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สว็อบรู้คุณชาวพื้นเมืองผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่ให้เราใช้พื้นที่ในการทำางาน

SEX WORKERS OUTREACH PROJECT

ออรัลเซ็กส์
 คำาแนะนำาของเพื่อนพนักงาน

ตัดสินใจเอง    สิทธิในที่ทำางาน 
ความหลากหลาย    สุขภาพองค์รวม

คนทำางานบริการ
...นั้นฉลาด

พวกเราแชร์ประสบการณ์
เจรจากับลูกค้า...

เพื่อการทำางานอย่างปลอดภัย

If you 
practice enough you 

can do it with it in your 
mouth so they don’t 

even notice it going on. 
In fact, many men love it 

and find it hot.

ถ้าคุณฝึกใช้ปากใส่ถุงยาง
ให้กับลูกค้าบ่อยๆ พวกเขา

จะไม่รู้สึกเลย อันที่จริง
ผู้ชายหลายคนชอบนะ 

พวกเขาบอกว่า 
มันสุดยอด

เหตุผลที่เราเลือกให้บริการ
ออรัลเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน

• ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้คุณอมสดด้วยคำา
พูด ‘เนทชัลรัลออรัล’,  ‘เนทชัลรัลเฟร็นช,’  
‘แบร์ แบ็กค์ บโล จ็อบ’( BBBJ)หรือ ‘คัมอิน
เม้าท์’ (CIM ) ลูกค้าหลายคนไม่รู้ว่าอมสด
เสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรบ้าง.

• คุณมีสิทธิเลือกให้บริการแบบไหน คุณควร
ป้องกันสุขภาพของคุณ ของลูกค้า รวมถึง
คู่นอนทุกคนของคุณด้วย คุณเลือกเอง... 

• ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่ม เขาต้องการแค่ให้เราอม 
เราอยากได้งาน เราไม่ต้องการมีเซ็กส์หรือ
ทำาเมื่อลูกค้าไม่แข็งตัว 

• สว็อบ อยากให้คุณทราบข้อเท็จจริง คุณ
จะได้เจรจากับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ 

• คุณคือผู้เชี่ยวชาญและการใช้ถุงยางจะ
ป้องกันการติดเชื้อได้ 

ออรัลเซ็กส์
โดยไม่ป้องกัน...

สุขภาพของคุณ
คุณเลือกเอง

สว็อบ

 “This is a 
very thin condom, you will 

enjoy with my suck.”
 ดีส อีส อะ เวรี่ ทิน คอนดอม, ยู วิว เอ็นจอย 

วิธ มาย ซัก
“ถุงยางยี่ห้อนี้บางมากๆ คุณจะสนุก

กับการถูกดูด”

“Darling, 
the service is for you. The 
condom is for your family” 

ดาร์ลิง เดอะเซอร์วิส อีส โฟว์ ยู เดอะคอน
ดอม อีส โฟว์ ยัวว์แฟมมิลี่

“ที่รักจ๋า บริการนี้สำาหรับคุณ
 แต่ถุงยางน่ะ สำาหรับครอบครัว

คุณนะ”

“Relax, I 
will show you how much 
fun it can be using them.”

รีแล็กซ์  ไอวิวโชว์ยู เฮาว์มัชฟัน อิทแคนบี ยูช
ชิ่งเดม 

“ทำาตัวตามสบาย ฉันจะทำาให้คุณ 
สนุกสุดๆเมื่อใช้มัน”

“I will do good 
suck with condom.”

ไอวิวดู กู้ดซัก วิธ คอนดอม
“ฉันอมเก่งนะ หากใช้ถุงยาง”

“I don’t do 
unsafe sex with anyone not 

even  for extra money.”
ไอด็อนดู อันเซพเซ็กส์ วิธเอนี่วัน น็อ

ทอีเว็ท โฟว์ เอ็กตร้า มันนี่
“ต่อให้เงินมากแค่ไหนฉันก็ไม่อมสด

อย่างเด็ดขาด”

“I feel sexy 
when I use condom”

ไอฟิลล์ เซ็กส์ซี่ 
เว็น ไอ ยูส คอนดอม

“ถุงยางทำาให้ฉันมีอารมณ์จริงๆ 
นะ”



ผลเสียจากออรัลเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน
สิทธิของคุณ

• ภายใต้กฏสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำางาน ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้ 

• เจ้าของร้านต้องเข้าใจและปฎิบัติตามข้อ
บังคับสุขอนามัยและความปลอดภัยในท่ี
ทำางานและไม่ควรเสนอการบริการแบบไม่
ปลอดภัยแทนพนักงาน

• ธุรกิจควรช่วยกันดูแลสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในที่ทำางานและคำานึงถึงลูกค้าที่
ให้บริการด้วย

• การโฆษณาทุกสื่อที่เชิญชวนการให้
บริการแบบอมสดหรือบอกผ่านทาง
โทรศัพท์นั้นถือว่าทำาผิดข้อบังคับของ
หน่วยงานนิวเซ้าท์เวล์ เวิคคัฟเวอร์ เฮลธ์
แอนด์เซฟที้ ไกด์ลายด ์(สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำางาน)

• สุขภาพของคุณสำาคัญที่สุด...

วิธีตรวจลูกค้า
• ต้องตรวจลูกค้าก่อนปัสสะวะเพื่อดูว่า

นกเขามีหนองหรือน้ำาขาวขุ่นผิดปกติ ผื่น
แดง อาการคัน ตัวโลน แผลตุ่มหรือมีหูด
ตามผิวหนังไหม... 

