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เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ท างาน 

 

เรื่องราวของลูซี่ 

ลูซี่ท างานเป็นเสมียนให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่ถึง 10 คน เธอกลับไป

ท างานหลังจากคลอดบุตรและลาคลอดเสร็จ ตามค าแนะน าของแพทย์ในการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ ลูซี่ขอนายจ้างของเธอให้เธอบีบเก็บน้ านมได้ในระหว่างพักกลางวัน

ในห้องประชุมที่ส านักงาน นอกเหนือจากการใช้ส าหรับการประชุมลูกค้าในเวลา

ท าการเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่แล้วห้องไม่ได้ถูกใช้งาน อย่างไรก็ตามนายจ้าง

ปฏิเสธค าขอของลูซี่โดยบอกว่าเธอจะท าให้ห้องรกและห้องน้ีใช้ส าหรับการประชมุ

เท่านั้นและไม่ใช่เพ่ือจุดประสงค์อื่นใด แม้จะมีความจริงที่ว่าลูซี่เห็นเพื่อนร่วมงาน

คนอื่นทานอาหารกลางวันในห้อง เนื่องจากลูซี่ไม่สามารถหาห้องส าหรับบีบเก็บ

น้ านมได้ในที่ท างานเธอจึงตัดสินใจเลิกให้นมลูก 

 

ค าถาม 

 ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่เมื่อพวกเขาบีบเก็บน้ านมในที่ท างานหรือไม่? 

 นายจ้างของลูซี่เลือกปฏิบัติต่อเธอหรือไม่ที่ไม่ยอมให้เธอใช้

ห้องประชุมในการบีบเก็บน้ านม? 

 

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2021 ผู้หญิงทุกคนในฮ่องกงได้รับการคุ้มครองจากการ

เลือกปฏบิตัแิละการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้กฎหมายการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ (SDO) ในหลายๆ ภาคส่วน รวมถึงการจ้างงาน

และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นเรือ่งผดิกฎหมายที่นายจ้างจะปฏิบัติต่อพนักงานหญิง

อย่างเหมาะสมนอ้ยลงเนือ่งจากเธอให้นมบุตร หรือล่วงละเมิดพนักงานหญิงเพราะ

เธอก าลังให้นมลูก ในสถานการณ์ที่ก าหนดภายใต้กฎหมาย 
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ค าจ ากัดความของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ภายใต้ SDO การให้นมบุตรหมายถึง: 

 สตรีที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของเธอ

หรือไม่ก็ตาม 
 สตรีที่มีส่วนร่วมในการบีบเก็บน้ านมแม่ 
 สตรีที่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แต่ไม่ได้ท าเช่นนั้นในเวลาที่มีการกระท าที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ 

ใครได้รับการคุ้มครอง? 

พนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานในอนาคตและพนักงานที่มีอยู่ (รวมถึงผู้ช่วย

แม่บ้านชาวต่างชาติ) ท่ีได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด

ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้กฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายยังคุ้มครอง: 

 ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง 

 ตัวแทนนายหน้า 

 หุ้นส่วนในการเป็นหุ้นส่วน (โดยบริษัทประกอบด้วยหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าหก

คน) 

 ทนายความ, นักเรียนและผู้เช่าในส านักงานทนายความของทนายความใด 

ๆ 

 ผู้ใช้บริการของบริษัทจัดหางาน 

 บุคคลที่ท างานในสถานประกอบการทั่วไปเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

การเลอืกปฏบิตั,ิ การล่วงละเมิด และการตกเป็นเหยื่อในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ

อะไร? 

การเลือกปฏิบัติ, การล่วงละเมิด และการตกเป็นเหยื่อในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน

สถานที่ท างานมีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจน 

การเลือกปฏิบัติโดยตรง - หมายถึงการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อหญิงที่ให้นมบุตร

น้อยกว่าบุคคลอื่น  (ไม่ว่าจะเป็นหญิ งที่ ไม่ได้ให้นมบุตรหรือเป็นชาย) ใน

สถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ เน่ืองจากผู้หญิงคนนั้นให้นมบุตร 
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ตัวอย่าง: ประสบการณ์ของลูซี่ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงบน

พื้นฐานของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นั่นเพราะนายจ้างอนุญาตให้พนักงานคนอื่น

ใช้ห้องประชุมเพ่ือจุดประสงค์อื่น แต่ไม่อนุญาตให้ลูซี่ใช้ในการบีบเก็บน้ านมและ

ด้วยเหตุนี้จึงปฏิบัติต่อเธออย่างเหมาะสมน้อยกว่าคนอ่ืน ๆ 

  

การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม - หมายถึงการใช้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขกับพนักงานทุก

คนไม่ว่าพวกเขาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่ก็ตาม แต่: 

 สัดส่วนของหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถปฏิบัติตามได้นั้นน้อยกว่า

สัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถปฏิบัติตามได้ 
 ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขไม่สมเหตุสมผล และ 
 ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ส่งผลเสียต่อผู้หญิงที่ให้นมบุตรเนื่องจากไม่

สามารถปฏิบัติตามได้ 
 

ตัวอย่าง: แนนซี่ท างานให้กับบริษัทบรรจุภัณฑ์ 5 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 

18.00 น. โดยพักรับประทานอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมง ในระหว่างการท างานใน

แต่ละวันเธอจะหยุดพัก 20 นาทีสองครั้ง โดยพักหนึ่งครั้งในตอนเช้าและอีกหนึ่ง

ครั้งในตอนบ่ายเพื่อบีบเก็บน้ านมส าหรับลูกน้อยวัยหกเดือนของเธอ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนท างานอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อวัน

มิฉะน้ันพวกเขาจะเสียโบนัสประจ าปีที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งหมายความว่าแนนซี่ไม่สามารถพักเพ่ือให้นมบุตรได้มิฉะนั้นเธอจะต้องท างาน

ล่วงเวลาเพื่อชดเชยเวลาพักเหล่านั้นมิฉะนั้นเธอจะเสียโบนัสนั่น นโยบายของ

บริษัทซึ่งจะส่งผลกระทบที่เป็นความเสียหายต่อแนนซี่และพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วย

นมคนอื่น ๆ มีแนวโน้มว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย

ทางอ้อมที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงเหตุผลถึงข้อก าหนดนั้นได ้

 

การล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - การล่วงละเมิดในผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วย

นมแม่มีอยู่สองรูปแบบ กรณีนี้ใช้กับบุคคลที่ล่วงละเมิดผู้หญิงเน่ืองจากการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่โดย: 

 พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้หญิงที่ก าลังให้นมลูก 
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เมื่อบุคคลใดกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งบุคคลที่มีเหตุมีผลหาก

ค านึงถึงสภาวการณ์ทั้งหมดแล้วจะคาดหมายไดว้่าผู้หญิงคนน้ันจะถูกท าให้

ไม่พอใจ อับอาย หรือถูกข่มขู่โดยการกระท านั้น 

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหรือข่มขู่ 

บุคคล คนเดียวหรือกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการกระท าที่สร้างสภาพแวดล้อมที่

ไม่เป็นมิตรหรือข่มขู่ส าหรับผู้หญิง 

ความประพฤติหมายความรวมถึงการกล่าวถ้อยค าต่อผู้หญิงคนหนึ่งหรือต่อหน้า

เธอ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

 

ตัวอย่าง บริษัทเทคโนโลยแีห่งหนึ่งในฮ่องกงตัดสินใจว่าจะสร้างห้องพยาบาลใน

ส านักงานส าหรับพนกังานหญิงที่เลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ เพ่ือให้แนใ่จว่ามีสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เป็นมติรกับครอบครวัที่ดขีึ้นส าหรับพนักงาน บริษทัประกาศแผนใน

การประชุมพนักงาน ในที่ประชมุ พนักงานชายหลายคนพูดเป็นเรื่องขบขันหลัง

ห้องว่าควรเรียกห้องน้ีว่า "ห้องรดีนมววั" ส าหรับ "ววั" ทัง้หมดที่ส านักงาน 

พนักงานหญิงที่เลี้ยงลกูด้วยนมแม่ไดย้ินเรื่องที่พูดและรู้สกึอับอายและตกใจอย่าง

มากกบัพวกเขา นี่น่าจะเป็นการลว่งละเมดิที่ผิดกฎหมายของพนกังานหญิงที่เลี้ยง

ลูกดว้ยนมโดยการสรา้งสภาพแวดล้อมที่ไมเ่ป็นมิตร 

 

การตกเป็นเหยื่อ - หมายถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน (บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ) ในทางที่

เหมาะสมน้อยกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ เปรียบเทียบได้เนื่องจาก

พนักงานที่เกี่ยวข้องได้กระท าหรือตั้งใจที่จะท าหรือสงสัยว่าได้กระท าหรือตั้งใจที่

