
 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอราษีไศล 
  



แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในทีท่ างานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอราษีไศล 

 

แนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน

จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดไดร้บัการปฏิบติัดว้ย 

ความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน ทุกคนต้อง

รบัผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบติันี ้  ส  านักงานสาธารณสุขอ าเภอราษีไศลจะสรา้งและ

รกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดว้ยการสรา้งความ

ตระหนกัการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจการก าหนดมาตรการป้องกันและจดัการกับปัญหาที่เกิดขึ ้น และจะ

ด าเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้ งจัด

สภาพแวดลอ้มและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าใหเ้กิดการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศขึน้ 

 
ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไป

ในทางเพศ ที่เป็นการบังคับใชอ้  านาจที่ไม่พึงปรารถนา ดว้ยถ้อยความ ท่าทาง แสดงดว้ยเสียง รูปภาพ 
เอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือสิ่งรองลามกอนาจารเก่ียวกับเพศหรือกระท าอย่างอ่ืนในท านอง
เดียวกัน โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเดือดรอ้นร  าคาญ ไดร้บัความอับอาย หรือรู ้สึกว่าถูก
เหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรงัควานหรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่
ปลอดภัยทางเพศโดยเฉพาะจากการสรา้งเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจา้งงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือ
ผลกระทบอ่ืนใดต่อผูเ้สียหายทัง้ในหน่วยงานของรฐัและเอกชนรวมสถาบนัการศกึษา 

 
พฤติกรรมทีพึ่งปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการห่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศระดับบุคคล 

 
(๑) บคุลากรของหน่วยงานควรใหเ้กียรติเพื่อนรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ เช่น

แต่งกายใหเ้หมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลบัตาหรือท างานสองต่อสองกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูท้ี่ไม่สนิทสนม
เพศตรงขา้ม หรือมีผูท้ี่ไวว้างใจอยู่ดว้ยในกรณีถูกเรียกเขา้พบหรือไดร้บัมอบหมายงานนอกเวลาท างานเป็น
ตน้ 



 

 

 (๓) บคุลากรของหนว่ยงานควรชว่ยสอดส่องและรายงานพฤตกิรรมการลว่งละเมิด / คกุคามทาง
เทศท่ีเกิดขึน้ในหนว่ยงานตอ่บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ไมค่วรเพิกเฉยหากมีปัญหาดงักลา่ว
เกิดขึน้กบัเพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทัง้ความชว่ยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย  
 (๔) ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัควรท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการปอ้งกนั ปัญหา 
การลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในท่ีท างานทางเพศในท่ีท างาน 
 (4) ในกรณีของผู้บงัคบับญัชาเรียกผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน 
หรือปฏิบตังิานตา่งจงัหวดั / ตา่งประเทศ สองตอ่สอง ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นทราบก่อนทกุ 
 (๕) ในกรณีของผู้บงัคบับญัชาเรียกผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน 
หรือปฏิบตังิานตา่งจงัหวดั / ตา่งประเทศ สองตอ่สอง ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นทราบก่อนทกุ  
 (5) บคุลากรควรมีจิตส านกึรักศกัดิศ์รี ภาคภมูิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคณุคา่ การ
ท างานของตนเองมากกวา่ท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
 (๗) สร้างทศันคตใิห้บคุลากร ไมท่น ไมย่อมรับ และไมเ่พิกเฉย ตอ่พฤติกรรมการลว่งละเมิด หรือ 
คกุคามทางเพศ 
 (๔) เพ่ือนร่วมงานท่ีรับทราบปัญหาต้องไมเ่พิกเฉยและรักษาความลบั รวมทัง้หาแนวทางการ
ชว่ยเหลือท่ีเหมาะสม 
 
ระดับองค์กร 
 (๑) หนว่ยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร (เช่น ประกาศ ค าสัง่) ในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่าง
ทัว่ถึง เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตัิต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกนัและกัน (สร้างวฒันธรรมและจิตส านึก 
ในการเคารพศกัดิ์ศรีซึ่งกนัและกนั) อนัจะเป็นการปอ้งกนัไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในท่ี
ท างาน 
 (๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในท่ีท างาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีท างานในหน่วยงาน รวมทัง้ผู้ ท่ีด าเนินงานท่ี
เก่ียวข้อง กบัหนว่ยงาน เชน่ นกัศกึษา นกัศกึษาฝึกงาน ผู้ รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บคุลากรในหน่วยงานได้มีส่วน
ร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทัง้ต้องประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความตระหนกัแก่บคุลากรทกุคน 
ในหนว่ยงานได้รับทราบและถือปฏิบตัิ 
 (๓) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคน ให้ได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วย เหลือ หรือ 
ร้องเรียน กรณีเกิดการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในท่ีท างาน 



