
เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั: พระราชบญัญัตกิาร
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร
ค.ศ. 2022 และการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบั
สขุภาพทางเพศ



พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 จะมผีลบงัคบัใช ้
เป็นสองวาระดว้ยกนั:

● วาระที� 1 - 10 พฤษภาคม 2022
● วาระที� 2 - 1 ธนัวาคม 2023

คําถามที�พบบอ่ย

คาํถาม: ฉนัยงัตอ้งแสดงใบรบัรองการตรวจสขุภาพและเขา้รบัการตรวจทกุ 3 เดอืนเพื�อทาํงาน
หรอืไม?่

คําตอบ: ไมจํ่าเป็น การตรวจภาคบงัคบัสิ�นสดุลงในรัฐวกิตอเรยี ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 ซึ�ง
หมายความวา่คนทํางานบรกิารจะไมถ่กูกฎหมายกําหนดใหต้อ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศหรอื
แสดงใบตรวจสขุภาพทกุ ๆ 3 เดอืนอกีตอ่ไป

● มาตรา 10 ของพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022
ยกเลกิมาตรา 20A ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.1994 ซึ�งหมายความวา่ตั �งแตว่นั
ที� 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที� 1) การตรวจภาคบงัคบัไมไ่ดเ้ป็นขอ้กําหนดทางกฎหมายสําหรับ
คนทํางานบรกิารอกีตอ่ไป และคนทํางานบรกิารไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงใบตรวจสขุภาพทางเพศทกุ
3 เดอืน

● สําหรับคนทํางานบรกิาร รา่งกายของเรากค็อืธรุกจิของเรา การตรวจและการดแูลรักษาสขุภาพ
เป็นประจํา รวมถงึการปฏบิตัเิพื�อลดอนัตรายและการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�น ชว่ยลดความ
เสี�ยงในการตดิหรอืแพร ่STI หรอื BBV ไดอ้ยา่งมาก

● คนทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพทางเพศของเราอยูแ่ลว้! งานวจัิยพบวา่การตรวจ
ภาคบงัคบัไมไ่ดผ้ล มคีา่ใชจ้า่ยสงู และเป็นการตอกยํ�าแนวคดิที�วา่คนทํางานบรกิารเป็นพาหะนํา
โรค

คาํถาม: การทาํงานขณะที�มโีรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ (STI) หรอืไวรสัที�เกดิจากเลอืด (BBV)
อยา่ง HIV ยงัคงเป็นถอืเป็นอาชญากรรรมใชห่รอืไม?่

คําตอบ: ไมใ่ช่ ณ วนัที� 10 พฤษภาคม 2022 การทํางานขณะที�มี STI หรอื BBV จะไมถ่อืเป็นความผดิ
ทางอาญาอกีตอ่ไป การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายนี�จะยตุกิารทําใหก้ารตดิเชื�อ HIV คอือาชญากรรม
สําหรับคนทํางานบรกิารในรัฐวกิตอเรยี

● มาตรา 9 ของพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ได ้
ยกเลกิมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.1994 นับตั �งแตว่นัที� 10
พฤษภาคม (วาระที� 1) จะไมถ่อืเป็นความผดิอกีตอ่ไปสําหรับคนทํางานบรกิารที�ตดิเชื�อทางเพศ
สมัพันธห์รอืไวรัสในเลอืด ซึ�งหมายความวา่คนทํางานบรกิารที�ใชช้วีติและทํางานอยูก่บั HIV จะ
ไมต่กเป็นอาชญากรอกีตอ่ไป



● การทําใหง้านบรกิาร HIV และ BBV และ STI อื�น ๆ เป็นอาชญากรรม ใชห้ลกัการเหมารวม
แทนที�จะมองตามขอ้เท็จจรงิ การเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดกต็ามที�มี STI หรอื BBV เป็นสิ�งที�
ยอมรับไมไ่ดแ้ละสรา้งอปุสรรคในการเขา้รับการตรวจและการรักษา กรณุาดู Red Book ซึ�งเป็น
แหลง่ขอ้มลูของ STI และ BBV ที�จัดทําโดยและเพื�อคนทํางานบรกิารโดย Scarlet Alliance
เพื�ออา่นเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคนทํางานบรกิารที�ตดิเชื�อ HIV หรอื STI หรอื BBV อื�น ๆ

