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ค าน า 
 

      การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ท างาน 
ในเรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการท างานท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังยังขัดขวาง  
โอกาสต่าง ๆ ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุส าคัญ คือ การเลือกปฏิ บัติด้วยเหตุแห่งเพศ         
แม้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และก าหนดโทษ ส าหรับ
ผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH  Integrity and Transparency Assessment 
: MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT 23 
ก าหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของผู้ปฏิบัติงาน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา จึงจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานของบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา  ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ในศักด์ิศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานตลอดจนก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการ กับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                                               
                                           ( นายวิเชียร   ปิงชัย ) 

                                                             สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
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วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
๑. เพื่อขับเคล่ือนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ

ท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
๒. เพื่อจัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการท างาน

ของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
๓ เพื่อติดตาม ก ากับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทาง

เพศในการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
 
ความหมายของการคุกคามทางเพศ  
ค าว่า “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใช้ครั้งแรกในปีค.ศ. ๑๙๖๔ โดยอยู่ในรูปแบบ

ของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)    
แต่ เอกสารท่ี เผยแพร่ สู่สาธารณชนเป็นครั้ งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม                   
ผู้หญิง ๙,๐๐๐ คน เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศ 
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน ใน
ปัจจุบันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนท าให้มีผู้ให้ความหมาย เกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศแตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้
ให้นิยามของการคุกคามทางเพศว่า“เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ าๆซากๆเป็นการแสดง
ท่าที หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะท่ีเป็นความหมายทางด้านเพศ โดยท่ีฝ่ายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้
เกิดขึ้น” ในขณะท่ี Irish Nurses Organization ได้ให้ค านิยามของการคุกคามทางเพศว่า เป็นพฤติกรรมท่ีไม่
ต้องการ การตอบสนองและเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้เช้ือเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแสดงออก
โดยการคุกคาม ท าให้บุคคลท่ีถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักด์ิศรีและหนักใจต่อพฤติกรรมท่ี
เกิดขึ้น  (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึ งใน พรวิภา วิภานราภั ย , ๒๕๕๔) ใน  ค.ศ. ๑๙๘๐ The Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC) ได้ให้ความหมาย ของการคุกคามทางเพศว่า เป็นการ
แสดงท่ีส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางด้าน  ร่างกายหรือทางวาจา โดยมี
วัตถุประสงค์คือ  

๑. การยอมจ านนต่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเงื่อนไขก าหนดการจ้างงาน  
๒. การยอมจ านนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกน ามาเป็นพื้นฐาน  ใน

การจ้างงาน 
๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคล โดยไม่มีเหตุผล 

โดยการขู่การเป็นศัตรูหรือท าให้สภาพแวดล้อมในท่ีท างานเป็นสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย (Goodner, 1994 อ้าง
ถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศ ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือมาก โดยข้ึนอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของ
แต่ละบุคคล (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมาย
ของการคุกคาม ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะ ด้วยกัน คือ  

๑. เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศท้ังทางร่างกายและวาจา  
๒. เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีฝ่ายหญิงไม่ได้เช้ือเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดข้ึน  
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๓. เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและความสามารถ  
ในการท างานของสตรี การคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาเกี้ยวกัน การประจบประแจง              
การช่ืนชม ฝ่ายตรงข้าม หรือแม้แต่การกระท าช าเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของ
การจ้างงาน เพศหญิงในปัจจุบัน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) หญิงท่ีตกเป็น
เหยื่อของการคุกคาม ทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงาน อายุสีผิว และสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ 
(Kaye,Donald &Merker, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) โดยปกติแล้วการคุกคามทางเพศ
นั้นจะเป็นปัญหามากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ท าการคุกคาม พฤติกรรมผู้ถูกคุกคาม พฤติกรรมของผู้
คุกคาม / พฤติกรรมของบุคคลรอบข้าง และพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยู่รอบข้าง / พฤติกรรมของผู้ถูกคุกคาม 
(Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Internatioal 
Labour Organization : ILO) ได้นิยาม การคุกคามทางเพศในท่ีท างานไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นท่ีน่ารังเกียจและเป็นการละเมิด  ต่อผู้ถูกกระท า การคุกคามทางเพศในท่ีท างานต้องมีลักษณะ                  
สองประการ ดังนี้  

