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คำนำ 

 
 
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ทำงานใน
เรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการทำงานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสต่าง ๆ
ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีสาเหตุสำคัญ คือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแม้ประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามหลายฉบับแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศยังคงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
  กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการะทรวงสาธารณสุขทุจริตจึงจัดทำแนวปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาลพล สองฉบับ
นี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนได้รับการปฏิบัติ ได้ในศักดิ์ศรีปราศจากการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่ว ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานที่เกิดขึ้นให้เป็น  
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

                                                        โรงพยาบาลพล 
กุมภาพันธ์ 2564 
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บทที่ ๑ 
 
 
 
ความสำคัญของปัญหา 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
   การคุกคามทางเพศถือเป็นความรุนแรงต่อสตรีซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
ต่อสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรงต่อ
สตรีเป็นการละเมิด สิทธิ และเสรีภาพขั ้นพื ้นฐานของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็น
ปรากฏการณ์หนึ่งที ถึงความเป็นมาของ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมบุรุษ และสตรีระหว่างโดยได้
ให้คำจำกัดความของคำว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่า หมายถึง การกระๆ ทำใดเป็นความรุนแรงที่เกิด
จากความแตกต่างของบทบาท ทางเพศ (Gender-based violence) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิด
การทำร้ายร่างกายทางเพศหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญคุกคามกีด
กันเสรีภาพทั้งในที ่สาธารณะและที่ส่วนตัว (United Nations, 1993 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , 
๒๕๕๔) ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงทางเพศที่ แสดงออกในรูปการณ์แบ่งแยก 
โดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลักกีดกันเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจเกิดข้ึน ได้ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่สถานที่ทำงาน 
   พรวิภา วิภานราภัย (๒๕๕๔) กล่าวว่าการคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงานมีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการคุกคามทางวาจาการสัมผัสทางกายรวมถึงการแสดงท่าทางที่สื่อความหมาย ทาง
เพศอีกด้วยการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานเป็นภัยเงียบที่ไม่ปรากฏความจริงให้สังคมได้  อาจเป็นเพราะคน
ส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์การคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงานเป็นปัญหาที่ได้หรือเพ่ือรักษาชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของตัวบุคคลหรือองค์กรแต่ในปัจจุบันการรายงานเรื่องการคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่ทำงาน
ปรากฏต่อสังคมมากขึ้นทำให้คนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณ์การคุกคามที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนหญิง
ทั้งชายและบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทำของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชารวมทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งถือ
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมรวมทั้งยังขัดขวางโอกาสต่างๆในการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้สาเหตุสำคัญของการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทำงานก็คือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ 
โดยเฉพาะฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕ และฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไข
ต่างๆรวมทั้งเงื ่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายส่งผลให้หน่วยงานต่างๆที่
เกี ่ยวข้องต้องนำไปกำหนดเป็นนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ในทุกรูปแบบConvention (on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women:CEDAW) ทำให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี 
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานในเรื่องเพศ อย่างไรก็
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ดีสถานการณ์ การคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองว่าการถกูล่วง
ละเมิด เป็นเรื่องที่น่าอับอายผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่
กล้าเรียกร้อง เอาผิดกับผู้กระทำ โดยในส่วนของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ยังคงเกิดขึ้นอย่า 
ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจของ“สวนดุสิตโพล” (“เตือนภัยผู้หญิง”, ๒๕๕๑ อ้างถึงใน กนกวรรณ ธราวรรณ
,๒๕๕๔) ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงจำนวน,๑๕๓ ๑คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับ
การถูกลวนลาม หรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการผู้หญิง ๔๗๐ คน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ๒๕๘ คน พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลการสำรวจพบว่าผู้ให้
ความเห็น ต่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆโดยมักจะถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คือ 
ถูกลวนลาม ถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้ายคือ การถูกชวนดูเว็บไซต์ลามกอนาจาร ถูกแทะโลมด้วยสายตา  
ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่าหัวหน้างานเป็นผู้กระทำการลวนลามทางเพศ รองลงมา 
คือ เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยภารโรง นอกจากนี้มูลนิธิเพ่ือน
หญิง  
    (พรวิภา วิภานราภัย, ได้เปิดเผยสถิติแนวโน้มความรุนแรงทางเพศ๒๕๕๔) ที่ผู้เสียหายมา
ขอรับคำปรึกษามีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี.ศ.๒๕๕๑ที่มี๗๔๑คน ในจำนวนนี้เป็นการล่วงละเมิด ทางเพศ ๗๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ขณะที่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ มี๗๗๕ คน ในจำนวนนี้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ๘๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ๑๑ อย่างไรก็ตามสิ่งที่มูลนิธิเพ่ือนหญิงเป็นห่วงก็คือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน เพราะมีเพ่ิมมากถึง
๑๘คน คิดเป็นร้อยละ๒๒ จากปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเพียง๘คน อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงได้ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และถูกล่วงละเ สิทธิมนุษยชน 
ในช่วงปีพ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีจำนวน๒,๕๗๔ ราย แบ่งเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวม ๑,๓๔๐ เรื่องใน
จำนวนนี้มี๑๒๒ เรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอ ของบุคคล โดยสถานที่ที่
ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อนั้น ได้แก่ สถานที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนชน การสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๖) 
   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได้แก่ 
   ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๖๐หมวด๓สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชน ชาวไทยมาตรา๒๗ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิงโดยกำหนดให้เพศ
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันห้ามมิให้นำความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ และห้ามมาเป็นเหตุในการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น   
   ๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) ๕๑พ. ศ.๒๕๕๑มาตรา.๒๕๘ได้แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตราโดยห้ามมิให้นายจ้าง ๑๖หัวหน้างาน ผู้
ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างทั้งนี้
มาตรา๑๔๗ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ได้กำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้อง
ระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท     
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   ๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)มาตราพ.ศ.๒๕๕๘ 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗โดยกำหนดโทษของบุคคลที่กระทำการใดๆต่อผู้อ่ืน 
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระท 
อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐ 
หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ อันเนื่อง ใน
ฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่ และปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๔.พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.๒๕๕๘ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ตรา
ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้ มีการเลือ
ปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
   ๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) กำหนดให้ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ 
โดยมาตรา ๘๔ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา๘๓เป็นผู้กระทำผิดวินัย ซึ่ง
ต่อมาก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือ
กำหนดรูปแบบการกระทำที่จะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาตามมาตราทางเพศ ๘๓ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ 
   ๖.ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการ
จ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายจ้างผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานผู้ควบคุมงาน หรือกระทำการ
ล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง 
   นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๘ได้มีมติเห็นชอบร่าง
มาตรการในการป ้องก ัน และแก ้ไขป ัญหาการล ่วงละเม ิด หร ือค ุกคามทางเพศในการทำงาน                               
และให้หน่วยงาภาครัฐถือปฏิบัติและมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชรับ
ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปดำเนินการ
ตามความเหมาะสม 
   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของ
การล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องซึ ่งในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นข้อมูลการล่วงละเมิด ทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข๓ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
มีผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยพบว่าผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ ดำรง
ตำแหน่งระดับหัวหน้า จำนวน ๕ และระดับปฏิบัติงาน จำนวน๔คน ถูกลงโทษทางวินัย จำแนกเป็นวินัยไม่
ร้ายแรง จำนวน๗ คน และวินัยร้ายแรง จำนวน ๒ คน ซึ ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมดไม่พบว่ามีบุคลากรในส่วนราชการ ระดับกรมที่กระทำความผิดการล่วงละเมิดทางเพศ
กรณี(รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่๒/
๒๕๖๐, ๒๕๖๐) และจากกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญเพศชายสังกัดกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
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สาธารณสุขกระทำอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 รายในลักษณะไม่สมควรเป็นการคุกคามทางเพศ  และ
มีพฤติกรรมใช้อำนาจข่มขู่ต่างๆทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัวซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ (รัฐบาลไทย,ทำให้เกิด๒๕๖๐) ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำแนว
ปฏิบัติเพื ่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ในศักดิ์ศรีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา มีความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงา ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 
            ๑.๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทาง
เพศ ในการทำงานของ โรงพยาบาลพล 
            ๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานของ โรงพยาบาลพล 
            ๑.๒.๓เพื่อติดตามกำกับตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดดูแล 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลพล
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บทที๒่ 

