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ค ำน ำ 

ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอ ปำกพะยนู จงัหวดัพทัลงุตระหนกัถึงกำรเคำรพศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภำพ และ

กำรเสมอภำค ของบคุลำกร โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมำยที่กลำ่วถึงกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำง  เพศในกำร

ปกปอ้งผู้ถกูกระท ำ และเพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ ที่ได้มีกำรเห็นชอบ มำตรกำรใน

กำรปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท ำงำนตำมที่กระทรวงกำรพฒันำสงัคม  และควำม

มัน่คงของมนษุย์เสนอ จึงได้มีกำรจดัท ำคูม่ือแนวปฏิบตัิกำรปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำม ทำงเพศใน

กำรท ำงำนในกำรนีจ้ึงหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ คูม่ือแนวปฏิบตัิกำรปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำกำรลว่งละเมิด หรือ คกุคำมทำงเพศ

ในกำรท ำงำน จะเป็นประโยชน์ส ำหรับหนว่ยงำน และบคุลำกร ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอปำกพะยนู จดัท ำเมื่อวนัที่ ๗ 

มิถนุำยน ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน  

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยนู จังหวดัพทัลุง 

************************** 

แนวปฏิบตัิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน จดัท ำขึน้ตำม  มติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี ๑๖ มิถนุำยน ๒๕๕๘ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บคุลำกรในหน่วยงำนทกุคนไม่ว่ำอยู่ในสถำนะ ใด

ได้รับกำรปฏิบตัิด้วยควำมเคำรพในศกัดิ์ศรี และปรำศจำกกำรถกูลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท ำงำน ทกุคน ต้อง

รับผิดชอบในกำรกระท ำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัตินี  ้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จะสร้ำงและรักษำ 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปรำศจำกกำรล่วงละเมิดทำงเพศ ด้วยกำรสร้ำงควำมตระหนกั กำรสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจ กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและจดักำรกบัปัญหำที่เกิดขึน้ และจะด ำเนินกำรต่อกรณีกำรร้องเรียนเร่ืองกำรลว่ง

ละเมิด หรือคกุคำมทำงเพศอย่ำงทนัท่วงที รวมทัง้กำรจดัสภำพแวดล้มและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่จะท ำให้

เกิดกำร ลว่งละเมิด/คกุคำมทำงเพศขึน้ กำรลว่งละเมิดหรือกำรคกุคำมทำงเพศ คือ กำรกระท ำใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอ่ไป

ในทำงเพศที่เป็นกำรบงัคบั ใช้อ ำนำจที่ไมพ่งึปรำรถนำด้วยวำจำ ข้อควำม ท่ำทำง แสดงด้วยเสียง รูปภำพ เอกสำร ข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสิง่ของลำมกอนำจำรเก่ียวกบัเพศ หรือกระท ำ อยำ่งอื่นในท ำนองเดียวกนัโดยประกำรท่ีนำ่จะท ำให้ผู้อื่น

ได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญ ได้รับควำมอบัอำย หรือรู้สกึวำ่ถกู เหยียดหยำม และให้หมำยรวมถึงกำรติดตำมรังควำนหรือ

กำรกระท ำใดที่ก่อให้เกิดบรรยำกำศไม่ปลอดภยัทำงเพศ โดยเฉพำะจำกกำรสร้ำงเง่ือนไขซึ่งมีผลต่อกำรจ้ำงงำน กำรสรร

หำ หรือกำรแต่งตัง้ หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้ เสียหำยทัง้ใน  หน่วยงำนของรัฐและเอกชน รวมถึงสถำบนักำรศึกษำ 

พฤติกรรมที่พงึปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัปัญหำกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศ • บคุลำกรของหน่วยงำนควรให้เกียรติเพื่อน

ร่วมงำน ผู้บงัคบับญัชำ และผู้ใต้บงัคบับญัชำ • บคุลำกรของหน่วยงำนควรลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรลว่งละเมิดหรือ

