ
พิเศษ(สำาหรับบางคนที่ให้บริการพิเศษ)	ลูกค้าจะได้รู้ว่าเขาจะได้รับการบริการอะไรหรือ
จ่ายอะไรบ้าง	การอธิบายทุกอย่างช่วยให้ลูกค้าและคุณเข้าใจกันและกัน	

ทำาอย่างไรกับลูกค้าเจ้าปัญหาและจู๋ใหญ	่
How to handle difficult client and big penis

ลูกค้าเจ้าปัญหาเช่นพวกที่คิดว่าจ่ายเงินแล้วจะมีเซ็กส์กี่ครั้งก็ได้	คุณควรอธิบายว่าเงิน
ที่จ่ายนั้นเป็นค่าชั่วโมง	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณที่จะให้อีกหรือไม่		
พวกที่ไม่ยอมใส่ถุงยางคุณอาจจะต้องใช้การพูดโน้มน้าวให้ลูกค้าเห็นความสำาคัญต่อการ
ใช้ถุงยางของการบริการของคุณ		พวกที่เอาเป็นชั่วโมงไม่เสร็จให้ใช้มารยาผละออกจาก
ตัวอาจจะพูดว่าเหลือเวลา	5	นาที	ลูกค้าแล้วจัดการชักว่าวให้ซะเลย		

ส่วนพวกดูถูกพนักงานบริการก็ไม่ต้องเสียเวลาคุยพยายามทำาให้เสร็จ	และอย่าคบอีก
เลยจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆ		เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องยอมลูกค้าไปเสียทุกอย่างของอย่าง
นี้ตกลงกันได้ตามคุณต้องการ	ส่วนพวกกระจู๋ใหญ่	ให้คุณหาท่าที่คุณรู้สึกสบายๆ	อาจจะ
เป็นท่าที่คุณอยู่ข้างบนเพราะมันเป็นท่าที่คุณสามารถบังคับการโยกย้ายโดยตัวคุณเอ	ง
หรือถ้าเป็นท่าที่คุณอยู่ข้างล่างอย่าให้ลูกค้ากระแทกแรงคุณอาจจะต้องบอกให้เขาทำา
ค่อยๆ	“	do	gentle	please”	เป็นต้น	หรือไม่ก็ใช้วิธีอื่น	เช่นให้ถูไถระหว่างร่องนม		ชัก
ว่าว		ให้เอาระหว่างช่องขา(แต่ท่านี้ต้องระวังเพราะอาจจะลื่นไหลเข้าทางจิ๋มก็ได้	ต้องใช้
การฝึกฝนบ่อยๆ)





เมนูเซ็กส์ในการทำางาน	
SEX	INDUSTRY	PROFESSIONAL	DICTIONARY

บริการเหล่านี้มีทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หากคุณไม่
แน่ใจว่าบริการแบบไหนปลอดภัย		คุณควรปรึกษาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการมีเพศ
สัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ฟเร็นช์	(French)	คือ	การอมจู๋ให้ลูกค้าหรืออาจใช้คำาเหล่านี้	โบลว์จ๊อบ	(blow	job)	(BJ)	
ซักกิ้งอ็อฟ	(sucking	off) กิฟฟิ้งเฮด	(giving	head)	หรือ	เฮดจ๊อบ	(head	job)	
ฟูลล์	ฟเร็นช์	(full	French) ก็หมายความว่าคุณอมให้ลูกค้าจนเสร็จความใคร่ในปาก
แน็ทเชอร์รัล	ฟเร็นช์/บีบีบีเจ	(Natural	French/BBBJ)	คือ	การอมสด	
คัมอินเมาท์	(CIM)	หลั่งในปาก
แฮนด์รีลีฟ	หรือ	แฮนด์จ็อบ	(Hand	relief/Hand	job) หมายถึง	การใช้มือชักว่าวให้
ลูกค้า
เช็กส์ท่าหมา	“	ด็อกกี้	สไตล์”	(Doggy	Style)	การร่วมเพศเข้าทางด้านหลังโดยลูกค้า
หรือพนักงานบริการคุกเข่าลงทำาท่ายืนสี่ขา
เออาร์	เอนอล	ริมมิ่ง	(AR/Anal	Rimming)	คือ	การใช้ลิ้นเลียรูก้นหรือในหมู่เกย์จะใช้คำา
ว่า	ล้างตู้เย็น
เลียจิ๋ม	(Lick)	ลูกค้าใช้ปากและลิ้นเลียจิ๋มผู้หญิง	ลูกค้าอาจจะใช้คำาว่า		
โกเดาว์ออน	ยู	(go	down	on	you)
กรีก	(Greek)	ลูกค้าขอเอาทางก้น	หรือ	พนักงานบริการผู้ชายเอาลูกค้าทางก้น
ขึ้นคู่	ดับเบิ้ล	(Doubles)	โดยมากจะหมายถึงการมีเซ็กส์กันระหว่าง	พนักงานบริการ	
2	คนกับ	ลูกค้า	1	คน	พนักงานบริการจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้	บางครั้งลูกค้าอาจ
ต้องการพนักงานบริการผู้หญิงและสาวประเภทสอง	
แฟนตาซี	(Fantasy)	ลูกค้ามีจินตนาการและความต้องการแปลกๆ	อย่างบางคนอยากให้
คุณใส่	ชุดนักเรียน	ชุดพยาบาล	หรือบางทีก็ใส่ถุงน่อง	หรือไม่ให้เราใส่ชุดชั้นใน	หรือ	ใส่
กางเกงในที่ไม่มีเป้าเวลาร่วมเพศ	เป็นต้น
โกลเด็นท์	เชาว์เวอร์	(Golden	shower)	ฉี่รดบนตัวลูกค้าหรือใส่ทางปากลูกค้า	
สตริป	โชว์	(Strip	Show)	การเต้นยั่วลูกค้าแบบเซ็กซี่ๆ	โดยการเปลื้องผ้าช้าๆให้เขาดู	
เลสเบี้ยน	ดับเบิ้ล	(Lesbian	Doubles) พนักงานบริการผู้หญิงหรือสาวประเภทสอง	2	คน	
เล่นรักร่วมเพศให้ลูกค้าดู	คุณอาจไม่จำาเป็นต้องร่วมเพศเป็นจริงเป็นจัง	อาจแกล้งทำาเป็น
ถึงจุดสุดยอด	แต่พยายามแสดงให้เหมือนจริง	ลูกค้าก็ไม่มีทางรู้
สแปนนิชช์	(Spanish)	หรือบัตเตอฟาย	(butterfly)	หมายถึง	การใช้ร่องนมสำาเร็จความ
ใคร่ให้ลูกค้า	หรือบางทีลูกค้าจะถูไถอวัยวะเพศเขากับหน้าอกเราจนเสร็จ
ทรีซั่มส์	(Threesomes)	มีเซ็กส์กันสามคน	อาจเป็นคู่สามีภรรยาที่ต้องการร่วมเพศกันกับ
พนักงานบริการ