คาํถาม: การไมส่วมถงุยางอนามยัในเวลาทาํงานถอืเป็นความผดิทางอาญาหรอืไม?่

คําตอบ: การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายไมไ่ดค้รอบคลมุขอ้กฎหมายทั �งหมด ดงันั�นจงึขึ�นอยูก่บัวา่คณุทํา
งานอยา่งไร และกฎหมายจะตคีวามและบงัคบัใชอ้ยา่งไร ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม (วาระที� 1) จะไมถ่อื
เป็นความผดิทางอาญาอกีตอ่ไปสําหรับคนทํางานบรกิารที�มสีว่นในการใหบ้รกิารโดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั
อยา่งไรกต็าม เจา้ของธรุกจิ รวมถงึคนทํางานบรกิารสว่นตวั ยงัคงถกูกฎหมายกําหนดใหดํ้าเนนิการตาม
สมควรเพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารใชถ้งุยางอนามยัจนถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2)

● มาตรา 8 ของ พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022
ยกเลกิมาตรา 18A ของพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ซึ�งครั �งหนึ�งเคยถอื
เป็นความผดิหากคนทํางานบรกิารหรอืลกูคา้ไมย่อมใชแ้นวปฏบิตักิารมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�ง
ขึ�น กฎหมายฉบบัใหมจ่ะมผีลบงัคบัใชต้ั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม (วาระที� 1) และจะไมถ่อื
เป็นความผดิทางอาญาอกีตอ่ไปสําหรับคนทํางานบรกิารที�ใหบ้รกิารโดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยัหรอื
เครื�องป้องกนัอื�น ๆ

● ภายใตก้ารลดทอนความเป็นอาชญากรรม คนทํางานบรกิารจะสามารถเลอืกใหบ้รกิารโดย
พจิารณาจากการประเมนิความเสี�ยงสว่นบคุคล คนทํางานบรกิารและเจา้ของธรุกจิยงัคงตอ้ง
ปฏบิตัติามหลกัของระเบยีบดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในที�ทํางาน

● จนกวา่จะถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ.
2008 จะยงัคงมผีลบงัคบัใช ้ ซึ�งหมายความวา่ แมว้า่จะไมใ่ชค่วามผดิทางอาญาสําหรับคนทํา
งานบรกิาร แตย่งัคงเป็นขอ้กาํหนดทางกฎหมายสําหรับเจา้ของสถานบรกิารและบรษัิทตวัแทน
จัดใหบ้รกิารนอกสถานที�ในการดําเนนิการตามสมควรเพื�อใหแ้น่ใจวา่คนทํางานบรกิารและลกูคา้
ใชถ้งุยางอนามยัในที�ทํางาน ซึ�งเหมอืนกนักบัคนทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวั

● ปัจจบุนัคนทาํงานบรกิารอสิระและสว่นตวั จัดอยูใ่นประเภท "เจา้ของ-ผูป้ระกอบการรายยอ่ยที�
ไดรั้บการยกเวน้" ภายใตพ้ระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 และกําหนดเป็นสถาน
บรกิารหรอืบรษัิทตวัแทน ซึ�งหมายความวา่ในฐานะเจา้ของ-ผูป้ระกอบการ คนทํางานบรกิารอสิระ
และสว่นตวัจะยงัคงตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 จนถงึ
วาระที� 2 ในวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 นั�นคอืคนทํางานบรกิารสว่นตวัจะตอ้งดําเนนิการตามสมควร
เพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารใชถ้งุยางอนามยัในที�ทํางาน ในกรณีที�ไมป่ฏบิตัติามขอ้กําหนด หน่วยงาน
Partner Notification and Support Unit อาจตรวจสอบและใหค้วามรูแ้ละชว่ยใหม้คีวามเขา้ใจ
ในขอ้กําหนดเหลา่นี� ในบางกรณีซึ�งเกดิขึ�นไมบ่อ่ยนัก อาจมโีทษตามคําสั�งศาลหรอืโดนปรับ

