หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
สถานบริการทางเพศในรัฐนิวเซาท์เวลส์
คู่มือการรักษาความปลอดภัยใน
สถานบริการในรัฐนิวเซาท์เวลส์
แปลและแก้ไขโดยพนักงานบริการ
คู่มือนี้อธิบายถึงมาตราฐานขั้นพื้น
ฐานเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำ�หรับ
พนักงานบริการทางเพศ ลูกค้า ผู้มา
เยือนและคนอื่นๆที่อยู่ในสถานบริการ
ทางเพศในรัฐนิวเซาว์เวลส์

1. กฎเกณฑ์การให้บริการทางเพศ
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทำ�งาน ค.ศ.2011 (Work
Health and Safety Act 2011) และ
กฏกระทรวงเรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำ�งาน ค.ศ. 2017
(Work Healthand Safety Regulation
2017) กำ�หนดข้อบังคับเกี่ยวกับสุข
อนามัยและความปลอดภัยในที่ทำ�งาน
และครอบคลุมทุกสถานที่ทำ�งานในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ NSW รวมถึงสถานบริการ
ทางเพศ (SSP)(บทบัญญัติทั้งหมดที่อ้าง
ถึงในเอกสารนี้หาดูได้ที่เว็บไซต์
www.legislation.nsw.gov.au)
เจ้าของและผู้จัดการสถานบริการทาง
เพศเชิงการค้า เป็นต้นว่า ซ่องโสเภณี
สถานอบอาบนวด สถานให้บริการ
รสนิยมทางเพศแนวรุนแรงและทรมาน
(BDSM) และบริษัทจัดหาเพื่อนเที่ยว
และผู้ให้บริการทางเพศ เป็นหลักโดย
การทำ�เป็นอาชีพที่บ้าน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
พนักงาน ผู้รับเหมาย่อย ลูกค้า ผู้จัดส่ง
และคนอื่น ๆ ในที่ทำ�งาน

ถ้าท่านมีผู้ให้บริการทางเพศอยู่ในสถาน
ที่ของท่าน โดยไม่คำ�านึงถึงวิธีการ
จัดการทำ�งานของพวกเขา ท่านมีหน้า
ที่ทำ�ตามบทบัญญัติสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน ที่ต้องแน่ใจว่า
สถานที่ทำ�งานและสภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ทำ�ให้พวกเขาต้องเสี่ยงต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย ภาระผูกพันภาย
ใต้บทบัญญัติการชดเชยให้กับคนงาน
อาจมีผลบังคับ หาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
เอกสารนี้
สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำ�งานต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
รัฐนิวเซาท์เวลส์และท่านต้องคำ�นึงถึง
ชั่วโมงการทำ�งานและวันทำ�งาน (ตลอด
จนระยะเวลาทำ�งานที่สมเหตุผล) การ
หยุดพักระหว่างช่วงการทำ�งานและหลัก
เกณฑ์การลาหยุดงาน
ท่านต้องไม่บีบบังคับให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ทำ�งานเป็นผู้ให้บริการทางเพศ หรือขอ
ให้ผู้ให้บริการทางเพศให้บริการนอก
เหนือจากขอบเขตในการทำ�งานเฉพาะ
ตัวของเขา ท่านต้องไม่ปิดกั้น หรือ
พยายามกีดกันไม่ให้ผู้ให้บริการทางเพศ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว เช่นถุงยาง
อนามัย
ในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ
สถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ให้บริการทาง
เพศ ท่านต้องตระหนักถึงหน้าที่ของ
ท่านที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ค.ศ. 2010 (Public Health
Act 2010)
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติสุขอนามัยและความปลอดภัย
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ในการทำ�งาน การชดเชยให้กับคนงาน
และการสาธารณสุขท่านต้องอนุญาตให้
มีการเข้าเยี่ยมในสถานที่ทำ�งานโดยเจ้า
หน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจจาก:
• เซฟเวิร์ค นิวเซาว์เวลส์
(SafeWork NSW)
• กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาว์
เวลส์ (เช่น จากศูนย์บริการ		
สาธารณสุข Public Health Units)
• รัฐบาลท้องถิ่น
• ท่านควรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงาน เช่น สว็อบ Sex Workers
Outreach Project (SWOP) ได้เข้า
เยี่ยมสถานที่ทำ�งานของท่านตาม
ความเหมาะสมด้วย
ท่านมีสิทธิ์ขอดูบัตรประจำ�ตัวจากผู้หนึ่ง
ผู้ใดที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ
มอบอำ�นาจจากองค์กรข้างต้น ก่อนที่จะ
ให้เข้ามาในสถานที่ของท่าน
หน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบอำ�นาจ
และหน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานที่ได้รับมอบอำ�นาจ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำ�กับดูแลต่อ
ไปนี้มีอำ�นาจตามกฎหมายที่จะเข้าใน
สถานที่ของท่านและตรวจดูเพื่อให้
แน่ใจว่าตรงตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
หรือดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง
เรียน:
• เซฟเวิร์ค นิวเซาว์เวลส์ (SafeWork
NSW)เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลสุข
อนามัยและความปลอดภัยในสถาน
บริการแห่งนิวเซาท์เวลส์ทำ�หน้าที่
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการปรับปรุงสุข
อนามัยและความปลอดภัย		
ในสถานบริการ สอบสวนเหตุร้ายที่
เกิดขึ้นในสถานบริการและดำ�เนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในรัฐนิวเซาว์เวลส์ ทั้ง
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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
รวมถึงผูใ
้ ห้บริการหรือลูกค้าทีต
่ ด
ิ เชือ
้
STIs สระว่ายน้ำ� สปาและบริเวณ
เตรียมอาหารในสถานที่บริการทาง
เพศ
• รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government)
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้พระ
ราชบัญญัติแผนเละการประเมิน
		สภาพแวดล้อม ค.ศ. 1979 		
(Environmental Planning 		
and Assessment Act 1979) (the
EPA Act) และการดำ�เนินกิจการของ
สถานที่ตามพระราชบัญญัติหน่วย
งานราชการส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1993
(Local Government Act 		
1993) เงื่อนไขของการอนุญาต
ซึ่งอาจรวมถึงการดำ�เนินกิจการตาม
แผนการจัดการที่ได้รับ		
อนุมัติแล้ว การมาตรวจสถานบริการ
ทางเพศ (SSP) ของเทศบาลอาจ
เกี่ยวกับมีการร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ
เสียงหรือการรบกวนอย่างอื่น หรือ
การติดตามดูการอนุมัติของเทศบาล
• เทศบาลท้องถิ่น (Local councils) มี

อำ�นาจภายใต้พรบ. EPA ที่คอย
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและเพื่อให้แน่ใจว่าที่ตั้งและ
		กิจการของสถานบริการทาง		
เพศ (SSP) สอดคล้องกับแผนงาน
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (LEPs) และ
แผนการควบคุมการพัฒนา (DCPs)
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามารถทำ�การ
ตรวจสอบได้เป็นระยะๆ ถ้าเจ้าของ
หรือผู้อาศัยแสดงความจำ�นง เจ้า
หน้าที่ของเทศบาลต้องแสดงใบ
อนุญาตของเทศบาลเพื่อขอเข้าใน
สถานบริการนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร
และ ใบอนุญาตต้องรวมถึง:
• ชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ
• ประเภทของอำ�นาจที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
มอบ
• วันที่ (ถ้าระบุ) ที่หมดอายุ
• ลักษณะของสถานที่ที่อยู่ภายใต้
อำ�นาจ และ
• ลายเซ็นของผู้จัดการทั่วไปของ
เทศบาล