แต่งหญิง	-	“ครอส	เดรสส์”	(Cross	Dress)	โดยปกติแล้วจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่
ต้องการใส่เสื้อผ้าผู้หญิง	และอาจใส่ถุงน่องหรือรองเท้าส้นสูงแล้วมีเพศสัมพันธ์
ทริค	เซ็กส์	(Trick	Sex)	การที่พนักงานบริการทำาให้ลูกค้าคิดว่า	มีเซ็กส์ทางก้นหรือช่อง
คลอด	แต่จริงๆแล้วคุณใช้ขาหนีบ	หนีบจู๋	ลูกค้าไว้ระหว่างต้นขาให้แน่น	หรือใช้มือสอด
ไว้ในระหว่างต้นขา	แบบนี้ต้องฝึกฝนถึงจะชำานาญจนลูกค้าไม่รู้	คิดว่ามีเพศสัมพันธ์กัน
จริง
เกิร์ลเฟรนด์	เอ็กส์พรีเหรียน(	GFE	Girl	Friend	Experience)	บริการราวกับว่าคุณเป็น
แฟนกับลูกค้าคนนั้น	
ซิกส์ที่นายท์(	69	sixty-nine)	กลับหัวกลับหางแล้วอมหรือเลียให้กันและกัน
พอนสตาร์	เอ็กส์พีเหรียน	(PSE	Porn Star Experience) ยั่วยวนเหมือนเป็นนักแสดง
หนังโป๊
ทอย	(Toy)	ของเล่น
ดิวว์โด้	(Dildo) จู๋ปลอม
เครื่องสั่น	–	ไวเบรเตอร์(Vibrator)	เครื่องเล่นชนิดสั่น
สแตร็ป-ออน	(Strap–on)	กางเกงที่มีจู่ปลอมติดอยู่	ซึ่งลูกค้าจะให้คุณใส่แล้วเอาก้นลูกค้า
ฟิสทิ่ง	(Fisting)		ใช้มือทั้งมือล้วงก้น
สแป้คกิ้ง	(Spanking) 	ตีก้น	
บีดีเอสเอ็ม	BDSM		การบริการแบบพิศดาร	เช่นการใส่ชุดหนัง	ใช้แส้ตี	ใส่กุญแจมือ



การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดในที่ทำางาน
Alcohol and Other drugs (AOD) 

การดื่มและใช้ยาเสพติดอาจกลายเป็นปัญหาอย่างรุนแรงได้
Drinking and using drugs can become a serious problem
การดื่มหรือการใช้ยาเสพติดอาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้	การใช้ยาเสพติดคือ
ความจริงทั้งในและนอกแวดวงธุรกิจค้าบริการ	ดังนั้นหากคุณใช้ยาเสพติด	จงใช้อย่าง
ปลอดภัย!	ระวังเรื่องของการดื่มหรือใช้ยาเพื่อรับมือกับปัญหาของคุณหรือความเครียดที่
เกิดจากการทำางาน		การใช้ยาขณะคุณกำาลังทำางานอาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงหากคุณ
เสพจนติดเป็นนิสัยและคุณไม่สามารถเลิกได้

การใช้ยาเสพติดและงานบริการ	
Drug use and sex work
บางครั้งลักษณะของงานบริการก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เราเลือกใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ/หรือใช้ยาเสพติด	ถ้าไม่ถูกลูกค้าชวนเล่นหรือก็เป็นที่ตัวคุณเอง	การใช้
ยาอาจผ่อนคลายความเครียดหรือเพิ่มความต้องการทางเพศชั่วคราว	แต่บางกรณีใช้ยา
เกินขนาดหรือการผสมยาต่างชนิดกันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมหันต์	

ควรจะเจรจาต่อรองการให้บริการของคุณก่อนที่จะใช้สารใด	ๆ	เสมอและยึดติดในสิ่งที่
คุณได้ตกลงกันไว้	มันเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ยาตอนที่คุณกำาลังทำางานในปริมาณที่น้อย
กว่าถ้าคุณจะใช้ในการเข้าสังคม

การใช้ยาในขณะทำางานสามารถทำาให้คุณตกอยู่ในอันตรายได้
Using while working can put you at risk
ความมึนเมาสามารถลดความสามารถในการควบคุมตนเอง	ถ้าคุณเมายาแล้วไปทำางาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานยืนเรียกลูกค้าตามถนนหรืองานเอสคอร์ด	คุณทำาให้สุขภาพและ
ความปลอดภัยของตัวคุณตกอยู่ในอันตราย	โปรดทราบว่า	ถ้าลูกค้ารู้ว่าคุณใช้ยาเสพติด	
พวกเขาอาจพยายามล่อใจคุณด้วยยาเสพติดแทนที่จะจ่ายเป็นเงิน	และคุณอาจสูญเงินสด
ตามที่คุณต้องการ	การเป็นคนขี้เหล้าเมายายังอาจลดความสามารถในการแยกแยะของ
คุณ	และทำาให้คุณยึดอยู่กับราคาและขีดจำากัดของคุณได้ยากยิ่งขึ้น	มันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่
คุณจะอยู่ในการควบคุมของตัวเองขณะที่คุณไม่ได้มึนเมา

