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บทที่ 1 

ความหมายของการคุกคามทางเพศ 
 
1.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ 

ค าว่า “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใช้คร้ังแรกในปี ค.ศ. ๑๙๖๔โดยอยู่ในรูปแบบ
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) แต่
เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นคร้ังแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถามผู้หญิง๙,๐๐๐ คน 
เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศและหลังจากนั้นเป็นต้น
มา การคุกคามทางเพศเร่ิมปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงานในปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึง
ปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนท าให้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกต่าง
กันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)ได้ให้นิยามของการคุกคามทาง
เพศว่า “เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ า ๆ ซาก ๆ เป็นการแสดงท่าทีหรือการสัมผัสทางกาย
ในลักษณะที่เป็นความหมายทางด้านเพศ โดยที่ฝ่ายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ” ในขณะที่ Irish 
Nurses Organization ได้ให้ค านิยามของการคุกคามทางเพศว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการการตอบสนองและ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เช้ือเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ซ่ึงแสดงออกโดยการคุกคามท าให้บุคคลที่
ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักดิ์ศรี และหนักใจต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น(Mrkwickaq, 1994 
อ้ า งถึ ง ใน  พรวิภา  วิภานรา ภัย , ๒๕๕๔) ใน  ค .ศ .  ๑๙๘๐ The Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) ได้ให้ความหมายของการคุกคามทางเพศว่า เป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
ล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

๑. การยอมจ านนตอ่การมีพฤตกิรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเง่ือนไขก าหนดการจ้างงาน 
๒. การยอมจ านนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซ่ึงถูกน ามาเป็น

พื้นฐานในการจ้างงาน 
 

1.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ 
Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้จ าแนกรูปแบบของการคุกคามทางเพศ 
ออกเป็น ๔ รูปแบบ ตามคูก่รณี คือ 

๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 
๒. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male) 
๓. พวกรักตา่งเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual) 
๔. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) 

แมคคินอน (Mackinon,1979 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรม 
การคุกคามทางเพศออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ 

๑. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนดั และการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก 
ความหมาย 



-2- 
๒. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ 
๓. การนัดหมายอันไม่เป็นที่ตอ้งการ 
๔. การร่วมประเวณีหรือการขม่ขืนในขณะท างาน 

Working Women United Institute (WWUI) (อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 
ได้เสนอรูปแบบของพฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คอื 

๑. การยักคิ้วหล่ิวตา และการช าเลืองมองดูรปูร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด 
๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยูเ่สมอ 
๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจ านนต่อการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม 
๔. การจับตัวผู้หญิงซ่ึงอยู่กันตามล าพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซ่ึงเป็นการฝืนใจของฝ่ายหญิง 
๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อยา่งเปิดเผย โดยมักจะขู่ถงึการออกจากงานหรือการเล่ือน 

ต าแหน่ง 
๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิงนอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารที่ 

พัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิดการคุกคามทาง
เพศในรูปแบบใหม่ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น การส่งภาพลามกอนาจารเกีย่วกบัเพศ ผ่าน
ทางโปรแกรมประยุกต์ (application) ไลน ์
 

1.3 การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ 
The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, 

๒๕๕๔) ได้เสนอวิธกีารป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว้ ๒ ระดบั คือ ระดับนายจ้าง 
ผู้บริหาร และระดบัลูกจ้าง ดังนี ้

๑. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร (Employer Prevention) ต้องมีการก าหนดนโยบายและแจ้งให้ 
ลูกจ้างทราบเกี่ยวกบันโยบายการห้ามมีการคกุคามทางเพศในสถานทีท่ างาน มีการก าหนดวิธีการฟ้องร้อง 
หรือการเสนอรายงานเมื่อถกูคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมกีารฝึก 
ผู้บริหารในระดบัต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธกีารจัดการเมือ่มกีารคุกคามทางเพศเกิดขึน้ ทั้งนี้ ตอ้งได้รับ 
ความร่วมมือในการปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด และตอ่เนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้าง 

๒. ระดับลูกจ้าง (Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื่องการปอ้งกันตนเอง 
จากการถกูคุกคามทางเพศ ซ่ึงวิธีการปฏิบัติเมือ่ถูกคกุคามทางเพศมีดังนี้ 

 ๒.๑ เผชิญหน้าผู้ท าการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางคร้ังถ้าจ าเป็นและขอร้องให้หยุด 
การกระท าดังกล่าว 

