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คํานํา 
 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู 

ทํางานในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งยัง 

ขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ 

แมประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายที่มุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และกําหนดโทษสําหรับ 

ผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแลวก็ตาม แตสถานการณของการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ 

บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพายาบาลแวงนอย จึงจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศในการทํางานของโรงพยาบาลแวงนอยฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรในสังกัดทุกคน ไดรับการ

ปฏิบัติ ดวยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน มีความตระหนัก

และมี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตลอดจนกําหนด

มาตรการ ปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยาง

มี ประสิทธิภาพ 

 

โรงพยาบาลแวงนอย 

พฤษภาคม 2564 



บทที่ 1 
ความสําคัญของปญหา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญญา 

การคุกคามทางเพศถือเปนความรุนแรงตอสตรีซึ่งปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี 

(Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันวาความรุนแรงตอสตรีเปนการ 

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี และตระหนักวาความรุนแรงตอสตรีเปนปรากฏการณหน่ึงท่ีแสดง 

ใหเห็นถึงความเปนมาของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีโดยไดใหคําจํากัดความ 

ของคําวา “ความรุนแรงตอสตรี” ไววา หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่เปนความรุนแรงที่เกิดจากความแตกตาง 

ของบทบาททางเพศ(Gender-based violence) ซึ่งเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายรางกายทาง 

เพศ หรือทางจิตใจกอใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรีรวมทั้งการขูเข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ 

และที่สวนตัว(United Nations, 1993 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ซึ่งการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศเปนความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบงแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเปนประเด็นหลัก เปน

ปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทําทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิดขึ้นไดในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว 

สถาบันการศึกษาสถานท่ีทองเท่ียว หรือแมแตสถานท่ีทํางาน 

พรวิภา วิภานราภัย (๒๕๕๔) กลาววา การคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางาน มีรูปแบบ 

ที่หลากหลาย สวนใหญเปนการคุกคามทางวาจา การสัมผัสทางกาย รวมถึงการแสดงทาทางที่สื่อความหมาย 

ทางเพศอีกดวย การคุกคามทางเพศในสถานท่ีทํางานเปนภัยเงียบที่ไมปรากฏความจริงใหสังคมไดรับรูอาจเปน 

เพราะคนสวนใหญมองวาเหตุการณการคุกคามทางเพศตอสตรีในสถานที่ทํางานเปนปญหาที่ไมรุนแรงหรือเพื่อ 

รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของตัวบุคคลหรือองคกร แตในปจจุบันการรายงานขาวเรื่องการคุกคามทางเพศ 

ตอสตรีในสถานที่ทํางานปรากฏตอสังคมมากข้ึน ทําใหคนในสังคมเริ่มวิตกกังวลและหันมาตระหนักเก่ียวกับ 

เหตุการณการคุกคามที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานหรือเก่ียวเนื่องจากการ 

ทํางาน สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน ทั้งชาย หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศจากการกระทําของนายจาง 

หรือผูบังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการ 

ทํางานท่ีบุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานที่มี 

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานก็คือ การเลือกปฏิบัติดวย 

เหตุแหงเพศซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับโดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับป 

พุทธศักราช ๒๕๕๐และฉบับปพุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหลักการเก่ียวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน 

มนุษยสิทธิที่เทาเทียมกันของหญิงชาย หามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และ 

ยังใหมีการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สงผลใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตองนําไปกําหนดเปน 

นโยบายและทิศทางในการดําเนินงาน อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก 

ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women : CEDAW) ทําใหประเทศไทยมีขอผูกพันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุมครองและพิทักษ 

สิทธิสตรีเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมและความเปนธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ อยางไรก็ดีสถานการณ 

การคุกคามทางเพศในสังคมไทยยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมองวาการถูกลวงละเมิด ทาง

เพศเปนเรื่องที่นาอับอายผูหญิงท่ีถูกลวงละเมดิทางเพศจึงมักไมกลาพูดถึงประสบการณที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ไมกลา

เรียกรองเอาผิดกับผูกระทํา โดยในสวนของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน ยังคงเกิดข้ึน 



อยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากผลสาํรวจของ “สวนดุสิตโพล” (“เตือนภัยผูหญิง”, ๒๕๕๑ อางถึงใน กนกวรรณ 

ธราวรรณ, ๒๕๕๔) ซึ่งไดสํารวจความคิดเห็นของผูหญิงจํานวน ๑,๑๕๓ คน ในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล เกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน ผูใหความเห็นแยกเปนขาราชการผูหญิง 

๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง ๒๕๘ คน พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงานธนาคารหญิง ๑๓๒ คน 

ผลการสํารวจพบวาผูใหความเห็นตางมีประสบการณถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบตางๆ โดยมักจะถูกใชวาจา 

ลามกมากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม ถูกเนื้อตองตัว และอันดับสุดทายคือ การถูกชวนดูเว็บไซตลามก 

อนาจาร ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนมีเพศสัมพันธ ผูหญิงที่มีประสบการณถูกคุกคามทางเพศเหลาน้ีกลาว 

วาหัวหนางานเปนผูกระทําการลวนลามทางเพศอยูในอันดับตนรองลงมา คือ เพื่อนรวมงาน ผูมาติดตองาน 

ลูกคา คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ มูลนิธิเพื่อนหญิง (พรวิภา วิภานราภัย, 

๒๕๕๔) ไดเปดเผยสถิติแนวโนมความรุนแรงทางเพศที่ผูเสียหายมาขอรับคําปรึกษามีเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบกับป 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มี๗๔๑ คน ในจํานวนนี้เปนการลวงละเมิดทางเพศ ๗๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๐ ขณะที่ป พ.ศ. 

๒๕๕๒ มี๗๗๕ คน ในจํานวนนี้เปนการลวงละเมิดทางเพศ ๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๑ อยางไรก็ตาม ส่ิงที่

มูลนิธิเพื่อนหญิงเปนหวงก็คือ การลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางานเพราะมีเพิ่มมากถึง ๑๘ คน คิดเปนรอย ละ 

๒๒ จากปพ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเพียง ๘ คน อีกทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกับมูลนิธิหญิงชาย กาว

ไกล ไดเปดเผยขอมูลผูที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกลวงละเมิดทางเพศ และถูกลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ในชวงป 

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีจํานวน ๒,๕๗๔ ราย แบงเปนผูท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวม ๑,๓๔๐ เรื่อง ในจํานวนนี้ 

มี๑๒๒ เรื่อง ท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล โดยสถานท่ี ที่

ผูหญิงตกเปนเหยื่อนั้น ไดแก สถานที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวกับกระบวนการ 

ยุติธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเอกชน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 

๒๕๕๖) 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายท่ีมุงสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและ 

กําหนดโทษสําหรับผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไดแก 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ 

ปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๗ ไดวางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกําหนดใหเพศ 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และหามมิใหนําความแตกตางของบุคคลในเรื่องเพศ มาเปนเหตุในการเลือก 

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ไดแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ โดยหามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงานหรือ 

ผูตรวจงาน กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง ทั้งนี้ มาตรา ๑๔๗ 

ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดโทษของผูที่ฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองหมื่นบาท 

๓. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ 

ไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โดยกําหนดโทษของบุคคลที่กระทําการใด ๆ ตอผูอ่ืนอัน 

เปนการรังแก ขมเหง คุกคาม หรือกระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษปรับไม 

เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเปนการกระทําในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล หรือเปนการกระทําอันมี 

ลักษณะสอไปในทางที่จะลวงเกินทางเพศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดอืน หรือปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



หรือทั้งจําทั้งปรับ แตหากเปนการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผูกระทํามีอํานาจเหนือผูถูกกระทํา อันเนื่องจาก 

ความสัมพันธในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา นายจาง หรือผูมีอํานาจเหนือประการอ่ืน ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน 

๑ เดอืนและปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่ตราขึ้น 

เพื่อกําหนดมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) กําหนดให 

ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

โดยมาตรา ๘๔ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ เปนผูกระทําผิดวินัย ซึ่ง

ตอมา ก.พ. ไดออก กฎ ก.พ. วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อ

กําหนดรูปแบบการกระทําที่จะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา ๘๓ (๘) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการ 

จางในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๐ หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน 

กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบราง 

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และใหหนวยงาน 

ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายใหกระทรวงแรงงานขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชนรับรางมาตรการใน 

การปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานไปดําเนินการตามความเหมาะสม 

อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวแลว แตสถานการณของการ 

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งในสวนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น 

ขอมูลการลวงละเมดิทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข ๓ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผูกระทําการลวง 

ละเมิดทางเพศจํานวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยพบวาผูกระทําการลวงละเมิดทางเพศ ดํารงตําแหนงระดับหัวหนา 

จํานวน ๕ คนและระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๔ คน ถูกลงโทษทางวินัย จําแนกเปนวินัยไมรายแรง จํานวน ๗ คน 

และวินัยรายแรงจํานวน ๒ คน ซึ่งเปนบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ไม พบวา มี

บุคลากรในสวนราชการระดับกรมท่ีกระทําความผิดกรณีการลวงละเมิดทางเพศ (รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐, ๒๕๖๐) และจากกรณี 

ขาราชการพลเรือนสามัญเพศชาย สังกัดกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทําอนาจาร 

ผูใตบังคับบัญชาหญิง 1 ราย ในลักษณะไมสมควร เปนการคุกคามทางเพศ และมีพฤติกรรมใชอํานาจขมขูตาง 

ๆ ทําใหผูถูกกระทําเกิดความรูสึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเปนขาวเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (รัฐบาลไทย, 

๒๕๖๐) ทําใหเกิดความเส่ือมเสียตอภาพลักษณของกระทรวงสาธารณสุข ดวยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ 

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขทุกคน ไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทํางานมีความตระหนักและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม 



ทางเพศในการทํางานตลอดจนกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศใน

การทํางานที่เกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

๑.๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศใน

การทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒.๒ เพื่อจัดทําแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ

ทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๒.๓ เพ่ือติดตาม กํากับ ดูแล ตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 



บทที ่2 การประมวลทฤษฎีที่

เกี่ยวของ 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของ 

กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไดประมวลทฤษฎีที่เก่ียวของ ประเด็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่สะทอน 

ใหเห็นถึงทัศนคติทั้งระดับสังคม องคกร และบุคคล ในสวนนี้ขอนําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ 

คําวา “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใชครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๖๔ โดยอยู 

ในรูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศวาดวยการจางงาน (Charney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย 

,๒๕๕๔) แตเอกสารท่ีเผยแพรสูสาธารณชนเปนครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม 

ผูหญิง๙,๐๐๐ คน เก่ียวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏวาประมาณรอยละ ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศและ 

หลังจากนั้นเปนตนมา การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอยางแพรหลายโดยเฉพาะเก่ียวกับการจางงานในปจจุบัน 

สังคมไดตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอยางจริงจัง จนทําใหมีผูใหความหมายเกี่ยวกับการ 

คุกคามทางเพศแตกตางกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)ไดให 

นิยามของการคุกคามทางเพศวา“เปนการวิพากษวิจารณดวยวาจา โดยจงใจหรือซ้ําๆซากๆเปนการแสดงทาที 

หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เปนความหมายทางดานเพศ โดยที่ฝายหญิงไมพอใจและไมตองการให 

เกิดขึ้น” ในขณะที่ Irish Nurses Organization ไดใหคํานิยามของการคุกคามทางเพศวา เปนพฤติกรรมที่ไม 

ตองการการตอบสนองและเปนพฤติกรรมที่ไมไดเชื้อเชิญหรือพึงพอใจในทาทีเก่ียวกับเรื่องเพศ ซึ่งแสดงออก 

โดยการคุกคามทําใหบุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรูสึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักดิ์ศรีและหนักใจตอพฤติกรรม ที่

เกิดข้ึน (Mrkwickaq, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

ใน ค.ศ. ๑๙๘๐ The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ไดให 

ความหมายของการคุกคามทางเพศวา เปนการแสดงท่ีสอใหเห็นถึงพฤติกรรมการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะเปน 

ทั้งทางดานรางกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค คือ 

๑. การยอมจํานนตอการมีพฤติกรรมลวงเกินทางเพศ เพราะเปนเงื่อนไขกําหนดการจางงาน 

๒.การยอมจํานนหรือการปฏิเสธตอการมีพฤติกรรมการลวงเกินทางเพศซึ่งถูกนํามาเปน 

พื้นฐานในการจางงาน 

๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุงหมาย ซึ่งถือวาเปนการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคล โดยไม 

มีเหตุผล โดยการขูการเปนศัตรูหรือทําใหสภาพแวดลอมในที่ทํางานเปนสถานที่ที่ไมปลอดภัย(Gardner,1994 

อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

การใหความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะสงผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศซึ่ง 

อาจมีความรุนแรงนอย ปานกลาง หรือมาก โดยขึ้นอยูกับปญหาและวิธีการแกไขปญหาของแตละบุคคล 

(Chaney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) จะเห็นไดวาในนิยามหรือความหมายของการคุกคาม 

ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะ ดวยกัน คือ 



๑. เปนพฤติกรรมทางเพศท่ีเก่ียวของกับการลวงละเมิดทางเพศทั้งทางรางกายและวาจา 

๒. เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยที่ฝายหญิงไมไดเชื้อเชิญ หรือพอใจ หรือตองการใหเกิดขึ้น 

๓. เปนพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศซึ่งถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและ 

ความสามารถในการทํางานของสตรี 

การคุกคามทางเพศจะแตกตางกันในเรื่องการพูดจาเกี้ยวกัน การประจบประแจง การชื่นชม 

ฝายตรงขาม หรือแมแตการกระทําชําเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศจึงเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของการจางงาน 

เพศหญิงในปจจุบัน (Chaney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการ 

คุกคามทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงาน อายุสีผิว และสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye, Donald 

&Merker,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) โดยปกติแลวการคุกคามทางเพศน้ันจะเปนปญหา 

มากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับพฤติกรรมผูทําการคุกคาม พฤติกรรมผูถูกคุกคาม พฤติกรรมของผูคุกคาม/ 

พฤติกรรมของบุคคลรอบขางและพฤติกรรมของบุคคลที่อยู รอบขา ง/พฤติกรรมของผู ถูกคุกคาม 

(Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,๒๕๕๔) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ไดนิยาม 

การคุกคามทางเพศในที่ทํางานไววา เปนพฤติกรรมทางเพศอยางหนึ่งซึ่งเปนที่นารังเกียจและเปนการละเมิดตอ 

ผูถูกกระทํา การคุกคามทางเพศในท่ีทํางานตองมีลักษณะสองประการ ดังน้ี 

๑. การแลกประโยชนกัน กลาวคือ มีการใหผลประโยชนเรื่องงาน เชน การขึ้นคาตอบแทน 

การเลื่อนตําแหนงข้ึน หรือแมแตการจางงานตอไป ถาเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอยางตามที่ตองการ 

๒.การสรางสภาพการทํางานท่ีไมเปนมิตรซึ่งทําใหเกิดเหตุที่คุกคามเหย่ือหรือทาํใหเหยื่ออับอาย 

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : 

ILO)ถือวาเปนการคุกคามทางเพศ ประกอบดวย ทางกาย ไดแก ใชความรุนแรงทางกาย สัมผัส เขาใกลชิดโดย 

ไมจําเปนทางวาจา ไดแก ออกความเห็นหรือถามคําถามเก่ียวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิด 

ดวยการติดตอทางโทรศัพทการไมใชวาจา ไดแก ผิวปาก แสดงทาทางที่สื่อความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทาง

เพศ 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทาง 

เพศที่เปนการบังคับใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร 

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันโดย 

ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยามและให 

หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะ 

จากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหาย ทั้ง

ในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

จะเห็นไดวา ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผูใหความหมายแตกตางกันออกไป แตสิ่ง 

หนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศโดยที่ฝายถูกคุกคามรูสึกไมพอใจและ ไม

ตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งการใชวาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสัญลักษณท่ีแสดงความหมาย ในทาง

เพศ แมบางรายอาจจะมีความรุนแรงนอย แตบางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูไดจากสาเหตุของปญหา ความ

รุนแรงของปญหา แนวทางแกไข และตัวของผูถูกคุกคามเองวามีความวิตกทุกขรอนมากเพียงใด 

(International Labour Organization, 2007 อางถึงในพรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 



๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ 

Beauvais (1986 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ไดจําแนกรูปแบบของการคุกคาม ทาง

เพศออกเปน ๔ รูปแบบ ตามคูกรณีคือ 

๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 

๒. หญิงคกุคามชาย (Female Harass Male) 

๓. พวกรักตางเพศคุกคามพวกรักรวมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual) 

๔. พวกรักรวมเพศคุกคามพวกรักรวมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) 