 
 
 

การประมวลทฤษฎีที่ถูกต้อง 
 

  แนวปฏิบัติเพื ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำของ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้ประมวลทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติทั ้งระดับสังคม องค์กร และบุคคล ในส่วนนี ้ขอนำเสนอเกี ่ยวกับทฤษฎีมี
รายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ 
  คำว่า“การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใช้ครั ้งแรกในปี.ศ.๑๙๖๔ โดยอยู ่ใน
รูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน(Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, 
๒๕๕๔) แต่เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน  REDMAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม
ผู้หญิง ๙,๐๐๐ คน เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศปรากฏว่าประมาณร้อยละ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศ 
และหลังจากนั้นเป็นต้นมาการคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน ใน
ปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังจนทำให้มีผู ้ให้ความหมาย 
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกต่างกันออกไปสภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภาวิภานราภัย , 
๒๕๕๔) ได้ให้นิยามของการคุกคามทางเพศว่า“เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยโดยจงใจหรือซ้ำวาจาๆซาก ๆ 
เป็นการแสดงท่าที หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เป็นความหมายทางโดยที่ฝ่ายหญิงไม่พอใจและ
ต้องการให้เกิดขึ ้นในขณะที่ Irish Nurses Organization ได้ให้คำนิยามของการคุกคามทางเพศว่าเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ต้องการการตอบสนอง และเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่อง
เพศซึ่งแสดงออกโดยการคุกคาม ทำให้บุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยามดูถูกศักดิ์ศรีและ
หนักใจต่อพฤติกรรมที่เกิดข้ึน (Mr. kwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, )๒๕๕๔ 
  ใ น  ค . ศ .  ๑๙๘๐  The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ไ ด ้ ใ ห้
ความหมาย ของการคุกคามทางเพศว่าเป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะ
เป็นทั้ง ร่างกายหรือทางวาจาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 
  ๑. การยอมจำนนต่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศเพราะเป็นเงื่อนไขกำหนดการจ้างงาน 
  ๒. การยอมจำนนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกนำมาเป็นพ้ืนใน
การจ้างงาน 
  ๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมายซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลโดยไม่มี
เหตุผลโดยการขู่การเป็นศัตรูหรือทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
(Goodner,1994อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย,)๒๕๕๔ 
  การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้นมักจะส่งผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
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ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อยปานกลาง หรือมากโดยขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล 
(Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, )๒๕๕๔จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมายของการ
คุกคาม ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะด้วยกันคือ 
  ๑. เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศท้ังทางร่างกายและวาจา  
  ๒. เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้เชื ้อหรือพอใจ หรือเชิญต้องการให้เกิดขึ้น            
  ๓. เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและความสามาร
ในการทำงานของสตรี 
   การคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาการประจบประแจงเกี่ยวกันการชื่นชมฝ่าย
ตรงข้ามหรือแม้แต่การกระทำชำเราฉะนั้นการคุกคามทางเพศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการจ้างงาน 
เพศหญิงในปัจจุบัน(Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการ
คุกคามทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงานอายุสีผิวและสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald 
&Merker,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) โดยปกติแล้วการคุกคามทางเพศนั้นจะเป็นปัญหา
มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู ้ทำการคุกคามพฤติกรรมผู ้ถูกคุกคามพฤติกรรมของผู้คุกคาม/
พฤติกรรมของบุคคลรอบข้างและพฤติกรรมของบุคคลที ่อยู ่รอบข้าง/พฤติกรรมของผู ้ถ ูกคุกคาม
(Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization : ILO) ได้นิยาม การ
คุกคามทางเพศในที่ทำงานไว้ว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ ่งซึ ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการต่อ
ผู้ถูกกระทำการคุกคามทางเพศในที่ทำงานต้องมีลักษณะสองประการดังนี้ 
  ๑.การแลกประโยชน์กันกล่าวคือมีการให้ผลประโยชน์เรื่องงานเช่นการขึ้นค่าตอบแทนการเลื่อน
ตำแหน่งขึ้นหรือแม้แต่การจ้างงานต่อไปถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ 
  ๒. การสร้างสภาพการทำงานที่ไม่เป็นมิตรซึ่งทำให้เกิดเหตุที่คุกคามเหยื่อหรือทำให้เหยื่อทั้งนี้
พฤติกรรมที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ถือว่าเป็น
การคุกคามทางเพศประกอบด้วยทางกาย ได้แก่ ใช้ความรุนแรงทางกายสัมผัสเข้าใกล้ชิดโดยไม่จำเป็นทาง
วาจาได้แก่ออกความเหหรือถามคำถามเกี่ยวกับรูปโฉมวิถีชีวิตรสนิยมทางเพศการละเมิดด้วยการติดต่อทาง
โทรศัพท์การไม่ใช้วาจา ได้แก่ ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศแสดงวัตถุทางเพศ 
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึงการกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่
เป็นการบังคับใช้อำนาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอ่ืนทำนองเดียวกัน โดยประการที่
น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมาย
รวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจาก
การสร้างเงื ่อนไขซึ ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั ้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อ ทั ้งใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา 
  จะเห็นได้ว่าความหมายของการคุกคามทางเพศมีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่ง ที่
เหมือนกัน คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝ่ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่
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ต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งก็มีทั้งการใช้วาจาการสัมผัสทางกายหรือการแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายในทาง
เพศ แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อยแต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา
ความรุนแรง ของปัญหาแนวทางแก้ไขและตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด
(International Labour Organization, 2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
 
๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ 
          Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภาวิภานราภัย,๒๕๕๔) ได้จำแนกรูปแบบของการคุกคาม
ทางเพศ ออกเป็น๔ รูปแบบ ตามคู่กรณีคือ 
          ๑. ชายคุกคามหญิง(Male Harass Female) 
          ๒. หญิงคุกคามชาย(Female Harass Male) 
          ๓. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ(Heterosexual Harass Homosexual)  
          ๔. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ(Homosexual Harass Heterosexual) แมคคิ
นอน(Mackinon,1979 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
ออกเป็น๔ รูปแบบ คือ 
          ๑. การใช้วาจาเช่นการพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศการขอนัดและการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก
ความหมาย 
          ๒. การสัมผัสทางกายเช่นการแตะ การลูบหลังการกอดรัดและการจูบ 
          ๓. การนัดหมายอันไม่เป็นที่ต้องการ 
          ๔. การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะทำงานWorking Women United Institute 
(WWUI) (อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย ,๒๕๕๔) ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ๖ 
รูปแบบ คือ 
          ๑. การยักค้ิวหลิ่วตาและการชำเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด 
          ๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ 
          ๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจำนนต่อการคาดค้ันหรือการเหน็บแนม 
          ๔. การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามลำพังเพ่ือความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจ 
            ๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือการเลื่อนตำแหน่ง 
          ๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง 
          นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศในรูปแบบใหม่ ผ่านทางสื่อสังคม(Social Media) เช่น การส่งภาพ
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์(application)ไลน์การส่งข้อความก่อกวนทางเพศอย่าง
ต่อเนื่อง การข่มขู่ว่าจะนำภาพลามกอนาจารของผู้เสียหายไปเผยแพร่ บนสื่อสังคมออนไลน์Social(Media) 
 