 

 

 (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพ่ือเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาค
ระหวา่งบคุคล 
 
 (๕) หนว่ยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพฤตกิรรมการล่วงละเมิด หรือคกุคามทาง
เพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึน้ จดัสภาพแวดล้อมท่ีดี ท่ีสามารถ ปอ้งกนัปัญหาการ
ลว่งละเมิดทางเพศ ดงันี ้
  - กรณีส านกังาน ควรจดัสถานท่ีท างานในลกัษณะเปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชดัเจน ติดตัง้
กล้องวงจรปิดเพ่ือบนัทกึภาพในบริเวณท่ีเหมาะสม 
  - กรณีหน่วยบริการผู้ ป่วยในโรงพยาบาล ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และ
จะต้องมีผู้ ช่วยแพทย์ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีสามอยู่ด้วย ห้องให้ค าปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดและ
เป็นไปตามกลุม่เปา้หมาย แตค่วรค านงึถึงการปอ้งกนัการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในท่ีท างาน ติดตัง้
กล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภยั 
  - จดัให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพกัเจ้าหน้าท่ี กับอาคาร
บริการผู้ ป่วย อยา่งเพียงพอ เชน่ กล้องวงจรปิด กร่ิงสญัญาณเสียงดงั 
 (๖) จดัให้มีช่องทางและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิด
หรือคกุคามทางเพศในหน่วยงาน ท่ีท าให้ผู้ ร้องเรียนมีความมัน่ใจได้ว่า ได้ด าเนินการ ได้อย่างเหมาะสม
กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยงัหน่วยงานในสงักัด ตามสาย
บงัคบับญัชาได้ 
 (๗) ผู้ ให้ค าปรึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงาน           
ท่ีก าหนด และต้องไมเ่พิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลบั 
 (๘) กรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือการรายงานเร่ืองนี ้ให้ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 - ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไม่เกิน ๕ คน
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานท่ีมีต าแหน่งสงูกว่าคูก่รณี บคุคลจากหน่วยงานต้นสงักดั รองคูก่รณีโดย
มีต าแหนง่ไมต่ ่ากว่าคูก่รณี โดยอาจมีบคุคลท่ีมีเพศเดียวกบัผู้ เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบคุคลท่ี
ผู้ เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้หรือ 
 - ให้กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบข้อเท็จจริง 
  
 
 



 

 

 (๙) การแก้ไขและจดัการปัญหาต้องด าเนินการอยา่งจริงจงัโดยทนัทีและเป็นไป ตามเวลาท่ีก าหนด
ในแนวปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคกุคามทางเพศในการท างาน และต้องเป็น
ความลบั เว้นแต่คู่กรณีทัง้สองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทัง้ให้ความเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย เท่า เทียมกัน 
กรณีท่ีขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตผุลท่ีดีพอ 
 (๑๐) หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียนและผู้ เป็นพยาน เม่ือมีการร้องเรียนแล้ว           
ผู้ ร้องเรียนและผู้ เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการงาน หรือการด ารงชีวิต หาก
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ร้องเรียนและผู้ เป็นพยาน รวมถึงข้อร้องขอ
รองผู้ เสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ เป็นพยาน ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม และหนว่ยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ ร้องเรียนไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง 
 (๑๑) หนว่ยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถกูกลา่วหา โดยในระหว่างการร้องเรียน ยงัไม่ถือว่าผู้ ถกู
กลา่วหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบตัเิชน่เดียวกบับคุลากรอ่ืน และต้องมีการให้
โอกาสผู้ถกูกลา่วหาในการชีแ้จงแก้ข้อกลา่วหาอยา่งเตม็ท่ี รวมทัง้สิทธิในการแสดงเอกสาร /พยานหลกัฐาน
แก้ข้อกลา่วหา 
 (๑๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน ตามแนว
ปฏิบตัิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามแบบรายงาน            
ท่ีก าหนด มายังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานไปยังศนูย์ประสาน             
การป้องกันและแ ก้ ไข ปัญหาการล่ ว งละ เมิ ดห รือคุกคามทาง เพศในการท า งาน  (ศปคพ. )                              
ภายในวนัท่ี 31ตลุาคม ของทกุปี 
 

ลักษณะการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 การล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศเป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม  
ได้อย่างครอบคลุมทัง้หมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเก่ียวกับเร่ืองเพศซึ่งผู้ ถูกกระท าไม่
ต้องการและมีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วง
ละเมิดหรือคกุคาม ทางเพศ อาทิ  
 (๑) การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่ายกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มอง
หน้าอกหรือจ้องลงไป ท่ีคอเสือ้ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอดั อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้ อ่ืนท่ีอยู่บริเวณ
ดงักลา่วมีความรู้สกึเชน่เดียวกนั เป็นต้น 
  (๒) การกระท าด้วยวาจา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทาง
เทศ - การชกัชวนให้กระท าการใด ๆ ในท่ีลบัตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเร่ือง
ตลกเก่ียวกบัเพศ - การเกีย้วพาราสี พดูจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพดูลามก การโทรศพัท์ลามกการ
เรียกผู้หญิงด้วยค าท่ีส่อไปทางเพศ จบักลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบคุคลในท่ีท างาน - การสนทนา



 

 

เร่ืองเพศหรือเพศสมัพนัธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดส่อไปในทางเพศ การถาม
เก่ียวกบัประสบการณ์ ความช่ืนชอบในเร่ืองเพศ การสร้างเร่ืองโกหก หรือการแพร่ข่าวลือเก่ียวกบัชีวิตทาง
เพศของผู้ อ่ืน 
  
 (๓) การกระท าทางกาย เช่น การสมัผสัร่างกายของผู้ อ่ืน การลบูคล า การถไูถร่างกายผู้ อ่ืนอย่าง มี
นยัทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนือ้ต้องตวั การฉวยโอกาสกอดรัด และ
การสมัผสัทางกายอ่ืน ท่ีไมน่า่พงึประสงค์ การดงึคนมานัง่ตกั การรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายไม่ให้ความสนใจ การ
ตัง้ใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามมุ หรือขวางทางเดิน การยกัคิว้หลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การ
ส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน า้ลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการ
เคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น 
 (๔) การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ - การให้สญัญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเล่ือนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการ
ท างาน หากผู้ถกูลว่งละเมิดหรือถกูคกุคามยอมมีเพศสมัพนัธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสมัพนัธ์
ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ เป็นต้น การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน
การศกึษา การขม่ขูว่า่จะท าร้าย การบงัคบั ให้มีการสมัผสัทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา 
  (๕) การกระท าอ่ืน ๆ ของการกระท าทางเพศท่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น การแสดง
รูปแบบ วตัถ ุและข้อความท่ีเก่ียวข้องกับเพศ รวมทัง้การเปิดภาพเปลือย ในท่ีท างานและในคอมพิวเตอ ร์
ของตน - การแสดงออกท่ีเก่ียวกบัเพศ เชน่ การแสดงปฏิทินท่ีมีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ ทางเพศ
ในท่ีสาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ - การส่งข้อความ รูปภาพ
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเร่ืองเพศทางส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

ส่ิงท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 (๑) แสดงออกทนัทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้ กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรือ
คกุคามทางเพศ 
 (๒) สง่เสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยดุการกระท าและเรียกผู้ อ่ืนชว่ย 
 (๓) บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน์                
(video clip) (หากท าได้) 
 (๔) บันทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้ โดยจดบันทึก                 
วนัเวลา และสถานท่ีเกิดเหต ุค าบรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้สัน้ๆ ช่ือของพยานและ / หรือบคุคลท่ีสามซึ่งถกู
กลา่วถึง หรืออยูใ่นเหตกุารณ์ 
 (๕) แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้บคุคลท่ีไว้ใจทราบทนัที 



 

 