คกุคำมทำงเพศ เช่น แตง่กำร ให้เหมำะสม หลกีเลีย่งกำรอยูใ่นท่ีลบัตำหรือท ำงำนสองตอ่สองกบัผู้บงัคบับญัชำ/ผู้ที่ไมส่นิท

สนม/เพศตรงข้ำม หรือมีผู้ที่ ไว้วำงใจอยู่ด้วยในกรณีถกูเรียกเข้ำพบหรือได้รับมอบหมำยงำนนอกเวลำท ำงำน เป็นต้น  • 

บคุลำกรของหน่วยงำนควรช่วยสอดสอ่งและรำยงำนพฤติกรรมกำรลว่งละเมิด/คกุคำมทำงเพศเกิดขึน้  ในหน่วยงำนต่อ

บคุคลหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ไมค่วรเพิกเฉยหำกมปัีญหำดงักล่ำวเกิดขึน้กบัเพื่อนร่วมงำน และ ควรให้ค ำปรึกษำ 

รวมทัง้ควำมช่วยเหลอืแก่เพื่อนร่วมงำนด้วย • ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัควรท ำตวัเป็นแบบอย่ำงที่ดี และมีหน้ำที่โดยตรงใน

กำรป้องกนัปัญหำกำรลว่ง ละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท ำงำน • ในกรณีของผู้บงัคบับญัชำเรียกผู้ ใต้บงัคบับญัชำ

ปฏิบตัิงำนในห้อง โดยเฉพำะนอกเวลำท ำงำน หรือไป  ปฏิบตัิงำนต่ำงจังหวดั/ต่ำงประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บงัคญั

บญัชำระดบัต้นรับทรำบก่อนทกุครัง้ • บุคลำกรควรมีจิตส ำนึกรักศกัดิ์ศรี ภำคภมูิใจในผลกำรท ำงำนของตนเอง เห็น

คณุคำ่กำรท ำงำนของ ตนเองมำกกวำ่ที่จะก้ำวหน้ำโดยวิธีอื่น พฤติกรรมที่ไมพ่งึปฏิบตัิเนื่องจำกเข้ำขำ่ยเป็นกำรลว่งละเมิด

หรือคกุคำมทำงเพศ กำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศเป็นเร่ืองที่มีขอบเขตกว้ำงขวำง ซึ่งไม่สำมำรถระบพุฤติกรรมได้

อย่ำง ครอบคลมุทัง้หมด อย่ำงไรก็ตำมให้ตระหนกัว่ำ กำรกระท ำเก่ียวกับเร่ืองเพศซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่ต้องกำร และมี

ควำมรู้สกึ เดือดร้อนร ำคำญ อดึอดั อบัอำย ถกูดถูกูเหยียดหยำม ถือวำ่เข้ำขำ่ยกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศ อำทิ ๑. 



กำรกระท ำทำงสำยตำ เช่น กำรจ้องมองร่ำงกำยที่สอ่ไปในทำงเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้ำอกหรือจ้องลงไปที่คอ

เสือ้ จนท ำให้ ผู้ถกูมองรู้สกึอดึอดั อบัอำย หรือไมส่บำยใจ หรือผู้อื่นท่ีอยูใ่นบริเวณดงักลำ่วมีควำมรู้สกึเช่นเดียวกนั เป็นต้น 

๒. กำรกระท ำด้วยวำจำ เช่น • กำรวิพำกษ์วิจำรณ์รูปร่ำง ทรวดทรง และกำรแต่งกำยที่สอ่ไปทำงเพศ  • กำรชกัชวนให้

กระท ำกำรใดๆ ในที่ลบัตำ ซึ่งผู้ถกูกระท ำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องกำร กำรพดูเร่ือง ตลกเก่ียวกบัเพศ • กำรเกีย้วพำรำสี

พดูจำแทะโลม วิจำรณ์ทรวดทรง กำรพดูลำมก กำรโทรศพัท์ลำมกกำรเรียกผู้หญิง ด้วยค ำที่สอ่ไปทำงเพศ จบักลุม่วิจำรณ์