หน่วยงานอื่น

สว็อบ Sex Workers Outreach
Project (SWOP) จัดบริการให้ความรู้
ข้อมูลและความช่วยเหลือแบบเป็นกันเอง
โดยเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับแก่ผู้ให้
บริการทางเพศในรัฐนิวเซาว์เวลส์ NSW
จากการออกเยี่ยมตามสถานบริการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ถึงการทำ�งานขององค์กร
และให้ความรู้ต่างๆในเรื่องการทำ�งาน
บริการอย่างปลอดภัย บริการข้อมูลทาง
เว็บ โทรศัพท์และบริการให้คำ�ปรึกษา
และข้อมูลแบบตัวต่อตัว รวมถึงให้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
สการ์เล็ท อะไลอันซ์ (Scarlet
Alliance, Australian Sex Workers
Association) เป็นองค์กรหลักแห่งชาติ

ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรผู้ให้
บริการทางเพศ โครงการและกลุ่มคน
ทำ�งานบริการทางเพศ รวมทั้งคนทำ�งาน
บริการทางเพศส่วนตัวในออสเตรเลีย ใน
การดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์นโยบาย
และโปรแกรม สการ์เล็ท อะไลอันซ์ มุ่ง
หมายสร้างความยุติธรรมในด้านความ
เสมอภาคของสังคม กฎหมาย การเมือง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจแก่ผู้ให้บริการ
ทางเพศทั้งในอดีตและปัจจุบันสำ�หรับ
อุตสาหกรรมเพศ เพื่อให้มีอำ�นาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง สร้างเครือข่ายและ
เลือกสถานที่และวิธีการการทำ�งานของ
ตน

2. ผู้ให้บริการทางเพศถือว่าเป็นคน
ทำ�งาน ‘DEEMED WORKERS’

สถานะของบุคคลตามความหมายทาง
ด้านภาษีนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อันใด
ต่อสถานะของบุคคลในฐานะคนงานตาม
ความหมายทางด้านการประกันชดเชย
สำ�หรับคนงาน
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ความเสียหายจากการทำ�งานและ
ค่าทดแทน ค.ศ. 1998 (Workplace
Injury Management and Workers
Compensation
Act 1998) กำ�หนดว่าคนงานคือผู้ที่เข้า
ร่วมหรือทำ�างานตามสัญญาของบริการ
หรือการฝึกงาน ทดลองงานกับนายจ้าง
(ไม่ว่าจะเป็นงานใช้แรงกาย งาน
สำ�นักงาน หรืองานอื่นใด ไม่ว่าสัญญา
นั้นจะแสดงโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ
ไม่ว่าสัญญานั้นกระทำ�ด้วยวาจาหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษร)
คดีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย
ให้กับคนงานในรัฐนิวเซาว์เวลส์ ให้การ
สนับสนุนว่าผู้ให้บริการทางเพศเป็นผู้ที่
“ถือว่าเป็นพนักงาน” ของสถานบริการ
ทางเพศ( SSP)
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ที่พวกเขากำ�ลังทำ�งานอยู่ (ดูข้อมูลที่
ตอน 16)
ท่านต้องมีกรมธรรม์ค่าชดเชยคนงาน
เพื่อครอบคลุมคนงานทุกคน (รวมทั้ง
‘ผู้ที่ถือว่าเป็นคนทำ�งาน’) นายจ้างที่ไม่มี
กรมธรรม์ค่าชดเชยคนงานหรือสำ�แดง
ค่าจ้างต่ำ�กว่าที่จ่ายให้จริง อาจได้รับ
โทษ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของคนงาน โปรดติดต่อ
State Insurance Regulatory
Authority ที่หมายเลข 13 10 50 หรือ
ติดต่อขอ Worker Status Ruling
ที่เว็บไซต์
www.sira.nsw.gov.au

3. ปรึกษากับพนักงาน

กฎหมายด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานกำ�หนดไว้ว่าให้
ท่านปรึกษากับ พนักงานของท่าน เพื่อ
ให้พวกเขามีสว
่ นร่วมในการตัดสินทีม
่ ผ
ี ล
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการ
ในการทำ�งาน ให้ความสนับสนุนกับ
พนักงานให้จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพ
และความปลอดภัยในที่ทำ�งานถ้าเป็น
ไปได้เพื่อพนักงานหรือผู้อื่นในสถานที่
ทำ�งานมีสิทธิออกความเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทำ�งาน(WHS) ที่พวกเขาเป็น
กังวลและมีสิทธิที่จะไม่ทำ�บางอย่างที่ไม่
ปลอดภัยโดยไม่รับผลจากการกระทำ�นั้น
เช่นต้องออกจากงาน หรือชั่วโมงการ
ทำ�งานถูกลดลง

4. ควบคุมความเสี่ยงในสถานที่
ทำ�งาน

การควบคุมความเสี่ยงในสถานที่ทำ�งาน
ที่จะได้ผลเริ่มต้นถึงการรู้แหล่งที่มา
ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพื่อ
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ตัดสินว่าผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในสภาพเสี่ยง
ท่านต้องดำ�เนินการจัดการกับความ
เสี่ยงครอบคลุมสมบูรณ์แบบโดยทำ�การ
ปรึกษากับพนักงานของท่าน
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงท่านต้องระบุ
บริเวณทำ�งานและกิจกรรม การทำ�งาน
ที่อาจทำ�ให้พนักงานและผู้อื่นตกอยู่ใน
ความเสี่ยงแล้วจึงตัดสินเลือกวิธีการที่จะ
กำ�จัดหรือควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น ใน
การควบคุมความเสี่ยง โปรดปฏิบัติตาม
ลำ�ดับขั้นตอนของการควบคุณอันตราย
(ดังที่ระบุไว้ในกฏกระทรวงเรื่องความ
ปลอดภัยและสุขอนามันในการทำ�งาน
ค.ศ. 2017 ข้อ 36 (Work Health and
Safety Regulation 2017 clause 36)
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ โดยใช้ลำ�ดับ
การควบคุมความเสี่ยงที่สูงกว่าก่อน ใช้
การจัดการควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนตัว (PPE) เพื่อเป็นการเพิ่มการ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูงกว่าที่ท่านต้องใช้
อาจใช้การรวมการควบคุมหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถ
ขจัดอันตรายด้วยการมีสถานที่ทำ�งาน
ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี พร้อม
กระบวนการทำ�งานและเครื่องมือ
อัตโนมัติ
ท่านสามารถใช้การควบคุมทาง
วิศวกรรมได้ด้วย เช่นเครื่องมือที่เหมาะ
กับสัดส่วนของร่างกาย การควบคุมความ
เสี่ยงที่สูงกว่าเหล่านี้อาจเสริมด้วยการ
ควบคุม ดูแล เช่นระบบความปลอดภัย
ในการทำ�งาน การจัดการกับความเสี่ยง
ที่มีอยู่ ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ของมีคม
เข็ม แก้วหรือโลหะ หากต้องการใช้ จง
ตรวจดูว่าได้ปฏิบัติตามหลักการความ
ปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย

5. สถานที่ทำ�งาน

ท่านต้องทำ�ให้มั่นใจว่าสถานที่ทำ�งาน
ของท่านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด
ตามกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในท้องถิ่นและรัฐ หลัง
จากการประเมินความปลอดภัยจากอัคคี
ภัยขั้นต้นแล้ว ท่านควรตรวจสอบและ
ดูแลสถานที่ทำ�งานของท่านเป็นประจำ�
มีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ท่านต้องจัดหาในสถานที่ทำ�งานของ
ท่าน ต้องให้แน่ใจว่ามีระบบการทำ�งาน
ที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ให้บริการทางเพศ
ที่ทำ�งานตามลำ�พังและอยู่ห่างไกล เช่น
เครื่องกั้นเพื่อป้องกันการบุกรุก สัญญาณ
เตือนภัยเมื่อถูกข่มขู่ ระบบแจ้งเหตุไปยัง
ผู้อื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการสื่อสา
รอื่นๆที่เหมาะสม