การใช้ยาเสพติดหลายชนิดร่วมกันนั้นไม่ดีเลย
Mixing drugs is not a good idea
ควรระวังเรื่องของการผสมยาเสพติดร่วมกัน	หรือการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับใช้ยาเสพติด	
เพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ของยาที่คุณได้รับเข้าไป	ความน่าจะเป็นในเรื่องของ
การใช้ยาเกินขนาดจะเพิ่มขึ้น	การผสมยาเสพติดค่อนข้างเป็นอันตราย	ยาบางชนิดใช้
เวลาในการออกฤทธิ์และคุณก็ไม่สามารถประเมินฤทธิ์ของยาได้เลย



ลองใช้ปริมาณน้อยๆก่อน	
Try small amounts first
ต้องจำาไว้ว่าเราทุกคนล้วนแตกต่างกันและสิ่งที่พอเหมาะสำาหรับคนอื่นอาจจะมากเกินไป
สำาหรับคุณ	ถ้าคุณได้ยาจากผู้จำาหน่ายรายใหม่	ให้ลองในปริมาณที่น้อยก่อน	หากคุณไม่
ได้ใช้ยามาพักหนึ่งก็ใช้ในปริมาณที่น้อยลง	-	ความชินยาในตัวคุณลดลงและตัวคุณเอง
เพียงแค่ใช้นิดหน่อยก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มได้แล้ว

การฉีดยาอย่างปลอดภัย	
Safer	injecting
พยายามฉีดเข้าจุดที่แตกต่างกันทุกครั้ง	อย่าใช้เข็มของคนอื่นหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
อย่างเด็ดขาด	ทำาความสะอาดบริเวณที่คุณจะฉีดด้วยสำาลีหรือผ้าก็อซสำาหรับทำาความ
สะอาดแผล	ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลัง
ใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง	หรือเก็บเข็มของคุณเอาไว้ใช้เองเท่านั้น	หากคุณจะใช้ซ้ำา	ต้องแน่ใจ
ว่าคุณล้างเลือดออกทันทีด้วยน้ำาเย็นเพื่อไม่ให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มในเข็ม	คุณสามารถใช้
ขวดหรือหลอดที่บรรจุน้ำาผ่านการฆ่าเชื้อในการทำาความสะอาด	อย่าใช้น้ำานั้นร่วมกับคน
อื่น	ใช้หลอดน้ำานั้นเพียงครั้งเดียวไม่นำามาใช้ซ้ำาอีก

ถ้าคุณต้องการที่จะเลิกใช้ยา
If you want to stop using
หากคุณต้องการที่จะหยุดใช้ยา	พูดคุยเรื่องนี้กับใครสักคนจะเป็นการดีที่สุด	มีทางเลือก
มากมายสำาหรับการหยุดยาหรือการลดยา	คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับใครสัก
คนที่สถานแลกเปลี่ยนเข็มในท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือใครสักคนจาก
ศูนย์สุขภาพชุมชนในท้องถิ่นคุณ	พวกเขาสามารถบอกคุณถึงสถานที่ที่ดีที่สุดที่คุณควร
ไปหาใกล้บ้านคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรหาหน่วยบริการข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด	
(ADIS)	สำาหรับข้อมูลของการบริการทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์	หรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่	SWOP	
ผู้ซึ่งสามารถจัดการติดต่อกับผู้ใช้และองค์กรที่เป็นมิตรต่างๆให้กับคุณได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	

More information on drugs
ยาเสพติดที่กล่าวถึงนี้คือตัวอย่างของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในออสเตรเลีย
ผู้ที่มียาเสพติดในครอบครอง	(ไม่ว่าจะเสพเองหรือให้ผู้อื่นเสพ)	การขายหรือค้ายาเสพติด
นั้นผิดกฎหมายและต้องถูกดำาเนินคดีและลงโทษ	ทั้งนี้ขี้นอยู่กับปริมาณและประเภทของ
ยาเสพติด	หากคุณถูกดำาเนินคดีหรือมีปัญหากับตำารวจเรื่องยาเสพติด	คุณควรติดต่อ
ทนายความก่อนให้ปากคำากับตำารวจ
ติดต่อทนายความได้ที่		Law	Access	NSW	1300	888	529

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือต่างๆ		โทร	
ADIS:	(02)	9361	8000,	หรือ	(โทรฟรี)	1800	422	599
SWOP:	(02)	9206	2166



ยาเสพติดบางชนิดที่ใช้กันทั่วไป
Common Drugs

โปรดทราบว่า	ยาเสพติดทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ล้วนผิดกฎหมายไม่ว่าจะซื้อ	ขาย	หรือ
มีไว้ในครอบครองในรัฐนิวเซาท์เวลส์	หากคุณหรือลูกค้าเล่นยาเกินขนาด	คุณควรโทร	
(000)	เพื่อเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินให้เร็วที่สุด	เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ตำารวจ

