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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
ของโรงพยาบาลน  าหนาว 

  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน จัดท า
ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุก
คน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ในที่ท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จะสร้าง และรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการ
ป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะด าเนินการ ต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการ ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้
เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขึ้น   

  1.๑ ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศ ที่เป็นการบังคับใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา 
ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร  ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามก
อนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกัน  โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน
หรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผล
ต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหาย  ทั้งในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา 
   1.๒พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

         1.๒.๑ระดับบุคคล 
      (๑)บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพ่ือนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
      (๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น 
แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่สนิทสนม 
/ เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน 
เป็นต้น  
            (๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด / คุกคามทาง
เพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าว  
เกิดข้ึนกับเพ่ือนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย 
            (๔) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน 
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
            (๕) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ท างาน หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบก่อนทุก
ครั้ง 
           (๖) บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่า  การ
ท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน 
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           (๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศ  
           (๘) เพ่ือนร่วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหาแนวทาง  การ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม  
              1.๒.๒ ระดับองค์กร (๑) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น 
ประกาศ ค าสั่ง) ในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
องค์กรรับทราบ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สร้าง
วัฒนธรรมและจิตส านึก ในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน  
  (๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ท างานในหน่วยงาน รวมทั้ งผู้ที่ด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ทุกคน ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
  (๓) หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคน  ให้ได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ  หรือ
ร้องเรียนกรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
   (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพ่ือเกิดการเรียนรู้และยอมรับความเสมอภาค 
ระหว่างบุคคล 
   (๕) หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด  หรือ
คุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน จัดสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สามารถ ป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศดังนี ้ 
  (๕.๑) กรณีส านักงาน ควรจัดสถานที่ท างานในลักษณะเปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน  และ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสม คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการท างาน
ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับใช้ ตุลาคม 
2563 หน้า 20 ของ 84 
   (๕.๒) กรณีหน่วยบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
   - ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะต้องมีผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามอยู่
ด้วย - ห้องให้ค าปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย  แต่ควรค านึงถึงการ
ป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน  
  - ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย  
                 -จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพัก  เจ้าหน้าที่ กับอาคาร
บริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                 - จัดระบบเตือนภัย/การป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิดกริ่งสัญญาณเสียงดัง ให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้ได้
ยิน - จัดระบบการข้ึนเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ญาติเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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   -จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระหว่างหอพัก  เจ้าหน้าที่ กับอาคาร
บริการผู้ป่วย อย่างเพียงพอ 
   (๖) จัดให้มีช่องทางและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน ที่ท าให้ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่า ได้ด าเนินการ  ได้อย่าง
เหมาะสม กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานในสังกัด 
ตามสายบังคับบัญชาได้ 
   (๗) ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของหน่วยงาน  
ที่ก าหนด และต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ 
   (๘) กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ - ให้หัวหน้า
หน่วยงานด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน  ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัด  ของคู่กรณี โดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
คู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้า
ร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือ – ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการสอบข้อเท็จจริง 
   (9) การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีและเป็นไป ตามเวลาที่
ก าหนดในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการท างาน และต้อง
เป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย เท่าเทียมกัน 
กรณีท่ีขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ 
   (10) ห น่ วย งาน ต้ อ งมี ม าต รก ารคุ้ ม ค รอ งผู้ ร้อ งเรีย น แ ล ะผู้ เป็ น พ ย าน 
เมื่อมีการร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน  
หรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้เป็น
พยาน คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสาร
เลขที่ แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 21 ของ 84 รวมถึงข้อร้องขอของ
ผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม และหน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
   (11) หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา โดยในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน และต้องมี
การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร /  
พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา 
   (12) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และรายงานผลการด าเนินงาน  ตามแนว
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตามแบบรายงาน  ที่
ก าหนด มายังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานไปยังศูนย์ประสาน  การ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน (ศปคพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
ของทุกปี  
  1.๓ ลักษณะการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  การล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรม  ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด 
อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการ  และมีความรู้สึก
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เดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  ทางเพศ 
อาท ิ
   (๑) การกระท าทางสายตา เช่น การจ้องมองร่ายกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้
กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ที่คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือ
ผู้อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น 
   (๒) การกระท าด้วยวาจา เช่น - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อ
ไปทางเพศ - การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ การพูด
เรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ - การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน - 
การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการพูดส่อไปในทางเพศ 
การถามเก่ียวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับ
ชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
   (๓) การกระท าทางกาย เช่น - การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืน
อย่างมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด 
และการสัมผัสทางกายอ่ืน ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศ
ในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับ
ใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 22 ของ 84 - การรบเร้าโดยที่อีกฝ่ายไม่ให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป 
การต้อนเข้ามุม หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก 
การท าท่าน้ าลายหก การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น  
  (๔) การกระท าทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ 
เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการ
ท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์
ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เป็นต้น - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน 
การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับ ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา 
  (๕) การกระท าอ่ืน ๆ ของการกระท าทางเพศที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น - การ
แสดงรูปแบบ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพเปลือย  ในที่ท างานและใน
คอมพิวเตอร์ของตน - การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือวาด
ภาพ ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ - การส่งข้อความ 
รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
  1.๔ สิ่งที่ควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
   (๑) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ 
   (๒) ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท าและเรียกผู้อ่ืนช่วย  
  (๓) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน์ 
(video clip) (หากท าได้) 
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  (๔) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก 
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซึ่ง
ถูกกล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์ 
  (๕) แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที  
  (๖) หารือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือ
ร่วมไปเป็นเพื่อนก็ได้ 
   (๗) กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระท า  
   1.๕ หลักการพ้ืนฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  การ
ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ควรด าเนินการตามหลักการพ้ืนฐาน คือ LIVES ประกอบด้วย 
  (๑) การรับฟัง (Listen : L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างตั้งใจ 
ด้วยความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูกผิด เพ่ือให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ตน  
ต้องการ กับบุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว การรับฟังเป็นส่วนส าคัญที่สุด 
ที่จะเยียวยาทางด้านอารมณ์ 
  (๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจ าเป็นและความกังวล( Inquire about Needs and 
Concerns : I) หมายถึง การสอบถามเก่ียวกับความจ าเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความ
จ าเป็นและความกังวล ด้านต่างๆ ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ์ทางกาย ทาง
สังคม และการปฏิบัติตามหน้าที่ เพ่ือที่จะรับรู้ว่าอะไรที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ และเคารพต่อความต้องการ และตอบสนองต่อความจ าเป็นที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ต้องการ รับฟังและให้ความใส่ใจ ต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
ความกังวล ซึ่งต้องแยกความจ าเป็น และข้อกังวล เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความจ าเป็นทางกาย ความจ าเป็น
ทางอารมณ์ หรือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทางสังคมที่
ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจ าเป็นต้องได้รับ 
  (๓) การท าให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate) หมายถึง 
การแสดงออกถึงความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความมั่นใจว่า 
ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า เพ่ือให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบว่า 
ความรู้สึกของตนเป็นสิ่งปกติและสามารถพูดถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิทธิที่จะอยู่  
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว ทั้งนี้ การให้คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอ่ืน หมายถึงการให้
บุคคลนั้นรับรู้ถึงการรับฟัง อย่างตั้งใจ และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกล่าวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไม่ตัดสินหรือ
มีเงื่อนไขในการรับฟัง  
  (๔) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย(Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับผู้ถูกล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกป้องผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม หากเกิด
ความรุนแรง ขึ้นอีก เพ่ือช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวางแผนถึงความ
ปลอดภัยในอนาคต ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลัวเรื่องความปลอดภัยของ
ตนเอง แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ และยังไม่ทราบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง 
ควรอธิบาย ให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบว่าความรุนแรงจากคนใกล้ชิดจะไม่หยุดได้ด้วย
ตัวเอง แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินและการวางแผน
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เรื่องความปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ไม่อาจจะเกิดขึ้น จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมิน
และการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้  
  (๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการได้รับความรุนแรงทางเพศโดยผู้ถูกกระท ารุนแรง 
ทางเพศมักจะรู้จักผู้ที่กระท า 
   (๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด 
  (๕) การช่วยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให้
เข้าถึงข้อมูล บริการ และการช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเข้าถึง
แหล่งช่วยเหลือส าหรับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี้ สามารถ พูดคุยกับผู้
ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจ าเป็นที่ต้องการ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้  
  (๕.๑) สอบถามผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับตนในขณะนี้ โดย
สอบถามว่าอะไรที่จะช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอได้มากที่สุด หากสามารถช่วยเหลือได้ใน
ขณะนี้ 
   (๕.๒) ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการระบุและพิจารณาทางเลือกที่มี  
  (๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม่ และมี
บุคคล ซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่  
  1.6 การด าเนินงานตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการตามแนวทางป้องกันการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ดังนี้  
  (๑) ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ใน
การท างานทุกรูปแบบ 
  (2) แต่งตั้งคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ในการ
ท างาน ประจ าหน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการท างานในระดับหน่วยงาน  
  (3) จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
ของหน่วยงาน 
  (4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ (5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้าง
จิตส านึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพ่ือป้องกันปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างต่อเนื่อง 
   (6) จัดสถานที่ท างานให้เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศในการท างาน 
   (7) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ท างานและบริเวณโดยรอบสถานที่ท างาน ทุก ๖ เดือน ตาม
ช่วงเวลา เช่น กลางวัน และกลางคืน คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
   (9) แก้ไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันท ี
  (10) สรุปผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ให้คณะท างาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
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   (11) รายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างานของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน  
  1.7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 
   (๑) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่ การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือ
ป้องกันมิให้ผู้ร้องทุกข์ ผู้เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง
ทุกข์และผู้เป็นพยาน 
   (๒) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน  
หรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม  
  (๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง  
  ๓.8 มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
  (๑) ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับ การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
  (๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร / พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา  
  1.9 ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
   (1) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
   (2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข 11000 ๓.๑0 
หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในกระทรวงสาธารณสุข  
  (๑)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์  
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