๑. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่น การขึ้นค่าตอบแทน การเล่ือน
ต าแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามท่ีต้องการ  

๒.การสร้างสภาพการท างานท่ีไม่เป็นมิตรซึ่งท าให้เกิดเหตุท่ีคุกคามเหยื่อหรือท าให้เหยื่ออับอาย ท้ังนี้ 
พฤติกรรมท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( Internatioal Labour Organization : ILO) ถือว่าเป็นการ
คุกคามทางเพศ ประกอบด้วย ทางกาย ได้แก่ ใช้ความรุนแรงทางกาย สัมผัส เข้าใกล้ชิดโดยไม่จ าเป็น ทาง
วาจา ได้แก่ ออกความเห็นหรือถามค าถามเกี่ยวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิดด้วยการติดต่อ 
ทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจา ได้แก่ ผิวปาก แสดงท่าทางท่ีส่ือความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทางเพศ  การล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศ ท่ีเป็นการบังคับใช้
อ านาจท่ีไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่ิงของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกัน โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่น
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรัง
ควานหรือการกระท าการใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผล
ต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหาย  ท้ังในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

จะเห็นได้ว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ส่ิงหนึ่ง  ท่ี
เหมือนกันก็คือ การแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือความหมายในเรื่องเพศโดยท่ีฝ่ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่
ต้องการ ให้เกิดขึ้น ซึ่งก็มีท้ังการใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสัญลักษณ์ท่ีแสดงความหมายในทาง
เพศ แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา ความ
รุนแรง ของปัญหา แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด 
(Internatioal Labour Organization, 2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  
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รูปแบบของการคุกคามทางเพศ  
Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้จ าแนกรูปแบบของการคุกคามทางเพศ 

ออกเป็น ๔ รูปแบบ ตามคู่กรณีคือ  
๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 
 ๒. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male)  
๓. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual)  
๔. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) แมคคินอน 

(Mackinon,1979อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรม การคุกคามทางเพศ
ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ  

๑. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอท่ีปราศจาก  
ความหมาย  

๒. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ  
๓. การนัดหมายอันไม่เป็นท่ีต้องการ  
๔. การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะท างาน  Working Women United Institute (WWUI) 

(อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คือ  
๑. การยักคิ้วหล่ิวตา และการช าเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด  
๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ  
๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจ านนต่อการคาดค้ันหรือการเหน็บแนม  
๔. การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามล าพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจของฝ่ายหญิง  
๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือการเล่ือนต าแหน่ง  
๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารท่ีพัฒนา

อย่างรวดเร็ว ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศใน
รูปแบบใหม่ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น การส่งภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผ่านทาง
โปรแกรมประยุกต์ (application) ไลน์ การส่งข้อความก่อกวนทางเพศอย่างต่อเนื่อง การข่มขู่ว่าจะน าภาพ
ลามกอนาจารของผู้เสียหายไปเผยแพร่ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ผลกระทบของการคุกคามทางเพศท่ีมีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ  
การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบอย่างมากมายต่อเหยื่อหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการท างาน เห็นได้จากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จากการสุ่มตัวอย่างพบว่า 
ประมาณร้อยละ ๒๕ ของผู้หญิงมีการเปล่ียนแปลงท่ีท างานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ (Kaye et al., 1994 
อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
ของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย อาทิความสามารถในการศึกษา การท างาน โอกาสก้าวหน้าในการท างานความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการท างานลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิต ของ
ผู้ถูกคุมคามลดลง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เกิดความผันแปรทางด้านอารมณ์ (Charney, 
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) คือ เกิดความเครียด มีอารมณ์โกรธ กลัว ซึมเศร้า อยากร้องไห้
โดยไม่ทราบสาเหตุ มีความวิตกกังวล และรู้สึกต่ าต้อย คิดอยู่เสมอว่าท าไมเหตุการณ์เช่นนี้ จึงเกิดขึ้นกับตนเอง 
นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วย เช่น เบ่ืออาหาร รับประทานอาหาร
ไม่ค่อยได้ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวล น้ าหนักลด ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนได้น้อย ไม่
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มีสมาธิและอาจมีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาการ ดังกล่าวจะเป็น
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกคุกคาม และการปรับตัวของผู้ถูกคุกคามทางเพศเอง โดยอาการ
เริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศ คือ มีความสงสัยหรือรู้สึกสับสนว่าตัวเองผิดหรือไม่ในพฤติกรรม  ท่ีเกิดขึ้น 
และเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนได้อย่างไร ผู้ถูกคุกคามทางเพศอาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่เป็นความจริง 
ซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมากเกินไปท่ีถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความวิตกกังวล ตลอดเวลา ผู้
ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู้สึกในแง่ท่ีไม่ดีต่อสถาบันการศึกษาหรือสถานท่ีท างานท่ีตนก าลัง ศึกษาหรือ
ท างานอยู่ เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะท าให้ความวิตกกังวลเพิ่มพูนมากขึ้น ท าให้ผู้ถูกคุกคาม ทางเพศเกิด
ภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ความมั่นใจในตนเองยังถูกท าลายด้วย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูกจ้าง จะลดคุณภาพใน
การท างานลง ในขณะท่ีนักเรียน นักศึกษาก็จะสนใจในการเรียนลดลง และในท่ีสุดเมื่อไม่สามารถ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะเกิดอาการทางจิต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจากจิตแพทย์  และ
ผู้เช่ียวชาญต่อไป (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)  

