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Home Loan Mortgages - personally by Katrina

All in-house Female only friendly staff

Over 27 years experience with Adult Industry

Over 27 years experience with LGBTIQA+ Industries

Offices located in Central Sydney & Melbourne  

Paid advertisement
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Has Moved
New Address : COMING SOON!

We appreciate your patience
while we work on our new home

IN the meantime, Want to
speak with a peer? Or get a

workers' pack Posted?

(02) 9184 9466
swopconnect@swop.org.au
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ร้านสว็อบจำาหน่ายอุปกรณ์การมี
เซ็กส์อย่างปลอดภัย เช่นถุงยาง เจล 

ในราคาขายส่งราคาถูกสุด
swop.org.au
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เจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ไทย

สวัสดีค่ะขอแนะนำาตัวค่ะพี่ชื่อจุ๋มเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยและทำางานที่สว็อบซึ่งสว็อบเป็นองค์กร
ที่ให้ความช่วยหลือให้กับทุกคนที่ทำางานให้การบริการทางเพศและจะออกเยี่ยมเยี่ยนตาม
ร้านต่างๆและพี่ก็เป็นพนักงานคนหนึ่งที่ออกไปตามร้านที่มีน้องๆคนไทย และพี่ก็มีความยินดี
ที่ได้มีโอกาสมาทำางานใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานกับน้องๆทุกคนที่
ทำางานบริการ 

 ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำาอาชีพนี้มาก่อนและได้มีโอกาสได้รับฝึกอบรมด้านความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพทางเพศและการทำางานอย่างปลอดภัยพี่จึงอยากแชร์ประสบการณ์ที่มีเหล่านี้มา
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆทุกคนในทุก ๆ เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางาน
อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยเราเข้าใจกับทุกคนที่ต้องมาทำาอาชีพนี้ ทุกครั้งพี่จะดีใจเวลา
ออกไปเยี่ยมเยียนแล้วเจอน้องๆออกมาพูดคุย หรือมีปัญหามาปรึกษา หรือแวะมาที่อ็อฟฟิศสว็
อบเพื่อมาเอาอุปกรณ์  

ทีมงานสว็อบจะออกไปเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ตามร้านฟูลเซอร์วิส  ร้านนวดแอบแฝง ทำางานส่วน
ตัวพร้อมด้วยแจกอุปกรณ์ทำางานฟรี แต่ในลักษณะงานนวดแอบแฝงเราเข้าใจที่ต้องระวัง
การให้อุปกรณ์แต่เรามีเคล็ดลับการให้กับน้องๆนะคะ ยังไงก็ออกมาสวัสดีกันนะถ้าใครไม่
ต้องการอุปกรณ์ไม่วิ่งหนีกันนะในการพบเจอกันตามร้านจะเป็นความลับถ้าเจอแถวไชน่า
ทาวน์พี่จะไม่ทักหรือน้องๆไม่จำาเป็นต้องทักพี่ 

ต้องการทราบข้อมูลใด ๆ ก็โทรมาสอบถามเราได้ในเวลาทำาการ พี่จุ๋มทำาประจำาวันจันทร์ 
-อังคาร และพฤหัสเว้นพฤหัส ถ้าโทรมาไม่เจอตัวให้ฝากข้อความนะคะแล้วพี่จะโทรกลับ และ
ทุกอย่างที่พูดคุยจะเป็นความลับ 

อ้อเดี๋ยวถ้าใครสนใจเข้ามาคุยหรือสอบถามเราก็มีไลน์กรุ๊ปด้วยนะและบางครั้งก็เป็นผลดีกับ
คำาถามและคำาตอบให้เพื่อนๆอีกด้วย                                                                         
พี่จุ๋ม
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สว็อบไทยไลน์กรุ๊ปสำ�หรับพนักง�นบริก�รในนิวเซ�ท์เวลล์สว็อบไทยไลน์กรุ๊ปสำ�หรับพนักง�นบริก�รในนิวเซ�ท์เวลล์
ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้�ร่วมพูดคุยกันรวมถึงแชร์คว�มคิดเห็น เรื่องร�วต่�งๆในยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้�ร่วมพูดคุยกันรวมถึงแชร์คว�มคิดเห็น เรื่องร�วต่�งๆใน
ก�รทำ�ง�นหรือ ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ ข้อมูลต่�งๆของก�รทำ�ง�นที่ซิดนีย์หรือรัฐก�รทำ�ง�นหรือ ปรึกษ�ด้�นสุขภ�พ ข้อมูลต่�งๆของก�รทำ�ง�นที่ซิดนีย์หรือรัฐ
อื่นๆ สว็อบที่ซิดนีย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีมิตรภ�พให้คว�มช่วยเหลือโดยไม่หวังผลอื่นๆ สว็อบที่ซิดนีย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีมิตรภ�พให้คว�มช่วยเหลือโดยไม่หวังผล
ประโยชน์จ�กคุณ ซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีองค์กรที่เหมือนสว็อบคอยช่วยเหลือกับพวกประโยชน์จ�กคุณ ซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีองค์กรที่เหมือนสว็อบคอยช่วยเหลือกับพวก
คุณด้วยมิตรภ�พคุณด้วยมิตรภ�พ
ก�รพูดคุยหรือไลน์ของแต่ละคนในกลุ่มนี้จะขอเป็นกรุ๊ปส่วนตัวสำ�หรับพวกเร�ก�รพูดคุยหรือไลน์ของแต่ละคนในกลุ่มนี้จะขอเป็นกรุ๊ปส่วนตัวสำ�หรับพวกเร�
โดยเฉพ�ะนะคะขออนุญ�ตไม่มีก�รเอ�ไลน์ของคนในกรุ๊ปส่งต่อนะคะแต่คุณโดยเฉพ�ะนะคะขออนุญ�ตไม่มีก�รเอ�ไลน์ของคนในกรุ๊ปส่งต่อนะคะแต่คุณ
ส�ม�รถเชิญเพื่อนร่วมง�นเข้�กลุ่มได้ค่ะส�ม�รถเชิญเพื่อนร่วมง�นเข้�กลุ่มได้ค่ะ
สว็อบมีพนักง�นทั้งไทย จีน ฝรั่งที่ออกไปเยี่ยมเยี่ยนต�มสถ�นบริก�รอีกทั้งยังมีสว็อบมีพนักง�นทั้งไทย จีน ฝรั่งที่ออกไปเยี่ยมเยี่ยนต�มสถ�นบริก�รอีกทั้งยังมี
ก�รบริก�รแจก ถุงย�ง เจล ถุงมือหรือแผ่นแดมส์ฟรี และข�ยถูกกับอุปกรณ์เหล่�ก�รบริก�รแจก ถุงย�ง เจล ถุงมือหรือแผ่นแดมส์ฟรี และข�ยถูกกับอุปกรณ์เหล่�
นี้ รวมถึงฟองน้ำ�อน�มัยด้วยค่ะนี้ รวมถึงฟองน้ำ�อน�มัยด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเบิร์ดดี้เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยและทำางานกับสว็อบมานานกว่า 10 ปี ดิฉันยินดี
และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำางานใกล้ชิดกับพนักงานบริการคนไทยในออสเตรเลีย 
ด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและการทำางานแบบไพรเวทที่ดิฉันมี ดิฉันจึง
อยากจะใช้ประสบการณ์ที่มีเหล่านี้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนพนักงาน
ในทุก ๆ เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางานอย่างปลอดภัย เวลาทำางานที่สว็อบ อังคารและพุธ

สว็อบเป็นองค์กรเพื่อพนักงานบริการในรัฐนิวเซาท์เวลล์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานบริการ 
ให้คำาแนะนำาต่าง ๆ เช่น คลินิกที่ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพทางเพศฟรี หรือมีหน่วยงานใด
บ้างที่ช่วยเหลือและเป็นมิตร ไม่มีอคติกับพนักงานบริการและเรายังมีบริการให้คำาปรึกษาอีก
ด้วย

ทีมงานสว็อบจะออกไปเยี่ยมเยียนน้อง ๆ ตามร้านและมีถุงยางแจกฟรี หากน้อง ๆ ต้องการ
ทราบข้อมูลใด ๆ ก็โทรมาสอบถามเราได้ในเวลาทำาการ แต่แนะนำาให้ฝากข้อความไว้ อย่าลืม
ว่าเราเก็บข้อมูลของน้อง ๆ ไว้เป็นความลับ หวังว่าเราจะได้เจอน้อง ๆ คนไทยมากขึ้นนะคะ
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สุขภาพของพนักงาน ผู้มาใช้บริการ สุขภาพของพนักงาน ผู้มาใช้บริการ 
ลูกค้าเเละคนที่เข้ามาในสถานบริการลูกค้าเเละคนที่เข้ามาในสถานบริการ
• ห้ามพนักงานเเละลูกค้าที่ไม่สบายเข้า
มาในสถานบริการ 
• ให้ข้อมูลข่าวสารเเละฝึกอบรมเเก่
พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 
เช่น ตรวจหาเชื้อ การรักษาระยะห่าง
เเละการทำาความสะอาด 
• แจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิการ    
ลางาน หากพวกเขาไม่สบายหรือจำาเป็น
ต้องถูกกักบริเวณ 
• ติดป้ายประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
เข้าออกตรงทางเข้าสถานบริการ (หรือ
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย)  

การรักษาระยะห่างการรักษาระยะห่าง
• จำากัดจำานวนคนในสถานบริการ 
หนึ่งคนต่อ 4 ตารางเมตร (ไม่รวม
พนักงานบริการ) 
• ให้พนักงานแยกห้องทำางานหรือห้อง
พักในแต่ละกะเท่าที่จำาเป็น 
• หลีกเลี่ยงการให ้บริการที่มีการจูบ
หรือหันหน้าเข้าหากัน 
• ลดความแออัดในสถานที่ต่างๆ
ด้วยการรักษาระยะห่าง เช่น ทำา
เครื่องหมายบนพื้นที่มีการเข้าคิว 
• ให้แน่ใจว่าพนักงานยังคงรักษา
ระยะห่างประมาณ 1.5 เมตรตลอด
เวลา (รวมถึงช่วงพักทานอาหาร) 
• ในกรณีที่สามารถทำาได้อย่างสมเหตุ

เเผนความปลอดภัยโควิด-19 สำาหรับสถานบริการเเผนความปลอดภัยโควิด-19 สำาหรับสถานบริการ
ช่วยกันวางเเผนเเละรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยกันวางเเผนเเละรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อ

ความปลอดภัยของคุณ เพื่อนพนักงานและลูกค้าความปลอดภัยของคุณ เพื่อนพนักงานและลูกค้า

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในเเผนความปลอดภัยจากโควิด-19ข้อมูลที่ใช้ประกอบในเเผนความปลอดภัยจากโควิด-19
สมผลให้สับหลีกการเข้างานและช่วง
พักให้กับผู้ให้บริการ  
• มีมาตราการจัดเตรียมในสถานที่ที่
ปลอดภัยที่อาจเกิดมีเหตุการณ์ชุลมุน
ขึ้นจากนอกสถานที่ 

สุขขอนามัยเเละการทำาความสะอาดสุขขอนามัยเเละการทำาความสะอาด

• วิธีใช้การปฏิบัติการล้างมือให้ถูกสุข
อนามัย  
• แน่ใจว่าห้องอาบนำามีสบู่ล้างมือและ
กระดาษเช็ด รวมทั้งสิ่งอำานวยความ
สะดวกสำาหรับการชะล้าง 
• คำานึงถึงวิธีที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ลดความเสียงในการแพร่เชื้อ  เช่น ไม่
หันหน้าเข้าหากัน ให้พนักงานใช้ ถุง
ยางอนามัย ถุงมือและแผ่นเลียตอน
ทำางาน 
• ทำาความสะอาดของเล่นทางเพศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำางานด้วย
น้ำายาฆ่าเชื้อและทำาความสะอาดทุก
ครั้งระหว่างใช้ 
• ทำาความสะอาดพื้นผิววัสดุที่ลูกค้า
ทุกคนสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำายาล้างจาน
หรือน้ำายาฆ่าเชื้อ หรือเช็ดทำาความ
สะอาด เปลี่ยนผ้าขนหนูและผ้าปูที่นอน
ใหม่ทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน 
• ทำาความสะอาดพื้นที่ที่พนักงานหรือ
ลูกค้าใช้เดินเป็นประจำาอย่างน้อยวัน
ละครั้งด้วยน้ำายาล้างจานหรือน้ำายา
ฆ่าเชื้อ ทำาความสะอาดบริเวณที่ใช้มือ
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สัมผัสวันละหลาย ๆ คร้้งด้วยน้ำายาฆ่า
เชื้อหรือเช็ดให้สะอาดด้วยทิชชูเปียก     
• ใช้น้ำายาฆ่าเชื้อในปริมาณที่เหมาะ
สมและใช้ตามแนะนำาในฉลากของผู้
ผลิต  
• เก็บอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย เช่น ถุงยาง เจลหลอด เจล
ซองในที่ที่จัดเตียมไว้โดยไม่วางไว้ใน
ที่สาธารณะ 
• นำาหนังสือ นิตยสาร แผ่นพับต่าง 
ๆ และไอแพดไปเก็บในที่เก็บให้
เรียบร้อย   
• ให้พนักงานจะต้องสวมถุงมือเมื่อ
ทำาความสะอาดและล้างมือให้สะอาด
ก่อนและหลังด้วยสบู่และน้ำา 
• หาวิธีใช้ระบบการรับเงินโดยไม่ต้อง
สัมผัสธนบัตรโดยตรงควรสวมถุงมือ
เมื่อรับเงินหรือนับเงิน 

การบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูล
• ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถาน
บริการจะต้องใช้การเช็คอินใส่
ไว้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่น 
คอมพิวเตอร์ ไอแพด โทรศัพท์มือ
ถือ หรือใช้ระบบสแกนQR โค๊ตใน
แอ็ปของ นิวเซ้าท์เวลล์ เซฟ เช็คอิน 
NSW COVID Safe Check-in (ไม่มี
ข้อผูกมัดสำาหรับผู้ประกอบการในการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มา) 
• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกถูก
ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามการ
ติดเชื้อ โควิด -19เท่านั้นและจะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับและปลอดภัย
• และต้องเก็บบันทึกโดยเร็วที่สุด
ภายใน 4 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 28 วันตามข้อเสนอจาก NSW 
Health 7 วันต่อสัปดาห์ 

• โปรดให้ความร่วมมือกับ NSW 
Health หากมีการได้รับการติดต่อ
กรณีที่เป็นบวกของโควิด-19ในสถาน
ที่ทำางานของคุณและกรุณาแจ้งไปที่ 
Safework NSWที่ 13 10 50

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับแผนความปลอดภัยโควิด COVID กับแผนความปลอดภัยโควิด COVID 
Safeของคุณ ติดต่อได้ที่ SWOP Safeของคุณ ติดต่อได้ที่ SWOP 
NSW: swopconnect@swop.org.auNSW: swopconnect@swop.org.au
02 9184 9466 02 9184 9466 

ข้อจำากัดความรับผิดชอบ: เนื่องด้วย
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด
โปรดตรวจดูข้อมูลแนะแนวล่าสุดของ 
NSW Healthได้ที่ 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/
covid-safe/sex-services
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คู่มือการรักษาความปลอดภัยใน
สถานบริการในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
แปลและแก้ไขโดยพนักงานบริการ

คู่มือนี้อธิบายถึงมาตราฐานขั้นพื้น
ฐานเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำาหรับ
พนักงานบริการทางเพศ ลูกค้า ผู้มา
เยือนและคนอื่นๆที่อยู่ในสถานบริการ
ทางเพศในรัฐนิวเซาว์เวลส์

1. กฎเกณฑ์การให้บริการทางเพศ
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทำางาน ค.ศ.2011 (Work 
Health and Safety Act 2011)  และ 
กฏกระทรวงเรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำางาน ค.ศ. 2017 
(Work Healthand Safety Regulation 
2017)  กำาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสุข
อนามัยและความปลอดภัยในที่ทำางาน
และครอบคลุมทุกสถานที่ทำางานในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ NSW รวมถึงสถานบริการ
ทางเพศ (SSP)(บทบัญญัติทั้งหมดที่อ้าง
ถึงในเอกสารนี้หาดูได้ที่เว็บไซต์  
www.legislation.nsw.gov.au)
เจ้าของและผู้จัดการสถานบริการทาง
เพศเชิงการค้า เป็นต้นว่า ซ่องโสเภณี 
สถานอบอาบนวด สถานให้บริการ
รสนิยมทางเพศแนวรุนแรงและทรมาน 
(BDSM) และบริษัทจัดหาเพื่อนเที่ยว 
และผู้ให้บริการทางเพศ เป็นหลักโดย
การทำาเป็นอาชีพที่บ้าน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
พนักงาน ผู้รับเหมาย่อย ลูกค้า ผู้จัดส่ง 
และคนอื่น ๆ ในที่ทำางาน

หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
สถานบริการทางเพศในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ถ้าท่านมีผู้ให้บริการทางเพศอยู่ในสถาน
ที่ของท่าน โดยไม่คำาานึงถึงวิธีการ
จัดการทำางานของพวกเขา ท่านมีหน้า
ที่ทำาตามบทบัญญัติสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำางาน ที่ต้องแน่ใจว่า
สถานที่ทำางานและสภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำาให้พวกเขาต้องเสี่ยงต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย ภาระผูกพันภาย
ใต้บทบัญญัติการชดเชยให้กับคนงาน
อาจมีผลบังคับ หาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
เอกสารนี้
สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำางานต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
รัฐนิวเซาท์เวลส์และท่านต้องคำานึงถึง
ชั่วโมงการทำางานและวันทำางาน (ตลอด
จนระยะเวลาทำางานที่สมเหตุผล) การ
หยุดพักระหว่างช่วงการทำางานและหลัก
เกณฑ์การลาหยุดงาน
ท่านต้องไม่บีบบังคับให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ทำางานเป็นผู้ให้บริการทางเพศ หรือขอ
ให้ผู้ให้บริการทางเพศให้บริการนอก
เหนือจากขอบเขตในการทำางานเฉพาะ
ตัวของเขา ท่านต้องไม่ปิดกั้น หรือ
พยายามกีดกันไม่ให้ผู้ให้บริการทางเพศ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว เช่นถุงยาง
อนามัย 
ในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ
สถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ให้บริการทาง
เพศ ท่านต้องตระหนักถึงหน้าที่ของ
ท่านที่กำาหนดโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ค.ศ. 2010 (Public Health 
Act 2010) 
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติสุขอนามัยและความปลอดภัย
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ในการทำางาน การชดเชยให้กับคนงาน
และการสาธารณสุขท่านต้องอนุญาตให้
มีการเข้าเยี่ยมในสถานที่ทำางานโดยเจ้า
หน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบอำานาจจาก:
• เซฟเวิร์ค นิวเซาว์เวลส์   
 (SafeWork NSW)
• กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาว์ 
 เวลส์ (เช่น จากศูนย์บริการ  
 สาธารณสุข Public Health Units) 
• รัฐบาลท้องถิ่น
• ท่านควรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จาก 
 หน่วยงาน เช่น สวอ็บ  Sex Workers  
 Outreach Project (SWOP) ได้เข้า 
 เยี่ยมสถานที่ทำางานของท่านตาม 
 ความเหมาะสมด้วย 
ท่านมีสิทธิ์ขอดูบัตรประจำาตัวจากผู้หนึ่ง
ผู้ใดที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ
มอบอำานาจจากองค์กรข้างต้น ก่อนที่จะ
ให้เข้ามาในสถานที่ของท่าน
หน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจ
และหน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานที่ได้รับมอบอำานาจ 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำากับดูแลต่อ
ไปนี้มีอำานาจตามกฎหมายที่จะเข้าใน
สถานที่ของท่านและตรวจดูเพื่อให้
แน่ใจว่าตรงตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
หรือดำาเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง
เรียน: 
• เซฟเวิร์ค นิวเซาว์เวลส์  (SafeWork  
 NSW)เป็นหน่วยงานกำากับดูแลสุข 
 อนามัยและความปลอดภัยในสถาน 
 บริการแห่งนิวเซาท์เวลส์ทำาหน้าที่ 
 ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปรับปรุงสุข 
 อนามัยและความปลอดภัย  
 ในสถานบริการ สอบสวนเหตุร้ายที่
เกิดขึ้นในสถานบริการและดำาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในรัฐนิวเซาว์เวลส์ ทั้ง

ยังรับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
นโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติของ
สถานบริการ รวมถึงการใช้อุปกรณ์การ
ป้องกันส่วนตัว (PPE)
• กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาว์ 
 เวลส์  NSW Health จัดวางนโยบาย  
 หลักเกณฑ์ และบริการเพื่อสนับสนุน 
 สุขอนามัยของประชาชน รวมถึงการ 
 เข้าถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ 
 สัมพันธ์ (STI) การตรวจและการ 
 รักษา
• ศูนย์บริการสาธารณสุข กระทรวง 
 สาธารณสุขรัฐนิวเซาว์เวลส์ (NSW  
 Health Public Health Units) รับผิด 
 ชอบต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ 
 เสี่ยงจากการติดเชื้อของสาธารณชน  
 รวมถงึผู้ให้บรกิารหรอืลูกค้าท่ีตดิเชือ้   
 STIs  สระว่ายน้ำา สปาและบริเวณ 
 เตรียมอาหารในสถานที่บริการทาง 
 เพศ
• รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government)  
 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้พระ 
 ราชบัญญัติแผนเละการประเมิน 
  สภาพแวดล้อม ค.ศ. 1979   
 (Environmental Planning   
 and Assessment Act 1979)  (the  
 EPA Act) และการดำาเนินกิจการของ 
 สถานที่ตามพระราชบัญญัติหน่วย 
 งานราชการส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1993  
 (Local Government Act   
 1993) เงื่อนไขของการอนุญาต 
 ซึ่งอาจรวมถึงการดำาเนินกิจการตาม 
 แผนการจัดการที่ได้รับ  
 อนุมัติแล้ว การมาตรวจสถานบริการ 
 ทางเพศ (SSP)  ของเทศบาลอาจ 
 เกี่ยวกับมีการร้องเรียน ที่เก่ียวกับ 
 เสียงหรือการรบกวนอย่างอื่น หรือ 
 การติดตามดูการอนุมัติของเทศบาล
• เทศบาลท้องถิ่น  (Local councils) มี 
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 อำานาจภายใต้พรบ. EPA ที่คอย 
 ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของ 
 ที่ดินและเพื่อให้แน่ใจว่าที่ตั้งและ 
  กิจการของสถานบริการทาง  
 เพศ (SSP) สอดคล้องกับแผนงาน 
 สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (LEPs) และ 
 แผนการควบคุมการพัฒนา (DCPs)  
 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามารถทำาการ 
 ตรวจสอบได้เป็นระยะๆ ถ้าเจ้าของ 
 หรือผู้อาศัยแสดงความจำานง เจ้า 
 หน้าที่ของเทศบาลต้องแสดงใบ 
 อนุญาตของเทศบาลเพื่อขอเข้าใน 
 สถานบริการนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 และ ใบอนุญาตต้องรวมถึง:
• ชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ
• ประเภทของอำานาจที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 
 มอบ
• วันที่ (ถ้าระบุ) ที่หมดอายุ
• ลักษณะของสถานที่ที่อยู่ภายใต้ 
 อำานาจ และ
• ลายเซ็นของผู้จัดการทั่วไปของ 
 เทศบาล 

หน่วยงานอื่น 
สว็อบ Sex Workers Outreach 
Project (SWOP) จัดบริการให้ความรู้ 
ข้อมูลและความช่วยเหลือแบบเป็นกันเอง
โดยเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับแก่ผู้ให้
บริการทางเพศในรัฐนิวเซาว์เวลส์ NSW 
จากการออกเยี่ยมตามสถานบริการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ถึงการทำางานขององค์กร
และให้ความรู้ต่างๆในเรื่องการทำางาน
บริการอย่างปลอดภัย  บริการข้อมูลทาง
เว็บ โทรศัพท์และบริการให้คำาปรึกษา
และข้อมูลแบบตัวต่อตัว  รวมถึงให้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
สการ์เล็ท อะไลอันซ์ (Scarlet 
Alliance, Australian Sex Workers 
Association)  เป็นองค์กรหลักแห่งชาติ

ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรผู้ให้
บริการทางเพศ โครงการและกลุ่มคน
ทำางานบริการทางเพศ รวมทั้งคนทำางาน
บริการทางเพศส่วนตัวในออสเตรเลีย ใน
การดำาเนินการตามวัตถุประสงค์นโยบาย
และโปรแกรม สการ์เล็ท อะไลอันซ์ มุ่ง
หมายสร้างความยุติธรรมในด้านความ
เสมอภาคของสังคม กฎหมาย การเมือง 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจแก่ผู้ให้บริการ
ทางเพศทั้งในอดีตและปัจจุบันสำาหรับ
อุตสาหกรรมเพศ เพื่อให้มีอำานาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง สร้างเครือข่ายและ
เลือกสถานที่และวิธีการการทำางานของ
ตน
 