จะ: 

 กล่าวหาว่านายจ้าง (ผู้เลือกปฏิบัติ) หรือบุคคลอื่นใดได้กระท าการเลือก

ปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO 

 ด าเนินคดีกับผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่นส าหรับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วง

ละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO 

 ให้หลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการของพนักงานคนอ่ืนหรือ

บุคคลใด ๆ ต่อผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่นส าหรับการเลือกปฏิบัติหรือการ

ล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO หรือ 
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 มิฉะนั้นกระท าการใด ๆ ภายใต้หรือโดยอ้างอิงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

เลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO ท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่น 

ตัวอย่าง: บาร์บาร่าท างานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทค้าปลีกในฮ่องกง เมื่อเธอ

กลับไปท างานหลังจากลาคลอด เธอขอเวลาพัก 20 นาทีสองครั้งในระหว่างวัน

ท างานเพื่อบีบเก็บน้ านมให้ลูก หัวหน้างานปฏิเสธค าขอของเธอโดยบอกว่า 

“ผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรท างานเวลาเดียวกันกับคนอื่น ๆ หรือควรหยุดและ

อยู่บ้านเสีย” บาร์บาร่าถือว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมและ

ร้องเรียนต่อหัวหน้างานไปยังนายจ้างและคณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทาง

โอกาส หลังจากที่เธอยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว เธอถูกไล่ออกทันทีเพราะเธอยื่นเรื่อง

ร้องเรียน นีม่ีแนวโน้มว่าจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

การกระท าที่เป็นการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด 

สถานการณ์ที่การเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเกิด

ขึ้นกับพนักงานที่คาดหวังหรือพนักงานท่ีมีอยู่ ได้แก่ : 

 ไม่ได้รับการว่าจ้างให้ท างานหรือได้รับเงื่อนไขที่ดีน้อยกว่าในข้อเสนอ 

 ข้ามโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรือการฝึกอบรม 

 ขึ้นอยู่กับการลดต าแหน่งหรือการโอนย้ายที่ไม่เอื้ออ านวย 

 ถูกปฏิเสธสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมในการให้นมลูกหรือบีบเก็บ

น้ านม 

 ถูกล่วงละเมิดเกี่ยวกับการบีบเก็บน้ านมหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 ถูกปฏิเสธค าขอให้เปลี่ยนสภาพการท างาน เช่นการท างานที่ยืดหยุ่นหรือ

การท างานนอกเวลา 

 ได้รับค่าจ้างหรือโบนัสน้อยกว่าพนักงานคนอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งถูกลด

เงินเดือน 

 ถูกปฏิเสธบทบาททางเลือกชั่วคราวหากมีความเส่ียงต่อสุขภาพในบทบาทที่

มีอยู่ 

 ถูกไล่ออกหรือตกอยู่ภายใต้ความเสียหายอื่น 
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ความรบัผดิของนายจา้งและผูม้อี านาจสงูสุด: นายจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ต่อการกระท าที่เลือกปฏิบัติของพนักงานซึ่งกระท าในระหว่างการจ้างงาน ไม่ว่าจะ

กระท าโดยความรู้หรือความเห็นชอบของนายจ้างหรือไม่ก็ตาม นายจ้างจะต้องรับ

ผิดต่อการกระท าที่เลือกปฏิบัติของลูกจ้าง เว้นแต่นายจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าเขา / เธอ

ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างกระท าการ

ดังกล่าว 

นอกจากนี้สิ่งใด ๆ ที่กระท าโดยบุคคลในฐานะตัวแทนของผู้มีอ านาจสูงสุดที่มี

อ านาจ (ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่มีมา

ก่อนหรือตามมาภายหลัง) ของผู้มีอ านาจจะถือว่าเป็นส่ิงที่ท าโดยผู้มีอ านาจสูงสุด 

ค าสั่งและแรงกดดันให้เลือกปฏิบัติ: เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับบุคคลในการออก

ค าสั่งเพ่ือเลือกปฏิบัติหรือกดดันให้บุคคลอื่นเลือกปฏิบัติเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม ่

การช่วยเหลือการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: บุคคลที่จงใจช่วยเหลือบุคคลอื่น

ให้กระท าการที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO จะถูก

จัดการตามวัตถุประสงค์ของ SDO เนื่องจากเขา / เธอก าลังกระท าการที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

 

แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับนายจ้างในการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดใน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

นายจ้างควรดูแลให้มีการสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพนักงาน

คนอื่น ๆ พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

ความสามารถหรือประสิทธิภาพของพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้

นายจ้างควรตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของทั้งองค์กรและพนักงานที่

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 

SDO และกฎหมายการจ้างงาน 

 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลผลิต ความจริงมันสามารถ

ช่วยเก็บรักษาพนักงานที่มีทักษะได้ จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในงานเป็นระยะ
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นานมากขึ้น หากสามารถให้นมลูก / บีบเก็บน้ านมในที่ท างาน การสนับสนุนการ

เลี้ยงลกูดว้ยนมแมข่องพนกังานมีค่าใช้จ่ายที่น้อย ทั้งในแง่ของเวลาของพนักงาน

และโครงสร้างพื้ฐานที่จ าเป็น 

 

ขั้นตอนที่นายจ้างสามารถด าเนินการได้เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วง

ละเมิด 

1. ท านโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

พัฒนาและด าเนินนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่โดยปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าท่ีทุกคน นโยบายควรก าหนด: 

 จุดยืนของนายจ้างในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท างาน และ

การเลือกปฏิบัติหรอืการลว่งละเมิดใด ๆ ต่อพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแมจ่ะ

ไม่ได้รับการยอมรับ 

 ขั้นตอนการจัดท าและด าเนินการขอให้นมบุตรหรือบีบเก็บน้ านม 

 จะพิจารณาค าขอปรับสภาพการท างานอย่างไรและประเภทของการ

ปรับเปลี่ยนที่อาจได้รับการพิจารณาและท า 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานจะส่งผลต่อค่าจ้างหรือผลประโยชน์ที่

เกี่ยวข้องของพนักงานอย่างไร และ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้ส าหรับพนักงานในการให้นมบุตร

หรือบีบเก็บน้ านม 

 

2. แจ้งเรื่องนโยบายกับเจ้าหน้าที่ 

เผยแพร่นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในทุกต าแหน่งและทุกระดับ และจัดให้มี

การฝึกอบรมแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ให้นมบุตร 

พิจารณาและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่นห้องที่มีความเป็น

ส่วนตัว เก้าอี้ที่มีพนักพิงหลัง โต๊ะและตู้ เย็นเพื่ออ านวยความสะดวกให้

พนักงานให้นมลูกหรือบีบเก็บน้ านม ในกรณีที่สิ่งอ านวยความสะดวกดังกล่าว

ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถติดตั้งได้ ให้พิจารณาการเตรียมการอื่น ๆ เช่น

การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ให้นมบุตรของชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียง 
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4. พิจารณาค าขอปรับสภาพการท างานอย่างรอบคอบ 

นายจ้างควรพิจารณาค าขอของพนักงานในการปรับสภาพการท างานอย่าง

รอบคอบ เช่นมีการหยุดพักเพ่ิมเติมหรือขยายเวลาพักที่มีอยู่ส าหรับการบีบเก็บ

น้ านม การเปลี่ยนเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงาน การเปลี่ยนจากท างานเต็ม

เวลาไปเป็นงานพาร์ทไทม์ หรือบทบาททางเลือกชั่วคราวหากสุขภาพของ

พนักงานและทารกของพวกเขาอาจมีความเส่ียง 

ค าถามและค าตอบ 

ถาม: พนักงานควรให้นมบุตรในแต่ละวันท างานกี่ครั้ง? 

ตอบ: SDO ไม่ได้ก าหนดจ านวนครั้งของการพักให้นม ตามแนวทางของกรม

อนามัยนายจ้างควรพิจารณาอนุญาตให้พักให้นมบุตร 30 นาทีสองครั้ง หรือ

รวมหน่ึงชั่วโมงเป็นเวลาแปดชั่วโมงในวันท างาน 

 

ถาม: ควรรวมช่วงพักให้นมบุตรในชั่วโมงท างานและได้รับค่าตอบแทนตามนั้น

หรือไม่? 

ตอบ:หลักเกณฑ์ของกรมอนามัยแนะน าว่าควรนับช่วงพักให้นมเป็นชั่วโมงท างาน

และได้รับค่าตอบแทนตามนั้น และไม่ควรหักค่าใช้จ่ายส าหรับช่วงพักเหล่านั้น 

นอกจากนี้ยังไม่คาดว่าจะมีพนักงานกุเรื่องเวลาในการบีบเก็บน้ านม ขอแนะน า

ให้นายจ้างหารือและตกลงกับพนักงานเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนการ

ด าเนินการ  

 

ถาม: พนักงานควรไดร้บัอนญุาตใหพ้กัใหน้มบตุรไดน้านเทา่ใด? หากลูกจ้างเลี้ยง

ลูกดว้ยนมแมม่านานกวา่หนึง่ปี นายจา้งสามารถลดระยะพักการให้นมของเธอ

ให้สั้นลงหรือหยุดพักได้หรือไม่? 