กล่าวโดยสรุปก็คือ การคุกคามทางเพศมีผลกระทบท้ัง ๒ ด้าน คือ กระทบต่อบุคคล และกระทบต่อ
องค์กร ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท างานและสถานศึกษา โดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมาก  ต่อจิตใจ 
อารมณ์สังคม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งถ้าเกิดในสถานท่ีท างาน ก็จะท าให้  ผู้ถูก
คุกคามทางเพศต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ เช่นในกรณีผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องออกจากงาน หรือโอกาส ใน
ความก้าวหน้าในการท างานลดลง แต่ถ้าเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แล้ว คุณภาพในการศึกษาก็จะลดลง ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุกคามทางเพศ และอาจมีผลต่อบุคคลท่ีอยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง 
เพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ส าหรับผลต่อองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท างาน และ
สถานศึกษานั้นจะท าให้สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษานั้นเป็นสถานท่ีซึ่งไม่ปลอดภัย ท าให้มีการปรับเปล่ียน        
ผู้ท างานอยู่เสมอ ขวัญและก าลังใจของผู้ท างานลดลงซึ่งท าให้ผลผลิตของงานท่ีท าลดลงด้วย 

 
การช่วยเหลือทางด้านจิตใจส าหรับผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ  
ประมาณร้อยละ ๑๒ ของผู้ท่ีถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ (Charney, 1994 อ้าง

ถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผู้ท่ีถูกคุกคามทางเพศ และการดูแล ผู้ท่ีมีปัญหา
ทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่น ประเภทหรือชนิด ของการ
คุกคามทางเพศ การปรับตัวของผู้ถูกคุกคาม อายุ เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น  ส าหรับ
การรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกัน คือ เริ่มด้วยการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการรักษา  

ท้ังนี้ ผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เห็นในลักษณะของความไม่แน่ใจ ในการเข้าหา
บุคคลท่ีจะรับปรึกษา กล่าวคือ ไม่แน่ใจว่าผู้ท่ีให้ค าปรึกษาจะช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่และไม่แน่ใจ  ในผู้ให้
ค าปรึกษา โดยคิดว่าผู้ท่ีรับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเอง (ซึ่งหมายถึงผู้ถูกคุกคามทางเพศ) เป็นผู้สร้างปัญหา ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวจะท าให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้ าสอง แต่ในรายท่ีผู้ถูกคุกคามทางเพศไว้วางใจ ใน
ผู้ให้ค าปรึกษาปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามการแก้ไขท่ีส าคัญก็คือ ตัว ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสร้าง 
สัมพันธภาพส่วนบุคคลโดยการแสดงความมั่นใจให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเห็นว่าผู้ให้ค าปรึกษาจะสามารถ
ช่วยเหลือ ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้โดยการพยายามเข้าใจในสถานการณ์ท่ีผู้ถูกคุกคามทางเพศได้ประสบมา ซึ่ง
อาจจะต้อง ใช้ระยะเวลาพอสมควรในขั้นตอนนี้โดยเมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความไว้วางใจในผู้ให้ค าปรึกษา
แล้ว ความเครียดครั้งท่ีสองจากผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะหมดลง ก็สามารถท าการรักษาในขั้นตอนต่อไปได้  
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ผู้ท่ีได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ถูกคุกคามทางเพศต่างยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานและปัญหาของการสัมภาษณ์ ก็
คือ การผูกมิตรกับผู้ถูกคุกคามทางเพศนั่นเอง ซึ่งคาร์แมน (Carman, 1989 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, 
๒๕๕๔) ได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องการความอบอุ่น ความปลอดภัย ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ี
จะต้องใช้ความสามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ผู้ถูกคุกคาม ได้เล่า
เรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใต้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกท่ีปลอดภัยและอบอุ่น  
เมื่อผู้ถูกคุกคามทางเพศเริ่มให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ให้ค าปรึกษา ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ได้ในท่ีสุด จากการให้การรักษาพบว่าการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและการเข้าใจในปัญหาของผู้ถูกคุกคาม ทาง
เพศท่ีได้ประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะช่วยให้การรักษาประสบความส าเร็จ นอกจากนี้การเรียนรู้  
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะท าให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเองจะสามารถปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาและด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้ตามอัตภาพ (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) 

