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คำนำ 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ทำงานใน 
เรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมรวมท้ังยังขัดขวาง
โอกาสต่าง ๆ ในการทำงานมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุสำคัญคือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแม้ประเทศ
ไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายท่ีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
และศักด์ิศรีของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานด้วยการปฏิบัติงานตาม มารการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงานด้วยการปฏิบัติ  ต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดท่ีเป็นการ  
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ของโรงพยาบาลบางแก้วให้ 
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็น
จะต้องมีข้ันตอน/กระบวนและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชดเจนและเป็นมาตรบานเดียวกัน 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลบางแก้ว ได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเคารพในศักด์ิศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มีความ
ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจน
กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานท่ีเกิดขึ้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 
ความสำคัญของปัญหา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  การคุกคามทางเพศ ถือเป็นความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการจัดการความรุนแรง 
ต่อสตรี (Dectaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรง
ต่อสตรีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้นพื้นฐานของสตรีและตระหนักวาความรุนแรงของสตรีเป็น
ปรากฎการณ์หนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอำนาจท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษ และ
สตรีโดยได้ให้คำจำกัดความของ คำว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่าหมายถึงการกระทำใด ๆ ท่ีเป็นความ
รุนแรงท่ีเกิดจากความแตกต่างของบทบาททางเพศ (Gender-based violence1) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะ
เป็นผลให้เกิดการทำร้ายร่างกายทางเพศหรือทางจิตใจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีรวมท้ังการขู่เข็ญ 
คุกคาม กีดกันเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะ และส่วนตัว United Nations 1993 ซึ่งการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงทาง เพศท่ีแสดงออกในรูปการแบ่งแยกกีดกันโดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็น
หลักเป็นปัญหาสำคัญ ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำท้ังทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้ในทุกสถานท่ี 
  ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมาย ท่ีมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และกำหนด
โทษสำหรับผู้กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได้แก่ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 27  ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชาชนและหญิงไทยกำหนดให้เพศ
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันและห้ามมิให้นำความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศมาเป็นเหตุในการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 มาตรา 8 ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 16 โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  
หรือผู้ตรวจ งานกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ท้ังนี้ มาตรา
147 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แก้ไข
ครั้งท่ี01 ฉบับท่ี 2 วันท่ี  บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 7 ของ 84 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.2541 ได้กำหนดโทษของผู้ท่ีฝ่าผืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 มาตรา 8 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 โดยกำหนดโทษของบุคคลท่ีกระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่น 
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอบอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 5,000.- บาท และหากเป็นการกระทำในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัน หรือเป็นการกระทำอันมี
ลักษณะส่อไปในทาง ท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000. - 
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ แต่หากเป็นการกระทำ โดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกระทำอันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
1 เดือนและปรับไม่เกิน 10000.- บาท 

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.255๘ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีตราขึ้น 
เพื่อกำหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันการมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

