
การทำงานบนถนน 
 ทำงานเป็นกลุ่มๆ และตรวจสอบกันทุกๆ ๑๕ นาที 
 ตกลงส่งสัญญาณชนิดไหน เช่น 
การบีบแตรหรือดีดกระดิ่งส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น 
 ตรวจสอบรถดูก่อนขึ้นไป ถ้าเห็นว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่อาจ 
จะเป็นอันตรายกับคุณ บอกกับลูกค้าดีๆว่าให้เอาไปเก็บใน 
กระโปรงรถ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของ 
คุณด้วย 
 เลือกทำงานในสถานที่ที่พลุกพล่าน ไม่ใช่ที่เปลี่ยวจนเกินไป 
 ถ้าเป็นไปได้ ให้ทำงานในสถานที่เดิมทุกครั้งและตรวจสอบ 
เพื่อนร่วมทางของเพื่อนร่วมงานเพื่อตรวจสอบคนร้ายที่อาจแอบ
แฝงมา 
 มันเป็นการตัดสินใจของคุณเองในการเลือกลูกค้า ไม่ใช่ลูกค้า 

   เป็นผู้เลือกเอง 
 สถานที่ที่จะบริการไม่ควรจะห่างไกลจากจุดที่คุณยืนอยู่เป็น 

   ประจำกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่เพื่อนจะได้ระวังเหตุร้ายให้ด้วย 
 และคุณทำเช่นเดียวกันนี้ต่อเพื่อนร่วมงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์ที่อาจเป็นผลร้ายย้อนกลับมาทำร้ายคุณเอง 
มีด ปืน หมอนใบใหญ่ๆ เข็มขัดหรือเชือก 
 
คำแนะนำในการแต่งตัว 
 หลีกเลี่ยงการใช้ตุ้มหูยาวตุ้งติ้ง ใช้อันเล็กๆที่ ถอดง่าย 
 อย่าใช้ผ้าพันคอพันไว้ที่คอ มันอาจถูกใช้เป็นอาวุธทำร้าย 
ตัวคุณเอง 
 ถ้าคุณมีผมยาว ให้ใส่วิกผมซึ่งหลุดออกจากตัวคุณง่ายเมื่อถูกดึง 
อย่าปล่อยผมยาวเวลาทำงาน 
 อย่าสะพายกระเป๋าใส่เงินไว้ที่ไหล่เมื่อเวลาไปทำงาน 
 อย่าใส่กระโปรงยาวและฟิต ถ้าเกิดเหตุร้ายจะทำให้คุณ 
วิ่งหนีไม่สะดวก 
 อย่าใส่สร้อยคอเส้นใหญ่หรือหนา แต่ถ้าต้องการใส่ ใส่ 
เส้นที่บางหรือขาดออกง่ายเมื่อถูกดึง 
 อย่าใส่รองเท้าส้นสูงมากๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายจะวิ่งหนีไม่ทัน 
แต่ถ้าต้องใส่ควรใส่คู่ที่ถอดออกง่าย  
 อย่าใส่เสื้อแจ็กเก็ตหรือเครื่องประดับราคาแพง  
อาจจะถูกทำร้ายจากคนร้ายที่ต้องการสิ่งของเหล่านี้ 
จากคุณ 
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ป้องกันคุ้มครอง 

ตัวเอง 
 
 

 

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 
 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 พยามจำเลขทะเบียนรถหรือหน้าตาของคนร้ายที่ทำร้าย 
คุณหรือขโมยของหรือเงินของคุณ 
 พยามจดจำเวลาหรือสถานที่เกิดเหตุให้ดี. 
 นี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจดจำและไปบอกต่อเพื่อนร่วม 
งานของคุณเพื่อที่จะได้จดจำคนร้ายและคุณอาจจะได้ 
ของหรือเงินคืนและคนร้ายอาจได้รับโทษและอาจไม่อาจทำ 
การร้ายต่อไปได้อีก 



เกี่ยวกับการทำงาน 
 

ถุงยางอนามัย 
 ใช้ถุงยางต่างชนิดกันกับการร่วมเพศ 
 ใช้ถุงยางรสต่างๆสำหรับออรัลเซ๊กส์เพราะหลีกเลี่ยงกลิ่น 
ลาเท็กซ์ 
 ใช้ถุงยางใหม่ทุกครั้งที่มีการร่วมเพศ. 
ทำไมถุงยางอาจจะแตกได้ 
 เพราะหมดอายุ 
 เอาไปเก็บผิดที่ เช่น ใกล้เครื่องทำความร้อน 
 ใส่ไม่ดี มีลมเข้าไปในส่วนหัวของมัน 
 มีน้ำยาหล่อลื่นไม่เพียงพอ 
 ร่วมเพศนานเกินไป 
ทำอย่างไร ถ้าถุงยางอนามัยแตก 
พยายามบีบเพื่อขับอสุจิออกมา ไปพบสูตินารีแพทย์ภายใน ๔๘ 
ช.มการใช้ครีมหรือโฟมฆ่าเชื้ออสุจิฉีดล้างเข้าไปในช่องคลอดไม 
่ได้หมายความว่าจะป้องกันการตั้งครรภ์หรือติดโรคได้ไม่ควรฉีดน้ำ
เพื่อทำความสะอาดช่องคลอดเพราะจะทำให้แบคทีเรียหรือน้ำอสุจิ 
เข้าไปใกล้ปากช่องคลอด  ถ้าคุณไม่ได้มีการป้องกันไว้ก่อน 
ควรกินยาคุมกำเนิดภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ  
 