2. ผู้ให้บริการทางเพศถือว่าเป็นคน
ทำางาน ‘DEEMED WORKERS’ 
สถานะของบุคคลตามความหมายทาง
ด้านภาษีนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อันใด
ต่อสถานะของบุคคลในฐานะคนงานตาม
ความหมายทางด้านการประกันชดเชย
สำาหรับคนงาน
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ความเสียหายจากการทำางานและ
ค่าทดแทน ค.ศ. 1998 (Workplace 
Injury Management and Workers 
Compensation 
Act 1998)  กำาหนดว่าคนงานคือผู้ที่เข้า
ร่วมหรือทำาางานตามสัญญาของบริการ
หรือการฝึกงาน ทดลองงานกับนายจ้าง 
(ไม่ว่าจะเป็นงานใช้แรงกาย งาน
สำานักงาน หรืองานอื่นใด ไม่ว่าสัญญา
นั้นจะแสดงโดยชัดเจนหรือโดยนัย  และ
ไม่ว่าสัญญานั้นกระทำาด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร)
คดีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย
ให้กับคนงานในรัฐนิวเซาว์เวลส์ ให้การ
สนับสนุนว่าผู้ให้บริการทางเพศเป็นผู้ที่ 
“ถือว่าเป็นพนักงาน” ของสถานบริการ
ทางเพศ( SSP) 
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ที่พวกเขากำาลังทำางานอยู่ (ดูข้อมูลที่
ตอน 16)
ท่านต้องมีกรมธรรม์ค่าชดเชยคนงาน
เพื่อครอบคลุมคนงานทุกคน (รวมทั้ง  
‘ผู้ที่ถือว่าเป็นคนทำางาน’) นายจ้างที่ไม่มี
กรมธรรม์ค่าชดเชยคนงานหรือสำาแดง
ค่าจ้างต่ำากว่าที่จ่ายให้จริง อาจได้รับ
โทษ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของคนงาน โปรดติดต่อ 
State Insurance Regulatory 
Authority ที่หมายเลข 13 10 50 หรือ
ติดต่อขอ Worker Status Ruling  
ที่เว็บไซต์ 
www.sira.nsw.gov.au 

3. ปรึกษากับพนักงาน 
กฎหมายด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานกำาหนดไว้ว่าให้
ท่านปรึกษากับ พนักงานของท่าน เพื่อ
ให้พวกเขามสีว่นรว่มในการตดัสนิท่ีมผีล
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการ
ในการทำางาน  ให้ความสนับสนุนกับ
พนักงานให้จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพ
และความปลอดภัยในที่ทำางานถ้าเป็น
ไปได้เพื่อพนักงานหรือผู้อื่นในสถานที่
ทำางานมีสิทธิออกความเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทำางาน(WHS) ที่พวกเขาเป็น
กังวลและมีสิทธิที่จะไม่ทำาบางอย่างที่ไม่
ปลอดภัยโดยไม่รับผลจากการกระทำานั้น 
เช่นต้องออกจากงาน หรือชั่วโมงการ
ทำางานถูกลดลง

4. ควบคุมความเสี่ยงในสถานที่
ทำางาน 
การควบคุมความเสี่ยงในสถานที่ทำางาน
ที่จะได้ผลเริ่มต้นถึงการรู้แหล่งที่มา
ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อ

ตัดสินว่าผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในสภาพเสี่ยง 
ท่านต้องดำาเนินการจัดการกับความ
เสี่ยงครอบคลุมสมบูรณ์แบบโดยทำาการ
ปรึกษากับพนักงานของท่าน
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่านต้องระบุ
บริเวณทำางานและกิจกรรม การทำางาน
ที่อาจทำาให้พนักงานและผู้อื่นตกอยู่ใน
ความเสี่ยงแล้วจึงตัดสินเลือกวิธีการที่จะ
กำาจัดหรือควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น ใน
การควบคุมความเสี่ยง โปรดปฏิบัติตาม
ลำาดับขั้นตอนของการควบคุณอันตราย 
(ดังที่ระบุไว้ในกฏกระทรวงเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขอนามันในการทำางาน 
ค.ศ. 2017 ข้อ 36 (Work Health and 
Safety Regulation 2017 clause 36)
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ โดยใช้ลำาดับ
การควบคุมความเสี่ยงที่สูงกว่าก่อน ใช้
การจัดการควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนตัว (PPE) เพื่อเป็นการเพิ่มการ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูงกว่าที่ท่านต้องใช้
อาจใช้การรวมการควบคุมหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถ
ขจัดอันตรายด้วยการมีสถานที่ทำางาน
ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี พร้อม
กระบวนการทำางานและเครื่องมือ
อัตโนมัติ
ท่านสามารถใช้การควบคุมทาง
วิศวกรรมได้ด้วย เช่นเครื่องมือที่เหมาะ
กับสัดส่วนของร่างกาย การควบคุมความ
เสี่ยงที่สูงกว่าเหล่านี้อาจเสริมด้วยการ
ควบคุม ดูแล เช่นระบบความปลอดภัย
ในการทำางาน การจัดการกับความเสี่ยง
ที่มีอยู่ ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ของมีคม 
เข็ม แก้วหรือโลหะ หากต้องการใช้ จง
ตรวจดูว่าได้ปฏิบัติตามหลักการความ
ปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
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5. สถานที่ทำางาน 
ท่านต้องทำาให้มั่นใจว่าสถานที่ทำางาน
ของท่านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด
ตามกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในท้องถิ่นและรัฐ หลัง
จากการประเมินความปลอดภัยจากอัคคี
ภัยขั้นต้นแล้ว ท่านควรตรวจสอบและ
ดูแลสถานที่ทำางานของท่านเป็นประจำา
มีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ท่านต้องจัดหาในสถานที่ทำางานของ
ท่าน ต้องให้แน่ใจว่ามีระบบการทำางาน
ที่เหมาะสมสำาหรับผู้ให้บริการทางเพศ
ที่ทำางานตามลำาพังและอยู่ห่างไกล เช่น 
เครื่องกั้นเพื่อป้องกันการบุกรุก สัญญาณ
เตือนภัยเมื่อถูกข่มขู่ ระบบแจ้งเหตุไปยัง
ผู้อื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสื่อสา
รอื่นๆที่เหมาะสม
6. พนักงานและลูกค้า 
พนักงานของท่าน ลูกค้า ผู้มาเยือนหรือ
ทุกๆคน ต้องร่วมมือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ของทางสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำางาน ต้องใช้อุปกรณ์ใช้ระบบ
การทำางานและอุปกรณ์การป้องกันส่วน
ตัว (PPE) ที่จัดไว้ให้ และต้องระมัดระวัง
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวเอง
และผู้อื่นอย่างมีเหตุผลในสถานที่ทำางาน 
ผู้ที่รู้ว่าบุคคลใดมีเชื้อโรคที่สังเกตได้ 
หรือลักษณะอาการที่ติดต่อทางเพศได้ 
จำาเป็นต้องมีการระมัดระวังอย่างเหมาะ
สมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคหรือ
อาการนั้น 
ควรให้ความร่วมมือกับการเข้าเยี่ยมใน
สถานทีของเจ้าหน้าที่จาก SWOP หรือ
จากศูนย์สุขภาพทางเพศ และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมถุงยางอนามัย (ขนาดต่างๆกัน) 
และเจลหล่อลื่นพอเพียงไว้ให้เสมอเพื่อ
ใช้สำาหรับบริการทางเพศที่สอดใส่ การ
ให้บริการทางเพศที่ไม่มีการป้องกันเพิ่ม

การเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศ 
(STI) ถ้าลูกค้าขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้
ถุงยางอนามัย ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธ
การบริการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ (อ่าน
รายละเอียดได้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของ
ท่านในสถานที่ทำางาน)
และขณะเดียวกันกับที่ต้องมีการตรวจ
สุขภาพที่มองเห็นได้ของลูกค้าเป็นสิ่ง
จำาเป็นและสำาคัญที่ต้องรู้ว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของโรคติดต่อทางเพศ (STIs)
ทั้งหมดไม่แสดงอาการ (ปราศจาก
อาการ) 
ดังนั้นผู้ให้บริการทางเพศ เจ้าของและ
ผู้จัดการของสถานบริการทางเพศจึง
ควรตระหนักว่าการตรวจจากการมอง
ดูเป็นเพียงการระมัดระวังเท่านั้น ไม่ใช่
การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ลูกค้าคนใดที่
มีลักษณะอาการบ่งบอกว่ามีโรคติดต่อ
ทางเพศ(STIs) ควรแนะนำาให้ไปรับคำา
ปรึกษาแพทย์ที่คลินิกสุขภาพทางเพศ
หรือแพทย์เอกชนโดยทันที 
ผู้ให้บริการทางเพศอาจให้บริการอย่าง
อื่นแทน เช่น การผ่อนคลายด้วยมือโดย
ใช้อุปกรณ์การป้องกันส่วนตัว(PPE)ที่
เหมาะสม
ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อ
ทางเพศ (STIs) และเชื้อโรคอย่างอื่น 
นอกจากการจัดหาข้อมูลและการฝึก
อบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศ และมี
อุปกรณ์การป้องกันส่วนตัว (PPE) อย่าง
พอเพียงแล้ว (ดูรายละเอียดจากตอนที่7) 
ท่านควรสนับสนุนผู้ให้พนักงานของ
ท่านให้คอยดูแลสุขภาพทางเพศของ
ตนด้วยการให้ไปหาแพทย์ ศูนย์สุขภาพ
หรือคลินิกสุขภาพทางเพศสาธารณะ
ตามแต่จะเลือกเพื่อประเมินสุขภาพเป็น
ประจำา การประเมินสุขภาพอาจรวมถึง
การทดสอบทางการแพทย์ การตรวจ
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ร่างกายหรือจิตใจ คำาปรึกษาแนะนำาหรือ
ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่เชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ความถี่ในการไปพบแพทย์จะขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการทางเพศและแพทย์ของเขา 
คลินิกสุขภาพทางเพศของ NSW ให้
บริการสุขภาพทางเพศฟรีและเป็นความ
ลับ NSW สุขภาพทางเพศ InfoLink 
(SHIL – www.shil.nsw.gov.au) ให้
ข้อมูลสุขภาพทางเพศโดยไม่ถามถึงชื่อ
และไม่แสดงความคิดเห็นแก่สาธารณชน
ในNSW และการส่งต่อไปรับการรักษาที่
ศูนย์บริการสุขภาพทางเพศ
เจ้าของและผู้จัดการอาจขอให้
พนักงานแสดง ‘Certifcate of 
Attendance’สำาหรับการพบกับแพทย์ 
แพทย์หรือศูนย์สุขภาพหรือคลินิก
สุขภาพเพศสาธารณะเป็นผู้ออก 
‘Certifcate of Attendance’ (ตามชื่อ
ที่ผู้ให้บริการทางเพศแจ้งไว้) ซึ่งระบุ
วันที่และการมาตรวจที่คลินิกของผู้ให้
บริการทางเพศ - โดยไม่ระบุผลของการ
ประเมินสุขภาพเพศของผู้ให้บริการทาง
เพศ 
การวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ข้อมูลทางการแพทย์การประเมินผลของ
สุขภาพไม่ใช่ข้อเลือกของการปฏิบัติ
ทางเพศอย่างปลอดภัย – หรือมีความ
หมายว่ามีภูมิคุ้มกันจาก STI บันทึกการ
ประเมินผลของสุขภาพของผู้ให้บริการ
ทางเพศเป็นความส่วนตัวของเขาผู้นั้น 
และต้องไม่แสดงไว้ ณ ที่ใดในสถานที่
นั้น 
ผู้ให้บริการทางเพศจะไม่อยู่ภายใต้ข้อ
ผูกมัดที่ต้องแสดงบันทึกเหล่านี้กับใคร
รวมทั้งเจ้าของและผู้จัดการ SSP ต้อง
ไม่แสดงแก่ลูกค้าและต้องเก็บเป็นส่วน
ตัวผู้ให้บริการทางเพศและเจ้าของ
และผู้จัดการสถานบริการทางเพศต้อง