๑ 



  5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 83 (๘) กำหนดให ้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง ไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกำหนดในกฎก.พ.
โดยมาตรา 84 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีฝ่าผืนข้อห้ามตามมาตรา 83 เป็นผู้กระทำผิดวินัย  
ซึ่งมา ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วย การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 เพื่อ
กำหนดรูปแบบการกระทำท่ีจะถือว่าเป็นการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา 83 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549 ข้อ 10 ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้า
งาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อ ความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อ
ลูกจ้าง นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบ ร่างมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและให้หน่วยงานภาครัฐถือ
ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 
และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานไปดำเนินการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็
ยังเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศของ
กระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2558 -
2560) มีผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ จำนวนท้ังส้ิน 9 คน โดยพบว่าผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศ 
ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้า 5 น และระดับปฏิบัติงาน 4 คน ถูกลงโทษทางวินัย จำแนกเป็นวินัยไม่ร้ายแรง 
จำนวน 7 คน และวินัยร้ายแรง จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด  
ไม่พบว่าบุคลากรในส่วนราชการ ระดับกรมท่ีกระทำความผิดกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2560,2560) และจากกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพศชายสังกัดกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทำอานาจาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 ราย คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข สาธารสุข 
(ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 8 ของ 84  
ในลักษะไม่สมควร เป็นการคุกคามทางเพศและมีพฤติกรรมใช้อำนาจข่มขู่ ต่าง ๆ ทำให้ ผู้ถูกกระทำ  
เกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 (รัฐบาลไทย,2560) ทำให้เกิด
ความเส่ือมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงจึงจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามเพศ ในการทำงานของโรงพยาบาลขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ในศักด์ิศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 
 1.2.1 เพื่อขับเคล่ือนมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
 1.2.2 เพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
 1.2.3 เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน 
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บทที่ 2 
การประมวลทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ฉบับนี้ได้ประมวลทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศท่ีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติท้ังระดับสังคม องค์กร และบุคคลในส่วนนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ความหมายของการคุกคามทางเพศ 
 คำว่า “การคุกคามทางเพศ Sexual Harassment มีใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1964 โดยอยู่ในรูปแบบ
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554)แต่
เอกสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถามผู้หญิง 9000 
คนเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ 90 เคยถูกคุกคามทางเพศ และหลังจากนั้นเป็น
ต้นมาการคุกคามทางเศเริ่มปรากฏอย่างแร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน ในปัจจุบัน สังคมได้ตระหนัก
ถึงปัญหาเกี่ยวกับการ คุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนทำให้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
แตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (1980 อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย, 2554) ได้ให้นิยามของการ
คุกคามทางเพศว่า เป็นการวิพากวิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ำ ๆ ซาก ๆ เป็นการแสดงท่าทีหรือการสัมผัส
ทางภายในลักษะท่ีเป็นความหายทางด้านเพศ โดยท่ีฝ่ายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น”  ในขณะท่ี 
Irish Nurses Organization ได้ให้คำนิยามของการคุกคามทางเพศว่า เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ต้องการ การ
ตอบสนองและเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้เช้ือเชิญ หรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแสดงออกโดยการ
คุกคามทำให้บุคคลท่ีถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักด์ิศรีและหนักใจต่อพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 
Mrkwickaq Commission EEOC ได้ให้ความหมายของการคุกคามทางเพศว่าเป็นการแสดงท่ีส่อให้เห็นถึง
พฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

1. การยอมจำนนต่อการมีพฤติกรรมล่องเกินทางเพศเพราะเป็นเงื่อนไขกำหนดจ้างงาน 
2. การยอมจำนนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศหรือซึ่งถูกนำมาเป็นพื้นฐาน 

ในการจ้างงาน คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพสในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี 
แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช้ตุลาคม 2563หน้า 10 ของ 84 
 3. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือว่า เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคลโดยไม่มีเหตุผล
โดยการขู่การเป็นศัตรูหรือทำให้สภาพแวดล้อมในท่ีทำงาน เป็นสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย Coodner 1994 อ้างถึง
ใน พรวิภา วิภานราภัย 2554 ) การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรม  
การคุกคามทางเพศ ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลางหรือมาก โดยขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
ของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมายของการคุกคามทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม  
3 ลักษณะด้วยกันคือ 
  - เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศท้ังทางร่างกายและวาจา 
  - เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีฝ่ายหญิงไม่ได้เช้ือเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดข้ึน 

- เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและ
ความสามารถในการทำงานของสตรีการคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาเกี่ยวกับการ
ประจบประแจง การช่ืนชม ฝ่ายตรงข้าม หรือแม้แต่การกระทำชำเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศ 
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จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการจ้าง งาน เพศหญิงในปัจจุบัน Chamey 1994 อ้างถึงใน 
พรวิภา วิภานราภัย,2554 หญิงท่ีตกเป็นเหยื่อของการ คุกคามทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะ ชนิดของงาน 
อายุสีผิวและสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald & Merker,1994 อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย
,2554) โดยปกติแล้วการคุกคามพฤติกรรมของผู้คุกคาม/พฤติกรรมของบุคคล รอบข้าง และพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีอยู่รอบข้าง/ พฤติกรรมของผู้คุกคาม (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภา นราภัย,2554 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ Internatioal Labour Organization : ILO ได้นิยาม การคุกคามทางเพศใน
ท่ีทำงานไว้ว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นท่ีน่ารังเกียจและเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกกระทำ  
การคุกคามทางเพศในท่ีทำงานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้ 

1. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่นการขึ้นค่าตอบแทน  
การเล่ือนตำแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามท่ีต้องการ 