6. พนักงานและลูกค้า

พนักงานของท่าน ลูกค้า ผู้มาเยือนหรือ
ทุกๆคน ต้องร่วมมือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ของทางสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำ�งาน ต้องใช้อุปกรณ์ใช้ระบบ
การทำ�งานและอุปกรณ์การป้องกันส่วน
ตัว (PPE) ที่จัดไว้ให้ และต้องระมัดระวัง
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวเอง
และผู้อื่นอย่างมีเหตุผลในสถานที่ทำ�งาน
ผู้ที่รู้ว่าบุคคลใดมีเชื้อโรคที่สังเกตได้
หรือลักษณะอาการที่ติดต่อทางเพศได้
จำ�เป็นต้องมีการระมัดระวังอย่างเหมาะ
สมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคหรือ
อาการนั้น
ควรให้ความร่วมมือกับการเข้าเยี่ยมใน
สถานทีของเจ้าหน้าที่จาก SWOP หรือ
จากศูนย์สุขภาพทางเพศ และบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมถุงยางอนามัย (ขนาดต่างๆกัน)
และเจลหล่อลื่นพอเพียงไว้ให้เสมอเพื่อ
ใช้สำ�หรับบริการทางเพศที่สอดใส่ การ
ให้บริการทางเพศที่ไม่มีการป้องกันเพิ่ม

การเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศ
(STI) ถ้าลูกค้าขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้
ถุงยางอนามัย ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธ
การบริการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ (อ่าน
รายละเอียดได้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของ
ท่านในสถานที่ทำ�งาน)
และขณะเดียวกันกับที่ต้องมีการตรวจ
สุขภาพที่มองเห็นได้ของลูกค้าเป็นสิ่ง
จำ�เป็นและสำ�คัญที่ต้องรู้ว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของโรคติดต่อทางเพศ (STIs)
ทั้งหมดไม่แสดงอาการ (ปราศจาก
อาการ)
ดังนั้นผู้ให้บริการทางเพศ เจ้าของและ
ผู้จัดการของสถานบริการทางเพศจึง
ควรตระหนักว่าการตรวจจากการมอง
ดูเป็นเพียงการระมัดระวังเท่านั้น ไม่ใช่
การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ลูกค้าคนใดที่
มีลักษณะอาการบ่งบอกว่ามีโรคติดต่อ
ทางเพศ(STIs) ควรแนะนำ�ให้ไปรับคำ�
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
ประจำ� การประเมินสุขภาพอาจรวมถึง
การทดสอบทางการแพทย์ การตรวจ
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ร่างกายหรือจิตใจ คำ�ปรึกษาแนะนำ�หรือ
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’สำ�หรับการพบกับแพทย์
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
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ตระหนักถึงหน้าที่ของตนตาม Public
Health Act 2010 ขอแนะนำ�ให้มีการ
สนับสนุนให้พนักงานของท่านฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตับอักเสบ B และในบางกรณี
โรคตับอักเสบ A

7. ระบบความปลอดภัยของการ
ทำ�งาน

โดยทำ�งานร่วมกับพนักงานของท่าน
ท่านต้องใช้แผนพัฒนาตามขั้นตอนการ
ทำ�งานอย่างปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ระบบความปลอดภัยในการทำ�งานจะ
รวมอยู่ด้วย (โดยไม่มีข้อจำ�กัด):

การล้างมือเป็นประจำ�

สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการล้างมือควร
มีอยู่ในบริเวณที่ทำ�งาน บริเวณที่ทาน
อาหาร และในห้องสุขา ควรอยู่แยกจาก
รางน้ำ�หรืออ่างน้ำ�ที่ใช้ในกิจกรรมทาง
เพศ และควรมีน้ำ�ร้อน น้ำ�เย็นและสบู่
เหลว ควรมีกระดาษสำ�หรับเช็ดมือ (หรือ
เครื่องเป่าแห้ง )และภาชนะทิ้งขยะ
ผู้ให้บริการทางเพศควรล้างมือก่อนและ
หลังให้บริการลูกค้าทุกคนและหลังจาก
ทิ้งอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้แล้ว
และอุปกรณ์อย่างอื่นบาดแผลรอยถลอก
หรือผื่นคันอย่างหนึ่งอย่างใดควรปกปิด
ด้วยผ้าพันแผลกันน้ำ�และถ้าจำ�เป็นสวม
ถุงมือที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว(PPE)

มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
การป้องกันส่วนตัวอย่างเหมาะสมใน
สถานที่ทำ�งาน
ท่านต้องจัดหาอุปกรณ์การป้องกันส่วน
ตัวให้เพียงพอเพื่อให้พนักงานใช้ได้ฟรี
ตัวอย่างเช่นถุงยางอนามัย แดม(แผ่น
ยางอนามัยสำ�หรับออรัลเซ็กส์) ถุงมือ
เจลหล่อลื่นและต้องแน่ใจว่าเก็บรักษา

อย่างถูกต้องและหยิบใช้ได้ง่ายต้อง
แน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีใช้และทิ้งอุปกรณ์
การป้องกันส่วนตัวอย่างปลอดภัย
ต้องจัดหาอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัว
ไว้ให้พนักงานในจำ�นวนที่เหมาะสม
และขนาดและประเภทต่างๆกันตัวอย่าง
เช่น ถุงยางแบบมีลาเท็กซ์และไม่มีส่วน
ผสมลาเท็กซ์ที่ตรงตามมาตรฐานของ
ออสเตรเลีย ควรเก็บอุปกรณ์การป้องกัน
ส่วนตัวไว้ในที่ที่พนักงานหยิบใช้ได้
ง่ายต้องแน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีใช้และ
ทิ้งอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้แล้ว
อย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ จำ�เป็นต้อง
จัดเก็บถุงยางและแผ่นยางอนามัยในที่
ปราศจากความชื้น ห่างจากแสงไฟและ
ความร้อน ซึ่งลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้
ผู้ให้บริการทางเพศควรได้รับคำ�แนะนำ�
เรื่องการทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อและสวม
ถุงยางอนามัยอันใหม่กับของเล่นทาง
เพศระหว่างลูกค้าแต่ละรายเสมอ จำ�เป็น
ต้องเปลี่ยนถุงยางที่ใช้สวมของเล่นทาง
เพศทุกครั้งเมื่อมีการใช้ของเล่นนั้นกับ
ลูกค้าแต่ละคน หรือเมื่อเปลี่ยนไปใช้กับ
อีกอวัยวะหนึ่ง ต้องทำ�ความสะอาดของ
เล่นทางเพศให้สะอาดหมดจดหลังเสร็จ
งานทุกครั้ง
ต้องแน่ใจว่าพนักงานบริการของท่าน
ตรวจดูอุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวที่ใช้
แล้วทิ้ง ก่อนการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่หมดอายุและซองบรรจุนั้นไม่ฉีกขาด

การดูแลและการรักษาความสะอาด

หมั่นดูแลสถานบริการของท่านให้
สะอาดอยู่เสมอ

ถ้าท่านใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการ
ทำ�ความสะอาด มีกฎหมายโดยเฉพาะที่
ท่านจำ�เป็นต้องรู้

ทำ�ความสะอาดและใช้น้ำ�ยาฆ่าเชื้อล้าง
ห้องอาบน้ำ� ห้องสุขาและบริเวณพื้นที่
เปียกแฉะอื่นๆ ด้วยความระมัดระวังเป็น
พิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์การป้องกัน
ส่วนตัวที่เหมาะสมในการทำ�ความสะอาด
เช่น ถุงมือกันน้ำ� ผ้ากันเปื้อนที่ทำ�จาก
พลาสติกและถุงคลุมรองเท้ากันน้ำ�
สิ่งของและอุปกรณ์ใดๆที่ใช้แล้วและได้
สัมผัสกับร่างกายตัวอย่างเช่น เตียงนอน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�งานและอุปกรณ์
ใช้ในการให้บริการแบบทำ�โทษ ต้อง
ทำ�ความสะอาดให้หมดจดตามคำ�แนะนำ�
ของบริษัทผู้ผลิต อุปกรณ์ทางเพศที่
สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้อีก ต้อง
ตรวจดูเป็นประจำ� ทำ�ความสะอาดอย่าง
ถูกต้อง ฆ่าเชื้อ ดูแลรักษาและจัดเก็บ
อย่างถูกสุขลักษณะ