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนตาม Public 
Health Act 2010 ขอแนะนำาให้มีการ
สนับสนุนให้พนักงานของท่านฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตับอักเสบ B และในบางกรณี
โรคตับอักเสบ A
7. ระบบความปลอดภัยของการ
ทำางาน 
โดยทำางานร่วมกับพนักงานของท่าน 
ท่านต้องใช้แผนพัฒนาตามขั้นตอนการ
ทำางานอย่างปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ระบบความปลอดภัยในการทำางานจะ
รวมอยู่ด้วย (โดยไม่มีข้อจำากัด):
การล้างมือเป็นประจำา 
สิ่งอำานวยความสะดวกในการล้างมือควร
มีอยู่ในบริเวณที่ทำางาน บริเวณที่ทาน
อาหาร และในห้องสุขา ควรอยู่แยกจาก
รางน้ำาหรืออ่างน้ำาที่ใช้ในกิจกรรมทาง
เพศ และควรมีน้ำาร้อน น้ำาเย็นและสบู่
เหลว ควรมีกระดาษสำาหรับเช็ดมือ (หรือ
เครื่องเป่าแห้ง )และภาชนะทิ้งขยะ
ผู้ให้บริการทางเพศควรล้างมือก่อนและ
หลังให้บริการลูกค้าทุกคนและหลังจาก
ทิ้งอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้แล้ว
และอุปกรณ์อย่างอื่นบาดแผลรอยถลอก
หรือผื่นคันอย่างหนึ่งอย่างใดควรปกปิด
ด้วยผ้าพันแผลกันน้ำาและถ้าจำาเป็นสวม
ถุงมือที่เหมาะสม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว(PPE) 
มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
การป้องกันส่วนตัวอย่างเหมาะสมใน
สถานที่ทำางาน
ท่านต้องจัดหาอุปกรณ์การป้องกันส่วน
ตัวให้เพียงพอเพื่อให้พนักงานใช้ได้ฟรี
ตัวอย่างเช่นถุงยางอนามัย แดม(แผ่น
ยางอนามัยสำาหรับออรัลเซ็กส์) ถุงมือ 
เจลหล่อลื่นและต้องแน่ใจว่าเก็บรักษา
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อย่างถูกต้องและหยิบใช้ได้ง่ายต้อง
แน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีใช้และทิ้งอุปกรณ์
การป้องกันส่วนตัวอย่างปลอดภัย
ต้องจัดหาอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัว
ไว้ให้พนักงานในจำานวนที่เหมาะสม
และขนาดและประเภทต่างๆกันตัวอย่าง
เช่น ถุงยางแบบมีลาเท็กซ์และไม่มีส่วน
ผสมลาเท็กซ์ที่ตรงตามมาตรฐานของ
ออสเตรเลีย ควรเก็บอุปกรณ์การป้องกัน
ส่วนตัวไว้ในที่ที่พนักงานหยิบใช้ได้
ง่ายต้องแน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีใช้และ
ทิ้งอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้แล้ว
อย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ จำาเป็นต้อง
จัดเก็บถุงยางและแผ่นยางอนามัยในที่
ปราศจากความชื้น ห่างจากแสงไฟและ
ความร้อน ซึ่งลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้
ผู้ให้บริการทางเพศควรได้รับคำาแนะนำา
เรื่องการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อและสวม
ถุงยางอนามัยอันใหม่กับของเล่นทาง
เพศระหว่างลูกค้าแต่ละรายเสมอ  จำาเป็น
ต้องเปลี่ยนถุงยางที่ใช้สวมของเล่นทาง
เพศทุกครั้งเมื่อมีการใช้ของเล่นนั้นกับ
ลูกค้าแต่ละคน หรือเมื่อเปลี่ยนไปใช้กับ
อีกอวัยวะหนึ่ง ต้องทำาความสะอาดของ
เล่นทางเพศให้สะอาดหมดจดหลังเสร็จ
งานทุกครั้ง
ต้องแน่ใจว่าพนักงานบริการของท่าน 
ตรวจดูอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้
แล้วทิ้ง ก่อนการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่หมดอายุและซองบรรจุนั้นไม่ฉีกขาด
การดูแลและการรักษาความสะอาด 
หมั่นดูแลสถานบริการของท่านให้
สะอาดอยู่เสมอ
ถ้าท่านใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการ
ทำาความสะอาด มีกฎหมายโดยเฉพาะที่
ท่านจำาเป็นต้องรู้

ทำาความสะอาดและใช้น้ำายาฆ่าเชื้อล้าง
ห้องอาบน้ำา ห้องสุขาและบริเวณพื้นที่
เปียกแฉะอื่นๆ ด้วยความระมัดระวังเป็น
พิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์การป้องกัน
ส่วนตัวที่เหมาะสมในการทำาความสะอาด 
เช่น ถุงมือกันน้ำา ผ้ากันเปื้อนที่ทำาจาก
พลาสติกและถุงคลุมรองเท้ากันน้ำา 
สิ่งของและอุปกรณ์ใดๆที่ใช้แล้วและได้
สัมผัสกับร่างกายตัวอย่างเช่น เตียงนอน 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำางานและอุปกรณ์
ใช้ในการให้บริการแบบทำาโทษ  ต้อง
ทำาความสะอาดให้หมดจดตามคำาแนะนำา
ของบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ทางเพศที่
สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้อีก ต้อง
ตรวจดูเป็นประจำา ทำาความสะอาดอย่าง
ถูกต้อง ฆ่าเชื้อ ดูแลรักษาและจัดเก็บ
อย่างถูกสุขลักษณะ
การรั่วกระเด็น 
การรั่วกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่ง
ในร่างกายต้องทำาความสะอาดโดยทันที
และต้องจัดการกับขยะจากการทำาความ
สะอาดเสมือนว่าเป็นสิ่งติดเชื้อ
ควรใช้กระดาษเช็ดมือทำาความสะอาดสิ่ง
รั่วกระเด็นจำานวนเล็กน้อยแล้วใช้น้ำาอุ่น
น้ำายาทำาความสะอาดและน้ำายาฆ่าเชื้อที่
ได้มาตรฐานควรใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเช่นสวมถุงมือเมื่อทำาความสะอาด
สิ่งรั่วกระเด็นที่มีของเหลวจากร่างกาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียและ
ไวรัส
สำาหรับการรั่วกระเด็นปริมาณ
มาก(ขนาดเท่าฝ่ามือของท่าน) ควรใช้
ชุดทำาความสะอาดสิ่งที่รั่วกระเด็นที่มี
ซองผงฆ่าเชื้อบรรจุในถุงพลาสติก (เพื่อ
ดูดซับสิ่งที่รั่วกระเด็นและลดละออง) และ
อุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวรวมทั้งที่แซะ
และที่รองรับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้แล้ว
ทิ้งที่รวมอยู่ในชุดทำาความสะอาดต้องนำา
มาแทนทันทีหลังจากการใช้ชุดทำาความ
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สะอาดแต่ละครั้ง ถ้าเป็นไปได้จงอย่าใช้
พรมม่านและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่นิ่มใน
บริเวณที่อาจเกิดมีเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ในร่างกายรั่วกระเด็นในสถานที่บางแห่ง
เช่นสถานที่ให้การดูแลแบบบ้านเห็นได้
ชัดว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่
เปื้อนควรทำาความสะอาดและซักอย่าง
มืออาชีพหรือเปลี่ยนผ้าคลุมเก้าอี้ที่ซักได้
เป็นข้อเลือกอย่างหนึ่ง
วัสดุแหลมคม 
วัสดุแหลมคมรวมทั้งอุปกรณ์เข็มฉีดยา
อาจทำาให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส
ที่ติดต่อผ่านทางเลือดถ้ามีการใช้วัสดุ
แหลมคมในสถานบริการต้องแน่ใจว่า
ใช้เฉพาะวัสดุใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง(ถ้า
เป็นไปได้)ถ้าใช้วัสดุแหลมคมที่ใช้ซ้ำา
อีกกฎกระทรวงเรื่องการสาธารณสุข 
ค.ศ.2012 
กำาหนดว่าวัสดุนั้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
ภายในสถานบริการหรือนอกสถานที่ใช้
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะที่ดูแลรักษา
ตามคู่มือปฏิบัติควบคุมการติดเชื้อตาม
มาตรฐานของออสเตรเลียว่าด้วยการฆ่า
เชื้อซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์ของการจด
บันทึกการฆ่าเชื้อวัสดุแหลมคมและการ
ดำาเนินขั้นตอนปฎิบัติในการสักเจาะทิ่ม
แทงผ่านผิวหนังควรตระหนักว่าสถาน
บริการทางเพศแห่งใดที่มีการปฎิบัติ
เกี่ยวกับการสักเจาะทิ่มแทงผ่านผิวหนัง
ต้องแจ้งเทศบาลในเขตนั้นสำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ดูจากเอกสาร‘ 
How to sterilise your instruments 
and comply with the Public Health 
Regulation 2012 ’(ได้ที่ www.health.
nsw.gov.au) สถานบริการทางเพศต้อง
มีกล่องใส่ของแหลมคมที่ตรงตามคู่มือ
ปฎิบัติควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน
ของออสเตรเลียว่าด้วยภาชนะจัดเก็บ
วัสดุแหลมคมเพื่อรองรับวัสดุแหลมคมที่

ใช้แล้วทิ้งรวมทั้งอุปกรณ์เข็มฉีดยา ไม่
สมควรที่จะทิ้งวัสดุแหลมคมเช่นเดียวกับ
ขยะในครัวเรือนเว็บเพจ NSW Health 
Community Sharps Management 
ที่ (www.health.nsw.gov.au) จะช่วย
ท่านหาสถานที่ขจัดของแหลมคมที่อยู่
ใกล้บ้านท่านกล่องทิ้งวัสดุแหลมคมควร
ติดตั้งไว้ในสถานที่บริการทางเพศทุก
แห่งรวมทั้งในห้องบริการที่มีการใช้วัสดุ
แหลมคมและในห้องสุขาโดยไม่ถือว่ามี
ความผิดในการใช้สิ่งเหล่านี้
การปฐมพยาบาล 
สถานบริการทุกแห่ง–ตั้งแต่การดำาเนิน
การโดยผู้ให้บริการหนึ่งถึงสองคนจน
ถึงเป็นธุรกิจใหญ่ –ต้องจัดหาเครื่องมือ
สำาหรับการปฐมพยาบาล นับเป็นความ
รับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้าง
ที่ต้องจัดหาและดูแลเครื่องมือสำาหรับ
การปฐมพยาบาลทั้งหมด การมีใครสัก
คนหนึ่งในสถานที่ที่รู้จักวิธีใช้เครื่อง
ปฐมพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินอาจช่วยรักษา
ชีวิตหรือสามารถหลีกเลี่ยงจากภาวะ
แทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงนายจ้าง
ควรพิจารณาจัดการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลให้แก่พนักงาน มีป้ายแสดง
ที่ตั้งของเครื่องมือปฐมพยาบาลแห่งที่
ใกล้ที่สุดพร้อมระบุชื่อผู้ได้รับการฝึก
การปฐมพยาบาล ควรตั้งแสดงไว้ทุกชั้น
ในการตัดสินเลือกเครื่องปฐมพยาบาลที่
จำาเป็นควรปรึกษากับพนักงานของท่าน 
การตั้งครรภ์ 
ให้ความคุ้มครองแก่หญิงมีครรภ์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่ทำาได้ตั้งระบบจัดการกับความ
เสี่ยงโดยปรึกษากับพนักงานถึงการ 
ยกเว้นหน้าที่บางอย่างเช่นการยกของ
หนักและต้องทำางานตามจำานวนชั่วโมง
ทำางานปกติ
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งานที่ใช้กำาลังกายที่เป็นอันตราย 
(HMTs) 
งานที่ใช้กำาลังกายครอบคลุมกิจกรรม
หลายประเภทรวมทั้งการนวดลูกค้าและ
การใช้อุปกรณ์พันธนาการงที่ใช้กำาลัง
กายบางอย่างเป็นอันตรายและอาจก่อ
ให้เกิดความผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ(MSD)ซึ่งเป็นการบาดเจ็บ
ทั่วไปที่เกิดมากที่สุดในสถานที่ทำางาน
ทั่วประเทศออสเตรเลีย 
การบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคล
ต้องทำางานประเภทยกขึ้นวางลงดันดึง
แบกหามหรือไม่ก็เคลื่อนย้ายจับถือหยุด
รั้งบุคคลหรือสิ่งใดๆอันมีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้:
• การออกแรงซ้ำาๆหรือต่อเนื่อง
• ออกแรงมากหรือโดยฉับพลัน
• เคลื่อนไหวซ้ำาๆ
• อยู่ในท่าเดียวนานๆหรือผิดท่า
• สัมผัสกับการสั่นสะเทือน.
ปัจจัยเหล่านี้กดดันร่างกายโดยตรงและ
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ พูดคุยกับ
พนักงานของท่านถึงที่มาของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการทำางานสิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สิ่งที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อขจัด
หรือลดความเสี่ยงของภาวะผิดปกติของ
กระดูกและกล้ามเนื้อ (MSD)
ท่านสามารถทำาให้ความเสี่ยงของภาวะ
ผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อลดลง
ได้โดยให้แน่ใจว่า: •เตียงนอนมีการ
รองรับน้ำาหนักช่วยพยุงหลังที่เพียงพอที่
ช่วยให้สามารถทำากิจกรรมต่างๆได้
อย่างสะดวกสบายเพื่อหลีกเลี่ยงการปวด
เมื่อยของร่างกาย
• โต๊ะนวดปรับความสูงได้เพื่อให้ 
 พนักงานที่มีส่วนสูงต่างกันใช้ได้อย่าง 
 ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงท่าเก้ๆกังๆ
• อุปกรณ์พันธนาการออกแบบอย่างดี 