แอมเฟตามีน	/เมท	/สปีด/คริสตัล	(ยาบ้ายาไอซ์	Methamphetamines/Meth/Speed/
Crystal)
ยาบ้าที่พบโดยทั่วไปไม่มีกลิ่น	เกล็ดหรือสีขาวหรือออกขาวๆ	รสขม	อาจบรรจุในลักษณะ
เม็ดกลม	แคปซูล	หรือผลึกใสขนาดใหญ่	ส่วนมากใช้วิธี	สูบควัน	กินและการฉีด
ผลกระทบของยาอาจทำาให้รู้สึกสนุกสนาน	เพิ่มความรู้สึกทางเพศ	ความกระฉับกระเฉง
และความตื่นตัว	อัตราการเต้นของหัวใจ	อัตราการหายใจและอุณหภูมิของร่างกายเพิ่ม
ขึ้น	หัวใจเต้นผิดปกติ	ความอยากอาหารลดลง	ปวดในช่องท้อง	เหงื่อออก	วิตกกังวลใจ	
หวาดระแวง	เห็นภาพลวงตา

โคเคน/โค้ก	Cocaine/Coke
โคเคนโดยปกติจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว	รสขม	ทำาให้รู้สึกชา	ส่วนมากใช้วิธีสูด
ผงยาเข้าโพรงจมูก	แต่ยังสามารถใช้ฉีด	กิน	หรือป้ายตามเหงือก
การออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและปริมาณที่เสพเหมือนกับสารต่างๆทั่วไป	อาจออกฤทธิ์
ทำาให้มีความรู้สึกเป็นสุข	ลดความอยากอาหาร	รู้สึกตื่นตัว	กระตุ้นเร้าทางอารมณ์เพศ
และมีสมาธิอยู่กับสิ่งใดๆ	เพิ่มขึ้นได้	ส่วนผลกระทบด้านลบทำาให้อุณหภูมิของร่างกาย
และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น	กระสับกระส่ายและวิตกกังวล	หวาดระแวง	วิงเวียน	
คลื่นไส้/อาเจียน	มีพฤติกรรมรุนแรง	ไตวาย	มีอาการชัก	เส้นโลหิตในสมองแตกและหัวใจ
วาย

เอ็คซ์ตาซี/ยาอี	MDMA
MDMA	หรือ	เอ็คซ์ตาซี	เป็นยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท	
ลักษณะที่พบบ่อยจะเป็นแบบเม็ด	ถึงกระนั้นก็ตามยังมีแบบแคปซูลหรือแบบผงขายอยู่บ้าง	
ส่วนมากใช้เสพด้วยการดื่มกินและไม่ค่อยใช้วิธีการสูดผงเข้าโพรงจมูก
MDMA	จะออกฤทธิ์ภายในเวลา	30-60	นาที	ขึ้นอยู่กับปริมาณและการใช้ยาครั้งล่าสุด	
(บางครั้งอาจใช้ระยะเวลาถึง	2	ชั่วโมง)	ผู้เสพจะรู้สึกสุขสบาย	มีอารมณ์ร่วม	และเพิ่ม
ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่น	ผลกระทบเชิงลบทำาให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น
เหมือนคนเป็นไข้	คลื่นไส้	อาเจียน	ขากรรไกรค้าง	ตากระตุกและวิงเวียนศีรษะ	รวมทั้ง
ภาวะซึมเศร้าและเหนื่อยล้าในวันถัดไป

เฮโรอีน	Heroin
เฮโรอีนเป็นสารสังเคราะห์จากมอร์ฟีนซึ่งออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง	มีฤทธิ์เสพ
ติดได้ง่ายและเลิกยากทำาให้ผู้เสพระยะแรกๆมีอาการเคลิบเคลิ้ม	เซื่องซึม	ไม่สนใจสิ่งต่างๆ
รอบข้าง	วิธีการเสพโดยมากจะผสมน้ำาฉีดเข้าเส้นเลือดและสูบได้	(โดยการใช้กระดาษ
ฟอยด์ลนกับไฟ)หรือใช้ร่วมกับบุหรี่หรือกัญชา
การใช้ยาเกินขนาดจะทำาให้หัวใจเต้นช้าลงและทำาให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้	

การเลิกยานั้นทำาได้ยากมาก	อาการของการเสี้ยนยาจะทำาให้ปวดกระดูกตามร่างกายและ
มักจะเกิดขึ้นระหว่าง	6-24	ชม.	หากไม่ได้เสพยาจะมีอาการป่วยแบบนี้เป็นอาทิตย์



ความรุนแรงในที่ทำางาน
Violence in the workplace

ความรุนแรงในที่ทำางานและความรุนเเรงในครอบครัว	
Workplace and domestic violence 

ในประเทศออสเตรเลีย	ความรุนแรงในที่ทำางานและในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้	
หากคุณหรือบุคคลทีท่านรู้จักตกอยู่ในสถานะดังกล่าว	โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจที่
หมายเลข	000	(เป็นหมายเลขเดียวกับเรียกรถดับเพลิงและรถพยาบาลฉุกเฉิน)	หรือหน่วย
งานระงับความรุนแรง	โทร	1800	333	000	

คนในครอบครัวอาจจะเป็น
• คู่สมรส
• สามี/แฟนหรืออดีตสามี/แฟน
• แฟนที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
• ญาติ
• ผู้ดูแลหรือบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน

พฤติกรรมการข่มขู่ทำาร้ายในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์แบบอื่นๆใน
ครอบครัวซึ่งคนๆหนึ่งอยู่ในสถานะที่มีอำานาจเหนืออีกคนหนึ่งและทำาให้เกิดความกลัว	
มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น	ความรุนแรงในความสัมพันธ์	ความรุนแรงในครอบครัว	หรือ
ความรุนแรงของคู่รัก

ความรุนแรงแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์	ยกตัวอย่างเช่น	
ระหว่างสามีและภรรยา	หรือแฟนหญิงกับชาย		ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก	หรือผู้ใหญ่กับพ่อ
แม่ที่แก่ชรา		หรือระหว่างคนในครอบครัว	เช่น	ป้า	ลุง	หรือ	ปู่ย่าตายาย	หรือระหว่างคนที่
อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ
เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในที่ทำางานและชีวิตส่วนตัวได้:
เรามักเรียกความรุนแรงนี้ว่า	เป็นแบบเชิงบังคับข่มขู่	และ	ควบคุม	บางทีก็เรียกผู้ทำาร้ายว่า	
“ผู้กระทำาความรุนแรง”