 (๖) หารือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนและแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผู้บงัคบับญัชา
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วยตนเองโดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพ่ือนก็
ได้ 
 (๗) กรณีผู้ถกูกระท าอาย/กลวั อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แตต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ถกูกระท า
หลักการพืน้ฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ ท่ีถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการช่วยเหลือผู้ ถูกล่วง
ละเมิดหรือคกุคามทางเพศ ควรด าเนินการตามหลกัการพืน้ฐาน คือLIVES ประกอบด้วย  
 (๑) การรับฟัง (Listen: L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศอย่างตัง้ใจด้วย
ความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูกผิด เพ่ือให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสท่ีจะพูดในสิ่งท่ีตน
ต้องการ กับบุคคลท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือ ในท่ีปลอดภัยและเป็นส่วนตวั การ รับฟังเป็นส่วนส าคญั
ท่ีสดุ ท่ีจะเยียวยาทางด้านอารมณ์ 
 (๒) การสอบถามเก่ียวกบัความจ าเป็นและความกงัวล(Inquire about Needs and Concerns: L) 
หมายถึง การสอบถามเก่ียวกับความจ าเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความจ าเป็นและ
ความกงัวล ด้านตา่งๆ ของผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ ทัง้ทางอารมณ์ทางกายทางสงัคม และการ
ปฏิบตัติามหน้าท่ี เพ่ือท่ีจะรับรู้ว่าอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ และเคารพ
ตอ่ความต้องการ และตอบสนองตอ่ความจ าเป็นท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศต้องการ รับฟังและ
ให้ความใส่ใจ ตอ่สิ่งท่ีผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศพดูเก่ียวกบัความจ าเป็นและความกงัวล ซึ่งต้อง
แยกความจ าเป็น และข้อกงัวล เป็นด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ความจ าเป็นทางกาย ความจ าเป็นทางอารมณ์ หรือ
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ความกงัวลด้านความปลอดภยั หรือความช่วยเหลือทางสงัคมท่ีผู้ถกูล่วงละเมิด
หรือคกุคามทางเพศจ าเป็นต้องได้รับ  
 (๓) การท าให้ผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคณุคา่ (Validate) หมายถึงการ
แสดงออกถึงความเข้าใจและเช่ือในสิ่งท่ีผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศกล่าว และให้ความมัน่ใจว่า     
ผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า เพ่ือให้ผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบว่า
ความรู้สึกของตนเป็นสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิท่ีจะอยู่
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว ทัง้นี ้การให้คณุคา่กับประสบการณ์ของคนอ่ืน หมายถึงการให้
บคุคลนัน้รับรู้ถึงการรับฟัง อยา่งตัง้ใจ และเข้าใจถึงสิ่งท่ีบคุคลดงักลา่วพดู ตลอดจนเช่ือโดยท่ีไมต่ดัสินหรือ 
มีเง่ือนไขในการรับฟัง 
  
 
 
 



 

 

 (๔) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยั(Enhance Safety) หมายถึง การพดูคยุกบัผู้ถกูล่วงละเมิด 
หรือคกุคามทางเพศ ถึงแผนท่ีจะปกปอ้งผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศจากภยัคกุคาม หากเกิดความ
รุนแรง ขึน้อีก เพ่ือช่วยผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวางแผนถึงความ
ปลอดภัยในอนาคต ผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเร่ืองความปลอดภัยของ
ตนเอง แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี ้และยงัไม่ทราบว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงขึน้อีกครัง้ 
ควรอธิบาย ให้ผู้ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศเธอทราบวา่ความรุนแรงจากคนใกล้ชิดจะไม่หยดุได้ด้วย
ตวัเอง แตมี่แนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึน้และจะเกิดบ่อยครัง้ขึน้ ทัง้นี ้การประเมินและการวางแผน
เร่ืองความปลอดภยัเป็นกระบวนการท่ีไม่อาจจะเกิดขึน้ จากการพดูคยุในครัง้เดียว โดยควรมีการประเมิน
และการวางแผนเร่ืองความปลอดภยั ดงันี ้
 