๒.๓ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ:สาเหตุและการดำเนินการแก้ไข 
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          ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศได้แบ่งออกเป็น๕ แนวคิดดังนี้  (Lee, Croninger, 
Linn, & Chen, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
          ๒.๓.๑ ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory) 
                 ทฤษฎีนี้อ้างอิงความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศลักษณะของร่างกายและ
ฮอร์โมน ที่แตกต่างกันทำให้เพศชายก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิงแนวคิดนี้กำหนดให้เพศชายเป็นผู้รุกรานและ
เพศหญิง เป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศถึงแม้ว่าเพศชายจะได้รับการสอนให้มีการควบคุมตนเองแต่ก็
ยากต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่ตามแนวคิดนี้วิธีที่ดีที่สุดในตัวคือการปกป้องกันและมักจะจำกัดวงที่
ผู้หญิงถึงแม้การลงโทษ เพศชายที่เป็นผู้รุกรานอาจจะเป็นประโยชน์กับสังคมแต่อาจจะไม่มีประสิทธิผลใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกต่อต้านเนื่องจากมีตัวอย่างที่ปรากฏว่ามี การ
ลวนลามผู้ชายและมีอัตราเพิ่ม 
          ๒.๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory)  
                 แนวคิดนี้กำหนดให้บุคคลเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกผ่านทางปฏิสัมพันธ์บุคคลที่
เยาว์วัยกว่ามีความยากลำบากในการสื่อสารความรู้สึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการดึงดูด 
ทางเพศไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมทางสังคมได้ จึงนำไปสู่ลักษณะพฤติกรรมที่ลวนลามคม
ได้ โดยวัยรุ่นหญิงมีทักษะทางสังคมมากกว่าวัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมที่ลวนลามน้อยกว่าชายแต่เมื่อบุคคล มี
วุฒิภาวะมากขึ้นพฤติกรรมนี้ก็จะลดลงถึงแม้บางคนไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแนวคิดนี้ 
ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างการตระหนักรู้ตนเองความเข้าอกเข้าใจและทักษะการสื่อสาร แต่มี
แนวคิดที่ค้านทฤษฎีนี้คือการคงอยู่ของการลวนลามทางเพศในที่ทำงานและข้อเท็จจริงที่ว่าคนบางคน ดู
เหมือนว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมที่ดี แต่ถูกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
          ๒.๓.๓ ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค 
                 แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทาง ที่
รุนแรงเช่นเดียวกับการทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวความเจ็บปวดบอบช้ำที่เหยื่อได้รับ เป็น
สาเหตุทำให้สูญเสียความสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจและเห็นว่าตนเองเป็นผู้ผิดวิธีการบำบัดด้วยกลุ่ม และ
การทำให้หายขาด (sublimation) โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้มากท่ีสุดของกา แต่
การเปลี่ยนแปลงใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมากแนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา 
สำหรับคนทั่วไป ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงโดยสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาไม่ได้จัดประเภทของการลวนลามทาง
เพศ เป็นความผิดปกติทางจิต 
 
 
          ๒.๓.๔ ทฤษฏีการทำร้ายโดยผู้มีอำนาจ (abuse of power theories)  
                 ทฤษฎีนี้กำหนดแนวคิดไว้๓แบบ ที่อธิบายกลไกการลวนลามทางเพศที่ผู้ชายข่ม
หรือครอบงำผู้หญิงไว้ดังนี้ 
                 ๒.๓.๔.๑ การลวนลามทางเพศเป ็นร ูปแบบของการสน ิทสนมท ี ่พ ิ เศษ 
(exclusionary intimidation) โดยคนที่มักจะปฏิบัติต่อผู้อื ่นด้วยความกรุณาอาจเป็นการลวนลามโดย
เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการขู่เข็ญในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคมแรงจูงใจของผู้บุกรุกจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัวที่จะ
สนิทสนมกับเหยื่อโดยตรง ที่ได้รับใหม่การลวนลามทางเพศจะเป็นการคงรักษาผู้หญิงให้สงบ 
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                 ๒.๓.๔.๒ การทำร้ายของผู้มีอำนาจในองค์กร(abuse of organizational power) 
ตามแนวคิดนี้คนที่อยู่ในหน่วยงานมีปริมาณอำนาจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทเช่นนายจ้างมีอำนาจ
เหนือลูกจ้างอาจารย์มีอำนาจเหนือศึกษาการลวนลามทางเพศเป็นผลโดยตรงมาจากอำนาจที่ไม่เท่าเทียม
กัน ระหว่างชายหญิงในองค์กรกาลวนลามทางเพศจึงเป็นการใช้อำนาจโดยทั่วไปผู้ชายมีบทบาทอำนาจสูง
ในหน่วยงาน แนวคิดนี้ถือว่าอำนาจเป็นการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปด้วยกันกับอำนาจแนวคิดนี้
จะไม่สามารถอธิบาย การลวนลามทางเพศระหว่างเพ่ือนได้ 
                 ๒.๓.๔.๓ การทำร้ายของผู้มีอำนาจทางสังคม(abuse of societal power) แนวคิด
นี้ สังคมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ชายให้มีอำนาจเหนือผู้หญิงโดยผู้ชายเป็นตัวหลักสำคัญในการทำพฤติกรรมการ
ลวนลาม ทางเพศ 
          ๒.๓.๕ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories)  
                  แนวคิดนี้มีทั้งส่วนที่แตกต่างจากทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วและคาบเกี่ยวกัน แต่โดย
หลักการแล้วทฤษฎีนี้เป็นวัฒนธรรมที่รายล้อมกับเหตุการณ์ของการลวนลามทางเพศที่เกิด มากกว่าบุคคล
หรือสังคมที่ใหญ่กว่าทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกล่าวถึงในนี้มี๔แนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคม
วิทยาและทฤษฎีความเป็นผู้หญิงดังนี้คือ 
                 ๒.๓.๕.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด์ (Freudian culture approach) 
แนวคิดนี้กล่าวถึงการมีอยู่ของการลวนลามทางเพศว่าเป็นความล้มเหลวของวัฒนธรรมที่จะเก็บกดหรือการ
ทำงาน ที่มีศักยภาพของแรงผลักดันที่ทำลายล้างระหว่างแรงขับที่ดำรงรักษาตนเองและแรงขับทำลายล้าง
ตนเองในคน การควบคุมแรงผลักดันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของสังคมการลวนลามทางเพศเป็นสัญลักษณ์ของ
สังคมที่แตกสลาย และเป็นภัยที่สำคัญต่อความมีระเบียบของสังคมทฤษฎีนี้อาจอธิบายได้ว่ าทำไมคนที่มี
ความประพฤติดีจำนวนมาก จึงเรียกร้องให้มีการเก็บกดกิจกรรมก้าวร้าวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่นและ
วิธีการตอบสนองกับการลวนลาม ทางเพศอีกวิธีหนึ่งคือการสร้างกฎประเพณีและพิธีกรรมต่างๆที่จะช่วยให้
ผู้ชายและผู้หญิงดูแรงเก็บกดผลักดันที่ ทำลายล้างนี้ 
                 ๒.๓.๕.๒ แนวคิดโครงสร้าง(structural approach) แนวคิดนี้เน้นบรรทัดฐาน ของ
สถานศึกษาท่ีคำนึงถึงเรื่องเพศและความก้าวร้าวทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนโครงสร้างว่าเป็นวิธี
หนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลทฤษฎีนี้อาจให้ความใส่ใจไปยังโครงการที่เป็นทางการและมีความ
ชัดเจ เช่นกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปที่โครงสร้างของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน
น้อย เช่นเรื่องราวของสิ่งที่ร้องทุกข์ได้รับการดำเนินการจริงความอดทนต่อพิธีกรรมและพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ทางการ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ขัดกับการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรในเรื่องการลวนลามทาง
เพศ สิ่งที่เป็นปรปักษ์ ของแนวคิดโครงสร้าง คือการมองว่าการตอบโต้นี้เป็นสิ่งที่ฝังแน่นและไม่เพียงพอ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความเชื่อและค่านิยมที่ซับซ้อนของคน 
                 ๒.๓.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีวิกฤต (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับ 
ทฤษฎีผู้มีอำนาจแต่แนวคิดทฤษฎีวิกฤตเน้นวัฒนธรรมการทำร้ายทางสังคมของสถานศึกษาทฤษฎีทั้งสอง 
มองการลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความก้าวร้าวทางเพศในสังคมทีว่ามีสาเหตุจากการ
โฆษณาใหญ่ขึ้นและการบริโภคทุนนิยมทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการเก็บกดทางสังคมที่ยาวนานในรูปแบบต่างๆ 
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ทางกฎหมาย ของความก้าวร้าวเช่นประเด็นที่ซ่อนเร้นของการถ่ายทอดทางสังคมในการ ลวนลามทางเพศ
ตามแนวคิดนี้ศึกษา เป็นการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความแปลกแยกซึ่ง
มีสาเหตุมาจากความรุนแรง ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมที่ถูกเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้โดยการจัด ให้มีความเมตตากรุณา โดยปัญหาต่างๆที่เก็บกดสามารถเปิดกว้าง
พูดคุยได้เพ่ือผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้นการตัดสินใจจะได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิต
จริงของผู้เรียนและบุคลากรยิ่งขึ้น 
                 ๒.๓.๕.๔ แนวคิดจริยธรรม(ethical view) แนวคิดนี้จะเห็นว่าการลวนลามทาง
เพศ เป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวขององค์กรที่จะปลูกฝังศีลธรรมจรรยาและความซื่อสัตย์ให้กับสมาชิก 
วิธีการแก้ไข วิธีหนึ่งได้แก่การเพ่ิมความใส่ใจขององค์กรกับพันธกิจทางด้านศีลธรรม จริยธรรมและเชื่อมโยง
ให้เกี่ยวข้องกับ สมาชิกโดยเน้นพฤติกรรมทางศีลธรรมจริยธรรมสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 
๒.๔ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ 

ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที ่กล่าวถึงในข้างต้นนั ้นแต่ละทฤษฎีมีข้อจำกัดที ่ไม่สาม 
ปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุมดังนั้นเลนนิค-ฮอลล์ (Lengnick-Hall, 1995 อ้างถึงใน 
พรวิภาวิภานราภัย,๒๕๕๔ ) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานโดย
ทฤษฎีนี ้ ระบุลักษณะบุคคลที ่เป็นผู ้คุกคามว่ามีบุคลิกภาพอย่างไรโดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและ
บุคลิกภาพ เช่น พวกฉวยโอกาส พวกไม่รู้ตัวสถานการณ์ที่มีโอกาสทำให้เกิดการคุกคามทางเพศในที่ทำเช่น
สัดส่วนชายหญิง ไม่เท่ากันมีเพศใดเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ แนวคิดนี้
กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณ์ที่จะทำให้เมินประสบการณ์ถูกคุกคาม
ทางเพศโดยพฤติกรรม การคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ๓ได้แก่ปริมาณความถี่ความรุนแรง
และรูปแบบโดยพฤติกรรม สามารถมีความต่อเนื่องจากการเกิดข้ึนครั้งเดียวจนถึงบ่อยมากพฤติกรรมอาจจะ
มีความรุนแรงมากเช่นถูกข่มขืน หรือรุนแรงน้อยเช่นภาษาที่หยาบคายการรุกรานและพฤติกรรมอาจอยู่ใน
รูปทางกายภาพเช่นการสัมผัส ที่ไม่ต้องการหรือในรูปภาษาเช่นข้อเสนอทางเพศที่ไม่ต้องการโดยที่เหยื่อมี
การตอบสนองการคุกคามทางเพศ โดยตรง ได้แก่การเผชิญหน้ากับผู้คุกคามหรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
หรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม ได้แก่การหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไม่ใส่ใจผู้คุกคามซึ่งการตอบสนองของ
เหยื่อได้รับการแทรกแซงจากการแปล ความหมายพฤติกรรมนั้นและการกระทำขององค์กรที่มีต่อพฤติกรรม
นั้นโดยประวัติส่วนบุคคลและภูมิหลัง ของเหยื่อจะมีอิทธิพลในการกำหนดว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการคุกคาม
ทางเพศหรือไม่และการตอบสนอง ของบุคคลอื่นอาจมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น
เช่นเพื่อนร่วมงานอาจจะบอกว่า เหยื่อวิตกไปเองทำให้เหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหม่การดำเนินการองค์การมีส่วน
สำคัญในการแปลความหมาย พฤติกรรมว่าเป็นการคุกคามทางเพศและมีส่วนที่แทรกอยู่ระหว่างความสัมพันธ์
ในการตอบสนองขอ และผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กรเช่นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เหมาะสมในทันที
อาจจะลดผลกระทบทางลบต่อการคุกคามทางเพศท่ีมีต่อผลลัพธ์ของบุคคลเช่นผลการปฏิบัติงานในทำนอง
เดียวกนัผลกระทบทางลบ ที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคลจะลดผลกระทบทางลบต่อผลลัพธ์องค์กรด้วย 

 
๒.๕ ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
   การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอย่างมากมายต่อเหยื่อ หรือผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทำงาน เห็นได้จากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จาก
การสุ่มตัวอย่างพบว่า ประมาณร้อยละ๒๕ ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเนื่องจากถูกคุกคามทาง



16 
 

เพศ(Kayeetal.,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา ของผู้ถูกคุกคามอีกด้วยอาทิความสามารถในการศึกษาการทำงาน โอกาสก้าวหน้า
ในการทำงานความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคลตลอดจนความมั่นใจในการทำงานลดลงซึ่งผลกระทบเหล่านี้
ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิต ของผู้ถูกคุมคามลดลงนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ๙๐ เกิดความผัน
แปรทางด้านอารมณ์ (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) คือเกิดความเครียดมีอารมณ์
โกรธกลัวซึมเศร้า อยากร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุมีความวิตกกังวล และรู้สึกต่ำต้อยคิดอยู่เสมอว่าทำไม
เหตุการณ์เช่นนี้ จึงเกิดขึ้นกับตนเองนอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกาย
ด้วยเช่นเบื่ออาหาร รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลน้ำหนักลดปวดศีรษะไม่ทราบ
สาเหตุนอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนได้น้อยไม่มีสมาธิ และอาจมีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและระบบ
ทางเดินปัสสาวะซึ่งอาการ ดังกล่าวจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกคุกคาและการ
ปรับตัวของผู้ถูกคุกคามทางเพศเอง โดยอาการเริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศคือมีความสงสัยหรือรู้สึก
สับสนว่าตัวเองผิดหรือไม่ในพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ถูกคุกคามทาง
เพศอาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เป็นความจริงซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมากเกินไปที่ถูกคุกคามทาง
เพศอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความวิตกกังวล ตลอดเวลา ผู้ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู้สึกในแง่ที่ไม่ดีต่อ
สถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทำงานกำลัง ศึกษาหรือทำงานอยู่เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้ความ
วิตกกังวลเพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ผู้ถูกคุกคาม ทางเพศเกิดภาวะซึมเศร้านอกจากนี้ความมั่นใจในตนเองยังถูก
ทำลายด้วย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูก จะลดคุณภาพในการทำงานลงในขณะที่นักเรียนนักศึกษาก็จะสนใจ
ในการเรียนลดลงและในที่สุดเมื่อไม่สามารถ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิดอาการทาง
จิตซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจากจิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่อไป (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา 
วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