ผู้ทำาร้ายใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อให้เกิดความกลัวและการควบคุมคนที่ถูกกระทำา	เช่น:
• การทำาร้ายร่างกาย	ยกตัวอย่างเช่น	การบีบคอ		การทุบตี	การผลัก	และการขู่ว่าจะทำา

อันตราย
• การกระทำารุนแรงทางเพศ	เช่น	จับต้องของสงวนของเรา	การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์	

หรือบังคับให้บุคคลอื่นกระทำาเรื่องเพศที่เขาไม่เต็มใจทำา	
• การทำาให้โดดเดี่ยวจนไม่ได้รับความช่วยเหลือ	แยกตัวออกจากครอบครัว	ซึ่งอาจรวม

ถึงการส่งข้อความหรือโพสต์ในเฟสบุ๊ค
• การตามดูหรือติดตาม	‘ทุกความเคลื่อนไหว’	รวมทั้งการติดตามในอินเตอร์เน็ต		ผ่าน

โซเชียลมีเดีย		ใช้อุปกรณ์ติดตาม	GPS	เป็นต้น



• การทำาร้ายจิตใจ	เช่น	การตำาหนิคนที่ถูกทำาร้ายว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้ทำาร้ายมีพฤติกรรม
เช่นนั้น		การใช้คำาพูดเหยียดหยามอย่างต่อเนื่องที่ทำาให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่มีค่าหรือ
ดูถูกในด้านการงานและพูดจาข่มขู่ในตัวคุณที่ทำาอาชีพค้าบริการ

• การทำาร้ายทางการเงิน	เช่น	การไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพื่อกินอยู่	หรือ	‘เงินสำาหรับแม่บ้าน’		
การห้ามไม่ให้ทำางาน		การให้ข้อมูลเท็จแก่ระบบให้เงินเลี้ยงดูบุตร			การข่มขู่บังคับ
ให้เซ็นเอกสารกฎหมายและกฎหมายการเงินที่ทำาให้อีกคนเป็นหนี้		การใช้อำานาจ
บังคับเอาเงินจากอีกคนหนึ่ง

• การห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือความศรัทธา	หรือการบังคับให้อีก
ฝ่ายมีความศรัทธาหรือความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของเขา

การพูดลามกหรือพูกตลกลามก	เล่าเรื่องหรือแสดงลักษณะเกี่ยวกับเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบการข่มขู่บังคับ	การทำาให้อับอาย	หรือการเอาเปรียบ

ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ
What can be done?

ตำารวจและศาลสามารถให้คุ้มครองคุณทันทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน	ถ้าคุณ
รู้สึกว่าถูกคุกคามหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณโทร	ศูนย์	000	ตำารวจ
สามารถจับกุมคนที่ใช้ความรุนแรงหรือคุกคามกับคุณ	และคุณสามารถยื่นขอคำาสั่งศาล
เพื่อคุ้มครองคุณเรียกกันว่า	ADVO	เพื่อปกป้องคุณและบุตรหลานของคุณจากผู้คุกคาม	
หรือผู้ใช้ความรุนแรง
ข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในภาษาของคุณ:
http://www.domesticviolence.nsw.gov.au/publications/culturally-and-
linguistically-diverse-women
นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อ	สว็อบที่เบอร์	(02)	92062166	และขอพูดกับเจ้าหน้าที่คน
ไทย	ของเราได้
http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/file/0008/135917/dfv_factsheet_
english.pdf

ถูกข่มขืนและความรุนแรง		
Sexual assault and violence 

เมื่อพนักงานบริการพูดคำาว่า	“ไม่”	(no)	มันหมายความว่าไม่	คุณมีิีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าทุก
กรณีว่าจะไม่ให้บริการ	ถึงแม้ว่าคุณจะเล่นยาดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม	หากลูกค้ายังกระทำาต่อ
เนื่อง	นั้นก็ถือว่าเป็นความรุนแรงทางเพศถึงแม้ว่าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม
	เพราะความรุนแรงทางเพศเป็นอาชญากรรมทางเพศอย่างรุนแรงมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำารวจ	
และขอรับการให้คำาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวและความช่วยเหลือจากแพทย์และ
หน่วยงานช่วยเหลือชดเชยทางการเงิน



บริการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ	
Sexual Assault Services 

ให้บริการ	24	ชั่วโมง	7	วัน/สัปดาห์	โทร	1800	424	017	และให้บริการดังนี้
• ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
• บริการส่งต่อหน่วยงานที่เหมาะสม
• คำาแนะนำาและช่วยเหลือว่าควรจะทำาอะไรต่อไป		
• วางแผนด้านความปลอดภัย	การบำาบัดรักษา	เช่น	กรณีตั้งครรถ์และตรวจโรคเพศ

สัมพันธ์
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนตามกฎหมายและช่วยเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ	(ถ้าคุณต้องการ)	ร้องเรียนและเพื่อนคุณขณะให้ปากคำากับ

ตำารวจได้

ฉันควรจะไปหาตำารวจไหม	
Should I go to the police?