2. การสร้างสภาพการทำงานท่ีไม่เป็นมิตราซึ่งทำให้เหตุท่ีคุกคามเหยื่อหรือทำให้เหยื่ออับ 
อาย ท้ังนี้ พฤติกรรมท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( Internatioal Labour Organizaton : ILO) ถือว่า
เป็นการคุกคามทางเพศ ประกอบด้วยทางกาย ได้แก่การใช้ความรุนแรงทางกายสัมผัส เข้าใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น
ทางวาจา ได้แก่ออกความเห็นหรือถามคำถามเกี่ยวกับรูปโฉมวิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิดด้วยการ
ติดต่อทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจาได้แก่ผิวปาก แสดงท่าทางท่ีส่ือความหมายทางเพศ การละเมิดด้วยการติดต่อ 
ทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจา ได้แก่ผิวปาก แสดงท่าทางท่ีส่ือความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทางเพศการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่ือไปในทางเพศ ท่ีเป็นการบังคับใช้
อำนาจท่ีไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความท่าทางแสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่ิงของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศหรือการกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน โดยประการท่ีน่าจะทำให้
ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคานได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการ
ติดตามรังควานหรือการกระทำการใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ ปลอดภัยทางเพศ คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ีแก้ไข ครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ี
บังคับใช้ ตุลาคม2563 หน้า11 ของ84 โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงานการสรรหา    
รือ การแต่งต้ัง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหาย ท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาจะ
เห็นได้ว่าความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปแต่ส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกันก็คือ 
การแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือความหายในเรื่องเพศโดยท่ีฝ่ายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิด ซึ่งก็มีท้ัง
การใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสัญลักษณ์ท่ีแสดงความหมายในทางเพศ แม้บางราย อาจมีความ 
รุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่ งดูได้จากสาเหตุของปัญหาความรุนแรง ของปัญหา  
แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด ( International Labour 
Organization,2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554) 

2.2 รูปแบบของการคุกคามทางเพศ Beavais 
(1986 อ้างถึง ในพรวิภา วิภานราภัย,2554) ไดจำแนกรูปแบบของการคุกคาม 

ทางเพศออกเป็น 4 รูปแบบ ตามคู่กรณีคือ 
1. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 
2. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male) 
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3. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harss Homosexual) 
4. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) 

แมคคินอน (Mackinon,1979 อ้างถึงในพรวิภา วิภานรภัย,2554) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการคุกคาม  
ทางเพศออกเป็น 4 รูปแบบคือ 

- การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอท่ีปราศจากความหมาย 
- การสัมผัสทางกาย เช่นการแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ 
- การนัดหมายอันไม่เป็นท่ีต้องการ 
- การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะทำงานWorking Women United Institute (WWUI)  

(อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554) ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 6 รูปแบบ คือ 
- การยักคิ้วหล่ิวตา  และการชำเลืองมองรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด 
- การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ 
- การขู่ผู้หญิงให้ยอมจำนนต่อการคาดค้ันหรือการเหน็บแนม 
- การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามลำพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจฝ่ายหญิง 
- การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยมักจะขู่ถึงการออกจากงาน/เล่ือนตำแหน่ง 
- การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการ 

ติดต่อส่ือสารท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิด
การคุกคามทางเพศในรูแบบใหม่ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ Social Media เช่นการส่งภาพลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ application ไลน์ คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี2 วันท่ีบังคับใช้ตุลาคม2563 หน้า 
12 เผยแพร่บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 

2.3 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ 
สาเหตุและการดำเนินการแก้ไข ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการคุกคามทางเพศได้แบ่งออกเป็น 

5 แนวคิดดังนี้   
2.3.1 ทฤษฎีทางชีวะ Biological theory ทฤษฎีนี้อ้างอิงความแตกต่างทางกายภาพ