การรั่วกระเด็น

การรั่วกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่ง
ในร่างกายต้องทำ�ความสะอาดโดยทันที
และต้องจัดการกับขยะจากการทำ�ความ
สะอาดเสมือนว่าเป็นสิ่งติดเชื้อ
ควรใช้กระดาษเช็ดมือทำ�ความสะอาดสิ่ง
รั่วกระเด็นจำ�นวนเล็กน้อยแล้วใช้น้ำ�อุ่น
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดและน้ำ�ยาฆ่าเชื้อที่
ได้มาตรฐานควรใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเช่นสวมถุงมือเมื่อทำ�ความสะอาด
สิ่งรั่วกระเด็นที่มีของเหลวจากร่างกาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียและ
ไวรัส
สำ�หรับการรั่วกระเด็นปริมาณ
มาก(ขนาดเท่าฝ่ามือของท่าน) ควรใช้
ชุดทำ�ความสะอาดสิ่งที่รั่วกระเด็นที่มี
ซองผงฆ่าเชื้อบรรจุในถุงพลาสติก (เพื่อ
ดูดซับสิ่งที่รั่วกระเด็นและลดละออง) และ
อุปกรณ์การป้องกันส่วนตัวรวมทั้งที่แซะ
และที่รองรับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้แล้ว
ทิ้งที่รวมอยู่ในชุดทำ�ความสะอาดต้องนำ�
มาแทนทันทีหลังจากการใช้ชุดทำ�ความ
7

สะอาดแต่ละครั้ง ถ้าเป็นไปได้จงอย่าใช้
พรมม่านและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่นิ่มใน
บริเวณที่อาจเกิดมีเลือดหรือสารคัดหลั่ง
ในร่างกายรั่วกระเด็นในสถานที่บางแห่ง
เช่นสถานที่ให้การดูแลแบบบ้านเห็นได้
ชัดว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่
เปื้อนควรทำ�ความสะอาดและซักอย่าง
มืออาชีพหรือเปลี่ยนผ้าคลุมเก้าอี้ที่ซักได้
เป็นข้อเลือกอย่างหนึ่ง

วัสดุแหลมคม

วัสดุแหลมคมรวมทั้งอุปกรณ์เข็มฉีดยา
อาจทำ�ให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส
ที่ติดต่อผ่านทางเลือดถ้ามีการใช้วัสดุ
แหลมคมในสถานบริการต้องแน่ใจว่า
ใช้เฉพาะวัสดุใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง(ถ้า
เป็นไปได้)ถ้าใช้วัสดุแหลมคมที่ใช้ซ้ำ�
อีกกฎกระทรวงเรื่องการสาธารณสุข
ค.ศ.2012
กำ�หนดว่าวัสดุนั้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
ภายในสถานบริการหรือนอกสถานที่ใช้
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะที่ดูแลรักษา
ตามคู่มือปฏิบัติควบคุมการติดเชื้อตาม
มาตรฐานของออสเตรเลียว่าด้วยการฆ่า
เชื้อซึ่งกำ�หนดหลักเกณฑ์ของการจด
บันทึกการฆ่าเชื้อวัสดุแหลมคมและการ
ดำ�เนินขั้นตอนปฎิบัติในการสักเจาะทิ่ม
แทงผ่านผิวหนังควรตระหนักว่าสถาน
บริการทางเพศแห่งใดที่มีการปฎิบัติ
เกี่ยวกับการสักเจาะทิ่มแทงผ่านผิวหนัง
ต้องแจ้งเทศบาลในเขตนั้นสำ�หรับ
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
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ใช้แล้วทิ้งรวมทั้งอุปกรณ์เข็มฉีดยา ไม่
สมควรที่จะทิ้งวัสดุแหลมคมเช่นเดียวกับ
ขยะในครัวเรือนเว็บเพจ NSW Health
Community Sharps Management
ที่ (www.health.nsw.gov.au) จะช่วย
ท่านหาสถานที่ขจัดของแหลมคมที่อยู่
ใกล้บ้านท่านกล่องทิ้งวัสดุแหลมคมควร
ติดตั้งไว้ในสถานที่บริการทางเพศทุก
แห่งรวมทั้งในห้องบริการที่มีการใช้วัสดุ
แหลมคมและในห้องสุขาโดยไม่ถือว่ามี
ความผิดในการใช้สิ่งเหล่านี้

การปฐมพยาบาล

สถานบริการทุกแห่ง–ตั้งแต่การดำ�เนิน
การโดยผู้ให้บริการหนึ่งถึงสองคนจน
ถึงเป็นธุรกิจใหญ่ –ต้องจัดหาเครื่องมือ
สำ�หรับการปฐมพยาบาล นับเป็นความ
รับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้าง
ที่ต้องจัดหาและดูแลเครื่องมือสำ�หรับ
การปฐมพยาบาลทั้งหมด การมีใครสัก
คนหนึ่งในสถานที่ที่รู้จักวิธีใช้เครื่อง
ปฐมพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินอาจช่วยรักษา
ชีวิตหรือสามารถหลีกเลี่ยงจากภาวะ
แทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงนายจ้าง
ควรพิจารณาจัดการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลให้แก่พนักงาน มีป้ายแสดง
ที่ตั้งของเครื่องมือปฐมพยาบาลแห่งที่
ใกล้ที่สุดพร้อมระบุชื่อผู้ได้รับการฝึก
การปฐมพยาบาล ควรตั้งแสดงไว้ทุกชั้น
ในการตัดสินเลือกเครื่องปฐมพยาบาลที่
จำ�เป็นควรปรึกษากับพนักงานของท่าน

การตั้งครรภ์

ให้ความคุ้มครองแก่หญิงมีครรภ์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ตั้งระบบจัดการกับความ
เสี่ยงโดยปรึกษากับพนักงานถึงการ
ยกเว้นหน้าที่บางอย่างเช่นการยกของ
หนักและต้องทำ�งานตามจำ�นวนชั่วโมง
ทำ�งานปกติ

งานที่ใช้กำ�ลังกายที่เป็นอันตราย
(HMTs)

งานที่ใช้กำ�ลังกายครอบคลุมกิจกรรม
หลายประเภทรวมทั้งการนวดลูกค้าและ
การใช้อุปกรณ์พันธนาการงที่ใช้กำ�ลัง
กายบางอย่างเป็นอันตรายและอาจก่อ
ให้เกิดความผิดปกติของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ(MSD)ซึ่งเป็นการบาดเจ็บ
ทั่วไปที่เกิดมากที่สุดในสถานที่ทำ�งาน
ทั่วประเทศออสเตรเลีย
การบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคล
ต้องทำ�งานประเภทยกขึ้นวางลงดันดึง
แบกหามหรือไม่ก็เคลื่อนย้ายจับถือหยุด
รั้งบุคคลหรือสิ่งใดๆอันมีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้:
• การออกแรงซ้ำ�ๆหรือต่อเนื่อง
• ออกแรงมากหรือโดยฉับพลัน
• เคลื่อนไหวซ้ำ�ๆ
• อยู่ในท่าเดียวนานๆหรือผิดท่า
• สัมผัสกับการสั่นสะเทือน.
ปัจจัยเหล่านี้กดดันร่างกายโดยตรงและ
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ พูดคุยกับ
พนักงานของท่านถึงที่มาของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการทำ�งานสิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สิ่งที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อขจัด
หรือลดความเสี่ยงของภาวะผิดปกติของ
กระดูกและกล้ามเนื้อ (MSD)
ท่านสามารถทำ�ให้ความเสี่ยงของภาวะ
ผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อลดลง
ได้โดยให้แน่ใจว่า: •เตียงนอนมีการ
รองรับน้ำ�หนักช่วยพยุงหลังที่เพียงพอที่
ช่วยให้สามารถทำ�กิจกรรมต่างๆได้
อย่างสะดวกสบายเพื่อหลีกเลี่ยงการปวด
เมื่อยของร่างกาย
• โต๊ะนวดปรับความสูงได้เพื่อให้
พนักงานที่มีส่วนสูงต่างกันใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงท่าเก้ๆกังๆ
• อุปกรณ์พันธนาการออกแบบอย่างดี

