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คํานํา 
  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู 
ทำงานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานที่บุคลากรควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งยัง 
ขัดขวางโอกาสตางๆ ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ 
แมประเทศไทยไดมีประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และกำหนดโทษสำหรับ 
ผูกระทำการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม แตสถานการณของการลวงละเมิดหรือ
คุกคาม ทางเพศยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงานของ บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลวังโปงจึงไดจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา การลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณฉบับนี้ขึ้น เพื่อให บุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณทุกคน ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานมีความตะหนักและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหา การลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงานท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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หนา 

คำนำ 

สารบัญ 

แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด      1 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    1 
ลักษณะการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ     3 
ส่ิงท่ีควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      4 
หลักการพ้ืนฐานในการใหความชวยเหลือผูท่ีถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   4 
มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน       5 
มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา         6 
หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขภายในกระทรวงสาธารณสุข      6 

 

 



๑ 
 
 
 
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงานของโรงพยาบาลวังโปง 

 แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน จัดทำข้ึน โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความ เคารพในศักดิ์ศรีและ
ปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในท่ีทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบใน การกระทำและปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัตินี้ โรงพยาบาลวังโปงจะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการ ตอกรณีการรองเรียนเรื่อง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งจัด
สภาพแวดลอมและมาตรการตางๆ เพ่ือลด ความเสี่ยงท่ีจะทำใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศข้ึน 

  ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การ
กระทำใดๆหรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศ ที่เปนการบังคับใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนา ดวย วาจา ขอความ ทาทาง 
แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจาร เก่ียวกับเพศ หรือกระทำอยางอ่ืน
ในทำนองเดียวกัน โดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน รําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูก
เหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการ กระทำการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทาง
เพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการ จางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอ
ผูเสียหาย ท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ระดับบุคคล 

(๑) บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 
(๒) บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกายให

เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา ผูท่ีไมสนิทสนม| เพศตรงขาม หรือมีผูท่ี
ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงานเปนตน 

(๓) บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด / คุกคามทาง เพศท่ี
เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดขึ้นกับเพื่อน
รวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมท้ังความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 

(๔) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน ปญหา การลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน 

(๕) ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทำงาน หรือ
ปฏิบัติงานตางจังหวัด / ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอนทุกครั้ง 

(6) บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณคา การ ทำงานของ
ตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 

(๗) สรางทัศนคติใหบุคลากร ไมทน ไมยอมรับ และไมเพิกเฉย ตอพฤติกรรมการลวงละเมิด หรือ 
คุกคามทางเพศ 
(8) เพ่ือนรวมงานท่ีรับทราบปญหาตองไมเพิกเฉยและรักษาความลับ รวมท้ังหาแนวทาง การ ชวยเหลือท่ีเหมาะสม 
 

ระดับองคกร 



๒ 
 

(๑) หนวยงานจะตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร (เชน ประกาศ คำสั่ง) ใน การสงเสริม
ความเทาเทียมกันระหวางบุคคล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบ อยางท่ัวถึง เพ่ือใหบุคลากร
ปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สรางวัฒนธรรมและ จิตสำนึก ในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและ
กัน) อันจะเปนการปองกันไมใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในท่ีทำงาน 

(๒) หนวยงานจะตองมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศ
ในท่ีทำงาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีทำงานในหนวยงาน รวมทั้งผูท่ีดำเนินงานที่ เกี่ยวของ กับหนวยงาน เชน 
นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมี สวนรวม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยอมรับ 
รวมท้ังตองประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักแกบุคลากร ทุกคน ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

(๓) หนวยงานจะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคน ใหได รับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือ หรือ รองเรียน กรณีเกิดการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน 

(๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมเพ่ือเกิดการเรียนรูและยอมรับความเสมอภาค ระหวางบุคคล 
(๕) หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการลวงละเมิด หรือคุกคาม ทางเพศ และ

แนวทางในการแกไขในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น จัดสภาพแวดลอมที่ดี ที่สามารถ ปองกันปญหา การลวงละเมิดทางเพศ 
ดังนี้ 

 - กรณีสำนักงาน ควรจัดสถานท่ีทำงานในลักษณะเปดเผย โลง มองเห็นไดชัดเจน ติดตั้ง กลองวงจร
ปดเพ่ือบันทึกภาพในบริเวณท่ีเหมาะสม 
  - กรณีหนวยบริการผูปวยในโรงพยาบาล หองตรวจเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด และ จะตองมี
ผูชวยแพทย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสามอยูดวย หองใหคำปรึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด และเปนไปตามกลุมเปาหมาย 
แตควรคำนึงถึงการปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ี ทำงาน ติดตั้งกลองวงจรปดใหเพียงพอในการรักษา
ความปลอดภัย 
  - จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวางหอพักเจาหนาที่ กับอาคาร บริการ
ผูปวย อยางเพียงพอ เชน กลองวงจรปด กริ่งสัญญาณเสียงดัง 

(๖) จัดใหมีชองทางและกำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน กรณีการลวงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน ท่ีทำใหผูรองเรียนมีความมั่นใจไดวา ไดดำเนินการ ไดอยางเหมาะสม กรณีที่ผู
รองเรียนไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานในสังกัด ตามสาย บังคับบัญชาได 

(๗) ผูใหคำปรึกษาควรมีความรูความสามารถ ในการชวยเหลือตามแนวทางของหนวยงาน ที่ กำหนด และ
ตองไมเพิกเฉย รวมถึงตองรักษาความลับ 

(8) กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
 - ใหหัวหนาหนวยงานดำเนินการแตงตั ้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริง จำนวน ไมเกิน ๕ คน 

ประกอบดวย ประธานคณะทำงานท่ีมีตำแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัด ของคูกรณี โดยมีตำแหนง
ไมต่ำกวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมี บุคคลท่ีผูเสียหายไววางใจเขา
รวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือ 
  - ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการสอบขอเท็จจริง 

(9) การแกไขและจัดการปญหาตองดำเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไป ตามเวลาที่ กำหนดในแนว
ปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน และ ตองเปนความลับ เวนแต
คูกรณีท้ังสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปนธรรมตอท้ังสองฝาย เทา เทียมกัน กรณีท่ีขยายเวลาออกไป ตอง
มีเหตุผลท่ีดีพอ 
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(๑๐) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนและผูเปนพยาน เม่ือมีการรองเรียนแลว ผู รองเรียนและผู
เปนพยานจะไมถูกดำเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอหนาท่ีการงาน หรือการดำรงชีวิต หาก จำเปนตองมีการดำเนินการใดๆ 
ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยาน รวมถึงขอรองขอ ของผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน 
ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผู
รองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

(๑๑) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรียน ยังไมถือวาผู ถูกกลาวหามี
ความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน และตองมี การใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร / พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

(๑๒) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองประกาศเจตนารมณการปองกัน และแกไข ปญหาการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนว ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงาน ที ่ กำหนดมายังสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานไปยังศูนยประสาน การ ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกป 

ลักษณะการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรม ได 
อยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทำไมตองการ และมี
ความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ คุกคาม ทางเพศ 
อาทิ 
 (๑) การกระทำทางสายตา เชน การจองมองรายกายที่สอไปในทางเพศ มองซอนใตกระโปรง มอง หนาอก
หรือจองลงไป ที่คอเสื้อ จนทำใหผู ถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื ่นที่อยู บริเวณ ดังกลาวมี
ความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 
 (๒) การกระทำดวยวาจา เชน การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทาง เพศ - การ
ชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและไมตองการ การพูดเรื่อง ตลกเกี่ยวกับเพศ - 
การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก การเรียกผูหญิงดวยคำท่ีสอไปทาง
เพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน - การ สนทนาเรื ่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดง
ความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดสอไปในทางเพศ การ ถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ 
การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิต ทางเพศของผูอ่ืน 

(๓) การกระทำทางกาย เชน การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอ่ืนอยาง มีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และ การสัมผัสทางกายอ่ืน ท่ี
ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก การรบเราโดยท่ีอีกฝายไมใหความสนใจ การ ตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขา
มุม หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก 
การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการ เคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

(๔) การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน - การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนง
หนาที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการ ทำงาน หากผูถูกลวง
ละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธ ดวย หรือขอใหทำอยางอื่นท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทำราย การบังคับ 
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา 

(๕) การกระทำอ่ืน ๆ ของการกระทำทางเพศท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน การแสดง รูปแบบ วัตถุ 
และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพเปลือย ในท่ีทำงานและในคอมพิวเตอร ของตน - การแสดงออกท่ี
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เก่ียวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินท่ีมีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ ทาง เพศในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ี
แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ - การสงขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน 
เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม ไลน ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
ส่ิงท่ีควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ 
คุกคามทางเพศ 

(๒) สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทำหยุดการกระทำและเรียกผูอ่ืนชวย 
(๓) บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวิดีทัศน (video clip) 

(หากทำได) 
(๔) บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และ

สถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซึ่งถูก กลาวถึง หรืออยูใน
เหตุการณ 

(๕) แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 
(๖) หารือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบังคับบัญชา บุคคลหรือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนท่ีปรึกษาหรือรวมไปเปนเพ่ือนก็ 
(๗) กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทำ 

หลักการพ้ืนฐานในการใหความชวยเหลือผูท่ีถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
การชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดำเนินการตามหลักการพ้ืนฐาน คือ LIVES ประกอบดวย 

(๑) การรับฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางตั้งใจ ดวยความเห็นใจ 
และไมตัดสินถูกผิด เพื่อใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ตน ตองการ กับบุคคลที่ตองการ
ใหความชวยเหลือ ในท่ีปลอดภัยและเปนสวนตัว การรับฟงเปนสวนสำคัญ ท่ีสุด ท่ีจะเยียวยาทางดานอารมณ 