ระหว่างเพศลักษณะ ของร่างกายและฮอร์โมนท่ีแตกต่างกันทำให้เพศชายก้าวร้าว 
มากกว่าเพศหญิง แนวคิดนี้กำหนดให้เพศชายเป็นผู้ รุกราน และเพศหญิงเป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศ
ถึงแม้ว่าเพศชายจะได้รับการสอนให้มีการควบคุมตนเองแต่ก็ยากต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวตาม
แนวคิดนี้วิธีที่ดีท่ีสุดในการป้องกันคือการปกป้องและมักจะจำกัดวงท่ีผู้หญิงถึงแม้การลงโทษเพศชายท่ีเป็น ผู้
รุกรานอาจจะเป็นประโยชน์กับสังคม แต่อาจจะไม่มีประสิทธิผลในการเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลอย่างไรก็
ตามทฤษฎีนี้ถูกต่อต้านเนื่องจากมีตัวอย่างท่ีปรากฎว่ามีการลวนลามผู้ชายและมีอัตราเพิ่มมากขึ้น 

2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการ Developmental theory แนวคิดนี้กำหนดให้บุคคลเรียนรู้ท่ีจะ 
ส่ือสารความรู้สึกผ่านทางปฏิสัมพันธ์ทางบุคคลท่ีเยาว์วัยกว่า มีความยากลำบากในการส่ือสารความรู้สึก
ทางบวกและทางลบท่ี เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการดึงดูดทางเพศไม่สามารถท่ีจะแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมทาง
สังคมได้จึงนำไปสู่ลักษณะ พฤติกรรมท่ีลวนลามโดยวัยรุ่นหญิงมีทักษะทางสังคมมากกว่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิง
มีพฤติกรรมท่ีลวนลามน้อยกว่า แต่เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะมากขึ้นพฤติกรรมนี้ก็จะลดลงแม้บางคนไม่ได้เรียนรู้ 
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พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม แนวคิด นี้ช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างการตระหนักรู้ตนเอง ความ
เข้าอกเข้าใจและทักษะการส่ือสารท่ีมีแนวคิดท่ีค้านทฤษฎีนี้ คือ การคงอยู่ของการลวนลามทางเพศในท่ีทำงาน
และข้อเท็จจริงท่ีว่าคนบางคนดูเหมือนว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมท่ีดีแต่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศ 