ตรงตามจุดประสงค์และปรับได้
• มีข้อมูลการฝึกอบรมและคำ�แนะนำ�
เพียงพอให้พนักงานตัวอย่างเช่น
การใช้โต๊ะนวดที่ปรับความสูงได้อย่า
งปลอดภัย
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูจาก
Hazardous Manual Tasks–Code of
Practice

ขั้นตอนการทำ�งานอย่างปลอดภัย
ควรพัฒนาไว้ด้วยสำ�หรับ:

• งานที่ใช้กำ�ลังกายที่เป็นอันตราย
• การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยรวมถึง
การชักรอก
• การสื่อสารกับลูกค้าและคนอื่นๆ
รวมถึงการจัดการกับสถานการณ์ที่
ก้าวร้าวหรือรุนแรง
• ขั้นตอนการปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• การควบคุมระดับอุณหภูมิที่กำ�ลัง
สบาย
• การจัดการกับเหตุการณ์ที่เผชิญกับ
เลือดและสารคัดหลั่งในร่างกาย
• วิธีการทดสอบหลังการบาดเจ็บขั้น
ตอนให้การปรึกษาและการติดตามผล
• ให้แน่ใจว่าข้อมูลจากแพทย์ที่เกี่ยวกับ
พนักงาน(ทั้งอดีตและปัจจุบัน)		
และลูกค้าเป็นความลับ
• เก็บบันทึกเหตุการณ์ผลที่เกิดและ
คำ�แนะนำ�จากการสอบสวนสถาน
บริการและการประเมินการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพที่ใช้

8. จัดทำ�นโยบาย ‘ปลอดยาเสพติด
แอลกอฮอล์และบุหรี่’

สิ่งที่ควรทำ�เมื่อกำ�หนดนโยบายปลอด
สารเสพติด แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
คือการติดต่อองค์กรของผู้ให้บริการทาง
เพศในเขตท้องถิ่นของท่าน เพื่อขอรับ
ข้อมูลในการดำ�เนินงานตามมาตรการ
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ลดอันตรายที่มีผลจากการใช้ยาเสพติด
และแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัติเขตปลอดบุหรี่
ค.ศ.2000 (The Smoke-free
Environment Act 2000) ได้ห้ามสูบ
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่พื้นที่และ
บริเวณที่จัดไว้ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยเป็นบริเวณที่มีหลังคาคลุมและใน
สถานที่กลางแจ้งบางแห่งรวมทั้งจุดที่คน
เดินเข้าตัวอาคารเป็นระยะในสี่เมตร และ
บริเวณการจำ�หน่ายอาหาร
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) กำ�หนดให้
“สถานที่สาธารณะ”เป็นสถานที่หรือ
พาหนะสาธารณะที่ประชาชนมีสิทธิ์
ใช้ นั่นก็คือเปิดสำ�หรับสาธารณชน
(ไม่ว่าจะโดยการจ่ายเงิน หรือการ
เป็นสมาชิกของสโมสรหรือองค์กร
หรืออย่างอื่นใด) ทั้งนี้หมายความว่า
SSP(สถานบริการทางเพศ) เช่น ซ่อง
โสเภณี สถานทีบริการ BDSM และ
สถานที่อื่น ๆ ที่ประชาชนชนไปใช้
บริการก็ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ
นโยบาย ปลอดยาเสพติด แอลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ควรทำ�ให้เกิดขึ้นโดยมี
การปรึกษากับพนักงาน
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และควรกำ�หนดว่า:
• มาตรการที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านการทำ�งานและ
ประพฤติปฏิบัติตน
• หรือพนักงานสามารถดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่ได้หรือไม่/และเมื่อไหร่)
• 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 การทำ�ร้ายร่างกาย
การทำ�ลายทรัพย์สินและการกระทำ�
สิ่งใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับลูกค้า เพื่อนพนักงานบริการ หรือผู้
จัดการ
นายจ้าง เจ้าของร้านและผู้จัดการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เลวร้าย เกิดการใช้ความ
รุนแรงหรือการทำ�ให้รู้สึกหวาดกลัวใน
สถานที่ทำ�งานของเขาไม่ว่าจะมีสาเหตุ
จากอะไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
ใช้ความรุนแรง
ควรถามพนักงานของท่านเกี่ยวกับ
ลูกค้า บริเวณที่ทำ�งาน กิจกรรมและ
สถานการณ์อื่นใดที่อาจทำ�ให้เกิด
ความรุนแรง แล้ววางแผนควบคุมความ
เสี่ยงเหล่านั้น จัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น เครื่องกดเรียกเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต้องเข้า

ถึงง่าย และการคัดกรองลูกค้าเป็นวิธีที่
ควรพิจารณา
นายจ้างควร:
• กำ�หนดและบังคับใช้นโยบายการเข้า
สถานบริการอย่างเข้มงวดสำ�หรับ
ลูกค้าผู้มีสภาพมึนเมาแอลกอฮอล์หรือ
ยาเสพติดอื่นๆ ข่มขู่หรือข่มเหงด้วย
วาจาหรือคุกคามทางร่างกาย
• บังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดด้วย
การขับไล่และไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่
มีประพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้เข้ามา
อีก เช่น ลูกค้าที่ขู่คุกคามด้วยวาจา
หรือร่างกาย หรือรังควาน
• จัดให้มีการฝึกอบรมและมีวิธีการ
อย่างเหมาะสมสำ�หรับพนักงาน เกี่ยว
กับการรับนัดลูกค้า การใช้โทรศัพท์
ของพนักงาน และบริเวณแผนก
ต้อนรับที่มีการเก็บและรับเงินสด และ
เมื่อพนักงานทำ�งานคนเดียว
• ต้องเข้าใจและยินยอมว่าพนักงานมี
สิทธิ์ปฏิเสธไม่รับลูกค้าที่เคยใช้ความ
รุนแรง ก่อรังควาน หรือมีประพฤติ
กรรมคุกคาม
• มีระบบรักษาความปลอดภัยในที่ที่
เหมาะสมสำ�หรับ พนักงานที่ทำ�งาน
ตามลำ�พังหรืออยู่ห่างไกล เช่น มี
เครื่องคุ้มกันร่างกาย สัญญาณบอก
เหตุเมื่อเกิดเหตุร้าย กล้องวงจรปิด
และวิธีการสื่อสารอื่นๆที่เหมาะสม
• ในสถานบริการที่มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ผู้นั้นต้องมีใบอนุญาต
ที่ถูกต้องและนายจ้างของเขาต้องผ่าน
การรับรองจากองค์กรอุตสาหกรรม
รักษาความปลอดภัย
• ต้องแน่ใจว่าพนักงานที่ถูกกระทำ�หรือ
ถูกรังแกจากการทำ�งานได้รับการ
รักษาจากแพทย์ และได้รับบริการคำ�
แนะแนวจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
การแนะแนวหากเขาต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูที่เพจ ‘Work-related violence’
www.safework.nsw.gov.au
สว็อบ (SWOP) สามารถให้คำ�แนะนำ�
ท่านเกี่ยวกับการติดต่อใดๆกับตำ�รวจได้