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

๒๕๕๔) ได้เสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว้๒ ระดับ คือ ระดับนายจ้าง 
ผู้บริหาร และระดับลูกจ้าง ดังนี้  

๑. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร (Employer Prevention) ต้องมีการก าหนดนโยบายและแจ้งให้ ลูกจ้าง
ทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานท่ีท างาน มีการก าหนดวิธีการฟ้องร้อง หรือการ
เสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก ผู้บริหาร
ในระดับต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ท้ังนี้ต้องได้รับ  ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้าง  

๒. ระดับลูกจ้าง (Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื่องการป้องกันตนเอง จากการ        
ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้  

๒.๑ เผชิญหน้าผู้ท าการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจ าเป็นและขอร้องให้หยุด                 
การกระท าดังกล่าว  

๒.๒ รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา  
๒.๓ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใคร ท าอะไร ท่ีไหน  และเวลา

เท่าไหร่ แล้วท าส าเนาเก็บไว้  
๒.๔ หาผู้สนับสนุนจากท่ีอื่นหรือจากองค์กรอื่น ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคาม ประเภทและผู้ท า

การคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะท าให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ าหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่า นโยบายในท่ีท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานท างานเป็นส่ิงท่ีส าคัญ การให้ความรู้ การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบต่างๆ และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันนั้น  ก็เป็นวิธีหนึ่งในการ
ป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานท่ีท างานได้และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่ามีการคุกคาม  ทางเพศ
เกิดขึ้นในสถานท่ีท างานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหารมีกลวิธีในการจัดการ คือ  

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

การฟ้องร้อง) นโยบายของสถานท่ีท างานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นส่ิงส าคัญนอกเหนือจาก การ
ป้องกันตนเองของผู้ท างานแล้ว การประกาศให้ผู้ท างานทราบเกี่ยวกับนโยบาย การห้ามมีการคุกคามทางเพศ 
ในสถานท างานจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้และหากแม้มีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น 
ในสถานท างานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดการและสอบสวน เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานท่ีท างานหรือสถานศึกษาอีก 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดข้ึน จะต้องมีเหตุการณ์๑ หรือ ๒ เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้น 
คือ  

๑. ผู้ถูกคุกคาม เหยื่อ เก็บตัว ไม่ยอมเปิดเผยเหตุการณ์  
๒. มีการฟ้องร้อง การเรียกร้องต่อสู้กันในระดับสูงต่อไป 
   พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 
การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ  ระดับบุคคล  
(๑) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา  
(๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  เช่น    

แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ท่ีไม่สนิทสนม / 
เพศตรงข้าม หรือมีผู้ท่ีไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 (๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด / คุกคามทางเพศ
ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นกับ
เพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย  

(๔) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกัน ปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีท างาน  

(๕) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา  ท างาน 
หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุกครั้ง  

(๖) บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่า การท างาน
ของตนเองมากกว่าท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น  

(๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศ  

(๘) เพื่อนร่วมงานท่ีรับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมท้ังหาแนวทาง  การ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม  

 
การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ  ระดับองค์กร  

(๑) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่าง
บุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สร้างวัฒนธรรมและจิตส านึก ใน
การเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีท างาน  
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(๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศในท่ีท างาน ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีท างานในหน่วยงาน รวมท้ังผู้ท่ีด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง  กับ
หน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ  