แมคคินอน (Mackinon,1979อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ไดแบงรูปแบบ พฤติกรรม

การคุกคามทางเพศออกเปน ๔ รปูแบบ คือ 

๑. การใชวาจา เชน การพูดจาลอเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคยุยกยอท่ีปราศจาก
ความหมาย 

๒. การสัมผัสทางกาย เชน การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ 

๓. การนัดหมายอันไมเปนที่ตองการ 

๔. การรวมประเวณีหรือการขมขืนในขณะทํางาน 

Working Women United Institute (WWUI) (อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ไดเสนอ

รูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คือ 

๑. การยักคิ้วหลิ่วตา และการชําเลืองมองดูรูปรางของผูหญิงอยางไมรูจักหยุด 

๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝายหญิงอยูเสมอ 

๓. การขูผูหญิงใหยอมจํานนตอการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม 

๔. การจับตัวผูหญิงซึ่งอยูกันตามลาํพังเพื่อความใกลชิดทางเพศซึ่งเปนการฝนใจของฝายหญิง 

๕. การชักชวนใหมีเพศสัมพันธอยางเปดเผยโดยมักจะขูถึงการออกจากงานหรือการเลื่อนตําแหนง 

๖. การมีความสัมพันธทางเพศโดยการฝนใจฝายหญิง 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึง 

อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก ยังสงผลใหเกิดการคุก คามทางเพศในรูปแบบใหม ผานทางสื่อสังคม ออนไลน

(Social Media) เชน การสงภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผานทางโปรแกรมประยุกต (application) ไลน

การสงขอความกอกวนทางเพศอยางตอเน่ือง  การขมขูวาจะนําภาพลามกอนาจารของ ผูเสียหายไปเผยแพร 

บนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 

๒.๓ ทฤษฎีที่ใชอธิบายการคุกคามทางเพศ : สาเหตุและการดําเนินการแกไข 

ทฤษฎีที่ใชอธิบายการคุกคามทางเพศ ไดแบงออกเปน ๕ แนวคิด ดังนี้(Lee, Croninger, 

Linn, & Chen, 1996 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

๒.๓.๑ ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory) 

ทฤษฎีนี้อางอิงความแตกตางทางกายภาพระหวางเพศลักษณะของรางกายและฮอรโมน ที่

แตกตางกัน ทําใหเพศชายกาวราวมากกวาเพศหญิง แนวคิดน้ีกําหนดใหเพศชายเปนผูรุกราน และเพศหญิง 

เปนเหย่ือของการลวนลามทางเพศถึงแมวาเพศชายจะไดรับการสอนใหมีการควบคุมตนเองแตก็ยากตอการ 

เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูในตัว ตามแนวคิดนี้วิธีที่ดีท่ีสุดในการปองกัน คือการปกปองและมักจะจํากัดวงที่ผูหญิง 



ถึงแมการลงโทษเพศชายที่เปนผูรุกรานอาจจะเปนประโยชนกับสังคม แตอาจจะไมมีประสิทธิผล ในการเปลี่ยน 

พฤติกรรมของบุคคลอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกตอตานเนื่องจากมีตัวอยางที่ปรากฏวามีการลวนลามผูชายและมี 

อัตราเพิ่มมากขึ้น 

๒.๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory) 

แนวคิดน้ีกําหนดใหบุคคลเรียนรูที่จะสื่อสารความรูสึกผานทางปฏิสัมพันธทางสังคมบุคคลที่ 

เยาววัยกวา มีความยากลําบากในการสื่อสารความรูสึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศการดึงดูด 

ทางเพศไมสามารถที่จะแสดงความรูสึกใหเหมาะสมทางสังคมไดจึงนําไปสูลักษณะพฤติกรรมท่ี ลวนลาม โดย

วัยรุนหญิงมีทักษะทางสังคมมากกวาวัยรุนชาย วัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่ลวนลามนอยกวา แตเมื่อบุคคล มีวุฒิ

ภาวะมากขึ้นพฤติกรรมน้ีก็จะลดลงถึงแมบางคนไมไดเรียนรูพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม แนวคิดนี้ ชี้ใหเห็นถึง

ความสําคัญของการสรางการตระหนักรูตนเอง ความเขาอกเขาใจ และทักษะการสื่อสารแตมีแนวคิด ที่คาน

ทฤษฎีนี้คือ การคงอยูของการลวนลามทางเพศในท่ีทํางาน และขอเท็จจริงที่วาคนบางคนดูเหมือนวา ไดรับการ

ถายทอดทางสังคมที่ดีแตถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 

๒.๓.๓ ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค 

แนวคิดนี้ถือวาการลวนลามทางเพศเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษทางสังคมที่รุนแรง 

เชนเดียวกับการทํารายทางเพศ และความรุนแรงในครอบครวั ความเจ็บปวดบอบช้ําที่เหย่ือไดรับเปนสาเหตุทํา 

ใหสูญเสียความสามารถที่จะเขาอกเขาใจ และเห็นวาตนเองเปนผูผิด วิธีการบําบัดดวยกลุมและการทําให 

หายขาด (sublimation) โดยใชกิจกรรมทางสังคมเปนรูปแบบหน่ึงท่ีเปนไปไดมากที่สุดของการฟนฟูแตการ 

เปลี่ยนแปลงใชเวลานานและเสียคาใชจายมาก แนวคิดนี้ถือวาการลวนลามทางเพศเปนเรื่องธรรมดาสําหรับคน 

ทั่วไป ไมใชเรื่องรายแรง โดยสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาไมไดจัดประเภทของการลวนลามทางเพศเปนความ 

ผิดปกติทางจิต 

 
 

ผูหญิงไว ดังน้ี 

๒.๓.๔ ทฤษฏีการทํารายโดยผูมีอํานาจ (abuse of power theories) 

ทฤษฎีนี้กําหนดแนวคิดไว ๓ แบบ ท่ีอธิบายกลไกการลวนลามทางเพศท่ีผูชายขมหรือครอบงํา 

 
๒.๓.๔.๑ การลวนลามทางเพศเปนรูปแบบของการสนิทสนมที่พิเศษ (exclusionary 

intimidation) โดยคนที่มักจะปฏิบัติตอผูอื่นดวยความกรุณาอาจเปนการลวนลามโดยเปลี่ยนเงื่อนไขเปนการขู

เข็ญ ในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของผูบุกรุกจะโดยรูตัวหรือไมรูตัวที่จะสนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเลิก

สิทธิ พิเศษที่ไดรับใหมการลวนลามทางเพศจะเปนการคงรักษาผูหญิงใหสงบ 

๒.๓.๔.๒ การทํารายของผูมีอํานาจในองคกร (abuse of organizational power)ตาม 

แนวคิดนี้ คนที่อยูในหนวยงานมีปริมาณอํานาจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบทบาท เชน นายจางมีอํานาจเหนือ 

ลูกจาง อาจารยมีอํานาจเหนือนักศึกษา การลวนลามทางเพศเปนผลโดยตรงมาจากอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 

ระหวางชายหญิงในองคกรการลวนลามทางเพศจึงเปนการใชอํานาจ โดยทั่วไปผูชายมีบทบาทอํานาจสูงใน 

หนวยงานแนวคิดนี้ถือวาอํานาจเปนการใหตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปดวยกันกับอํานาจ แนวคิดนี้จะไม 

สามารถอธิบายการลวนลามทางเพศระหวางเพ่ือนได 

๒.๓.๔.๓ การทํารายของผูมีอํานาจทางสังคม (abuse of societal power) แนวคิดนี้สังคม 

ใหสิทธิพิเศษแกผูชายใหมีอํานาจเหนือผูหญิง โดยผูชายเปนตัวหลักสําคัญในการทําพฤติกรรมการลวนลามทาง

เพศ 



๒.๓.๕ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories) 

แนวคิดน้ีมีทั้งสวนท่ีแตกตางจากทฤษฎีท่ีกลาวมาแลวและคาบเก่ียวกันอยูบางสวนแต โดย

หลักการแลวทฤษฎีนี้เปนวัฒนธรรมที่รายลอมกับเหตุการณของการลวนลามทางเพศที่เกิดข้ึน ขณะนั้น 

มากกวาบุคคลหรือสังคมที่ใหญกวา ทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกลาวถึงในที่นี้มี๔ แนวคิดที่ไดมาจากทฤษฎีทาง 

จิตวิทยาสังคมวิทยา และทฤษฎีความเปนผูหญิง ดังนี้ คือ 

๒.๓.๕.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด (Freudian culture approach) 