 ตรงตามจุดประสงค์และปรับได้
• มีข้อมูลการฝึกอบรมและคำาแนะนำา 
 เพียงพอให้พนักงานตัวอย่างเช่น 
 การใช้โต๊ะนวดที่ปรับความสูงได้อย่า 
 งปลอดภัย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูจาก 
Hazardous Manual Tasks–Code of 
Practice
ขั้นตอนการทำางานอย่างปลอดภัย
ควรพัฒนาไว้ด้วยสำาหรับ:
• งานที่ใช้กำาลังกายที่เป็นอันตราย
• การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยรวมถึง 
 การชักรอก
• การสื่อสารกับลูกค้าและคนอื่นๆ 
 รวมถึงการจัดการกับสถานการณ์ที่ 
 ก้าวร้าวหรือรุนแรง
• ขั้นตอนการปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• การควบคุมระดับอุณหภูมิที่กำาลัง 
 สบาย
• การจัดการกับเหตุการณ์ที่เผชิญกับ 
 เลือดและสารคัดหลั่งในร่างกาย
• วิธีการทดสอบหลังการบาดเจ็บขั้น 
 ตอนให้การปรึกษาและการติดตามผล
• ให้แน่ใจว่าข้อมูลจากแพทย์ที่เกี่ยวกับ 
 พนักงาน(ทั้งอดีตและปัจจุบัน)  
 และลูกค้าเป็นความลับ
• เก็บบันทึกเหตุการณ์ผลที่เกิดและ 
 คำาแนะนำาจากการสอบสวนสถาน 
 บริการและการประเมินการปฏิบัติที่มี 
 ประสิทธิภาพที่ใช้
8. จัดทำานโยบาย ‘ปลอดยาเสพติด 
แอลกอฮอล์และบุหรี่’ 
สิ่งที่ควรทำาเมื่อกำาหนดนโยบายปลอด
สารเสพติด แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ 
คือการติดต่อองค์กรของผู้ให้บริการทาง
เพศในเขตท้องถิ่นของท่าน เพื่อขอรับ
ข้อมูลในการดำาเนินงานตามมาตรการ
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ลดอันตรายที่มีผลจากการใช้ยาเสพติด
และแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติเขตปลอดบุหรี่ 
ค.ศ.2000 (The Smoke-free 
Environment Act 2000) ได้ห้ามสูบ
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่พื้นที่และ
บริเวณที่จัดไว้ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยเป็นบริเวณที่มีหลังคาคลุมและใน
สถานที่กลางแจ้งบางแห่งรวมทั้งจุดที่คน
เดินเข้าตัวอาคารเป็นระยะในสี่เมตร และ
บริเวณการจำาหน่ายอาหาร 

การห้ามนี้มีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่
สุขอนามัย NSW (รัฐนิวเซาท์เวล)ผู้ที่
สามารถออกใบสั่งปรับตรงที่นั้นได้เลย 
ผลกระทบของระบบการหายใจของคน
ที่ไม่สูบบุหรี่ (ควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมา
รวมถึงควันที่เกิดจากการเผาไหม้บุหรี่) 
อาจสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดหัวใจ มะเร็งปอด และโรคปอด
อย่างอื่นได้ และยังส่งผลกระทบให้แย่ลง
ต่ออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นเช่น โรคหอบ
หืดและหลอดลมอักเสบ ซึ่งไม่มีความ
ปลอดภัยต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่

พระราชบัญญัติเขตปลอดบุหรี่ 
ค.ศ.2000 (The Smoke-free 
Environment Act 2000) กำาหนดให้ 
“สถานที่สาธารณะ”เป็นสถานที่หรือ
พาหนะสาธารณะที่ประชาชนมีสิทธิ์
ใช้ นั่นก็คือเปิดสำาหรับสาธารณชน 
(ไม่ว่าจะโดยการจ่ายเงิน หรือการ
เป็นสมาชิกของสโมสรหรือองค์กร
หรืออย่างอื่นใด) ทั้งนี้หมายความว่า 
SSP(สถานบริการทางเพศ) เช่น ซ่อง
โสเภณี สถานทีบริการ BDSM และ
สถานที่อื่น ๆ ที่ประชาชนชนไปใช้
บริการก็ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ
นโยบาย ปลอดยาเสพติด แอลกอฮอล์ 
และการสูบบุหรี่ควรทำาให้เกิดขึ้นโดยมี
การปรึกษากับพนักงาน 

และควรกำาหนดว่า: 
 • มาตรการที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านการทำางานและ
ประพฤติปฏิบัติตน

• หรือพนักงานสามารถดื่มแอลกอฮอล์ 
 ในสถานที่ได้หรือไม่/และเม่ือไหร่)
• การใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเหมาะสม
• บริเวณเฉพาะที่สูบบุหรี่ได้และบริเวณ 
 ห้ามสูบบุหรี่
พนักงานทุกคนควรได้รับการบอกกล่าว
เกี่ยวกับนโยบายนี้จาก การประชุม 
บันทึกส่วนตัว  และแผ่นป้ายปิดประกาศ 
และท่านควรติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ทั่ว
สถานบริการ(ในอาคาร) หาข้อมูลเพิ่ม
เติมและป้ายฟรีได้จาก  
www.health.nsw.gov.au/tobacco

9. ป้องกันการใช้ความรุนแรง 
การใช้ความรุนแรงหมายถึง การข่มขู่
ทางวาจาและจิตใจ การคุกคามทางเพศ 
การสะกดรอยตาม การทำาร้ายร่างกาย 
การทำาลายทรัพย์สินและการกระทำา
สิ่งใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับลูกค้า เพื่อนพนักงานบริการ หรือผู้
จัดการ
นายจ้าง เจ้าของร้านและผู้จัดการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เลวร้าย เกิดการใช้ความ
รุนแรงหรือการทำาให้รู้สึกหวาดกลัวใน
สถานที่ทำางานของเขาไม่ว่าจะมีสาเหตุ
จากอะไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ใช้ความรุนแรง 
ควรถามพนักงานของท่านเกี่ยวกับ
ลูกค้า บริเวณที่ทำางาน กิจกรรมและ
สถานการณ์อื่นใดที่อาจทำาให้เกิด
ความรุนแรง แล้ววางแผนควบคุมความ
เสี่ยงเหล่านั้น จัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น เครื่องกดเรียกเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต้องเข้า
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ถึงง่าย และการคัดกรองลูกค้าเป็นวิธีที่
ควรพิจารณา 
นายจ้างควร:
• กำาหนดและบังคับใช้นโยบายการเข้า 
 สถานบริการอย่างเข้มงวดสำาหรับ 
 ลูกค้าผู้มีสภาพมึนเมาแอลกอฮอล์หรือ 
 ยาเสพติดอื่นๆ ข่มขู่หรือข่มเหงด้วย 
 วาจาหรือคุกคามทางร่างกาย
• บังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดด้วย 
 การขับไล่และไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่ 
 มีประพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้เข้ามา 
 อีก เช่น ลูกค้าที่ขู่คุกคามด้วยวาจา 
 หรือร่างกาย หรือรังควาน
• จัดให้มีการฝึกอบรมและมีวิธีการ 
 อย่างเหมาะสมสำาหรับพนักงาน เกี่ยว 
 กับการรับนัดลูกค้า การใช้โทรศัพท์ 
 ของพนักงาน และบริเวณแผนก 
 ต้อนรับที่มีการเก็บและรับเงินสด และ 
 เมื่อพนักงานทำางานคนเดียว
• ต้องเข้าใจและยินยอมว่าพนักงานมี 
 สิทธิ์ปฏิเสธไม่รับลูกค้าที่เคยใช้ความ 
 รุนแรง ก่อรังควาน หรือมีประพฤติ 
 กรรมคุกคาม
• มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ที่ 
 เหมาะสมสำาหรับ พนักงานที่ทำางาน 
 ตามลำาพังหรืออยู่ห่างไกล เช่น มี 
 เครื่องคุ้มกันร่างกาย สัญญาณบอก 
 เหตุเม่ือเกิดเหตุร้าย กล้องวงจรปิด  
 และวิธีการสื่อสารอื่นๆที่เหมาะสม
• ในสถานบริการที่มีพนักงานรักษา 
 ความปลอดภัย ผู้นั้นต้องมีใบอนุญาต 
 ที่ถูกต้องและนายจ้างของเขาต้องผ่าน 
 การรับรองจากองค์กรอุตสาหกรรม 
 รักษาความปลอดภัย
• ต้องแน่ใจว่าพนักงานที่ถูกกระทำาหรือ 
 ถูกรังแกจากการทำางานได้รับการ 
 รักษาจากแพทย์ และได้รับบริการคำา 
แนะแนวจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
การแนะแนวหากเขาต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โปรดดูที่เพจ ‘Work-related violence’ 
www.safework.nsw.gov.au
สว็อบ (SWOP) สามารถให้คำาแนะนำา
ท่านเกี่ยวกับการติดต่อใดๆกับตำารวจได้
10. การดูแลรักษาความสะอาด 
ของผ้า 
ท่านควรจัดหาผ้าปูที่นอนสะอาดหรือ
ผ้าคลุมเตียงสะอาดรวมทั้งผ้าเช็ดตัว
สะอาดสำาหรับลูกค้าและพนักงานต้อง
ให้แน่ใจว่าผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว
ซักทันทีหลังจากการใช้โดยซักในน้ำา
ร้อนใช้ผงซักฟอกและตากให้แห้งสนิท
หลังจากสะอาดแล้วต้องแน่ใจว่าเก็บไว้
ในสถานที่แยกจากผ้าที่ใช้แล้วสำาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ AS/NZS4146:2000-
การปฏิบัติในการซักผ้า 
11. การกำาจัดขยะ 
ท่านต้องมีวิธีการทำางานที่ปลอดภัยใน
การรวบรวมเก็บและกำาจัดของเสียที่มี
เลือดและหรือสารคัดหลั่งในร่างกาย ถุง
ยางอนามัย แผ่นยางอนามัยและถุงมือ
ที่ใช้แล้วทิชชู่กระดาษเช็ดมือที่เปรอะ
เปื้อนและสิ่งอื่นๆไม่นับว่าเป็น‘ขยะปน
เปื้อน’ควรเก็บรวมไว้ในในถังขยะที่มีถุง
พลาสติกมีฝาปิดและกำาจัดเช่นเดียวกับ
ขยะจากครัวเรือน/สำานักงาน 
 
12. สระว่ายน้ำาและสปา 
สระว่ายน้ำาและสปาในสถานที่ให้บริการ
ทางเพศต้องสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการสาธารณสุขค.ศ.2010และ
กฎกระทรวงเรื่องการสาธารณ
สุขค.ศ.2012
กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลล์
มีเอกสารคำาแนะนำาและข้อมูลเกี่ยวกับ
สระว่ายน้ำาและสปาสาธารณะดูได้จาก
เว็บไซต์ 
(www.health.nsw.gov.au) สระว่ายน้ำา
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และสปาควรได้รับการตรวจซ่อมแซม
และดูแลรักษาเป็นประจำาเมื่อไม่ดูแล
รักษาอย่างดีก็อาจทำาให้เกิดการติดเชื้อ
ได้ สระว่ายน้ำาและสปาต้องลงทะเบียน
กบัเทศบาลท้องถิน่และเจา้หน้าท่ีเทศบาล
อาจทำาการตรวจสอบเป็นประจำารวมทั้ง
เก็บตัวอย่างน้ำาจงอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้
สระว่ายน้ำาหรือสปาเว้นเสียแต่ว่าน้ำาจะ
ได้รับการฆ่าเชื้อเทศบาลท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่หน่วยสาธารณสุขสามารถสั่ง
ห้ามใช้สระว่ายน้ำาถ้ามีการเสี่ยงอันตราย
ต่อสุขภาพของส่วนรวมและสามารถ
ออกใบสั่งให้ทำาการปรับปรุงและใบสั่ง
ลงโทษปรับ ควรใช้แต่ถ้วยน้ำาพลาสติค
ในบริเวณสระน้ำาและสปา 
 
13. บาร์และการเตรียมอาหาร 
บริเวณบาร์และที่เตรียมอาหารเพื่อ
จำาหน่ายที่นายจ้างจัดไว้และ/หรือ
สำาหรับลูกค้าหรือพนักงานไม่ว่าจำาเป็น
ต้องจ่ายเงินหรือไม่(ไม่รวมบริเวณทาน
อาหารสำาหรับพนักงาน)ต้องตรงตามพ
ระราชบัญญัติอาหารรัฐนิวเซาท์เวลส์
ค.ศ.2003และกฎกระทรวงเรื่องอาหาร
รัฐนิวเซาท์เวลส์ค.ศ.2015
สถานที่ต้องได้รับการทำาความสะอาด
ตรวจสอบและดูแลรักษาเป็นประจำาความ
เป็นได้ของการปนเปื้อนอาหารหรือไม่
ปนเปื้อนและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
มีอยู่เสมอในบริเวณใดๆที่มีการเตรียม
อาหารหรือเก็บอาหารความระมัดระวัง
ดังต่อไปนี้จะลดการเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร:
•  ก่อนจับต้องอาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
 ที่ใช้ทำาอาหารต้องแน่ใจว่า ท่านได้ 
 ล้างมือของท่านอย่างหมดจด  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากใช้ห้อง 
 สุขารับรองลูกค้าหรือจับต้องอุปกรณ์ 
 การป้องกันส่วนตัว
• ควรเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิ 5°ซ  