กล่าวโดยสรุปก็คือการคุกคามทางเพศมีผลกระทบทั้ง๒ด้านคือกระทบต่อบุคคล และ
กระทบต่อองค์กรซึ่งหมายถึงสถานที่ทำงานและสถานศึกษาโดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมาก ต่อ
จิตใจอารมณ์สังคมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุกคามทางเพศซึ่งถ้าเกิดในสถานที่ทำงานก็จะทำให้ 
ผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐี เช่นในกรณีผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องออกจากงานหรือโอกาส 
ในความก้าวหน้าในการทำงานลดลงแต่ถ้าเกิดกับนักเรียนนักศึกษาแล้วคุณภาพในการศึกษาก็จะลดลง ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุกคามทางเพศและอาจมีผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ี
น้องเพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศสำหรับผลต่อองค์กรซึ่ งหมายถึงสถานที่
ทำงาน และสถานศึกษานั้นจะทำให้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษานั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัยทำให้มีการ
ปรับเปลี่ยน ผู้ทำงานอยู่เสมอขวัญและกำลังใจของผู้ทำงานลดลงซึ่งทำให้ผลผลิตของงานที่ทำลดลงด้วย 
 
๒.๖การช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ 
   ประมาณร้อยละ๑๒ ของผู้ที่ถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ(Charney, 
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศและการดูแล ผู้
ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเช่นประเภทหรือ
ชนิด ของการคุกคามทางเพศการปรับตัวของผู้ถูกคุกคามอายุเพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศเป็น
ต้น สำหรับการรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกันคือเริ่มด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลประกอบการรักษา 
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   ทั้งนี้ผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เห็นในลักษณะของความไม่แน่ใจ 
ในการเข้าหาบุคคลที่จะรับปรึกษากล่าวคือไม่แน่ใจว่าผู้ที่ให้คำปรึกษาจะช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่และไม่
แน่ใจ ในผู้ให้คำปรึกษาโดยคิดว่าผู้ที่รับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเอง(ซึ่งหมายถึงผู้ถูกคุกคามทางเพศ)เป็น
ผู้สร้างปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้ำสองแต่ในรายที่ผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศไว้วางใจ ในผู้ให้คำปรึกษาปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามการแก้ไขที่สำคัญก็คือตัวผู้ให้
คำปรึกษาต้องสร้าง สัมพันธภาพส่วนบุคคลโดยการแสดงความมั่นใจให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเห็นว่าผู้ให้
คำปรึกษาจะสามาร ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้โดยการพยายามเข้าใจในสถานการณ์ที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้
ประสบมาซึ่งอาจจะต้อง ใช้ระยะเวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้โดยเมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความไว้วางใจ
ในผู้ให้คำปรึกษาแล้ว ความเครียดครั้งท่ีสองจากผู้ถูกคุกคามทางเพศก็สามารถทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป
ได้จะหมดลง 
   ผู้ที่ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุกคาต่างยอมทางเพศรับว่าปัจจัยพ้ืนฐานและปัญหาของการ
สัมภาษณ์ ก็คือการผูกมิตรกับผู้ถูกคุกคามทางเพศนั่นเองซึ่งคาร์แมน(Carman, 1989 อ้างถึงใน พรวิภา 
วิภานราภัย,๒๕๕๔) ได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยฉะนั้นจึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศอย่างเต็มที่ให้ผู้ถูก
คุกคามได้เล่าเรื ่องประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใต้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่
ปลอดภัยเมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเริ่มให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ให้คำปรึกษาก็จะสามารถหาทาง
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุดจากการให้การรักษาพบว่าการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและการเข้าใจในปัญหาของผู้
ถูกทางเพศท่ีได้ประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จนอกจากนี้การ
เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะทำให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเองจะสามารถปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ดำรงในสังคมได้ตามอัตภาพ (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
 
๒.๗การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ 
   The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา 
วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้เสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศโดยเสนอไว้๒ ระดับคือ
ระดับนายจ้าง ผู้บริหารและระดับลูกจ้างดังนี้ 
 
   ๑. ระดับนายจ้างผู้บริหาร(Employer Prevention) ต้องมีการกำหนดนโยบายและแจ้ง
ให้ ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานมีการกำหดวิธีการฟ้องร้อง 
หรือการเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศโดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนอกจากนี้ควรมีการฝึก 
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจากนายจ้างผู้บริหาร และลูกจ้าง 
   ๒. ระดับลูกจ้าง(Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื ่องการป้องกัน
ตนเอง จากการถูกคุกคามทางเพศซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้ 
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        ๒.๑ เผชิญหน้าผู้ทำการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจำเป็นและขอร้อง
ให้ การกระทำดังกล่าว 
        ๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 
        ๒.๓ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยแสดงรายละเอียดใคร ทำอะไร ที่
ไหน และเวลาเท่าไหร่แล้วทำสำเนาเก็บไว้ 
        ๒.๔ หาผู้สนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองค์กรอื่นซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคาม 
ประเภทและผู้ทำการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทำให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ำหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่า 
นโยบายในที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญการให้ความรู้ 
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตลอดจนการออกกฎระเบียบต่างๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นั้น ก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานได้และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่ามี
การคุกคาม ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานจริงภายหลังจากการสอบสวนแล้วนายจ้างผู้บริหารมีกลวิธีใน
การจัดการคือ 
    ๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 
    ๒. เปลี่ยนหน่วยงาน 
    ๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus)  
    ๔. ให้ออก 
    ๕. ไล่ออก 
    ๖. แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคามเช่นให้การขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอ่ืน 
 
    ๗. จ่ายค่ารักษา (ถ้ามี) ค่าปรึกษา (จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่มีการ
ปรึกษาจิตแพทย์ และมีการฟ้องร้อง) 
    นโยบายของสถานที่ทำงานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
นอกเหนือจาก การป้องกันตนเองของผู้ทำงานแล้วการประกาศให้ผู้ทำงานทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมี
การคุกคามทางเพศ ในสถานทำงานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้และหากแม้มีการ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้น ในสถานทำงานจริงนายจ้างผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ
จัดการและสอบสวน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวมิให้เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนในสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาอีก 
 
    ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นจะต้องมีเหตุการณ์ ๑ หรือ๒ 
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ 
    ๑. ผู้ถูกคุกคามเหยื่อเก็บตัวไม่ยอมเปิดเผยเหตุการณ์ 
    ๒. มีการฟ้องร้องการเรียกร้องต่อสู้กันในระดับสูงต่อไป 
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บทที่ 3 
 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

 
   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
จัดทำขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคาม ในที่ทำงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กระทรวงสาธารณสุขจะ
สามารถ และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการ
สร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น และจะดำเนิน ต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อม ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 
 
   ๓.๑ ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
             การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึงการกระทำใด ๆ หรือ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ ที่เป็นการบังคับใช้อำนาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความแสดงด้วยเสียง
ท่าทาง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่าง
อื่นในทำนอง โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่า
และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทำการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ 
โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อ 
ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 
๓.๒ พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
           ๓.๒.๑ ระดับบุคคล 
         (๑) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา  
 และผู้ใต้บังคับบัญชา  
         (๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่
ไม่สนิทสนม/ เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอก
เวลาทำงาน เป็นต้น 
         (๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วง
ละเมิด/ คุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหาก
มีปาว เกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 



20 
 

         (๔) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงใน 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 
         (๕) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้องโดยเฉพาะ
นอกเวลา ทำงาน หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบ
ก่อนทุก 
         (๖) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็น
คุณค่าการทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
         (๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
         (๘) เพ่ือนร่วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยรักษาความลับรวมทั้งหาแนวทาง 
การช่วยเหลือที่เหมาะสม 
           ๓.๒.๒ ระดับองค์กร 
         (๑) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น 
ประกาศ คำสั่ง) ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
องค์กรรับทราบ อย่างทั่วถึงเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สร้าง
วัฒนธรรม และจิตสำนึกในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำ 
         (๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงาน รวมทั้งผู ้ที่
ดำเนินงานท กับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้างโดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วมฯลฯ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ทุกคน ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
         (๓) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุก
คน ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ 
หรือร้องเรียนกรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 
         (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความ
เสมอภาระหว่างบุคคล 
         (๕) หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สามารถ 
ป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศดังนี้ 
          (๕.๑) กรณีสำนักงานควรจัดสถานที่ทำงานในลักษณะเปิดเผย โล่ง มองเห็นได้
ชัดเจน และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณท่ีเหมาะสม  
          (๕.๒) กรณีหน่วยบริการผู้ป่วย 