● ขณะที�บทบญัญัตเิฉพาะของธรุกจิงานบรกิารในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ.
2008 ยงัมผีลบงัคบัใช ้ (จนถงึวนัที� 1 ธนัวาคม 2023) เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บอนุญาตกย็งัคงสามารถ
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เขา้ไปในสถานที�ที�พวกเขาเชื�อวา่เป็นสถานบรกิารหรอืบรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิารนอกสถานที�/
สถานที�ทํางานสว่นตวั/อสิระ เพื�อตดิตามวา่มกีารปฏบิตัติามหรอืสบืสวนการฝ่าฝืนพระราชบญัญัติ

● ตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) ขอ้บงัคบัสําหรับสถานบรกิารและบรษัิทตวัแทนจัดให ้
บรกิารนอกสถานที�ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 จะถกูยกเลกิ ซึ�ง
ระบวุา่เจา้ของธรุกจิตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารใชถ้งุยางอนามยั หลงัจากวนันี� การตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่การใชถ้งุยางอนามยัในที�ทํางานจะไมเ่ป็นขอ้กําหนดทางกฎหมายอกีตอ่ไปสําหรับ
เจา้ของสถานบรกิาร บรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิารนอกสถานที�และคนทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวั
ภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ อยา่งไรกต็าม การใชถ้งุยางอนามยัอยา่ง
สมํ�าเสมอถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุ ภาระหนา้ที�ในการดแูลสขุอนามยัและความปลอดภยัใน
สถานที�ทํางานจะยงัคงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญัตอิาชวีอนามยัและความปลอดภยั 2004

ขอ้มลูดา้นสขุภาพทางเพศสําหรับคนทํางานบรกิาร

คาํถาม: ฉนัมคีวามเสี�ยงที�จะตดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ (STI) หรอืไวรสัในเลอืด (BBV) หรอื
ไม?่

คําตอบ: ใครกต็ามที�มกีจิกรรมทางเพศถอืวา่มคีวามเสี�ยง แตค่นทํางานบรกิารเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นงาน
บรกิารที�ปลอดภยัและป้องกนัตนเองจาก STI ไดด้กีวา่ผูอ้ื�น และการใหบ้รกิารที�ปลอดภยัยิ�งขึ�นเป็นสว่น
หนึ�งของงานที�เราทํา

● งานวจัิยแสดงใหเ้ห็นอยูเ่สมอวา่คนทํางานบรกิารมอีตัราของ STI และ BBV เทา่กนัหรอืตํ�ากวา่
เมื�อเทยีบกบัผูท้ี�ไมไ่ดทํ้างานบรกิาร เนื�องจากเรามกีารป้องกนัในที�ทํางาน เชน่ การใชถ้งุยาง
อนามยัและอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล (PPE) และเขา้รับการตรวจสขุภาพและเขา้ถงึการรักษา
เป็นประจําเมื�อจําเป็น

คาํถาม: STI และ BBV ใดบา้งที�ฉนัตอ้งระวงั?

คําตอบ: การตดิเชื�อโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธห์รอื STI ไดแ้ก่ หนองในเทยีม หดูที�อวยัวะเพศ และ
HPV, เรมิ (แผลเย็น) หนองใน ซฟิิลสิ ไวรัสที�เกดิจากเลอืดหรอื BBV ไดแ้ก่ ไวรัสตบัอกัเสบเอ บี ซี และ
HIV

● เมื�อไมน่านมานี�อตัราการเกดิ หนองในเทยีมและหนองในเพิ�มขึ�น ดงันั�นจงึเป็นเรื�องสําคญัที�เรา
ตอ้งปฏบิตัติามกลยทุธใ์นการป้องกนั เชน่ การใชถ้งุยางอนามยัและดําเนนิการตรวจสอบลกูคา้
ใหต้รวจอยา่งสมํ�าเสมอและเขา้รับการรักษาเมื�อจําเป็น