  (๔.๑) ประเมินความปลอดภยัหลงัจากการได้รับความรุนแรงทางเพศโดยผู้ถกูกระท า 
รุนแรง ทางเพศมกัจะรู้จกัผู้ ท่ีกระท า 
  (๔.๒) ประเมินความเส่ียงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด 
 (๕) การชว่ยเหลือ (Support) หมายถึง สนบัสนนุผู้ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ โดยให้เข้าถึง
ข้อมลู บริการ และการชว่ยเหลือทางสงัคม เพ่ือให้ผู้ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ สามารถเข้าถึงแหล่ง
ชว่ยเหลือส าหรับด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และการชว่ยเหลือทางสงัคม ทัง้นี ้สามารถพดูคยุกบัผู้ถกูล่วง
ละเมิดหรือคกุคามทางเพศถึงความจ าเป็นท่ีต้องการ โดยมีแนวทางการชว่ยเหลือ ดงันี ้
  (๕.๑) สอบถามผู้ถกูล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเทศถึงสิ่งส าคญัท่ีสดุส าหรับตนในขณะนี ้
โดยสอบถามวา่อะไรท่ีจะชว่ยผู้ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศเธอได้มากท่ีสดุ หากสามารถช่วยเหลือได้
ในขณะนี ้
  (๕.๒) ชว่ยเหลือผู้ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการระบแุละพิจารณาทางเลือกท่ีมี 
  (๕.๓) พูดคุยเก่ียวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือ
คกุคาม ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือคนท่ีไว้วางใจในชมุชนซึง่เธอสามารถพดูคยุด้วยได้หรือไม ่
และมีบคุคล ซึง่สามารถชว่ยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่ 
 
  ด าเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
ของหน่วยงาน ดังนี ้
  (๑) ผู้บริหารหนว่ยงาน ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศใน
การท างานทกุรูปแบบ 
  (๒) แต่งตัง้คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ        
ในการท างาน ประจ าหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคาม
ทางเพศ ในการท างานในระดบัหนว่ยงาน 



 

 

  (๓) จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน ของหนว่ยงาน 
  (๔) จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทาง
เพศ ในการท างานของหนว่ยงาน ให้บคุลากรภายในหนว่ยงานทราบ 
  (๕) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบตัิ เพ่ือป้องกัน
ปัญหา การลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ อยา่งตอ่เน่ือง 
  (๖) จดัสถานท่ีท างานให้เหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคกุคาม
ทางเพศในการท างาน 
  (๗) ประเมินความเส่ียงสถานท่ีท างานและบริเวณโดยรอบสถานท่ีท างาน ทกุ ๖ เดือนตาม
ชว่งเวลา เชน่ กลางวนั และกลางคืน 
  (๘) ประเมินความเส่ียงอนัอาจจะเกิดการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน 
   (๙) แก้ไขจดุเส่ียงจากการประเมินทนัที 
  (๑๐) สรุปผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คกุคาม ทางเพศในการท างานของหนว่ยงาน ให้คณะท างาน ฯ ทราบทกุ ๕ เดือน และ ๑๒ เดือน 
   (๑๑) รายงานผลการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทาง
เพศ ในการท างานของหนว่ยงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทกุ ๕  เดือน และ ๑๒ เดือน 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

  (๑) เม่ือมีการร้องทกุข์แล้วผู้ ร้องทกุข์และผู้ เป็นพยานจะไม่ถกูด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบตอ่
หน้าท่ี การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพ่ือ
ปอ้งกันมิให้ผู้ ร้องทกุข์ ผู้ เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ร้อง
ทกุข์และผู้ เป็นพยาน 
  (๒) ข้อร้องขอของผู้ เสียหาย ผู้ ร้องทุกข์ หรือผู้ เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน
หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม 
  (๓) ให้การคุ้มครองผู้ ร้องเรียนไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
  (๑) ในระหว่างการร้องทกุข์ ยงัไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบตัเิชน่เดียวกบับคุลากรอ่ืน 
  (๒) ให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหาในการชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมทัง้สิทธิในการแสดง
เอกสาร / พยานหลกัฐานแก้ข้อกล่าวหาช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศใน
การท างาน ของ 
กระทรวงสาธารณสุข 
  (๑) ร้องเรียนผา่นเว็บไซต์ศนูย์ปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 
www.stopcorruption.moph.go.th 
  (๒) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ท่ี ตู้  ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสขุ 83000 
 

หน่วยงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
(๑) ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ 
(๒) ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
(๓) ศนูย์พึง่ได้ (OSCC: One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาลทกุแหง่ 
(๔) ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนระดบักรม 
(๕) ศนูย์ปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/