พฤติกรรมทำงเพศของบคุคลในที่ท ำงำน • กำรสนทนำเร่ืองเพศหรือเพศสมัพนัธ์ กำรแสดงควำมเห็นต่อรสนิยมทำงเพศ 

และกำรพดูที่สอ่ไป ในทำงเพศ กำรเลำ่เร่ืองตลกลำมกเร่ืองสองแง่สองง่ำมในเร่ืองเพศ กำรถำมเก่ียวกบัประสบกำรณ์ 

ควำมช่ืนชอบในเร่ืองเพศ กำรสร้ำงเร่ืองโกหกหรือแพร่ขำ่วลอืเก่ียวกบัชีวิตทำงเพศของผู้อื่น ๓. กำรกระท ำทำงกำย เช่น • 

กำรสมัผสัร่ำงกำยของผู้อื่น กำรลบูคล ำ กำรถไูถร่ำงกำยผู้อื่นอยำ่งมีนยัทำงเพศ กำรฉวยโอกำสกอด รัด จูบ กำรหยอกล้อ

โดยกำรแตะเนือ้ต้องตวั และกำรสมัผสัทำงกำยอื่นใดที่ไม่น่ำพึงประสงค์ กำรดึงคนมำนัง่ตกั  • กำรตำมตือ้โดยที่อีกฝ่ำย

หนึง่ไมเ่ลน่ด้วย กำรตัง้ใจยืนใกล้ชิดเกินไป กำรต้อนเข้ำมมุหรือขวำง ทำงเดิน กำรยกัคิว้หลิ่วตำ กำรผิวปำกแบบเชิญชวน 

กำรส่งจูบ กำรเลียริมฝีปำก กำรท ำท่ำน ำ้ลำยหก กำรแสดงพฤติกรรม  ที่สื่อไปในทำงเพศโดยใช้มือหรือกำรเคลื่อนไหว

ร่ำงกำย เป็นต้น ๔. กำรกระท ำอื่นๆ เช่น • กำรแสดงรูปภำพ วตัถ ุและข้อควำมที่เก่ียวข้องกบัเพศ รวมทัง้กำรเปิดภำพโป๊

ในท่ีท ำงำนและใน คอมพิวเตอร์ของตน • กำรแสดงออกที่เก่ียวกบัเพศ เช่น กำรโชว์ปฏิทินโป๊ กำรเขียนหรือวำดภำพทำง

เพศในท่ีสำธำรณะ กำรใช้สญัลกัษณ์ ที่แสดงถึงอวยัวะเพศ หรือกำรร่วมเพศ กำรสื่อข้อควำม รูปภำพ สญัลกัษณ์ที่แสดง

ถึงเร่ืองเพศทำง อินเทอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เป็นต้น ๕. กำรกระท ำทำงเพศที่มีกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ • กำร

ให้สญัญำที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ผลกำรเรียน ทุนกำรศึกษำดูงำน  กำรเลื่อนเงินเดือนหรือ

ต ำแหน่ง กำรต่อสญัญำณกำรท ำงำน หำกผู้ถูกลว่งละเมิดหรือถกูคกุคำมยอมมีเพศสมัพนัธ์ เช่น  ขอให้ไปค้ำงคืนด้วย 

ขอให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วย หรือขอให้ท ำอย่ำงอื่นที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ เป็นต้น  • กำรข่มขู่ให้เกิดผลในทำงลบต่อกำรจ้ำง

งำน กำรศกึษำ กำรขม่ขูว่ำ่จะท ำร้ำย กำรบงัคบัให้มีกำร สมัผสัทำงเพศ หรือกำรพยำยำมกระท ำช ำเรำ หรือกระท ำช ำเรำ 

สิ่งที่ควรกระท ำเมื่อถูกลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศ • ควรแต่งกำรให้มิดชิด มีส่วนช่วยพ้นอนัตรำยจำกสำยตำและ

พฤติกรรมคกุคำมทำงเพศได้มำก • แสดงออกทนัทีวำ่ ไมพ่อใจในกำรกระท ำของผู้กระท ำ และถอยหำ่งจำกกำรลว่งละเมิด