แนวคิดนี้กลาวถึงการมีอยูของการลวนลามทางเพศวา เปนความลมเหลวของวัฒนธรรมที่จะ 

เก็บกดหรือการทํางานท่ีมีศักยภาพของแรงผลักดันที่ทําลายลางระหวางแรงขับที่ดํารงรักษาตนเอง และแรงขับ 

ทําลายลางตนเองในคนการควบคุมแรงผลักดันนี้เปนจุดมุงหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเปนสัญลักษณ 

ของสังคมที่แตกสลาย และเปนภัยที่สําคัญตอความมีระเบียบของสังคม ทฤษฎีนี้อาจอธิบายไดวาทําไมคนที่มี 

ความประพฤติดีจํานวนมากจึงเรียกรองใหมีการเก็บกดกิจกรรมกาวราวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุน และ 

วิธีการตอบสนองกับการลวนลามทางเพศอีกวิธีหนึ่ง คือ การสรางกฎ ประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ที่จะชวยให 

ผูชายและผูหญิงเก็บกดแรงผลักดนัที่ทาํลายลางนี้ 

๒.๓.๕.๒ แนวคิดโครงสราง (structural approach) แนวคิดนี้เนนบรรทัดฐานของ 

สถานศึกษาท่ีคํานึงถึงเรื่องเพศและความกาวราว ทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนโครงสรางวาเปนวิธี 

หนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจใหความใสใจไปยังโครงการท่ีเปนทางการและมีความ 

ชัดเจน เชน กฎระเบียบ วินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปที่โครงสรางของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน 

นอยกวา เชน เรื่องราวของสิ่งที่รองทุกขไดรับการดําเนินการจริง ความอดทนตอพิธีกรรมและพฤติกรรม ที่ไม

เปนทางการซึ่งการดําเนินการเชนนี้ขัดกับการไมยอมรับอยางเปนทางการขององคกรในเรื่องการลวนลาม ทาง

เพศสิ่งท่ีเปนปรปกษของแนวคิดโครงสราง คือการมองวาการตอบโตนี้เปนสิ่งที่ฝงแนน และไมเพียงพอ สําหรับ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเชื่อและคานิยมที่ซับซอนของคน 

๒.๓.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีวิกฤต (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกลเคียงกับทฤษฎี ผูมี

อํานาจ แตแนวคิดทฤษฎีวิกฤตเนนวัฒนธรรมการทํารายทางสังคมของสถานศึกษา ทฤษฎีทั้งสองมองการ 

ลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความกาวราวทางเพศในสังคมที่ใหญขึ้น วามีสาเหตุจากการโฆษณา 

และการบริโภคทุนนิยม ทฤษฎีนี้มองวาเปนการเก็บกดทางสังคมที่ยาวนานในรูปแบบตาง ๆ ทางกฎหมายของ 

ความกาวราว เชน ประเด็นที่ซอนเรนของการถายทอดทางสังคมในสถานศึกษาการลวนลามทางเพศตาม 

แนวคิดนี้เปนการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความแปลกแยก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

ความรุนแรงที่ไดรับในสภาพแวดลอมที่ถูกเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ได

โดยการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเมตตากรุณา โดยปญหาตาง ๆ ที่เก็บกดสามารถเปดกวางพูดคุยไดเพื่อ 

ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้น การตัดสินใจจะไดสัมพันธใกลชิดกับชีวิตจริงของผูเรียน 

และบุคลากรยิ่งข้ึน 

๒.๓.๕.๔ แนวคิดจริยธรรม (ethical view) แนวคิดนี้จะเห็นวาการลวนลามทางเพศเปน 

สัญลักษณของความลมเหลวขององคกรที่จะปลูกฝงศีลธรรมจรรยา และความซื่อสัตยใหกับสมาชิก วิธีการแกไข 



วิธีหนึ่งไดแก การเพิ่มความใสใจขององคกรกับพันธกิจทางดานศลีธรรม จริยธรรม และเชื่อมโยงใหเก่ียวของกับ 

สมาชิก โดยเนนพฤติกรรมทางศีลธรรม จริยธรรมสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ 

๒.๔ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการคุกคามทางเพศ 

ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที่กลาวถึงในขางตนนั้นแตละทฤษฎีมีขอจํากัดที่ไมสามารถอธิบาย 

ปรากฏการณการคุกคามทางเพศไดอยางครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค-ฮอลล(Longneck-Hall, 1995 อางถึงใน 

พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔ ) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน โดย

ทฤษฎีนี้ระบุลักษณะบุคคลที่เปนผูคุกคามวามีบุคลิกภาพอยางไร โดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและ บุคลิกภาพ 

เชน พวกฉวยโอกาส พวกไมรูตัว สถานการณท่ีมีโอกาสทําใหเกิดการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน เชน สัดสวน

ชายหญิงไมเทากัน มีเพศใดเพศหนึ่งมากกวาอีกเพศและบรรยากาศสงเสริมทางเพศ แนวคิดนี้ กลาวถึง

ปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณท่ีจะทําใหเมินประสบการณถูกคุกคาม ทางเพศ โดย

พฤติกรรมการคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ๓ มิติไดแก ปริมาณความถี่ความรุนแรง และรูปแบบ 

โดยพฤติกรรมสามารถมีความตอเนื่องจากการเกิดข้ึนครั้งเดียวจนถึงบอยมาก พฤติกรรมอาจจะมี ความรุนแรง

มาก เชน ถูกขมขืนหรือรุนแรงนอย เชน ภาษาที่หยาบคาย การรุกราน และพฤติกรรมอาจอยูในรูป ทาง

กายภาพ เชน การสัมผัสที่ไมตองการ หรือในรูปภาษา เชน ขอเสนอทางเพศท่ีไมตองการ โดยที่เหย่ือมีการ 

ตอบสนองการคุกคามทางเพศโดยตรง ไดแก การเผชิญหนากับผูคุกคาม หรือรองทุกขอยางเปนทางการ หรือ 

เปนการตอบสนองทางออมไดแกการหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไมใสใจผูคุกคาม ซึ่งการตอบสนองของเหยื่อ ไดรับ 

การแทรกแซงจากการแปลความหมายพฤติกรรมนั้น และการกระทําขององคกรที่มีตอพฤติกรรมน้ัน โดย

ประวัติสวนบุคคลและภูมิหลังของเหยื่อจะมีอิทธิพลในการกําหนดวาพฤติกรรมนั้นเปนการคุกคามทางเพศ 

หรือไม และการตอบสนองของบุคคลอื่นอาจมีอิทธิพลตอความนาจะเปนของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น เชน 

เพื่อนรวมงานอาจจะบอกวาเหยื่อวิตกไปเอง ทําใหเหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหมการดําเนินการองคการ มี

สวนสําคัญในการแปลความหมายพฤติกรรมวาเปนการคุกคามทางเพศและมีสวนท่ีแทรกอยูระหวาง 

ความสัมพันธในการตอบสนองของเหยื่อและผลลัพธของบุคคลและองคกร เชน องคกรท่ีมีการดําเนินการ ที่

เหมาะสมในทันทีอาจจะลดผลกระทบทางลบตอการคุกคามทางเพศที่มีตอผลลัพธของบุคคล เชน ผลการ 

ปฏิบัติงาน ในทํานองเดียวกัน ผลกระทบทางลบที่มีตอผลลัพธของบุคคล จะลดผลกระทบทางลบตอผลลัพธ 

องคกรดวย 

๒.๕ ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีตอผูถูกคุกคามทางเพศ 

การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอยางมากมายตอเหย่ือหรือผูถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งในการทํางาน เห็นไดจากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จากการสุมตัวอยาง 

พบวา ประมาณรอยละ ๒๕ ของผูหญิงมีการเปลี่ยนแปลงท่ีทํางานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ (Kaye et al., 

1994อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลตอทางเศรษฐกิจและ 

การศึกษาของผูถูกคกุคามอีกดวย อาทิความสามารถในการศึกษา การทํางาน โอกาสกาวหนาในการทํางาน 

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการทํางานลดลง ซึ่งผลกระทบเหลาน้ีสงผลทําให 

คุณภาพชีวิตของผูถูกคุมคามลดลง นอกจากนี้ยังพบดวยวาประมาณรอยละ ๙๐ เกิดความผันแปรทางดาน 

อารมณ (Chaney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) คือ เกิดความเครียด มีอารมณโกรธ กลัว 

ซึมเศราอยากรองไหโดยไมทราบสาเหตุ มีความวิตกกังวล และรูสึกต่ําตอย คิดอยูเสมอวาทําไมเหตุการณ เชนนี้

จึงเกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากผลกระทบทางดานจิตใจแลวยังมีผลกระทบทางดานรางกายดวย เชน 



เบ่ืออาหารรับประทานอาหารไมคอยไดซึ่งเกิดจากความวิตกกังวล น้ําหนักลด ปวดศีรษะไมทราบสาเหตุ นอน 

ไมคอยหลับพักผอนไดนอย ไมมีสมาธิและอาจมีปญหาทางดานระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดิน 

ปสสาวะ ซึ่งอาการดังกลาวจะเปนมากหรือนอยขึ้นอยูกับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกคุกคาม และการปรับตัวของผู 

ถูกคุกคามทางเพศเองโดยอาการเริ่มแรกของผูถูกคุกคามทางเพศ คือ มีความสงสัยหรือรูสึกสับสนวาตัวเองผิด 

หรือไมในพฤติกรรมที่เกิดข้ึน และเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร ผูถูกคุกคามทางเพศอาจปฏิเสธวา 

เหตุการณที่เกิดขึ้นไมเปนความจริง ซึ่งอาจเปนเพราะตกใจมากเกินไปที่ถูกคุกคามทางเพศอยางตอเน่ือง 

ตลอดจนมีความวิตกกังวลตลอดเวลา ผูถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรูสึกในแงท่ีไมดีตอสถาบันการศึกษาหรือ 

สถานที่ทํางานที่ตนกําลังศึกษาหรือทํางานอยู เมื่อปญหาไมไดรับการแกไขก็จะทําใหความวิตกกังวลเพิ่มพูน 

มากขึ้น ทําใหผูถูกคุกคามทางเพศเกิดภาวะซึมเศรา นอกจากนี้ความมั่นใจในตนเองยังถูกทําลายดวย เมื่อถึงจุด 

วิกฤตตัวของลูกจาง จะลดคุณภาพในการทํางานลง ในขณะที่นักเรียน นักศึกษาก็จะสนใจในการเรียนลดลง 

และในที่สุดเมื่อไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดผูถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิดอาการทางจิต ซ่ึงตองไดรับการ 

แกไขและรักษาจากจิตแพทยและผูเชี่ยวชาญตอไป (carney, 1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

กลาวโดยสรุปก็คือ การคุกคามทางเพศมีผลกระทบท้ัง ๒ ดาน คือ กระทบตอบุคคลและ 

กระทบตอองคกร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทํางานและสถานศึกษา โดยสวนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอยางมากตอ 

จิตใจ อารมณสังคม ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของผูถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งถาเกิดในสถานที่ทํางาน ก็จะทําให 

ผูถูกคุกคามทางเพศตองสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ เชนในกรณีผูถูกคุกคามทางเพศตองออกจากงาน หรือโอกาส 

ในความกาวหนาในการทํางานลดลง แตถาเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แลว คุณภาพในการศึกษาก็จะลดลงซึ่งมี 

ผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของผูถูกคุกคามทางเพศ และอาจมีผลตอบุคคลที่อยูรอบขางไมวาจะเปนญาติพี่นอง 

เพื่อนรวมงาน และสังคมรอบขางของผูถูกคุกคามทางเพศ สําหรับผลตอองคกร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทํางานและ 

สถานศกึษานั้นจะทําใหสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษานั้นเปนสถานที่ซึ่งไมปลอดภัย ทําใหมีการปรับเปลี่ยน ผู

ทํางานอยูเสมอ ขวัญและกําลังใจของผูทํางานลดลงซึ่งทําใหผลผลิตของงานท่ีทําลดลงดวย 

๒.๖ การชวยเหลือทางดานจติใจสําหรับผูที่ถูกคุกคามทางเพศ 

ประมาณรอยละ ๑๒ ของผูที่ ถูกคุกคามต องการความชวยเหลือทางดานจิตใจ 

(Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผูที่ถูกคุกคามทางเพศ และ 

การดูแลผูที่มีปญหาทางดานจิตใจนั้นพบวามีความแตกตางกันตามลักษณะของผูปวยแตละบุคคล เชน ประเภท 

หรือชนิดของการคุกคามทางเพศ การปรับตัวของผูถูกคุกคาม อายุ เพศ สถานภาพ ของผูถูกคุกคามทางเพศ 

เปนตน สําหรับการรักษานั้นจะเริ่มตนเหมือนกัน คือ เริ่มดวยการสัมภาษณเพื่อหาขอมูลประกอบการรักษา 

ทั้งนี้ ผูถูกคุกคามทางเพศโดยสวนใหญจะแสดงออกใหเห็นในลักษณะของความไมแนใจใน 

การเขาหาบุคคลที่จะรับปรึกษา กลาวคือ ไมแนใจวาผูที่ใหคําปรึกษาจะชวยเหลือตนเองไดหรือไมและไมแนใจ 

ในผูใหคําปรึกษา โดยคิดวาผูที่รับปรึกษาอาจจะคิดวาตนเอง (ซึ่งหมายถึงผูถูกคุกคามทางเพศ) เปนผูสราง 

ปญหาซึ่งปญหาดังกลาวจะทําใหผูถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้ําสอง แตในรายที่ผูถูกคุกคามทางเพศ 

ไววางใจในผูใหคําปรึกษาปญหาอาจจะไมเกิดขึ้นไดอยางไรก็ตามการแกไขที่สําคัญก็คือ ตัวผูใหคําปรึกษาตอง 

สรางสัมพันธภาพสวนบุคคลโดยการแสดงความมั่นใจใหผูถูกคุกคามทางเพศเห็นวาผูใหคําปรึกษาจะสามารถ 

ชวยเหลือผูถูกคุกคามทางเพศไดโดยการพยายามเขาใจในสถานการณที่ผูถูกคุกคามทางเพศไดประสบมา ซึ่ง

อาจจะตองใชระยะเวลาพอสมควรในข้ันตอนนี้โดยเมื่อผูถูกคุกคามทางเพศเกิดความไววางใจในผูให คําปรึกษา

แลวความเครียดครั้งท่ีสองจากผูถูกคุกคามทางเพศก็จะหมดลง ก็สามารถทําการรักษาในขั้นตอนตอไปได 



ผูที่ไดใหคําปรึกษาแกผูถูกคุกคามทางเพศตางยอมรับวาปจจัยพื้นฐานและปญหาของการ 

สัมภาษณก็คือ การผูกมิตรกับผูถูกคุกคามทางเพศนั่นเอง ซึ่งคารแมน (Carman, 1989 อางถึงใน พรวิภา วิภา

นราภัย,๒๕๕๔) ไดใหขอสังเกตวาผูถูกคุกคามทางเพศตองการความอบอุน ความปลอดภัย ฉะนั้นจึงจําเปน 

อยางย่ิงที่จะตองใชความสามารถเพื่อสรางความสัมพันธตอผูถูกคุกคามทางเพศอยางเต็มที่ เพื่อใหผูถูกคุกคาม 

ไดเลาเรื่องประสบการณเก่ียวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใตสภาวะอารมณและความรูสึกที่ปลอดภัยและ 

อบอุนเม่ือผูถูกคกุคามทางเพศเริ่มใหขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวมกับผูใหคําปรึกษา ก็จะสามารถหาทางแกไข 

ปญหาตางๆ ไดในที่สุด จากการใหการรักษาพบวาการใหขอมูลท่ีเปนจริงและการเขาใจในปญหาของผูถูก 

คุกคามทางเพศที่ไดประสบมาเก่ียวกับการคุกคามทางเพศจะชวยใหการรักษาประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ 

การเรียนรูในการแกไขปญหารวมกันจะทําใหผูถูกคุกคามทางเพศเองจะสามารถปรับตัว เพื่อแกไขปญหาและ 

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามอัตภาพ (Charney,1994 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

๒.๗ การปองกันและแกไขการคุกคามทางเพศ 

The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994  อางถึงในพรวิภาวิภา

นราภัย, ๒๕๕๔) ไดเสนอวิธีการปองกันและแกไขปญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว๒ ระดับ คือ ระดับ

นายจางผูบริหาร และระดับลูกจาง ดังนี้ 

๑. ระดับนายจาง ผูบริหาร (Employer Prevention) ตองมีการกําหนดนโยบายและแจงให 

ลูกจางทราบเกี่ยวกับนโยบายการหามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน มีการกําหนดวิธีการฟองรองหรือ 

การเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมีการฝก 

ผูบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ตองไดรับ 

ความรวมมือในการปฏิบัติอยางเครงครดั และตอเนื่องจากนายจาง ผูบริหาร และลูกจาง 

๒. ระดับลูกจาง (Employee Prevention) โดยมากแลวจะเนนในเรื่องการปองกันตนเอง 

จากการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเม่ือถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้ 

๒.๑ เผชิญหนาผูทําการคุกคามทางเพศโดยโตตอบเปนบางครั้งถาจําเปนและขอรองใหหยุด 

การกระทาํดังกลาว 

๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 

๒.๓ จัดทําเอกสารเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

และเวลาเทาไหร แลวทําสาํเนาเก็บไว 

๒.๔ หาผูสนับสนุนจากที่อ่ืนหรือจากองคกรอ่ืน ซึ่งสามารถเรียนรูจากการคุกคามประเภท 

และผูทําการคกุคามทางเพศคนเดยีวกันจะทําใหการของผูถูกคุกคามมีน้ําหนักมากขึ้น จะเห็นไดวานโยบายในที่ 

ทํางานเกี่ยวกับการปองกันการคุกคามทางเพศในสถานทํางานเปนสิ่งที่สําคัญ การใหความรูการใหการศึกษา 

เก่ียวกับการปฏิบัติตัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบตาง ๆ และประกาศใหทราบโดยทั่วกันนั้นก็เปนวิธีหนึ่งใน 

การปองกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานไดและเมื่อนายจางไดทราบวามีการคุกคามทางเพศ 

เกิดข้ึนในสถานที่ทํางานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแลว นายจาง ผูบริหารมกีลวิธีในการจัดการ คือ 

 
๑. ตักเตือน (Lang low, 1996 อางถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

๒. เปลี่ยนหนวยงาน 

๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus) 



๔. ใหออก 

๕. ไลออก 

๖. แกไขสถานการณใหผูถูกคุกคาม เชน ใหการขอโทษเหยื่อตอหนาบุคคลอ่ืน 

๗. จายคารักษา (ถามี) คาปรึกษา (จิตแพทยหรือทนายความในกรณีที่มีการปรึกษาจิตแพทย 

และมีการฟองรอง) 

นโยบายของสถานที่ทํางานในการปองกันการคุกคามทางเพศนั้นเปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจาก 

การปองกันตนเองของผูทํางานแลว การประกาศใหผูทํางานทราบเก่ียวกับนโยบาย การหามมีการคุกคามทาง 

เพศในสถานทํางานจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันการคุกคามทางเพศไดและหากแมมีการคุกคามทางเพศ 

เกิดข้ึนในสถานทํางานจริง นายจาง ผูบริหาร จะตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจัดการและ 

สอบสวนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว เพื่อมิใหเหตุการณนี้เกิดข้ึนในสถานที่ทํางานหรือสถานศกึษาอีก 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา เมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น จะตองมีเหตุการณ๑ หรือ ๒ เหตุการณนี้ 

เกิดข้ึน คือ  
๑. ผูถูกคุกคาม เหย่ือ เก็บตัว ไมยอมเปดเผยเหตุการณ 

๒. มีการฟองรอง การเรียกรองตอสูกันในระดับสูงตอไป 



บทที ่3 แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของกระทรวง

สาธารณสุข 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน จัดทํา 

ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน 

ไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศในท่ีทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสราง 

และรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความ 

ตระหนักการสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะ 

ดําเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงที รวมทั้งจัด 

สภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น 

๓.๑ ความหมายของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทาง 

เพศที่เปนการบังคับใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร 

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันโดย 

ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยามและให 

หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะ 

จากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายทั้งใน 

หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

๓.๒ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

๓.๒.๑ ระดับบุคคล 

(๑) บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

(๒) บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่ไมสนิทสนม 

/เพศตรงขาม หรือมีผูที่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรบัมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน 

(๓) บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/ คุกคามทาง

เพศที่เกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหา ดังกลาวเกิดขึ้นกับ

เพื่อนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย 

(๔) ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทาํตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน ปญหา

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 

(๕) ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา 

ทํางาน หรือปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนทราบกอนทุกครั้ง 

(๖) บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคาการ 

ทํางานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน 



(๗) สรางทัศนคติใหบุคลากร ไมทน ไมยอมรับ และไมเพิกเฉย ตอพฤติกรรมการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 

(๘) เพื่อนรวมงานท่ีรับทราบปญหาตองไมเพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทางการ 

ชวยเหลือที่เหมาะสม 

๓.๒.๒ ระดับองคกร 

(๑) หนวยงานจะตองมีการประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร (เชน ประกาศคําสั่ง) ใน

การสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล โดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยาง 

ทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยางใหเกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สรางวัฒนธรรมและจิตสํานึกใน 

การเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเปนการปองกันไมใหเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

(๒) หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศในที่ทํางาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีทํางานในหนวยงาน รวมท้ังผูท่ีดําเนินงานที่เก่ียวของ 

กับหนวยงาน เชน นักศึกษา นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง ฯลฯ โดยใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมเพื่อให 

เกิดการเรียนรูและยอมรับ รวมท้ังตองประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน 

ไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

(๓) หนวยงานจะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักแกบุคลากรทุกคนใหได 

รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจนประชาสัมพันธชองทางการขอรับความชวยเหลือหรือรองเรียน 

กรณีเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 

(๔) จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมเพื่อเกิดการเรียนรูและยอมรับความเสมอภาค 

ระหวางบุคคล 

(๕) หนวยงานตองเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศ และแนวทางในการแกไขในกรณีท่ีมีปญหาเกิดขึ้น จัดสภาพแวดลอมที่ดี ที่สามารถปองกันปญหาการ ลวง

ละเมิดทางเพศ ดังน้ี 

(๕.๑) กรณีสํานักงาน ควรจัดสถานท่ีทํางานในลักษณะเปดเผย โลง มองเห็นได ชัดเจน

และตดิตั้งกลองวงจรปดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม 

(๕.๒) กรณหีนวยบริการผูปวย 

โรงพยาบาล 

- หองตรวจเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะตองมีผูชวยแพทยซึ่งเปนบุคคลท่ีสามอยูดวย 

- หองใหคําปรึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเปนไปตามกลุมเปาหมายแตควรคํานึงถึงการ 

ปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน 

- ติดตั้งกลองวงจรปดใหเพียงพอในการรักษาความปลอดภัย 

- จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวางหอพักเจาหนาที่ กับอาคารบริการผูปวย อยาง

เพียงพอ 

 
 
 
 



โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

- จัดระบบเตือนภัย/การปองกัน เชน กลองวงจรปดกริ่งสัญญาณเสียงดังใหผูอาศัยอยูใกลไดยิน 

- จัดระบบการข้ึนเวรคูรวมกับเจาหนาท่ีจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ญาติเพื่อนบาน 

ใกลเคียงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

- จัดใหมีแสงสวางและกลองวงจรปดบริเวณทางเดินระหวางหอพักเจาหนาที่ กับอาคารบริการผูปวย อยาง

เพียงพอ 

(๖)  จัดใหมีชองทางและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียนกรณีการลวง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหนวยงาน ที่ทําใหผูรองเรียนมีความมั่นใจไดวา ไดดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

กรณีที่ผูรองเรียนไมไดรับการแกไขปญหา ผูรองเรียนสามารถรองเรียนไปยังหนวยงานในสังกัดตามสายบังคับ 

บัญชาได 

(๗) ผูใหคําปรึกษาควรมีความรูความสามารถ ในการชวยเหลือตามแนวทางของหนวยงานที่ 

กําหนด และตองไมเพิกเฉย รวมถึงตองรักษาความลับ 

(๘) กรณีที่มีการรองเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

- ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวนไมเกิน ๕ คน 

ประกอบดวย ประธานคณะทํางานที่มีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมี 

ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูเสียหายไมนอยกวาหนึ่งคนและใหมีบุคคลที่ 

ผูเสียหายไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือ 

- ใหกลุมงานคุมครองจริยธรรมดําเนินการสอบขอเท็จจริง 

(9) การแกไขและจัดการปญหาตองดําเนินการอยางจริงจังโดยทันทีและเปนไปตามเวลาที่ 

กําหนดในแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางานและตองเปน 

ความลับ เวนแตคูกรณีทั้งสองฝายยินดีใหเปดเผย รวมท้ังใหความเปนธรรมตอทั้งสองฝายเทาเทียมกัน กรณีที่ 

ขยายเวลาออกไป ตองมีเหตุผลที่ดีพอ 

(10) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน แ ละผูเปนพยานเม่ือมีการรองเรียนแลว 

ผูรองเรียนและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใด ๆ ที่กระทบตอหนาที่การงานหรือการดํารงชีวิต หาก 

จําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรองเรียนและผูเปนพยานรวมถึงขอรองขอของ 

ผูเสียหาย ผูรองเรียน หรือผูเปนพยาน ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตามความ 

เหมาะสม และหนวยงานตองใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

(11) หนวยงานตองมีมาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา โดยในระหวางการรองเรียนยังไมถือวา 

ผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรมและใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่นและตองมีการให 

โอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร /พยานหลักฐานแก 

ขอกลาวหา 

(12) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตองประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไข 

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทํางาน ตามแบบรายงานที่กําหนด มายัง 



สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงานผลการดําเนินงานไปยังศูนยประสานการปองกันและแกไข ปญหา

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกป 

 

๓.๓ ลักษณะการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ 

พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวาการกระทําเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผูถูกกระทําไม 

ตองการและมีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศ อาทิ 

(๑) การกระทําทางสายตา เชน 

การจองมองรายกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไปที่คอ 

เสื้อ จนทาํใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน 

เปนตน 

(๒) การกระทําดวยวาจา เชน 

- การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 

- การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการการ 

พูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ 

- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามกการ 

เรียกผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน 

- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศและการพูดสอ 

ไปในทางเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการแพรขาวลือ 

เก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 

(๓) การกระทําทางกาย เชน 

- การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศการฉวย 

โอกาสกอดรดั จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืนที่ไม 

นาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก 

- การรบเราโดยที่อีกฝายไมใหความสนใจ การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ 

ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทานํ้าลายหกการ 

แสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

(๔) การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 

- การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา 

การเลื่อนเงนิเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทาํงาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ 

เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมเีพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืนที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 



- การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศกึษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมี การ

สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา 

(๕) การกระทําอ่ืน ๆ ของการกระทําทางเพศที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ เชน 

- การแสดงรูปแบบ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพเปลือยในที่ ทํางาน

และในคอมพิวเตอรของตน 

- การแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ เชน การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ ทาง

เพศในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ 

- การสงขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน เชน เฟซบุคทวิต 

เตอรอินสตาแกรมไลน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๓.๔ สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

(๑) แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศ 

(๒) สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวย 

(๓) บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถาย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน 

(video clip) (หากทําได) 

(๔) บันทึกเหตุการณที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณที่เกิดข้ึนสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูก 

กลาวถึงหรืออยูในเหตุการณ 

(๕) แจงปญหาที่เกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 

(๖) หารือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพื่อนและแจงปญหาที่เกิดข้ึนกับ 

ผูบังคับบัญชาบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ดวยตนเอง โดยอาจใหเพื่อนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป 

เปนเพื่อนก็ได 

(๗) กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทํา 

๓.๕ หลักการพื้นฐานในการใหความชวยเหลือผูที่ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

การชวยเหลอืผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรดําเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ 

LIVES ประกอบดวย 

(๑) การรบัฟง (Listen : L) หมายถึง การรับฟงถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางตั้งใจ ดวย

ความเห็นใจ และไมตัดสินถูกผิด เพื่อใหถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ตน 



ตองการ กับบุคคลท่ีตองการใหความชวยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเปนสวนตัว การรับฟงเปนสวนสําคัญที่สุดที่ จะ

เยียวยาทางดานอารมณ 

(๒) การสอบถามเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล(Inquire about Needs and 

Concerns : I)หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจําเปนและความกังวล ประเมินและตอบสนองตอความ 

จําเปนและความกังวลดานตางๆ ของผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณทางกาย ทางสังคม 

และการปฏิบัติตามหนาที่เพื่อที่จะรับรูวาอะไรที่สําคัญที่สุดสําหรับผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ 

เคารพตอความตองการและตอบสนองตอความจําเปนที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองการ รับฟงและ 

ใหความใสใจตอสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเก่ียวกับความจําเปนและความกังวล ซึ่งตองแยก 

ความจําเปนและขอกังวล เปนดานตาง ๆ ไดแก ความจําเปนทางกาย ความจําเปนทางอารมณ หรือความ 

จําเปนทางเศรษฐกิจความกังวลดานความปลอดภัย หรือความชวยเหลือทางสังคมที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศจําเปนตองไดรับ 

(๓) การทําใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นวาตนเองมีคุณคา (Validate) หมายถึง 

การแสดงออกถึงความเขาใจและเชื่อในสิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกลาว และใหความมั่นใจวาผูถูก 

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไมถูกตอวา เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบวาความรูสึกของ 

ตนเปนสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรูสึกของตนไดอยางปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยูโดยปราศจากความ 

รุนแรงและความกลัวทั้งนี้ การใหคุณคากับประสบการณของคนอื่น หมายถึงการใหบุคคลนั้นรับรูถึงการรับฟง 

อยางตั้งใจ และเขาใจถึงสิ่งท่ีบุคคลดังกลาวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไมตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟง 

(๔) การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย(Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผูถูกลวง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกปองผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิด 

ความรุนแรงขึ้นอีก เพื่อชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณและวางแผนถึงความ 

ปลอดภัยในอนาคตผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเองแต 

บางคนอาจจะไมไดคิดถึงประเด็นนี้ และยังไมทราบวามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงข้ึนอีกครั้ง ควรอธิบายให ผู

ถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบวาความรุนแรงจากคนใกลชิดจะไมหยุดไดดวยตัวเองแตมีแนวโนม 

วาจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนและจะเกิดบอยครั้งข้ึน 

ทั้งนี้ การประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัยเปนกระบวนการที่ไมอาจจะเกิดขึ้น 

จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้ 

(๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการไดรับความรุนแรงทางเพศโดยผูถูกกระทํารุนแรง 

ทางเพศมักจะรูจักผูที่กระทํา 

(๔.๒) ประเมนิความเสี่ยงเฉพาะหนาของความรุนแรงจากคนใกลชิด 

(๕) การชวยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยให 

เขาถึงขอมูล บริการ และการชวยเหลือทางสังคม เพื่อใหผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศสามารถเขาถึง 

แหลงชวยเหลือสําหรับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และการชวยเหลือทางสังคม ท้ังนี้ สามารถพูดคุยกับผูถูก 

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจําเปนที่ตองการ โดยมีแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้ 



(๕.๑) สอบถามผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับตนในขณะนี้โดย 

สอบถามวาอะไรที่จะชวยผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอไดมากที่สุด หากสามารถชวยเหลือไดในขณะนี้ 

(๕.๒) ชวยเหลือผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี 

(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความชวยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาวาผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไววางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยดวยไดหรือไม และมี บุคคลซึ่ง

สามารถชวยเหลือทางดานการเงินหรือไม 

๓.6 การดําเนินงานตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 

ในการทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข และ 

หนวยงานในสังกัดทุกแหง ทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหาร 

สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาลศนูย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนวยงานระดับกรม 

หนวยงานของรัฐในกํากับรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนกดําเนินการตามแนวทางปองกันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทํางานของหนวยงาน ดังน้ี 

(๑) ผูบริหารหนวยงาน ประกาศเจตนารมณตอตานการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 

ทํางานทุกรูปแบบ 

(2) แตงตั้งคณะทํางานปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 

ทํางาน ประจําหนวยงาน เพื่อเปนกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทํางานในระดับหนวยงาน 

(3) จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของหนวยงาน 

(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในการทํางานของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 

(5) จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู สรางจิตสํานึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อปองกันปญหา การ

ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อยางตอเนื่อง 

(6) จัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ

ในการทํางาน 

(7) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทํางาน ทุก ๖ เดือนตาม 

ชวงเวลา เชน กลางวัน และกลางคืน 

(8) ประเมนิความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

(9) แกไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที 

(10) สรุปผลการดําเนินการตามแผนการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทาง

เพศในการทํางานของหนวยงาน ใหคณะทํางาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 



(11) รายงานผลการดาํเนินการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทํางานของหนวยงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

๓.7 มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

(๑) เมื่อมีการรองทุกขแลวผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ที่กระทบตอ 

หนาที่การงานหรือการดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใด ๆ เชน การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกัน 

มิใหผูรองทุกขผูเปนพยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกขและผูเปน 

พยาน 

(๒) ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานที่ทํางานหรือ 

วิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดงักลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตาม 