10. การดูแลรักษาความสะอาด
ของผ้า

ท่านควรจัดหาผ้าปูที่นอนสะอาดหรือ
ผ้าคลุมเตียงสะอาดรวมทั้งผ้าเช็ดตัว
สะอาดสำ�หรับลูกค้าและพนักงานต้อง
ให้แน่ใจว่าผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว
ซักทันทีหลังจากการใช้โดยซักในน้ำ�
ร้อนใช้ผงซักฟอกและตากให้แห้งสนิท
หลังจากสะอาดแล้วต้องแน่ใจว่าเก็บไว้
ในสถานที่แยกจากผ้าที่ใช้แล้วสำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ AS/NZS4146:2000การปฏิบัติในการซักผ้า

11. การกำ�จัดขยะ

ท่านต้องมีวิธีการทำ�งานที่ปลอดภัยใน
การรวบรวมเก็บและกำ�จัดของเสียที่มี
เลือดและหรือสารคัดหลั่งในร่างกาย ถุง
ยางอนามัย แผ่นยางอนามัยและถุงมือ
ที่ใช้แล้วทิชชู่กระดาษเช็ดมือที่เปรอะ
เปื้อนและสิ่งอื่นๆไม่นับว่าเป็น‘ขยะปน
เปื้อน’ควรเก็บรวมไว้ในในถังขยะที่มีถุง
พลาสติกมีฝาปิดและกำ�จัดเช่นเดียวกับ
ขยะจากครัวเรือน/สำ�นักงาน

12. สระว่ายน้ำ�และสปา

สระว่ายน้ำ�และสปาในสถานที่ให้บริการ
ทางเพศต้องสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการสาธารณสุขค.ศ.2010และ
กฎกระทรวงเรื่องการสาธารณ
สุขค.ศ.2012
กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลล์
มีเอกสารคำ�แนะนำ�และข้อมูลเกี่ยวกับ
สระว่ายน้ำ�และสปาสาธารณะดูได้จาก
เว็บไซต์
(www.health.nsw.gov.au) สระว่ายน้ำ�
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และสปาควรได้รับการตรวจซ่อมแซม
และดูแลรักษาเป็นประจำ�เมื่อไม่ดูแล
รักษาอย่างดีก็อาจทำ�ให้เกิดการติดเชื้อ
ได้ สระว่ายน้ำ�และสปาต้องลงทะเบียน
กับเทศบาลท้องถิน
่ และเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
อาจทำ�การตรวจสอบเป็นประจำ�รวมทั้ง
เก็บตัวอย่างน้ำ�จงอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้
สระว่ายน้ำ�หรือสปาเว้นเสียแต่ว่าน้ำ�จะ
ได้รับการฆ่าเชื้อเทศบาลท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่หน่วยสาธารณสุขสามารถสั่ง
ห้ามใช้สระว่ายน้ำ�ถ้ามีการเสี่ยงอันตราย
ต่อสุขภาพของส่วนรวมและสามารถ
ออกใบสั่งให้ทำ�การปรับปรุงและใบสั่ง
ลงโทษปรับ ควรใช้แต่ถ้วยน้ำ�พลาสติค
ในบริเวณสระน้ำ�และสปา

13. บาร์และการเตรียมอาหาร

บริเวณบาร์และที่เตรียมอาหารเพื่อ
จำ�หน่ายที่นายจ้างจัดไว้และ/หรือ
สำ�หรับลูกค้าหรือพนักงานไม่ว่าจำ�เป็น
ต้องจ่ายเงินหรือไม่(ไม่รวมบริเวณทาน
อาหารสำ�หรับพนักงาน)ต้องตรงตามพ
ระราชบัญญัติอาหารรัฐนิวเซาท์เวลส์
ค.ศ.2003และกฎกระทรวงเรื่องอาหาร
รัฐนิวเซาท์เวลส์ค.ศ.2015
สถานที่ต้องได้รับการทำ�ความสะอาด
ตรวจสอบและดูแลรักษาเป็นประจำ�ความ
เป็นได้ของการปนเปื้อนอาหารหรือไม่
ปนเปื้อนและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
มีอยู่เสมอในบริเวณใดๆที่มีการเตรียม
อาหารหรือเก็บอาหารความระมัดระวัง
ดังต่อไปนี้จะลดการเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร:
• ก่อนจับต้องอาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ทำ�อาหารต้องแน่ใจว่า ท่านได้
ล้างมือของท่านอย่างหมดจด		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากใช้ห้อง
สุขารับรองลูกค้าหรือจับต้องอุปกรณ์
การป้องกันส่วนตัว
• ควรเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิ 5°ซ
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หรือต่ำ�กว่าหรือที่อุณหภูมิ60°ซ หรือ
สูงกว่าเพื่อป้องกันการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
• ต้องแน่ใจว่าบริเวณเก็บอาหารเช่นตู้
และตู้เย็นได้รับการทำ�ความสะอาด
และฆ่าเชื้อเป็นประจำ�
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับ
อาหารสะอาดหมดจดก่อนการใช้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณที่สัมผัสกับ
อาหารเช่นเคาน์เตอร์และโต๊ะได้รับ
การทำ�ความสะอาดเป็นประจำ�

14. ข้อมูลและการฝึกอบรม

ท่านต้องให้ข้อมูลและจัดการฝึกอบรม
แก่พนักงานและลูกค้าโดยที่ต้องเป็น
ข้อมูลปัจจุบันถูกต้องและเข้าใจง่าย
รวมทั้งข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยว
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำ�งานเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)
ไวรัสที่ติดต่อผ่านทางเลือดและการ
ปฐมพยาบาลSWOPสามารถให้ความ
ช่วยเหลือด้านแหล่งข้อมูล
การฝึกอบรมควรรวมถึง:
• ข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยในสถาน
บริการและมาตรการความปลอดภัย
สำ�หรับพนักงานทุกคนรวมถึงแต่ไม่
จำ�กัดเฉพาะ:
• การตรวจลูกค้าหาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
• การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า
• การใช้การทำ�ความสะอาดและดูแล
รักษาเครื่องมือทั้งหมดอย่างปลอดภัย
• เทคนิคที่ถูกต้องสำ�หรับ		
งานB&DและS&M(ถ้ามี)
• การฝึกอบรมเทคนิคการนวดอย่างถูก
ต้อง(ถ้ามี)
• วิธีหลีกเลี่ยงงานที่ใช้แรงกายที่เป็น
อันตราย

• กำ�หนดสถานการณ์ที่อาจเป็น		
อันตรายและวิธีการป้องกันตนเอง
• วิธีปฏิบัติในสถานการณ์เกิดไฟไหม้
หรือกรณีฉุกเฉินอย่างอื่น
• การปฐมพยาบาล
• วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ที่เผชิญกับ
เลือดและสารคัดหลั่งในร่างกาย
• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัส
ที่ติดต่อผ่านทางเลือด(ตัวอย่างเช่น
โรคตับอักเสบ B และ C และ HIV)
การฉีดวัคซีนและการหาที่ปรึกษา
• ข้อมูลสำ�หรับผู้ให้การปฐมพยาบาลผู้
แทนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
และผู้ชำ�นาญความปลอดภัยอื่นๆ
ถ้าพนักงานของท่านไม่สะดวก		
กับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษต้อง
ให้แน่ใจว่าเขาได้รับข้อมูล		
ในภาษาที่เขาเข้าใจ			
เว็บไซต์ SWOP และ Scarlet
		Alliance ให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนแบบ
ย่อภาษาเกาหลีและภาษาไทยบทสรุป
จัดไว้ให้ในเว็บเพจ‘ข้อมูลการฝึก
อบรมและคำ�แนะนำ� ที่
www.safework.nsw.gov.au