2.3.3 ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบพฤติกรรม 
ท่ีเป็นปฏิปักษ์ ทางสังคมท่ีรุนแรงเช่นเดียวกับการทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวความเจ็บปวด
บอบซ้ำท่ีเหยื่อได้รับ เป็นสาเหตุท่ีทำให้สูญเสียความสามารถท่ีจะเข้าอกเข้าใจและเห็นว่ าตอนเองเป็นผู้ผิด
วิธีการบำบัดด้วยกลุ่มและการทำให้หายขาด Sublimation โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นไป
ได้มากท่ีสุดของการฟื้นฟู แต่การเปล่ียนแปลงใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมากแนวคิดนี้ถือว่าการลวนลาม
เป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคนท่ัวไป ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงโดยสมคมจิตวิทยาของอเมริกาไม่ได้จัดประเภทของการ
ลวนลามทางเพศเป็นความผิดปกติทางจิต 
  2.3.4.1 การลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบของการสนิทสนมท่ีพิ เศษ exclusionany 
Intimidation โดยคนท่ีมักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาอาจะเป็นการลวนลามโดยเปล่ียนเงื่อนไขเป็นการ
ขู่เข็ญ คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขท่ีแก้ไขครั้ง
ท่ี 01 ฉบับท่ี 2 วันท่ีบังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 13 ของ 84 ในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของผู้
บุกรุกจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท่ีจะสนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเลิกสิทธิพิเศษท่ีได้รับใหม่การลวนลามทางเพศจะ
เป็นการคงรักษาผู้หญิงให้สงบ 
  2.3.4.2 ก ารท ำร้ า ย ข อ ง ผู้ มี อ ำน าจ ใน อ ง ค์ ก ร  abuse of organizational power  
ตามแนวคิดนี้ คนท่ีอยู่ในหน่วยงานมีปริมาณอำนาจท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาท เช่นนายจ้างมีอำนาจเหนือ
ลูกจ้างอาจารย์มีอำนาจเหนือนักศึกษา การลวนลามทางเพศเป็นผลโดยตรงมาจากอำนาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิง ในองค์กรการลวนลามทางเพศจึงเป็นการใช้อำนาจ โดยท่ัวไปผู้ชายมีบทบาทอำนาจสูงใน
หน่วยงาน แนวคิดนี้ถือว่าอำนาจเป็นการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีไปด้วยกันกับอำนาจแนวคิดนี้จะไม่
สามารถอธิบาย การลวนลามทาง เพศระหว่างเพื่อนได้   
  2.3.4.3 การทำร้ายของผู้มีอำนาจทางสังคม abuse of societal power แนวคิดนี้สังคมให้
สิทธิพิเศษแก่ผู้ชายให้มีอำนาจเหนือผู้หญิง โดยผู้ชายเป็นตัวหลักสำคัญในการทำพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
  2.3.5 ทฤษฎีทางวัฒนธรรม Culture theories แนวคิดนี้มีท้ังส่วนท่ีแตกต่างจากทฤษฎีท่ี
กล่าวมาแล้วและคาบเกี่ยวกันอยู่บางส่วน แต่โดยหลักการแล้วทฤษฎีนี้เป็นวัฒนธรรมท่ีรายล้อมกับเหตุการณ์
ของการลวนลามทาง เพศท่ีเกิดขึ้นขณะนั้นมากกว่าบุคคลหรือสังคมท่ีใหญ่กว่าทฤษฎีวัฒนธรรมท่ีจะกล่าวถึงใน
ท่ีนี้มี 4 แนวคิดท่ีได้มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีความเป็นผู้หญิง ดังนี้คือ 
  2.3.5.1 แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด์ Freudian culture approach แนวคิดนี้
กล่าวถึงการมีอยู่ของการลวนลามทางเพศว่า เป็นความล้มเหลวของวัฒนธรรมท่ีจะเก็บกดหรือการทำงานท่ีมี
ศักยภาพของแรงผลักดันท่ีทำลายล้างระหว่างแรงขับท่ีดำรงรักษาตนเองและแรงขับทำลายล้างตนเองในคน 
การควบคุมแรงผลักดันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเป็นสัญลักษณ์ของสังคมท่ีแตกสลาย
และเป็นภัยท่ีสำคัญต่อความมีระเบียบของสังคมทฤษฎีนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมคนท่ีมีความประพฤติดีจำนวน
มาก จึงเรียกร้องให้มีการเก็บกดกิจกรรมก้าวร้าวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่นและวิธีการตอบสนองกับการ
ลวนลามทางเพศอีกวิธีหนึ่ง 
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  2.3 .5 .2  แนวคิดโครงสร้าง Structural approach แนวคิดนี้ เน้ นบรรทัดฐานของ
สถานศึกษาท่ีคำนึงถึงเรื่องเพศและความก้าวร้าว ทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปล่ียนโครงสร้างว่าเป็นวิธี
หนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจให้ความใส่ใจไปยังโครงการท่ีเป็นทางการและมีความชัด
เชน เช่น กฎระเบียบ วินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปท่ีโครงสร้างของสถานศึกษาท่ีมีความชัดเจน
น้อยกว่า เช่นเรื่องราวของส่ิงท่ีร้องทุกข์ได้รับการดำเนินการจริง ความอดทนต่อพิธีกรรมและพฤติกรรมท่ีไม่
เป็นทางการ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ขัดกับการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรในเรื่องการรวนลามทาง
เพศส่ิงท่ีเป็นปรปักษ์ ของแนวคิดโครงสร้าง  
  2.3.5.3 แนวคิดทฤษฎีวิกฤต Critical theory approach แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับทฤษฎีผู้มี
อำนาจแต่แนวคิดทฤษฎีวิกฤตเน้นวัฒนธรรมการทำร้ายทางสังคมของสถานศึกษาทฤษฎีท้ังสองมองการ
ลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความก้าวร้าวทางเพศในสังคมท่ีใหญ่ขึ้น ว่ามีสาเหตุจาการโฆษณา 
คู่มือการ ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารท่ีแก้ไขครั้งท่ี01 ฉบับท่ี 2 
วันท่ีบังคับใช้ตุลาคม 2563 หน้า 14 ของ 84 และการบริโภคทุนนิยม ทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการเก็บกดทาง
สังคมท่ียาวนาน ในรูปแบบต่าง ๆ ทางกฎหมายของความก้าวร้าวเช่นประเด็นท่ีซ่อนเร้นของการถ่ายทอดทาง
สังคมในสถานศึกษา การลวนลามทางเพศตามแนวคิดนี้ เป็นการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีมีความแปลกแยกซึ่งมีสาเหตุมาจากความรุนแรงท่ีได้รับในสภาพแวดล้อมท่ีถูกเก็บกดในทาง
ปฏิบัติสถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนวัฒนธรรมได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความเมตรากรุณา โดย
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก็บกดสามารถเปิดกว่างพูดคุยคุยได้เพื่อผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้น 
การตัดสินใจจะได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบุคคลยิ่งขึ้น 
  2.3.5.4 แนวคิดจริยธรรม ethical view แนวคิดนี้จะเห็นว่าการลวนลามทางเพศเป็น
สัญลักษณ์ของความล้มเหลวขององค์กรท่ีจะปลูกฝังศีลธรรมจรรยาและความซื่อสัตย์ให้กับสมาชิกวิธีการแก้ไข  
วิธีหนึ่งได้แก่ การเพิ่มความใส่ใจขององค์กรกับ พันธกิจทางดามศีลธรรมจริยธรรมและเช่ือมโยงให้เกี่ยวข้องกับ
สมาชิก โดยเน้นพฤติกรรมทางศีลธรรมจริยธรรมสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
  2.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการคุกความทางเพศ 
ทฤษฎีการคุกคามทางเพศได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้นละทฤษฎีมีข้อจำกัดท่ีไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การ
คุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค-ฮอลล์ Lengnick-Hall,1995 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย
,2554) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานท่ีทำงานโดยทฤษฎีนี้ระบุลักษณะ
บุคคลท่ีเป็นผู้คุกคามว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร โดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและบุคลิกภาพ เช่นพวกฉวยโอกาส
พวกไม่รู้ตัว สถานการณ์ท่ีมีโอกาสทำให้เกิดการคุกคามทางเพศในท่ีทำงานเช่นสัดส่วนชายหญิงไม่เท่ากันมีเพศ
ใดเพสหนึ่งมากว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ แนวคิดนี้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ
ของบุคคลและสถานการณ์ท่ีจะทำให้เมินประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศโดยพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
สามารถแปรเปล่ียนตามมิติ 3 มิติได้แก่ ปริมาณความถ่ีความรุนแรงและรูปแบบโดยพฤติกรรม สามรถมีความ
ต่อเนื่องจาก การเกิดขึ้นครั้งเดียวจนถึงบ่อยมาก พฤติกรรมอาจจะมีความรุนแรงมาก การรุกรานและ
พฤติกรรมอาจอยู่ในรูปทางกายภาพเช่นการสัมผัสท่ีไม่ต้องการหรือรูปแบบภาษาเช่นเสนอทางเพศท่ีไม่ต้องการ 
โดยท่ีเหยื่อมีการตอบสนองการคุกคามทางเพศโดยตรง ได้แก่ การเผชิญหน้ากับผู้คุกคามหรือร้องทุกข์อย่าง
เป็นทางการหรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม ได้แก่การหลบหนีหลีกเล่ียงหรือไม่ใส่ใจผู้คุกคาม ซึ่งการ
ตอบสนองของเหยื่อได้รับการแทรกแซงจากการแปลความหมายพฤติกรรมนั้น และการกระทำขององค์กรท่ีมี
ต่อพฤติกรรมนั้น 
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2.5  ผลกระทบของการคุกคามทางเพศท่ีมีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบมากมายต่อเหยื่อหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน
เห็นได้จากการศึกษาของ US.Merit Systems Protection Board จากการสุ่มตัวอย่างพบปริมาณร้อยละ 25 
ของผู้หญิงมีการเปล่ียนแปลงท่ีทำงานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ Kaye etat,1994 อ้างถึง ในพรวิภาวิภา
นราภัย,2554 นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทางเศรษฐกิจและการศึกษาของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย 
อาทิความสามารถในการศึกษาการทำงานโอกาสก้าวหน้าในการทำงานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
ตลอดจนความมั่นใจในการทำงานลดลงซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุคามลดลง 
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ 90 เกิดความผันแปรทางอารมณ์  คือเกิดความเครียด มีอารมณ์โกรธ 
กลัว ซึมเศร้า อยากร้องให้โดยไม่ทราบสาเหตุมีความวิตก กังวล และรู้สึกต่ำต้อย คิดอยู่เสมอว่าทำไมเหตุการณ์
เช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับตัวเอง นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วย เช่นเบ่ือกา
หารรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลน้ำหนักลด  