ความเหมาะสม 

(๓) ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

๓.8 มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 

(๑) ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรมและใหไดรับ 

การปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน 

(๒) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง 

เอกสาร /พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 

๓.9 ชองทางการรองเรียนกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวง 

สาธารณสุข 

(1) รองเรยีนผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต   กระทรวงสาธารณสุข 

www.stopcorruption.moph.go.th 

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

๓.๑0 หนวยงานรับเรื่องราวรองทุกขภายในกระทรวงสาธารณสุข 

(๑) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

(๒) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(๓) ศูนยพึ่งได (OSCC : One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทุกแหง 

(๔) ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับกรม 

(๕) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



 

บทที ่4 ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยกรณีการลวง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานของกระทรวง 

สาธารณสุข 
4.1 กระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

(1) ขอบเขต 

เริ่มจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องรองเรียน กรณีการ 

ลวงละเมิดจากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ 

ทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แลวลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนในระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกสสงเรื่องใหเจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปเนื้อหา และเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ ไกล

เกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ 

ฯ ไดรับเรื่องแลวดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ หากผลการไกลเกลี่ยเปนที่พอใจของผูเสียหาย และผูเสียหาย

ยินยอมใหยุติเรื่องใหคณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่อง แตหากผูเสียหายยังคงประสงคจะดําเนินการทาง วินัยกับ

ผูกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใหคณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องตอปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อ

พิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องรองเรียนกรณีการลวง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน จากผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในที่ทํางานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒) เจาหนาท่ีงานสารบรรณ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

๓) เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม รับเรื่อง และทําการสรุปเนื้อหา แลวเสนอเรื่องตอ 

คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวง 

สาธารณสุข 

๔) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องตามที่ 

เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม เสนอ และลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

กรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 

๕) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท ฯ ระหวางผูเสียหาย และผูกระทําการลวงละเมิดหรือ 

คุกคามทางเพศในการทํางาน หากผูเสียหายยินยอมใหยุติเรื่อง ใหคณะกรรมการ ฯ ยุติเรื่องแตหากผูเสียหาย 

ยังคงตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิด ใหคณะกรรมการ ฯ เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป 



๖) เขาสูกระบวนการดาํเนินการทางวินัย 
(1) ขอบเขต 

เริ่มจากคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 

ทํางานของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสียหายตองการให 

ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ 

แทนผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณา 

เบื้องตนคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่และรายงานผลใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาเมื่อพิจารณาแลวเห็นวากรณีไมมีมูลใหยุติเรื่องได หากมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตน 

ดําเนินการดังนี้ 1) กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานให 

ทราบใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณ ีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินยัอยางไมรายแรงก็ได ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่องและหากผลการ 

สอบสวนเห็นวากระทําผิดใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแลวแตกรณี2) กรณีมี 

มูลความผิดวินัยอยางรายแรง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ ให

รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไดพิจารณาแลว 

เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง หากกระทําผิดตามขอกลาวหาใหสั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือไลออก แลวแตกรณีรายงานไปให อ.ก.พ. กระทรวง 

สาธารณสุข พิจารณาแลวสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข นิติกรประจําเขต และผูอํานวยการกลุม 

เสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ดําเนินการเพื่อแจงผลใหผูเสียหายทราบ รายงานผลใหสาธารณสุขนิเทศก 

ประจําเขตและแจงผลการดําเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวม

ขอมูล 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสียหายตองการให 

ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ 

แทนผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

2) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว 

และผูเสียหายตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป จากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณี 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 

3) เจาหนาที่งานสารบรรณ กลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับใน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังนิติกรผูรับผิดชอบ 

4) นิติกรผูรับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข 



5) ผูอํานวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกร 

ผูรับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องท่ีเสนอ 

7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนพิจารณาและสั่งการ 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้นกระทําผิด

หรือไม 

8) คณะกรรมการสืบสวน ดําเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณา ในเบื้องตน 

9.1) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัยใหสั่งยุติเรื่องได 

9.2) แจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

9.3) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัยใหแจงผูรอง (กรณลีงชื่อ) 

10) กรณมีีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัย 

10 .1 )กรณี มีมูลท่ี ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยมี 

พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบ และรับฟงคํา 

ชี้แจงของผูถูกกลาวหาและผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551เห็นวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ได ตามมาตรา 92 

ทั้งนี้ ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาก็ใหสั่งยุติเรื่อง แตหากผลการสอบสวนเห็นวา 

กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษ แลวแตกรณีแลว 

รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข 

10.2)กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม 

มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

อยางรายแรง ตามมาตรา 93 เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน และไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง 

แตหากไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทณัฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษปลดออก หรือ ไล

ออกแลวแตกรณ ีแลวรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงและความผิดวินัยอยางรายแรงนั้นกอนออกคําสั่ง 

ลงโทษ ตองสงเร่ืองให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา 

โทษกอน 

11) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย 

12) ผูสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

13) นิติกรประจําเขต และผูอํานวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ดําเนินการ 

13.1) แจงผลใหผูรองทราบ 



13.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศกประจําเขต รับทราบผล 

13.3) แจงผลการดําเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข

เพื่อรวบรวมขอมูล 

(1) ขอบเขต 

เริ่มจากคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 

ทํางานของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสียหายตองการให 

ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ 

แทน ผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณา 

เบื้องตน คณะกรรมการสืบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่และรายงานผลใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณา กรณไีมมีมูลใหยุติเรื่องได กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนดําเนินการดังนี้ 1) มีมูล 

ความผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบใหสั่งลงโทษตามควร 

แกกรณี โดยไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงก็ได 

ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นวากระทํา 

ผิดใหสั่งลงโทษลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน แลวแตกรณี 2) มีมูลความผิดวินัย 

อยางรายแรง แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวน 

และเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมได 

กระทําผิดตามขอกลาวหาใหสั่งยุติเรื่อง หากกระทําผิดตามขอกลาวหาใหส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงิน 

คาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน หรือไลออก นิติกรประจําเขต และผูอํานวยการกลุมเสริมสรางวินัยและ 

ระบบคุณธรรมดําเนินการเพื่อแจงผลใหผูรองทุกขทราบ รายงานผลใหสาธารณสุขนิเทศกประจําเขต และแจง 

ผลการดําเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวบรวมขอมลู 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข เสนอเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว และผูเสียหายตองการให 

ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ 

แทน ผานกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

2) กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องรองเรียนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยแลว 

และผูเสียหายตองการใหดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําผิดตอไป จากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทกรณี 

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข 

3) เจาหนาที่งานสารบรรณ กลุมงานเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับใน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลวสงเรื่องไปยังนิติกรผูรับผิดชอบ 

4) นิติกรผูรับผิดชอบ พิจารณาเสนอความเห็น และจัดทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5) ผูอํานวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกร 

ผูรับผิดชอบเสนอ และลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน พิจารณาเรื่องท่ีเสนอ 



7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน พิจารณาและสั่ง 

การโดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานราชการผูน้ัน 

กระทําผิดหรือไม 

8) คณะกรรมการสืบสวน ดําเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน / พิจารณาในเบื้องตน 

9.1) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหยุติเร่ืองได 

9.2) แจงผูรอง (กรณีลงชื่อ) 

9.3) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหแจงผูรอง (กรณลีงชื่อ) 

10) กรณมีีมูลท่ีควรกลาวหา 

10 .1 ) กรณี มีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยมี 

พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหทราบ และรับฟงคํา 

ชี้แจงของผูถูกกลาวหาและปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษตามควร 

แกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยอยางไมรายแรงก็ได 

ทั้งนี้ ถาผลการสอบสวนเห็นวาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาก็ใหสั่งยุติเรื่อง แตหากผลการสอบสวนเห็นวา 

กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิคาตอบแทน ลดข้ันเงินคาตอบแทน แลวแตกรณี 

10.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จใหรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นตอ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง 

แตหากไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน ลดขั้นเงินคาตอบแทน หรือไล 

ออกแลวแตกรณ ี

11) นิติกรประจําเขต และผูอํานวยการกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ดําเนินการ 

11.1) แจงผลใหผูรองทราบ 

11.2) รายงานสาธารณสุขนิเทศกประจําเขต รับทราบผล 

11.3) แจงผลการดําเนินการใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข

เพื่อรวบรวมขอมูล 

12) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก 

ตัวอยาง 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกนัและแกไขปญหา การลวง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