หากคุณเคราะห์ร้ายตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ	คุณอาจเลือกที่จะไม่แจ้งความกับ
ตำารวจ	หรือไม่ยอมให้มีการตรวจร่างกายหรือเพื่อหาหลักฐานการถูกทำาร้ายได้		สิ่งเหล่า
นี้เป็นทางเลือกส่วนบุคคลของคุณ	คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับระบบ
การทำางานต่างๆได้
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ควรจัดหาบริการล่ามทางโทรศัพท์	(TIS)	หากคุณต้องการล่าม	
คุณยังสามารถระบุเลือกเจ้าหน้าที่ทั้งหญิงหรือชายได้	และคุณสามารถมีเพื่อนไปกับคุณ
ได้

ใครช่วยคุณได้
Who else can help? 
สว็อบมีเจ้าหน้าที่แนะแนวให้คำาปรึกษา		รวมถึงข้อมูลแนะนำาและส่งต่อหน่วยงานที่เป็น
มิตรกับที่พนักงานบริการ

บริการที่ปรึษาด้านกฎหมายฟร	ี	
Free Legal Service
ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายฟรีเกี่ยวกับคดีอาญาที่มีปัญหากับตำารวจหรือเทศบาลท้องถิ่น	
ความรุนแรงในครองครัว	/AVO–คำาสั่งศาลเพื่อปกป้องคุณจากความรุนแรง	เป็นหนี้/บัตร
เครดิต	กฎหมายครอบครัว		การจ้างงานและกฎหมายทั่วไป
สว็อบทำางานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายที่มีความเข้าใจกับ
พนักงานบริการซึ่งสามารถให้คำาแนะนำาและบริการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของคุณได้
ให้คำาปรึกษาโดยการนัดหมาย	ติดต่อสว็อบเพื่อทำานัดหมาย	เราอาจให้คำาปรึกษาทาง
โทรศัพท์ได้	(โทรฟรี	1800	622	902	กรณีอยู่นอกของเขตนครซิดนีย์)	กรุณาแจ้งให้
สว็อบทราบ	หากคุณต้องการเจ้าหน้าที่คนไทย	



อักลี	มัก	
Ugly mug

อักลี	มัก	คือ	สมุดพกที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับลูกค้าชั้นเลวซึ่งคุณต้องการเตือนให้เพื่อน
พนักงานบริการด้วยกันได้รับทราบ	อักลี่มัก	หมายถึงลูกค้าที่:	

• บังคับพนักงานบริการให้ทำาในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการทำา
• ใช้วาจาที่หยาบคายหรือข่มขู่
• ไม่จ่ายค่าบริการหรือขโมยเงิน
• ถอดถุงยางอนามัยหรือพยายามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
• สะกดรอยตามพนักงานบริการ
• ทำาร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงทางเพศ

พนักงานบริการทำามาหากินและประกอบอาชีพสุจริตจึงสมควรได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในทำางานเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ	

คุณสามารถรับความช่วยเหลือและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อพนักงานบริการได้โดย
การเล่าสู่กันฟังหรือส่งรายงานมาที่สว็อบ	

เราจะเผยแพร่รายงานเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยในหมู่เพื่อนพนักงานบริการด้วยกัน	เรา
จะนำาข้อมูลบางส่วนของรายงานนี้ไปแจ้งให้พนักงานคนอื่นๆได้ทราบ	เพื่อช่วยให้การ
ทำางานของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อักลี่มัก	(UML	คือ	รายงานลูกค้าเจ้าปัญหา	)	เป็นรายงานเตือนสำาหรับพนักงานเล่าสู่กัน
ฟังเกี่ยวกับลูกค้าที่น่ากลัว	ควรระวัง		คุณสามารถรายงานผ่านทุกสื่อของสว็อบ	เช่น	ทาง
โทรศัพท์หรือออนไลน์ได้ที่:
www.swop.org.au/report-a-mug

High Court Rules on Intent in 
HIV Transmission Cases

SWOP Press Release
http://www.swop.org.au/news/high-court-
rules-on-intent-in-hiv-transmission-cases

For more information on the High Court 
decision please go to:
https://www.afao.org.au/news/zaburoni-v-the-
queen-appeal-success#.VwSK4Pl94uU
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Today the High Court 
rules on intention 

to transmit HIV
6th April, ‘16

Consistent condom use, supplemented 
by regular STI screening, has proven 

30 years in the prevention of the 
transmission of all STI’s, including HIV.

Criminalising HIV transmission does not 
prevent it  from occurring, and many 

health argue that criminal sanctions 
actually increase transmission rates by 
increasing stigma and a reluctance to 
disclose.  

Laws punishing HIV transmission also 
provide a false sense of security, to 
persons who are HIV negative, that 
disclosure will occur, and will often 
endanger the safety of those who do 
disclose.

Alexandra Stratigos from The HIV/AIDS Legal 
Centre (HALC) who assisted in bringing the 
case to the High Court said that the case 
resolved unanswered questions in the 
law as to the meaning of “intent to infect” 
and helped “expose the problems with 
transmission of HIV being dealt with under 
criminal law instead of under public health 
laws”.  HALC is one of a number of legal 
agencies which provide free legal advice to 
sex workers. 

Contact SWOP for more information on free 
legal advice for sex workers.

SWOPConnect 9206 2169
Email  swopconnect@swop.org.au



หน่วยงานต่างๆที่บริการให้กับคนไทย
Accessing services as Thai sex workers

บริการล่ามทางโทรศัพท์	131	450	Telephone	interpreter	service

บริการล่ามนี้จะสามารถช่วยคุณติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นภาษาอังกฤษ	
เปิดทำาการตลอด		24	ชั่วโมง	อย่างไรก็ตามบุคคลหรือองค์กรที่คุณต้องการจะติดต่อด้วย
โดยมากจะเปิดทำาการ		9.00น.	–	17.00น.	จันทร์	–	ศุกร์	และอาจไม่ทำางานในวันหยุดสุด
สัปดาห์หรือหลังเวลาราชการ		

ล่ามสามารถเดินทางเพื่อทำาหน้าที่ล่ามระหว่างคุณกับเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษ	การใช้
ล่ามที่จุดนัดหมายนั้น	โดยปกติเอเย่นต์หรือหน่วยงานที่ติดต่อกับคุณจะทำาการนัดล่ามให้
คุณเอง	