 หรือต่ำากว่าหรือที่อุณหภูมิ60°ซ หรือ 
 สูงกว่าเพื่อป้องกันการเจริญเติบโต 
 ของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
• ต้องแน่ใจว่าบริเวณเก็บอาหารเช่นตู้ 
 และตู้เย็นได้รับการทำาความสะอาด 
 และฆ่าเชื้อเป็นประจำา
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับ 
 อาหารสะอาดหมดจดก่อนการใช้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณที่สัมผัสกับ 
 อาหารเช่นเคาน์เตอร์และโต๊ะได้รับ 
 การทำาความสะอาดเป็นประจำา
14. ข้อมูลและการฝึกอบรม 
ท่านต้องให้ข้อมูลและจัดการฝึกอบรม
แก่พนักงานและลูกค้าโดยที่ต้องเป็น
ข้อมูลปัจจุบันถูกต้องและเข้าใจง่าย
รวมทั้งข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยว
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำางานเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)
ไวรัสที่ติดต่อผ่านทางเลือดและการ
ปฐมพยาบาลSWOPสามารถให้ความ
ช่วยเหลือด้านแหล่งข้อมูล 
การฝึกอบรมควรรวมถึง:
•  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยในสถาน 
 บริการและมาตรการความปลอดภัย 
 สำาหรับพนักงานทุกคนรวมถึงแต่ไม่
จำากัดเฉพาะ:
• การตรวจลูกค้าหาโรคติดต่อทางเพศ 
 สัมพันธ์
• การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า
• การใช้การทำาความสะอาดและดูแล 
 รักษาเครื่องมือทั้งหมดอย่างปลอดภัย
• เทคนิคที่ถูกต้องสำาหรับ  
 งานB&DและS&M(ถ้ามี)
• การฝึกอบรมเทคนิคการนวดอย่างถูก 
 ต้อง(ถ้ามี)
• วิธีหลีกเลี่ยงงานที่ใช้แรงกายที่เป็น 
 อันตราย
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• กำาหนดสถานการณ์ที่อาจเป็น  
 อันตรายและวิธีการป้องกันตนเอง
• วิธีปฏิบัติในสถานการณ์เกิดไฟไหม้ 
 หรือกรณีฉุกเฉินอย่างอื่น
• การปฐมพยาบาล
• วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ที่เผชิญกับ 
 เลือดและสารคัดหลั่งในร่างกาย
• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัส 
 ที่ติดต่อผ่านทางเลือด(ตัวอย่างเช่น 
 โรคตับอักเสบ B และ C และ HIV) 
 การฉีดวัคซีนและการหาที่ปรึกษา
• ข้อมูลสำาหรับผู้ให้การปฐมพยาบาลผู ้
 แทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
 และผู้ชำานาญความปลอดภัยอื่นๆ 
 ถ้าพนักงานของท่านไม่สะดวก  
 กับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษต้อง 
 ให้แน่ใจว่าเขาได้รับข้อมูล  
 ในภาษาที่เขาเข้าใจ   
 เว็บไซต์ SWOP และ Scarlet  
  Alliance ให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนแบบ 
 ย่อภาษาเกาหลีและภาษาไทยบทสรุป 
 จัดไว้ให้ในเว็บเพจ‘ข้อมูลการฝึก 
 อบรมและคำาแนะนำา ที ่
 www.safework.nsw.gov.au
15.แจ้งเหตุร้าย 
ท่านต้องรายงาน SafeWorkNSW เกี่ยว
กับเหตุการณ์ร้ายแรงจากการเจ็บป่วย
ที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็น
อันตรายต่อพนักงานหรือผู้อื่นที่เป็นผล
จากการดำาเนินธุรกิจทั้งนี้รวมถึงการงาน 
SafeWorkNSW (และ NSW Health)
ถึงเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวข้อง
กับการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งใน
ร่างกายเอกสารของSafeWorkNSW
เกี่ยวกับ ‘When to notify 
blood,bodysubstance and needle 
stick exposure incidents’ ดูได้จาก
เว็บไซต์   
www.safework.nsw.gov.auแสดงราย

ละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง
สูงอย่างเจาะจงที่ต้องรายงาน
16.การประกันชดเชยสำาหรับคนงาน
และการจัดการกับการบาดเจ็บ 
การประกันชดเชยสำาหรับคนงาน
และการจัดการกับการบาดเจ็บในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน ค.ศ.1987 (Workers 
Compensation Act.1987) และ
พระราชบัญญัติการบริการจัดการ
ความเสียหายจากการทำางานและ
ค่าทดแทน ค.ศ.1998 (Workplace 
injury management and worker 
compensation Act 1998)
การประกันชดเชยสำาหรับคนงาน
รายการที่ 1 ของพระราชบัญญัติ 
ค.ศ.1998 กำาหนดให้บุคคลบางประเภท
เป็นคนงานตามวัตถุประสงค์ของการ
ประกันชดเชยสำาหรับคนงาน 
เจ้าของกิจการไม่สามารถใช้สถานะ
ทางด้านภาษีของผู้ให้บริการทางเพศ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประกันชดเชย
สำาหรับคนงาน
ผู้ให้บริการทางเพศอาจได้ถูกพิจารณา
ว่าดำาเนินธุรกิจส่วนตัวตามวัตถุประสงค์
ทางการภาษี แต่ตามความหมายของ
การประกันชดเชยสำาหรับคนงาน ผู้ให้
บริการทางเพศอาจถือว่าเป็นลูกจ้างของ
ผู้จ้างหรือเป็นลูกจ้างของธุรกิจที่เปิดให้
บริการเหล่านั้น
ในศาลหลายคดีได้ตัดสินไว้แล้วว่า ผู้
ให้บริการทางเพศมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์
จากการประกันชดเชยสำาหรับคนงานถึง
แม้ว่า:
• เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการทางเพศ 
 ได้ทำาสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
• เจ้าของธุรกิจอ้างว่าข้อตกลงในการ 
 จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการทางเพศคือ 
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 การแบ่งค่าบริการ
• ค่าจ้างที่จ่ายคือค่าเช่าห้องหรือค่าเช่า 
 ชั่วคราวซึ่งจ่ายโดยผู้ให้บริการทาง 
 เพศหรือลูกค้าของพวกเขา
• เจ้าของธุรกิจอ้างว่าตนไม่ได้ควบคุม 
 การทำางานของผู้ให้บริการทางเพศ  
 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำาหนดเวลาการเข้า 
 ออกงานในสถานบริการ จัดแจงเรื่อง 
 นัดหมายหรือเรื่องให้พนักงานออกไป 
 พบลูกค้านอกสถานที่ หรือลักษณะ 
 การทำางานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการงาน 
 บริการของผู้ให้บริการทางเพศ
การตัดสินเหล่านี้กำาหนดให้เจ้าของ
ธุรกิจต้องจ่ายเบี้ยประกันการชดเชย
คนงานสำาหรับผู้ให้บริการทางเพศและ
อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางเพศเรียกร้อง
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้ตามการ
ชดเชยคนงาน ถ้าตรงตามเงื่อนไขอื่นๆที่
ใช้กับพนักงานทุกคน
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางเพศได้รับบาด
เจ็บจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำางานและไม่มีกรมธรรม์ประกัน ผู้ให้
บริการจะยังคงได้รับประโยชน์ โดยที่
เจ้าของธุรกิจอาจต้องรับผิดชอบเป็นการ
ส่วนตัวสำาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องและค่าปรับอื่นๆ
การอ้างสิทธิ 
ผู้ให้บริการทางเพศสามารถยื่นขอค่า
ชดเชยคนงานถ้างานนั้นมีส่วนทำาให้เกิด
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยแสดงถึง
ความเกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่มีอยู่และ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้น
จากผลของการทำางานเพื่อมีสิทธิ์ได้รับ
เงินชดเชยเป็นรายสัปดาห์ผู้ให้บริการ
ทางเพศต้องมีใบรับรองสมรรถภาพใน
การทำางานจากแพทย์ผู้ทำาการรักษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องค่า
ชดเชยคนงานดูได้ที่  
www.sira.nsw.gov.au

พันธะทางกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ค.ศ.1987 และพระ
ราชบัญญัติ ค.ศ.1998  หนดพันธะทาง
กฎหมายของนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับการชดเชยคนงานไว้หลายอย่าง
การรักษาไม่ให้กรมธรรม์หมดอายุ 
ทำาประกันและรักษากรมธรรม์การ
ประกัน ค่าชดเชยคนงานครอบคลุม
พนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้ให้บริการทาง
เพศ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการ พนักงาน
ทำาความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย การไม่ทำาประกันอาจมีผลได้
รับโทษหนัก
เอกสารค่าจ้างเพื่อวัตถุประสงค์การ
ชดเชยสำาหรับคนงาน 
นายจ้างจำาเป็นต้องเก็บเอกสารบันทึก
ที่ถูกต้องต่างๆเกี่ยวกันค่าจ้างทั้งหมดที่
จ่ายให้แก่คนงาน  (รวมทั้งการจ่ายให้
ผู้ที่ถือว่าเป็นคนงานและผู้รับเหมา)ไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี อาจมีบางกรณีที่
จำาเป็นต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้นานกว่า 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากรมธรรม์ นายจ้าง
ต้องแจงค่าจ้างที่จ่ายไปในในช่วงระยะ
เวลานั้นกับบริษัทประกันนั้นเพื่อคำานวณ
เบี้ยประกันหน่วยงานควบคุมดูแลการ
ประกันภัยของรัฐและบริษัทรับประกัน
การประกันชดเชยคนงาน มีสิทธิตาม
กฎหมายในการตรวจสอบเอกสารของ
นายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่านายจ้างจ่ายค่า
เบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสม
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธะใน
การจัดเก็บเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่นับรวมเป็นค่าจ้างจองท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทประกันของท่านหรือดูจาก 
Wages Definition Manual ที่  
www.sira.nsw.gov.au
ทะเบียนการบาดเจ็บ 
ท่านต้องมีทะเบียนการบาดเจ็บเพื่อ
บันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใน
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สถานบริการที่เกิดกับพนักงานไม่ว่าจะมี
การเรียกร้องค่าชดเชยหรือไม่ทะเบียน
นี้ขอได้จากบริษัทประกันการชดเชยคน
งาน ทะเบียนนี้ต้องบันทึกอุบัติเหตุและ
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานบริการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่ง
ที่จะช่วยนายจ้างให้กำาหนดสถานการณ์
หรือสภาพที่ต้องทำาการแก้ไขเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุครั้งต่อไปหรืออันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย
ให้รายละเอียดการประกันภัยแก่
พนักงาน
ถ้าพนักงานผู้ถือว่าเป็นพนักงานหรือ
ผู้แทนทางกฎหมายของเขาเหล่านั้นมี
ความจำานงเจ้าของธุรกิจต้องให้ชื่อของ
ธุรกิจที่ลงทะเบียนและชื่อและที่อยู่ของ
บริษัทประกันค่าชดเชยคนงานของตน
ติดโปสเตอร์  ‘ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บใน
การทำางาน’
ท่านต้องติดโปสเตอร์ ‘ถ้าท่านได้รับบาด
เจ็บในการทำางาน’ (หาได้จากwww.
sira.nsw.gov.au) ไว้ในที่ที่มองเห็น
ได้ โปสเตอร์นี้สามารถขอได้จากบริษัท
ประกันของท่าน หรือจาก SIRA และ
ควรเป็นโปสเตอร์ที่แปลเป็นภาษาของ
พนักงานของท่าน
แจ้งบริษัทประกันภัยของท่าน
ทันทีที่ทราบว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
ในสถานบริการ ท่านต้องแจ้งเหตุให้
บริษัทประกันภัยของท่านทราบภายใน 
48 ชั่วโมง การบาดเจ็บทั้งหมด ประกัน
ชดเชยสำาหรับคนงานต้องจ่ายหรืออาจ
ต้องจ่ายค่าชดเชยต้องแจ้งบริษัทประกัน
ภัยของท่าน
การจัดการกับการบาดเจ็บ 
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ความเสียหายจากการทำางานและ