2.6  การช่วยเหลือทางด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ 
ปริมาณร้อยละ 12 ขอผู้ท่ีถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางดานจิตใจ ในการ 

ประเมินภาวะของผู้ท่ีถูกคุกคามทางเพศและการดูแลผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เช่นประเภทหรือชนิดของการคุกคามทางเพศ การปรับตัวของผู้ถูกคุกคามอายุ 
เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น สำหรับการรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกัน คือเริ่มด้วยการ  
สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการรักษา ท้ังนี้ ผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เห็นใน
ลักษณะของความไม่แน่ใจในการเข้าหาบุคคลท่ีจะรับปรึกษา กล่าวคือไม่แน่ใจว่าผู้ท่ีให้คำปรึกษา จะช่วยเหลือ 
ตนเองได้หรือไม่และไม่แน่ใจในผู้ให้คำปรึกษาโดยคิดว่าผู้ท่ีรับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเองเป็นผู้สร้างปัญหา  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเรียดซ้ำสอง 

2.7  การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ 
1. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร Employer Prevention ต้องมีการกำหนดนโยบายและแจ้งให้ 

ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานท่ีทำงานมีการกำหนดวิธีการฟ้องร้องหรือ
การเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ท้ังนี้ ต้องได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหารและลูกจ้าง  

2. ระดับลูกจ้าง Employee Prevention โดยมากแล้วจะเน้นในเนื่องการป้อกันตนเองจา 
การคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้ 
  2.1 เผชิญหน้าผู้ทำการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจำเป็นและขอร้องให้หยุด
การกระทำดังกล่าว 

2.2 รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 
2.3 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยแสดงรายละเอียดใครทำอะไรท่ีไหนและ 

เวลาเท่าไหร่ แล้วทำสำเนาเก็บไว้ 
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2.4 หาผู้สนับสนุนจากท่ีอื่นหรือจากองค์กรอื่นซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคามประเภทและ
ผู้ทำการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทำให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ำหนักมากข้ึน จะ 

เห็นได้ว่า นโยบายในท่ีทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในสถานท่ีทำงานเป็นส่ิงท่ีสำคัญการให้
ความรู้การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตอลดจนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยท่ัว
กันนั้น ก็เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานท่ีทำงานได้ และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่า
มีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในสถานท่ีทำงานจริง ภายหลังจาการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหาร มีกลวิธีใน
การจัดการ คือ 

- ตักเตือน 
- เปล่ียนหน่วยงาน 
- ตัดเงินพิเศษ 
- ให้ออก 
- ไล่ออก 
- แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่นการขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น 
- จ่ายค่ารักษา (ถ้ามี) ค่าปรึกษา จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีท่ีมีการปรึกษาจิตแพทย์ 

และมีการฟ้องร้อง นโยบายของสถานท่ีทำงานในการป้องกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็น ส่ิงสำคัญ
นอกเหนือจากการป้องกันตนเองของผู้ทำงานแล้ว การประกาศให้ผู้ทำงานทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมี
การคุกคามทางเพศในสถานทำงานจะเป็นวีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันการคุกคามทางเพศได้และหากแม้ มีการ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นในสถานทำงานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ
จัดการและสอบสวนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานท่ีทำงานอีก  
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บทท่ี 3 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพสในท่ีทำงานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 
คำจำกัดความ    
  การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ คือ การกระทำใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีส่อไป
ในทางเพศท่ีเป็นการบังคับการใช้อำนาจท่ีไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ 
เอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน
โดยประการท่ีน่าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จนได้รับความอบอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม
และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังความหรือการกระทำใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ
โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งต้ังหรือผลกระทบอื่นใดตอ
ผู้เสียหายท้ังในหน่วยงานรับหรือเอกชน  
แนวทางปฏิบัติ   
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
โรงพยาบาลบางแก้ว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานการใด
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีทำงานทุกคน
ต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
บุคคล และสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
ให้เกียรติและสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกัน
อย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือ
ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จะดำเนินการดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  

พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน  และเครารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก

ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุก

คน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

  ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

- ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
- แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา  