ในกรณีที่คุณไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย	
บริการล่ามนี้จะให้บริการฟรีแต่เฉพาะเมื่อคุณติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาล	(หรือหน่วย
งานที่ไม่แสวงกำาไรของรัฐบาลเท่านั้น)

บริการที่คุณจะใช้ล่ามติดต่อได้ฟรีมีอาทิ	เช่น	องค์กรช่วยเหลือพนักงานบริการที่ทำางาน
ให้บริการทางเพศทุกแห่ง	คลินิกสุขภาพทางเพศ	โรงพยาบาลต่างๆและผู้ประกอบอาชีพ
ทางการแพทย์ทั่วไป	

ในกรณีที่คุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย	
บริการล่ามนี้ให้ฟรีสาหรับการติดต่อกับองค์การและหน่วยงานมากมายหลายแห่ง	
โปรดโทรศัพท์ไปที่	131	450	แล้วสอบถามล่ามเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด

วิธีใช้บริการล่าม:	
1.	โทรศัพท์หมายเลข	131	450	
2.	บอกให้พนักงานรับโทรศัพท์ทราบว่าคุณพูดภาษาไทย	(คุณจำาเป็นต้องพูดเป็นภาษา
อังกฤษ	เช่น	ไทย,พลีส	-	Thai	Please)	
3.	พนักงานรับโทรศัพท์จะต่อสายไปยังล่ามที่พูดภาษาไทย
4.	ล่ามจะถามคุณว่าคุณต้องการจะติดต่อไปที่ไหน	และหมายเลขโทรศัพท์อะไร	
5.	พนักงานรับโทรศัพท์จะติดต่อไปที่หมายเลขนั้นให้คุณ	
6.	การสนทนาจะเป็นลักษณะสามสาย	โดยการใช้ล่ามระหว่างคุณกับองค์การหรือหน่วย
งานที่คุณต้องการติดต่อ	



เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน	
Emergency	Contacts

รถพยาบาล	รถดับเพลิง	ตำารวจสายด่วน	000	
Ambulance,	Fire,	Police	in	emergency

ตำารวจ	(กรณีไม่ฉุกเฉิน)	13	14	44
Police Assistance Line (non-emergency) 

สายให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
และความรุนแรงในครอบครัว	1800	737	732
Sexual assault and domestic violence line  

ศุนย์ช่วยเหลือและคำาปรึกษากรณีถูกล่วงเกิน
ทางเพศ	02	8688	5511	or	หรือ	1800	633	063
Victims Access Line (Sexual assault 
support and counselling) 

ศูนย์บริการช่วยเหลือทางด้านผู้มีปัญหาสุขภาพ
จิต	24ชั่วโมง	1800	011	511
Mental	Health	Line	24	hour	crisis	
support  

สุขภาพ	Health	

สว็อบ	SWOP		
Level	4,	414	Elizabeth	Street,	Surry	Hills	
NSW	2010
(02)	9206	2166	or	หรือ	1800	622	902
swopconnect@swop.org.au
www.swop.org.au

สายข้อมูลสุขภาพทางเพศ	1800	451	624
Sexual Health Information Line
http://www.shil.nsw.gov.au/

การวางแผนครอบครัว	(แฟมมิลี่แพลนนิ่ง)	
Family	Planning	NSW	–	factsheets	
http://www.fpnsw.org.au/index_nes.html
ศูนย์มัลติเคาล์ชรัล	เอชไอวี/เอดส์และ	ตับ
อักเสบซี	
Multicultural	HIV/AIDS	and	Hep	C	Service
www.multiculturalhivhepc.net.au/
ศูนย์โรคตับอักเสบ	นิวเซ้าท์เวลล์	Hepatitis	
NSW
www.hep.org.au

ศูนย์สุขภาพมัลติเคาล์ชรัล	และคอมมูนิเคชั่น
NSW Multicultural Health Communication 
Service (Multicultural Communication)
http://mhcs.health.nsw.gov.au

เอคอน	ACON
(02)	92062000
www.acon.org.au

ศูนย์สุขภาพทางเพศ
Sexual Health Centres

ศูนย์ๆในรัฐนิวเซาว์เวลล์ที่ให้บริการและเป็น
มิตรกับพนักงานบริการพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เขตเมืองซิดนีย์		SYDNEY	Metro	Area

คลินิกซิดนีย์	โรงพยาบาลซิดนีย์	
Sydney Sexual Health Centre 
ถนน	แมคควอรี่	ใกล้สถานีรถไฟมาร์ตินเพลส
โทร	(02)	9382	7440	
คลินิคไทย	จันทร์	และ	พฤหัสบดี	
เวลา	13.00	–17.00	น.
โทร	(02)	9382	7459
มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพคนไทย	

เขตคิงครอส์	Kings	Cross
เคอตั้นโรด	เซ็นเตอร์	Kirketon	Road	Centre	
ทางเข้าอยู่ที่ถนนวิคทอเรีย	Victoria	Street	
(entrance) 
โทร	(02)	9360	2766
คลีนิก180	Clinic	180	
180	ถนนวิคทอเรีย	Victoria	Street	Potts	Pt
โทร	(02)	9357	1299

เขตโคกร้า	Kogarah
ชอร์ทสตรีทเซ็นเตอร์		Short	Street	Centre	
ร.พ.	เซนท์จอร์ท	St	George	Hospital	
ถนน	ชอร์ทสตรีท	Short	Street	
โทร	(02)	9113	2742

เขตลิเวอร์พูล	Liverpool
คลีนิคลิเวอร์พูล	Liverpool	Sexual	Health	
Cnr	Elizabeth	&	Bigge	Streets	
โทร	(02)	9827	8022



เขตพารามาต้า	Parramatta
คลีนิคพารามัตต้า		(คลินิคเวสเทริน์ซิดนีย์	)
Western Sydney Sexual Health Service
162	ถนน	มารส์เดนสตรื	Marsden	Street
(02)	9843	3124