▪ โรงพยาบาล 
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             -ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะต้องมีผู้ช่วย
แพทย์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามอยู่ด้วย 
             -ห้องให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายแต่ควรคำนึงถึงการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน 
             -ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย 
             -จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่าง
หอพัก เจ้าหน้าที่ กับอาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ 

▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
             -จัดระบบเตือนภัย/การป้องกันเช่นกล้องวงจรปิดกริ่งสัญญาณเสียงดัง
ให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ได้ยิน 
             -จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้านญาติเพื่อนบ้านใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
             -จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่าง
หอพัก เจ้าหน้าที่ กับอาคารบริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ 
         (๖) จัดให้มีช่องทางและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน กรณี
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานที่ทำให้ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่าได้ได้อย่างเหมาะสม 
กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยัง ตามสายบังคับบัญชาได้ 
         (๗) ผู ้ให้คำปรึกษาควรมีความสามารถรู ้ ในการช่วยเหลื อตามแนวทางของ
หน่วยงาน ที่กำหนด และต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ 
         (๘) กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                -ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงจำนวนไม่
เกิน๕คนประกอบด้วยประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
คู่กรณี โดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู ่กรณีโดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่ และให้มีบุคคลที่
ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือ 
                -ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการสอบข้อเท็จจริง 
         (๙) การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีและเป็นไป 
ตามเวลาที่กำหนดในแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการ และ
ต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้ เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน กรณีที่
ขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 
         (๑๐) หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน เมื่อมีการ
ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ หรือการดำรงชีวิต หาก
จำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานรวมถึงข้อร้องขอ
ของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคล หรือที่รับผิดชอบตามความ
เหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
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         (๑๑) หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดยในระหว่างการร้องเรยีน 
ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียว และต้องมีการให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่แสดงเอกสารรวมทั้งสิทธิในการ/ พยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหา 
         (๑๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนว
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามแบบรายงาน ที่
กำหนดมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานไปยังศูนย์ประสานเพื่อ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลา 
ของทุกปี 
 
๓.๓ ลักษณะการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
             การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวางซึ่งไม่สามารถระบุ
เพศ ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่
ต้องการ และมีความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด
ทางเพศ อาทิ 
     (๑) การกระทำทางสายตา เช่น 
         - การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอก หรือจ้องลง
ไปที่คอเสื้อ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกลเช่นเดียวกัน 
เป็นต้น 
     (๒) การกระทำด้วยวาจา เช่น 
          -การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรงและการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
          -การชักชวนให้กระทำการใดๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้อ 
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ           
          -การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน 
          -การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ
การพูดส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศการสร้างเรื่องโกหก หรือ
การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
      (๓) การกระทำทางกาย เช่น 
          -การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการถูไถ
ร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบการหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวย
โอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก 
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          -การรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายไม่ให้ความสนใจการตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไปการต้อนเข้ามุม 
หรือขวางทางเดินการยักคิ้วหลิ่วตาการผิวปากแบบเชิญชวนการส่งจูบการเลียริมฝีปากการทำท่าน้ำลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
      (๔) การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
          -การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงานทุนการศึกษาผล
การเรียน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอม
มีเ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพเป็นต้น 
          -การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย กา
รบ ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา 
      (๕) การกระทำอ่ืนๆ ของการกระทำทางเพศท่ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น 
          -การแสดงรูปแบบ วัตถุและข้อความที่เกี ่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพ
เปลือย ในที่ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
          -การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่นแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือยการการเขียนหรือ
วาดภาพ ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ 
          -การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน์ เช่น ทวิต
เตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 
๓.๔ สิ่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
          (๑) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ 
          (๒) ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระทำหยุดการกระทำและเรียกผู้อ่ืนช่วย 
          (๓) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึ ก (video 
clip) (หากทำได้) 
          (๔) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้ น วัน เวลา 
และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ/ หรือของพยานและบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึง 
หรืออยู่ในเหตุการณ์ 
          (๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจราบทันที 
          (๖) หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นบุคคล
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองโดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก 
          (๗) กรณีผู้ถูกกระทำอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทำ 
 
๓.๕ หลักการพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
             การช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศควรดำเนินการตามหลักการพื้นฐาน 
คือLIVES ประกอบด้วย 
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            (๑) การรับฟังListen(: L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่าง
ตั้งใจ ด้วยความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูกผิด เพ่ือให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่
ตน ต้องการกับบุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวการรับฟังเป็นส่วนสำคัญ
ที่สุด ที่จะเยียวยาทางด้านอารมณ์ 
           (๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล (Inquire about Needs and Concerns: 
I) หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความจำเป็นและ
ความกังวล ด้านต่างๆ ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทั้ งทางอารมณ์ทางกาย ทางสังคมและการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อที่จะรับรู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและเคารพ
ต่อความต้องการ และตอบสนองต่อความจำเป็นที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องการ รับฟังและให้
ความใส่ใจ ต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจำเป็นและความกังวล ซึ่งต้องแยก
ความจำเป็น และข้อกังวล เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความจำเป็นทางกายความจำเป็นทางอารมณ์ หรือความ
จำเป็นทางเศรษฐกิจ ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทางสังคมที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศจำเป็นต้องได้รับ 
          (๓) การทำให้ผู ้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) 
หมายถึง การแสดงออกถึงความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความ
มั่นใจว่า ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่าเพ่ือให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบ
ว่า ความรู้สึกของตนเป็นสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยู่ 
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว 
           ทั้งนี้การให้คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอื่นหมายถึงการให้บุคคลนั้นรับรู้ถึงการรับฟัง 
อย่างตั้งใจและเข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกล่าวพูดตลอดจนเชื่อโดยที่ไม่ตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟัง 
          (๔) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูก
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคามหาก
เกิดความรุนแรง ขึ้นอีกเพื่อช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวางแผนถึง
ความปลอดภัยในอนาคต 
           ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเอง 
แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ และยังไทราบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งควรอธบิาย 
ให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบว่าความรุนแรงจากคนใกล้ชิดจะไม่หยุดได้ด้วยตัวเอง แต่มี
แนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและจะเกิดบ่อยครั้ง 
           ทั้งนี้การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ไม่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการพูดคุยในครั้งเดียวควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยนี้ดัง 
             (๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการได้รับความรุนแรงทางเพศโดยผู้ถูกกระทำ
รุนแรง ทางเพศมักจะรู้จักผู้ที่กระทำ 
             (๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด 
          (๕) การช่วยเหลือ (Support)หมายถึงสนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดย
ให้เข้าถึงข้อมูลบริการและการช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเข้าถึง
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แหล่งช่วยเหลือสำหรับด้านสุขภาพความปลอดภัยและการช่วยเหลือทางสังคมทั้งนี้สามารถ พูดคุยกับผู้ถูก
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจำเป็นที่ต้องการโดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้ 
            (๕.๑) สอบถามผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญท่ีสุดสำหรับตนในขณะนี้ 
โดยสอบถามว่าอะไรที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอได้มากที่สุดหากสามารถช่วยเหลือได้
ในขณะนี้ 
            (๕.๒) ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่ม ี
            (๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคมโดยพิจารณาว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคาม ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัวเพื่อน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม่
และมีบุคคล ซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่ 
 