• ล้างมือหลังตรวจและก่อนสวมถุงยางให้
ลูกค้าทุกครั้ง

• เจ้าของร้านควรอนุญาตให้พนักงาน
ปฏิเสธลูกค้าหากพบว่ามีอาการของโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่บริการลูกค้า
ที่ไม่ใช้ถุงยางหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่
ทำาให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย

• ถ้าคุณไม่มั่นใจหรือไม่รู้วิธีตรวจเช็คลูกค้า
เพื่อหาอาการของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ แวะมาหาเราที่ออฟฟิตหรือเข้าเว็ป
ไซส์ของสว็อบ

www.swop.org.au

เงินที่ได้เพิ่มแต่ผลเสียตามมา...เช่น ต้องหยุดงาน 
ไปหาหมอเพื่อรักษาตัวและถูกลูกค้าตำาหนิจากการ
ติดเชื้อและหากลูกค้ายังไม่ได้รับการรักษา เขา
สามารถเอาเชื้อเดิมมาติดคุณอีกครั้ง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่อได้จากการสัมผัส
อวัยวะเพศ เช่นใช้ปากอมหรือเลียโดยไม่ใช้ถุงยาง 
หากคุณมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว คุณ
จะติดเชื้ออื่นๆง่ายขึ้น

โรคคลัมมิเดีย (Chlamydia) – ติดต่อได้ง่ายผ่าน
การมีเพศสัมพันธ์จากอวัยวะเพศกับปากหรือจาก
ปากกับอวัยวะเพศและมักไม่แสดงอาการ 

โรคเริม (Herpes) -  ติดต่อโดยการสัมผัสกันทาง
ผิวหนัง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศกับ
ปากที่เป็นเริม (โคลซอร์) หรือจากปากกับอวัยวะ
เพศ ถึงแม้จะไม่เห็นแผลก็ตาม

โรคหนองใน (Gonorrhoea) – ติดต่อโดยการมี
เพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศกับปากหรือจากปากกับ
อวัยวะเพศและมักไม่แสดงอาการ.

โรคซิฟิลิส (Syphilis) – ติดต่อได้ง่ายผ่านการมีเพศ
สัมพันธ์ทางปากเมื่อมีแผลริมอ่อน อย่างไรก็ตาม 
แผลที่เป็นอาจจะไม่เจ็บ ทำาให้ไม่ทราบว่าตนเองนั้น
ติดเชื้อ

เชื้อเฮชไอวี (HIV) กับการมีเซ็กส์ทางปากถือว่ามี
ความเสี่ยงน้อยมาก ยกเว้นคุณมีแผลสดในปาก 

ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A) – สามารถติดต่อ
ผ่านการมีเซ็กส์ทางปากกับทวารหนัก (เลียก้น)  

หูดที่อวัยวะเพศ -ไวรัสเอชพีวี (Genital Warts) 
สามารถติดเชื้อนี้ได้จากการสัมผัสกันผิวหนัง (เชื้อ
ไม่อาศัยอยู่ในสารคัดหลั่ง/ของเหลวจากร่างกาย) 
ไวรัสนี้ทำาให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็งลำา
คอและมะเร็งปากมดลูก

ข้อควรจำา: น้ำายาล้างปากไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ได้ 

“คุณควรไปรับการตรวจอย่างสม่ำาเสมอ... หากให้
บริการออรัลเซ็กส์โดยไม่ป้องกันเเละจำาเป็นต้อง
ให้หมอป้ายเนื้อเยื้อที่ลำาคอไปตรวจ”

“No condoms. No honey.”
โนคอนดอม โนฮันนี่

ไม่ใส่ถุง ก็ไม่ต้องมีเซ็กส์กับฉัน

ใช้ถุงยางทุกครั้ง
เพื่อป้องกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

ใช้ถุงยาง
เพื่อความปลอดภัย

ในการทำางาน

ลดความเสี่ยงได้ดังนี้...
• ไม่อมสดหากคุณมีแผลที่ปาก เลือดออก

ตามไรฟัน แผลร้อนในหรือเจ็บคอ เพราะ
อาการเหล่านี้เปรียบเสมือนแผลเปิดโอกาส
ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 

• ตรวจเช็คลูกค้าเพื่อหาอาการของโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้งก่อนทำางาน 
โดยทำาก่อนการปัสสาวะ คุณควรแนะนำา
ให้ลูกค้าทำาความสะอาดหนังหุ้มอวัยวะเพศ
และให้เขาปัสาวะทั้งก่อนและหลังมีเซ็กส์

• ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมถุงยางให้ลูกค้า
หากมีเซ็กส์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาใสๆ (น้ำา
เงี่ยน)ติดบนถุงยาง 

• บ้วนหรือกลืนน้ำาอสุจิทันทีหากลูกค้าหลั่ง
ในปาก จากนั้นล้างและกลั้วคอด้วยน้ำา
เปล่าเท่านั้น

• หลีกเลี่ยงการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน
ก่อนการทำางานและไม่ทำางานวันเดียวกับ
วันที่ไปหาทันตแพทย์เพื่อทำาฟัน

อมนกเขา
โดยไม่ใส่ถุงยาง

เสี่ยงไหม?

ทำาไมพวกเขา...
ถึงอมสดกัน?


