
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างาน  
โรงพยาบาลพิชยั 

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

  แนวปฏิบัติเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานจัดท าข้ึน ตาม 
มติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมือ่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทกุคน ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือ คุกคามทาง
เพศในการท างาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี โรงพยาบาลพิชัยจะสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานใหป้ราศจากการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้าง ความตระหนัก 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกบัปญัหาทีเ่กิดข้ึน และจะด าเนินการเมื่อเกิด
กรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมแลมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงทีจ่ะท าให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  

การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมทีส่่อไปในทางเพศทีเ่ป็นการบังคับ การใช้อ านาจที่ไม่พงึปรารถนาด้วย 
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร 
เกี่ยวกับเพศ หรอืกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าใหผู้้อื่นได้รบัความเดือดร้อนร าคาญ 
ได้รับความอับอาย หรือรู้สกึว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรงัควานหรือการกระท าใดที ่
ก่อให้เกิดบรรยากาศไมป่ลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสรา้งเงื่อนไขซึง่มผีลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการ
แต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผูเ้สียหายทัง้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ  

1. บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรตเิพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และผู้ใต้บงัคับบญัชา  

2. บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปญัหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ เช่น แต่ง กาย
ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลบัตาหรือท างานสองต่อสองกับผู้บงัคับบัญชา/ผู้ไมส่นิทสนม/เพศตรง ข้าม หรือ
มีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรบัมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น 

 3. บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศที่ 
เกิดข้ึนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมปีัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนกบั เพื่อน
ร่วมงาน และควรให้ค าปรกึษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 

 



 4. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการ ลว่ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

5. ในกรณีของผูบ้ังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บงัคับบญัชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรอื ไป
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบญัชาระดับต้นรับทราบก่อนทกุครั้ง  

6. บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักด์ิศรี ภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างานของ
ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น  

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติเน่ืองจากเข้าขา่ยเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องทีม่ีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้ อย่าง
ครอบคลมุทัง้หมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเพศ ซึง่ผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและม ีความ
เดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ  

          1.การกระท าทางสายตา เช่น  
การจ้องมองร่ายกายที่สอ่ไปในทางเพศ มองซ้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจอ้งลงไปที่คอเสื้อ จน

ท าให้ผู้ถูกมองรู้สกึอึดอัด อับอาย หรือไมส่บายใจ หรอืผูอ้ื่นที่อยู่บริเวณดังกล่าว มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น       
2.การกระท าด้วยวาจา เช่น  

 การวิพากษ์วิจารณ์รปูร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่สอ่ไปทางเพศ  
 การชักชวนให้กระท าการใดๆ ในทีล่ับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไมพ่ึงประสงค์และไม่ตอ้งการ การพูด

ตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทล์ามก การ

เรียกผู้หญิงด้วยค าทีส่่อไปทางเพศ จบักลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมของเพศของบุคคลในที่ ท างาน  
 การสนทนาเรื่องเพศหรอืเพศสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศและการ พูดที่

ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกบัประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรือ่งเพศ การสร้าง เรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลอื
เกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

 3.การกระท าทางกาย เช่น  
 การสัมผัสร่างกายผู้อื่น การลบูคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย โอกาส 

กอดรัด จบู การหยอกลอ้โดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และ การสัมผสัทางกายอื่นใดที่ไม่น่าพงึ
ประสงค์ การดงึคนมาน่ังตัก เป็นต้น  



 การตามตื้อโดยที่อกีฝ่ายหนึ่งไมเ่ล่นด้วย การตัง้ใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ ขวาง
ทางเดิน การหยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสง่จูบ การเลียรมิฝปีาก การท าท่าน้ าลายหก การแสดง
พฤติกรรมทีส่ื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรอืการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น  

4. การกระท าอื่นๆ เช่น 
  การแสดงรปูภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่ท างานและ

ในคอมพิวเตอร์ของตน 
  การแสดงออกเกี่ยวกบัเพศ เช่น การโชว์ปฎิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่ 

สาธารณะ การใช้สญัลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง
เรื่องเพศทางอินเตอรเ์น็ต เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น   

5. การกระท าทางเพศทีม่ีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ์ 
 การให้สญัญาทีจ่ะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา ดู

งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูก ล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ์ เช่น การขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเพศ เป็นต้น 

  การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบงัคับ ให้มี
การสมัผสัทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  

 
สิ่งท่ีควรกระท าเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ  

 แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด หรอื
คุกคามทางเพศนั้น  

 ส่งเสียงร้องเพื่อใหผู้้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อื่นช่วย  
 บันทึกเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทกึภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่าย Video Clip 

(หากท าได้)  
 บันทึกเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวข้องเป็นลายลกัษณ์อักษรทันทีทีเ่กดิเหตุการณ์ข้ึน โดยจดบันทกึ วัน 

เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ช่ือของพยานและ/หรอื บุคคลทีส่ามซึง่ถูกกล่าวถึงหรืออยู่
ในเหตุการณ์  

 แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที  
 หารือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกบัเพือ่นร่วมงานหรือเพื่อน และแจ้งปญัหาที่เกิดข้ึนกบั ผู้บงัคับบัญชา 

บุคคลหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจใหเ้พื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไปเป็นเพือ่นก็ได ้ 
 กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจใหเ้พื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระท า 
 
 



 กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ  
การยุติปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใช้กระบวนการอย่างไมเ่ป็นทางการในการแก้ไข 

ปัญหาเป็นล าดับแรก  
สิ่งทีผู่้ถูกล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศต้องด าเนินการ  
 ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้พูด เขียน ถึงผู้กระท าเพื่อแจง้ให ้ผู้กระท าทราบ

พฤติกรรมที่ไมเ่ป็นที่ยอมรบัและขอร้องใหห้ยุดกระท า ผู้ถูกกระท าอาจขอใหม้ีคนอยู่เป็นเพือ่นหรือพูดในนาม
ตนเองได ้ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ด าเนินการดังนี้  
   - ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บงัคับบญัชาของผูก้ระท า หลังจากเกิดเหตกุารณ์ข้ึน และ

ผู้บังคับบญัชาด าเนินการค้นหาข้อเทจ็จริง ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการ ใดๆ ถือว่าผู้บังคับบญัชาละเลยต่อ
การปฏิบัตหิน้าที ่ 

  - ร้องขอหน่วยงานทีร่ับผิดชอบให้มบีุคคลเป็นผูป้ระสานงาน เพื่อช่วยเหลอืจัดให้มีการประชุม 
หารือระหว่างฝ่ายต่าง ทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่หาทางยุติอย่างไมเ่ปน็ทางการ หรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือ ในการยุติเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีก าหนดเวลา 15 วัน เช่นเดียวกัน สิ่งทีผู่บ้ังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบต้องด าเนินการ  

 ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแต่งตัง้คณะท างานสอบสวนข้อเท็จจรงิ จ านวนไม่เกิน 5 คน 
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจาก หน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มเีพศ เดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มบีุคคลทีผู่้เสียหาย
ไว้วางใจเข้าร่วมฟัง ในการสอบข้อเท็จจรงิได้  
สอบข้อเทจ็จริง ทั้งนี้ ใหร้ายงานผลต่อหัวหน้างาน และหากต้องมีการด าเนินงานทางวินัย ขอให้คณะท างานน า 
ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย  

 ตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิอย่างละเอียดรอบคอบ และแจง้มาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว
ให้ผูร้้องทกุข์ทราบภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่ส าเรจ็ในก าหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปได ้อีก 30 วัน  

 ให้ค าแนะน าหรือการสนบัสนุนผูร้้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาอย่างเท่าเทียมกันและ จะไม่ถือว่าผู้
ถูกกล่าวหามีความผิด จนกว่าข้อกล่าวหาจะไดร้ับการพสิูจนว่์ากระท าผิดจริง  

 เป็นตัวกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไข
ปัญหาตามความเหมาะสม เช่นเจรจากับผู้กระท าเพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไม่มพีฤติกรรมการล่วง ละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศเกิดข้ึน จัดการเจรจาประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่ความซึ่งได้รับความยินยอมจากทั้ง สองฝ่าย การน าเสนอ
เรื่องไปยังผู้บงัคับบญัชาระดบัสงูข้ึนไป การแยกคู่ความโดยไม่พบปะกันโดยความยินยอมของผู้ถูกกรท า ฯลฯ  

 เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้ว ขอให้ทัง้สองฝ่ายลงนามในบนัทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นลายลกัษณ์
อักษร และให้เกบ็ไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่าย 

 



 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดบัของผู้กระท า  
 คณะกรรมการจริยธรรม  
 

ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน  
 หน่วยงานจัดช่องทางรบัเรื่องร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ตู้ ปณ.  
 ผู้ร้องทุกข์สามารถรอ้งทกุข์ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรอืเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมาย 

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ โทรสารฯ เป็นต้น  
 ผู้ร้องทุกข์ต่อบุคคล หรือ หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ หากไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ จงึรอ้งทกุข์ต่อบุคคลหรอืหน่วยงานอื่น 
 ศนูยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจรติ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลพิชยั 

 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก  
 ศูนย์ประสานการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ท างาน 

(ศป.คพ.) กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 คณะกรรมการการจดัการเรื่องราวรอ้งทกุขป์ระจ ากระทรวง ตามระเบียบส  าน านายกรฐัมาตรวี่าดว้ยการ

จดัการเรื่องการรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแต่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

 ผูต้รวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓,๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย

ผูต้รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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