๓.๖ การดำเนินงานตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ
ทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
             กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ทั ้งสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำนัก
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก 
ดำเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานดังนี้ 
             (๑) ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ 
ในการทำงานทุกรูปแบบ 
             (๒) แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน
การทำงาน ประจำหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางใน
การทำงานในระดับหน่วยงาน 
             (๓) จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานของหน่วยงาน 
             (๔) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
ในการทำงานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
             (๕) จัดกิจกรรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ  เพื่อป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง 
             (๖) จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที ่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือ
คุกคาม ทางเพศในการทำงาน 
             (๗) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ทุก ๖ เดือน 
ตามช่วงเวลา เช่น กลางวัน และกลางคืน 
             (๘) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทำงาน 
             (๙) แก้ไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันท ี
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             (๑๐) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานให้คณะทำงาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
             (๑๑) รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ในการทำงานของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 
๓.๗ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
             (๑)  เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู ้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ ที่
กระทบต่อหน้าที่ การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่
ทำงานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์ ผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
             (๒) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถาน หรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตามความเหมาะสม 
             (๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๓.๘ มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
             (๑)  ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมแล 
การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน 
             (๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่าเต็มท่ี รวมทั้งสิทธิในการ
แสดงเอกสาร/ พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
 
๓.๙ ช่องทางการ้องเรียนกรณี การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวง
สาธารณสุข 
           (๑)  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธาร 
www.stopcorruption.moph.go.th 
           (๒)  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ปณฝปณ. กระทรวงสาธารณสุข.9 11000 
 
๓.๑๐ หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
             (๑)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
             (๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
             (๓) ศูนย์พึ่งได ้OSCC (: One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
             (๔) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับกรม 
             (๕) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ ๔ 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยกรณีการล่วงละเมิด  
หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

 
๔.๑ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียก 
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 (๑) ขอบเขต 
                 เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องร้องเรียนกรณี
การล่วงละเมิดจากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานจากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทำงานของหน่วยงา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสรุปเนื้อหา และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ ฯ ได้รับเรื่องแล้ว ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากผลการไกล่เกลี่ยเป็นที่พอใจของผู้เสียหายฯ 
และผู้เสียหายยินยอม ให้คณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แต่หากผู้เสียหายยังคงประสงค์จะดำเนินการทางวินัย
กับผู้กรล่วงละเมิดจะทำ หรือคุกคามทางเพศให้คณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยต่อไป 
         (๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                 ๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียนกรณีการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานจากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                 ๒) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียนรับ 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
                 ๓)เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรับเรื่องและทำการสรุปเนื้อหาแล้วเสนอเรื่อง 
ต่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรว ง 
สาธารณสุข
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                 ๔)หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขตามที่จะพิจารณา
เรื่องหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเสนอและลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
                 ๕) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างผู้เสียหายฯ และผู้กระทำการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานหากผู้เสียหายยินยอมให้ยุติเรื่องกรรมการให้คณะฯ ยุติเรื่อง แต่
หากผู้เสียหายยังคงต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดกรรมการฯให้คณะเสนอเรื่อง ไปยัง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป 
                 ๖) เข้าสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย 
 
๔.๒ กระบวนการดำเนินการทางวินัย 
๔.๒.๑ กรณีข้าราชการกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
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          (๑) ขอบเขต 
                 เริ่มจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหายต้อง
ให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ 
ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้อง 
คณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
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เมื ่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื ่องได้หากมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื ้องต้น
ดำเนินการ ดังนี้ ๑) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย อย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามให้สั่งยุติเรื่องอกล่าวหา
และหากผลการสอบสวน เห็นว่ากระทำผิดให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือนแล้วแต่กรณี
หรืองดโทษ ๒)กรณีมีมูลความผิดวินัย อย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แล้ว
เสร็จเมื่อสอบสวนให้รายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั ่งยุติเรื ่องหากกระทำผิดตามข้อ
กล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษปลดออก หรือไล่ออกแล้วแต่กรณีรายงาน
ไปให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา แล้วสั่งตามมติของ อ .ก.พ.ระทรวงสาธารณสุขนิติกรประจำเขต
และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม ดำเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้เสียหายทราบ รายงาน
ผลให้สาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต และแจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 
          ( ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                 ๑) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วและผู้เสียหายต้องการ
ให้ดำเนิน ทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไปต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ผ่าน
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
                 ๒) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่
เกลี่ยแล และผู้เสียหายต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไปจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
                 ๓) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียนรับ 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ 
                ๔) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสา
ธารสุข 
                ๕) ผู ้อำนวยการกลุ ่มสร้างวินัยและระบบคุณธรรมเสริ พิจารณาเรื ่องตามที่นิติก 
ผู้รับผิดชอบเสนอ และลงในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขาม 
                ๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  พิจารณาเรื่อง
ที่เสนอ 
               ๗) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนพิจารณาและสั่งการ 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทำ
ผิดหรือไม ่
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               ๘) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                ๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 
         ๙.๑) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ 
         ๙.๒) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
         ๙.๓) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
                ๑๐) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย 
           ๑๐.๑) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยาน ในเบื้องต้น
อยู่แล้วและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูก และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 เห็นว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็
ได้ หรือ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่า
ไม่ได้กระทำผิด ตามข้อกล่าวหาก็ให้สั ่งยุติเรื่องแต่ผลการสอบสวนเห็นว่ากระทำผิดต ามข้อกล่าวให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแล้วแต่กรณีแล้วรายงานอ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข 
           ๑๐.๒) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนา ตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน.2551 วินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 93 เมื ่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็ นต่อผู ้ส ั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล ให้สั่งยุติเรื่องแต่
หากได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนลดเงินเดือน ง ปลดออก หรือไล่ออก
แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 
             ทั้งนี้ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกคำสั่ง
ลงโทษต้องส่งเรื ่องให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาโทษก่อน 
                ๑๑) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย 
               ๑๒) ผู้สั่งบรรจุตามมาตรา 57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ก.พ. 
               ๑๓) นิติกรประจำเขต และผู ้อำนวยการกลุ ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ดำเนินการ 
           ๑๓.๑) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
           ๑๓.๒) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต รับทราบผล 
           ๑๓.๓) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
           ๑๓.๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล 
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๕.๒.๒  กรณีพนักงานราชการกระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   
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(๑) ขอบเขต 
      เริ่มจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ
ทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี ่ยแล้ว และผู้เสี ยหาย 
ต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับ ให้ป ฏิบัติ
ราชการแทน ผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อพิจารณา หรือ
พิจารณาเบื้องต้นคณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นดำเนินการ 
ดังนี้ ๑) มีมูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐ าน ให้สั่ง
ลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อย่าง
ไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการ
สอบสวน เห็นว่ากระทำผิดให้สั่งลงโทษลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทนแล้ว มี
มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวน ให้รายงานผล
การสอบสวน และเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณา เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั ่งยุติเรื ่อง หากกระทำผิดตามข้อกล่า ภาคทัณฑ์ ตัดเงิน
ค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน หรือไล่ออกนิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรมดำเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้สาธาร ประจำเขต และแจ้งผลการ
ดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวบรวม 

 
 

  (๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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         ๑) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหายต่ อ ให้
ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอ ให้ปฏิบั ติราชการ
แทนผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
         ๒) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล 
และผู้เสียหายต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไปจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
         ๓) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียนรับ ใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ 
         ๔) นิติกรผู ้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
         ๕) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่ ผู้รับผิดชอบ
เสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         ๖) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนพิจารณาเรื่องที่
เสนอ 
         ๗) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการพิจารณาและสั่งการ
ทน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงาน กระทำ
ผิดหรือไม ่
         ๘) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         ๙) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณาในเบื้องต้น 
              ๙.๑) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้ 
             ๙.๑) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
             ๙.๑) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
       ๑๐) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
             ๑๐.๑) กรณีมีมูลที ่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยาน ใน
เบื้องต้นอยู่แล้วและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบและรั บฟังคำชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหา และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี  
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ 
ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาก็ ให้สั่งยุติเรื่องแต่หากผลการสอบสวน เห็นว่า
กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่ 
 