● ความสําเร็จของคนทํางานบรกิารในการทําใหก้ารแพรเ่ชื�อ STI และ BBV อยูใ่นระดบัตํ�า และ
อตัราการเขา้รับการตรวจและการรักษาสขุภาพทางเพศที�สงูเป็นผลมาจากภาวะผูนํ้าและการ
ดําเนนิการอยา่งรวดเร็วของคนทํางานบรกิาร ดว้ยการเรยีกรอ้งในปี 1980 ชมุชนที�ไดรั้บผลกระ
ทบจากการแพรร่ะบาดของเชื�อ HIV/AIDS ไดจั้ดระเบยีบและผลกัดนัโครงการป้องกนัและรักษา
HIV /AIDS อยา่งรวดเร็วเพื�อเป็นการรวม 'แนวทางการมสีว่นรว่ม' ที�เล็งเห็นถงึความสําคญัของ
การรวมกลุม่เพื�อนรว่มงานและชมุชนที�ไดรั้บผลกระทบเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธ์ ส ิ�งนี�ทําให ้
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องคก์รในชมุชนระดบัเดยีวกนัสามารถเป็นผูนํ้า ออกแบบ และนําเสนอโปรแกรมความรูแ้ละการ
ป้องกนัเมื�อตอ้งรับมอืกบั HIV /AIDS

คาํถาม: เพราะเหตใุดการตรวจและการรกัษาเป็นประจาํจงึมคีวามสาํคญั?

คําตอบ: เพราะวา่เป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธก์ารลดอนัตรายของเรา

● การตรวจบอ่ยเพยีงใดนั�นควรมกีารปรกึษากบัแพทยห์รอืพยาบาลของคณุเพื�อพจิารณาวา่สิ�งใด
เหมาะสมที�สดุสําหรับแตล่ะคน เพื�อเป็นการแนะนํา คณุสามารถดเูวลาที�ควรตรวจไดท้ี�นี�

● ความถี�ในการตรวจควรเป็นไปตามประเภทของงานบรกิารที�คณุทํา บรกิารที�คณุให ้ รวมทั �งความ
เสี�ยง และอาการที�อาจเกดิขึ�น

● สิ�งสําคญัคอืตอ้งรูว้า่ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการตรวจทั �งหมดพรอ้มกนั

กรณุาไปที�ลงิกน์ี�เพื�อคน้หาบรกิารดา้นสขุภาพที�เหมาะสําหรับคณุหรอืตดิตอ่ Vixen เพื�อปรกึษาเกี�ยวกบั
[ลงิก]์ หากคณุตดิ STI หรอื BBV มทีางเลอืกการรักษาใหเ้ลอืก

หากคณุเป็นคนทํางานบรกิารที�อาศยัและทํางานรว่มกบั BBV หรอืตดิเชื�อ STI ทาง Red Book จะสรปุ
ขอ้มลูเกี�ยวกบั STI และ BBV แตล่ะรายการ เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งและทางเลอืกในการรักษา

คาํถาม: ฉนัควรใชอ้ปุกรณก์ารมเีพศสมัพนัธท์ ี�ปลอดภยักวา่ (SST) ในที�ทาํงานใชห่รอืไม?่

คําตอบ: มหีลายตวัเลอืกใหเ้ลอืก ดงันั�นคณุควรเลอืกสิ�งที�ดทีี�สดุสําหรับคณุ ถงุยางอนามยัและแผน่ยาง
อนามยัเป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธท์ี�มปีระสทิธภิาพสงูสดุของเราในการปกป้องเราจากการตดิโรคตดิตอ่
ทางเพศสมัพันธ ์(STI) หรอืไวรัสที�เกดิจากเลอืด (BBV)