(๓) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคน  ให้ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ หรือร้องเรียน กรณี
เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีท างาน  

(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาค ระหว่าง
บุคคล  

(๕) จัดสภาพแวดล้อมท่ีดี ท่ีสามารถป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น มีกล้องวงจรปิด              
แสงไฟหรือแสงสว่างเพียงพอ เปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน  

(๕.๑) กรณีส านักงาน ควรจัดสถานท่ีท างานในลักษณะเปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน  และติดต้ัง
กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณท่ีเหมาะสม 

(๕.๒) กรณีหน่วยบริการผู้ป่วย   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - จัดระบบเตือนภัย/การป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิดกริ่งสัญญาณเสียงดัง ให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ได้ยิน 
 - จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ญาติเพื่อน

บ้านใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพัก เจ้าหน้าท่ี กับอาคารบริการผู้ป่วย 

อย่างเพียงพอ 
 (๖) จัดต้ังคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในท่ีท างานประจ า

หน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในท่ี
ท างาน เพื่อรองรับความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้น  

(๗) จัดให้มีช่องทางและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในหน่วยงาน ท่ีท าให้ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่า ได้ด าเนินการ  ได้อย่างเหมาะสม กรณีท่ีผู้
ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานในสังกัด ตามสายบังคับบัญชาได้  

(๘) ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงาน  ท่ีก าหนด 
และต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ 

ลักษณะการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม  ได้

อย่างครอบคลุมท้ังหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการ และ
มีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศ อาทิ  

(๑) การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่ายกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มอง
หน้าอกหรือจ้องลงไป ท่ีคอเส้ือ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นท่ี
อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น  
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(๒) การกระท าด้วยวาจา เช่น 
 - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ  
- การชักชวนให้กระท าการใดๆในท่ีลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูดเรื่อง

ตลกเกี่ยวกับเพศ  
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์ลามก การเรียกผู้หญิง

ด้วยค าท่ีส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีท างาน  
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ  และการพูดส่อไป

ในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือ
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น  

(๓) การกระท าทางกาย เช่น  
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอด

รัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น ท่ีไม่น่าพึง
ประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก 

 - การรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายไม่ให้ความสนใจ การต้ังใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม  หรือขวาง
ทางเดิน การยักค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก  การ
แสดงพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น  

(๔) การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ 
 - การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา  การ

เล่ือนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ 
เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น  

- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ  ให้มีการ
สัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา  

(๕) การกระท าอื่น ๆ ของการกระท าทางเพศท่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น  
- การแสดงรูปแบบ วัตถุ และข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมท้ังการเปิดภาพเปลือย ในท่ีท างานและ

ในคอมพิวเตอร์ของตน 
 - การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การแสดงปฏิทินท่ีมีภาพเปลือย การเขียนหรือวาดภาพ ทางเพศ

ในท่ีสาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ 
- การส่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค  ทวิตเตอร์ 

อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 
สิ่งที่ควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
(๑) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด  หรือ

คุกคามทางเพศ  
(๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระท าหยุดการกระท าและเรียกผู้อื่นช่วย  
(๓) บันทึกเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น ด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบัน ทึกคลิปวีดิทัศน์               

(video clip) (หากท าได้)  
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(๔) บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ ช่ือของพยานและ / หรือบุคคลท่ีสามซึ่งถูกกล่าวถึง  
หรืออยู่ในเหตุการณ์  

(๕) แจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้บุคคลท่ีไว้ใจทราบทันที  
(๖) หารือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้  
(๗) กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน  
(๑) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ี การ

งานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง
ทุกข ์ผู้เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน  

(๒) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน หรือวิธีการใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตามความ
เหมาะสม  

(๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง  
 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา  
(๑) ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับ การ

ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น  
(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร / 

พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  
 
ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  ของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
 (1) ร้องเรียนผ่านสาธารณสุขอ าเภอแม่ทาโดยตรง 
 (2) ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ

ในการท างานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
 (3) ร้องเรียนผ่าผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 (4) ร้องเรียนผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 (5 )ร้ อ ง เรี ยน ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ต่ อ ต้ าน ก าร ทุ จ ริ ต  ก ระ ท รว งสาธ ารณ สุ ข 

www.stopcorruption.moph.go.th 
  (6) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ท่ี ตู้ ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 ๓.๑0 
   
 
 
 

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


~ 12 ~ 

 

 
 