             ๑๐.๒) กรณี มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงปลัดกระทรวงสาธารณให้ สุข แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห 
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติ
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เรื่อง แต่หากได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี 
       ๑๑) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ 
             
             ๑๑.๑)  แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
             ๑๑.๒) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต รับทราบผล 
             ๑๑.๓) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
       ๑๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล 
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๔.๒.๓ กรณีลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทาง
เพศในการทำงาน 
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(1) ขอบเขต  
เริ่มจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน

การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว และผู้เสียหาย 
ต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับ ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อพิจารณา หรือ
พิจารณาเบื้องต้นคณะกรรมการสืบสวนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น ดังนี้ 1) มี
มูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้สั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างไม่ร้ายแรงก็
ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหาก เห็นว่ากระทำผิดให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษมีมูลความผิดวินัยแล้วแต่กรณี2) อย่างร้ายแรง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบ และเสนอ
ความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเม่ือได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้  
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่องดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หากกระทำผิ ตัดค่าจ้า 
ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี นิติกรประจำและผู้อำเขตนวยการกลุ่มเสริมสร้าง
วินัย และระบบคุณธรรมดำเนินการ เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้สาธารณสุขนิเทศก ์และ
แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการมทาง

เพศในงาน ของกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วและผู้เสียหาย
ต้องการ ให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอ ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนผ่านกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  

2) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการไกล่
เกลี่ยแลและผู้เสียหายต้องการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไปจากคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข  

3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมลงทะเบียน
รับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งเรื่องไปยังนิติกรผู้รับผิดชอบ 

4) นิติกรผู้รับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธาร  
5) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามท่ี 

ผู้รับผิดชอบเสนอและลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชกพิจารณาเรื่องที่เสนอแทน  

7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และข้อ 10 ของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556) หรอืผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชกพิจาร
แทน 
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และสั่งการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ลกูจ้างประจำที่ควรกล่าวหาว่า 
หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นกระทำผิดหรือไม่ 

8) คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้

ยุติเรื่องได้ 
9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)  
9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 

10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยมีพยานหลักฐาน  
ในเบื้องต้นอยู่แล้วและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูก 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง
คณะกร สอบสวนก็ได้หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผลการ
สอบสวน เห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาก็ให้สั่งยุติเรื่องแต่ผลการสอบสวนเห็นว่ากระทำผิดตามข้อ
กล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี  

10.2) กรณี มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงปลัดกระทรวงสาธารณให้ สุข แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห 
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติ
เรื่อง แต่หากได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก 
หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี  

11) นิติกรประจำเขต และผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการ 11.1) แจ้งผลให้ผู้
ร้องทราบ  
11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศก์ประจำเขต รับทราบผล 

11.3) แจ้งผลการดำเนินการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
12) ศูนย์ปฏิบัติการต ่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก 
ตัวอยา่ง 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
(สามารถปรับให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของหน่วยงาน) 

 
****************************************** 
 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื ในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และ การถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติ แนวปฏิบัติ
นี้.........................................(หน่วยงาน) จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 
ให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้ การ
กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณี เรื่องการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่
จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดคุกคามิดทางเพศข้ึน 
 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 
การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศท่ีเป็นการบังคับ การใช้อำนาจที่ได้ 
 
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสารอมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ 
ลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอ่ืนในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อืน่ ความ
เดือดร้อนรำคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการ รังควานหรือการ
กระทำใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้าง
งาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงาน และเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา 
 
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับ 
 

• บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับ/ ผู้ที่ไม่สนิทสนม/
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงาน ทำงาน เป็นต้น 
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• บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม 

ทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว
เกิด ขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
 

• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีที่โดยตรงในการป้องกันและมี ปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่การทำงาน 
 

• ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ทำงานหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศแบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ
ก่อนทุกครั้ง 

 
• บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุ การ

ทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
 

พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็น
เรื่องท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามาร 
 
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทำเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำ ไม่
ต้องการและมีความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วง หรือคุกคาม
ทางเพศ อาทิ 
 

๑. การกระทำทางสายตา เช่น 
การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป 
 
ที่คอเสื้อ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อ่ืนที่อยู่บริเวณ เช่นเดียวกันเป็นต้น 
 

๒. การกระทำด้วยวาจาเช่น 
• การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 

 
• การชักชวนให้กระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่

ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 

• การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การ
โทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปทางเพศจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่
ทำงาน 
 

• การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ 
และการพูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก
หรือ การแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อ่ืน 
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๓. การกระทำทางกาย เช่น 

 
• การสัมผัสร่ายของผู้อ่ืน การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ 

การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัดและการสัมผัสทางกาย
อ่ืน ใดที่ไม่น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งตักเป็นต้น 
 

• การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วยหรือตั้งใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือ ขวางทางเดิน การหยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำ 
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 

๔. การกระทำอ่ืนๆ เช่น 
 

• การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภา ในที่
ทำงานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
 

• การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การโชว์ปฏิทินโป๊การเขียนหรือวาดภาพทาง
เพศ ในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ ที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น  
๕. การกระทำทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
 

• การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 
ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิด ถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
เพศเป็นต้น 

 
• การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย 

การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
 
สิ่งท่ีควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 

• แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือ คุกคามทางเพศนั้น  

• ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 

• บันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย ถ่ายVideo 
Clip (หากทำได้) 
 

• บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น เวลา และ
สถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึน ชื่อของพยานและ/หรือบุคคล ซึ่งถูกกล่าวถึง หรืออยู่ใน
เหตุการณ์ 
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• แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 

 
• หารือบอกเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนกับเพื่อนร่วมงานหรือเพ่ือน และแจ้งปัญหากับ

ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ ไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
 

• กรณีผู้ถูกกระทำอาย/กลัวอาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอม  
จากผู้ถูกกระทำ 
 
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ 

การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางกา 
ในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก 
สิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ 
 

• ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด/เขียนถึงผู้กระทำเพ่ือแจ้งให ทราบ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ ผู้ถูกกระทำอาจขอให้มีคนอยู่เป็น ในนามตนเอง
ได้ 
 

• ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้ 
o ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ หลังจากเกิดเหตุการณ์ 
 
และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงภายใน๑๕วัน หากไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่าผู้บังคับบัญชา 
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

o ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยเหลือ การ
ประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ย การยุติเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เช่นเดียวกัน 
สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการ 
 

• ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง ไม่เกินจำนวน ๕ คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดขอ โดยมี
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่ง ที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้า
ร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการหรือ สอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้
รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย ขอให้ นำข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
ประกอบการดำเนินการทางวินัย 
 

• ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลา ได้อีก 
๓๐ วัน 
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• ให้คำแนะนำหรือการสนับสนุนผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเท และจะไม่ถือว่าผู้

ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริง 
 

• เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ 
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากับผู้กระทำเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีพฤติกรรมการล่วง หรือคุกคามทาง
เพศเกิดข้ึนอีก จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอม จากท้ังสองฝ่าย การ
นำเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคู่ความไม่ใช่ โดยความยินยอมของผู้ถูกกระทำ 
ฯลฯ 

 
• เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลาย

ลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ  
• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 
ช่องทาง/ วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

• หน่วยงานจัดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ต 
 

• ผู้ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์ เช่น จดหมาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น 
 

• ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่า กระบวนการ 
หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
 
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
 

• ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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