ค่าทดแทน .ศ. 1998 (Workplace 
Injury Management and Workers 
Compensation Act 199)  อธิบาย
โดยละเอียดถึงความจำาเป็นที่การบาด
เจ็บต้องมีการจัดการใสถานที่ทำางาน  
บทบาทและความรับผิดชอบของนายจ้าง 
พนักงานและบริษัทประกันภัยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของวิธีการนี้
ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องแน่ใจว่าได้
ปฏิบัติตามข้อผูกพันสำาหรับงานที่เหมาะ
สมตามที่กำาหนดไว้โดย พระราชบัญญัติ 
ค.ศ. (1998 Act)
นายจ้างตั้งโปรแกรมการกลับเข้าทำางาน
โปรแกรมการกลับเข้าทำางานประกอบ
ด้วยนโยบายอย่างเป็นทางการและวิธี
การช่วยสนับสนุนที่องค์กรต้องมี เพื่อ
ช่วยพนักงานที่บาดเจ็บขณะได้พักรักษา
ตัวและกลับเข้าทำางาน 
องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหมดที่มีฐานเบี้ย
ประกันภัยมากกว่า $50,000 ต้องริเริ่ม
โปรแกรมการกลับเข้าทำางาน (RTW) 
โดยทำาการปรึกษาหารือกับพนักงาน 
และต้องแน่ใจว่าสอดคล้องกับโปรแกรม
จัดการการบาดเจ็บของบริษัทประกันภัย
ของตน ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการนี้ดู
ได้จากเว็บไซต์ SIRA’s
องค์กรขนาดเล็กสามารถริเริ่มโปรแกรม
ดังกล่าวโดยใช้โปรแกรมการกลับเข้า
ทำางานมาตรฐาน ที่มีให้ที่  
www.sira.nsw.gov.au 
ท่านต้องแสดงรายละเอียดของโปรแกรม
การกลับเข้าทำางานหรือแจ้งข้อความใน
โปรแกรมแก่พนักงาน
จัดงานที่เหมาะสมให้ 
ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ท่านจำาเป็นต้อง
จัดงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พนักงานที่
บาดเจ็บให้ฟื้นตัวขณะทำางาน 



25The Professional - SAFETY EDITION

งานที่เหมาะสม (รู้จักกันว่าเป็นหน้าที่
ของงานที่เหมาะสมหรืองานเบา)จำาเป็น
ต้องจัดให้เมื่อพนักงานไม่สามารถกลับ
เข้าทำาหน้าที่ของงานตามปกติของเขา
หลังจากการบาดเจ็บ
ท่านต้องให้งานที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ที่บาดเจ็บตามคำาแนะนำาของแพทย์ 
ณ ตอนนั้นและตามความสามารถของ
พนักงานเพื่อช่วยให้เขาสามารถฟื้น
ตัวขณะทำางานนอกจากนั้น พนักงาน
เหล่านี้อาจต้องทำางานระยะเวลาสั้นกว่า
เดิมในระหว่างสองสามสัปดาห์แรกของ
การทำางานขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พนักงานผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอาจ
จำาเป็นต้องจัดการกลับเข้าทำางานเป็น
ช่วงๆท่านต้องแจ้งแก่บริษัทประกันภัย
ของท่านถ้าไม่มีงานที่เหมาะสม
พนักงาน 
พนักงานผู้มีความสามารถทำางานใน
สภาพปัจจุบัน มีพันธะที่ต้องร่วมมือกับ
นายจ้างและบริษัทประกันภัย โดยใช้
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ
กลับเข้าทำางานที่เหมาะสม
ถ้าการบาดเจ็บขัดขวางพนักงานจาก
การทำางานปกติของเขาเป็นเวลาเจ็ด
วันหรือนานกว่า พนักงานต้องเสนอ
ชื่อแพทย์ที่รักษาตน ผู้ที่พร้อมร่วมมือ
สื่อสารกับนายจ้างและบริษัทประกันภัย 
ในการจัดทำาแผนจัดการการบาดเจ็บ
หากพนักงานปฏิเสธการเสนองานที่
เหมาะสม การจ่ายค่าชดเชยคนงานอาจ
ถูกงดหรือลดลง พนักงานควรทำาาตาม
ขัน้ตอนอยา่งมเีหตผุลทกุขัน้ตอนเพือ่เขา้
ร่วมมือกับแนวทางปฏิบัติ
พนักงานควรตดิต่อและแจง้บรษิทัประกนั
ภัยถ้านายจ้างไม่สามารถจัดงานที่เหมาะ
สมให้ ซึ่งบริษัทประกันภัยควรร่วมกับ
นายจ้างและพนักงานหาวิธีการที่ถูกต้อง

เพื่อช่วยให้พนักงานกลับเข้าทำางานบาง
หน้าที่ที่เหมาะสม สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 1310 50  
หรือไปที่ www.sira.nsw.gov.au
บริษัทประกันภัย 
บริษัทประกันภัยของท่านต้องพัฒนา
แผนจัดการการบาดเจ็บที่กำาหนดวิธีการ
ที่พนักงานจะได้รับความช่วยเหลือให้
กลับเข้าทำางานโดยเร็วเท่าที่จะเป็นได้
ภายหลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใน
สถานที่ทำางาน
บริษัทประกันภัยของท่านร่วมกับการ
ปรึกษาหารือกับท่าน ต้องพัฒนาแผน
จัดการการบาดเจ็บที่ควรรวมกลวิธีกลับ
เข้าทำางาน หรือฟื้นตัวในการทำางาน 
สำาหรับพนักงานผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาด
เจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรง แผนการนี้
ควรกล่าวถึงงานที่เหมาะสมที่อาจจัดให้
แก่พนักงาน 
บริษัทประกันภัยของท่านจำาเป็นต้องให้
ข้อมูล ความช่วยเหลือและคำาแนะนำาใน
การช่วยให้พนักงานกลับเข้าทำางาน
ในการหาบริษัทประกันภัย โปรดไปที่
เว็บไซต์ของ SIRA’s ที่ www.sira.nsw.
gov.au สำาหรับคำาแนะนำาและความช่วย
เหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันชดเชย
สำาหรับคนงานหรือการจัดการการบาด
เจ็บ โปรดโทร 13 10 50 ไปที่ 
www.sira.nsw.gov.au. หรือติดต่อ
บริษัทประกันภัยของท่าน

17. ข้อมูลเพิ่มเติม  
SafeWork NSW โทร 13 10 50  
หรือไปที่ www.safework.nsw.gov.au

Sexual Health InfoLink (SHIL) 
โทร 1800 451 624  
(วันทำางาน 9.00 น. – 17.30 น. )  
หรือไปที่ www.shil.nsw.gov.au.  
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คลินิกสุขภาพทางเพศ NSW

Sexual Health Clinics 
โทร SHIL หรือไปที่ www.health.nsw.gov.au. 
และดูที่ ‘คลินิกสุขภาพทางเพศ’

Alcohol and Drug Information Service 
(ADIS) 
โทร 02 9361 8000 (เขตนครหลวงซิดนีย์) หรือ 
1800 422 599 (นอกเขตนครหลวงซิดนีย์และ
ระหว่างรัฐ)  
(24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน)  
หรือไปที่ www.yourroom.com.au

Public Health Units 
โทร 1300 066 055

Healthdirect free advice  
(Australian Federal Government) 
โทร 1800 022 222 (24 ชั่วโมง)  
หรือไปที่ www.healthdirect.gov.au

Sex Workers Outreach Project 
(SWOP) 
02 9184 9466 
หรือไปที่ www.swop.org.au

Scarlet Alliance, Australian Sex Workers 
Association 
โทร 02 9517 2577  
หรือไปที่ www.scarletalliance.org.au

Touching Base 
โทร 0424 591 409  
หรืออีเมล์ info@touchingbase.org สำาหรับการ
สอบถามทั่วไป

Fairwork Commission 
โทร 1300 799 675 (ฉุกเฉินนอกเวลาทำางาน 
โทร 0419 318 011)  
อีเมล์ sydney@fwc.gov.au  
หรือไปที่ www.fwc.gov.au

Fair Work Ombusdman 
โทร 13 13 94  
หรือไปที่ www.fairwork.gov.au

Antidiscrimination Board 
โทร 1800 670 812  
อีเมล์ (สอบถาม) adbcontact@justice.nsw.gov.au  
หรือไปที่ www.antidiscrimination.justice.nsw.
gov.au

Translation Information Service 
โทร 131 450 (บริการ 24 ชั่วโมง)  
หรือไปที่ www.tisnational.gov.au.

อ้างอิง 
i www.health.nsw.gov.au – ค้นหา ‘public health 
unit’. 
ii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘duty of 
care’. 
iii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา 
‘managing safety’. 
iv www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา 
‘workplace facilities’. 
v อ้างถึง Public Health Act 2010 No 127 
Schedule 2. 
vi อ้างถึง Public Health Act 2010 No 127 
Schedule 1. 
vii www.health.nsw.gov.au – ค้นหา ‘preventing 
the spread of sexually transmissible 
infections’. 
viii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘your 
rights at work’. 
ix www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘personal 
protective equipment’. 
x www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา 
‘hazardous chemicals’. 
xi มีให้ที่ www.infostore/saiglobal.com. 
xii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘first aid’. 
xiii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘thermal 
comfort’. 
xiv มีให้ที่ www.infostore/saiglobal.com. 
xv www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา ‘hepatitis 
and HIV guide’. 
xvi www.sira.nsw.gov.au – ค้นหา ‘getting 
workers compensation insurance’. 
xvii www.sira.nsw.gov.au – ค้นหา ‘workers 
compensation insurance’. 
xviii www.safework.nsw.gov.au – ค้นหา 
‘register of injuries’. 
xix www.sira.nsw.gov.au – ค้นหา ‘suitable 
work’. 
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เเชร์ประสบการณ์ทำางานกับเรา 
บำารุงรักษาจิตใจเเละ

ดูเเลสุขภาพร่างกายของคุณ

การทำางานมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ
และความเป็นอยู่ของคุณอย่างไร? 

 
เคยถูกเลือกปฏิบัติ มีคติ โดนกลั่นแกล้ง

หรือถูกตีตราทางสังคมบ้างไหม? 
คุณมีเทคนิคหรือจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร? 

 
เราอยากรู้ แขร์ประสบการณ์ร่วมกัน
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เก็บถุงยางอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเดินสาย เช่น ไม่เก็บ
ไว้ในที่ร้อนหรือเย็นเกินไปเพราะ

อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมจำาทำาให้ถุงยาง
เสื่อมคุณภาพและแตกง่าย

ดื่มเหล้าหรือเล่นยา 
ในที่ทำางาน? บอกเพื่อนที่ไว้ใจ

ได้เพื่อความปลอดภัยและลดความ
กังวลใจของคุณ เช่น ให้เพื่อน
ทราบว่าคุณใช้ยาตัวไหน ที่อยู่
ลูกค้า และระยะเวลาของงาน

 หากเปรียบความปลอดภัย
ของงานขายบริการเป็น

รถยนต์ คุณก็คือคนถือกุญแจรถ 
เริ่มสตาท์รถด้วยการมีสติ และ

ตระหนักถึงเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด

หากคุณรู้สึกไม่สบาย กรุณา
หยุดงานจนกว่าจะหายดี

เพื่อความปลอดภัยใน
ที่ทำางานและเพื่อนพนักงาน
คนอื่น ๆ แนะนำาให้ไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา

ไปงานเอสคอร์ท? บอกเพื่อนที่

ไว้ใจได ้เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ 

เบอร์โทร ที่อยู่ 

และเวลากลับของตุณ

งานขายบริการ   สุขภาพและความปลอดภัย

Vox  Pops
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 มีแสงสว่างมากพอในห้องทำางาน

เพื่อใช้ตรวจสุขภาพของลูกค้า

สุขอนามัยและความ

ปลอดภัยในที่ทำางานเป็น

ความรับผิดชอบของทุกคน

ไม่ใช่แค่เจ้าของ

และผู้จัดการ

มีสัญญาณเตือนภัยในห้อง
ทำางานเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อใช้
กดเรียกขอความช่วยเหลือ

เมื่อคุณปรเสบเหตุร้าย

เรื่องสุขภาพจิตของคุณนั้น
สำาคัญ! การทำางานบริการ

บางครั้งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขสภาพจิต คุณควรหา

เวลาว่างเพื่อพักผ่อน
แล้วกลับมาส้อีกครั้ง

ดื่ม
เหล้า

หรือ
เล่นยาในที่
ทํางาน? บอก
เพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อความปลอดภัยและลดความกังวลใจของคุณ เช่น ให้เพื่อนทราบว่าคุณใช้ยาตัวไหน ที่อยู่ลูกค้า และระยะเวลาของงาน

งานขายบริการ   สุขภาพและความปลอดภัย

Vox  Pops
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SYDNEY Metropolitan