    ๒.๒ รายงานเร่ืองการคกุคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 
  ๒.๓ จัดท าเอกสารเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใคร ท าอะไร ที่ไหน 

และเวลาเท่าไหร่ แล้วท าส าเนาเก็บไว ้
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 ๒.๔ หาผู้สนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองค์กรอื่น ซ่ึงสามารถเรียนรู้จากการคกุคามประเภท 
และผู้ท าการคุกคามทางเพศคนเดียวกนัจะท าให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ าหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่านโยบายในที่
ท างานเกีย่วกบัการป้องกันการคกุคามทางเพศในสถานท างานเป็นส่ิงที่ส าคัญ การให้ความรู้การให้การศึกษา
เกี่ยวกบัการปฏิบัตติัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งใน
การปอ้งกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานได้ และเมือ่นายจ้างไดท้ราบว่ามกีารคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในสถานที่ท างานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหารมกีลวิธีในการจัดการ คอื 

 ๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 
 ๒. เปล่ียนหน่วยงาน 
 ๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus) 
 ๔. ให้ออก 
 ๕. ไล่ออก 
 ๖. แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่น ให้การขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น 
 ๗. จ่ายค่ารักษา (ถา้มี) ค่าปรึกษา (จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่มกีารปรึกษาจิตแพทย์

และมีการฟ้องร้อง) 
 

นโยบายของสถานที่ท างานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นส่ิงส าคัญนอกเหนือจาก
การป้องกันตนเองของผู้ท างานแล้ว การประกาศให้ผู้ท างานทราบเกี่ยวกับนโยบาย การห้ามมีการคุกคามทาง
เพศในสถานท างานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้  และหากแม้มีการคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในสถานท างานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดการและ
สอบสวนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาอีก ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่า เมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น จะต้องมีเหตุการณ์ ๑ หรือ ๒ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น คือ 

 ๑. ผู้ถูกคุกคาม เหยื่อ เก็บตัว ไมย่อมเปิดเผยเหตกุารณ์ 
 ๒. มีการฟ้องร้อง การเรียกร้องตอ่สู้กันในระดบัสูงต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวปฏบิัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน จัดท า
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่
ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในที่ท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความ
ตระหนักการสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะ
ด าเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเร่ืองการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเส่ียงที่จะท าให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 

 
๒.๑ ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางพศ 
ที่เป็นการบังคับใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสารข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการที่
น่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามและให้หมายรวมถึง
การติดตามรังควานหรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสร้าง
เง่ือนไขซ่ึงมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
 
2.๒ พฤติกรรมท่ีพึงปฏบิัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

   2.๒.๑ ระดับบุคคล 
     (๑) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพือ่นร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และใตบ้ังคับบัญชา 
     (๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิท
สนม /เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน 
เป็นต้น เอกสารเลขที่ แก้ไขคร้ังที่ 01 ฉบับที่ 2วันที่บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 19 ของ 84 

     (๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด / 
คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 
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  (๔) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเปน็แบบอยา่งที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 

 (๕) ในกรณีของผู้บังคบับญัชาเรียกผู้ใต้บังคบับัญชาปฏิบัตงิานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ท างาน หรือปฏิบัติงานตา่งจังหวัด / ต่างประเทศ สองตอ่สอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดบัต้นทราบก่อนทุกคร้ัง 

    (๖) บุคลากรควรมีจิตส านกึรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่า 
การท างานของตนเองมากกว่าที่จะกา้วหน้าโดยวิธีอื่น 

              (๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤตกิรรมการล่วง 
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

              (๘) เพื่อนร่วมงานที่รับทราบปญัหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทาง 
การช่วยเหลือที่เหมาะสม 
2.๓ ลักษณะการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องทีม่ีขอบเขตกวา้งขวาง ซ่ึงไม่สามารถระบุฤตกิรรม 
ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเร่ืองเพศซ่ึงผู้ถูกกระท าไม่ต้องการ
และมีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ อาท ิ

(๑) การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง 
มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเส้ือ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอดึอัด อบัอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นทีอ่ยูบ่ริเวณ
ดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเปน็ต้น 

(๒) การกระท าด้วยวาจา เช่น 
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายทีส่่อไปทางเพศ 
- การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตา ซ่ึงผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไมต่้องการ 

 การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
- การเกีย้วพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพดูลามก การโทรศัพท์ลามกการเรียก 

  ผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในทีท่ างาน 
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูด 

ส่อไปในทางเพศ การถามเกีย่วกบัประสบการณ์ ความช่ืนชอบในเรือ่งเพศ การสร้างเร่ืองโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเกี่ยวกบัชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

 (๓) การกระท าทางกาย เช่น 
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถไูถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศการฉวย

โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนือ้ต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น 
ที่ไม่นา่พึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก 
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- การรบเร้าโดยที่อกีฝ่ายไม่ให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การตอ้นเข้ามุม 
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่ส่ือไปในทางเพศโดยใช้มอืหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 

  (๔) การกระท าทางเพศที่มกีารแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
- การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศกึษา 

การเล่ือนเงินเดอืนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถกูคุกคามยอมมเีพศสัมพันธ์ 
เช่น ขอให้ไปคา้งคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอืน่ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเพศ เป็นตน้ 

- การข่มขูใ่ห้เกิดผลในทางลบตอ่การจ้างงาน การศกึษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ 
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา 

(๕) การกระท าอื่น ๆ ของการกระท าทางเพศที่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ทุกรูปแบบ เช่นฃ 
- การแสดงรูปแบบ วัตถ ุและขอ้ความที่เกีย่วข้องกบัเพศ รวมทั้งการเปิดภาพเปลือยในที ่

ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ 

ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลกัษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ 
- การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเร่ืองเพศทางส่ือออนไลน ์เช่น เฟซบุ๊ค 

ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น 
 

2.๔ สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(๑) แสดงออกทันทีวา่ไมพ่อใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 
(๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระท าหยุดการกระท าและเรียกผู้อื่นช่วย 
(๓) บันทกึเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทกึเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทกึคลิปวีดทิัศน ์

(video clip) (หากท าได้) 
(๔) บันทกึเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันททีี่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส้ันๆ ช่ือของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซ่ึงถูก
กล่าวถึงหรืออยู่ในเหตกุารณ์ 

(๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันท ี
(๖) หารือเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นกบัเพื่อนร่วมงานหรือเพือ่นและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกบั

ผู้บังคับบญัชาบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเปน็ทีป่รึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได ้

(๗) กรณีผู้ถูกกระท าอาย / กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ถูกกระท า 
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บทท่ี 3 
                       แนวทางการป้องกันและปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 
3.1 การด าเนินงานตามแนวทางป้องกัน และปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ด าเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมดิหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ดังนี้ 

(๑) ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานทกุรูปแบบ 

(2) แต่งตั้งคณะท างานป้องกันและแกไ้ขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน ประจ าหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานในระดบัหน่วยงาน 

(3) จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ของหน่วยงาน 

(4) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในพฤตกิรรมที่พึงปฏิบัติ เพือ่ปอ้งกันปัญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างต่อเนื่อง 

(6) จัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เพือ่ลดความเส่ียงที่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน 

(7) ประเมินความเส่ียงสถานที่ท างานและบริเวณโดยรอบสถานที่ท างาน ทกุ ๖ เดอืน 
ตามช่วงเวลา เช่น กลางวัน และกลางคืน 

(8) ประเมินความเส่ียงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน 
(9) แก้ไขจุดเส่ียงจากการประเมินทันท ี
(10) สรุปผลการด าเนนิการตามแผนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ให้คณะท างาน ฯ ทราบทกุ ๖ เดอืน และ ๑๒ เดอืน 
(11) รายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการท างานของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 

๓.2 มาตรการคุม้ครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
(๑) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ  ที่กระทบต่อนา้ที่

การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพื่อป้องกันมิให้ผู้
ร้องทุกข์ผู้เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
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(๒) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างานหรือ
วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตามความเหมาะสม 

(๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไมใ่ห้ถูกกล่ันแกล้ง 
 

๓.3มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
(๑) ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถอืว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับ 

การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาอยา่งเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง

เอกสาร /พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
 

๓.4 ช่องทางการร้องเรยีนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
      ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกะเปอร ์
  (1) ผู้บังคับบญัชาทกุระดบัของผู้บังคับบญัชา 
  (2) งานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  โทร. 077 897123 
 

๓.5 ช่องทางการร้องเรยีนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

(1) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 

(2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่ ตู ้ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 
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