● SST ที�ใชบ้อ่ยที�สดุคอืถงุยางอนามยั เนื�องจากชว่ยป้องกนัการแลกเปลี�ยนของเหลวในรา่งกาย
ระหวา่งมเีพศสมัพันธ์ ถงุยางอนามยัสามารถหลดุออกหรอืฉกีขาดได ้ ดงันั�นการใชถ้งุยางอนามยั
ที�พอดกีบัองคชาตจงึเป็นสิ�งสําคญั และหากเป็นไปได ้ ใหต้รวจดใูนระหวา่งการทํากจิกรรมวา่ถงุ
ยางอนามยัยงัมสีภาพดอียู่ เพื�อลดการแตกของถงุยางอนามยั ควรใชส้ารหลอ่ลื�นแบบนํ�าและ/
หรอืสารหลอ่ลื�นแบบซลิโิคน การใชส้ารหลอ่ลื�นที�มนํี�ามนัเป็นสว่นประกอบหลกักบัถงุยางอนามยั
แบบลาเท็กซจ์ะทําใหถ้งุยางเสยีหายและทําใหถ้งุยางแตกได ้ หากถงุยางอนามยัหลดุออกหรอื
แตก ใหป้รกึษาคลนิกิสขุภาพทางเพศในพื�นที�ของคณุเกี�ยวกบัการเขา้รับการรักษาหรอืรับการ
ตรวจสขุภาพทางเพศ คณุสามารถเขา้ถงึคูม่อืนี�เกี�ยวกบัสิ�งที�ตอ้งทําหากถงุยางอนามยัแตกได ้ ที�
นี�.

● คนทํางานบรกิารบางคนชอบใชถ้งุยางอนามยัภายใน (ถงุยางอนามยัสําหรับผูห้ญงิ หรอื
Femidom) และถงุยางเหลา่นี�ทํางานเหมอืนถงุยางอนามยัทั�วไปแตส่วมใสภ่ายใน ขอยํ�าวา่สิ�ง
เหลา่นี�ตอ้งการสารหลอ่ลื�นจํานวนมากที�ดา้นในของถงุยางอนามยัภายในเพื�อป้องกนัการแตก
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● แผน่ยางอนามยัเป็นแผน่ยางสี�เหลี�ยมที�บางมากและสามารถปรงุแตง่กลิ�นรสได ้ ใชสํ้าหรับ
ป้องกนัที�ชอ่งคลอด ทวาร และชอ่งปาก และใชโ้ดยการยดืแผน่ยางเหนอืบรเิวณอวยัวะเพศและ
ยดึใหเ้ขา้ที�

โปรดจําไวว้า่ มหีลายวธิใีนการจัดการความเสี�ยง และขึ�นอยูก่บัวา่คณุทํางานอยา่งไร ซึ�งอาจไมไ่ดใ้ช ้
SST ใด ๆ ที�กลา่วถงึขา้งตน้ หากคณุดําเนนิการหรอืพบวา่ตวัเองใหบ้รกิารแบบ "ธรรมชาต"ิ หรอืไมม่กีาร
ป้องกนั มวีธิตีา่ง ๆ ที�ลดความเสี�ยงได ้โปรดไปที�ลงิกน์ี�

คาํถาม: 'การตรวจลกูคา้' คอือะไรและตอ้งทาํอยา่งไรในที�ทาํงาน?

คําตอบ: การตรวจลกูคา้อาจดแูตกตา่งออกไปขึ�นอยูก่บัวา่คณุทํางานที�ไหนและอยา่งไร แตโ่ดยสรปุแลว้
คอืมกีารการตรวจสอบบรเิวณอวยัวะเพศของลกูคา้ รวมถงึกน้และปาก เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไมม่รีอ่งรอยอาการ
ของ STI ที�มองเห็นได ้

● เมื�ออยูใ่นที�ทํางาน 'การตรวจลกูคา้' สามารถเป็นสว่นสําคญัของกลยทุธก์ารลดอนัตรายของคณุ
ได ้เชน่ การตรวจหาผวิหนังที�แตก แผลเป็น แผล หรอืการหลั�งที� "ผดิปกต"ิ

● ในสถานบรกิารบางแหง่ อาจมกีารแสดงใหค้ณุเห็นถงึวธิกีารตรวจสขุภาพ หรอืคณุอาจเรยีนรูจ้าก
คนทํางานคนอื�น ๆ คณุอาจสอนตวัเองขณะทํางานหรอืตดิตอ่ Vixen [ลงิก]์ Red Book เป็น
แหลง่ขอ้มลูแบบเพื�อนชว่ยเพื�อนที�ครอบคลมุขอ้มลูวา่จะตอ้งดทูี�ตําแหน่งใด ภาพตวัอยา่งของสิ�ง
ที�ควรมองหา และวธิรีดูเอาของเหลวจากองคชาต