เขตแคมเพอร์ดาวน์		Camperdown
คลีนิคอาร์พีเอ	RPA	Sexual	Health	Clinic
16	ถนน	มารส์เดน	Marsden	Street
โทร	(02)	9515	1200

เขตเซ็นท์เลียวนาร์ด	St	Leonards
คลีนิค16	Clinic	16
ร.พ	รอยัลนอร์ทชอร์	Royal	North	Shore	
Community Health Centre
ชั้น	5	เลขที่	2C	ถนน	เฮอร์เบริ์ท	Level	5,	2C	
Herbert Street
โทร	(02)	9462	9500

กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกทำาร้าย	
Sexual Assault or Violence  

NSW Rape Crisis Centre & National 
Sexual	Assault,	Domestic	and	Family	
Violence Line
www.nswrapecrisis.com.au/ContactUs.
aspx

Domestic Violence Line
www.domesticviolence.nsw.gov.au/

บริการด้านกฏหมาย	Legal	services 
 
นิวเซ้าท์เวลล์	คอมมิวนิตี้	ลีเกิล	เซ็นเตอร์	
NSW Community Legal Centre
www.clcnsw.org.au

อินเนอร์	ซิตี้	ลีเกิล	เซนเตอร์	
Inner City Legal Centre
(02)	9332	1966	or	1800	244	481
www.iclc.org.au

ให้คำาแนะนำาด้านกฏหมาย	นิวเซ้าท์เวลล์	
LawAccess NSW
www.lawaccess.nsw.gov.au

ศุนย์ทนายความ	ฮาวค์	HALC
www.halc.org.au

ศุนย์ให้ข้อมูลกฏหมาย	
Legal information Access Centre
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au

เวลแฟร์	ไรทส์	เซ็นเตอร์
Welfare Rights Centre
www.welfarerights.org.au/organisations/nsw

หน่วยงานของรัฐบาล	
Government	services

เมดิแคร์	เซ็นเตอร์ลิงค์	
Medicare,	Centrelink	
https://www.humanservices.gov.au/
customer/information-in-your-language/
thai 

เวิคคัฟเวอร์	
Work Cover NSW
www.workcover.nsw.gov.au
http://www.swop.org.au/sites/default/files/
OH%26S_guidelinesForBrothels_Thai.pdf

เซฟเวิค	นิวเซ้าท์เวลล์	(ความปลอดภัยในที่
ทำางาน)	
SafeWork	NSW	13	10	50.	

คณะต่อต้านการเลือกปฏิบัติ	นิวเซ้าท์เวลล์	
NSW	Anti-Discrimination	Board
www.lawlink.nsw.gov.au/adb

ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลนครซิดนีย์	
Information about City of Sydney 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
community-languages/thai

หน่วยงานสำาหรับหญิงเเละชายข้ามเพศ	
Transgender support service

เดอะ	เจ็นเดอร์	เซ็นเตอร์	โทร	(02)	9519	7599
The	Gender	Centre
www.gendercentre.org.au



องค์กรของพนักงานบริการ
ในรัฐต่างๆประเทศออสเตรเลีย	
Sex Worker Organisations 

สการ์เล็ท	อะไลอันซ์(ซิดนีย์/ทั่วประเทศ)
Scarlet Alliance
Australian Sex Workers Association
203/1	Erskineville	Road,
Newtown	NSW	2042
Phone:	(02)	9517	2577	
www.	scarletalliance.org.au

ออสเตรเลีย	แคปปิตอล	เทอริทอรี	่
(แคนเบอร์ร่า)
Australian Capital Territory 
สว็อบ	เอซีที	
SWOP	ACT/AIDS	Action	Council
Havelock	House	(Gould	St	entrance)
85	Northbourne	Avenue,
Turner,	ACT	2612
(02)	6257	2855

ควีนแลนด์	(บริสเบิร์น/โกลด์โคล์ส)
Queensland
เรสเป็ก	
Respect
28	Mein	Street,
Spring	Hill	QLD	4000
(07)	3835	1111
www.respectqld.org.au

วิคตอเรีย	(เมลเบิร์น)
Victoria
เรด	
RhED
10	Inkerman	Street,
St	Kilda	VIC	3182
1800	485	752
www.sexworker.org.au

เซ้าท์	ออสเตรเลีย	(แอดดิเลดด์)
South Australia
ซิน	
SIN
276	Henley	Beach	Road,
Underdale	SA	5032
โทร	(08)	8351	7626
www.sin.org.au

เวสท์เทริ์น	ออสเตรเลีย	(เพิร์ธ)
Western Australia 
มาเจนต้า	
Magenta
122	Aberdeen	Street,
Northbridge	WA	6003
โทร	(08)	9328	1387	
www.magenta.org.au

นอร์ทเทิร์น	เทอร์ริทอร์รี่	(ดาร์วิน)
Northern Territory 
สว็อบ	เอ็นที	
SWOP NT
46	Woods	Street,
Darwin	NT	0800	
โทร	(08)	8944	7777



สว็อบ
แวะมาหาเราได้ที่	ชั้น	4	เลขที่	414		ถนน	อลิซาเบท	สตรีท	เซอรี่ฮิลส์	

4/414	Elizabeth	St	Surry	Hills	NSW	2010
โทร	(02)	9206	2166	แฟกส์	(02)	9310	4262	
พนักงานไทย	สายตรง/ฝากข้อความที่	
พี่จุ๋ม	(02)	9206	2154	หรือ	พี่เบิร์ดดี้	(02)	9206	2158	

อีเมล์:	swopconnect@swop.org.au	

www.swop.org.au

สว็อบ:	เวลาทำาการ	

วันจันทร์	อังคาร	พฤหัส	ศุกร์	เวลา	10.00น.-18.00น.
วันพุธ	เวลา	14.00น.	-18.00น.
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