(๒) การสอบถามเก่ียวกับความจำเปนและความกังวล(Inquire about Needs and Concerns : 1) หมายถึง 
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอ ความจำเปนและความกังวล ดานตางๆ 
ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณทางกาย ทางสังคม และการปฏิบัติตามหนาที่ เพื่อที่จะรับรูวา
อะไรท่ีสำคัญที่สุดสำหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ และเคารพตอความตองการ และตอบสนองตอความ
จำเปนที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตองการ รับฟงและใหความใสใจ ตอสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศพูดเก่ียวกับความจำเปนและ ความกังวล ซ่ึงตองแยกความจำเปน และขอกังวล เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจำเปน
ทางกาย ความจำเปน ทางอารมณ หรือความจำเปนทางเศรษฐกิจ ความกังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือ
ทางสังคม ท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจำเปนตองไดรับ 

(๓) การทำใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate) หมายถึง การแสดงออกถึง
ความเขาใจและเชื่อในสิ่งท่ีผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความม่ันใจ วา ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศจะไมถูกตอวา เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวา ความรูสึกของตนเปนสิ่งปกติและสามารถ
พูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิท่ีจะอยู 
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว ท้ังนี้ การใหคุณคากับประสบการณของคนอ่ืน หมายถึงการให บุคคลนั้นรับรู
ถึงการรับฟง อยางตั้งใจ และเขาใจถึงสิ่งท่ีบุคคลดังกลาวพูด ตลอดจนเชื่อโดยท่ีไมตัดสินหรือ มีเง่ือนไขในการรับฟง 

(๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูกลวง ละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หาก เกิดความรุนแรง ขึ้นอีก 
เพื่อชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึง ความปลอดภัยในอนาคต ผูถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัย ของตนเอง แตบางคนอาจจะไมไดคิดถึงประเด็น
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นี้ และยังไมทราบวามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีก ครั้ง ควรอธิบาย ใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอ
ทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดได ดวยตัวเอง แตมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและจะเกิด
บอยครั้งข้ึน ท้ังนี้ การประเมินและการ วางแผนเรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการท่ีไมอาจจะเกิดข้ึน จากการพูดคุย
ในครั้งเดียว โดยควรมีการ ประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้ 

 (๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศโดยผูถูกกระทำ รุนแรง ทาง
เพศมักจะรูจักผูท่ีกระทำ 

(๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด 
(๕) การชวยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให เขาถึงขอมูล 

บริการ และการชวยเหลือทางสังคม เพ่ือใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถ เขาถึงแหลงชวยเหลือสำหรับ
ดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการชวยเหลือทางสังคม ท้ังนี้ สามารถ พูดคุยกับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ถึงความจำเปนท่ีตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้ 

 (๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสำคัญท่ีสุดสำหรับตนในขณะนี้ 
โดยสอบถามวาอะไรท่ีจะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากท่ีสุด หากสามารถชวยเหลือได ในขณะนี้ 
  (๕.๒) ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกท่ีมี 
(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความชวยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือ คุกคาม ทางเพศมีสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวย ไดหรือไม และมีบุคคล ซึ่งสามารถชวยเหลือ
ทางดานการเงินหรือไม 
ดำเนินการตามแนวทางปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของหนวยงาน ดังนี ้

(๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานทุก
รูปแบบ 

(2) แตงตั้งคณะทำงานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน การทำงาน ประจำ
หนวยงาน เพื่อเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศ ในการทำงานในระดับ
หนวยงาน 

(3) จัดทำแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทำงาน ของหนวยงาน 
(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ ในการทำงาน

ของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 
(5) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู สรางจิตสำนึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อปองกัน ปญหา การลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ อยางตอเนื่อง 
(6) จัดสถานท่ีทำงานใหเหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งท่ีจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน 
(7) ประเมินความเสี่ยงสถานท่ีทำงานและบริเวณโดยรอบสถานท่ีทำงาน ทุก 5 เดือน ตามชวงเวลา เชน 

กลางวัน และกลางคืน 
(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
(9) แกไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที 
(10) สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการ

ทำงานของหนวยงาน ใหคณะทำงานฯ ทราบทุก 5 เดือน และ ๑๒ เดือน 
(11) รายงานผลการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ ในการทำงาน

ของหนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก 5 เดือน และ ๑๒ เดือน 
มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 



๖ 
 

(๑) เมื่อมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบตอ หนาที่ การงาน
หรือการดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใด ๆ เชน การแยกสถานท่ี ทำงานเพ่ือปองกันมิใหผูรองทุกข ผูเปน
พยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความ ยินยอมจากผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

(๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทำงาน หรือวิธีการในการ
ปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม 

(๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

(๑) ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมและให 
ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

(๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง 
เอกสาร / พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 
ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(1) รองเรียนผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขwww.stopcorruption.moph.go.th 
(2) รองเรียนทางไปรษณีย ท่ี ตู ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 
 
หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขภายในกระทรวงสาธารณสุข 
(๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
(๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๓) ศูนยพ่ึงได (OSCC : One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแหง (๔) ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับกรม 
(๕) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 