หรือ คกุคำมทำงเพศนัน้ • สง่เสยีงร้องเพื่อให้ผู้กระท ำหยดุกำรกระท ำ และเรียกผู้อื่นช่วย • บนัทึกเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้ด้วย

กำรบนัทกึเสยีง บนัทกึภำพหรือถ่ำยภำพ หรือ ถ่ำย video clip (หำกท ำได้) • บนัทกึเหตกุำรณ์ที่เก่ียวข้องเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรทนัทีที่เหตกุำรณ์เกิดขึน้ โดยจดบนัทกึวนั เวลำ และสถำนท่ีเกิดเหต ุค ำบรรยำยเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้สัน้ๆ ช่ือของพยำน

และ/หรือบุคคลที่สำมซึ่งถูกกลำ่วถึง หรืออยู่ใน เหตกุำรณ์ • แจ้งปัญหำที่เกิดขึน้ให้บุคคลที่ไว้ใจทรำบทนัที • หำรือ

เหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้กบัเพื่อนร่วมงำนหรือเพื่อน และแจ้งปัญหำที่เกิดขึน้กบัผู้บงัคบับญัชำ บคุคลหรือหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง โดยอำจให้เพื่อนร่วมงำนเป็นที่ปรึกษำหรือร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ • กรณีผู้ถกูกระท ำอำย/กลวั อำจให้เพื่อนมำ

แจ้งแทน แต่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถกูกระท ำ • ถ้ำปฏิเสธอย่ำงชดัเจนไปแล้วถกูกระท ำซ ำ้ๆ อีก ถือว่ำเป็นปัญหำ 

ควรปรึกษำผู้ ใหญ่หรือหน่วยงำน ที่เก่ียวข้องก่อนที่ปัญหำจะลกุลำมไปกว่ำนี ้จำกนัน้ควรด ำเนินกำรขัน้เด็ดขำด โดย

ร้องเรียนไปยงัผู้บงัคบับญัชำที่อยู่ใน ระดบัสงูเพื่อลงโทษทำงวินยั กระบวนกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร กำรยตุิ



ปัญหำกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศจะใช้กระบวนกำรอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรในกำรแก้ไข ปัญหำเป็นล ำดบัแรก สิ่งที่ผู้

ถกูลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศต้องด ำเนินกำร • ในกรณีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ให้ด ำเนินกำรดงันี  ้➢ 

ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อผู้บงัคบับญัชำของผู้กระท ำ หลงัจำกเกิดเหตกุำรณ์ขึน้และให้  ผู้บงัคบับญัชำด ำเนินกำรค้นหำ

ข้อเท็จจริงภำยใน ๑๕ วนั หำกไมด่ ำเนินกำรใดๆ ถือวำ่กำรละเลยตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ ➢ ร้องขอหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบให้

มีบคุคลเป็นผู้ประสำนงำน เพื่อช่วยเหลอืจดัให้มีกำร ประชมุหำรือระหวำ่งฝ่ำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหำทำยตุิอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร หรือไกลเ่กลีย่ช่วยเหลอืในกำรยตุิเร่ือง ดงักลำ่ว ซึง่มีก ำหนดเวลำ ๑๕ วนั เช่นวนัเดียวกนั สิ่งที่ผู้บงัคบับญัชำหรือ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบต้องด ำเนินกำร • ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไข

ปัญหำดงักลำ่วให้ผู้ ร้อง ทกุข์ทรำบภำยใน ๓๐ วนั หำกด ำเนินกำรไม่เสร็จในก ำหนดดงักลำ่ว ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีก 

๓๐ วนั • ให้ค ำแนะน ำหรือกำรสนบัสนนุผู้ ร้องทกุข์และผู้ถกูกลำ่วหำอย่ำงเท่ำเทียมกนั และจะไม่ถือว่ำผู้ถกู  กลำ่วหำมี

ควำมผิด จนกว่ำข้อกล่ำวหำจะได้รับกำรพิสจูน์ว่ำกระท ำผิดจริง  • เป็นตวักลำงในกำรเจรจำแก้ไขปัญหำอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรและเป็นกำรลบั โดยจัดกำรแก้ไขปัญหำตำม  ควำมเหมำะสม เช่น เจรจำกับผู้ กระท ำเพื่อให้มัน่ใจว่ำจะไม่มี

พฤติกรรมกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศเกิดขึน้อีก  จดักำรประนอมข้อพิพำทระหว่ำงคู่ควำมซึ่งได้รับควำมยินยอม

จำกทัง้สองฝ่ำย กำรน ำเสนอเร่ืองไปยงัผู้บงัคบับญัชำใน ระดบัสงูขึน้ไป กำรแยกคู่ควำมไม่ให้พบปะกนัโดยควำมยินยอม

ของผู้ถกูกระท ำ ฯลฯ • เมื่อสำมำรถตกลงกนัได้แล้ว ขอให้ทัง้สองฝ่ำยลงนำมในบนัทึกข้อตกลงร่วมกนัเป็นสำยลกัษณ์

อกัษร และให้เก็บไว้ในแฟม้ประวตัิของทัง้สองฝ่ำย มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องทกุข์และผู้ เป็นพยำน • เมื่อมีกำรร้องทกุข์แล้ว 

ผู้ ร้องทุกข์และผู้ เป็นพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน หรือกำรด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำร

ด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพื่อป้องกนัมิให้ผู้ ร้องทกุข์และผู้ เป็น  พยำนและผู้ถกูกลำ่วหำพบกนั เป็นต้น 

ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ร้องทกุข์และผู้ เป็นพยำน • ข้อร้องขอของผู้สียหำย ผู้ ร้องทกุข์ หรือผู้ เป็นพยำน เช่น กำรขอ

ย้ำยสถำนท่ีท ำงำนหรือวิธีกำรในกำร ปอ้งกนัหรือแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบคุคลหรือหน่วยงำนที่

รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม • ให้กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนไม่ให้ถกูกลัน่แกล้ง มำตรกำรคุ้มครองผู้ถกูกลำ่วหำ • ใน

ระหวำ่งกำรร้องทกุข์ ยงัไมถื่อวำ่ผู้ถกูกลำ่วหำมีควำมผิด ให้ควำมเป็นธรรม และให้ได้รับกำรปฏิบตัิ  เช่นเดียวกบับคุลำกร

อื่น • ให้โอกำสผู้ถกูกลำ่วหำในกำรชีแ้จงแก้ข้อกลำ่วหำอยำ่งเต็มที่ รวมทัง้สทิธิในกำรแสดงเอกสำร/ พยำนหลกัฐำนแก้ข้อ

กลำ่วหำ หน่วยรับเร่ืองร้องทกุข์ภำยในหน่วยงำน • ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัของผู้กระท ำ • กลุม่งำนนิติ ช่องทำง/วิธีกำร

ร้องทกุข์ในหนอ่ยงำน • ผู้ ร้องทกุข์สำมำรถร้องทกุข์ด้วยตนเอง ได้ที่ uthaihealth.moph.go.th • ผู้ ร้องทกุข์สำมำรถร้อง

ทกุข์ด้วยตนเอง ทำงโทรศพัท์ หรือลำยลกัษณ์อกัษรต่อผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั  ของผู้กระท ำ • ผู้ ร้องทกุข์ควรร้องทกุข์ต่อ

บคุคลหรือหนว่ยงำนใดหนว่ยงำนหนึง่จนกวำ่จะเสร็จกระบวนกำร หำกไม่มี กำรด ำเนินกำรใดๆ จึงร้องทกุข์ต่อบคุคลหรือ

หนว่ยงำนอื่น หนว่ยงำนรับเร่ืองร้องทกุข์ภำยนอก • ส ำนกังำน ก.พ. • คณะกรรมกำรกำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทกุข์ประจ ำ

กระทรวง ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ • คณะกรรมกำรสิทธิ

มนษุยชน ตำมมำตรำ ๒๓ พระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ • ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

มำตรำ ๒๓,๒๔ และมำตรำ ๓๕ พระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวำ่ด้วย ผู้ตรวจกำรแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 