ตอบ:SDO ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่ผู้หญิงจะได้รับการคุ้มครองจากการเลือก

ปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้ว่าปริมาณนมในแต่ละวันของเด็กและ

ความถี่ในการให้นมจะลดลงเมื่อเด็กโตขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับมารดาแต่ละคนที่จะ

ตัดสินใจว่าต้องการให้นมลูกนานแค่ไหน นายจ้างควรพิจารณาค าขอให้นม

บุตรหรือให้นมบุตรต่อไปตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณี 
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ถาม: ฉันมบีรษิทัเลก็ ๆ ที่มีทรพัยากรจ ากดั ส านักงานไมม่พีืน้ที่ว่างพร้อมความเป็น

ส่วนตัวส าหรับพนักงานในการบีบเก็บน้ านม นี่หมายความว่าฉันท าผิด

กฎหมายและเลือกปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่? 

ตอบ: เป็นที่ เข้าใจกันว่าบางบริษัทและโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กอาจไม่มี

ทรัพยากรในการจัดหาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับ

พนักงานในการให้นมลูกและบีบเก็บน้ านม ในสถานการณ์เช่นนี้นายจ้างอาจ

พิจารณาการจัดเตรียมทางเลือกอื่น เช่นอนุญาตให้พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนม

ไปยังสถานที่ให้นมบุตรในชุมชนใกล้เคียงเพื่อบีบเก็บน้ านมหรือหากลูกจ้างที่

เกี่ยวข้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้กลับบ้านเพ่ือให้นมบุตร นายจ้างควร

ทราบด้วยว่าองสุขาและห้องน้ าไม่เหมาะสมที่จะอ านวยความสะดวกส าหรับ

การเลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย เป็นสิ่งส าคัญที่นายจ้างจะ

หารือและตกลงกับพนักงานเกี่ยวกับการเตรียมการนี ้

 

ถาม: พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถปฏิเสธที่จะปฏิบัติหน้าที่บางอย่างได้

หรือไม่? 

ตอบ:หากลักษณะโดยธรรมชาติของต าแหน่งการจ้างงานที่มีอยู่เกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือลูกของเธอ 

เช่นการได้รับรังสีไอออไนซ์ นายจ้างอาจต้องพิจารณาบทบาททางเลือก

ชั่วคราวส าหรับพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในช่วงที่เธอก าลังให้นมบุตร 

   

แหล่งข้อมูลในการสร้างสถานที่ท างานที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการจ้างงานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง, EOC 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบริการ, EOC 

 คู่มือนายจ้างในการสร้างสถานที่ท างานที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

, กรมอนามัย 

https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/30031.html
https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/30031.html
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 คู่มือพนักงานในการผสมผสานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการท างาน, กรม

อนามัย 

 

คุณสามารถท าอะไรได้บ้างหากคุณประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติและการล่วง

ละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท างาน? 

ใครก็ตามที่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกล่วงละเมิดเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ในภาคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ไปยัง EOC และส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง EOC ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ดังต่อไปนี้: 

  จดหมายทางไปรษณีย์   แบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ 

EOC 

 โทรสาร     ด้วยตนเองท่ีส านักงาน EOC 

 

ค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติ: แบบฟอร์มสอบถาม

ออนไลน ์

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ: แบบฟอร์มร้องเรียน

ออนไลน ์

การสอบถามและร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์ 

 

 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส 

โทร: (852) 2511 8211 (สอบถามข้อมูลทั่วไปเท่าน้ัน) 

โทรสาร: (852) 2511 8142 

ที่อยู่: 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 

อีเมล: eoc@eoc.org.hk (ส าหรับค าถามทั่วไปเท่าน้ัน) 

https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/20038.html
https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/20038.html
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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บริการ SMS: 6972566616538 (ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / 

ปัญหาในการพูด) 

(ส าหรับข้อซักถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมาย

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โปรดใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น) 

 

April 2021  

หมายเหตุ: เอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนค าแนะน าทาง

กฎหมาย 

 