การติดเชื้อ 
การร่วมเพศนั้นไม่ใช่เพียงแต่ทางช่องคลอดหรือออรัลเท่านั้น 
การเลียหรือใช้นิ้ว ก็เป็นการร่วมเพศเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณต้องมี 
การป้องกัน ลูกค้าอาจเป็นโรคซิฟิลิส หนองไน เชื้อราหรืออาจเป็น 
โรคเริมที่ริมฝีปากที่สามารถติดต่อมาถึงคุณได้  ดังนั้นถ้าต้องมีการ 
เลีย ควรใช้แผ่นลาเท็กซ์(ซื้อได้จากร้านเซ็กส์ช็อบ) และการใช้นิ้ว 
ก็ควรใช้ถุงมือลาเท็กซ์ หรือถุงยางอนามัย 
 

น้ำยาหล่อลื่น 
คุณควรใช้น้ำยาหล่อลื่นเวลาทำงาน ในกรณีที่ช่องคลอดแห้งซึ่ง 
อาจทำให้เจ็บและอาจทำให้ถุงยางแตกได้น้ำยาหล่อลื่นควรเป็น 
ชนิดที่ทำด้วยส่วนผสมของน้ำและใช้เพื่อการร่วมเพศเท่านั้น 
อย่าใช้เบบี้อออยล์ วาสลิน สบู่ หรืออื่นๆ 
 

ฟองน้ำ 
ถ้าคุณทำงานขณะที่มีรอบเดือน คุณสามารถใช้ฟองน้ำ มันสามารถ 
ดูดซึมประจำเดือนในขณะที่คุณต้องทำงานบีบและล้างออกหลัง 
จากการทำงานและทิ้งมันเสียเมื่อคุณสิ้นสุดการทำงานในวันนั้น 
ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาในการดึงฟองน้ำออกเพราะมันเข้าไปติด 
ลึกอยู่ที่ปากมดลูกในกรณีนี้ควรใช้เดนทัลฟอสเข้าไปผูกแล้วดึง 
ออกมา หรือฉีดน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะหลุดออกมาเอง ในกรณีที่คุณ 
ไม่สามารถเอามันออกมาได้ ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรทิ้งไว้หลาย 
ชั่วโมง มิฉะนั้นอาจมีการติดเชื้อขึ้นได้ 
 

การล้างช่องคลอด 
ผู้หญิงบางคนเชื่อว่าน้ำยาหล่อลื่นยังติดหลงเหลืออยู่ในช่องคลอด 
ดังนั้นจึงพยายามฉีดน้ำเข้าไปเพื่อล้างมันออก   มีน้ำยาล้างช่อง 
คลอดจำหน่าย แต่ไม่ควรใช้มีบ่อยเกินไป  หนึ่งครั้งต่อเดือนก็ 
เพียงพอแล้ว เพราะมันอาจจะเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อในช่องคลอด 
มันไม่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้ออสุจิได้ ถ้าต้องการ 
ทำความสะอาดช่องคลอด ควรใช้น้ำสะอาดธรรมดา ไม่ควรผสม 
ด่างทับทิมหรือสิ่งเปือปนอย่างอื่นลงไป 
 

การคุมกำเนิด 
ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งครรภ์จากลูกค้าของคุณ คุณควรจะมีการป้อง 
กันการคุมกำเนิดนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย เพราะถุงยาง 
อาจแตกได้ ดังนั้นคุณควรป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ     การทำงานค้า 
ประเวณีนั้นมีการแนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์และ 
ขอรับยาคุมว่าชนิดไหนที่เหมาะสมกับคุณปัจจุบันนี้ยาคุมกำเนิดไม่ 
ได้มีผลข้างเคียงเหมือนแต่ก่อนเช่น น้ำหนักขึ้นหรือปวดหัว 
แต่ถ้าคุณ 
 
อาการข้างเคียง ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอเปลี่ยน 
ตัวยาใหม่ 
 