15.แจ้งเหตุร้าย

ท่านต้องรายงาน SafeWorkNSW เกี่ยว
กับเหตุการณ์ร้ายแรงจากการเจ็บป่วย
ที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็น
อันตรายต่อพนักงานหรือผู้อื่นที่เป็นผล
จากการดำ�เนินธุรกิจทั้งนี้รวมถึงการงาน
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.การประกันชดเชยสำ�หรับคนงาน
และการจัดการกับการบาดเจ็บ
การประกันชดเชยสำ�หรับคนงาน
และการจัดการกับการบาดเจ็บในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน ค.ศ.1987 (Workers
Compensation Act.1987) และ
พระราชบัญญัติการบริการจัดการ
ความเสียหายจากการทำ�งานและ
ค่าทดแทน ค.ศ.1998 (Workplace
injury management and worker
compensation Act 1998)

การประกันชดเชยสำ�หรับคนงาน

รายการที่ 1 ของพระราชบัญญัติ
ค.ศ.1998 กำ�หนดให้บุคคลบางประเภท
เป็นคนงานตามวัตถุประสงค์ของการ
ประกันชดเชยสำ�หรับคนงาน
เจ้าของกิจการไม่สามารถใช้สถานะ
ทางด้านภาษีของผู้ให้บริการทางเพศ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประกันชดเชย
สำ�หรับคนงาน
ผู้ให้บริการทางเพศอาจได้ถูกพิจารณา
ว่าดำ�เนินธุรกิจส่วนตัวตามวัตถุประสงค์
ทางการภาษี แต่ตามความหมายของ
การประกันชดเชยสำ�หรับคนงาน ผู้ให้
บริการทางเพศอาจถือว่าเป็นลูกจ้างของ
ผู้จ้างหรือเป็นลูกจ้างของธุรกิจที่เปิดให้
บริการเหล่านั้น
ในศาลหลายคดีได้ตัดสินไว้แล้วว่า ผู้
ให้บริการทางเพศมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์
จากการประกันชดเชยสำ�หรับคนงานถึง
แม้ว่า:
• เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการทางเพศ
ได้ทำ�สัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
• เจ้าของธุรกิจอ้างว่าข้อตกลงในการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการทางเพศคือ
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การแบ่งค่าบริการ
• ค่าจ้างที่จ่ายคือค่าเช่าห้องหรือค่าเช่า
ชั่วคราวซึ่งจ่ายโดยผู้ให้บริการทาง
เพศหรือลูกค้าของพวกเขา
• เจ้าของธุรกิจอ้างว่าตนไม่ได้ควบคุม
การทำ�งานของผู้ให้บริการทางเพศ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำ�หนดเวลาการเข้า
ออกงานในสถานบริการ จัดแจงเรื่อง
นัดหมายหรือเรื่องให้พนักงานออกไป
พบลูกค้านอกสถานที่ หรือลักษณะ
การทำ�งานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการงาน
บริการของผู้ให้บริการทางเพศ
การตัดสินเหล่านี้กำ�หนดให้เจ้าของ
ธุรกิจต้องจ่ายเบี้ยประกันการชดเชย
คนงานสำ�หรับผู้ให้บริการทางเพศและ
อนุญาตให้ผู้ให้บริการทางเพศเรียกร้อง
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้ตามการ
ชดเชยคนงาน ถ้าตรงตามเงื่อนไขอื่นๆที่
ใช้กับพนักงานทุกคน
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางเพศได้รับบาด
เจ็บจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำ�งานและไม่มีกรมธรรม์ประกัน ผู้ให้
บริการจะยังคงได้รับประโยชน์ โดยที่
เจ้าของธุรกิจอาจต้องรับผิดชอบเป็นการ
ส่วนตัวสำ�หรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องและค่าปรับอื่นๆ

การอ้างสิทธิ

ผู้ให้บริการทางเพศสามารถยื่นขอค่า
ชดเชยคนงานถ้างานนั้นมีส่วนทำ�ให้เกิด
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยแสดงถึง
ความเกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่มีอยู่และ
การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้น
จากผลของการทำ�งานเพื่อมีสิทธิ์ได้รับ
เงินชดเชยเป็นรายสัปดาห์ผู้ให้บริการ
ทางเพศต้องมีใบรับรองสมรรถภาพใน
การทำ�งานจากแพทย์ผู้ทำ�การรักษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องค่า
ชดเชยคนงานดูได้ที่
www.sira.nsw.gov.au
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พันธะทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ค.ศ.1987 และพระ
ราชบัญญัติ ค.ศ.1998 หนดพันธะทาง
กฎหมายของนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับการชดเชยคนงานไว้หลายอย่าง
การรักษาไม่ให้กรมธรรม์หมดอายุ
ทำ�ประกันและรักษากรมธรรม์การ
ประกัน ค่าชดเชยคนงานครอบคลุม
พนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้ให้บริการทาง
เพศ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการ พนักงาน
ทำ�ความสะอาดและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย การไม่ทำ�ประกันอาจมีผลได้
รับโทษหนัก

เอกสารค่าจ้างเพื่อวัตถุประสงค์การ
ชดเชยสำ�หรับคนงาน

นายจ้างจำ�เป็นต้องเก็บเอกสารบันทึก
ที่ถูกต้องต่างๆเกี่ยวกันค่าจ้างทั้งหมดที่
จ่ายให้แก่คนงาน (รวมทั้งการจ่ายให้
ผู้ที่ถือว่าเป็นคนงานและผู้รับเหมา)ไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี อาจมีบางกรณีที่
จำ�เป็นต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้นานกว่า
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากรมธรรม์ นายจ้าง
ต้องแจงค่าจ้างที่จ่ายไปในในช่วงระยะ
เวลานั้นกับบริษัทประกันนั้นเพื่อคำ�นวณ
เบี้ยประกันหน่วยงานควบคุมดูแลการ
ประกันภัยของรัฐและบริษัทรับประกัน
การประกันชดเชยคนงาน มีสิทธิตาม
กฎหมายในการตรวจสอบเอกสารของ
นายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่านายจ้างจ่ายค่า
เบี้ยประกันได้อย่างเหมาะสม
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธะใน
การจัดเก็บเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่นับรวมเป็นค่าจ้างจองท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทประกันของท่านหรือดูจาก
Wages Definition Manual ที่
www.sira.nsw.gov.au

ทะเบียนการบาดเจ็บ

ท่านต้องมีทะเบียนการบาดเจ็บเพื่อ
บันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใน

สถานบริการที่เกิดกับพนักงานไม่ว่าจะมี
การเรียกร้องค่าชดเชยหรือไม่ทะเบียน
นี้ขอได้จากบริษัทประกันการชดเชยคน
งาน ทะเบียนนี้ต้องบันทึกอุบัติเหตุและ
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานบริการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่ง
ที่จะช่วยนายจ้างให้กำ�หนดสถานการณ์
หรือสภาพที่ต้องทำ�การแก้ไขเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุครั้งต่อไปหรืออันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย
ให้รายละเอียดการประกันภัยแก่
พนักงาน
ถ้าพนักงานผู้ถือว่าเป็นพนักงานหรือ
ผู้แทนทางกฎหมายของเขาเหล่านั้นมี
ความจำ�นงเจ้าของธุรกิจต้องให้ชื่อของ
ธุรกิจที่ลงทะเบียนและชื่อและที่อยู่ของ
บริษัทประกันค่าชดเชยคนงานของตน
ติดโปสเตอร์ ‘ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บใน
การทำ�งาน’
ท่านต้องติดโปสเตอร์ ‘ถ้าท่านได้รับบาด
เจ็บในการทำ�งาน’ (หาได้จากwww.
sira.nsw.gov.au) ไว้ในที่ที่มองเห็น
ได้ โปสเตอร์นี้สามารถขอได้จากบริษัท
ประกันของท่าน หรือจาก SIRA และ
ควรเป็นโปสเตอร์ที่แปลเป็นภาษาของ
พนักงานของท่าน
แจ้งบริษัทประกันภัยของท่าน
ทันทีที่ทราบว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
ในสถานบริการ ท่านต้องแจ้งเหตุให้
บริษัทประกันภัยของท่านทราบภายใน
48 ชั่วโมง การบาดเจ็บทั้งหมด ประกัน
ชดเชยสำ�หรับคนงานต้องจ่ายหรืออาจ
ต้องจ่ายค่าชดเชยต้องแจ้งบริษัทประกัน
ภัยของท่าน