/ เพื่อนร่วมงานหรือผู้ท่ีไว้ใจอยู่ด้วย 
- สอดส่งและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/ คุกคามทางเพศเกิดขึ้นในหน่วยงานไม่ 

ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมท้ังช่วยเหลือแก่เพื่อน
ร่วมงาน 

- หากผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีหน้าท่ีป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในท่ีทำงาน 

- หากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทำงานแบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 

- มีจิตสำนักรักศักด์ิศรีภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่าการทำงานของ
ตนเองมากกว่าท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น 
 
พฤติกรรมที่เข้าร่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
1. การทำทำด้วยสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้ 

กระโปรง มองหน้าอก หรือจ้องลงไปท่ีคอเส้ือจนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดดัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผุ้อื่นท่ี
อยู่บริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นต้น 

2. การกระทำด้วยวาจา เช่น  
-  การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพส  
- การชักชวนให้กระทำการใด ๆ ในท่ีลับตาซึ่งผู้ถูกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ 

ต้องการพูดเรื่องตลกกับเพศ 
- การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจารามก การโทรศัพท์ 

ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยคำท่ีส่อไปในทางเพส จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทำงาน 
   -การสนทนาเรื่องเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการพูดท่ี
ส่ือไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
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   3. การกระทำทางกายเช่น 
   - การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น
ใดท่ีไม่น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งดัง เป็นต้น 
   -  การตามรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การต้ังใจใกล้ชิดเกิดไป การต้อนเข้า
มุมหรือขวางทางเดิน การยักค้ิวหล่ิวตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทำท่าน้ำลาย
หก การแสดงพฤติกรรมท่ีส่อไปในการทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น  
   4. การกระทำอื่น ๆ เช่น 
   - การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ รวมท้ังการเปิดภาพลามก
อนาจารในท่ีทำงานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน  
   - การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีส่อไป
ทางเพศในท่ีสาธารณะ การใช้สัญญาลักษณ์ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ
สัญญาลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต  
   5. การการะทำทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ เช่น 
   - การให้สัญญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน ผลการเรียน 
ทุนการศึกษาดูงานการเล่ือนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่นขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเพศ เป็นต้น 
   - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทำร้าย  
การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเราหรือกระทำชำเรา 

ทำอย่างไรเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำ และถอยห่างจาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศ นั้น 
- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวิดีโอ  

คลิป  (หากทำได้) 
- บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีท่ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก 

วันเวลา และสถานท่ีเกิดเหตุคำบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ช่ือของพยานและบุคคลท่ีสาม ซึ่งถูกกล่าวถึงหรือ
อยู่ในเหตุการณ์ และรายงานผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
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กระบวนการแก้ไขและกระบวนการร้องทุกข์ 
การยุติปัญหาโดยใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการเป็นลำดับแรกแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีผู้ถูกกระทำต้องดำเนินการ 
- ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ให้ผู้ร้องเรียนพูด/เขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้ง 

ให้ผู้กระทำทราบพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอื่น
ร่วมอยู่เป็นพยานหรือไม่ก็ได้ 
 

- ในการณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ 
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทำการ (นับแต่ได้รับรายงาน)
ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วส่ิงท่ี
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องดำเนินการ 

- หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งต้ังคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง หรือไม่เกิน 5 คน  
ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานท่ีมีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลท่ีผู้
ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้งานนิ ติการ หรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงท้ังนี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย 
ขอให้คณะทำงานนำข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย 

-  สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ 
ลงโทษผู้กระทำผิดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลา
ออกไปได้ อีก 30 อัน 
 

หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทำ  
- ชมรมจริยธรรม หลวงพ่อปัญญา 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันภกิขุ) 

 

ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 
 ท่านสามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทางดังนี้ 

1. ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาขึ้นต้นของผู้กระทำหรือทางโทรศัพท์ (กรณีไม่สามารถ
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

2. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหาร โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ได้แก่ 
     - กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

-  ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
  -  ทางเว็บไซต์ร้องเรียนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
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  เมื่อดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ แล้วไม่สามารถแก้ไขหรือยุติปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ ผู้ถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศสามารถดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยใช้สิทธิ์ในการร้องทุกข์ต่อ หน่วยงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงานได้ 
หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ภายนอกหน่วยงาน 

1. สำนักงาน ก.พ. 
2. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 23,24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 
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