โรคติดต่อกทางเพศ 
หนองใน เชื้อรา คลามูเดีย ซิฟิลิส หูด เริม โรคตับอักเสบบี 
และเชื้อเอส ไอ วี(เอดส์)เป็นโรคติดต่อทางเพศที่สำคัญมาก 
โรคคลามูเดียซึ่งไม่มีอาการบ่งบอก ซึ่งบางทีอาจใช้เวลาเป็น 
อาทิตย์ เดือนหรือเป็นปีกว่าจะมีอาการ ถ้าไม่มีการตรวจรักษา 
อาจจะเป็นอันตรายมากขึ้น เพราะโรคคลามูเดียถ้าไม่ได้รับการ 
รักษา อาจจะทำให้คุณเป็นหมัน การเป็นโรคติดต่อทางเพศนี้ 
อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อเอช ไอ วี ได้ 
 

การไปพบแพทย์ 
ถึงแม้ว่าคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือถุงยางแตกขณะทำงาน
คุณก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายทุกๆสามเดือน ไปพบ 
แพทย์ภายใน ๔๘ช.ม ในกรณีที่พบว่าถุงยางแตกขณะทำงาน 
ซึ่งจะให้ยาปฎิชีวนะสำหรับโรคสิฟิลิส 
หนองใน คลามูเดีย หรือ 
การติดเชื้อโปรดปฎิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่า
งเคร่งครัดเพื่อหลีก 
เลี่ยงการติดเชื้อเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอาจ
จะหายได้ก็ต้องใช้ 
เวลาเป็น วันหรือเป็นอาทิตย์ 
อย่าใช้ยาล้างช่องคลอดก่อนไปพบ 
แพทย์ อย่าซื้อยามาใช้เอง 
นอกจากแพทย์สั่งเท่านั้น 

 
 
 

เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
 
 
กฎเพื่อความปลอดภัย 
 หลีกเลี่ยงลูกค้าที่มึนเมาหรือติดยา 
 เชื่อในความรู้สึกของคุณ 
เมื่อคุณรู้สึกไม่ค่อยดีต่อลูกค้าหรือเกิดอาการไม่ไว้ใจขึ้นมา 
 ถ้าลูกค้าชอบทำปัญหา 
หรือกระทำการรุนแรงหรือต้องการให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ 
 อยากทำ ทำตัวเป็นปกติ แกล้งทำและสัญญากับลูกค้า 

  ว่าจะทำตาม แต่พยามหาทางหลีกหนีออกมา 
 ตกลงกับเพื่อนร่วมงานถึงสัญญาณอันตรายที่ส่งถึงกันและกัน 
 เก็บอุปกรณ์ที่ป้องกันตัวเองไว้ใกล้ตัว 
 อย่าเก็บเงินจำนวนมากไว้กับตัวเอง 
 หลีกเลี่ยงการไปบ้านของลูกค้า บอกให้ไปที่โรงแรมดีกว่า 
 อย่ารับแขกเกินหนึ่งคน ถึงแม้ว่าจะได้เงินจำนวนมากก็ตาม 
 หนังสือเดินทางเป็นของคุณ ไม่ควรให้ใครเก็บไว้ ! 

 
โปรดระวัง! 
 ลูกค้าที่ดูท่าทางสะอาดเรียบร้อยอาจจะไม่ใช่คนปราศจากโรค 
 ใส่ถุงยางให้ลูกค้าด้วยตัวคุณเอง อย่าให้ลูกค้าใส่เองเด็ดขาด 
 โปรดระวัง อาจมีลูกค้าที่อาจแอบฉีกถุงยางให้ขาดขณะร่วมเพศ 
 ให้ต่อรองราคา เวลาหรือชนิดของการบริการ ก่อนที่จะเริ่มให้   
การบริการ 
 ให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าบริการก่อนจะทำการบริการ 
 จำไว้ว่า คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะบริการแบบไหนต่อลูกค้า 
 อย่าดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือใช้ยาเสพย์ติดขณะทำงาน 
เพราะอาจทำให้คุณสูญเสียการควบคุมในเหตุการณ์ต่างๆ 

 
“ทำงานภายในบ้านI” 
 เก็บซ่อนเงินเอาไว้ให้ดี อย่าให้ใครเห็น 
 ทำงานร่วมกับคนอื่นในตึกทำงานด้วยกัน. 
 ถ้าคุณทำงานคนเดียวในห้อง เมื่อมีแขกมา ให้ทำเป็นเดิน 
ไปอีกห้องหนึ่ง แล้วทำเป็นพูดกับใครก็ได้ ให้เขานึกว่า 
เราไม่ได้อยู่คนเดียว 
 อย่าเซ็นสัญญาเช่าห้องโดยไม่เข้าใจในสัญญานั้น คุณควร 
รู้ถึงสิทธิ์ของคุณ และข้อผูกมัดต่างๆ 
 หาตู้ทำงานที่ติดกับคนอื่น เช่าตู้ที่มีสัญญาเตือนภัยให้ด้วย  

 
 
 
 
 
 