การจัดการกับการบาดเจ็บ

พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ความเสียหายจากการทำ�งานและ

ค่าทดแทน .ศ. 1998 (Workplace
Injury Management and Workers
Compensation Act 199) อธิบาย
โดยละเอียดถึงความจำ�เป็นที่การบาด
เจ็บต้องมีการจัดการใสถานที่ทำ�งาน
บทบาทและความรับผิดชอบของนายจ้าง
พนักงานและบริษัทประกันภัยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของวิธีการนี้
ทั้งนายจ้างและพนักงานต้องแน่ใจว่าได้
ปฏิบัติตามข้อผูกพันสำ�หรับงานที่เหมาะ
สมตามที่กำ�หนดไว้โดย พระราชบัญญัติ
ค.ศ. (1998 Act)
นายจ้างตั้งโปรแกรมการกลับเข้าทำ�งาน
โปรแกรมการกลับเข้าทำ�งานประกอบ
ด้วยนโยบายอย่างเป็นทางการและวิธี
การช่วยสนับสนุนที่องค์กรต้องมี เพื่อ
ช่วยพนักงานที่บาดเจ็บขณะได้พักรักษา
ตัวและกลับเข้าทำ�งาน
องค์กรขนาดใหญ่ทั้งหมดที่มีฐานเบี้ย
ประกันภัยมากกว่า $50,000 ต้องริเริ่ม
โปรแกรมการกลับเข้าทำ�งาน (RTW)
โดยทำ�การปรึกษาหารือกับพนักงาน
และต้องแน่ใจว่าสอดคล้องกับโปรแกรม
จัดการการบาดเจ็บของบริษัทประกันภัย
ของตน ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการนี้ดู
ได้จากเว็บไซต์ SIRA’s
องค์กรขนาดเล็กสามารถริเริ่มโปรแกรม
ดังกล่าวโดยใช้โปรแกรมการกลับเข้า
ทำ�งานมาตรฐาน ที่มีให้ที่
www.sira.nsw.gov.au
ท่านต้องแสดงรายละเอียดของโปรแกรม
การกลับเข้าทำ�งานหรือแจ้งข้อความใน
โปรแกรมแก่พนักงาน

จัดงานที่เหมาะสมให้

ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ท่านจำ�เป็นต้อง
จัดงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พนักงานที่
บาดเจ็บให้ฟื้นตัวขณะทำ�งาน
15

งานที่เหมาะสม (รู้จักกันว่าเป็นหน้าที่
ของงานที่เหมาะสมหรืองานเบา)จำ�เป็น
ต้องจัดให้เมื่อพนักงานไม่สามารถกลับ
เข้าทำ�หน้าที่ของงานตามปกติของเขา
หลังจากการบาดเจ็บ

เพื่อช่วยให้พนักงานกลับเข้าทำ�งานบาง
หน้าที่ที่เหมาะสม สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1310 50
หรือไปที่ www.sira.nsw.gov.au

ท่านต้องให้งานที่เหมาะสมแก่พนักงาน
ที่บาดเจ็บตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์
ณ ตอนนั้นและตามความสามารถของ
พนักงานเพื่อช่วยให้เขาสามารถฟื้น
ตัวขณะทำ�งานนอกจากนั้น พนักงาน
เหล่านี้อาจต้องทำ�งานระยะเวลาสั้นกว่า
เดิมในระหว่างสองสามสัปดาห์แรกของ
การทำ�งานขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พนักงานผู้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอาจ
จำ�เป็นต้องจัดการกลับเข้าทำ�งานเป็น
ช่วงๆท่านต้องแจ้งแก่บริษัทประกันภัย
ของท่านถ้าไม่มีงานที่เหมาะสม

บริษัทประกันภัยของท่านต้องพัฒนา
แผนจัดการการบาดเจ็บที่กำ�หนดวิธีการ
ที่พนักงานจะได้รับความช่วยเหลือให้
กลับเข้าทำ�งานโดยเร็วเท่าที่จะเป็นได้
ภายหลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใน
สถานที่ทำ�งาน

พนักงาน

พนักงานผู้มีความสามารถทำ�งานใน
สภาพปัจจุบัน มีพันธะที่ต้องร่วมมือกับ
นายจ้างและบริษัทประกันภัย โดยใช้
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ
กลับเข้าทำ�งานที่เหมาะสม
ถ้าการบาดเจ็บขัดขวางพนักงานจาก
การทำ�งานปกติของเขาเป็นเวลาเจ็ด
วันหรือนานกว่า พนักงานต้องเสนอ
ชื่อแพทย์ที่รักษาตน ผู้ที่พร้อมร่วมมือ
สื่อสารกับนายจ้างและบริษัทประกันภัย
ในการจัดทำ�แผนจัดการการบาดเจ็บ
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บริษัทประกันภัยของท่านร่วมกับการ
ปรึกษาหารือกับท่าน ต้องพัฒนาแผน
จัดการการบาดเจ็บที่ควรรวมกลวิธีกลับ
เข้าทำ�งาน หรือฟื้นตัวในการทำ�งาน
สำ�หรับพนักงานผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาด
เจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรง แผนการนี้
ควรกล่าวถึงงานที่เหมาะสมที่อาจจัดให้
แก่พนักงาน
บริษัทประกันภัยของท่านจำ�เป็นต้องให้
ข้อมูล ความช่วยเหลือและคำ�แนะนำ�ใน
การช่วยให้พนักงานกลับเข้าทำ�งาน
ในการหาบริษัทประกันภัย โปรดไปที่
เว็บไซต์ของ SIRA’s ที่ www.sira.nsw.
gov.au สำ�หรับคำ�แนะนำ�และความช่วย
เหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันชดเชย
สำ�หรับคนงานหรือการจัดการการบาด
เจ็บ โปรดโทร 13 10 50 ไปที่
www.sira.nsw.gov.au. หรือติดต่อ
บริษัทประกันภัยของท่าน

หากพนักงานปฏิเสธการเสนองานที่
เหมาะสม การจ่ายค่าชดเชยคนงานอาจ
ถูกงดหรือลดลง พนักงานควรทำ�าตาม
ขัน
้ ตอนอย่างมีเหตุผลทุกขัน
้ ตอนเพือ
่ เข้า
ร่วมมือกับแนวทางปฏิบัติ

หรือไปที่ www.safework.nsw.gov.au

พนักงานควรติดต่อและแจ้งบริษท
ั ประกัน
ภัยถ้านายจ้างไม่สามารถจัดงานที่เหมาะ
สมให้ ซึ่งบริษัทประกันภัยควรร่วมกับ
นายจ้างและพนักงานหาวิธีการที่ถูกต้อง

Sexual Health InfoLink (SHIL)
โทร 1800 451 624
(วันทำ�งาน 9.00 น. – 17.30 น. )
หรือไปที่ www.shil.nsw.gov.au.

17. ข้อมูลเพิ่มเติม
SafeWork NSW โทร 13 10 50

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 สำ�หรับการ
สอบถามทั่วไป
Fairwork Commission
โทร 1300 799 675 (ฉุกเฉินนอกเวลาทำ�งาน
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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