● มหีลายวธิทีี�ไดผ้ลหากคณุสงสยัวา่ลกูคา้ตดิ STI (คณุไมจํ่าเป็นตอ้งยกเลกิการทํางาน) ตวัอยา่ง
เชน่ การนําเสนอบรกิารอื�น เชน่ 'การโชว'์ หรอืการใชม้อืสําเร็จความใคร่ ดู Red Book สําหรับไอ
เดยีเพิ�มเตมิ

คณุอาจตอ้งการพจิารณาแผนปฏบิตักิารหากคณุคดิวา่ลกูคา้มี STI ตวัอยา่งเชน่ ในสถานบรกิารทางเพศ
หรอืสถานอาบอบนวด คณุอาจตอ้งคดิถงึศกัยภาพของเพื�อนรว่มงานที�เชื�อถอืไดท้ี�ดําเนนิการตรวจสอบ
ครั�งที�สอง และฝ่ายบรหิารจะสนับสนุนคณุหรอืไม ่หากคณุตอ้งการยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการจอง

คาํถาม: PrEP และ PEP คอือะไร และฉนัมสีทิธใิชห้รอืไม?่

คําตอบ: การป้องกนัโรคกอ่นการสมัผัส (Pre-Exposure Prophylaxis - PrEP) เป็นยาตา้นไวรัสที�ผูไ้ม่
ไดต้ดิเชื�อ HIV ใชเ้พื�อลดความเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV เวลาที�สมัผัสกบัเชื�อ สว่น PEP มไีวสํ้าหรับผูท้ี�
ไมม่เีชื�อ HIV ที�อาจมกีารสมัผัสเชื�อ HIV การสมัผัสเชื�อ HIV ในสถานบรกิารไมไ่ดเ้ป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บ
ยา PEP แพทยห์รอืพยาบาลจะทําการประเมนิวา่คณุควรไดรั้บยา PEP หรอืไม่ สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ
เกี�ยวกบั PrEP และ PEP โปรดดทูี� Scarlet Alliance Red Book

● การป้องกนั HIV มมีานานแลว้และสามารถป้องกนัไดท้ั �งดว้ยการป้องกนักอ่นการสมัผัส (PrEP)
และการป้องกนัโรคภายหลงัการสมัผัสเชื�อ (PEP) อยา่งถกูตอ้ง

● PrEP ตอ้งไดรั้บกอ่นมโีอกาสตดิเชื�อ HIV และตอ้งรับประทานตามความจําเป็น (ปัจจบุนัแนะนํา
เฉพาะผูช้ายที�มเีพศสมัพันธก์บัผูช้ายเทา่นั�น) หรอืรับประทานเป็นประจําทกุวนัอยา่งตอ่เนื�อง
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● แนะนําใหใ้ช ้ PrEP เป็นประจําทกุวนัเพื�อเป็นกลยทุธใ์นการป้องกนั HIV สําหรับทกุคนที�มคีวาม
เสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV เชน่ ผูช้ายที�มเีพศสมัพันธก์บัผูช้าย (MSM) คนขา้มเพศ ผูท้ี�ชอบเพศ
ตรงขา้ม และผูท้ี�ใชเ้ข็มฉดียาซึ�งมคีวามเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อ HIV

● PEP เป็นยารักษาโรค HIV ระยะสั �น ซึ�งหากรับประทานภายใน 72 ชั�วโมงหลงัจากการสมัผัสเชื�อ
HIV สามารถลดโอกาสการตดิเชื�อ HIV ไดอ้ยา่งมาก

แหลง่ขอ้มลู

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั DJCS DH และ VEOHRC]

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั Vixen อื�นๆ]

การไฮไลท/์เชื�อมโยงไปยงับรกิาร/ผูต้ดิตอ่ของ Vixen

https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/other-languages/thai/thai-sex-work-decriminalisation-resources
https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/
http://vixen.org.au/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1/
http://vixen.org.au/vixen-services/
http://vixen.org.au/drop-us-a-line/