Sydney
Sydney Sexual Health Centre 
Sydney Hospital 
Nightingale Wing 
Macquarie Street 
Sydney 2000 
(02) 9382 7440 

• คลินิคไทย จันทร์และพฤหัส 
เวลา 13.00 –17.00 น.
(มีพยาบาลและจนท.ส่งเสริม
สุขภาพคนไทย)
เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Kings Cross
Kirketon Road Centre 
Above the Darlinghurst Fire Station 
Victoria Street (entrance) 
Kings Cross 2010 
(02) 9360 2766

Clinic 180 
180 Victoria Street
Potts Point 2011 
(02) 9357 1299
เป็นมิตรกับพนักงานบริการ

Camperdown
RPA Sexual Health Clinic  
16 Marsden Street
Camperdown NSW 2050
(02) 9515 1200

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

St Leonards
Clinic 16
Royal North Shore Community 
Health Centre
Level 5, 2C Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Ph: (02) 9462 9500

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Kogarah
Short Street Centre 
Sexual Health Clinic, St George 
Hospital 
Ground Floor - Prichard Wing 
Short Street 
Kogarah 2217 
(02) 9113 2742

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Parramatta
Western Sydney Sexual Health 
Service
Parramatta Health Service
162 Marsden Street
Parramatta 2150
(02) 9843 3124

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

SYDNEY Outer Metropolitan 

Wollongong
Illawarra Shoalhaven Sexual 
Health Service
Port Kembla Hospital 
Fairfax Road 
Warrawong 2502 
(02) 4223 8457

Liverpool
Liverpool Sexual Health Clinic
Ground Floor
13 Elizabeth St
Liverpool 2170
(02) 9827 8022

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

Penrith/Nepean
Nepean Sexual Health Clinic 
Court Building
Nepean Hospital
Derby Street 
Kingswood 2747 
(02) 4734 2507

Mount Druitt
Western Sydney Sexual Health 
Service
Mt Druitt Community Health 
Centre, Kelly Close 
Mount Druitt 2770 
(02) 9881 1206

Katoomba
Blue Mountains Sexual Health/HIV 
Clinic 
Blue Mountains Hospital 
Great Western Highway 
Katoomba 2780 
(02) 4784 6560  

Sutherland
SouthZone Sexual Health Centre
Community Health Caringbah
The Sutherland Hospital
430 The Kingsway
Caringbah 2229
(02) 9522 1000 or (02) 9113 2742

Regional NSW

Albury
Partnering with Albury Wodonga 
Health  
Clinic 72, Albury SHS 
596 Smollett Street 
Albury 2640   (02) 6058 1831

Bega 
Bega Sexual Health Service 
South East Regional Hospital
4 Virginia Drive 
Bega 2550
1300 131 562

Bourke 
Bourke Sexual Health Service 
Community Health Centre 
26 Tarcoon Street 
Bourke 2840   (02) 6870 8883 

Outreach services for Orange 
Sexual Health include: 
• Bathurst Health Service
• Canowindra Community Health 
Centre
• Condobolin Health Service
• Cowra Health Service
• Forbes Community Health 
Centre
• Parkes Community Health 
Centre

Port Macquarie
Clinic 33
Port Macquarie Community Health 
Centre
Morton St
Port Macquarie 2444
(02) 6588 2750

Queanbeyan 
Cnr Erin and Collett Streets 
Queanbeyan 2620 
(02) 6150 7150 

Tamworth
Clinic 468
468 Peel St
Tamworth 2340 
Tel: (02) 6764 8080
Fax: (02) 6766 6835

Tweed Heads
Clinic 145 
Tweed Valley Sexual Health Service 
145 Wharf Street 
Tweed Heads 2450 
(07) 5506 6850

Wagga Wagga 
Brookong Centre - Sexual Health 
7 Yathong Street 
Wagga Wagga 2650 
(02 ) 5943 2830

• คลินิคสุขภาพทางเพศทุกแห่งมี
บริการล่ามทางโทรศัพท์
• 

• 

Polwood St
Kempsey 2440
(02) 6562 6066

Lightning Ridge
Lightning Ridge Health Service 
Cnr Opal and Pandora Streets 
Lightning Ridge 2843 
(02) 6829 1022 

Lismore
Lismore Sexual Health Service 
Northern Rivers Area Health 
Service 
Lismore Base Hospital 
4 Shepherd Lane 
Lismore 2480 
(02) 6620 2980

Narooma
Narooma Community Health 
Centre 
Marine Drive 
Narooma 2546 
(02) 4476 2344 

Newcastle
Newcastle Sexual Health Service 
Level 2
670 Hunter Street
Newcastle 2300 
Tel: (02) 4016 4536 
Fax: (02) 4016 4535

Outreach services for Newcastle 
Sexual Health includes: 
• Taree Manning Clinic
Taree Community Health Centre
• ACON Hunter
129 Maitland Road 
Islington 2296 
Tel: (02) 4962 7700 

Nowra 
Illawarra Shoalhaven Sexual 
Health Service 
Shoalhaven Hospital 
Shoalhaven Street 
Nowra 2541   (02) 4423 9353 

Orange 
Orange Sexual Health Clinic 
Community Health Centre 
96 Kite Street 
Orange 2800 
(02) 6392 8600 or 1800-816-925

Broken Hill
Broken Hill Sexual Health 
Primary Health Centre 
Broken Hill Base Hospital
Thomas Street 
Broken Hill 2880 
(08) 8080 1556

Co� s Harbour
Sexual Health Clinic (Clinic 916) 
Co� s Harbour Health Campus 
345 Paci� c Highway 
Co� s Harbour 2450 
(02) 6656 7865  

Dubbo
Dubbo Sexual Health 
203 Brisbane Street 
Dubbo 2830 
(02) 6841 2489

Eurobodalla 
Sexual Health Service 
Community Health Service
River Road 
Moruya 2537 
1300 139 887
Provides outreach to Batemans 
Bay and Narooma 

Grafton
Grafton Sexual Health (Clinic 229)
Grafton Base Hospital
Arthur Street
Grafton 2460   (02) 6641 8712

Gri�  th 
Gri�  th Community Health Centre 
39 Yambil Street 
Gri�  th 2680   (02) 6966 9900

Gosford
Holden Street Clinic 
69 Holden Street 
Gosford 2250   (02) 4320 2114

Goulburn 
Goulburn Community Health 
Centre 
Goldsmith Street 
Goulburn 2580   (02) 4827 3913 

Kempsey
Clinic 33
Kempsey Community Health 
Centre
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SYDNEY Metropolitan

Sydney
Sydney Sexual Health Centre 
Sydney Hospital 
Nightingale Wing 
Macquarie Street 
Sydney 2000 
(02) 9382 7440 

• คลินิคไทย จันทร์และพฤหัส 
เวลา 13.00 –17.00 น.
(มีพยาบาลและจนท.ส่งเสริม
สุขภาพคนไทย)
เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Kings Cross
Kirketon Road Centre 
Above the Darlinghurst Fire Station 
Victoria Street (entrance) 
Kings Cross 2010 
(02) 9360 2766

Clinic 180 
180 Victoria Street
Potts Point 2011 
(02) 9357 1299
เป็นมิตรกับพนักงานบริการ

Camperdown
RPA Sexual Health Clinic  
16 Marsden Street
Camperdown NSW 2050
(02) 9515 1200

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

St Leonards
Clinic 16
Royal North Shore Community 
Health Centre
Level 5, 2C Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Ph: (02) 9462 9500

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Kogarah
Short Street Centre 
Sexual Health Clinic, St George 
Hospital 
Ground Floor - Prichard Wing 
Short Street 
Kogarah 2217 
(02) 9113 2742

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

Parramatta
Western Sydney Sexual Health 
Service
Parramatta Health Service
162 Marsden Street
Parramatta 2150
(02) 9843 3124

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

• 

SYDNEY Outer Metropolitan 

Wollongong
Illawarra Shoalhaven Sexual 
Health Service
Port Kembla Hospital 
Fairfax Road 
Warrawong 2502 
(02) 4223 8457

Liverpool
Liverpool Sexual Health Clinic
Ground Floor
13 Elizabeth St
Liverpool 2170
(02) 9827 8022

• เป็นมิตรกับพนักงานบริการ
• 

Penrith/Nepean
Nepean Sexual Health Clinic 
Court Building
Nepean Hospital
Derby Street 
Kingswood 2747 
(02) 4734 2507

Mount Druitt
Western Sydney Sexual Health 
Service
Mt Druitt Community Health 
Centre, Kelly Close 
Mount Druitt 2770 
(02) 9881 1206

Katoomba
Blue Mountains Sexual Health/HIV 
Clinic 
Blue Mountains Hospital 
Great Western Highway 
Katoomba 2780 
(02) 4784 6560  

Sutherland
SouthZone Sexual Health Centre
Community Health Caringbah
The Sutherland Hospital
430 The Kingsway
Caringbah 2229
(02) 9522 1000 or (02) 9113 2742

Regional NSW

Albury
Partnering with Albury Wodonga 
Health  
Clinic 72, Albury SHS 
596 Smollett Street 
Albury 2640   (02) 6058 1831

Bega 
Bega Sexual Health Service 
South East Regional Hospital
4 Virginia Drive 
Bega 2550
1300 131 562

Bourke 
Bourke Sexual Health Service 
Community Health Centre 
26 Tarcoon Street 
Bourke 2840   (02) 6870 8883 

Outreach services for Orange 
Sexual Health include: 
• Bathurst Health Service
• Canowindra Community Health 
Centre
• Condobolin Health Service
• Cowra Health Service
• Forbes Community Health 
Centre
• Parkes Community Health 
Centre

Port Macquarie
Clinic 33
Port Macquarie Community Health 
Centre
Morton St
Port Macquarie 2444
(02) 6588 2750

Queanbeyan 
Cnr Erin and Collett Streets 
Queanbeyan 2620 
(02) 6150 7150 

Tamworth
Clinic 468
468 Peel St
Tamworth 2340 
Tel: (02) 6764 8080
Fax: (02) 6766 6835

Tweed Heads
Clinic 145 
Tweed Valley Sexual Health Service 
145 Wharf Street 
Tweed Heads 2450 
(07) 5506 6850

Wagga Wagga 
Brookong Centre - Sexual Health 
7 Yathong Street 
Wagga Wagga 2650 
(02 ) 5943 2830

• คลินิคสุขภาพทางเพศทุกแห่งมี
บริการล่ามทางโทรศัพท์
• 

• 

Polwood St
Kempsey 2440
(02) 6562 6066

Lightning Ridge
Lightning Ridge Health Service 
Cnr Opal and Pandora Streets 
Lightning Ridge 2843 
(02) 6829 1022 

Lismore
Lismore Sexual Health Service 
Northern Rivers Area Health 
Service 
Lismore Base Hospital 
4 Shepherd Lane 
Lismore 2480 
(02) 6620 2980

Narooma
Narooma Community Health 
Centre 
Marine Drive 
Narooma 2546 
(02) 4476 2344 

Newcastle
Newcastle Sexual Health Service 
Level 2
670 Hunter Street
Newcastle 2300 
Tel: (02) 4016 4536 
Fax: (02) 4016 4535

Outreach services for Newcastle 
Sexual Health includes: 
• Taree Manning Clinic
Taree Community Health Centre
• ACON Hunter
129 Maitland Road 
Islington 2296 
Tel: (02) 4962 7700 

Nowra 
Illawarra Shoalhaven Sexual 
Health Service 
Shoalhaven Hospital 
Shoalhaven Street 
Nowra 2541   (02) 4423 9353 

Orange 
Orange Sexual Health Clinic 
Community Health Centre 
96 Kite Street 
Orange 2800 
(02) 6392 8600 or 1800-816-925

Broken Hill
Broken Hill Sexual Health 
Primary Health Centre 
Broken Hill Base Hospital
Thomas Street 
Broken Hill 2880 
(08) 8080 1556

Co� s Harbour
Sexual Health Clinic (Clinic 916) 
Co� s Harbour Health Campus 
345 Paci� c Highway 
Co� s Harbour 2450 
(02) 6656 7865  

Dubbo
Dubbo Sexual Health 
203 Brisbane Street 
Dubbo 2830 
(02) 6841 2489

Eurobodalla 
Sexual Health Service 
Community Health Service
River Road 
Moruya 2537 
1300 139 887
Provides outreach to Batemans 
Bay and Narooma 

Grafton
Grafton Sexual Health (Clinic 229)
Grafton Base Hospital
Arthur Street
Grafton 2460   (02) 6641 8712

Gri�  th 
Gri�  th Community Health Centre 
39 Yambil Street 
Gri�  th 2680   (02) 6966 9900

Gosford
Holden Street Clinic 
69 Holden Street 
Gosford 2250   (02) 4320 2114

Goulburn 
Goulburn Community Health 
Centre 
Goldsmith Street 
Goulburn 2580   (02) 4827 3913 

Kempsey
Clinic 33
Kempsey Community Health 
Centre
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